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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes posiai küldemé

nyek ide cimzendök ! Telefonszém : 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 '50 P, l hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

Az állam kiadásai 
és bevételei

Irta : dr. Fabinyí Tihamér m. kir. pénzügyminiszter

Az 1936—37. évi állami költségve
tés végösszegeiken akiadások 1.211.8 
millió pengővel, a bevételek 1.136.1 mil
lió pengővel szerepelnek, a hiány 75.7 
millió pengővel van előirányozva. Esze
rint a jövő évi költségvetés kiadásai 
35.7, bevételei 35.9 millió pengővel emel
kednek, deficitje pedig 0.2 millió pen
gővel kisebb. Nézzük, mi okozza a ki
adásoknak ezt a 35.7 millió pengős 
emelkedését, amelyből az állami köz
igazgatásra 21.7 millió, az üzemekre 
pedig 14 millió pengő esik. A kiadások 
e többletének egyrésze elháríthatatlan. 
Nyilvánvalóan ilyen a nyugdíj terhek 
emelkedése, amely az állami közigaz
gatásban 4, az üzemeknél 2.5, össze
sen tehát 6.5 millió pengő. A kiadási 
többlet másik része bevételszerző és 
csakis a bruttó előirányzási rendszer 
következménye, úgyhogy ez a több
kiadás a költségvetés mérlegét nem 
rontja, hanem javítja. Ilyen a dohány- és 
sójövedék és a pénzverés kiadási több
lete — kereken 4 millió pengő — de ilye
nek az állami üzemek nagyobb foglal
koztatottságával és forgalmával kapcso
latos közel 10 millió pengős kiadási 
többletek is. A kiadások növekedésé
nek harmadik csoportja szükségszerű 
következménye az évek óta fokozott 
takarékosságnak és annak, hogy fontos 
szükségleteket éveken keresztül vissza
szorítottunk ; ezeknek elmaradása az 
illető intézmények hatékony működését 
veszélyeztetné. Ezek a többkiadások 
főként bizonyos felszerelések pótlásá
ban állanak és összegük kereken 8 
millió pengőre tehető. A negyedik cso
portot alkotják azok a kiadástöbbletek, 
amelyeket népünk egészségügyi, gaz
dasági és kultúrális megerősítése és 
nemzeti jövőnk biztosítása érdekében 
kötelességünk volt előirányozni. Ilyenek 
a többek között a fertőzéses népbeteg
ségek elleni preventív védekezés, a 
gyermekgondozás, a testnevelés, a te
lepítés, az Alföld fásítása, vizmunká- 
latok az Alföldön, a mezőgazdasági 
szakoktatásnak és kísérleti intézmé
nyeknek fejlesztése, a bányászati ku
tatás, a népművelés. Ezekre a beru
házási törvényjavaslatban is vannak 
összegek előirányozva, magában a 
költségvetésben pedig 3.3 millió pengő 
körül mozog a többlet. Megvallom, k é 
rettünk volna többet előirányozni, de 
itt is azt a kötelező takarékosságotkellett

érvényesitenünk, amelyet az egész költ
ségvetés összeállításánál követtünk. 
Ugyanezen tekintet alá, tehát a nagy 
nemzeti célok szolgálata alá esik jó
részt az az 5 millió pengős többlet is, 
amellyel a költségvetésben szereplő 
beruházásoknak tavaly 27 millió pengőt 
tevő összegét felemeltük 32 millió pen
gőre. Ezek nagy állami feladatok meg
oldását teszik lehetővé, munkaalkalma
kat teremtenek és a nemzeti vagyont 
gyarapítják. Ha a többi kiadásemelke
dést nem számítom, hanem csak az itt 
felsoroltakat veszem, ezeknek az ösz- 
szege 36.8 millió pengő, tehát már ön
magában több, mint az egész kiadás
emelkedés a költségvetésben. Hogy 
ennek dacára' az. összes kiadás emel
kedése nem több, mint 35.7 millió pengő,

ez annak tudható be, hogy a költség- 
vetésnek egyéb tételeinél jelentékeny 
csökkentéseket vittünk keresztül. Álta
lában a kiadások megállapításánál a 
legnagyobb gondossággal és észszerű 
takarékossággal jártam el, szem előtt 
tartva a pénzügyminiszternek azt a kö
telességét, amelyet Young, a nagynevű 
tudós, olyképpen formulázott meg, hogy: 
„A pénzügyminiszter a nemzet pénz
tárcájának őre, akinek gondoskodnia 
kell arról, hogy lehetőleg egy olyan 
szükséglet se kerüljön a költségvetésbe, 
ami nem lényeges és hogy minden 
olyan szükséglet, amely a költségve
tésbe belekerül, a leggazdaságosabb 
módon elégitessék ki.“ Lelkiismeretem 
nyugodt, mert úgy érzem, hogy ennek 
a kötelességnek megfeleltem.

A szarvasi egyetemi ifjúság tiltakozása 
a békeszerződések megrögzitése ellen

A  Magyar Nemzeti Diákszövetséget kérték fel 
a civilizált nemzetek előtti tiltakozásra

A Turul Szövetség kebelén belül működő 

szarvasi „Szabolcska Mihály* Bajtársi Törzs 

április hó 18-án megtartott rendes táborozásán 

Molitórisz Pál törzsfőhelyettes bajtárs indít

ványt terjesztett elő, melyben indítványozta, 

hogy a szarvasi egyetemi ifjúság már eleve til

takozzék minden olyan külpolitikai akció ellen, 

mely meghatározott, vagy határozatlan időre a 

párizskörnyéki békeszerződéseket érintetlenül 

fenn akatja tartani. Az indítványt a nagyszám

ban együtt lévő keresztény ifjúság egyhangú 

lelkesedéssel elfogadta s a Magyar Nemzeti 

Diákszövetséghez, mint az összes magyaror

szági diákegyesületek képviselőjéhez memoran

dumot terjesztett fel azon célból, hogy a Ma

gyar Nemzeti Diákszövetség az egész magyar 

egyetemi ifjúság nevében a földkerekség Összes 

civilizált nemzetéhez intézzen tiltakozó jegyzé

ket, melyben hivja fel az érdekeltek figyelmét 

arra, hogy az elgondolás, mely Európa jelen

legi területi és egyéb beosztását örök időkre 

konzerválni akaija, nem valósítható meg már az 

egyetemes európai békeszempontok érdekében 

sem s minden ilyen értelmű rendezés ellen az 

egész magyar nemzet,de elsősorban a magyaregye

temi ifjúság a legélesebben szembehelyezkedik.

Beiktatták állásaikba 
az egyházmegye új felügyelőit

Dr. Haviár Gyula kir. közjegyző, kormányfőtanácsos, 
a lelépő felügyelő meghatódottan mondott búcsút

A békési ev. egyházmegye pénteken ik
tatta be hivatalába Orosházán emelkedett ün
nepség keretében dr. Lányi Márton felügyelőt 
és dr. Adamkovits Ágost másodfelügyelőt A 
közgyűlésen az ünneplők soraiban résztvettek 
többek között dr. Raffay Sándor ev« püspök, 
dr. Pesthy Pál nyugalmazott igazságügymipisz- 
ter és dr. Sztranyavsfcky Sándor képviselőházi 
elnök, kerületi felügyelők. Az ünnepségen 
Szarvasról is díszes küldöttség vett részt dr. 
Haviár Gyula, kir. közjegyző korméoyfőtaná- 
csos, az egyházmegye illusztris volt felügyelő
jének vezetésével. A közgyűlést dr. Haviár Gyula 
ó következő emelkedett beszéddel nyitotta .meg:

Tisztelt egyházmegyei Közgyűlés!
Mély meghatottsággal utoljára nyitom meg 

azegyházjnegyel közgyülést-Miriótt ezt toor 
ném felkérem a, megjelenteket, hogy, helyeikről 
felállva együtt mondják el a magyar imát :

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hi~ 
szék egy isteni örök igazságban, hiszek Magyar- 
ország feltámadásában. Amenl

Őrömmel és hitrokoni szeretettel üdvöz
löm az egyházmegye összes megjelent tisztvi
selőit, a lelkész! és felügyelői kart, ai; egyház- 
községek ügyészeit, tanítói karát és az összes 
megjelent kiküldötteket. Egyidejűleg hódoló 
tisztelettel köszöntőm egyetemes egyházunk 
megjelent kitűnőségeit, vezéreinket, 1 akik meg
jelentek: örömünnepünkön, hogy együttérzésü
ket és rpkon&zenvüket nyilvánítsák, hogy ben
nünket vigasztaljanak, oktassanak, isteofélelr- 
münket növeljék, lelkünket s a jpvöbe vetett 
hitünket erősítsék; valamint mélységes tiszte
lettelköszöntőm Békésvármegyénk* főispánját 
Qki; szegény vármegyénk nyomobgd n ^ é t  olyn 
szeretettel és sikeresen gondozza, és segit 
bajaikon.



A békési ág. hitv. ev. egyházmegye köz
gyűlését, mely szabályszerűen e napra lett 
ősszehiva, megnyitom.

Az üdvözlések során elsőnek dr* Haviár 
Gyula köszöntötte az új felügyelőket e szavakkal: 

Igen tisztelt Barátom!
Méltóságos Felügyelő Ú r!

Örömmel köszöntelek díszes állásodban, 
amelyre egyhangúlag választottak meg eddigi 
érdemes közszereplésed és munkásságod elis
meréséül.

Köztudomású volt előttünk, hogy mint 
országgyűlési képviselő mennyit tettél, fáradtál 
kerületed községei, polgárai és népe érdeké
ben, mindenkinek panaszát meghallgattad és a 
lehetőség szerint mindenkinek baján segítettél.

Most az egyházmegye felügyelői állás kö
telességeinek teljesítése vár reád. Teljesítsd e 
kötelességeket hiven!

Én szeretettel és teljesmegnyugvássaladom 
át Neked, mint jogutódomnak az egyházmegyei 
felügyelői pecsétet.

Az Isten áldjon 1 Élj soká egészségben !

Tisztelt Barátom !
Nagyságos Másodfelügyelő Úr í 

Méltóként ért a kitüntetés, hogy a békési 
ág. hitv. ev. egyházmegye másodfelügyelőjévé 
megválasztattál, eddigi egyházközségi és egyház- 
megyei munkálkodásod jutalmául. — Örömmel 
köszöntelek, mint fiatal munkaerőt a vezető 
állásban és kívánom Neked, hogy Elnöktársa
iddal teljes egyetértésben munkáld szegény 
egyházmegyénk és a szegény egyházközségeink 
azok javára és elárvult szegény magyar hazánk 
üdvére és dicsőségére!

A további üdvözlések során Raskó Kál
mán igazgató a Vajda Péter gimnázium, Kiss 
Sándor igazgató a Luther tanitónőképző intézet, 
Szelényi János ev. lelkész, esperességi tanfel
ügyelő, az ev. elemi iskolák hitoktató testülete, 
Rohoska Géza elemi iskolai igazgató, az egyház
megye tantestülete nevében mondottak üdvöz
léseket. A több mint 50 évet egyházi szolgá
latban töltött, lelépő felügyelőt, dr. Haviár 
Gyulát, a szarvasi ev. egyház patrónusát a köz
gyűlés meleg ünneplésben részesítette.

h í r e k
Trianon és a magyar 

költségvetés
A képviselőház bizottságai most kezdik 

tárgyalni a j'öüő évi állami költségvetési előirány
zatot. A most tárgyalás a/a kerülő költség vetésben 
is közel 150 millió pengővel jelentkezik az ál
lamra nehezedő nyugdijak terhe s ez az összeg 
kétségtelenül nagy megterhelést, óriási áldozatot 
jelent az államkincstár s ezen keresztül az adó
fizető magyar nemzet számára. Már igen gyakran 
kifogások merültek fel e hatalmas összegű nyug- 
dijteher ellen különböző oldalakról, azonban 
mindig kiderült, aminthogy a jövő évi költség
vetésnél is az a helyzet, hogy ennek a 150 
millió pengős nyugdijtehernek majdnem egyhar- 
madrészét Trianon gyászos következményeként 
kénytelen viselni a magyar állam. S ez a, teher 
tulajdonképen\ nem is a trianoni békeparancs 
irott rendelkezései értelmében hárul a magyar 
államra, hanem épen ellenkezőleg azért kell a 
trianoni menekültek nyugdijait fizetnünk, mert a 
környező utódállamok csak a békeszerződés ál
tal nyújtott előnyöket aknázzák ki a maguk

számára, de nem tartották be a békeszerződés 
azon rendelkezését, hogy az általuk elfoglalt te
rületek magyar köztisztviselőinek nyugdíj terheit 
ők viseljék. Mit tehetett ilyen körülmények között 
a magyar állam ? Bizonyára nem helyezkedhe
tett a rideg és merev elzárkózás könyörtelen ál
láspontjára azokkal a boldogtalan magyar test
véreinkkel szemben. Miután jogos igazságunkat 
a világháború utáni nemzetközi viszonyok kö
zött érvényesiteni nem tudtuk, nem maradt egyéb 
hátra, mint az, hogy a magyar állam vállalja 
magára Trianon nyugdíjasainak ellátását is, ami 
annyit jelent, hogy másfél évtized óta ez az 
agyonszabdalt csonkaország, a maga megfogyat
kozott erőivel kénytelen ellátni a régi nagy Ma
gyarország nyugdíjasainak legnagyobb részét. 
A magyar életnek képe, a magyar társadalom
nak helyzete bizonyára más lenne ma, kevesebb 
panasz, kevesebb nyomorúság, kevesebb küzkö- 
dés és keserűség lenne ebben az országban, ha 
ezeket a nyugdijakat tizenöt esztendőn keresztül 
azok az államok fizették uo/nat amelyeket erre 
Trianon kötelezett. íme a magyar állam költség
vetésének egyetlen tétele is azt a kétségbevon
hatatlan igazságot hirdeti és harsogja. hogy nem 
az örökösen gáncsoskodóknak, a folytonosan 
birálgatóknak van igazuk, akik minden bajért 
és minden nyomorúságért a kormányt teszik fe

lelőssé, hanem azoknak, akik velünk együtt be
látják, hogy minden baj és válság igazi oka és 
kútforrása Trianon, amelynek terheit azonban 
viselnünk kell, de abban a tudatban, hogy feJ- 
derül egyszer a magyar igazság napja s akkor 
a nemzet is megszabadul ezektől a nyomasztó 
terhektől.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason április hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógy szertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtemplomban lótnyelvű 
istentiszteletet tartanak.

A szervasi róm. kai. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagymise, 
délután 4-kor litónia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

—  Főigazgatói látogatás. Dr. Kisparti János 

a szegedi lankerület újonnan kinevezett fő

igazgatója a szarvasi Vajda Péter gimnázium 

tanulmányi felügyeletének gyakorlása végett 

hétfőn, április hó 27-én Szarvasra érkezik.

—  A kitüntetés átadása. A kormányzó Szabó 
János szarvasi útmesternek 50 éves szolgáj 
lati működésének elismeréséül a „nagy ezüst** 
érdemérmet adományozta. A megérdemelt és 
szép kitüntetést május 2-án dr. Schauer Gá
bor járási főszolgabíró fogja átadni a kitün
tetettnek a Polgári Körben ünnepi vacso
rával egybekapcsolt ünnepségen.

HELYEZKEDJEN EL!
BIZTOS JÖVEDELMŰ TRAFIKBAN.

Trafik kezelőségek már 500 pengő biz

tosítéktól és havi 80 pengő fix jövede

lemtől állandóan kaphatók. A legbizto

sabb tőkeelhelyezés I

„ B U D A P E S T I  D O H Á N Y T Ő Z S D É S E K  
S Z Ö V E T K E Z E T E "

Budapest, Kertész a. 39. (Dupla válaszbélyeg.)

A zürichi titok
Irta: Péchy»Horvátli Rezső

„Az Amazon-környéki ismeretlen és buja 
délamerikai mocsárvilág vadonjában fel
bukkant egy, a modern tudósvüágot lázas 
izgalomban tartó csoda, a krétakor ana
kronisztikus állatmaradványa: a plezio* 
szaurusz . . . “ A lapokból

I. Elóhang (1)

Akik közelebbről ismernek engem, azok 

jól tudják, hogy természetfeletti és misztikus 
dolgok nem egykönnyen ejtenek önkívületbe. 

A spiritizmus, az okkultizmus és hasonló 

társaik engem ridegen, sőt hidegen hagynak, 
mert ha nem is tartom föltétlenül nevetséges 

humbugnak ezeket, olyan tudománynak sem 

vagyok hajlandó elismerni őket, amit valónak, 

megbízhatónak, biztosnak és észszerűnek 

szoktunk nevezni. Ez azért van, mert nem 

hiszek semmiféle „túlvilági“-ban, semmiféle 

„rejtelmesében avagy „természetfölötti“-ben. 

A természetet a maga kifürkészhető és fel
tárható titkaival a világegyetem legőszintébb 
és legnyíltabb részének tartom, ami tehát úgy 
jelentkezik, mint megfoghatatlan, láthatatlan 
és érzékelhetetlen rejtelmes jelenség, azt egy
szer és mindenkorra vakmerő sarlatánsásnak 
tartom. Még akkor is, ha nevezetes egyéni« 
tétek: megbízható nevű tudósok szava

bizonykodik a valódiság mellett. (Sőt ebben 
az esetben leginkább 1).

Mindezek előrebocsátása csupán abból 

az esetből vált szükségessé, amelyet az 

alábbiakban elmondandó leszek. Mindaz, ami 

ezek után következik írásomban, a fentebbi 

elvek és nézetek teljes fenntartása mellett 

hangzik el, mert — noha az eset és részletei 

a valódiságnak a látszatát nagyon is magukon 

viselik — régi meggyőződésemet a legkisebb 

mértékben sem sikerült megingatniok.

Egyébként sem az én saját szavaimmal 
mondom el. mert toliam minden olyasmi 

leírásánál, ami csak kevéssé viseli magán a 
valótlanság bélyegét, különös módon meg

tagadja a szolgálatot. Tehát egy régi és kitűnő 

barátom, Albert Tschudy-Lüssi zürichi tanár 

úr szavaival mesélem el a mondókámat.

Kitűnő barátom szemtanúk és az ezek 
szájából elsősorban hallani szerencsések el
beszélései alapján inforrqált engem. Szava
hihetőségét a számtalan komoly és tekintélyes 
tudományos folyóiratban évek óta megjelent 
cikk és egyéb irodalmi munkálkodás követ
keztében készpénz gyanánt fogadhatjuk el, 
de akinek ez nem volna elég. annak ideirom 
kitűnő barátom véleményét a magyar főváros
ról. Egynapi budapesti tartózkodása után írta 
ő ezeket a szavakat, amelyeknek elolvasása 
után most mér nemcsak szó, de még gondolat

sem férhet elfogulatlan és objektív hangja és 

megbízható ítélőképessége iránt.

„Budapest — írta Albert Tschudy-Lüssi 
úr, kitűnő barátom — rendkívül kedves és 

bájos város és ugyanilyenek a lakosai is. 

Rendkívül lekötelező módon bánnak az ide

gennel, ezerféle szívességet tesznek neki és

* azt akarják, hogy az jól érezze magát. A 

magyarok fővárosa most van fejlődése tető

fokán, most kezd világvárossá kialakulni. 
Mindenféle monumentális paloták emelked

nek, a közlekedés zűrzavaros, az emberek 

máris a világvárost jellemző rohanó életet 
élik. Sajnos, az ember illúziói rövidesen 

elszállnak, amint mélyebben nézi az életet. 

Rájön az ember, hogy a magyarok életében 
a legnagyobb szerep a külsőségeknek jut. 

Sehol annyi felületességet, annyi külsősé

geken való nyargalást nem láthatni, mint 

Budapesten. Az ember elcsodálkozik azon, 

hogy egy olyan magas szellemi szinten 

álló nép. mint amilyen a magyar is, hogy 

tud olyan lelkiismeretlen módon felületes 

lenni ? Az emberek csupán a külső mázra 
adnak, a köntös kifelé fordított oldalát 

csinosítgatják, mialatt a belső fele nem 
minden kívánni való, nélkül való... Ilyen 
a legtöbb magyar intézmény is, mert amj* 
lyenek az emberek, az alkotásaik, sem 
lehetnek másfélék*.



— Iskolalátogatás. Á szarvasi tanyai iskolák 

körlelkésze, Balczó András kondorosi evang. 

lelkész a multhéten végiglátogatta a külke- 
rületi iskolákat.

— Útépítés. A kondorosi Csaba felé ve
zető műútnak Kondorosnak vezető szakaszát 
kockakővel épitik ki. Az út bontása folya
matban van s igy hat hét múlva kész lesz 
az új útvonal.

— Új egészségügyi intézménnyel gyarapodott 
Budapest. Megnyílt a „Budapesti Szanatórium" 
ideg- és kedélybetegek részére. Az intézet
ben a betegekkel egyénileg foglalkozva, a 
legmodernebb klinikai és lélekgyógyitó mód
szereket alkalmazzák. Ügy a klinikai, mint 
a létekgyógyitó munkát avatott, legelsőrendű 
szakorvosok végzik. A maga nemében egye
dülálló gyógyító rendszer még a legnehezebb 
krónikus esetekben is, jelentős és tartós 
gyógyeredményeket ér el. A polgári árak — 
szerény körülmények között élők részére is,
— hozzáférhetővé teszik a „Budapesti Sza
natóriumot.4 XIV., Jávor-utca 11/B. (Város
liget). Telefon: 966—71.

— A Nemzeti Egység elnöki tanácsának ülése.
A Nemzeti Egység Szarvasi Szervezetének 
elnöki tanácsa szerdán, április 22-én délután
2 órától a Polgári Kör külön helyiségében 
Ribárszky Pál községi elnök vezetése mellett 
ülést tartott. A gyűlésen megjelent a Nemzeti 
Egység vármegyei szervezetének új központi 
titkára dr. Korda Imre, kit a központi elnök
ség a tisztségétől megvált dr. Fayl Gyula 
helyébe a szomszédos Csongrád vármegye 
szervezete éléről helyezett a Békés vármegyei 
Nemzeti Egység élére.

— Kondoros országos vásárokat kér. A kon
dorosi képviselőtestület a múlt héten foglal
kozott az országos vásárok ügyével. A kép
viselőtestület amellett foglalt állást, hogy kérni 
kell az országos vásárok engedélyezését. Bi
zottságot küldtek ki az igenlő határozat mellett, 
hogy kidolgozza a felsőbb fórumok elé jut
tatandó javaslatot.

— Választmányi ülés. A szarvasi Nemzeti 

Egység választmánya április hó 26-án dél

után 2 órakor a Polgári Kör helyiségében 

ülést tart.

Elsőrendű

tenniszütők
már megérkeztek és 9 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papirkereskedésében, I., Horihy Miklós úí 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás í

— Névnapi szerenád. A szarvasi Levente 
Zenekar. Horejsi Antal karmester vezénylése 
mellett szerdán este lampionos szerenáddal 
köszöntötte Hollay Béla őrnagyot, a járási 
testnevelési kirendeltség vezetőjét névnapja 
alkalmából. A szép összhangban előadott 
lendületes zeneszámokat Hollay Béla meg
hatóban köszönte meg.

A j á n d é k

Katónak

Koldus sorsom, szegénységem 
tele ninccsel — ezer szándék. —
E napra szivemből tépve 
legyen versem az ajándék, 
legyen versem az ajándék.

Legyen versem aranylabda, 
gyémánttükör, szóló bábú, 
szivemből szívedbe lopott 
értéktelen költő-áru, 
értéktelen költő-áru.

Nézdl E labda hogyan röppen, 
hogyan fénylik lelkem tükre, 
e bábú örökké dalol 
és véled lesz mindörökre, 
és véled lesz mindörökre.

Születésnapra — hatodik — 
kicsi lányom, szivem adom, 
amely mindig nagyobb, forróbb, 
bár mindig csak osztogatom, 
bár mindig csak osztogatom.

1936. április 21.
OROSZ IVÁN.

— Vendégszónokok Kondoroson. A kondorosi 
ev. egyház templomában húsvét másodnap- 
ján Korim Kálmán ev. hittanér és a húsvét 
utáni vasárnapon pedig Pásztor Pál teológus 
prédikáltak.

— Két fiatalember öngyilkossága. Vasárnap 
délelőtt ifj. Roszik György 25 éves szarvasi 
gazdalegény a kocsiszínben felakasztotta ma
gát. Hétfőn pedig Veles Pál 24 éves legény 
végzett hasonló módon életével. 0  az istálló 
padlására ment fel és ott akasztott kötelet 
a nyakába. Mindkét fiú tettének oka isme
retlen. A gyulai ügyészség a temetési enge
délyeket megadta.

Tschudy-Lüssi kitűnő barátom objektív 

életében és becsületes szavahihetőségében 

való megnyugvással, íme most már belekezdek 

az eset elmondásába, előzőleg azonban ismét

lem, hogy a magam részéről semmi való- 

színűség-mázt sem adományozok az egésznek.

II. A vadember megjelenik 

A zürichi Dolderon, ahol sötét fenyvesei 

és regényes fehér nyírfái között frissen, ex

kluzív magányosságban álldogál a középkori 

lovagvár külsőségeivel hivalkodó Grand Hotel 
Dolder, jókedvű hancúrozással egy vidám 

angol társaság ütötte a gyors golf-labdák 

tucatját. A fehér gummigolyóbisok frissen 
suhantak át a smaragdzöldben hivalkodó rét 

fölött, a Sonnenbergezli bükk- és fenyőko

losszusai felé.
A sötétkék ég tavaszi kárpitján gomolygó 

bárányfelhők úsztak keresztül, a nap aranyo

san csillogó palástjáról az üde mezőre per

zselő tűznyilak lövettek és a levegő végtelen

jében buja tavaszi illatok mámora kóválygott.

Távolabbról, a fenyves titokzatos homá

lyosságaiból, virágokat hajkurászó gyerekhad 

vidám kiabálása szűrődött keresztül a frissen 

kiütköző lombok zsenge sátorán. A város 

felől pedig tompa zúgás, morajlás, kalapálás 

és sustorgás rikálása kúszott föl a hegynek. 

Mámorosán szép. üde, meleg, verejtékfakasztó 

tavaszi nap volt.

A golfozó angol hölgyek egyike egyszerre 

riadt döbbenettel torpant meg a helyén. A 

lábai meredten szegeződtek a füvek bárso
nyához, a kezei pedig erőtlenül szalajtották 

ki a görbe golf-botot. Sárgás, vizenyős szeme, 

mialatt az incselkedő tavaszi napsugár végig

csillant drótszerű, vörhenyes haján, óriási 

megbotránkozással méredt előre és egy bizo

nyos pontra meredezett.

Rikácsolva, életlen fűrész kínos hangjá

hoz hasonló hangon kiáltott most egyel:

— Shocking! . . .

A többi angol, mint valami erélyes és 

határozott vezényszóra, erre hirtelen, egy

szerre, szintén leeresztette újjai közül a golf

ütőt és noha még semmit sem láttak, leg- 

kevésbbé pedig azt, ami a vizenyősszemű 

vörhenyest úgy megbotránkoztatta, mégis 

mindnyájan igyekeztek ugyanolyan megdöb

bent, megrémült és megbotránkozó arckifeje

zéseket ölteni...

Ebben a pillanatban azonban megpillan

tották a „shocking“-név kihívóját.

Ez egy mezítelen férfi volt.

Egv teljesen mezítelen, jól megtermett 

férfi feküdt a fűben, egy alighogy rügyezés- 

nek indult magyal-bokor tövében. Meredten 

nézegette a fehér golyóbisokat pofozó höl

gyeket és uraktit és a'szemében állati értel

metlenség tükröződött a heves mozdulatokkal

végzett potya-munka láttán. Néha-néha azon

ban a mező vécében, tőle alig öt-hat lépés

nyire álló kis deszkabódé felé pislantgatott, 

amelyben a sportolók ruháit szokták a játék 

tartama alatt elhelyezni.

A szemtanúk részben egybehangzó, rész

ben pedig teljesen ellentmondó leírásai alap

ján így lehetett megformálni a hivatlan és 

váratlan jövevény külsejét';

Erőteljes, nagydarab ember volt, réz

vörös színű bőrrel és jókora tagokkal. A fejét 
bozontos, torzonborz hajzat és sűrű szakáll 

szőtte be s ez durva sörte módjára merede

zett rajta. A teste ugyancsak dús és vastag 

szőrzetet viselt mindenütt, amely különösen 

a mellén volt rendkívül sűrű, mert ott a 

bőréből egyetlen centime nagyságú darabka 

sem látszott tőle. A koponyája vaskos, nagy 

darab volt amennyire a rengeteg szakáll és 

haj miatt, az alatt a rövid néhány perc alatt, 

amíg a szemtanúk zavartalanul nézhették, 

mindez megállapítható volt.

A bozontosszőrzetű ember félig állati 

értelmetlenséggel, félig gyermekes együgvű- 

séggel hordozta körül a tekintetét a tavasz 
káprázatos pompájában csillámló tájképen. 

Látta az alant üde kékséggel pompázó alpesi 

tavat, közepén a fekete füstlobogót lehelő, 

hófehértestű kis gőzhajóval.

(Folytatása következik).
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Ragyogó csillagok

lány amott keletnek is mesét mond nekem. Mert 
hogy oly szegények voltak árvaságukban és nem 
segélyezte őket senki, ezért az Égi Atya meg
szánta és felvitte őket magához ez égbe. 
Meg hogy hát a futó csillag nem halált hoz, 
hanem életet, mert a született gyermekbe azon 
áJtal jön a lélek. így és ilyeneket mondott ne
kem az öreg szomszéd, aki kondásként kezdte 
pásztorként folytatta és kisgazdaként fejezte be

szorgalmát. Hol vannak már azok az idők, ami
kor a szegény pásztor szerezhetett is magának 
annyit, hogy élete végére házat vehetett a falu
ban és pár hold földet a határban ? Elmúltak 
azok az idők, el azok a szép napok és ma már 
a csillagokat se igen nézegetjük, mert a sok nyo
morúságtól lekókkadt fejünk nagyritkán emelke
dik fel a csillagok felé, hacsak nem könyörgő 
imáink alkalmával.

Az ipar és kereskedelem helyzete 
az elmúlt hónapban semmit sem javult

Részletek a vármegye alispánjának jelentéséből

Gyermekkoromnak gyönyörűséges képzele
tet nyújtott a csillagos mennybolt csodálatos 
világa. Orgonaillatos tavaszi és kecskebékazajos 
nyári estéken kifeküdtem a házunk előtti hatal
mas árok partjára és néztem felfelé a mérhetet
len mélységbe, amelynek kábító varázslata el" 
fogta gyermekszívemet és a fekete ég csillag- 
csipkézetes magasságait a meseszövés varázsla
tával magyarázgattam magamnak. Kitágult sze
mekkel és magyarázatra éhes lélekkel bámultam 
be a nagy mindenségbe és a lassan lehúzódó 
csendességben a fáradhatatlan képzelet útjait 
jártam. Akkor már hallottam egyet-mást a Hadak- 
útjáról, a Tejút végtelenségének csodájáról, de 
bizony saját elgondolásaim se maradtak el azok 
mellett a mesék mellett, amiket kérdéseimre édes- 
apám tanoncai és segédei mondottak vagy a 
szomszédban lakó öreg bácsi, aki mellé igen 
gyakran odaültem a ház előtti kis lócára és mig 
ő pipázgatva beszélgetett, én a csillagokat lese 
geitem, amig belé nem fájdult a nyakam. Azóta 
sok mindenféle dolgokon állalmentem, iskoláimat 
is kijártam a nagy épületekben és az életben, 
örömeim is voltak szép számmal, csalódtam is 
eleget, különösen az emberekben, sőt gyermek
kori álmaim továbbfolytatásaként az astronómiába 
is belekóstoltam okkal-móddal sok kíváncsiság
gal, kevés időmmel. Newton tömegvonzási elmé
letét, Keppler törvényeit Galilei mechanizmusát, 
Kopemikus elméleteit, Tycho Brache megfigyelé
seit épenúgy megismertem, mint az egyes csilla
gok. csillagképek, napok és bolygók neveit. Át
tanulmányoztam Thales és Anaximandros felte
véseit. amikkel bő alapot adtak a további okos
kodásokra : tudom, hogy Aristarchos tette meg 
először a mi világunk középpontjának a napot 
és hogy Galilei merte kimondani a nagy igazsá
got : eppur si muove ! Nyolcéves koromban én 
is lestem esténként Halley üstökösét az égbol
ton és szorongó érzésekkel nézegettem kísérteties 
fénycsóváját, amint áthúzni látszott az égbolto
zaton: Jött azután Einstein is a relativitás taná
val, amelynek megismerése se adott szebbet, 
csak nagyobbat gyeiekkori tudásomnál. Mert bi
zony a szomszéd bácsi és a mesterlegények 
beszéde tele volt romantikus valótlanságokkal, 
amik előttem ma is szebbek, ha nem is nagyob
bak az astrológia kaballisztikus dolgainál. Mert 
nemcsak a kaldeuszok igyekeztek valamikor a 
csillagok hatásait magyarázni a föld életére és lakói
nak lelkületére vonatkozóan^ de a régi megfigye
lések alapján a mai meteorológia is nagyon sok
szor a csillagok felé fordul, sőt a pécsi Hankó 
professzor hónapokra előre a csillagok mikénti 
állásából állapítja meg több-kevesebb sikerrel az 
időjárást. Amikor még Dunántúlt hirlapiróskod- 
tam, az ottani lapkiadó nyomdában is volt egy 
betűszedő, aki az időjárásjelentést a csillagokból 
jósolta meg esténként az újság részére. Én ugyan 
ma is azt hiszem, hogy a felhők állásából és 
azok járásából készült ez a helyi jelentés a lap 
részére, ennek ellenére mégis be kell vallanom, 
hogy sokszor reálisabb volt a jóslat a fővárosi 
jelentésnél. így hát sok mindenfélét tapasztaltam, 
láttam, hallottam és tanultam a csillagokkal kap
csolatos dolgokról és mégis a legszebbet a jó 
öreg szomszédtól tanultam, aki öregségére nyug
díjként jött be a városba lakni, mert gyerek- és 
férfikorát mindig a tanyán töltötte, ö  azután oly 
sokat és szépet tudott a csillagokról beszélni, 
hogy bizony ma is, amikor a csillagos égre ve
tem fel szemeim, inkább az ö meséi tömek elő 
bennem, mint a csillagászat megállapításai és 
szavai. A mi szomszédunk csikósok és pászto
rok között élte életét és igy a magyar Alföld 
sok-sok álmodásának sok megnyilvánulása szo
rult belé. A Hadak útjáról 6 mondta el először 
nekem a régi mesét Csaba királyfiról, akit kü
lönösen az akkori osztrák császárság alatti ma
gyarság nagyon nehezen várt vissza. A Cassio- 
peát 6 Korcsmának magyarázta, ahol a királyfi 
megpihen majd. ó  mutatta be nékem a kis és 
nagy Göncölöket az Ostoros csillaggal, meg az 
Okörkeresővel, a kotlókból és a csibékből álló 
Fiastyúkot se feledvén el soha és a két árva

A vármegye alispánjának jelentései min
denkor értékes és mindenre körültekintő figyelem
mel készülnek el. A vármegyéhez beérkező je
lentések alapján mindig teljes képet alkothatunk 
a vármegye lakosságának helyzetéről. A legutóbbi 
jelentés a napokban jelent meg. amelyből a kö
vetkezőket közöljük: Március hónapban a me
zőgazdaságban a tavaszi szántás, az árpa ve
tése. trágyázás és a fák permetezése volt folya
matban. ügy az őszi, mint a tavaszi vetések a 
kedvező időjárás következtében gyönyörűen fej
lődtek és nagy termést ígérnek. Nagy segítségére 
volt a vetőmaghiányban szenvedő gazdatársada
lomnak a vetőmagakció s remélhető, hogy vé
letlen föld seholsem marad. A gabona- és ten
geri árak, valószínűleg a kedvező terméskilátások 
következtében kissé csökkentek. Az állatárak bár 
jelentősen emelkedtek, de a takarmányárakhoz 
viszonyítva még mindig nem kielégitőek. Tekin
tettel arra, hogy a gazdáknak eladható gaboná
juk és állatuk alig van, az állatárak emelkedése 
rajtuk mit sem segit s helyzetük igen súlyos. Az 
ipar és kereskedelem helyzete semmit sem ja
vult, sőt a lakosság vásárlóképességének csök
kenése folytán az állapotok rosszabbodtak. A 
felvett kisipari és kiskereskedelmi kölcsönöket 
visszafizetni képtelenek, mert mindenütt oly cse
kély az üzleti forgalom, hogy az a megélhetés biz-

—  Műkedvelő-előadás vidéken. E címmel a 
magyar könyvpiacon egy értékes könyv jelent 
meg, mely könnyen áttekinthető formában hasz
nos, gyakorlati útbaigazításokat ad a műked
velő-előadások rendezői számára úgy az elő
adások színdarabjainak megválasztására, a sze
repek kiosztására, mint a szereplők betanítására, 
azok ruháinak megválasztására, a színpad meg
felelő kidiszitésére és a próbák megejtésére. A 
könyvet egy avatott ember: Orosz Iván szarvasi 
költő irta, aki maga is évek hosszú sorén ke
resztül a szarvasi társadalmi egyesületekben és 
dunántúli hírlapírói tevékenysége során végezte 
a műkedvelő-előadások rendezését és mesteri irá
nyítását és igy gyakorlatból tudja a teendők 
minden csinját-binjét. A könyv e téren hézagot1 
pótol és a műkedvelő-előadások rendezőinek oly 
segédeszközt nyújt, amely azok munkáját lénye
gesen megkönnyíti és őket sok előre nem lát
ható kellemetlenségtől menti meg. Aprólékos és 
lényegtelennek látszó mellékkörülmények nagyon 
sokszor meghiúsítják a legbuzgóbb és legarra-

tositására is alig elegendő. A mezőgazdasági 
munkásság helyzetében a bekövetkezett kedvező 
időjárás ellenére javulás nem mutatkozik és a 
munkásság ezen rétegének túlnyomó része az 
inségakció során nyújtott támogatásokból él. A 
mezőgazdasági cselédek iránti kereslet minimumra 
csökkent, mert a kisbirtokosok jelentékeny része 
cselédet tartani nem tud és legfeljebb, de azt is 
kis mértékben csak napszámosokat foglalkoztat. 
A munkásság Ínségén enyhítene, ha a földjavi- 
lási munkálatokat nagyobb mértékben lehetne 
folyamatba tenni, de nagy akadálya egy ilyen 
irányban kiadandó intézkedésnek az a körül
mény, hogy a gyenge adófizetési eredmények 
következtében, a kellő fedezet hiányzik. A mun
kásságnak múlt év folyamán tartalékolható ke
reseteik nem voltak és igy az egész téli időszak 
alatt kizárólag azokra a keresetekre voltak rá
utalva, amelyet a helyi hatóságok a rendelkezé
sökre álló költségvetésben előirányzott fedezetek 
terhére tudtak megindítani, de túlnyomó nagy 
százalékban és elsősorban pedig a belügyminisz
ter által a vármegye főispánja útján indított 
munkaalkalmakra. Nehézséget jelent, hogy a la
kosság megszokta a gondolatot, hogy mindent a 
hatóságtól várjon és a legcsekélyebb napszám
munkát is a hatóságtól kérje.

valóbb rendezőnek is hónapokon át végzett sú
lyos munkáját, még ha az a legrutinosabb sze
replő-gárdával is van körülvéve, ha figyelme eb
ben a feszült, testet-lelket egyaránt próbára tevő 
izgalomban csak magára a darabra irányul és 
a számításból kihagy oly tényezőket, amelyek a 
tökéletes sikernek elengedhetetlen feltételei. Ezek
nek a sokunk által ismeretlen faktoroknak a meg
állapítására kap éles megfigyalő-képességet el
áruló tanácsokat a rendező ebben az útmutató
ban. Ez a könyv ezután nélkülözhetetlen forrása 
lesz majd a tervszerűen dolgozó vidéki műked
velő-társulatoknak. A magyar iskolánkivüli nép
művelés is hálás lehet a szerzőnek, hogy ezzel 
a könyvecskével gyarapította a népművelés mun
káját kiegészítő műkedvelői segédforrások iro
dalmát. Az ügyes munkáért dr. Pintér Jenő tan
kerületi főigazgató is, a legnagyobb magyar iro
dalomtörténész is elismerését fejezte ki a szerzőnek. 
A könyv a Szarvasi Közlöny nyomdájában ké
szült és a Kókai-cég bizománya. Ára 1'20P. Az 
első kiadás az utolsó számig elfogyott. W.

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos
Szarvas, I., Nagybetlehem utca 484.
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—  Liszt-emlékünnepély a leányegyesuletben.
A Szarvasi Gróf Bolza Pálné Leányegyesület 
vasárnap délután jól sikerült Liszt-emlékün
nepélyt rendezett a gimnázium földszinti 
leánytermében. A szép számban összegyűlt 
hallgatóság megértő figyelemmel hallgatta vé
gig a gondosan összeállított műsort, amely
nek minden számát tapsokkal jutalmazta meg. 
Jachini Mária az egyesület elnökigazgatója 
közvetlen szavakkal köszöntötte a vendége
ket és tagokat, megnyitójában összefogó vissza
emlékezéssel adóit keretet Liszt Ferenc ma
gyarságának és hatalmas zenei zsenijének. 
Felsővályi Lya művésznövendék Liszt több 
kisebb darabját adta elő sok egyéniséget el- 
áruló és közvetlen zongorajátékával. Komoly 
tehetség, sokatigérő lendület és mély intuíció 
jellemzik. Pogány Klára oki. tanítónő alapos 
felkészültségű tanulmányban ismertette Liszt 
életét, műveit és a magyar föld iránti érzel
meit, kapcsolatait. Szederkényi Nándor zene
tanár Beethowen F-dúr Románcát adta elő 
sok finomsággal, mély átérzéssel, szolid és 
lélekbőlfakadt lendülettel. Örömmel hallgattuk 
meg a kiváló művészi tehetséggel áldott, ze
neileg kultúrált és a külsőségektől mentes 
hegedűs művészetét, akinek gondosan kidol
gozott és a lelkiségen álszűrt beelhoweni 
mondanivalókat nemes tökéllyel és egyéne- 
sitett páratlansággal interpretálta. Nagyon szép 
sikere volt a hálás közönség előtt. Darida 
Margit kedvesen, lendületesen szavait egy 
irredenla alaplónusú Liszt-emlékverset. Mold 
Ilona zongorakisérete mellett Krón Irma, 
Kugyela Mária, Rohoska Margit 'és Rélhy 
Margit Liszt: Szent Erzsébet Oratóriumából 
egy éneknégyest adtak elő szép összhangban, 
hangulatos szépségekkel.

—  Megalakult a Magyar Nemzeti Olvasókör. 
Vasárnap délután a Bárány-vendéglőben tar
totta meg alakuló közgyűlését a Magyar 
Nemzeti Olvasókör. A kulturális és társadalmi 
célkitűzésű kör alakuló közgyűlésén résztvett 
dr. Vásárhelyi József tiszteletbeli szolgabiró is. 
A közgyűlésen a következő tiszlikart válasz
tották meg : Elnök Sárkány János, ^lelnök 
Sovány György, társelnök Kurilla Miklós, 
jegyző Fügedi György, könyvtárosok Szakács 
János és Mihály, pénztáros ifj. Szűcs József, 
számvizsgálók Melich Márton és Bencsik 
Alajos, gondnok Janurik János, választmányi 
tagok Csicsely U. Pál, Polonszki János, Frankó 
György, Demeter János, póttagok Litauszki 
Pál és Krátki István lettek.

—  Nagyszabású cserkészszemle Szarvason. 
Május 10-én Szarvason nagyszabású cserkész- 
szemlét rendeznek, amely alkalommal a 
Magyar Cserkész Szövetség kiküldöttje meg
szemléli a szarvasi körzethez tartozó cserkész- 
csapatokat. A szemlére Orosházáról és Tót
komlósról mintegy 200 cserkész jön Szarvasra. 
Délelőtt lesz a hivatalos szemle és otthon 
vizsgálat, délután pedig a nagyközönség előtt 
is bemutatkoznak a cserkészek különféle 
mutatványok keretében a sporttelepen.

—  Az orosházai gimnázium nyilvános lesz. 
A  múlt héten értekezletet tartottak Orosházán 
az ottani gimnáziumi tanfolyam nyilvánossá 
szervezése ügyében. Az értekezleten résztvett 
Raskó Kálmán, a szarvasi ev. Vajda Péter 
gimnázium igazgatója is. A hirek szerint az 
orosházai gimnázium, mint a szarvasi gim
názium fiókintézete a jövő évre a négy al
osztállyal, mint nyilvános gimnázium fog 
megnyílni.

Műhelyátvétel
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö

zönséget, hogy a II. kerület 15. szám alatti 
Frecska-féle házban lévő lakatos műhelyt 
étvettem.

Amikor tisztelettel kérem a nagyérdemű 
közönség támogatását, közlöm, hogy minden e 
szakmábavágó munkát a legjutányosabb áron 
vállalok és a 'legpontosabban készítek el. 

Szarvas, 1936. április 2.

Demian János
épület és géplakatos 

Szarvas, II. kerület Beliczey-út 15. sz.

Ha l l ó !  Figyelem!
Szarvas legnagyobb uzleíi szenzációja í

H á ro m  ig a z  s z ó :
» M ik ló s -á ru  jó !«

MIKLÓS JÓ ZSEF divatáruháza
Szarvas, II., Beliczey-út 9. szám. (Saját ház.)

—  Felülfizetés. A Szarvasi Gazdaifjak Ön
képzőkörének április 11-i műkedvelő-előadá
sán Wigner Sándor 3 pengőt fizetett felül.

— Szülői értekezlet. A szarvasi Vajda Péter
gimnázium tanári lestülete vasárnapra, április 
26-ára a simnázium tanács
kozó termeo^iivt^ossze a növendékek szü
leit, hozzátartozóit és rokonait. Az értekez
leten Korim Kálmán vallástanár: „A diákok 
helyes magatartásáról" fog előadást tartani. 
A tantestület ezalkalommal is, mint bármely 
nnpon az egyes órák közötti szünetekben 
készséggel áll a szülők rendelkezésére és 
nyújt felvilágosítást gyermekeik erkölcsi ma
gaviseletéről és tanulmányi előmeneteléről.

—  Tanyatüz a határban. Liska Mihály 
szarvasi II. külkerületi, 313. szám alatti lakos 
tanyájának nádtetőzete szerdán délután ki
gyulladt és teljesen leégett. A padláson lévő 
szalonna és kolbászfélék is a tűz martaléka 
lelt. A kár 470 pengő. Biztosítva nem volt.

—  Kigyulladt egy teherautó az országúton. 
Arnóczky Pálné szarvasi baromfikereskedő 
teherautója szombaton reggel Kondorosra, a 
hetipiacra igyekezett. Csabacsűd és Kondo
ros között a szarvasi határban az autó meg
gyulladt és a benzintartálya felrobbant. A tűz 
az autó elejét teljesen elhamvasztotta. A ket
receket sikerült megmenteni. A kár 2995 P, 
amely biztosítás révén megtérül.

— Rosszul lett az orosházai utcán. A múlt 
pénteken az orosházai ünnepségeken a 
szarvasiak között résztvett dr. Benczúr Vil
mos ügyvéd, egyházmegyei ügyész is. Dél
után a vonat felé haladó szarvasiak közölt 
dr. Benczúr Vilmos hirtelen rosszul lett. Dr. 
Pálka Lajos orvos azonnal megvizsgálta és 
szivgyengeséget állapított meg. Bekísérték az 
Alföld egyik szobájába, hol nemsokára job
ban lett és hazajött Szarvasra.

— Talált és elkobzott tárgyak árverése. A 
szarvasi járás főszolgabirája által elkobzott 
és talált gazdátlan tárgyak (fegyverek, ürmér- 
tékek stb.) árverési napját május 5. délelőtt
10 órára tűzték ki.

—  Szigorúan ellenőrzik az ebadó befizetését. 
A Vármegye jóváhagyta Szarvas község eb
adó kivetését. Az ebek utáni adót 30 napon 
belül kell lefizetni, azután az adózatlan ebe
ket kiirtják. A tévesen forgalomba került 
hirrel szemben belterületi kutya után 2, kül
területi kutya után 1 *50 pengő fizetendő.

— Elvesztették cselédkönyveiket. Homok 
Anna kondorosi és Légrádi Lidia öcsödi la
kosok cselédkönyveiket elvesztették. Az elve
szett cselédkönyvekel semmisnek nyilvání
tották.

Tánctanfolyam
T. Mészáros Aranka okleveles tánc- 

tanárnő a polgári leányiskola meghívására

tánctanfolyamot
rendez. 

Kívánatra házhoz megy s megfelelője* 
lentkezőknél nyilvános helységben is 'tart 
tánctanítást. 

Érdeklődni lehet I., Haviár Dani u. 56. 

Szíves pártfogást kér.

—  Névmagyarositás. A belügyminiszter Krs- 

nyák Jenő szarvasi születésű okleveles gé

pészmérnök és Krsnyák Dezső gimnáziumi 

tanuló nevét „Kordoványi“-ra magyarosította.

— Választmányi ülés. A Szarvasi Kereske
dők Egyesületének választmánya e hó 22-én 
népes gyűlést tartott, amelyen sok fontos, a 
kereskedelem érdekében álló határozatot ho
zott. Elhatározta a választmány, hogy min
den vasárnap délelőtt 10 órától az egyesü
leti élet felvirágoztatása céljából kizárólag 
tagok és azok vendégei részére az egyesü
let helyiségében összejövetelt tart, amelyeken 
minden a kereskedőket érdeklő ügy fesztelen 
eszmecsere útján megvitatásra kerül. Az el
nökség ezúton is kéri a tagokat, hogy az ily 
összejöveteleken mindannyian vegyenek részt 
nemcsupán az összefartozandóság kidombo- 
ritása miatt, de mert a vezetőség nagy súlyt 
helyez arra, hogy tagjai kívánságait, pana
szait meghallgassa s azok alapján a keres
kedőtársadalom helyzetén az összeség ere
jének latbavetésével könnyítsen. Határozatba 
ment továbbá, hogy az egyes szakmákat kö
zelről érdeklő házalás intézményes megszün
tetésére minden lehetőt elkövetnek. Majd ki
mondották, hogy a helybeli női kereskedelmi 
szaktanfolyam igazgatóságával igyekezni fog 
az egyesület a szorosabb kapcsolatot felvenni 
és ennek első etappjaként a tanfolyam hall
gatói részére kötött tárgyú dolgozatra pálya
dijakat tűz ki.

—  Közgyűlés a vármegyei Tanítóegyesületben.
A Békés vármegyei Általános Tanítóegyesület 
május 5-én Békéscsabán tartja meg évi ren

des közgyűlését. A tárgysorozatban Borgulya 

Endre szarvasi orgonistatanitó „Gyakorlati 

énektanítás” címmel tart előadást.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben április 17-től április 22-ig a következő 
bejegyzések történtek: Születtek : Hruska M i
hály és Szeljak Judit fia Mihály, Kolompár 
Pál és Medvegy Erzsébet fia Mihály, Skorka 
János és Kepenyes Erzsébet fia János, Laj
tai József és Prjevara Zsuzsanna leánya 
Emma, Mravik György és Gyurcsik Erzsébet 
fia György, Klimaj Mihály és Gregus Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna, Klimaj András és 
Szirony Erzsébet leánya Erzsébet-Zsuzsanna, 
Inczédy, Lajos és Krcsmárik Margit leánya 
Margit-Eva, Valastyán János és Benka Ju
dit fia János. Házasságkötés nem történt. El
haltak : özv. Litauszki Györgyné Ilicz Mária 
83 éves, Bertók György 68 éves. Csonka Pál 
55 éves, Molnár Györgyné Trnyik Anna 54 
éves, ifj. Roszik György 23 éves, \ifj. Velea 
Pál 23 éves, özv. Csierni Jánosné Balázs 
Katalin 82 éves korukban.

Időjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. - Max. hő Csapadék Szélirány
16 +141 t24‘ C esőnyom"üU
17 135 1-19-2 3-8
18 +2 tl4-2 01 DNy
19 —06 t t l —

Sü20 t4‘5 +163 —
21 1*7 t lM r DK
22 flO‘6 1-18-5 v DNy



— Egyháztanács ülése. A múlt héten tartott 
jól látogatott ülést a szarvasi ev. egyház
tanács. Az amúgy is küzdő egyházat a val
lás- és közoktatásügyi minisztérium felhívta, 
hogy a 4000 pengő építési segélyt fizesse ki. 
Az ülés haladékot kért. Ugyanígy kérvényezte 
annak idején a fennálló tanítói nyugdíj rész
letfizetését, amit a minisztérium engedélye
zett is. Jóváhagyta a békési egyházmegye a 
Benczúr-féle iskola és az árvaház adásvételi 
szerződéseit is. Érdekes újítása a kerületnek 
az, hogy ezentúl javadalmas tisztviselő csak
is püspöki engedéllyel nősülhet. Örömmel 
vette tudomásul a tanács, hogy a Bartos 
Pál lelkész állal oly nagy fáradsággal és 
anyagi áldozatokkal összeállítóit énekes
könyve némi átdolgozás után elindulhat lel
keket hóditó és vigasztaló útjára. A bérlők 
és az árvaházi ügyek letárgyalása után a 
megrepedt nagy harang szerződését tárgyalta 
az ülés, a gazdasági bizottság javaslatait el
fogadta és a harang körül közbenjáró szak
embereknek köszönetét fejezte ki. Bemutatta 
a számvevő az egyházi számadásokat is, 
amelyeket a tanács elfogadott. Az iskolai 
ügyek letárgyalása után az ülést az elnöklő 
igazgató-lelkész bezárta.

— Méhészgyűlés Békéscsabán. A Békés vár
megyei Méhészeti Egyesület a múlt héten 
Békéscsabán ülést tartott, amelyen a Szarvasi 
Méhészkor képviseletében Némethy Samu, a 
kondorosi méhészek képviseletében pedig 
Palkovics József a Kondorosi Méhész Egye
sület elnöke és Rácz Lajos tag vettek részt.

— A tej fertőződésének okait ismerteti a 
Mezőgazdaság legújabb száma. Cikkeket közöl 
még új növényfajok keresztezéssel való elő
állításáról, a melegégövi növények magyar
országi termesztéséről, a ricinus-tartalmú olaj
ipari takarmányokról, a hőmérsékletnek a 
növényekre való befolyásáról, a szarvasmarha- 
tenyésztésről, a Manninger-féle bogárfogó
gépről stb. A dúsan illusztrált kiváló szak
lapból a Mezőgazdaság kiadóhivatala Budapest, 
V., Földmivelésügyi Minisztérium, díjtalanul 
küld mutatványszámot.

— Tűzoltószertár Csabacsűdön. Csabacsűd 
község az Önkéntes Tűzoltóság szerei részére 
szertárt építtetett, amit a közelmúltban adtak 
ét hivatásának.

— Ki akar osztrák tanulót nyáron ? Mind
azon úri családok, akik gyermekeikhez a nyári 
iskolai szünidőre osztrák diákot vagy diák
nőt akarnak vendégül fogadni azon célból, 
hogy igy gyermekeik, a német nyelvet tanul
ják, bővebb felvilágosítás végett forduljanak 
a községi elöljárósághoz (Községháza 20. 
számú iroda.)

— Hétfőn hozzáfognak a körösi strand mun
kálataihoz. A vármegye főispánja az inség- 
munkálatok sorén újabb segélyösszeget jutta
tott Szarvas községnek is, amely összegen a 
Tégi hiányt pótló nagyszabású körösi strand 
földmunkálatait fogják elvégezni. A munká
latokhoz hétfőn 120 munkás fog hozzá.

—  A magyar népdal családfája. Tiboldi Jó
zsef a kiváló vidéki zeneszerző „A magyar 
népdal családfája*4 címmel 160 oldalra ter
jedő nagyszabású tanulmányt irt, amelyben 
a magyar népdal fejlődését ősidőktől kezdve 
napjainkig végigkíséri és a családfa szemlél
tető összeállításával kapcsolatban a magyar 
dalnak több, mint másfélszáz fajtáját sorolja, 
fel $ azokat biológiai, lélektani, művelőbés- 
történeti, esztétikai, etnográfiai és pedagógiai 
szempontból ismerteti. A könyv most van 
szedés alatt és 6 pengős előfizetési áron elő
jegyezhető a szerzőnél Pestszenterzsébet, Vas 
Gereben utca 11., vagy Szarvason Nagy Sán
dor könyvkereskedésében. mm.

Kówcy cjlvat^ukeresjkedö 
közleménye

Különféle divatáru cikkek, cserkész, 
levente, katonai felszerelési cikkek, gim
náziumi príma sapkák és jelvények, úgy 
cserkész, mint más szpyetek,; továbbá 
szövött, fa és vászon ablakredőnyök 

különféle méretben rendelhetek.

—  Pesten készül az új Cochran-revü Alpár 
Gitta részére. Érdekes színházi szenzációról 
ir a Színházi Élet új számában. Egyed Zol
tán és Ernőd Tamás irják Alpár Gitta ré
szére azt a revűt, amely Londonban Coch- 
ran színházában fog szinrekerülni. Alpár Coch- 
rannal való szerződésében kikötötte, hogy 
abban a darabban kell fellépnie, amelyet ő 
szállít. Egyéb érdekességek az új Színházi 
Életben : Áruházi kisasszonyok hála küldött
sége a Meseáruház primadonnájánál : Bár
sony Rózsinál. Pataky Károly képes sport
újságja, tizenhat oldalas Irodalmi Élet. Da- 
rabmellékletü! a Szinházi Élet e héten a 
Grand Hotelt közli. Szenzációs koltasláger. 
Ezek teszik teljessé,tartalom tekintetében az 
új Szinházi Életet. Ara 60 fillér Előfizetési 
díj egy negyedévre 6'50 pengő. A Szinházi 
Élet kiadóhivatala : Budapest, Erzsébet-krt 7.

— Leventebirkozóink fölényes győzelme. Áp
rilis 19-én, vasárnap délután fél 6 órai kez
dettel szépszámú közönség jelenlétében zaj
lott le a Túrkeve—Szarvasi Levente-Egyesü- 
let közötti birkózó mérkőzés, amely 35; 5 
pontarányban ambiciózus leventebirkozóink 
fölényes győzelmével végződött. Az ered
mény annál értékesebb, mert a túrkevei bir
kózók nemrégiben lettek győztesei a Túrkeve
— Mezőtúr—Gyoma háromváros versenynek. 
Dr. Podani Pál jó versenybíró volt. Részle
tes eredmények: Légsúly: 1. Bukovinszky,/
2. Gergely, 3. Tatár (Túrkeve). Pehelysúly :
1. Laurenczy, 2. Roszik, 3. Sándor. Könnyű
súly : 1. Ujfaluczky, 2. Litauszki, 3. Balázs. 
Kisközépsúly : 1. Kriska, 2. Szonda (Túrkeve),
3. Gáborfi (Túrkeve,). Nagyközépsúlyban: 1. 
Kriska, 2. Brachna. Az ökölvívók háziverse
nyén a következők indultak: Légsúlyban 1. 
pár Csernák 11—Varga (döntetlen), II. pár 
Szklenár—Juhos (döntetlen), III. pár Molnár 
—Klimaj (győz Molnár), IV. pár Vajda— 
Uhljar (győz Vajda). Pehelysúlyban : I. pár 
Podani—Csernák I. (győz Csernák I.), II. pár 
Andó—Laukó (győz Andó). Weltersúlyban .* 
Demcsák—Balczó (győz Demcsák), Szép 
előrehaladásról Podani, Csernák I., Andó és 
Laukó tettek tanúságot, de a többi versenyzők 
is nagy igyekezettel küzdöttek. A verseny 
után a közönség kellemesen szórakozott el

— Turul-BSE II.—MÁV II. 2 : 1 (1:1). Biró: 
dr. Magyar. Gyenge sportot nyújtó mérkő
zést játszóit a két csapat a múlt vasárnap. 
A játékosok idegesen kapkodtak és sokat 
lármáztak, folyton játékostársaik hibáit figyel
ték, ahelyett, hogy szívvel lélekkel szebb és 
eredményesebb játékra törekedtek volna. A 
vezető gólt az első félidő 20. percében Hor
váth szerezte meg és a 40. percben Ancsin 
egyenlített. A második félidő 25. percében 
Korbely fejelt labdáját Kiss III. térddel to
vábbította és a pattogó labda a meglepődött 
kapus mellett a hálóba pattant. Magyar biró 
jól vezetett. — Vasárnap első csapatunk 
Gyulán játszik bajnoki mérkőzést a GyAC-al, 
mig második csapatunk Mezőberényben a 
Törekvéssel.

—  A Hunyadi veresége Mezőberényben. A 
szentandrási Hunyadi Gaál nélkül 2:1 arányú 
vereséget szenvedett a mezőberényi Törek
véstől. — Vasárnap a Hunyadi a csabai MÁV 
H.-vel játszik bajnokit Békésszentandráson.

— A KTE szép győzelme. A Kondorosi TE 
az elmúlt vasárnap szép győzelmet aratott a 
bajnokaspiráns Mezőberényi TK felett 3:1 
arányban. — Á KTE vasárnap Gyomén ját
szik bajnokit a GySC-al.

CUKORBETEGEK részére

SZÉNHIDRÁTMENTES

TRCSFARIN-
tápszerek, Iisztek.metél (tészták, 
sütemények, csokoládé, bonbonok, 
Stb., stb. lerakata

K o v á c s i k  B á l
fűszerü&tetéberv Súurvas. Telefon: 7.

— Milliók Könyve legújabb számában a 
már filmre is feldolgozott „Robertá„-t hozza. 
Ára 20 fillér, Szarvason Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében kapható.

KIS TŐKÉSEK!
Keresünk Irafikos ügyfeleink részére kölcsönt 

500 pengőtől 2000 pengőig.

A  pénzre garanciát és magas 
haszonrészesedést kap.
Forduljon bizalommal „BUDAPESTI 

DOHÁNYTÖZSDÉSEK SZÖVETKEZETE" 
Pénzosztályához. Budapest. Kertész utca 39. 

(Dupla válaszbélyeg.)

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  
Tengeri morzsolt 
Árpa (új)
Zab .
Lucerna
Tökmag

15 10--- -
14 50 -----
1350--- -
1450--- -
90'--- 100 —
25 -  -  25-

P U B L I K Á C I Ó

Eladó ház. 1. 183. Jel. dr. Benczúr ügyvédnél. — 
Nád eladó, T 111. 431., II. 357. -  Ház eladó. II. 557.
— 3 hold here lábon eladó. T IV. 108. — Kútásást 
vállal, T V. 303—1. — Tehénjárás kiadó, 111, 432.. 11.
156.. II. 104., T V. 244., 111. 271.. 111. 233., 111. 334.. I.
176.. 1. 71.. IV. 236., 111. 267.. IV, 151., IV. 31., 1. 33..
I. 146 . II. 137.. 1. 157., 1. 166., 11. 57. -  Ház eladó.
II. 203. — Ház eladó. 11. 323. — Tehenet vállal eltar
tásra, I. 228. — Föld tanyával eladó, T V. 287. — 
Krakó 133. számú ház eladó. jel. 332. — Takarmány 
eladó, VI. 103—1.. III. 196., II. 337. — Szentesi határ
ban föld eladó, III. 53. — Cserép eladó, T III. 474. — 
Tanyást keres, T 11. 247. — Ház eladó, IV. 49. — Is
tálló lebontásra eladó, IV. 172. — Üzletberendezés, ab
lakok, takarmány eladó, 1. 43. — Föld eladó, 1. 176.
— Zsindely eladó. 111. 100. — Ház eladó. IV. 376. — 
Tehén eladó, T IV. 111. — Kenderföld Hegyes-dűlőben 
eladó, T IV. 26. — Here első kaszálásra eladó, IV. 26.
— Gyékény, kútgém eladó, IV. 409. — A szarvasi já
rás minden‘lakosának legjobb olvasmánya a Szarvasi 
Közlöny I Olvassa, terjessze, fizessen elő reá I

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, 1., Horthy Miklós* 

út 9. szám.

. Bérbeadó július elsejére üzlethelyiség, to
vábbá egy szoba, konyhás udvari lakás jú
nius elsejére, kívánságra bútorozva is. Vitális
féle házban.

. Eladó két használt ruhaszekrény. Cím a 
kiadóhivatalban.

. Egy üzletajtónak alkalmas, duplaszámyas 
ajtó eladó. Cim a kiadóban.

. összecsukható, asztali faágy eladó. Érdek
lődni lehet I., 193.

. Megbízható, ügyes lányt tanulónak felvesz 
a Wieland-ruhaszalon. III., Beliczey út 184.

. Hatház alatt 544 D-öl gyümölcsös és IV. 
kerület. 363. számú ház örökáron eladó. Er- 
deklődni lehet ugyanott.___________________

. Eladó I. kerület, 581. számú ház, érdek
lődni lehet ugyanott.

. Gyorskezű leányok 25—30 pengős havi 
keresettel felvétetnek: I. kerület 581. sz. alatt. 

. Elsőrendű herepéva eladó. Cim a kiadóhi
vatalban megtudható. 

. Üzemképes baromfikeltető-gép eladó. Ér
deklődni lehet ia kiadóhivatalban.

NAGY SANDOK

Ny«úMt> 
*•* "my<
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