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Kereskedelmi politikánk 
és a gazdasági válság

Irta : dr. Fabinyi Tihamér m. kir. pénzügyminiszter

Külkereskedelmi politikánkról múlt évi 

költségvetési beszédemben azt mondottam, 

hogy igyekszik a viszonyokhoz, a kényszerű

ségekhez alkalmazkodva ezekből az adottság 

gokból: az országnak helyesen felfogott érde

kei szempontjából elérhető legjobb eredménye

ket kikovácsolni. Ma sem mondhatok mást. A 

kérdés súlypontja ma is azon van, hogy a kény- 

szerűségeket és adottságokat felismerjük, hogy 

erőnket ne pazaroljuk délibábok kergetésére, 

hogy alkalmazkodásunk csak odáig menjen, 

amin túl az áldozatok és eredmények mérlegé 

már felbillenne, és főleg, hogy az áldozatok és 

eredmények értékelése ne történjék egyes ter

melési ágak, hivatások, vagy társadalmi rétegek 

egyoldalú mértékével, hanem a kiegyenlítés 

mérővesszőjéveí, amelyet a szembenálló érde

kek összeütközéséből a felelősséget viselőkoek 

kell kialakitaniok, lelkiismeretűk, tudásuk és 

intuíciójuk mélységéből. Azt is csupán ismétel

hetem, amiben epigrammatikusan foglaltam össze 

a jó magyar külkereskedelmi politika kritéri

umait. Ezek: rugalmasság az eszközökben és 

stabilitás a 'helyesen megválasztott célokban. 

Hogyan alkalm&zzuk ezeket az elveket? Úgy, 

hogy tevékenységünk egyik legfőbb pillére vál

tozatlanul a római paktum volt és a részleteké

ben azt megvalósító megegyezések Olaszorszgá- 

gal és Ausztriával. Egyben azonban nagy gonddal 

folytattuk azoknak a gazdasági kapcsolatoknak 

kiépítését, amelyek már az előző évben a né

met birodalommal való árucserénknek . akkora 

fellendülést biztosítottak. E munkánk eredménye 

mutatkozik abban, hogy Németország első 

helyre került a külkereskedelmünkben részes 

államok sorában. Ha megint epigrammatikusan 

akarom az eredményeket összefoglalni, akkor 

azt mondhatom, hogy míg a gabonaértékesítés 

kérdését minden ellenkező kritika ellenére — 

lényegileg a római paktum oldotta meg, addig 

a mezőgazdasági termelés és értékesítés másik 

nagy tényezőjének, állattenyésztésünknek hely- 

zetét, főleg a német megállapodások segitsé-' 

gével szilárdítottuk meg. Jellemző, hogy összes 

exportunkból 56 százalék, importunkból pedig 

50 százalék esik ezzel a három országgal kap- 

csolatos forgalmunkra, amelyek mellett azon

ban, nem feledkeztünk meg a többi szomszé

dos, illetve devizaszerző, távolabbi piacunkról^ 

sem. A külkereskedelem statisztikai adatait,, 

amelyek rendkívül érdekesek, mellőzöm itt és 

csak egy adatot emelek ki, amelyet egy szemre« 

hányással szemben kell aláhúznom. Azt mond

ják tudniillik, hogy nagyon szép sikereket érünk 

el, de annak árnyoldala, hogy látcsöveket, fény

képezőgépeket és mindenféle készárukat kell 

vásárolnunk. A józan számadatok világánál a 

dolog h következőképpen alakul: ha 1932-vel

hasonlítom össze , akkor összes ipari behoza

talunk nyersanyagrésze 28 százalékról 34 szá

zalékra emelkedik — ami rendkívül örvende

tes — és készáruimportunk 1932-vel szemben 

35 százalékról 31 százalékra csökkent. Keres

kedelempolitikai térén a helyzet, sajnos, a le

folyt évben és jelenleg is, a rendkívüli viszo

nyok jellegét viseli magán. Sajnos, még nem 

következett be a hatósági beavatkozások le

bontásának ideje és igy az elrendezésnek, kon

tingensfelosztásoknak, szindikalizálásoknak sen

kit ki nem elégítő feladatát, kénytelenségből, 

tovább kell vállalnunk. De azzal a nyugodt tu

dattal tekinthetünk vissza a megtett útra, hogy 

nemcsak elgondolásunk volt helyes, nemcsak 

szándékunk volt jó, hanem a teljesítmény is

derekas, amit az a tény önmagában is döntően 

bizonyít, hogy a tavalyi nagyon rossz takarmány

termés folytán, részben külföldről behozandó 

nagymennyiségű kukorica megszerzésének rend

kívül súlyos gondjai ellenére, nyersanyagellátá

sunkat kielégítőbben sikerült biztosítanunk, mint 

az előző évben. Ezért bátran mondhatom, hogy 

a gazdasági válság enyhülésében igen nagy 

része van a mi kereskedelmi politikánk ered

ményességének. Ezentúl is nem szenzációs for

dulatokat jelentő, akcióktól kell várnunk a to

vábbi haladást és megerősödést, hanem a csen

des, türelmes és óvatos részletmunkától, ame

lyet felelősségérzés, hozzáértés, körültekintés 

és az a mélységes meggyőződés vezet, hogy az 

ország boldogulásának ma ez az útja.

Szép ünnepség keretében történt meg 
a KIÉ zászlóavatása

A  zászl$anyai tisztet Kellő Gusztávné látta el

A Szarvasi* Keresztyén Iffösögi 
Egylet vasárnap, június hó 7-én avatta 
fel új zászlaját. A zászlószentelési ün
nepély délelőtt .10 órakor az ótemp- 
lomban istentisztelettel kezdődött, mely
nek keretében a zászlót Kellő Gusztáv 
lelkészelnök, az egyesület alapitója 
avatta fel. Délután 3 órától a Luther- 
Árvaház dísztermében folyt le a tu- 
lajdonképeni műsoros ünnepély. Ezen 
a vendégeket Krón Ferenc árvaatya- 
lelkész üdvözölt^ és (elkérte a zászló
anyai tisztséget betöltő Kellő Gusztávnét 
a zászló felavatására. Az avatóbe
széd után következett a zászlószegek 
beverése. A vidéki egyesületek kpzül

Nagyszabású felolvasó-est 
/ a Szarvasi Kereskedők Egyesületében

Dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő is előadást tart 
„A  mai kereskedelem problémái" címmel

képviselléÜé magát a kondorosi, az 
orosházai, a tótkomlósi és a szentesi 
KIÉ. A budapesti kiküldöttek levélben 
üdvözölték az egyesületet és igy az ő 
műsorra vett előadásuk elmaradt. Meg- 
liató volt' a „Magyar zászló** cimű 
irredentá szinmű a szarvasi KIÉ tag
jainak az előadásában és nagy hatást 
váltott ki Krón Ferencnek külön erre 
az alkalomra irt „Krisztus zászlaja** 
cimű költeménye, melyet Klimaj Mi
hály szavalt el. Majd Szakács György 
tanitó a „Miatyánk“-ot énekelte el és 
a felemelő ünnepséget Holub János 
ifjúsági elnök záróbeszéde fejezte be.

A Szarvasi Kereskedők Egyesü
letének elnöksége a kiirt közgazdasági 
tárgyú irodalmi pályázatra benyújtott 
pályamunkákat kedden, június hó 9-ém 
bírálta felül. A jutalmat nyert művet 

“annak szedője június hó 13-án, szom
baton esti Tél 9 órakor az Árpád-szálló 
termében tartandó diszülésfen fogja 
felolvasni. Ugyanekkor dr. Készt Ármin 
az egyesület ügyésze beszámol a má
sik pályázat (gyors- és gepirási) ered
ményéről is. A gyűlésen dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselő az új keres
kedelmi és ipartörvényt ismerteti. Elő
adásának a cime „A mai kereskede
lem problémái** lesz. Dr. Készt Ármin

ügyvéd pedig „A kereskedelem és a 
szövetkezetek“ címmel értekezik. A 
felolvasó-estére belépődíj nincsen és 
afe érdeklődőket falragaszokon és ez
úton hivja meg a jeles egyesülés ve
zetősége. A felolvasó-est után az Ár
pád-szálló kerthelyiségében, fossz idő 
esetén a díszteremben ismerkedési
est lesz. Az értékes és a kereskedelem 
Előrehaladását, célul kitűző előadá
sok, illetve felolvasó-est iránt nagy 
érdeklődés nyilvánul meg Szarvas 
társadalmának minden rétegében és 
azt lapunk olvasóinak figyelmébe 
ajánljuk.



H Í R E K
A. magyar mezőgazdaság kérdesei

A képviselöházban a mull héten az egyik 
legfontosabb tárcának, a földművelésügyi tárcának 
kérdéseiről számolt be Darányi Kálmán föld
művelésügyi miniszter. Agrárország vagyunk s 
így természetes, hogy minden, ami a földművé- 
teüöWÜnfckeJ, minden, ami a termeléssel, fásitá- 
tási és vízügyi kérdésekkel függ össze, nagy 
jelentőségű az egész országra. Most, amikor, ha 
nem is túlságosan nagy, de a tavalyinál jelen
tékenyebb termést várhatunk, fokozottabb öröm
mel vesszük tudomásul a földművelésügyi kor
mányzat gondoskodásátf ame/y a magyar mező
gazdaság területén ott és úgy igyekszik javítani, 
ahol a legszükségesebb és ahogy a legnagyobb 
eredmény elérései rémé!:. A iölümücctesiigyi 
miniszter elsősorban az öntözés kérdéseivel fog
lalkozott. Itt is első helyen az Alföld és a Tiszán
túl öntözését emliíette. Sajnos, meg az Alföld 
öntözésének és csatornázásának kérdései is csak 
fokozatosan ofdhaiók meg. s n többi vízügyi 
probléma megoldású ro. csak azután Kerülhet sor. 
A földművelésügyi kormányzat propaganda- 
-szerüen figyelmeztette a gazdákat az öntözés 
jelentőségére, azonban ezidöszerínt, .sajnos, c.safe 
tizenötezer katnszlrális holdra terjed ki az öntö
zés, holott a földművelésügyi minisztérium tervei 
/riintegy kétszázezer kotasztrális hotd öntözéséi 
óhajtanák megvalósítani. A kormánynak az 
Alföldre vonatkozó másik nagyarányú programja 
n fásítás. Összesen százkilencvenezer hold terü
letet óhajtanának erdősíteni, de eddig tiz esztendő 
alait mindössze harmincnégyezer hold terület 
fásittatott. Hogy a tempót meggyorsítsák, a 
földművelésügyi tárca költségvetésébe nagyobb 
összeget vettek fel erre a célra. Az Alföld fásí
tásának rendkívül nagy nemzetgazdasági jelen
tősége van, mert ha a terv a maga teljes egé
szében megvalósul, ez annyit jeleni, hogy egy 
vágásforduló alait hb. kilencvenmillió pengő 
értékű fát termelhet ki az ország. A búzakérdés 
egészen alapvető jelentőségű hazánkra nézve. A 
búza ára három tényezőtől függ: u világpiaci 
ártól, a termésmennyiségtől és a belső ár alá
támasztására szolgáló összeg nagyságától. Az 
ármentesités kérdése pénzkérdés s itt Darányi 
Kálmán földművelésügyi miniszter őszintén 
megmondtat hogy a társulatok államosításának 
terheit az állam a mai viszonyok között nem 
vállalhatja. Ellenben az árközi járulékok mér*

| séklésének ügyéi megfontolás tárgyává teszi és 
j ti: illetékes egyéb hatóságokkal ebben az ügy- 
j ben érintkezésbe lép. A mezőgazdasági munka- 
j kérdés ügyeivel foglalkozva megelégedéssel utalt 
. a földművelésügyi miniszter arra a tényre, hogy 
: mindenütt bárki kérheti a legkisebb napszám- 
1 bérek megállapítását, ahol az a vélemény ala

kult ki, hogy az oltani napszámbérek a mini
mális megélhetést sem biztosítják. Ezt a beszá
molót az egész ország lakossága ölömmel ve
heti tudomásul és annak bizonyilékául tekintheti, 
hogy a legfontosabb magyar termelési ág, a 
merógardasag vezetése szakavatott kezekre van 
bizva.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vfisnrmip délutáni ügyeletes szolgá

latot Szíirvrtson június iiurittpban i'arkas Anlui János 
gyógyszertára Iá tjei es.

Istentiszteletek
A szstrvasi ev. na^ytenjplomban vasárnap délelőtt 

tót. az újtempiomban majjvarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm.kat. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise. 10-kor szentbeszéd és nagymisc. 
délután 6-kor litániu. I létköznapokon fél S-kor kismise, 
6-kor litáma.

Szarvason rt-íorinátus istentiszteletei tartanuk 
vasárnap délelőtt \0 órától az Arvaház dísztermében. 
Kondoroson minden nóntip második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— A Szarvasi Szinügyi Bizottság tagjai. Szarvas 

nagyközség képviselőtestülete az elöljáróság 

javaslatára a községi szinügyi bizottság tag

jaivá három évre szóló megbízatással a kö

vetkező szarvasi lakosokat választotta meg ; 

dr. Haviár Gyula kormány-főtanácsost, dr. 

Schauer Gábor főszolgabírót, viléz Biki Nagy 

Imre községi főjegyzőt, Kovács Ferenc bank- 

igazgatót, dr. Déri Henrik járási tiszti-orvost, 

vitéz Szomjas Frigyes zenetanárt, Szabolcs 

Károly gimnáziumi tanári, dr. Gerő Oszkár 

ügyvédet, Ribárszky Pál nyugalmazott ármen- 

tesitői igazgatót, dr. Robitsek Jenő ügyvédet 

és Wagner Géza gimnáziumi tanárt.

— Vizsgabiztosok két szarvasi iskolában. A 

Felsőkereskedelmi Iskolák Királyi Főigazga

tósága a szarvasi kereskedelmi szakiskola 

évzáró vizsgálataihoz elnökül Luby Margit

beosztott felsőkereskedelmi iskolai igazgató

nőt, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

pedig a szarvasi ág. hitv. ev. Lulhčr-tariitono- 

képző-intézeí kepesilő vizsgálataihoz minisz

teri biztosul dr. Zelenka Frigyes beosztott 

kir. tanfelügyelői rendelte ki.

— Névmagyarositas. A belügyminiszter Kri- 

zsán Mihály szarvasi áliarnnénztári tisztviselő 

nevét „Kékesiére vaitozíalta át

—  A  SzÖSz irodaimi pályázata. A Szarvasi 

Öregdiákok Szövetsége a tavasz folyamán 

pályázatot irl ki a szarvasi Vajda Péter ág. 

hitv. ev. gimnázium tanulói részére egy iro

dalmi munkára, mely Bartóky Józsefnek, az 

egyesület első elr-oi\ének az irodalmi mun

kásságát és hekćl ;t magyar irodr.lóriiban 

jellemezze. A pályáz. f május hó 15-én járt 

le. A tanári kar javasiaia alapján az öreg
diákok szövetsége most rrtesiU^le az iskola 

igazgatóságát, hogy a rn-nyuilolt pályamunkák 

közül a ,.Mécsviia^“ jeligéjűi kívánja meg

jutalmazni. A mű .szerzője Varga Margit gim

náziumi VI. osztá!\ ú ianulíj.
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F I L M
Irta: Péchy-Horváth Rezső

1.

És az altisztek rohamlépésekkel igye

keztek a kellékek raktárába, hatalmas gomba

fejhez hasonló ernyőket keresgéltek elő és 

a színes vásznakat a fűben fekvő, célbelövő 

katonák feje fölé feszítették. A napsugár tűz- 

nyilai megtörten pattantak vissza a nap

ernyők vásznáról, langyos hűvösség kezdett 

terjengeni a védő vásznak alatt, azután a 

puskalövések, amelyek pedig kezdtek mér 

ellanyhulni, elbágyadni, megritkulni, megint 

frissen, hetykén és sűrűén csattantak fel.
Megint dördült a száraz pattogások fel

vágódó hangja a sötét erdőmélyen és me

gint suhogott, zúgott, zengett, morajlott az 

álmodásos szépségű fenyves a lövések vissz

hangjaitól.

2.
A vidám, csiklandós szövegű katona

nóta hirtelen elhalt, lefogva hallgatott el. Az 

út hirtelen kanyarodóhoz torkolt s a pom

pás, fehér útszalag, — amelynek fehér pora 

vastagon telepedett a szögestalpú bakan

csokra, a fegyverek vasára, a zubbonyok 

feketéjére és a lakkcsákók tetejére, — egy 

sereg gazdaglombú gyümölcsfa közé fúrta 

be magái. Kétoldalt dús, buja gazdagságú

alpesi pázsit — művészi ihlettel szőtt hímes 

palást — futott a messzibe. Fák és bokrok 

rajvonala sorakozott egymásmögé és a gyü

mölcsrengeteg mélyén itt-ott egy-egy apró, 

vidám, tarka hegyi tehén mélázott el a tom

boló virágszőnyeg felett. Jószagú, bambán 

bámészkodó jószágok voltak, amelyeknek 
vastag, dús tőgyei pompás, áldásos gazdag

sággal hivalkodtak, meleg rózsaszíneikkel.

A katonadal elhallgatott.
Az útszélen, az éles kanyarulat könyö

kénél gazdag lombfüzér színes sátra mögül 
egy Máriakép villant elő. Pompás bőkezű

séggel fonta körül az elevenzöld lomb, a 

klematisz és borostyán fonódó zöldje az 

apró képet, amelyen az Istenanya azúrszín 

szempárja megbékülten és csodálatos elége
dettséggel nézdelt az oly nyugalmas tavaszi 

tájképre.

A katonadal lefagyott az egyszerű svájci 

parasztfiúk életesszínű ajkairól és míg acél- 

öklű kezük egyike mereven és férfiasan fogta 

a vállra támasztott, fénylő szuronyú fegy

vert,. a másik kezük a csákóhoz lendült. . . 

A kezek lekapták a lakkcsákókat és míg a 

napsugár hirtelen folyékony aranyfolyamot 

zuhogtatott végig az ifjú koponyákon, az 

ajkak áhítatos mormolással üdvözölték az 

Istenanya képét.

És egy pillanattal később újra felhang

zott a nótavezelő „ájnc-cvájj“-a és ismét 

kidördült a néhány tucatnyi nagyszerű ka
masztorokból a szilaj, hetlyke, vidám és csa

pongó katonarióta. A lakkcsákókon, a réz

gombokon és az ég végtelen kékségének 

meredező bajonetteken játszó kedvteléssel 

lángnyelveket, meleg sziporkákat csiholt ki 

a napfény.

3.

Hetven pár poros bakancs pajkos do

bogással bedöngött a kaszárnya kapubolto

zata alatt. Ügy hangzott ez a dübörgés, 
mintha száz szilaj csikó szabadult volna el 

és rohant volna neki szörnyű ficánkolással, 

lebírhatatlan vidámsággal a horizontig sza
ladó pusztának . . .  és a száz, ördögi eleven
séggel hajhászó csikó négyszáz patája vé- 
gigdübörögtette volna a föld testét.

A hetven pár bakancs megtorpant a 

kaszárnyaudvar dúsfűvű, dúslombú közepén. 

A szuronyos fegyverek csattogva, perdülve 

kerültek le a vállakról, a szíjak suhogva 
csapódtak, a bajonettek pedig zörögve kap

csolódtak le a fegyvercsövek végéről.

— Abtreten ! — robbant ki a vezény* 

szó és a nyurga. lakkcsákós liszt becsusz- 

szantotta egyenes kardját. Az ezüsttel erezett 

fehér kardbojt himbálózva lengett hosszúra 

eresztett szárán.
(Folyt, köv.)



— Iskolai hir. A helybeli ág. hitv. ev. Vajda 
Péter gimnázium június hó 15-én zárja a 
folyó tanévet. Reggel 8 órától tanévzáró isten- 
tisztelet lesz az ótemplomban, 9 órától tan
évzéró ünnepély a tornacsarnokban. Ennek 
programja: 1. Veni sancle. 2. Az igazgató 
beszámolója. 3. Énekszám. 4. A tanulók bú
csúja. 5. Zeneszám. 6. Öregdiákok indulója. 
A tanévzáró istentiszteletre, valamint az ün
nepélyre a tisztelt szülőket és az iskola iránt 
érdeklődőket ezúton is tisztelettel meghívja 
az Igazgató. A Vili. osztály tanulóinak érett
ségi szóbeli vizsgálata június 15-én délután 
kezdődik Sárkány Béla ev. egyházkerületi 
főjegyző és dr. Jausz Béla tanár, kormány- 
biztos elnöklete mellett. — Az orosházai gim
náziumi tanfolyam növendékeit a gimnázium 
tanárikara június 20., 22., 23. és 24-én vizs
gáztatja Orosházán.

A z aszódi vén tanterem
Sárkány Imre verse

Ahol egykor Petőfi ült,
Én is ültem a tanteremben.
Az olt égő szellem tüzének 
Hevilé egy szikrája keblem.

ódon nádastető alatt 
Állott akkor az a terem,
De az ősi szellem fellobbant 
Ifjú szívekben fényesen.

Hogy a nagy költő ott tanult, 
Varázsigeként szállá szét 
És bűvösen dobogtató 
Az ifjú nemzedék szivétt

Ami ott ég a tanteremben
S buzgó, nemes munkára hív: 
Hazaszeretet szent tüze,
Megérezé az ifjú szív.

Azóta is hány ifjú szívet 
Hevített büszke érzelem,
Hogy őt is befogadta még 
Az a kopott, vén tanterem.

De új kor jött. Diáklakás 
Van ott ma, nem tanterem.
A nagy költőnek szelleme 
Bizonnyá/ ott is megjelen.

Emlékem ez nem törli let 
Megdobban még a kebelem,
Mikor lelkem elé lebeg 
Az a kopott, vén tanterem.

—  Választmányi ülés a Nemzeti Egységben.
A Nemzeti Egység Párt választmánya június 

hó 14-én, vasárnap délután 2 órakor a Pol
gári Körben rendkívüli ülést tart. A vezető

ség kéri a párttagokat, hogy az ülésen meg
jelenni szíveskedjenek.

—  Háziasszonyok. Megjelent a Dr. OETKER 

gyér 1936. évi első kiadású fényképes recept- 
kínyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen és 

bérmentve küld ; Dr. OETKER A. Tápszer- 

művek Budapest, VIII., Conti u. 25. Sütőpor 
és vanillincukor ára most levelenkint 12 fill.

EGY HÉT 
SEMMERINGEN 

93 PENGŐ
Lakás, ellátás, vasúti költség Budapest
től—Budapestig. Szarvastól Pestig és 
víbszb 30 százalékos vasúti kedvezmény. 

Jelentkezés június 15-ig a

Szarvasi Közlöny
kiadóhivatalában

NAGY  S Á N D O R
könyvkereskedése, Szarvas.

Elsőrendű

ienniszütők
már megérkeztek és 9 pengőtől kaphatók

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

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás I #

—  A szarvasi Kárpát cserkészcsapat táboro
zása. A szarvasi Vajda Péter-gimnázium 

kebelén belül működő 180. számú Kárpát 
cserkészcsapat ezidén a Mátra alján : Mátra- 

füreden fog táborozni. A kiránduláson, mely 

július 5-én kezdődik, az iskola 35 növendéke 

vesz részt Korim Kálmán cserkészparancs
nok vezetése mellett. Részvételi dij fejenként 

20 pengő.

—  Családias est. Az 584. számú Gábor 

Áron cserkészcsapat június 14-én, vasárnap 

pontosan 8 órai kezdettel az Ipartestületben 

családias-estet rendez, melyre a cserkészet 

barátait, érdeklődőit szeretettel elvárja a ren
dezőség. Belépődíj nincs, önkéntesadomá- 
nyokat a szegénysorsú cserkészek tábori 

költségének fedezésére köszönettel fogad a 

csapat parancsnoksága.

— Kerékpárt lopott Békéscsabán. Jantyik 

János 22 éves kondorosi napszámos Békés

csabán egy kerékpárt lopott az utcán. Jan- 

tyikot egy rendőr kisérte be a rendőrkapi

tányságra, ahol a napszámos bevallotta, hogy 

a kerékpárt a Lehoczky-féle kocsma elől 

lopta el. A vizsgálat megindult a kerékpár

tolvaj ellen.

— Leesett az épülő ház tetejéről. Mihálik 

János kondorosi 24 éves kőműves a múlt 

héten egy épülő ház tetejéről vigyázatlansága 

következtében leesett. Súlyos belső sérülésé

vel a gyulai kórházba szállították, de segíteni 

már nem lehetett rajta és nagy kinok között 
kiszenvedett. Kondoroson temették el nagy 

részvét mellett.

— Bajtárs! Károly csapat-kereszt és a se- 

besülési-érem megszerzésének ideje e hónap 

30-ával letelik, többé meghosszabbítás nem 

lesz. Fordulj felvilágosításért a Szarvasi Front

harcos Csoporthoz.

—  Jelentkezzenek a motorkerékpárosok. A
Szarvasi Levente Egyesület felkéri a motor- 
kerékpáros és kerékpáros tulajdonosokat, le
ventéket, hogy a június hó 28-iki évzáró ün
nepélyen tartandó versenyre már most nevez
zenek be Sztrehovszky Márton üzletében.

.  —  Rendkívüli közgyűlés. A Szarvasi Iparos
ítják Önképzőköre június 14-én, vasárnap 
délután 2 órakor rendkívüli közgyűlést tart 
saját helyiségében, melynek egyetlen tárgya 
az alapszabályok módosítása.

—  A helybeli kereskedelmi leányiskola záró
vizsgálatai június 16-án délután 2 órától tar

tatnak meg Luby Margit áll. felsőkereskedelmi 

iskolai igazgatónő elnöklete mellett. Június 

17-én délután 3 órától a növendékek nyil
vános vizsgáját tartják meg a gimnázium 

második emeletén lévő tanteremben. Ezen 

nyilvános vizsgálatra a tisztelt szülőket vala
mint a tanulmányi bizottság tagjait ezúton is 

meghívja az Igazgató. Június hó !7-én dél

után 5 órától a tanulmányi bizottság ülést 

tart ugyanabban a tanteremben. Erre a tagok 
szintén meghivalnak. Június 18-án délután 

fél 6 órától tanévzáró lesz és a növendékek 

megkapják bizonyítványaikat.

—  Vizsgahangverseny az Árvaház dísztermé
ben. Dr. Kácser Rezsőné és Havranek Vilmos, 
a két jeles szarvasi zenepedagógus növen
dékei június 18-án, csütörtökön tartják meg 
este fél 9 órai kezdettel vizsgahangversenyü
ket az Árvaház dísztermében. A gazdag mű
sorban a növendékek zongora- és hegedű
számokat adnak elő. Szarvas közönsége nagy 
érdeklődést mutat a vizsgahangverseny iránt, 
amely színes igazolása lesz Szarvas állan
dóan fejlődő zenekulturális életének. A hang
versenyre belépődíj nincsen. A közönséget 
ezúton hívják meg.

—  Kárpitosbátort és lakásberendezést, meg* 
bizhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy-út 25. vásá
rolhatunk.

JU N IU S  30-ig a vételár 257 O-ának értékében
B E C S E R É L E M  bármilyen fémből készült használt, 

hibás e v ő e s z k ö z é t

valódi Well n © r-alpaccára.
Öntött alpacca-evöeszközt nem cserélek.

BÁRÁNY BÉLA vas- és festékkéreskedő.
)



HETENKÉNT
Írja: OROSZ IVÁN'

Aranyat érő eső
A májusi gyönyörűséges idők, az esőktől 

dúsan áztatott lermészet évek óta várt áldást 
ígérnek. A májusi eső aranyat ér — mondja a 
régi közmondás és ha ez igaz és ha közbe nem 
jön valami borzasztó elemi csapás, úgy a ter
ményeknek gazdagságán át a májusi, júniusi eső 
tényleg arannyá változik. A mezőgazdaságra oly 
áldásos időre ismét felelevenítik tólnyelvű atya- 
fiaink ezt a régi közmondást; „Csierno szeno, 
bielo chleba“ — azaz fekete széna, fehér ke
nyér. És hogy mennyire igaz, most már sejtjük 
és hiszem, hogy az aratás idején tapasztalni is 
fogjuk. A gyakori esőzések mialt a lekaszált 
széna bizony megfeketedik, nem igen tud meg
száradni a réteken a mondhatnánk napi áldott 
esőktől, gondot is okoz a gazdának, de ezzel 
szemben rég nem látott bujasággal nő a búza, 
nemcsak derékig, de mellig ér és sűrűsége las
san szőkeségbe szépülő szin a kifejlett kalászok
kal ígér dús aratást. Nagyon is kell már, hogy 
ez a nép a sokéves nélkülözések után felerő
södjön, anyagilag rendeződjön, hogy egyszer 
már valamelyes eredményét is lássa állandó 
munkájának. Mérhetetlen boldogság önti el a 
magyar gazda szivét látva a halár most is üde 
színeit, a búzatáblák Ígéreteit, a tengeri zöldü
lését, a kertek gyümölcstől gazdag fáit, a vete^ 
mények bujaságéi. De öröm tölti el a földmun
kást, akinek az aratásban, cséplésben van a 
reménye, hogy egy évre való kenyerét ember
feletti munkájával szerezze meg. Örömmel tölt 
el minden magyar embert az ígéret, a májusi 
esők aranyeredménye. Különösen azokat, akik 
más örömeiben tudják megtalálni a legtisztább 
egyéni örömöt. Más baján siránkozni, más örö
mén örvendeni, mindig másokért dolgozni, min
dig a közért munkálkodni keveseknek adatott, 
de akik ezt lelkűk minden melegével, a szere
tet mindenekfelettiségébe vetett hittel teszik, azok
nak öröme a legtisztább minden örömök felelt, 
örvendjetek lelkek, jó és szép lelkek, önzetlen 
emelkedettségű lelkek a magyar gazdatársada
lom örömén ebben az ígéretes nyárelőben. Mert 
országunk fenntartó gazdatársadalmának sorsa, 
mindnyájunk sorsa, iparosoké, munkásoké, tiszt
viselőké az egymásrautaltság, az egymásbólélés 
törvényszerűségében, örvendjünk mindnyájan a 
jó időknek, a szép időknek, legyen földünk sok 
holdnyi vagy pár négyszögölnyi, mert a magyar 
ember ereje a földben van, lelke a föld leiké
vel rokon, ez az éltetője, gond- és örömadója, 
vigasza és nyugalma. Örvendjünk'azok is, akik
nek nem adatott, hogy sajátunknak valljunk eb
ből a földből, de közvetve mégis miénk ez a 
föld széles útjaival, madárdalos ligeteivel, térsé
ge* mezőivel, halbandús vizeivel, tavaival, folyói- 
val, erdőivel. Miénk ez a szépséges föld, ez a 
föld, amely mér annyi és annyi élet- és sors
tragédiát látott, amelyért annyi és annyi drága 
vér folyt, amely a magyarságnak* ezer és ezer 
hősét és mártírját termelte ki évszázadok keser
ves küzdelmeiben és boldog évek csendes nyu
galmában minden jóval látta el minden népét, 
lakosát. Fajtánk győzedelmes beolvasztó ereje 
tette magyarrá itt mindenfelé a nemzetiségeket, 
amik egy magyar hitben lettek egyek és minde
nekben magyarok. Drága föld 'ez a miénk, mely 
most is dús áldással igyekszik gondoskodni ró
lunk*. Imádságos lélekkel örvendjünk mindnyájan 
a májusi, júniusi esők aranyattermő áldásán és 
ha fekete lesz is a széna, vigasztaljon érte a 
fehér kenyér, a mindenkinek jutó kenyér, amely 
oly nagyon egy a magyarság életével. Csak azt 
kérjük mi még mindenféle magyárok, hogy men
tesüljünk mindenféle olyan spekulációktól, mik 
a magyar főldmivelő kárára igyekeznek kihasz
nálni a jónak ígérkező betakarítás eredményét. 
Találja meg mindenki a számítását — adja az 
Isten '— de úgy, hogy ne károsodjon senki és 
hogy a megérdemelt eredménye legyen munká
jához, verejtékéhez megfelelően mindenkinek, 
gazdának, földmunkásnak, iparosnak, kereske-. 
dőnek, fuvarosnak, molnárnak, csővárnak és 
hogy eljusson az Isten áldása mindenhova, min

den kis szegény kunyhóba, minden munkás
család asztalára, napszámos tarisznyájába, kol
dus zsebébe, pufók magyar gyerekek szájába. 
Mert csak úgy lesz, avagy csak igy lesz áldás 
a májusi, júniusi eső a termények jóságain ke
resztül és csak igy lehet e földnek áldása napi 
gondokat elfeledtctö orvosság és szebb jöven
dőnk reményt nyújtó ígérete.

—  Balatoni filléres gyors. A június hó 28. 
és 29-ére tefvbevett balatoni filléres gyorsra 
már lehet jelentkezni Andermannál. Részvé
teli dij kb. 10—12 P.

—  Országos vásárok. A békési országos 
vásárt június 12., 13. és 14-én, a békéscsabait
15., 16. és 17-én, a túrkeveit 14-én, a szarvasit
19., 20. és 21-én tartják meg.

Nagy siker mellett folyt le 
a Turul-Szövetség szarvasi dísztáborozása

A felavatott bajtársak nevében dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő
mondott nagyhatású beszédet

Mostani magyar életünk zűrzavaros forga
tagában, valamennyien érezzük, hogy történelmi 
időket élünk s tudjuk azl, hogy égetően szüksé
günk van mindazokra az erőkre, melyek alkal
masak arra, hogy szünet nélkül élesszék a nem
zeti géniuszt, hogy mindenki lelkében magasra 
lobbantsák azt a tüzel, amely nemzeti öntuda
tunkat, élniakarásunkat és tudásunkat jelenti.

A Turul-Szövetség szarvasi „Szabolcska 
Mihály“ bajtársi törzse rendezésében községünk 
nagyközönsége elé kerülő Turul-ünnepségek ki
csinyke összetevői kívántak lenni annak a nagy 
munkának, melynek célja kialakítani s a mos
tani történelmi idők nagy viharaival szemben 
életképessé tenni keresztény magyar társadal
munkat, mint nemzeti géniuszunk ős-erőforrását. 
Mint az események külső szemlélői nyugodtan 
és teljes örömmel állapíthatjuk meg, hogy az 
elvetett magok nem estek meddő talajra, mert 
ime itt sarjad előttünk az új Nagymagyarország 
sokatigéro vetése: az öntudatos magyar turu
lista ifjúság.

*

A program sorrendjében haladva meg kell 
emlékeznünk a bajtársi törzs rendezésében le
zajlóit június 6‘iki zártkörű táncestélyről, melyet 
értékes erkölcsi és anyagi siker koronázott és 
amely a múltban megrendezelt hasonló jellegű 
s nagyközönségünk köréiben annyira megkedvelt 
táncestélyek mögölt semmiesetre sem maradt el.

Másnap délelőtt fél tíz órai kezdetlel ren
dezte meg a bajtársi törzs a „Vigadódban dísz- 
táborozását, melyen a felkért magister, patrónus 
és tb. dominus bajlársak lettek felavatás úlján 
a törzs tagjai sorába ünnepélyesen beiktatva. 
Annak ellenére, hogy a táborozás szigorúan 
zártkörű volt, a tágas termet a meghívottak tel
jesen megtöltötték. Megjelent többek közölt dr. 
Tóth Pál országgyűlési képviselő primus magis
ter, dr. Schauer Gábor járási főszolgabíró ma
gister, dr. Laczay Péter tb. járási főszolgabíró, 
vitéz Biki Nagy Imre községi főjegyző patrónu- 
sok és még sokan mások községünk társadalmi 
vezetői körül. A disztáborozást a Magyar Hi
szekegy nyitotta meg, melyet a Szarvasi Dalkar 
adott elő Rohoska Géza karnagy vezetésével. 
Ezután dr. Podany Pál törzsfőbajtárs megnyitó 
beszéde következett, melyben előadó tömören 
vázolta a Turul-Szövetség célkitűzéseit, különös 
tekintettel helyi viszonyainkra. A nagy tetszést 
aratott bevezető ulán dr. Salló János országos 
vezérbajtárs a Turul-Szövetség sajtó és propa
ganda ügyosztályának vezetője mondotta el az 
avatóbeszédet, amelyet az egybegyűltek a leg
feszültebb figyelemmel hallgattak végig. Beszéde 
úgy alaki, mint tartalmi tekintetben kifogástalan 
volt. Rámutatott beszédében arra, hogy minden 
tisztán látó előtt lassan kibontakozik a két egy
mással szemben álló front: a keresztény világ
nézet, a vallás és a család gondolata, s a 
marxista felfogás, mely a kommunizmus felé so
dorja népek millióit. Társadalmunk nemzeti ala* 
pokon épült fel s mereven vissza kell utasíta
nunk minden baloldali irányzatot még akkor is, 
ha az a felekezeti kérdés leple mögé bújva 
igyekszik megmételyezni fajunk tisztaságát. A 
nagy idők előszelével arcunkon számot kell vet
nünk némzeli erőinkkel s el kell jönnie annak 
az időnek, amikor levetünk magunkról minden 
felesleges ballasztot, hogy keresztény magyar 
társadalmunk megtisztulja vehessen részt abban 
a nagy harcban, melyet végig kell küzdenie. A 
Turul-Szövetség elsőrangú célkitűzése belenevelni 
a fiatalság és ezen kérésziül magyar társadal
munk leikébe a színtiszta keresztény gondolatot, 
mely egyedüli kivezető út a mostani általános

zűrzavarból. Beszéde végén kifejezést adott azon 
reményének, hogy az újonnan felavatott magis
ter, patronus, tb. dominus bajtársak megértik a 
Turul nagyszerű eszméit s támogatni fogják a 
turulista ifjúságot. Hatalmas éljenzés és taps 
kövelte a vezérbajtárs beszédét. Ezután Molitó- 
risz Pál törzsföhelyel'es-bajtárs szavalta el erős 
beéléssel, gazdagskálájú szavalókészséggel Ady 
Endre „Harc a nagyúrral“ cimű gyönyörű alle
gorikus költeményét. A felavatott bajtársak nevé
ben dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő emel
kedett szólásra. Klasszikus tömörségű beszédé
ben rámutatott arra, hogy a mai fiatalságnak 
milyen mérhetetlen küzdelmet kell folytatnia a 
puszta megélhetéséért s biztosította a szarvasi 
ifjúságot az idősebb generáció legteljesebb meg
értéséről és támogatásáról. Beszédét a jelenlé
vők nagy tetszéssel fogadták. Ezután még a 
Szarvasi Dalkar adott elő egy szép irredenta- 
tárgyú magyar dalt, majd a közönség felállva 
elénekelte a Himnuszt. Az ifjúság a disztáboro- 
záö után a Hősök Emlékműve elé vonult, ahol 
a Turul-Szöveiség nevében dr. Salló vezérbaj
társ, a szarvasi törzs részéről pedig dr. Podany 
törzsfőbajtárs helyezték el kegyeletük jeléül ko
szorúikat. Az országos vezérbajtárs egyébként 
már a kora délutáni órákban visszautazott Bu
dapestre miután a látottak felett a legteljesebb 
elismerését fejezte ki s a törzs vezetőségét a 
Szövetség legodaadóbb támogatásáról biztosította.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Czesz- 

nak János-Jenő szarvasi születésű kispesti 

gázgyári segédmunkás és Czesznak István 

kispesti MÁV segédmunkás nevét „Csabaiéra 
változtatta ét.

— A Magyar Művészet új száma. A Magyar 
Művészet most megjelent 6. számában Olt- 
ványi-Ártioger Imre méltatja a tavaly elhúnyt 
kiváló festőművész Mattyasqvszky-Zsolnay 
László művészetét; Sidló Ferenc szobrász
művész Mestrovic Ivánnak, az európai hirű 
mesternek szobrait élemzi; Csatkai Endre a 
Liszt-centennárium alkalmából Liszt arcké
peiről ir érdekes tanulmányt; Schoen Arnold 
Gül Baba lürbéjének történetét ismerteti, 
Pátzay Pál pedig a Szinyei Társaság „tava
szi szalon “-járói tájékoztat. Művészettörténeti 
adatok, könyvkritikák és művészeti hirek 
egészítik ki a gazdagon illusztrált folyóirat 
tartalmát. Mutatványszámot szívesen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet körút 7.

— A Hangya lóvásárlása Szarvason. A gaz
dák érdekeinek teljes szemelőtt tartásával á 
Hangya a német hadsereg részére Iqvakat 
vásárolt Szarvason. A lóvásárt szótnbalön 
tartották meg, amelyre 298 4b lovat vezettek1 
fel A bizottság besorozott 47 lovat, amely
ből kiselejteztek ötöt,, hat gazda pedig visz- 
szalépett az eladástól. 36 lóról készült köt- 
levél igen előnyös, eddig szinte szokatlanul 
jó áron. Az árak 400—800 pengő között mo-, 
zogtak. A szarvasi gazdatársadalom nagy 
örömmel könyveli el a Hangya Szövetkezet 
első, a gazdák érdekeit mindenben megvédő 
ténykedését.

— Új cigányprímás az Erzsébet-llgettén* A
szarvasi ligeti vendéglőben június 14-től min* I 

den nap, vasár- és ünnepnapokon délelőtt is 

aradi Piroska Bandi cigányprímás és zene

kara muzsikál. Rossz idő esetén a Központ* 

szálló és étteremben.



— Tüzoltóünnepségek Békésszentandráson. A
békésszenlandrási önkéntes Tűzoltótestület 

fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából 

vasárnap nagyszabású tűzoltóünnepséget ren

deznek Békésszentandráson. A Békés vár

megyei Tűzoltó Szövetség ugyanazon alka-

lo.nmal ünnepli fennállásának 15 éves jubi

leumát és tartja meg évi közgyűlését. A 

délelőtti ünnepségek után délben közebéd 

lesz, utána pedig tűzoltóversenyt, majd este 

•kerti-mulatságot rendeznek. Az ünnepségek 

iránt'az egész megyében nagy érdeklődés 

nyilvánul meg.

— Elhalasztott irodalmi délután. A szarvasi 
Gróf Bolza Pálné Leányegyesület vasárnapra, 
június hó 7-ére hirdetett irodalmi délutánját 
az ügyvezető eluökigazgató súlyos betegsége 
és oz aznapra összetorlódott más ünnepsé
gek miatt el kellett halasztani és a vezető
ség annak terminusául június hó 21-ét tűzte 
ki. Ugyanekkor lesz a könyvtáréra is 2— 3-ig.

—  Tornavizsga a polgári leányiskolában. A

szarvasi áll. polgári leányiskola június 13-án, 

szombaton délután 4 órai kezdettel rendezi 

meg a Horthy-sporltelepen évzáró tornavizs

gáját. A vizsgán különböző tornamutatvá

nyokban gyönyörködhet el a közönség. A 

szülőket, az iskola barátait és az érdeklődő 

közönséget ezúton hivja meg a vizsgára az 

igazgatóság. Műsormegváltás 30 fillér.

— A szarvasi Kereskedők Egyesülete jutalom
dijainak a nyertesei. A szarvasi Kereskedők 
Egyesülete által a szarvasi Kereskedelmi 
Szakiskola növendékei részére kiirt; „A ke
reskedelem és a szövetkezetek" című köz
gazdasági tétel pályamunkáinak a beadási 
határideje június hó 2-án járt le. Az egyesület 
által kiküldött bizottság kedden, június 9-én 
birálta felül a beérkezeti 4 pályaművel és 
azokat csekély különbséggel mind jóknak 
találta, valamennyit dicsérő emléklappal ki- 
tűnletendőnek állapította meg és közülük az 
első díjjal julalmazandónak „Egyetértésben 
■az erő ‘ jeligéjűt Ítélte. A mű szerzője Brózik 
Sarolta kereskedelmi iskolai növendék. A 
második dijat Halász Ilona kereskedelmi 
iskolai növendék nyerte el „Kereskedő leá
nya" cimű szintén sikerül művével. A harma
dik jutalomra érdemesnek talált dolgozat 
szerzője Faragó Vera kereskedelmi iskolai 
növendék volt. Végül dicsérő oklevelet nyert 
Kúgyela Mária kereskedelmi iskolai növen
dék „Mercator" jeligéjű megfelelő dolgozata. 
A  kitűzött tételt a pályázók kivétel nélkül 
mind jól oldották meg és találóan állapítot
ták meg, hogy a magyar kereskedelmi világ 
és a szövetkezeti mozgalom között nincs elvi 
•ellentét, és mindaddig, mig a szövetkezetek 
a Kereskedelmi Törvényben (1894.) körülírt 
eredeti hivatásuk szerint töltik be nemes 
szociális szerepüket, a kereskedelem nem is . 
emel kifogást működésük ellen. A magyar 
kereskedelem csak azoknak a szövetkeze
teknek a működését tartja magára nézve 
sérelmesnek, amelyek méltánytalan kiváltsá
gokat, igazságtalan adóelengedéseket élvez
nek és egyéb, a magánkereskedelem érdekeit 
sértő kedvezményben részesülnek.

— Poloskairtás égő szalmac8Mtakkal. Kedden 

estefelé az újtemplom tornyában félreverték 

a harangokat. A riadóra az adott okot, hogy 

a IV. kerületből hatalmas füstcsóva emelke

dett az ég felé. A tűzoltók azonnal kivonul

tak és a tűzben álló disznóólát pár perc alatt 

eloltották. Kiderült, hogy az ólat égő szalma

csutakkal füstölték, hogy a poloskákat kiirt

sák, amitől lángragyulladt az egész alkotmány. 

A kár jelentéktelen.
— Országos vásárt kér Kondoros. Kondoros 

község képviselőtestülete legutóbbi közgyű

lésén elhatározta, hogy évenkénti három or

szágos vásár engedélyezését fogja kérni a 

belügyminisztertől.

ADDIG aratógépét MÍG NEM KÉSŐ!
A ratógépalkatrészek és aratóponyvák
Mc. Cormick, Massey Harris, Deering, Milwaukee, Johnston stb. 
gépekhez. Mindennemű mezőgazdasági gépalkatrészek, műszaki cikkek 
és olajok legolcsóbb beszerzési forrása:

ZÖLDHEGYI és BARNA Budapest, V., Báthory u. 9.

Műkedvelő-előadás Hosszúsoron
Jó előadásban gyönyörködött a nagyszámú közönség

A hosszúsori gazdaifjűság szombaton, jú

nius 6-án a Skorka Pál tanyáján felállított 

sátorszinházban műkedvelő-előadás keretében 

színre hozta Gárdonyi Géza 3 felvonásos nép

színművét : A bort. A nagy érdeklődést kivál

tott előadás szereplőinek igyekezete minden 

dicséretet megérdemel. Gazsó János erős be- 

élésscl, Bankó Juci komoly alakitókészséggel, 

Nyemcsok Jancsi ügyességével, Skorka Mihály 

és Szekretár Mária igyekezetükkel segítették 

sikerre az előadást. Molnár Mária kedvessége, 

Skorka Mihály ügyesség«, Rafaj Jucika ottho

nossága, Skorka Pál jó játéka, kellemes hangja, 

Skorka Zsuzsika jó megjelenése, Kondacs Mi

hály eredeti és őszinte alakítása sok tapsot 

kapott megérdemelten. Zima Mihály ügyes és 

igyekvő szereplő. Simó Pál, Galó Pál, Poljóka 

András, Brachna Rózsi, Nyemcsok István, Csi- 

csely János, Poljóka Marci, Janurik András, 

Poljóka Pál, Jelen Dorottya, Zima Juci, Ma

gyar Juci, Skorka Mari, Szekretár Pál és Bal- 

ezó P á l: valamennyien jól helyezkedtek be az 

együttesbe. Az előadás megrendezésének és a 

szereplők betanításának nehéz munkáját Terhes 

Mihály h. tanitó kifogástalanul végezte el. Hi

ánytalanul egész volt ez az előadás, amelynek 

sikeres lezajlása korül érdemeket szerzett ma

gának Rafaj János is.

fennen hirdeti, hogy a népet nevelni kell. Igen, 

a népet nevelni kell. S ennek — mondhatni

— leghatékonyabb eszköze a műkedvelő-elő

adás, mely alkalmat ad a társadalmi érintkezés 

sűrűbb volta révén a kulturális csiszolódásra, 

a szinmagyar darabok előadásával a nemzeti

esség fokozottabb terjedésére, a magyar nyelv 

teljes térfoglalására. Sok olyan előadás kell, 

mint a hosszúsori, amely a fentvázoltaknak 

eklatáns kifejezője volt. Ilyen előadások mel

lett „a népet nevelni kell" gondolat nem ma

rad frázis, hanem a tudatos népművelési munka 

elsőrangú tényezője lesz. Bágyoni.

— A gyümölcsfák tavaszi és nyári kezelését
ismertei! a Növényvédelem és Kertészet leg
újabb száma. Cikkeket közöl még a diófa 
terméketlenségéről, a gyümölcsfák elkésett 
koronaalakításáról, cseresznye és szilva ku- 
kacosodás elleni védekezésről, a virágoskert 
helyes öntözéséről, a szőlő zöldoltásáról, a 
paizstetvek, levéltetvek, hangyák, pókhálós
molyok és hernyók irtásáról, a kajszibarackfa 
gutaütéséről stb. A dúsan illusztrált szines 
gyümölcsképet is közlő két szaklapból a 
Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest. V., 
Földművelésügyi Minisztérium) egy alkalom
mal a Szzrvasi Közlönyre való hivatkozással 
díjtalanul küld mutatványszámot.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Az utóbbi időkben községünkben lendü

letes fejlődésnek indult mükedvelő-élet utat 

tort magának a távoleső tanyai részeken is. 

Örvendetes jelenség ez. Különösen örülnünk 

kell ennek akkor, apiikor az űj eszmeáramlat

Min. — Max. hő Csapadék Szélirány

június 5 t  7*1 t22* C 0‘9-fc Szélc$.
6 t io i t22’ — Széles.
7 t i r f29‘ nyom ÉNy
8 t 8’l t21* 1*8 ÉK
9 t  9'4 +20* — K

10 t  6*9 1-20*1 91 Széles
11 t  9*5 +20*9 . 23 DK.

B ú to rt
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezést 
üzletében vásárolhatunk, kedvező fizetési fel
tételek : VJ0é|kre D Í J M E N T E S  szállítás!

B ú t o r á r u h á z
BÉKÉSCSABA, Andrássy-út 25. szám*



A legeisőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető- 
Telefon 47. <0 Takács fakereskedőnél.
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w v w v w w w

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben június 5-től június 11-ig a következő be
jegyzések történtek. Születtek: Arnóczki János 
és Szvák Judit leánya Erzsébet, Medvedov- 
szki Mihály és Fabó Zsuzsanna fia Sándor- 
Ferenc, Bankó György és Nagy Mária leánya 
Erzsébet, Huszárik Pál és Simon Vilma le
ánya Vilma-Judit-Mária, Trnyik Pál és Tusjak 
Judit leánya Judit, Kondacs Mihály ésZvara 
Zsuzsanna fia Mihály-András, Kopcsjak Pál 
és Szénászki Anna fia János, Hrncsjar János 
és Melis Mária leánya Mária. Házasságot 
kötöttek : Skorka György Jeszenszki Pavlovics 
Máriával, Zsamba János Hudák Annával, 
Babecz György Radócs Rozáliával, Barna 
József Medvegy Karolinnai. Elhaltak: Bankó 
Erzsébet 4 napos, Török Zsuzsanna 1 hóna
pos, Lustyik Pál 4 hónapos, özv. Urbancsok 
Mihályné Bakulya Judit 61 éves, Martók 
Mátyás 5 éves korukban. Holttányilvánitották 
Tusjak Pál 101-es közlegényt, aki 23 éves 
korában az olasz harctéren hősi halált halt.

—  A Szarvasi Öregdiákok juniálisa. A Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége ezidei tavaszi ünne
pét szerdán, június 10-én délután 5 órakor 
az eddigi szokástól eltérően nem Szarvason, 
de a hűvösvölgyi Balázs-vendéglőben ren
dezte meg. Az ünnepély keretében zajlott le 
az egyesület rendes évi közgyűlése, melyen 
a megnyitót dr Raffay Sándor elnök mon
dotta. Az elmúlt esztendőről szóló jelentést 
és a jövő év munkaprogramját Siki Béla 
főtitkár olvasta fel, az 1935. évi zárszámadá
sokat és az 1936. évre szóló költségelőirány
zatot Benczúr László pénztáros terjesztette 
elő. A közgyűlés keretében ünnepelték a 
70-ik életévét betöltött dr. Raffay Sándor el
nököt. A köszöntőt a SzÖSz nevében föl- 
deáki Návay Aladár nyug. követ, az osztály
társak nevében pedig Kemény Gyula MÁV 
főfelügyelő, az egyesület alelnöke mondotta. 
A kiváló egyházférfiut e nevezetes alkalom
ból fényes külsőségek között június 12-én 
a deáktéri leányiskola dísztermében az egy- 
házkerületi, megyei intézmények, iskolák is 
ünnepelték. Ezeken az ünnepségeken váro
sunkból Raskó Kálmán gimn. igazgató vett 
részt.

—  Évzáró összejövetel. A szarvasi ev. egy- 
Jiázi és községi tanítói kar szerdán este a 
Polgári Körben jólsikerült évzáró összejöve
telt rendezett a tanév befejezése alkalmából. 
A szépszámban ö$szegyűlt tanítóságot Ri- 
bárszky Pál nyugalmazott főmérnök, a Pol
gári Kör diszelnöke köszöntötte, majd Szelényi 
János ev. lelkész, egyházmegyei tanfelügyelő 
mondott vallásos és hazafias érzésektől gaz
dag emelkedett beszédet. Rohoska Géza az 
ev. elemi iskolák igazgatója a nyugalomba- 
vonuló özv. Fertig Alajosné érdemeit méltatta 
és felolvasta Kellő Gusztáv ev. lelkész leve
lét. Balczó András kondorosi ev. lelkész a 
tanítóság munkásságának nehézségeit, élet- 
körülményeit ecsetelte nagy megfigyelő kész
séggel, majd Bartos Pál ev. lelkész, a községi 
iskolaszék elnökének szép beszédé után Pa
taki János nyugalmazott igazgató tanitó be
szélt, Lipták Mihály tanitó az egyéb elfoglalt
sága miatt távolmaradt vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző meleghangú levelét olvasta fel, majd 
a legkellemesebb hangulatban maradt még 
együtt a tanítóság egy eredményes tanév 
végeztével a későt éjjeli órákig. — Mivel a 
szülők nevében nem hangozhatott el üdvöz
lés az idő előrehaladottsága miatt, a szarvasi 
szülők nevében ezúton mondunk köszönetét 
a szarvasi tanítói karnak fáradságos' mun
kásságáért és azért a felemelő szeretetért, 
amellyel a szarvasi jövő generációval olyan 
odaadóan foglalkoztak.

—  Nyíregyházi gazdák tanulmányútja közsé
günkben. Szombaton, június hó 6-án 36 nyír
egyházi kisgazda Margócsy Emil felsőkeres
kedelmi iskolai igazgatótanár vezetése mel
lett meglátogatta a szarvasi Tessedik közép
fokú gazdasági tanintézetet. A vendégeket a 
tanintézetben Csabai Kálmán főigazgató fo
gadta és vezette körül qz épületben, a ga- 
lambosi kisérleti telepet Vadányi Miklós ta
nár, a bikazugi gazdaságot pedig dr. Gábos 
Dénes gazdaságvezető mutatta be a kirán
duló csoportnak. A nyíregyházi vendégek itt 
tartózkodásuk alatt az ótemplomot is meg
tekintették. ahol Kellő Gusztáv igazgató-lel
kész fogadta őket.

— Iskolai gyűlés. A szarvasi ág. hitv. ev. 
Vajda Péter gimnázium felügyelőbizottsága 
csütörtökön, majd folytatólagosan pénteken, 
június 12-én dr. Melich János egyetemi tanár 
elnöklete alatt tartotta, rendes évi gyűlését a 
gimnázium tanácstermében. A gyűlés tárgy- 
sorozatán szerepelt a gimnáziumi és inter- 
nátusi igazgató évi jelentése, a pénztáros- 
gondnok beszámolója és költségvetési terve, 
valamint a gazdasági bizottság előterjesztése.

— Értesítés. A Szarvasi Kereskedők Egye
sülete ez úton is értesíti tagjait és a nagy
érdemű közönséget, hogy könyvtárát nagy 
anyagi áldozatok árán a legújabban megjelent 
szépirodalmi könyvekkel kiegészítette és igy 
módjában van minden könyvbarátnak — a 
legkényesebb Ízlést is kielégítően — rendel
kezésére állani. Megjegyezni kívánjuk, hogy 
jövő hónapban további közgazdasági tárgyú 
és szépirodalmi könyveket fogunk beszerezni 
és akciónkat jövőben rendszeresen folytatjuk, 
ami csak úgy lesz módunkban, ha kezelési 
költség cimén könyvenként és hetenként köl- 
csönvevők 4 fillért fizetnek, a minden vasár
nap délelőtt 10—12 óráig tartandó könyvtár- 
órák alatt egyesületünk Árpád-szállóban levő 
külön helyiségében elhelyezett könyvtárunk
ból igénybeveendő könyvek után. Ügy hisz- 
szűk ezen csekély áldozatot érdemes a nagy
érdemű közönségnek meghozni azért, hogy 
egyesületünk mindenkor a legújabb könyve
ket rendelkezésére bocsáthassa.

A flazdá8zok tornavizsgája. A szarvasi
Tessedik Sámuel gazdasági tanintézet ifjúsága 
szombaton délután tartotta meg évzáró torna- 
vizsgáját a Horthy-sporttelepen. A szépszám
ban összegyűlt közönség megérdemelt tap
sokkal jutalmazta meg az előadott gyakorla
tokat és örömmel állapíthatjuk még, hogy az 
ifjúság tornakészségi előrehaladása nagy lé
pésekben halad előre, amiért különös dicsé
retet érdemel Ozmán Jenő a kiváló sport
ember, az iskola sokoldalú és képzett torna
tanára.

—  Jövö héten. A csütörtöki lövész verseny 
eredményét helyszűke miatt jövőheti számunk
ban közöljük le.

—  Ifj. Horváth Pál a Színházi Életben. A
Nemzeti Sziriház idei legnagyobb sikere Föl
des Imre: ifj. Horváth Pál című színdarabja 
volt. Ezt a darabot adja mellékletül e héten 
a SZÍNHÁZI ÉLET. Rengeteg sok érdekes cik
ken, képen kívül szenzációs1 kottasláger és 
kézimunkaiv egészíti ki a Színházi Élet űj 
számát. Ára 60 fillér.

— Bajnoki futballmérkőzés. Vasárnap dél
után 5 órai kezdettel a sporttelepen a Turul- 
BSE ^másodosztályú csapata bajnoki labda
rugó mérkőzést játszik a Gyomai SC csapa
tával. A jóképességű gyomai csapat és a 
jól felerősített második csapatunk játéka jó, 
sportot ígér, szép küzdelemre van kilátás.

—  Fehér orgonák. Ez a cime Renée Shann 
gyönyörű új regényének; a Milliók Könyve 
új számának. Ára 20 fillér.

167/1936. vght. szám. <3269/936. Pk.)

Árverési hirdetmény.

Dr Morvái Béla budapesti ügyvéd állal képviseli 
Hofherr-Schrantz cég javára.--- ellen 1397 P tőke
követelés, ennek 1930. október 1-től. 9'5‘Vo kamata és 
292*35 P költség erejéig, a budapesti közp. kir. járás
bíróság 1930. évi 453692. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 
1931. évi április 20-án lefoglalt 3130 P-re becsült ingó
ságokra a szarvasi kir. jbiróság 3269/931. sz. végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908.évi XLI. 
te. 20 §-a alapján a következő megnevezelt: Dr. Morvái 
Béla ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz cég javára 
1753 P 15 f s jár — az árverés megtartását elrendelem,
— végrehajtást szenvedők tanyáján. Szarvason. VI. kül- 
kerület (számnélküli tanya), leendő megtartására határ
időül 1936. június 20. napjának délelőtti 10 órája tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt cséplőszekrény. fecskendő, 
emelő, szerszámkocsi, szecskavágó ingóságokat a leg
többet Ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részé
ért, készpénzfizetés mellett el fogom adni.

Szarvas, 1936. május 26.
Molnár István 

kir bírósági végrehajtó. 
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Kóczy divatáru-kereskedő 
közleménye

Különféle divatáru, levente, cserkész, katonai' 
felszerelési cikkek, gimnáziumi prima sap
kák és jelvények, úgy cserkész, mint más 
szövetek, munkaköpeny, motoröltöny, továbbá, 
szövött fa és vászon ablakredönyök külön

féle méretben rendelhetők.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  1320----------
Tengeri morzsolt 13 50 — 13 80
Árpa (új) 12*50 — 13'—
Zab • 14’------ -

P U B L I K Á C I Ó
ószénáskerlben házhely, vályogtégla eladó. Ószénás- 

kert 621. — Ház eladó. IV. 364. — Ház eladó II. 307.
— Törek, péva eladó T 11. 262. — Krakó 56. sz. ház 
eladó. 20 hold kaszáló kaszálásra eladó, II. 559.— 
Ház eladó: ószénáskert 629. — 11 hold föld Öcsödön 
eladó, 111. 68. — Cigányérben tanya eladó, T IV. 135.
— 3 hold föld tanyával eladó, T 111. 169. — Tehénjá
rás kiadó, T IV. 230. — Gyékény, széna eladó. T II.
112. — 5 hold lábon álló here eladó III. 93. — A já
rás lakossága legszívesebben a Szarvasi Közlönyt ol
vassa 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, I., Horthy Miklós 

út 9. szám.

. Keresek bérletre folyó évi júliy? 1. vagy 
augusztus 1-i beköltözéssel egy háromszobás 
lakást mellékhelyiségekkel. 'Értesítést a kiadó- 
hivatalba kérek adni._________

. Csinosan bútorozott kétágyas szoba jú
lius hónapra kiadó. I., Haviár Dani u. 76. sz.

. Hatház alatt 544 D-öl gyümölcsös és IV. 
kerület, 363. számú ház örökáron eladó. Ér
deklődni lehet ugyanott. ____________

Felelői szerkesztő is  kiadó NAGY. SÁ ND O R

Nyomatott a Szarvasi Közlöny nyomda« és Lapklad6vil* 
laiat nyomdájában, I« Horthy Miklós ut 9. szám*


