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Még egy pár tantermet!
Irta: vitéz Ujfalnssy Gábor onuggyilési képviselő.

A népoktatás kérdése nálunk, még 
sokáig, állandóan időszerű kérdés ma
rad, hol ebben, hol abban az ágazat
ban vár sürgős megoldást. Itt a Tiszán
túl iskoláinak problémáira szeretnék 
néhány megjegyzést tenni, összeha
sonlítom az egykés Dunántúlt a sok- 
gyermekes, néhol proletársorsban élő 
Tiszántúllal. A dunántúli Somogy vár
megye területe például 6678 négyzet- 
kilométer, ezzel szemben a Tiszán túl, 
például Szabolcs vármegye területe 
4565 négyzetkilométer, Somogy megye 
tehát körülbelül 2000 négyzetkilométer
rel nagyobb, mint Szabolcs és dacára 
ennek Somogybán 17.200 gyermekkel 
kevesebb jár az elemi iskolába, mint 
Szabolcs vármegyében; a statisztika 
szerint Szabolcsban 58.300, Somogy 
vármegyében pedig 41.100 gyermek 
jár elemi iskolába. Gyakran fordultam 
meg a szép Dunántúlon és mindig el
szorult a szivem, ahányszor egy-egy 
iskola előtt megálltam, mert az isko
láknak az udvara itt néma volt, az 
egykés családok gyermekeinek zsivaja 
nem igen verte föl. Ezzel ellentétben 
a Tiszán túl csak úgy hemzseg a gyer
mek, de sajnos, kevés a tanterem, sok 
helyen dűledezik az iskola és merem 
állítani, hogy sok helyen szinte élet- 
veszélyes. Mi, tiszántúli képviselők, ál
landóan kopogtatunk a kultuszminisz
térium kapuján tanügyi, népoktatásügyi 
kérelmeinkkel. Nagyon örülök, hogy 
itt hálás köszönetemet és elismerése
met fejezhetem ki a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter szakmunkatársai
nak azért az odaadó támogatásukért, 
amellyel kérdéseinket és kéréseinket 
.vallásfelekezeti vonatkozások kiküszö
bölésével intézik. Mi, felnőttek, mind
annyian felelősek vagyunk a gyer
mekért. De a legnagyobb felelősséggel 
.az országgyűlési képviselő tartozik a 
gyermeknek is, a gyermekért is és 
.mindannyian azzal tartozunk, legalább 
is akik apák vagyunk. A gyermek éle
tünknek nem eszköze, hanem életünk
nek célja. S ha odatekintünk az or
szág északkeleti és keleti részére, a 
határra, ahol 7—8—10 gyermekes a 
családfő s ez az Isten áldásában, gyer
mekekben gazdag, de földi vagyonban 
szegény ember virraszt a csonka or
szág szélén, akkor ezeknek a leszár
mazottaknak érdekében, annak a kis 
fiatal gyermekhadnak, leendő katona- 
bajtársainknak érdékében, akik előtt

még nagy feladatok állanak, kérnünk 
kell a kultuszminisztert, adjon számukra 
még egy pár tantermet. Építsük, reno- 
váltassuk a dülledező iskolákat és ad
juk meg a kellő támogatást befejezet
len templomaik megépítéséhez. Én kép
viselői megbízatásom ideje alatt a gyer

mekek érdekében soha nem szűnck 
meg. Itt is, ezzel a cikkel is azt cse
lekszem. Tegye bölcs mérlegelés tár
gyává a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter, hogy a tantermek és az iskolák 
tekintetében mi a legsürgőssebb.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter 
szeptemberben Szarvasra jön

Résztvesz dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő beszámolóján
és beszédet fog mondani

A Nemzeti Egység szarvasi cso
portja vasárnap délután a Polgári Kör
ben lévő helyiségében választmányi 
ülést tartott a tagok nagy érdeklődése 
mellett, amelyen ott láttuk dr. Schauer 
Gábor járási főszolgabírói és feleségét, 
dr. Tóth Pál országgyűlési képviselőt, 
Csabai Kálmán főigazgatót, Raskó Kál
mán gimnáziumi igazgatót, a Nemzeti 
Egység kerületi elnökét és Wagner 
Géza tanárt, a Nemzeti Egység titkárát. 
Az ülést Ribárszky Pál ny. ármentesitő 
társulati főmérnök nyitotta meg. Tar
talmas beszédben ismertette vitéz 
Gömbös Gyula kormányának három
éves eredménydús munkáját, majd in
dítványára a járás közönsége nevében 
levélben üdvözölték a miniszterelnököt 
a harmadik évforduló alkalmából. Ez
után dr. Tóth Pál országgyűlési kép
viselő tájékoztatta a megjelenteket az

aktuális helyi, országos és külpolitikai 
problémákról és örömmel jelentette be, 
hogy a békésszentandrási duzzasztó 
kiépítéséhez még ez évben hozzáfog
nak a költségvetésbe felvett 2 és fél 
millió erejéig, ami által Szaívas lakos
sága is számos munkaalkalmat talál 
és rövidesen megoldást nyer az egy
öntetű öntözés kérdése is. A hallga
tóság nagy tetszésével találkozott is
mertetés után a választmány elhatá
rozta, hogy dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselőnek beszámolóját szeptember 
hónapban rendezik meg, amelyre meg
ígérte részvételét dr. Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter is és még számos 
országgyűlési képviselő. A nagy lelke
sedéssel megtartott választmányi ülés 
végeztével Ribárszky Pál bejelentette, 
hogy Piliszki János ny. ig.-tanitó helyet
tes vezető-titkári megbízatást kapott.

Átadták hivatásának a békésszentandrási
tűzoltó-laktanyát

Meleg ünneplésben részesítették a tízéves békésszentandrási tűzoltókat

Békésszentandrás község lakossága vasár

nap nagy napra virradt. Ekkor tartották meg 

Békésszentandráson a Békés vármegyei tűzol

tók évi találkozójukat és kartársi örömmel vet

tek részt a békésszentandrási tűzoltó laktanya 

felavatási ünnepségén, majd az utána kovetkezfi 

ünnepségeken és a vármegyei tűzoltóversenyen. 

Korán reggel zenés ébresztő hirdette a békés- 

szentandrásiaknak a nagy nap eljövetelét. Nem

sokára sorra érkeznek az egész vármegyéből 

a tűzoltócsapatok, majd a vármegye, a járás 

és a szomszéd községek vezetői. így ott láttuk 

a megjelentek között vitéz Márky Barna alis

pánt, dr. Ugrin László vármegyei tb. főjegyzőt, 

dr* Scbauer Gábor fárási főszolgabírót, dr. La- 

czay Péter tb. főszolgabírót, dr* Haviár Sándor 

tb. szolgabirót, vitéz Biki Nagy Imre szarvasi 

főjegyzőt. Nyolc órakor az új tűzoltó-laktanya 

előtt tábori misét mondott Borbás Pál plébá

nos! majd utána megszentelte az épületet, ugyan

akkor a ref. templomban is ünnepi istentisztelet 

volt, amelyen Marjay Géza ref. lelkipásztor 

mondott gyönyörűen felépített, a tűzoltóság hi

vatását méltató beszédet. A megszentelés után 

dr. Marínovics Imre államtitkár, a Magyar Tűz

oltó Szövetség elnöke mondott lelkesült be

szédet a tűzoltókhoz és adta át hivatásának a 

csinos tűzoltó-laktanyát. Innen a Hősi Emlékmű 

elé vonult a tömeg, ahol dr. Ugrin László, a 

Békés vármegyei Tűzoltó Szövetség ügyvezető 

elnöke a vármegye tűzoltósága nevében mon

dott költői emelkedettségű beszédet és koszo- 

rúzfa meg a szobrot, az ország tűzoltósága ne

vében pedig dr. Marínovics Imre államtitkár 

helyezett koszorút a talapzatra. A Katolikus 

Kör nagytermében fél 10 órától tartották meg 

a jubiláns egyesület díszközgyűlését Borbás Pál 

elnöklete mellett, Dr. Horváth István tűzoltó^ 

parancsnok jelentéséből és tartalmas beszámo* 

lójából megismertük a békésszentandrási tűz
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oltók tíz éves érdemdús és sikeres munkássá

gát. Az egyesület 1925. május 3-án alakult meg 

38 taggal és 67 tűzoltásban vett részt. Indít

ványára dr. Marinovics Imre államtitkárt örökös 

tiszteletbeli fővédnöknek választották meg. 

Utána a Vármegyei Tűzoltó Szövetség tartotta 

meg évi közgyűlését, amelyen az országos el

nök emelkedett beszéd keretében 15 éves tűz

oltói munkásságáért és a tűzoltóság érdekében 

tett Intézkedéseiért ezüst érdemérmet nyújtott 

át vitéz dr, Márky Barna alispánnak, aki azt 

«zép beszéd keretében köszönte meg. A vár

megyei gyűlés egyhangú köszönetét mondott 

dr. Tóth Pál országgyűlési képviselőnek a par

lamentben a tűzoltóság érdekében elhangzott 

beszédéért, majd elhatározták, hogy a jövő évi 

közgyűlést és versenyt Mezőberényben tartják 

meg, majd Sinka Ferenc békésszentandrási fő

jegyző köszönte meg a vármegye alispánjának 

és a megjelent érdeklődőknek az érdeklődést. 

Délben közebédet rendeztek, amelyen dr. Schauer 

Gábor járási főszolgabíró mondott nagyvonalú, 

magyaros érzéstől izzó beszédet, utána pedig 

dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő méltatta a 

tűzoltóság hivatását, a nemzet életében végzett 

nagyértékű munkásságát és gazdag érdemeit. 

Délután a tűzoltó-versenyt tartották meg, ame

lyen 13 csapat vett részt és első a vésztői 

csapat lett.

H Í R E K

A  vidéki sajtó
minden elismerését megérdemli vitéz Shvoy Kál
mán országgyűlési képviselő, aki a költségvetési 
infdbán az orszdggyü/es színe előtt mutatott rá 
arra a mostoha• sorsra, amelyben a magyar 
vidék sajtója sínylődik. Szeged város bátor szavú 
képviselője nyíltan megállapította, hogy a vidéki 
sajtó se állami, se OTI hirdetményekben nem 
részesül, a vidéki lapok nyomdái csak fizetik

F I L M
Irta: Póchy-Horváth Rezső

A hetven pár bakancs kilépett. A kato

nák arcáról hirtelen lehervadt a fegyelem 

merevsége, a katonás vonalak szétfutottak, 

eloszlottak. A katonák polgárokká változtak. 

Meiyindultak, polgári lépésekkel igyekeztek ki 

a kapun — mint amikor a mesterlegény le

teszi a szerszámját és sietve siel a délebpdi 

asztalhoz — és csoportba verődlek a villamos- 

megálló előtt.

Jött a kék villamos, a katonák ellepték, 
aztán vidám tréfa, rózsaszín hangulat és né

hány^ naiv, humortalan vicc fűszerezésével 

indultai^ ^Ebédelni. Haza. Egyenruhásán, bor

júval, fegyverrel.

4.

Komor, rideg, hűvös őszi reggel, ólmos 
felhők lógnak a beborult égről. Alacsonyan, 

ziláltan suhannak és szeszélyesen, részeg 

kóválygással kavarognak. Dudálva, neki-neki- 

rugaszkodva dudorász a metsző szél, amely 
egyenesen a havasokról fúj be az ébredező 

város utcáiba és míg idáig elért, nem szűnt 

meg sem a zordsága, sem a fagyossága.

A nagyobb tereken hirtelen megtorpan

nak a fázlódva törtető, munkahelyeikre siető 

emberek. Falra akasztott, ráccsal ellátott hir

detőtáblák előtt hullámzó emberfal tolong. A 

táblákon, öles falragaszok fehér lepedői fi

tyegnek. A nagyf darab papirosok homlokán

az adó/ é§ az adónál is súlyosabb OTJ dijakat 
de se az államtpl; se a vasúitól, se a postától 
se az OTI-tói nyomtatvány rendelést nem kapnak 
Köszönet és, őszinte hála Szeged vitéz képviselő
iének azért, hogy bajaink egy részét a nyilvá
nosság elé vitte. De mit szólna hozzá az ország, 
a közvélemény és Szeged követe, ha még mé
lyebben (öltárulnának előttük a vidéki sajtó sebei. | 
Ha látnák, hogy a hirdetmények, árlejtések, ver
seny f a rgya/asok közzétételénél nynt a bélpoklost 
kerüli el a hozzá legközelebb álló sajtót a köz
ség, a város és a vármegye, ha tudnák, hogy 
a helyi italmérö büntetését is fővárosi lappal 
közöUetik, még akkor is ha az tulajdonképpen 
közérdekellenes, s ha az a szerencsétlen meg- 
büntetettnek a 15—20 pengő helyett 60—80 
pengőjébe kerül is. S ugyan melyik község az, 
amelyik szükségesnek látja,hogy a helyi lap hasáb
jain hirdesse meg ingatlanai bérbeadását, köz
érdekű hirdetményeit a dobszó elavult „közhírré 
tétele' helyett. S hol van az a község, vagy a z 
a megye, amelyik kő vetné, ha szerényebb kere
tek között is, de követné azoknak a városoknak 
a példáját, amelyek hirdetési általányként, a 
közérdekű ügyek felkarolásáért ezreket adnak 
évente a helyi sajtó támogatására. Úgy-e hihe
tetlen mindez Nemzeles Uram, vitéz Shvoy Kál
mán képviselő úr, úgy-e hihetetlen, hogy állam 
és megye, köz intézmény és község mind várja, 
sőt elvárja annak a vidéki sajtónak a támoga
tását és szolgálatát, melytől sehse kqrdi, hogy 
miből fizeti ki a nyomdászszámlát, miből tartja 
el a szerkesztőit, de amelytől még akkor is, 
amikor juttathatna neki, a szent közérdek jegyé• 
ben „szives díjtalan közlést“ kér.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason június hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

. A szarvasi róm.kaL templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise, 10-kor szentbcszéd és nagymise, 
délután 6-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise, 
6-kor litánia.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Arvaház dísztermében.

rövid, komoly parancs: Mobilisation .. .
Természetesen : próbamozgósítás. Svájc 

katonai vezetősége időnként meglepetésszerű 

mozgósításokat rendel el, hogy az emberek 

elkészültségéről, begyakorlottságáról, a szerek 
és készletek állandó karbantartottságáról és 

használhatóságáról meggyőződhessék.

Az emberek nézik, olvassák a. falraga

szok szövegét. Körülbelül így szól az mind : 

„X. Y. számú gyalogos zászlóalj. . .  Y, X. 

számú hegyi géppuskás század.. . Z. X. számú 

fényszóróosztag..;  stb. számú egyéb csapat

testek .. . reggel 10 óra 07 perckor harci me
netre készen parancsnokaikkal együtt állnak 

a .. . gyakorlótér ezen és ezen a részén."

A falragasz előtti embergyűrű aztán egy
szerre tágulni, fogyni kezd. Az emberek, akik 

elolvasták a rájuk vonatkozó^ parancsot, már 

nem mennek a munkahelyükre Visszafordul

nak. Hazamennek és felöltik az otthon tartott 
egyenruhákat. A fegyvereiket és egyéb fel- 
szerelési tárgyaikat felveszik. És aztán villa

mosra kapnak a gyülekezőhelyül megjelölt 

gyakorlótér irányába.

Néhány órán keresztül a villamosok élet- 

veszélyesen zsúfoltak a „mozgósított*1 kato

nákkal. Mindenféle fegyvernemből utazik ka

tona a mozgósítási gyülekezőhely felé. És 

mindnek a hátán a puskája, vele van a teljes 

hadifelszerelése, amiket minden svájci katona 

a szolgálati évei alatt a lakásán tart és gondoz.

És pontban 10 óra 07 perckor, amikorra 

a mozgósítási parancs szólt, a mozgósított

—  Szarvasi lelkész Békéscsabán. Békéscsabán
26 évvel ezelőtt szentelték fel a róm. kath. temp
lomot. Az évfordulón ünnepséget rendeztek, ame
lyen az ünnepi beszédet dr. Domanek Pál volt 
szarvasi r. kath. káplán mondotta.

—  Iskolagondnoksági gyűlés. A szarvasi m. 
kir. állami elemi iskola gondnoksága dr. Haviár 
Gyula közjegyző, kormónyfőtanácsos eluöklete 
mellett hétfőn, június hó 15-én tartotta rendes 
gyűlését, melyen az elnök üdvözlő köszöntője 
után a/ új igazgató Nagy Jolán beszámolt az 
iskola lefolyt tanévi működéséről, jelentést tett 
az iskolalátogatás eredményéről, a tanfelügyelői 
értekezletről és előterjesztette az évzáró vizsgá- 
Intok sorrendjét. A íanévzáró vizsgálatokat az 
iskola a tanfelügyelő javaslatára és rendelkezése 
szerint szonbaton, június hó 20-án tartja meg 
dr. Haviár Gyula kormányfőtanácsos, Bartos Pál 
ev. lelkész, Szelényi János ev. lelkész és Pataki 
János nyugalmazott igazgatólaniló elnöklete mel
lett. Az iskola tornavizsgája kedden, június hó
16-án délután 5 órakor folyt le az Erzsébet-liget 
első köröndjén.

—  Tanévzáró ünnepély a Vajda Péter gim
náziumban. A szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter 
gimnázium tanévzáró ünnepélye nagy közönség 
jelenlétében hétfőn, június hó 15-én zajlott le az 
intézet tornacsarnokában. Előtte az ifjúság az 
ótemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vett 
részt, melyen az imát Korim Kálmán vallástanár 
mondotta. A többi felekezet tanulói saját temp
lomuk hasonló istentiszteletén jelentek meg. Az 
ünnepély a Veni Sancte-val kezdődött, melyet 
az ifjúsági énekkar adott elő. Majd Raskó Kál
mán igazgató terjedelmes beszámolójában ismer
tette az intézet 1935—36 tanévi működését és a 
nevelésnek iskolánkivüli tényezőiről érlekezett. 
Beszéde végeztével a jeles növendékek között 
kiosztotta az iskola jutalmait és ösztöndíjait. 
Utána az ének- és zenekar Szederkényi Nándor 
zenetanár vezénylete mellett nagy hatással és 
elismerésreméltó készültséggel előbb egy népdal
egyveleget mutatott be. majd a „Szarvasi Diák- 
induló-" I adta elő, melynek szövegét Kemény 
Gyula és Siki Bsla, zenéjét pedig dr. Horváth 
Dezső szerzet te. Az egész ifjúság nevében az 
iskolának s a tanári karnak köszönetét mondott 
és az Alma Matertől elbúcsúzott Bánhegyi István 
VIII. osztályos tanuló.

zászlóaljak, osztagok, csapatok, szakaszok és 
ütegek olt állanak hadirendben, menetkészen 

a megjelölt helyeken.

A legmagasabb parancsnok meghallgatja 

a jelentéseket, rövid szemlét tart, aztán feU 

rivalg a kürtszó. A mozgósítás befejeződött 

Oszolj! Mindenki mehet haza. Az irodába 

vagy a műhelybe, a pult mögé vagy a hivatali 

rács mögé. S a villamosok pár órán keresztül 

megint fegyveres katonákat utaztatnak.

5.

Csillogó, fényes étterem. „Zum Saffran.? 

Villogó fehér terítékek. Sziporkázó, meleg 

villanyfény. Pompás virágok, szobalámpák. 
Ragyogó asztalnemű, porcellán- és üveghol
mik. Ételszagok áramlása a levegőben, amely

ben úgy úszik a sok mindenféle jó illat, mint 
őszidőben a hófehér ökömyál szeszélyes d- 

kornyái. S a vacsorázó éhesek halkan, fino
man csörömpölnek a csendes táplálkozás 

közben.
Nyílik az ajtó.

Tiszt érkezik. Franciás kepi-je homlo

kába húzott, úgy hogy az arasznyi hosszú 

sapkaellenző árnyékban tartja a fiatal csu

pasz arcot. Széles, fekete bricsesznadrágja 

lakkcsizmában folytatódik. A vállán piros 

szalag, sárgahimzésű számmal.

A tiszt egy pillanatig megáll az ajtóban, 
ahogy betette maga mögött. Hirtelen előre- 

lendíti a jobb kezét: tiszteleg. Aztán berogy- 

gyan a térde. Leveszi a képit. Lecsatolja á



— Házasság, Möjerík Jenő községi tisztviselő 

és Frankó Mária június hó 20-án, délután 
7 órakor tartják esküvőjüket a szarvasi 

evangélikus ótemplomban. (Minden külön 

értesítés helyett.)

— Tormvizsga a polgári leányiskolában. A 
szarvasi m. kir. állami polgári' leányiskola torna- 
vizsgája óriási számú érdeklődő jelenlétében, 
június 13-án délután 4 órai kezdettel zajlott le 
a Horthy Miklós Sporttelepen. Jelen esetben ugyan 
ét Je*ajlott“ kifejezés nem slilszerű, mert a kisérő 
zenén és a nagyközönség meg-megújuló lelkes 
IWszésnyilvánulésain kivül egyetlen felesleges 
hangot, vagy pisszenést sem lehetett hallani az 
egész idő alatt a bámulatos fegyelmezettséggel 
és precizitással lebonyolított műsorban, mely a 
filmre kívánkozó, festőien szép felvonulással és 
a zászló előtti tisztelgéssel kezdődött. A Himnusz 
után a zenés szabadgyakorlatok alapozták meg 
kitűnően az egész műsor sikerét. Az 1—IV. osz
tály játékaiban igen sok, tetszetős fürgeség és 
leleményesség nyilvánult meg. A ritmikus gya- 
kottatokberfl ennyi bájt, pontosságot, torna- és 
Héncbeli szakavaiottságot láttunk, ami sokkal na
gyobb növendékeknek is dicsőségére vált volna. 
Az I. és II. OBztály magyar tapstánca, a III. és 
ÍV. osztály magyar tánca szivdobogtatóan szép 
yolt. Valahogy büszkén és boldogan éreztük, 
fagy magyarok Vagyunk, és hogy ezek a bájos, 
jól nevelt, remek csokorba összeszedett leány- 
gyermekek a mi gyermekeink. A táncok olyan 
nagy hatást keltettek, hogy meg kellett őket is
mételni. A változatos és plasztikus tiroli tánc is 
nem kevésbbé sikerült. A talajtorna gyakorlatok 
bemutatása egyenesen szenzációs meglepetések 
sorozata volt. Megtörtént, amit pár év előtt a 
szakemberek nem hitlek volna. Ezek a 10— 15 
éves kis leánygyermekek ma már a talaj torná
ban határozottan felette állanak a velük egykorú 
és idősebb fiuknak. A Hiszekegy és elvonulás 
fejezte be a gyönyörű, szépen kikerült és minta
szerűen megrendezett tornavizsgát, melyet az 
állami polgári leányiskola méltóan könyvelhet el 
eddigi fennállása egyik legszebb sikerének, mely
nek végeztével a hálás szülők és elragadtatott 
nagyközönség melegen ünnepelte a rózsacsokrá- 
val. zavart szerénységgel, visszavonulni akaró 
kiyáló és népszerű lornatunárnőt, a nap hősét.* 
Lépési Kornéliát.

kardját a horogról és átnyújtja a lesbenálló 
pincérnek. És kényelmesen sétára indul, üres 
asztalt kéresni. A pincér a karddal elsiet. 
Valahol fogasra akasztja.

Megint nyílik a vendéglő ajtaja.
Két-három közkatona lép be. Fejükön 

fekete lakkcsákó, testükön sötétkék zubbony 
éé fekete pantalló, Oktalfégyver. nadrágszíj- 
fóerii feeskeny szíjon.

Megállnak az ajtóban. A jobbkezük 
hirtelen felrepül a csákó pereméig. Mereven 
feetetfeA tisztelegnek. És állnak pár pillanatig, 
mint eleven szobrok, a fegyelem és tisztás* 
ségtudás néma vitézei.
V v Aztán léhuíl a fezük, éfernyed a me

revségük. Oda mosolyognak egy asztalhoz, 
ahol VMBorazó Ismerősök ülnek. És az ot
romba bakancsokban odadfibörögnek a fehér 
asztal hó* és letelepednek a jóízű vacsorához.

Ástál) újra leltárul Bt ajtó. Újabb ka
tonák jőimek. D« az idegen szemeinek ez a 
legfurcsább bevonulás.

Hétom puskás katonp jön. A fegyverü
kön, a cső Végénél; pifd* cédula fül körül, 
rajta a sokátfiWndA fetfrftft: „Kontroliért."* Af 
ajtóban ők fel tisztelegnek, aztán hogy eleget; 
tettek a fegyelem szabályainak, bolyongani 
kezdenek a Wfiy«‘kényes teremben, vállukon 
a puskáival, Hogy vacsorázó helyei keresse
nek ... S aztán, üres székekre akadván, le* 
telepszenek a fehér asztal mellé. A puskákat 
pedig a h M  fttfcgé, • fad hot támasztják. .. 

(Vége.)

Dr. Tóth Fái előadása a kereskedelem 
problémáiról

Felolvasó-est a Szarvasi Kereskedők Egyesületében
Szombaton, június hó 13-én este az 

Árpád Szálló dísztermében rendezte meg 

diszülését a Szarvasi Kereskedők Egyesülete. 
A szép számban összegyűlt vendégeket 

Kovácsik Pál egyesületi elnök üdvözölte és 

az egyesület munkatervének ismertetése kap

csán egyben közölte, hogy a közeljövőben 

munkásságát oly irányban kívánja kibővíteni, 
szárnyai alá, palrónátusba veszi a nagy si

kereket felmutató szarvasi kereskedelmi női 

szakiskolát, hogy ezzel szakszerű utánpótlást 
biztosítson a kereskedelmi életnek, elhelye

zést nyújtson az ujabb nemzedéknek és ez

zel segítse a magyar kereskedelmet. Utána 

dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő a ma

gyar kereskedelmi élet időszerű problémáit 
és itt spéciéi a szarvasi kereskedők bajait 

és sérelmeit fejtegette. Rámutatott e bajok 

orvoslásának módjára és a kormánynak arra 

a hatalmas áldozatára, mellyel a békésszent
andrási duzzasztó művek felépítése révén 

elősegíti e tiszántúli gazdák, kereskedők és

iparosok boldogulását. A csabai és szolnoki 

Takarékosság szövetkezettel szemben pedig 

ő egy helyi, szarvasi hasonló célú vállalko
zás létesítése szükségét hangoztatta hatásos 
ellenszerül. Majd dr. Készt Ármin az egye

sület ügyésze A „Szövetkezet és a kereske

delem** cimű pályatételt ismertette és ezzel 
kapcsolatban megemlítene, hogy az egyesü
let vezetőségét mily szempontok irányítottak 

e pályatétel kitűzésénél. A műsor következő 

pontjában Brózik Sarolta kereskedelmi iskolai 
növendék felolvasta jutalmat nyert pályamű

vét. Erre Kovácsik Pál elnök buzdító beszéd 

kíséretében kiosztotta a két verseny győzte

sei között az egyesület dicsérő okleveleit és 
pályadijait. A növendékek nevében Podh- 

radszky Márta kereskedelmi iskolai tanú <> 
mondott meghatottan köszönetét. A dis^üié^t 

az Árpád Kerti-pavillonjában egy kedelyes 

ismerkedési estély követte, melyen a meg

jelent vendégek jó hangulatban a késő haj

nali órákig maradtak együtt.

— Kitüntetés átadása. A Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és Hadiárnak Nemzeti Szövet
ségé dr. Schauer Gábor járási főszolgabírót, 
a szarvasi csoport közszeretetben álló elnö
két, a rokkantak ügyének mindenkori nemes 
felkarolásáért a szövetség díszjelvényével 
tűntette ki. A'díszoklevél és jelvény átadás 
június 2 i-én, vasárnap történik meg. Ez 
alkalommal iktatják be az egyesület tíz disz- 
elnökét is. Az ünnepség az Árpádban ren
dezendő közvacsora keretében fog meg
tartatni.

—  Sárgul már a búzakalász, útrakél az oreg- 
gazdász . . .  A szarvasi gazdasági tanintézet most 
végzett ifjúsága az éwégi, sárgulási ünnepélyét 
szombaton, e hó 20-án este 8 órai kezdettel ren
dezi meg az Erzsébet-ligeti vendéglőben. Ezt 
megelőzően délután 5 órai kezdettel a Hősi- 
Emlékmű elé vonulnak, azt megkoszorúzzák és 
búcsúznak el a város lakosságától.

—  Vizsgahangverseny. Szederkényi Nándor 
gimnáziumi zenetanár növendékei hangverseny 
keretében szombaton, junius hó 27.-én d. u. 5 
órakor a gimnázium tornacsarnokában mutatkoz
nak be Szarvas nagyközség közönségének. A 
hangversenyre belépő dijat az iskola nem szed.
A hangverseny műsorát a helyszínen osztják ki.
A jövő tanévre előjegyzéseket a gimnázium 
zenetanára már most elfogad és mivel növen
dékeket csak korlátozol számban vesz fel, kivá-

Elsőrendű

tennisziitők
már megérkezték és 9 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és paplifeereskedésében, L, Horihy Miklós úl 9.

Kedvező fizetési feltételek I
Olcsó és szakszerű húrozás! :$£

natos hogy a szülők a jelentkezést ár e 
bán eszközöljék.

— Gazdakópesitő vizsgálatok. A Szarvasi 
Tessedik Sámuel M. Kir. Középfo ú Gazdasági 
Tanintézet gazdaképesitő vizsgál diai hétfőn, ked
den és szerdán, junius hó 15— 17 napjain foly* 
tak le. A vizsgálatokon a m. kir. földművelés
ügyi minisztert, mint vizsgabiztos Csíki László 
gazdasági akadémiai tanár, a m. kir. vallás és 
közoktatásügyi minisztert, mint vizsgálati társel
nök dr. Loczka Alajos középiskolai igazgató 
képviselték, A vizsgálatokon jelen voltak továbbá 
a földmivelésügyi miniszter megbízásából : dr 
Horváth Károly székesfővárosi felsőmezőgazda
sági iskolai igazgató  ̂Kriesch Tivadar székesTavá* 
rosi felső mezőgazdasági iskolai tanár, Suhajda 
Tibor m. kir/ gazdasági szakiskolai tanár, gaz
dasági szakfelügyelő és Berkes János a békés
csabai m kir. felsőmezőgazdasági iskolai tanár. 
Jeles oklevelet nyertek: Kiss István, Papp László, 
Simonka István és Simonka László. Jó képesí
tést nyertek e l: Barabás László. Krausz Gyula 
és Simon Imre. Négy növendéket szeptemberi 
javító vizsgálatra utamiott a bizottság. A többi 
tanuló elégséges minősítést kapott

H i r d e s s e n  
a Szarvad Közlönybe«!



Egy szem szilva sem megy kárba 
az idei szilvatermésböl!“

Szarvas lakosságának is röszt kell vennie 
a vármegye gyümölcsértékesltő szövetkezeiben

H E T E N K É N T
írja i OROSZ IVÁN

A z országút vándorai
Valamikor régen/ amikor még az iparossága 

klasszikusvereíü céhrendszerekben élte sorsát és a 
lassú iparosodás jegyében termelődön ki nálunk is 
az Ipari osztály, ez az idő termelte ki a vándor* 
legényt, aki országoi-világoí járt, hogy szabadulva 
az inasévekből ismereteit, tudását bővítve, külön* 
bözó helyeken való munkábaállással legye magáévá 
a legjobbakat, amiket ipari szakmája kitermelt, hogy 

vándordíjai után a céh atyamesterei előtt remekbe* 
készített munkájával felvehesse a mesteri cimel. A 
vándorlólegény a régi idők jellegzetes alakja volt az 
országiaknak, a kis falvaknak, aki az apostolok 
lován, a négy országláj minden része felől jövel' 
menet (cl volt található. Szerelték is őket minden* 
hol, a félreeső tanyákban is örömmel várták* meri 
nemcsak hogy a szállás és élelem fejében a szak
májába larfozó munkákaf végezte el örömmel, de 
mint hírharang is hozta a messze vidékeknek ese* 

ményeit, amikről bizony sokszor nem is vagy, csak 
hetek, hónapok, sőí évek múlva értesüllek a saras, 
mocsaras, a járhatatlan ulaklól is messzeeső tanyai 
kisfalukban élő lakosok. Hozta a hirekeí, vitte az 

üzcnelekel a vándorlegény. És az országút ván* 
dorai között nemcsak szegény iparoslegényeket, de 
sokfélefajta más szegény embereket is találhattunk, 
akiknek nem leli a delizsáncra, hogy hosszú napo* 
kon ál váltott lovakkal menjenek célhelyükre. Voll 
közöttük szegény munkás, kóbor színész, ulcai kol
dus, a főiskolára menő diák, hazafelé tarló legátus, 
országjáró supplikáns, nagyurak kengyelfulója, hír* 
vivője, vándor népköltő, csepűrágó kókler, felvidéki 
drólos, meg még fel sem sorolható sokféle szegény* 
ember, felállók padlása voll éjszakai pihenőjük, 
kecskelábú kocsmaaszlal a könyöktámogatójuk nagy 
nekibúsulások és szundikálások idején. Sok voll a 

barátjuk, köztük a jószivö betyárok egész garmada, 

de sok az ellenségük is a német pandúrtól a kóbor 
farkasokig. És ha összeíalálkoziak a ümárlegény és 
a legátus, meleg szóval köszöntötték egymás!, fi* 
gyebnezteüék egymást a lapaszfali Jókra és rósz* 
szakra egyaránt, megfelezték egymással a piros 
kendőbe kötött pogácsái, ha elfogyott, a száraz ke* 
nyeret és szives szavakkal beszélgettek el a csár< 
dák mestergerendás, fokosok ülésétől, piszlolylövé’ 
sek golyójától kiszínezett menyezelei alatt. Hej, de 
szép idők is voltak azok. De messzire is tűnlek a 
nádas, zsombékos, vadrécés vadvizekkel, örök sá< 
ros-poros országútokkal,, betyárállla kereszfulakkal, 

farkosordilásos, juhásznóíás éjszakákkal. Meri az
óta nagyon nehéz idők jöttek a világra, erre az 
országra és a mesterlegényekre. Ma nem a tudás* 
szomj viszi vándorútra őket, hanem a folyton korgó 
éhes gyomor, a munka nélkül senyvedő kéz, az 
otthonnélküli bizonylalanság és a reménykedésbe 
belefáradt bánatos sziv. Az országutak újra-'benépe

sedtek apró reményekkel heles-hónapos-éves vándor* 
utakon járó iparoslegények, iparral biró, de mun» 

kára nem lelő mesteremberekkel, Pestre .törtető és 
reménytveszlve visszafelé bandukoló szegénylegé

nyekkel. Altj csak ki pár órára az országút szélére, 
figyeld az országút életét és büszke áramvonalas au* 
lók, komor duplakerekü halalmas leherkocsikf a ne* 
héz terhektől csontvázzá soványodott fuvaroslovak, 
fürge kiránduló kerékpárosok mögött ott látod ismét 
őket, a szegénylegényeket, akik közöli nem egy öreg- 

korbahajló, korán megőszüli és megkopaszodott, gon* 
dóktól beráncosodott, idős vándort is láisz, akiket 

még visz két térdig kopott lábuk az örökös remény- 
kedés mptorerőJéveL Ma már nem nyílnak ki feléjük 
az útszélí tanyák, ma már ott Ijs a gondok nagy 
serege ült le a gazdák és gazdasszóhyok elé, ma 
már nem kiványcsiak a messziből Jöttek híreire, de 
még szavaira se/ mert a rádió, a sok újság pillana* 

tok és órák alatt * értesít mindenhol a világese
ményekről. Ma már félnek az országutak vándorai

tól, akik között nem eáy a könnyű >.élésl keresi a 

m c jio k k a i^  a munkáilanok borzalmas menetében. 
KÜ az oka emiek? Ne kefesstlk'‘most ezt, mindenki 
csak önmagába nézzen és mindenki sok baja, bá
nata mellett, gondoljon a másók még több, még szo
morúbb bánatára. Nyíljatok meg szivek, fordítsátok 

el az önzés aranyborjáról lelkületek. vágyakozásait 
és akkor, ha lgy lénne ebben a sz^ulópiájbán, is

mét munkára találna a áolgoznlakaríJ, és újra. tudást 
keresne, az országúti wandervögel, akinek ma csak 

egyfelől kenyér, egy pohár víz és egy jó nyugvó- 

hdy mindennapra a legnagyobb ólma.

E nagy jelentőségű és horderejű kijelentést 
telte dr. vitéz Márky Barna alispán június 14-én 
a vármegyeházán megtartóit azon az értekezleten, 
amelyet a vármegyében alakítandó gyümölcs- 
értékesilő szövelkezel ügyében hivolt össze.

Ezen az értekezleten nemcsak a vármegye 
közegeiből, hanem a szomszédos Bihar, Arad 
és Csanád megyékből is jelenlek meg gyümölcs
termelő gazdák, csak éppen a mi járásunk 
gyümölcstermelői maradtak ettől távol. Pedig 
különösen Szarvas képviselőinek kellett volna 
ott lenniök, ahonnan több mint 140 éve a vár
megye és messze környékére kiható gyümölcs
termesztés indult meg áldott emlékű Tessedik 
Sámuel irányítása és útmutatása nyomón.

Az ő útmutatása, tanítása hozta létre a 
szappanosi, macói, mótyói, érparii, décsi, Sirató- 
bezinai, Ezüst- és ószőlök gyümölcsöseit, ahol 
még ma is a legnemesebb gyümölcsfajok talál
hatók fel. A Körös szabályozásával az árvizek
től mentesített úgynevezett „zug“-ok az ő gyü
mölcsöseikkel ma kies nyaralótelepei Szarvas
nak, még Békésszentandrás határában a Dinnye- 
lapos, Düllőzug a legideálisabb gyümölcstermő 
helyekké lettek — és mégis mi nem érdeklődünk, 
nem vagyunk ott sehol, ahol gyümölcstermesz
tésünk kihasználásáról, értékesítéséről egyöntetűen 
gondoskodhatnánk.

. Megmérhetetlen horderejű a gyümölcster
meléssel oly nagy szeretettel foglalkozó alispá
nunknak fáradalmat nem ismerő munkálkodása, 
amellyel a kérdéssel foglalkozunk. Ó meg akarja 
alakítani a „Békésvármegyei Gyümölcstermelők 
Értékesítő Szövetkezetiét. E tárgyban volt az 
előértekezlet most június 13-án a vármegyeházán, 
ahol az alispán ismertette az ő terveit. Tudja, 
tapasztalja, hogy a vármegye közönsége mily 
szeretettel foglalkozik a gyümölcstermesztéssel, • 
csak az a baj, hogy a termesztés nem egységes, 
mindenki egyéni véleménye és kedve szerint 
termeszti a gyümölcsöt. Rámutatott az alispán 
arra, hogy vármegyéink földje különösen szilva
termelésre alkalmas annyira, hogy itt olyan szilva 
terem, amilyen sehol másutt az országban . . .  
Az említett értékesítő szövetkezet alakításával 
azt a célt akarja szolgálni, hogy idegenből gyü
mölcs a vármegyébe ne kerüljön, de különösen 
azt akarja még elérni, hogy a gyümölcstermés 
Feleslege kellőképpen és jól értékesi tessék és a 
termelők ne kerülhessenek a kizsákmányolok 
kezeibe.

E gyümölcsértékesitő szövetkezet meg akarja 
tanítani a gyümölcstermelőket arra, hogy miként 
kezeljék termésüket akér aszalás-, akár folyékony- 
gyümölcs előállításával, lekvárfőzésével stb., stb;

Gyulán a termelők mór évek óta aszaló
gépekkel aszaljók gyümölcseiket és például 
s^ilvatermésüket oly tökéletes módon aszaljók 
és félkilós csomagokban oly díszesen/ ízlésesen 
hozték forgalomba, hogy pár nap alatt az összes 
készletük elfogyott éa a fogyasztók nem győzték 
dicsérni elsőrangú jóságát.’

Az országos kertészeti kiállításon 1934. 
évben a vármegye állal létesített aszalóban 
aszaltszilva félkilogrammos dobozokban értékesít
tetett félkilogrammonként két pengős áron és a 
felszállilolt mennyiség kevésnek bizonyult.

A szövetkezet nemcsak ez egész Békés 
vármegye, hanem a velünk szomszédos Bihar, 
Arad, Csanád vármegyék gyümölcstermelőit is 
érdekközösségébe szándékozik kapcsolni, hogy 
igy e vidék termése egységesen jusson a fogyasz
tókhoz és esetleg a külföldre is.

Június 21-én Gyulán, a vármegyeházán 
tartja meg a szövetkezeti eszme iránt érdeklődó- 
dőkkel a vármegye alispánja a közgyűlést, mert 
amint ő mondotta: — tn  minden körülmények 
között megcsinálom a szövetkezetet, még akkor 
is, ha a gazdák ellene lennének.

Nagy horderejű kijelentés, amit minden 
gyümölcstermelőnek át kell éreznie, magáévá 
tennie és támogatnia I

Szarvas — legősibb — gyümölcstermelői 
nem maradhatnak el. Békés vármegyében nem 
szabad megalakulnia e szövetkezetnek nélkülünk.

Öreg szarvasi.

— Halálozás. Özv. Kugler Jánosné szül., 
Bulyovszky Irma 86 éves korában Öcsödön 
elhúnyt. Nagy részvét mellett temették el.

— Munkába emberek 1 Lapunk más helyén - 
közöljük Szarvas község elöljáróságának hir
detményét, amelyben bejelenti az elöljáróság,: 
hogy a téli inségmunka meg fog szűnni 8: 
jövendőben, és ezért felhívja az elöljáróság 
a mezőgazdasági munkásságot, hogy a nyári 
aratási és cséplési munkaalkalmakkor igye
kezzék szükségleteiket megkeresni. Mi a 
magunk részéről a gazdákhoz fordulunk, 
hogy felebarát?., és magyar testvéri szeretettel 
igyekezzenek azon, hogy a szarvasi műnké-.- 
sok lehetőség szerint fokozott alkalmazásá
val igyekezzenek arra, hogy minden munkás 
találjon munkát, foglalkozást az aratás és 
"cséplés során és akkor nyugodalmas, inség
munka nélkül is, megelégedett tél jön a 
munkásságra és nyugodalmas inségadó nél
küli esztendő a gazdatársadalomra. A gaz
dáktól a munkásság nevében kérjük .az' 
aratógépek lehető mellőzését is. A magyar 
kar munkája, a magyar munkás .izzadsága, 
ereje a legszentebb erő, amire büszkék 
lehetünk és azt meg íkell beksülnünk meg 
ha valamelyes áldozattal is.

—  A fúkaszálógéppel levágta az ujját. Ifjú 
Bakos Mátyás nagybirtokos kondorosi gaz
daságában június 11-én géppel kezét kaszálta 
le. A gépet kezelő Kurucz István 20 éves 
gépész a kést cserélte ki. Az új kés betéte
iénél a segédkező kocsis vigyázatlanságból 
meglökte a kés hátsó részét, s ennek követ
keztében Kurucz bal kezének mutatóujját 
az. első újjpercizületig levágta. Kuruczot 
azonnal gyógykezelés alá vették.

F

BÉLA
Szarvas, I., Nagybetlehem utca 484.

Készít műbú  tori művészi tervek szerint I 
Antik bútorokat javít!

Kedvező fizetési feltételek I



— Névmagyarosítás. A belügyiniszter Ada- 

mik István szarvasi születésű pécsi lakos 
nevét „Arad vári"-ra változtatta át.

—  Leánykonferencia Szarvason. A magyar
ev, leónyifjúság hitéleti mozgalmainak a törté
netében nagy jellentőségú eseménynek ígérke
zik az az összejövetel, melynek színhelyéül a 
magyar ev. leányok városunkat választották. 
A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Szövet
sége junius 27—28. napjain nálunk tartja or
szágos konferenciáját és évi rendes közgyűlését. 
Az értekezlet vendégei már junius hó 18-án d. 
e. 8. órakor ünnepi istentisztelet az Ujtemplom- 
ban. Fél 11 órakor a gimnázium tornacsarnoká
ban közgyűlés és d. u. 5 órakor nyilvános kon
ferencia az egész ev. társadalom részére, mely
nek keretében dr. Karácsony Sándor tanár és 
Danhauser László vallástanár tartanak hítmélyitö 
előadásokat. Ugyanezen a napon esti 8 órakor 
a Luther Árvaházban nyilvános estély, melyen 
dr. Pesthy Pál ny. miniszter és SzÖnyi Sándor 
gimn. igazgató beszédei mellett művészi számok 
is szerepelnek. Hétfőn junius hó 29-én d. e. 9 
órakor áhitat, majd fél 10 órakor a konferencia 
folytatása Kelló Gusztáv ig. lelkész beszédével 
és Szederkényi Anna irónö felolvasásával. D. u. 
ö órakor nyilvános értekezlet dr. Karácsony 
Sándor lanár irásmagyarázatával. Esti 7 órakor 
szeretet vendégség, melyen dr. Viktor Gabriella 
vallástanárnő lép fel. Kedden, junius hó 30-án 
a reggeli 9 órai áhital után a konferencia ‘foly
tatása és befejezése Bakó László lelkész és Hock 
Margit tanárnő előadásaival. D. u fél 5 órakor 
nyilvános konferencia dr. Viktor János és For
gács Gyula lelkészek záró beszédeivel. Esti 7 
órakor záró áhitat és konferencia berekesztése.

—  A szarvasi gyorsiróverseny győztesei. A
szarvasi Kereskedők Egyesületének vezető
sége a szarvasi kereskedelmi női szakiskola 
növendékei részére kiirt gyor- és gépirási 
versenyt a gimnázium természetlani előadó
termében pénteken, június 12-én rendezte 
meg. A versenyre összesen hat növendék 
nevezett be. kik közül a tíztagú verseny- 
birálóbizottság Ítélete szerint az eiső dijat 
és az elismerő oklevelet Podhradszky Márta 
kereskedelmi iskolai növendék nyerte el a 
gyors- és gépírásban együttesen elért sebes
ségéért. Tisztán gyorsirási készségükért el
ismerőoklevélben részesültek és a II. és III. 
dijat kapták: Kúgyela Mária és Tomka Anna 
kereskedelmi iskolai növendékek. A dijakat 
a vezetőség a szombat esti felolvssógyűlésen 
ünnepélyes keretek között osztotta szét.

— Felvétel a szarvasi kereskedelmi szak
iskolába. A szegedi tankerületi kir. főigazga
tóság fennhatósaga és a Szarvasi Kereskedők 
Egyesületének a patronátusa alatt álló szarvasi 
kereskedelmi női szakiskola a jövő 1936 - 37. 
tanévre már most elfogad előjegyzéseket. A 
beiratkozások 1936. június hó 26-tól fogva 
mindennap délelőtt 8—12-ig a gimnázium 
igazgatósági termében eszközölhetők. Fel
vételkor felmutatandó a polgári iskola, vagy 
gimnázium IV. osztályának sikeres elvégzését 
igazoló bizonyítvány. A tanfolyam elvégzése 
képesít könyvelői, kalkulátor), levelezői, tit
kári, pénztárosi, gyors- és gépírói állásokra 
úgy bankokban, takarékpénztárakban, hitel- 
intézetekben, mint kereskedelmi, ipari és 
-gazdasági vállalatokban és a magánkeres
kedő üzemének az irodájában.

—  Meteorológiai léggömböt fogtak. Dóczi Fe
renc öcsödi lakos a múlt héten a gyégeri 
dűlőben egy szétszakadt léggömböt talált, 
amit a budapesti melorológiai intézet enge
dett fel. A léggömb műszereit a megtaláló 
felküldte Budapestre.

—  Gyorsírásban kitüntetett gimnáziumi tanu
lók. A szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter- 
gimnázium két tanulója: Rohoska Gusztáv 
V. és Janúrik György VII. o. tanulók a pün
kösdi ünnepek alatt résztvettek a Magyar 
Gyorsíró Szövetség szegedi gyorsírói verse
nyén és beadott pályamunkájukkal mind
ketten elismerést nyertek. Az első a 200-as 
szótagú versenyben a IV. dijat, a szövetség 
plakettjét, az utóbbi pedig ugyancsak a 200 
szótagos sebességű versenyben sikeres dol
gozatáért oklevelet kapotl.

—  Tan évzáró-ünnepély. Á  szarvasi m. kir. 
állami polgári leányiskolában június 25-én 
reggel 8 órától lesz a tanév ünnepélyes be-

! zárása. A beiratás júpius hó 26—27-én reg
gel 8-tól déli 12 óráig lesz megtartva. Mivel 
túlnépesedés miatt férőhely kevés van, kéri 

i az iskola igazgatósága a helybeli szülőket, 
hogy főképpen az I. osztályba feltétlenül e 
napokon Írassák be gyermekeiket, nehogy 
kimaradjanak. Az első osztályos tanulók a 
beiratáskor hozzanak 6*50 P-t; a hadigondo
zottak közül a kitűnő, jeles osztályzatúak 
110 P-t. Mindenben felvilágosítással szolgál 
az Igazgató.

— Térzene Kondoroson. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan június 1-től, hetenként hétfőn és 
csütörtökön este Farkas Jancsi és cigány- 
zenekara muzsikál a Kossuth-téren. A térzene 
előreláthatólag az őszi hónapok végéig fog 
tartani.

—  A Kereskedelmi iskola záróvizsgálatai. A
Szarvasi Kereskedelmi Női Szakiskola évzáró 
vizsgálatai Luby Margit felsőkereskedelmi iskolai 
igazgató és dr. Tólh Pál országgyűlési képviselő 
elnöklete alatt kedden junius hó 16*án folytak le 
a gimnázium természetlani előadó termében. A 
vizsgálatokat Raskó Kálmán igazgató nyitotta 
meg. A miniszteri főhatóságot képviselő elnök 
a viszgálat eredményei felett elismerésének adott 
kifejezést és egyben örömmel állapította meg, 
hogy a tanfolyam új palrónusa újabb garanciája 
az iskola gyakorlati irányban való tovább fejlő
désének. A jeles növendékek jutalmazására 
Bárány Béla, Cinkoczky Kálmán és Szöllősi 
Márton tanácstagok 20 pengői, a Szarasi Keres
kedők Egyesülete 10 pengőt és a Szakiskola 
pénztára 10 pengőt juttattak. Ezekből az össze
gekből a következő növendékek nyerlek 5— 5 
pengős jutalom dijat : B ró zik Sarolta, Darida
Margit, Halász Erzsébet, Kovács Anna, Kugyela 
Mária, Podhradözky Márta és Tomka Anna.

—  Hatévi fegyházra ítélték a kondorosi tyúk- 
tolvajt. Lapunk folyó évi június 7-én megje
lent számában közöltük Romár Pál notórius 
tyúktolvaj újabb lopásának történetét. Az 
előzetes letartóztatásban volt Komár Pált a 
gyulai kir. törvényszék rablás és lopás bűn
tette miatt hatévi fegyházra Ítélte.

—  Vizsgák és beiratás az állami elemi isko
lákban. Az állami elemi iskolában az évzáró- 
vizsgákat e hó 20-án a következő sorrendben 
tartják meg: délelőtt 8—10-ig az I. osztály,
10—12-ig a II. osztály, délután 2—4-ig a III. 
osztály 4—6-ig a IV. osztály vizsgája. A 
szülőket és érdeklődőket ezúton is meghívja 
az iskola igazgatósága. Ugyancsak az igaz
gatóság ezúton is értesíti a szülőket, hogy 
az iskolában a beiratás e hó 22—23-án, 
hétfőn és kedden délután 3—6-ig lesz meg
tartva.

B útort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek : Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KOFSTEIN
B ú t o r á r u h á z

— Értesítés ! A Szarya*i Kereskedők Egyesü
lete ezúton is értesíti tagjait és a nagyérdemű 
közönséget, hogy könyvtárét nagy anyagi áldoza
tok érán a legújabban megjeleni szépirodalmi 
könyvekkel kiegészítette és igy módjában van 
minden könyvbarátnak — a legkényesebb ízlést 
is kielégítően — rendelkezésére állani. Megje
gyezni kívánjuk, hogy jövő hónapban további 
közgazdasági tárgyú és szépirodalmi könyveket 
fogunk beszerezni és akciónkat jövőben rend
szeresen folytatjuk, ami csak úgy lesz módunkban, 
ha kezelési költség cimén könyvenként és heten
ként kölcsönvevők 4 fillért fizetnek, a minden 
vasárnap délelőtt 10— 12 óráig tartandó könyv
tárórák alatt »egyesületünk Árpád-szállóban levő 
külön helyiségében * elhelyezett könyvtárunkból 
igénybeveendő könyvek után. Úgy hisszük ezen 
csekély áldozatot érdemes a nagyérdemű közön
ségnek meghozni azért, hogy egyesületünk min
denkor a legújabb könyveket rendelkezésére bo-* 
csáthassa.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv- 
ben június 11 — 19-ig a következő .bejegyzé
sek történtek. Születtek: B. Szabó Lajos és 
Adamovszki Mária leánya Zsuzsanna, Dankó 
György és Erdei Erzsébet leánya Erzsébet,. 
Korim György és Medvegy Zsuzsanna leá~ 
nya Zsuzsanna, Csipai Ferenc és Fedorjak 
Mária leánya Mária-Anna, Lestyan János éŝ  
Maczik Zsuzsanna leánya Zsuzsanna-Margit, 
Oljarcsik György és Czigléczki Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, Galáth János és Pékár 
Zsuzsanna fia János-László, Savrla János 
és Molnár Judit fia János, ifj. Plentri Mihály 
és Szalbót Erzsébet fia Mihály, Leskó János 
és Brusznyiczki Judit leánya Katalin, Melis 
Pál és Litauszki Zsuzsanna fia Pál, Roszik 
Mihály és Lestyan Zsuzsanna fia Mihály, 
Budai József és Bogdán Gizella fia halva
született, dr. Silberstein Gyula és László 
Ilona fia István. Házasságot kötöttek: Hanzó 
András Kovács Máriával, P. Nagy' Imre 
Melián Judittal, Bozsik Ferenc Roszik Máriá
val, Róth Eménuel Májesz Ilonával. Elhaltak: 
Rácz József-Sándor 11 hónapos, Mravik Pál 
5 éves, Petrik Anna 16 éves, Török Judit 2 
hónapos, Filyó Mihály 59 éves, Árvái István 
81 éves, Pljesovszki György 72 éves ko
rukban.

junius
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A  legelsöbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ*
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető1

Telefon 47. Takács fakereskedőnél.
— Helyszűke miatt a dr. Kácser Rezsőné é9 

Havranek Vilmos növendékeinek vizsga-hangver
senyéről szóló beszámolót a jövö számunkban 
közöljük.

—  Követendő példa. Hazatérő nagy férfiak 
beszélgetnek ifjúságuk emlékeivel, ott ahol 
az idő koptató jeleit látjuk. Igyekeznek min
dent a régi kellemes emlékké varázsolni. 
Itt tett városunk európai hirű tudora, dr. 
Melich János egyetemi tanár is. Megtudta, 
hogy az az orgona, melynek hangjainál az 
ő éneke is Úrhoz szállott, javításra szorul. 
Hivatalos ilthonléte alkalmával 500 P-t ado
mányozott a szép célra. Sokan, kik máshol 
lójják az élet útját, s a többi, aki itthon 
maradt, követendő példát kaptak városunk 
nagy fiától.

— Elhalasztott irodalmi délután. A Szarvasi 
Gróf Bolza Pálné Leányegyesület vezetősége a 
tervbevelt Vajdasági Irodalmi Délután időpontját 
közbejött akadályok miatt junius hó 2 l-röl 
kénytelen volt bizontalan időre elhalasztani. Az 
irodalmi délutánra előreláthatóan csak az őszi 
szezonban kerülhet rá a sor. Addig azonban, 
igy tehát junius hó 21-én is, a könyvtárórák a 
rendes időben d. u. 2—3-ig a gimnázium leány- 
termében lesznek.

—  A gimn. érettségi vizsgálatok eredménye.
A szarvasi ág. h. ev. gimnázium éretségi visz- 
gálatait Sárkány Béla esperes elnöklete alatt 
junius 15—18 napjain tartották meg. A kormányt 
dr. Jauszt Béla kisújszállási tanár képvielte, A 
vizsgálatokra összesen 28 növendék jelentkezett, 
kik közül 24-en az éretségi követelményeinek 
megfeleltek. Ezek közül kitüntetéssel érett Bán
hegyi István, Jelesen érettek: Fekete János,
Kálmán Olga és Kondacs György. Jól érettek ; 
Bencsik András, Gubicza Géza, Kordoványi 
Dezső, Lukács Klára, Rozsnyai János, Sinkovicz 
István, Törők Endre és Zelenka Margit. A többi
12 növendék egyszerű érett lett. i

—  Gábor Áron cserkészeink műsoros-estje.
Vasárnap tartották meg iparoscserkészeink 
-családias műsorosestjüket teljes erkölcsi 
sikerrel. Az estélyt Krón Ferenc melegszavú 
bevezetője kezdte meg. Beszédében kérte a 
megjelent kereskedő- és iparosmunkaadókat, 
hogy tehetségükhöz _ képest egykét hét 
,$zabadságadás$al segítsék elő fiainak a 
táborozást. Az idei tábort a hárshegyi Cser
készparkban óhajtja a csapat vezetősége 
megrendezni. A beszédet egyfelvonásos víg
játék, cserkészdalok, monológ és párbeszéd 
követte. A műsor kiemelkedő száma a gúlák 
bemutatása volt, melynek betanításáért Bu- 
.kovinszky Emil tomaszakoktató fáradhatatlan 
munkája nyer elismerést. A műsort családias 
hangulatú tánc követte.

— Aki elfelejtette a Himnuszt Lustyik Mi
hály kondorosi földműves nemzetgyalázás 
vétségével vádolva került, a szegedi törvény
szék Apczy-tanácsa élé. Az volt a vád el
lene, hogy a múlt év augusztusában egyik 
vasárnap, amikor az evangélikus templom
ban a magyar Himnuszt énekelték, nem ál
lóit fel. A vádlott a tárgyaláson azt a szo
katlan védekezést adta elő, hogy a Himnuszt 
1914-ben halotta utoljára* azóta elfelejtette s 
«  vádbeli alkalommal nem tudta, hogy azt 
éneklik. A bíróság ismertette a községi orvos 
£llal kiállított igazolványt, amely szerint a 
vádlott terhelt nem teljesen beszámítható. 
Úgynevezett „bibliás ember4*, aki az egyházi 
adót is azért kifogásolja, mert az nincs meg 
a  bibliában. A bíróság bűnösnek mondta ki 
a  vádlottat a magyar nemzet megbecsülése 
elleni vétségében és ezért 50 pengő pénz- 
ibüntetésje Ítélte, az ítélet végrehajtását azon
ban három évi próbaidőre felfüggesztette.

— A Levente-zenekar szerenádja. A szarvasi 
Levente Egyesület zenekara Antal-nap es
téjén szerenáddal köszöntötte szeretett kar
mesterét, Horejsi Antalt.

— A budapesti repülönap a Szinházi Életben.
Érdekes képes riportban számol be a Szin
házi Elet új száma a magyar és olasz piló
ták bravúros bemutató repüléséről. Társaság, 
Kozmetika, Konyha-rovatok, Vicclap, 32 ol
dalas gyermeklap, 64 oldalas rádióujság, kézi- 
munkaiv, szenzációs kottasláger, sok kép és 
érdekes olvasnivaló egészíti ki a Színházi 
Elet új számát, amely darabmellékletül a 
Nemzeti Színház legutóbbi újdonságát az 
ÁPRIUS-t közli. A 286 oldalas Szinházi Élet 
ára 60 fillér, előfizetési dij negyedévre 6*50 P. 
Kiadóhivatal: Bpest, VII., Erzsébet-körút 7.

—  Filléresgyors Balatonra. A június 28— 
29-ére tervbevett f,Balalon4‘-filléresgyors indul 
Szarvasról 28-án reggel 4—5 óra között, 
Útvonalban megáll Siófokon, Balatonföldvá- 
ron, Balatonbogíáron és Fonyódon. Fonyód
ról vissza indul 29-én este 6—7 óra között. 
Menetdij oda és vissza 7—8 pengő. Elszál
lásolás 2—3 ágyas szobákban 2*50—3*50 
pengő. Iskolák részére elszállásolás 1*80—2 
pengőig. A vonatindulás érdekében péntek 
este 6 óráig lehet* jelentkezni Andermannál.

—  Turul-BSE II.—GySC 0:0. Biró: Dr. Ma
gyar. A múlt vasárnap lejátszott másodosz
tályú bajnoki mérkőzés döntetlenül végző
dött. Mindkét csapat a szokatlan meleg kö
vetkeztében gyengén mozgott. Sokat dolgozott 
Melich centerhalf és Wéber kapus kitűnő 
volt.

— A folyékony gyümölcsöt, gyümölcsleveket 
házilag is könnyen előállíthatjuk. Nem kell 
hozzá csak néhány edény és vászonszűru. 
Bármilyen kisebb mennyiségű* gyümölcs is 
feldolgozható. Erről, valamint a június havi 
teendőkről ir a Magyar Gyümölcs legújabb 
száma, melyből lapunkra való hivatkozással 
egy alkalommal ingyen mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy 
út 8. szám.

— Jól sikerQlt a Házi lövöverseny. A Szarvasi 
Polgári Lövészegyesület háziversenye a legtelje
sebb siker jegyében folyt le. Részletes eredmé
nyek a következők : i . Csapatverseny. I. A Front* 
harcos szakasz csapata, tagjai: Polónyi Dezső, 
dr. Ribárszky Pál, Inczédy Lajos, Józsa Mihály 
és Ujfaluczki József. 2. Frontharcosverseny. 1. 
Polónyi Dezső. II. Józsa Mihály. 111. Ujfaluczky 
József. IV. Inczédy Lajos. 3. Főverseny, I. Vár- 
kövi János. 1L Bankó Pál. HL Dr. Lestyán János.
IV. Inczédy Lqjos. 4. Vigaszverseny. I. Galáth 
János. II. Farkas Antal. III. Inczédy Lajos. IV. 
Tomka Pál.. A kedélyes sör-poulok győztesei: 
Dr. Schauer Gábor, Hollay Béla, Józsa Mihály, 
Polónyi Dezső, Inczédy Lajos, dr. vitéz Fejér 
Kálmán, Farkas Antal voltak. A kedélyes lö
vésznap a* sorsjáték versennyel zárult, melyben 
a versenyzők egykettőre szétlőtték a felfüggesztett 
tojásokat, mindannyian kedves nyereménytár
gyakban részesüllek. Este 8 órakor az Erzsébet 
Ügeti pavilloiiban vacsora volt amelyen vitéz 
Biki Négy Imre főjegyző, elnök mondott lelkesült 
és hazafias beszédet, mely után dr. Ribárszky 
Pálné úrasszony osztotta ki a győzteseknek a 
dijakat és nyeremény tárgyakat.

Használt, de jó állapotban lévő

Z S IN D E L Y
kapható a  Szarvasi Takarék
pénztárnál bármely mennyiségben.;

. Érdeklődni lehet a helyszínen.

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva,. 

KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And- 
rássy-út 25. szám.

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.

Szarvas község elöljárósága.

H i r d e t m é n y .
Felhívja az elöljáróság a szarvasi munkások fi

gyelmét arra, hogy a nyári és őszi munkaidő alatt min
den munkaalkalmat igyekezzenek megragadni, az ara
tás, cséplés, (engeritörés. kaszálás és mindennemű 
egyéb munkában résztvenni, mert a várható jó eszten
dőre tekintettel felsőbb rendelkezések szerint az úgy? 
nevezett téli inségakció meg fog szűnni. Éppen ezéri 
inti és figyel mezteli az elöljáróság a munkásokat, hogy 
mindenféle munkaalkalom szorgalmas kihasználása 
melleit keresetüket is úgy osszák be, hogy abból téli 
megélhetésük is biztosítva legyen. Keresetük felhasz
nálásánál tehát óvakodjanak minden olyan kiadástól, 
amely megélhetésüket, a téli időszaknak segítség nélkül 
való átélését veszélyeztetné. Mindezekre pedig azért 
figyelmezteti korán és több ízben az elöljáróság a mun
kásokat, mert inségakció engedélyezésének hiányában 
nem lesz módja segíteni azokat sem. akik azzal az 
indokolással fordulnak téli időben munkáért, segélyért 
a községhez, hogy keresetüket a mindennapi kenyér 
biztosítása helyett más kiadásokra használták fel.

Szarvas, 1936. június 10.
Elöljáróság.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . 13 20 -  —
Tengeri morzsolt 1350 -  14 —
Árpa (új) 12 50 -  13 -
Zab . .. 14‘------ --

P U B  L I K A C  I Ó
Használt nád eladó, ÍV. 285. — Hereszéna eladó T

V. 285. -  Egy hold föld eladó T 111. 141. -  Here ka
szálásra éladó, I. 437. — Here eladó, IV. 230., T III. 
340. — Ház és 4 hold föld eladó, IV. 459. Here eladó* 
VII. 517., IV. 323., T II. 50. -  Másfél hold föld lányá
vá! eladó, T IV. 197. -  Ház eladó III. 42. -  20 hold 
föld eladó. Gellai István Décsilapos. — 12 hold főid 
eladó, 1. 451. -  50 hold föld kiadó. III. 119. -  Bor
bélynál, kávéházban, vendéglőben, otthonában, minden
hol a Szarvasi Közlönyt olvassák I

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy azó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papiritereskedése Szarvas. I.. Horthy Miklós 

út 9. szám.

• Keresek bérletre folyó évi július 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 □’$! gyümölcsös és IV. 
kerület, 363. számú ház örökáron eladó. Ér
deklődni lehet ugyanott.___________________

f  ebi«* sxarkaaxtf «• UaU NAGT s AnDO*

Ny— »Mt a Szarvasi Kfallay ly iw jn 4s Lafttattvál* 
lalal ay—dijlfcsa, L Bar*y MJkM. mi 9. mim.


