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Az ifjúság elhelyezkedése 
a gyakorlati pályákon
Irta i Bornemisza Géza iparagyi miniszter

A jroagyar fiatalság, a magyar értelmiség 

a múltban — sót még most is, bár egyre csök

kenő mértékben — elsősorban a közszolgálati 

pályák felé tódult. A háború után felnőtt és 

az élet útjára kilépő fiatalságnak, ha meg akar 

felelni az előtte álló nagy feladatnak, végleg le 

kell számolnia azzal, hogy megélhetését egyedül 

a közpályán, a közigazgatásban keresse. De 

nemcsak a gazdasági életnek rohamos átérté

kelődése, hanem magának az ifjúságnak az ér

deke is megköveteli ennek az elvnek az érvé

nyesítését Nem lehet szemet hunyni az előtt 

a tény előtt, hogy az egyetemek sokkal több 

.ifjúnak adnak kezébe diplomát, mintamennyit 

az állam és az önkormányzatok elhelyezhetnek. 

Ez természetesen kihat a kisebb képzettségű- 

ekre is, mert azoknak az állásoknak egy részét, 

amelyek azelőtt rájuk vártak, magasabb kép

zettségű egyének foglalják el. Nem szabad el

felejtenünk, hogy egy nemzet jóléte elsősorban 

az ország produktivitásától függ. A cél az, hogy 

többet és jobbat termeljünk. A mai termelés 

mellett, ha több embernek akarunk kenyeret 

adni, ez csak azon az áron történhetnék meg, 

hogy a jelenlegi jövedelmeket több ember kö

zött osztjuk meg. Ez az életnívó csökkenésével 

járna, amit feltétlenül kerülnünk kell. A dip

lomás ifjak elhelyezését tehát úgy kell irányí

tani, Hogy ezek az ország produktivitását nö

veljék, a termelési kereteket tágítsák. A kormány 

a t utóbbi években minden eszközt igénybevett 

hogy az ifjúságnak a közpályákon helyet Szo

rítson. Ezen á téren tehát aligha fog ismét 

blyan helyzet élőálláni, amely mégegyszer mó

dot adna a magyar értelmiség ilyen Irányú 

közszolgálati elhelyezkedésére. Az állam gaz

dálkodását felborulással fenyegető nyugdijter- 

Iheket tovább emelni alig^alig. lehetsshTá kell 

mutatnom • arra az. ellenmondásra 1s, amely 

jegyrészt, az élettartam., megnövekedésében, 

.másrészt a munkaképes etobereknek a mmv- 

kából vValó korai kikapcsolódásában áll. Az .if- 

jjúgágnak tehát fokozottabban kell felkészülnie 

a gyakorlati pályákra. Az a mérnök, Jogász, 

'orvos' vagy érettségizett, aki á legnehezebb ’ 

körülmények között végezte,el iskoláját, akik- 

nek legtöbbje nélkülözésekkel töltött évek után 

szerezte meg a diplomát, vagy egyéb képzett

séget, aki határtalan önbizalommal küzdött, de 

tahult, nem torpanhat meg az utolsó akadály-, 

nál. Neki kell ennek is vágni fiatalos hévvel, 

férfias elszántsággal; nem szabad lemondani 

és feladni a küzdelmet már az első lépésnél 

‘azzal, hogy a gyakorlati főleg ipari, keresTce- 

delmi és pénzügyi pályákon keresztény ifjú 

csak kivételesen biztosíthatja kenyerét Érre 

nincs oka senkinek*' Nincs oka legelőször és 

legfőképen azért, mert az önbizalmat nem

szabad elveszteni. De nincs oka azért sem, 

mert a kormányzat teljes vértezettel áll mellette 

ebben a kérdésben. Az utóbbi években a kor

mányzat céltudatos, akadályokat nem ismerő 

akarata az iparban, kereskedelemben, bankok

nál és más vállalatoknál diplomások százait 

helyezte el. Ma már tudjuk, hogy a munkához 

jutottak legnagyobb része beváltotta az akció 

munkájához fűzött reményeket Sokan nélkü

lözhetetlenné tették magukat s, elvitathatatlanul 

beigazolódott, hogy ez az ifjúság akar és tud

Háromnapos leánykonferencia 
Szarvason

Szederkényi Anna irónö is előadást tart 
a nagyszabású programban

dolgozni. A kormányzat ezután is féltő gond

dal figyeli az igy elhelyezkedett és az ifjúság 

munkába lépő fiatalok sorsát és gondoskodni 

fog arról, hogy aki dolgozik, odaadó, önzetlen 

munkájáért megkapja az egyenlő mértékkel 

kiosztott ellenértéket Meggyőződésem, hogy a 

magyar ifjúság nem riad vissza ettől a feladattól, 

amely kezdetben talán lemondással jár, de neki, 

családjának és nemzetének szebb és boldogabb 

jövendőt biztosit

A Magyar Keresztyén Leányegyesületek 

Nemzeti Szövetsége jűnius28—30-ig Szarvason 

rendezi meg országos konferenciáját és köz
gyűlését Az ország protestáns leánytáraa-' 
dalmának szarvasi kirándulását és itteni 

tartózkodását nagy érdeklődéssel várja Szarvas 
lakossága és a szarvasi protestáns leányok 

mindent elkövetnek, hogy keresztyéni sze

retettel fogadják vendégeiket és az itt eltöl

tendő napokat kellemessé és feledhetetlenné 

tegyék. A konferencia programja a következő :

Június 28-án : délelőtt 9 órakor isten- 

íisztelet, vezeti Bartos Pál lelkész.

Tel 11 órakor közgyűlés a Vigadóban. 

Délutáni fél 5 órakor nyilvános konferencia 
a Vigadóban. 1 .»Elvégre is emberek vagyunk.* 

Előadás,/tartja dr.. Karácsony Sándor tan^r.
2. *im eaz QOiber r.Elpadás, tartjaDanbwser 

László, vallástanáfr 

Este 8 órakor hangvéréeny a színkörben.

Megnyitó beszédet mond dr. Pesthy; Pál nyu

galmazott miniszteh „A teremtett világ sóvár
gása." Előadás, tártja Szőnyi Sándor girnn.: 

igazgató. MűvésziV számok (külön program 

szerint.) Helyérak : Páholy 7PvL íhely L20P,

. r . . ( ; ■ p' : i. 1 rji ./ ;■ [i , '"

Vásárnap tartja meg a levente Egyesület 
évzáró ünnepélyét

- A versenyeken a. Járás leventéi Is résztvesznek

II. hely 80 f, karzat 50 f, diákhely 30 f. 

Június 29-én : délelőtt 9 órakor áhitat.

Fél 10 órakor konferencia. 1. Hét sovány 
esztendő."* Előadás, tartja KelloGusztav lelkész.

11 órakor „Meseauíó“ (partié, gondtalan 
élet). Előadás, tartja Szederkényi Anna Írónő.

Délután fél 6 órakor nyilvános konferencia. 

„Rémitő és viditó kétségek/4 Előadás,! tartja 
dr. Karácsony Sándor tanár.

, Este 7 órakor szeretetverielégség az Árva

házban. „Ne félj 1“ Előadás, tartja. dr.Victor 

Gabriella; vallástanár. ■ •

Június “SO-én : délelőtt 9 órakor SHitáf.

Fél 10 órakor konferencia. I. »Van npkem 

eledelem.“ Bakq László,, lelkész. „Helyem 
ai. nap alatt." Élőadás, tartja Hock Margit, 

tanár. Hozzászólások.

" Délután fél öórakornyilvános konfetenciá- 

1. ‘ „Emésztő azerelet.** Előadás, tartja dr. Vié- 
ior; János, lelkész. 2. „Najíonkénti,;kereszt, 

•Előadási tartja Forgács Gyula, lelkész. . >
! ‘ *'

'Este 7.óíak‘ór záíó áhítat és uivátsora- 

,osztá$ a, ‘konferencia tágjai sz4mára‘az 
ótemplombah. '

;• A száfrvasr té ’̂ té-Egj^pfet v$- 
zetpsésé'. ;a , jól ',végzett évi' rtíjmke 
befejezéséül -június 28-órv v&s.arhaji 
évzáró leventeünnepélyt rendez, ame
lyen a jórés; leventéi is részt vesznek- 
Í Az ünnepség vasárnap reggel zenés 
‘ébresztővel kezdődik, majd 7 órától 
,& torna és atlétikai versenyek kez- 
idődnek a Hqrthy-spqrttelepen, Dét-

2 órától zajlik le a tornaünne-

pély Szintén á; sporttelepen/' ami iránt 
liagy1 érdeklődés nyilvánul még'; # 
közönség körében. Ezt megelőzően 
felvonulást rendeznek a városból á 
zenékar zenéje mellett. Este a Levente- 
otthonban . családias összejövétel fe
jezi be az évzáró ünnepségeket. A  
leventék tomaünnepélyét és összér



H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason június hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja cl.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

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

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

— Esküvő. Csabai Kálmán m. kir. mező- 
gazdasági szakiskolai főigazgató és neje 
Sziklássy Erzsébet leánya Baba július hó 4-én 
köt házasságot Kelecsényi György m. kir. 
gazdasági s. tanárral a szarvasi róm. kath. 
plébánia templomban.

— Nyugalombavonulás. Csabai Kálmánt, a 
szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel közép
fokú gazdasági tanintézet igazgatóját a föld- 
mivelésügyi miniszter 35 évi kiváló szolgálat 
után, melyből 8 évet Szarvason töltött, nyug
díjazta. Az ő nevéhez fűződik a szarvasi hi
res szakiskola felvirágoztatása. Szaktudását 
•és érdemeit a miniszter is elismerte, amikor 
egy évvel ezelőtt őt a főigazgatói cimmel 
honorálta. Közvetlen és szerény egyénisége 
nemcsak városunkban, hanem annak széles 
környékén is nagy népszerűséget biztosítot
tak neki. Jól megérdemelt nyugalombavonu- 
lásába tanártársainak, ismerőseinek, tisztelői
nek, Szarvas község társadalmának és az 
egész mezőgazdasági szakoktatás vezetői
nek a jókívánságai kisérik. Ad multos annos !

— A gazdasági tanintézet új igazgatója. A 
m. kir. földmivelésügyi miniszter a nyuga- 
lombavonult Csabai Kálmán főigazgató he
lyébe a szarvasi Tessedik tanintézet élére 
dr. viléz Székely Győzőt, a nagykállói m. 
kir. áll. mezőgazdasági szakiskola igazgató
ját nevezte ki.

— Áthelyezés és a bikazugi tangazdaság új 
vezetője. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
dr. Gábos Dénest, a szarvasi középfokú gaz
dasági tanintézet bikazugi tangazdaságának 
vezetőjét a csermajori m. kir. állami tejipari 
szakiskola igazgatójává nevezte ki. Az igy 
megüresedett állás teendőinek ellátása végett 
a miniszter Kállay Kornél gazdasági tanárt 
a szombathelyi téli mezőgazdasági szakisko
lából Szarvasra helyezte át.

—  Oklevelek átadása. A Hadirokkantak, Hadi
özvegyek és Hadiárvák Országos Szövetsé
gének szarvasi csoportja vasárnap este 8 
órai kezdettel az Árpád-szálló kerthelyiségé
ben ünnepi közvacsorát rendez, mely alka
lommal nyújtja át dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselő a HONSz kitűntető oklevelét és 
díszjelvényét dr. Schauer Gábor járási ;fő- 
szolgabiró, a HONSz helyi csoport illusztris 
elnökének. Az egyesület diszelnökeit: dr. 
Aszódi Imre vezető járásbirót, vitéz Biki 
Nagy Imre községi főjegyzőt, Borgulya Pál 
volt nemzetgyűlési képviselőt, dr. Déri Hen
rik egészségügyi tanácsost, dr. Dávid László 
ügyvédet, Fetzer József pápai kamarás, es
peresplébánost, Kellő Gusztáv ev. lelkész, 
vitéz Tepliczky János földbirtokost és dr. 
Tóth Pál országgyűlési képviselőt dr. Schauer 
Gábor járási főszolgabíró, egyesületi elnök 
iktatja be tisztségükbe.

—  Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy-út 25. vásá
rolhatunk.

—  Állatorvosok gyűlése Gyopároson. Az

Országos Állatorvos Egyesület békésmegyei 

alosztálya Péter-Pál napján Gyopároson gyű

lést tart, amelyen dr. Takács János szarvasi 

járási állatorvos tart előadást a lórühesség or
voslásáról.

—  Rövidesen megjelenik ifj. vitéz Zerinváry 
Szilárd verseskötete. Az ország legifjabb költő

nemzedékében már is előkelő helyet tölt be 
ifj. viléz Zerinváry Szilárd jól ismert neve, 

akinek egyéni zamatú, impresszionisztikus 

hangulatverseit lapunk olvasói mindig meg

értéssel és nagy műélvezettel olvassák. Ifj. 

Zerinváry Szilárd első költeményei a Szarvasi 

Közlöny hasábjain jelentek meg, a hangula

tos, szerzőjük mély és emelkedett érzéseit 

eláruló szép költemények nemcsak lapunk 
olvasói körében találtak elismerésre, de fel

figyeltek reá az irodalmi körök is. Számos 

nagyobb lap hívta meg munkatársai közé 

és ma már számos lap oldalain ráakadha
tunk fiatal költőnk nemesveretü költemé

nyeire. Most összegyűjtötte költeményeit és 

„Tavaszi ének" cim alatt jelenteti meg azo

kat a Szarvasi Közlöny nyomdája. Szarvas 

közönsége nagy érdeklődéssel várja a kitűnő 

fiatal költő emigyvaló bemutatkozását.

—  A gimnáziumi zenetanfolyam vizsgahang
versenye. A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter 
gimnázium kebelében Szederkényi Nándor 
zenetanár vezetése alatt működő hegedű és 
zongora tanfolyam növendékei, számszerint 
36-an, nyolchavi munkájuk eredményét hang
verseny keretében szombaton, június 27-én 
délután 5 órakor a gimnázium tornacsarno
kában fogják bemutatni. A hangverseny rész
letes műsora a helyszínen 20 fillérért kapható. 
Külön belépődíj nincs. A következő tanévre 
szóló előjegyzések már most eszközölhetők 
a gimnázium igazgatói irodájában. A tandíj 
egy hóra 5 P, a zongora használati dija ha
vonként 1 P. a külön gyakorlás dija havi
1 P. Mivel a tanfolyamra felvehető növendé
kek száma korlátozva van, kívánatos a mi
előbbi jelentkezés.

— Rajzkiállitás és évzáróünnepély. A szarvasi 

községi tanonciskola hétfőn tartotta meg év

záróünnepélyét. Az iskola igazgatósága a 

tanulók dicséretes rajzaiból kiállítást is ren

dezett, amit igen sokan tekintettek meg. 

Örömmel láttuk a fiatal rajzoktatók szorgal

mas tanításának eredményét a kiállított raj

zokon és nagy előrehaladásról tanúskodik a 
szabó- és cipészipari szakrajzban bemutatott 

készség. A szép díszítő motívumok mellett 

egy épitőtanonc nagy rajzkészsége érdemel 
dicséretet. A lefolyt vizsgákon a tanuló- 

ifjúság szép előmenetelről lett bizonyságot. 

A vizsga után az Ipartestületben záróünnep

séget tartottak, amelyen megnyitót Janowsky 

György igazgató mondott. A műsorban Sió 

Mária, Frecska István, Mladonyiczki Lenke, 

Munyai Sándor ügyesen szavaltak, Bődi 

Imre és Kovács János inasnótákat énekel

tek, Kovács és Brlázs- testvérek táncokat 

mutattak be, Godésse Krisztina magyar da- 

lókat énekelt, Demcsák Pál, Kergyik András, 

Pálkó Béla, Szlovák Pál, Balázs Mihály, 

Kondacs Sándor és Frankó Pál egy szín

darabot adtak elő. A jól sikerült műsor 

végeztével vitéz Biki Nagy Imre főjegyző, a 

felügyelőbizottság elnöke mondott hatásos 

beszédet és köszönte meg a tanári kar 

fáradságos és eredményes munkáját, majd 

Frankó Mihály tanító nagy szónoki készség

gel ecsetelte a tanítóság helyzetét.

G U M I 2 szenzációs újdonság ! 
„ C A P O  T “

rövid gumi-kDI5nlegességf 
GEORGETTE-EXTRA 

hártyavékonyságú hövezető különlegesség.
Kapható minden gyógyszertár, drogéria

és illatszertérban.
Ezt vegye 1 sohasem fog mást használni

Jtrw jynr
még ax ételekben is érez-1 

hetövé vétik M agyaror- 

s íig o n !! . . .  A  kalács éi 

finom sütemények külö

nösképen ropogosak, ki

váltképen laiék Magyar* : 

onxágonl . < Ez azonban , 

egy szerrel mellnek hasz- 

nélata e síkéit biztosítja 

könnyen elérhető:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

— Átadták hivatásának a szarvasi körösi
strandot. Szarvas község körösi strandja 
nagyrészben a mull hélen elkeszült és azt 
vasárnap adták át hivatásának. A csinos, 
szemet is gyönyörködtető strandfürdő izlé- 
léses kabincsoportjaival, sokszínű festésével 
új látványosságszámba megy. Szarvas la
kossága megértő tisztelettel mond köszönetét 
a járás főszolgabirájának. dr. Schauer Gá
bornak és vitéz Biki Nagy Imre, községi fő
jegyzőnek és mindazoknak, akik a strand 
létesítése körül feledhetetlen érdemeket sze
reztek, hogy fáradhatatlan munkásságok, 
révén városunk egy egészségügyileg is fon
tos, városszépitészeti szempontból is fel
emelő és kiemelkedő értékkel gazdagodon. 
Gödri István mérnök tervezései, gondos és 
mindenre figyelmes megoldásai külön is di
cséretet érdemelnek és örömmel látjuk, hogy 
munkássága már alkotásokban is megnyii- 
nul. Köszönet mindnyájuknak az Erzsébet- 
ligeti kedves és hangulatos diszkapuért is, 
amely szintén nagyban emeli nemcsak az 
Erzsébet-liget szépségét, de városunk veze
tőinek alkotó és haladó szellemét is dicséri.

—  Társas utazás. A Szarvasi Kereskedők 

Egyesülete július 12-én, vasárnap kényelmes 

túraautóbusszal társas kirándulást rendez az 

egyesület tagjai, azok hozzátartozói és ven

dégeik részére Kecskemétre a „Hirös-héf 

alkalmából. Felkéretnek azok, akik a társas 

kiránduláson résztvenni óhajtanak, jelentkez

zenek Weisz Sándornál (telefon 68. Shell-cég). 

Az utazási költség oda-vissza 5 P, ami a 
jelentkezéssel együtt fizetendő. Mivel csak 

kevés hellyel rendelkezünk, mielőbbi jelent

kezés ajánlatos.

—  Háziasszonyok. Megjelent a Dr. OETKER 

gyár 1936. évi első kiadású fényképes recept- 
könyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen és 

bérmentve küld: Dr. OETKER A. Tápszer- 

művek Budapest, VIIL, Conti u. 25. SütőMr 
és vanillincukor ára most levelenkint 12 fill.

—  Szökőkútja van Kondorosnak. Kondoros 
község képviselőtestülete határozatilag ki
mondta, hogy az új ártézikút bővizéből a 
község főterén a kiapadt ártézikút helyére 
is átvezetteti a vizet, hogy a közönség kö
zelebb is hozzájuthasson a kitűnő vízhez. 
Bohus István szakképzett szerelő- és bádo
gosmester kapta meg a munkát, ki annak 
derekasan megfelelt. A vizet bőven szállítják 
a vezetőcsövek s igy most egy kút két he
lyen tesz szolgálatot. A szerelő amikor 
észrevette a víz nagy nyomását, egy cső 
elhelyezésével szökőkutat is létesített, mely 
a közönségnek gyönyörű látványt nyújt. Á 
v íz  körülbelül három méter magasan szökik 
s amellett két csapja bőven ontja a vizet.
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| Mezőgazdasági Közraktárak Rt. |
| Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám: §

| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. |
| elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- j  
| pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. ■
1 Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5- |

—  Kivételesen csak négy oldalon! Lapunk 

nyomdájának másirányú nagy elfoglaltsága 

miatt mai számunkat kivételesen négy olda

lon jelentetjük meg. Emiatt állandó rovatain

kat kénytelenek vagyunk e számunkból 

elhagyni. Amikor ezért t. előfizetőink és 

olvasóink szives elnézését kérjük a rajtunk 

kivül álló kisebb oldalterjedelmért, Ígéretet 

teszünk annak adandó alkalommal való 

kipótlására.

Gyere sétálni
Ifj. Zerinváry Szilárd TAVASZI ÉNEK
cimű készülő verskötetéből.

Körülötted a vágy dalol; 
a fák felől, a lomb alól 
a dal, s a nyár remegve vár, 
s hajlong, csapong ezer madár.
Tegnap nem zöldéit fű se még, 
ma már az ég Is lángban ég; 
a jácint int, s a kertben kint 
a rózsa csókot hint megint.
A csend is cseng, a szél se fél: 
táncol, forog, zenél, mesél.
A rét füvén a fény és én 
várunk majd Rád, s a kis ruhád 
ragyogni fog, s válladra lásd 
aranyos szép napfénypalást 
védőn borul és szótlanul 
-a csend követ, s minden követ 
felszed a kis cipőd elől.
Száz virág arca tündököl, 
hisz a nárcisz is hisz Neked, 
s kelyhükben zsong az éneked.
A tűz, a tó, a kis harang, 
a szín, a szó, a kósza hang, 
a szivárvány is kisleány 
Neked üzen tűzön, vízen, 
s az én bolond szívemen át 
küldik az álmuk kardalát.

Hogy ezt most mind megnézzed itt, 
gyere sétálni kis Edit!

—  Előfizetési felhívás. Július hó l-ével új 

előfizetést nyitunk lapunkra. Kérjük lapunk 

érdemes előfizetőit, hogy előfizetésük meg

újításával. lapunkat ismerőseik, rokonságuk 

körében való ajánlásával bennünket to

vábbra is támogatni szíveskedjenek. Viszon

zásul önzetlen, a közért való munkássá

gunkat ígérjük.

—  Megérdemelt és nagysikerű vizsgahang
verseny. Dr. Kácser Rezsőné zongora- és 
Havranek Vilmos hegedű-tanítványai a múlt 
héten nagy sikerrel rendezték meg idei év
záró vizsgahangversenyüket az Árvaház dísz
termében. A nagy számban egybegyűlt szü
lők és érdeklődők a gazdag és változatos 
vizsgahangversenyi műsor minden számát 
megértően hallgatták végig és az előadókat 
lelkes tapsokkal jutalmazták. Több kis mű
vészke virágcsokrot is kapott. Meg is érde
melték buzgó igyekezetükért, gondos játékuk
ért és bátor előadásukért. Bevezetőül Meit- 
ner Anni mutatkozott be, aki csak három 
hónapja tanul. Élénk ritmusérzékével és 
könnyedséggel indul a tanulásba, Szabó 
Irma, Frecska Ilona, Fenyő Gyöngyi kedves 
játéka után Wigner Ibolya, Klein György, 
Mauthner Ferenc adtak elő egy zongora
hármast. A  jól összesimuló játék sokszor

magával ragadta a hallgatót. Dicséretet érde
melnek. Pándi Ilike játéka sok bájosságot 
rejt magában, Podani Jolánnál már a komoly 
tudás is megnyilatkozik, Guttmann Marika 
jól eltalálta nemcsak a darabol, de a neki 
megfelelő előadásmódot is. Simon Marika 
játékában sok Ígéret van, nemkülönben Si
mon Klári is sok szint és érzést visz felfele 
haladó játékába. Kácser Zsuzsa komoly
készségű zongorista, Stern Lola pedig a me
lódiák átérzésével nyújtott igen jót. Mauth
ner Annikénál évről-évre örömmel tapasztal
juk a nagylépésekben felfelé törő előhala- 
dást. Formakészsége állandóan javul, be- 
élése mindig mélyebb és vonalvezetése el- 
simulóbb. lelkiségre törekvőbb. Sokatigérő 
tehetség, tőle még sokat és nagyot várunk. 
A tanulók tudása, az előadott darabokban 
megnyilatkozott előrehaladás dr. Kácser Re
zsőné tanítói készségét, hozzáértését és mű
vészi érzéseit dicséri Ugyanezt állapíthatjuk 
meg Havranek Vilmos ügyeskezű tanítvá
nyainál is.

— Beiratás a szarvasi állami polgári leány, 
iskolában. A beiratás június hó 26—27-én reg
gel 8-tól déli 12 óráig lesz megtartva. Mivel 
túlnépesedés miatt férőhely kevés van, kéri 
az iskola igazgatósága a helybeli szülőket, 
hogy főképpen az 1. 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 
1*10 P-t. Mindenben felvilágosítással szolgál 
az Igazgató.

—  Értesítés! A Szarvasi Kereskedők Egyesü
lete ezúton is értesíti tagjait és a nagyérdemű 
közönséget, hogy könyvtárát nagy anyagi áldoza
tok árén a legújabban megjelent 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 
igénybeveendó könyvek után. Úgy hisszük ezen 
csekély áldozatot érdemes a nagyérdemű közön
ségnek meghozni azért, hogy egyesületünk min
denkor a legújabb könyveket rendelkezésére bo
csáthassa.

— Fürdés közben elragadta az ár. A Hár

mas-Körös endrődi határban levő részén 

fürdőit pénteken délelőtt Fadgyas András 14 

éves fiú. A gyorsvizű Körös árja a fiút ma

gával ragadta, aki bele is fúlt a mély vízbe. 

Az ár lesodorta a szerencsétlen gyermeket 

a szarvasi határba és vasárnap délután 

Halásztelken fogták ki hulláját. Azonnal 

rendőri bizottság szállt ki dr. Placskó Samu 

községi orvos vezetésével és megállapította, 

hogy a gyermek halálát fulladás okozta. A 

fiatal fiút szülei Endrődre szállították és ott 
temették el.

— Félpengős nyári menetrend jelent meg. Az 
ismert Zöldmenetrend ezalkalommal célszerű 
füzetalakban 50 filléres árban is forgalomba 
került. Ez az olcsó menetrend valóban hézag
pótló és a nyaralási idény kezdetén kellemes 
meglepetés a közönség számára, mert annak 
dacára, hogy csak fillérekbe kerül, egész 
részletesen tartalmazza a teljes magyar vas
úti menetrendet, közli továbbá a dunai és 
tiszai hajózási menetrendeket is. A  jól ol
vasható és jó papiroson készült félpengős 
menetrendfüzet minden dohánytőzsdében és 
Szarvason Nagy Sándor könyvkereskedé
sében kapható.

— Beiratkozások a gimnáziumba. A szarvasi 
Vajda Péter-gimnáziumba a jövő tanévre a 
beiratkozások július 1—2. napjain délelőtt 
9— 11-ig, délután 3—5 óráig lesznek.

Bútort
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!

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



A legelsőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető 
Telefon 47. < & >  Takács fakereskedőnél.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben június 19—26-ig a következő bejegyzé
sek történtek. Születtek: Filyó Pál és Csaszt- 
van Zsuzsanna fía János, Krajcsovics János 
és Janurik Mária leánya Anna-Judit, Kasuba 
András és Kriska Judit leánya Judit-Magdolna- 
Mária, Huszárik Pál és Csonka Erzsébet fia 
Pál-János, Csirmaz Zoltán és Magyar Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna* Brusznyicki Mi
hály és Maginyecz Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna, Jancsó János és Litauszki Erzsébet 
fia János, Filip Mihály és Koczka Zsuzsanna 
fia János. Medvegy Mihály és Rafaj Mária 
fia András-Pál. Bencsik Pál és Petrás Judit 
fia Pál-János, Osztás Pál és Medvegy Anna 
fia János. Házasságot kölötlek: ,Hodács 
László-Mihály Halász Vilmával, Majerik Jenő 
Frankó Máriával, Blaskó János Molnár Má
riával, Lestyan Mihály Bencsik Judittal. El
haltak : Búzás Erzsébet 26, Fadgyas András 
14, özv. Lipták Gottfriedné Darida Judit 71, 
Palyó János 32, Kopcsjek Judit 3 hónapos, 
Kasuba György 73 éves korukban.

— Orvosi hir. Dr. Ungár László fogorvosi 
továbbképzés céljából elutazott. Rendelését 
július 12-én ismét folytatja.

—  Megnyílik Szilágyi János fonetikus angol 
•és német nyelvkurzusa. Szilágyi János, mint 
nemzetközi fonetikus nyelvtanár és angol 
-nyelvlaniró, július 1-én nyitja meg Szarvason 
népszerű és országosan is már közismert 
fonetikus angol és német nyelvű tanfolyamát, 
a  szarvasi központi egyházi iskolában. Szi
lágyi tanár gyakorlati alapon tanítja az 
angol és német nyelvet, s a mindennapi 
gyakorlati élet számára képezi ki hallgatóit. 
Országosan közkedvelt és népszerű tanfo
lyamának látogatási diját havi élőlegesen 
fizetendő 12 pengőben állapította meg, va
sárnap és ünnepnap kivételével, mindennap 
egy óra. A páratlanul álló* leckekönyv ára 
3’50 P. Szilágyi tanár kivételes módszerével 
annyira leegyszerűsítette az angol és német 
nyelv megtanulását, hogy az, aki magyarul 
ir és olvas, az hét hónap alatt szépen beszél 
angolul vagy németül. Jelentkezéseket fel
vesz Nagy Sándor könyvkereskedő, Szarvas.

- -  A^BúVár úf SZálfiá? Évmiítíók forgatagá
ban megtalálni a napi aktualitást, azt ami a 
kutató tudóst és az olvasóközönséget egy
aránt érdekli: olyan feladat, amelynek meg
oldása teljes tudományos felkészültséget, á 
kor problémái iránti különös érzéket és fej-| 
lett irásművészetet kiván. A magyar tudornál 
nyos élet kiválóságai, akik a Búvár júniusi' 
számát irták, szerencsésen egyesítik maguk- 

.elmélyült tudás, a *  .alkotó í^gtázía ( 
es éz élvezetes gondolatközlés istem ado
mány á f.lízék  Telegdi Roth Károly, Ádám i 
Lajos, Neqbauer Kop&Untin j&gy$tami ^aná'- 
tqJí, Boros Ádám^ magántanár,.Kalocsa Gyula 
és* Leopold" Lajos egyetemi előadók, ifj. Wolff 
Károly a székesfővárosi közkórházak köz- 
r tg ti igazgatója, D orn iraH enril^  l^ngrácz 
S ^ d o f / ^ i l á d ^  Z o ltá ií;^ ^ á » z  ^[éitié^tSIei- 
iw n n t<^qna, Abaházi Rich^jqd, Füzesi'Zoltán
ésjBöirtók Imréi.: A  B í ^ r -  I^da lm i ’ ga^dag-

f művészi képanyaga olyajn Vérték, 
ely éaíúttal is ‘kiváló helyet biztosit ennek 

az  új számnak, a magyar imfiyelődéát^énye- 
2ú6i között. a ' í'

Időjárásjelentés az elmúlt hétről:
Min. —  Max. hő Csapadék Szélirány 
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—  Részegek támadása. A minap egy köz- 
becsülésnek örvendő szarvasi házaspárnak 
ismerőslátogatásból hazafelé menet kellemet
len kalandban volt része. A Kossuth-utcában 
két férfi jött velük szembe, hangos beszél
getés közben, majd amikor odaértek az egyik 
durván nekitámadt a fiatal asszonynak, a 
ruhát is majd letépte róla és reprodukálatlan 
kifejezésekkel illette. A két duhajkodó elől 
az okosabb enged törvény alapján a házas
pár félrevonult, de az utca még sokáig vissz
hangzott a durva szavaktól. A feljelentést 
megtették ismeretlen támadók ellen és mivel 
véletlenül egy arrajáró felismerte őket, a csend- 
őrség nyomon van. A durva támadást nagy 
megdöbbenéssel fogadja Szarvas lakossága, 
mivel hasonló eset még nem fordult elő a 
város életében.

—  A Roninok kincse a Színházi Élet darab
melléklete. Karinthy Frigyes, a nagy magyar 
iró felgyógyulása után első cikkét a Szín
házi Élet most megjelent új számában közli. 
Külföldiek pesti híradója és Magyarok Világ- 
hiradója, kottasláger: Tiltsa meg, tangó, 32 
oldalas gyermeklap, rádióujság egészítik ki a 
Színházi Élet új számát, melynek ára 60 
fillér. Előfizetési díj negyedévre 6‘50 pengő. 
A lap kiadóhivatala: Budapest, VII. Erzsé- 
bet-körút 7.

—  Felvétel a szarvasi kereskedelmi szak
iskolába. A szegedi tankerületi kir. főigazgató
ság fennhatósága és a szarvasi Kereskedők 
Egyesületének a patronátusa alatt álló 
szarvasi kereskedelmi női szakiskola a jövő 
1936—37. tanévre már most elfogad előjegy
zéseket. A beiratkozások 1936. június hó 
26-tól fogva mindennap délelőtt 8 —12-ig a 
gimnázium igazgatósági .termében eszközöl
hetők. Felvételkor felmutatandó a polgári 
iskola vagy gimnázium IV. osztályának si
keres elvégzését igazpló bizonyítvány. A 
tanfolyam elvégzése képesít könyvelői, kal
kulátort levelezői, titkári, pénztárosi, gyors- 
és gépírói állásokba, mind bankokban, taka
rékpénztárakban, hitelintézetekben, mind ke
reskedelmi, ipari és gazdasági vállalatokban 
.gs a mag^nkeresjt^ííő .üzemének az irodé*-

-  BISE— Turul-BSE II. 2:1, (0:0). Birá: 
dr. Magyar. Borús, ideális futbaljidőben 
játszotta le csapat a s^e^Onzáfó‘ baj
noki mérkőzést.^A mérkőzés* szép és erős- 

triramúíés egyenlő ell^felefc közdeli^e viqjL 
A vez#őgóff,aHná4Ódik félidőben a h a to i 
csapat szerezte meg Bobvos révén, majd az 
egyik békési csatár kézzel helyezte maga 
élé a Jabdátj atait'é bíró nem vett észre és 
ebből* egyenlített. Később a békési center- 
csatár egyeni játékból szerezte meg a ve
zető ' és 'égybén á  győztes gólt. Mindkét 
csapal iiagy igyekezettel játszott.

‘vármegye ~  S ^ rv o ^ : -5agykozség 'elöljárósága.

-£ Á jiróíí főszolgabíró úr ;JÜ68/1936. szém:jfllatJvki- 
' adűtt rendelete alapján közhírré tetóí az eltfjáróság.
"íiágy a 201. bgy/ 815* íkt. 1914. évivánnegjjfci szabály
rendelet 10. §-a értelmében á hetipiacok nyárón 5*lélen 
7 órakor kezdődnék )fe 12 ^nakoríVégződnek. A ll. § 
szerint 2 órával hámarabb, mint « vî sár kezdete, iáiéit 
-WHCQjii lerakni nem szabad. V *

Akik a vásár kezdete (nyáron 5, télen 7 óra) előtt 
eladnak vagy vesznek, kihágást követnek el és a 
szabályrendelet 5. §-a alapján elzárás-büntetéssel és 
azonfelül pénzbüntetéssel büntetendők — Felhívja az 
elöljáróság a lakosságot hogy a szabályrendelet uta
sításait pontosan tartsa be s a jövőben az clővásárlá- 
aokipbtartózkodjék. mert a kihágást elkövetők szigo
rúan meg bűntetteinek.

Szarvas. 1936. junius 19-én. , , #
ELÖ LJÁRÓ SÁG.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
3366/1936. tkvi szám.

Á rv e ré s i h irde tm ény»k ivona t

Mezőtúri Takarékpénztár és Népbank végrehajtató- 
nak dr. Lestyán Goda György végrehajtást szenvedő 
ellen indított vég reha jtás i ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtási árverést 2400 P tőkekövetelés és 
járuléka behajtása végeit a szarvasi kir. járásbíróság 
területén levő Szarvas községben fekvő s a szarvasi 
7312. sz. betétben A 1. 1—2. sorsz. 2925. hrszám alait 
felvett kertre a beltelckben és 2926. hrszám alatt felvett 
házra ugyanott, melyeknek területe a tkvi betét szerint 
117. és 183. négyszögöl — 1055 P kikiáltási árban.

Az árverés a fenti betétben Cl. sorszám atatt özv. 
Lestyán Goda Andrásné Medvegy Zsuzsanna javára, 
bekebelezett holtigtartó haszonélvezeti jogot nem érinti.

Az árverést 1936. évi júlias hó 13. napján délelőtt 9 
órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél 
alacsonyabb áron nem adható cl.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí
tolt óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előieges bírói letétbe helyezésé
ről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (188L. LX. t.-c. 147.. 
150.. 170. §§ ; 1908. LX. t.-c. 21. §).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar. köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
Kiegészíteni (1908. XL1. t.-c. 25. §).

Szarvas, 1936. évi április hó 15. napján.
Dr. Zerinváry s. k. A kiadmány hiteléül:

kir. járásbiró. Győri S* K.
dijnok.

H a s z n á l t ,  de jó  állapotban lévő

Z S I N D E L Y
kapható a Szarvasi Takarék-
pénztárnál bármely mennyiségben.

Érdeklődni lehet a h e l y s z í n e n .

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  13‘— — — —
Tengeri morzsolt 1350'— 14'
Árpa (új) . 8;----9 —
Zab . - - • 13‘------

P U B L I K Á C I Ó
50 hold föld bérbeadó. 111. 119. 2 hold here el

adó, 1- 437. — Hé? és Kákán föld eladó, IV,. 459. — 
Here eladó, T V. 285. — Ház eladó, 11. 455. — Here 
éladó, 11. 492., T 111. 324., 111. 196. -  Ház eladó. 1 
330. — Olvassa, terjessze mindenütt a járás legjobb* 
lapját, a. Szarvasi Közlönyt

APRÓHIRDETÉSEK
Ápróhirdeféa egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. ■ •

. Jú lius 10*én megkezdődik a  kézimunka 

gyakorló. Jelentkezéseket szívesen fogad 

Vitális1 Jánosné.

. 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. 1., Haviér Dani u.76. sz.

• Hatház alatt 544 D-öl gyümölcsös és IV. 

kerület. 363. számú ház örökáron eladó. Ér
deklődni lehet ugyanott.

Felelt* sxarkesxiS és kiadó NAGY SÁ ND O R

Nyomatott a Szarvasi KSzlüny nyomda, és Lapkiadóvá).
Ulai nyomdijíban, I. Horthy Miklós at 9. n ia .


