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Enyhül a világgazdasági válság
Irta l  Fabinyi Tihamér d l  kir. pénzügyminiszter.

A világgazdaságnak 1932-ben 
mélyponthoz érkezett súlyos válsága 
fokozatosan enyhül. Ez az enyhülés a 
lefolyt gazdasági évben is folytatódott. 
A felfelé törekvő erők érvényesülése 
jut kifejezésre elsősorban az ipari ter
melésben, amelynek indexszáma az 
1932. évi mélypont óta 64 százalék
kal. 1935. folyamán pedig több mint 
10 százalékkal emelkedett. A vonat
kozó indexszám 1932-hcz képest 19 
százalékkal, az 1935. év folyamán pe
dig 7 százalékkal kisebbedett. A leg
több ipari országban csökkent a mun
kanélküliek száma is. A világ munka
nélküliéinek száma jelenleg körülbelül 
25 millió, szemben az 1933. évi adat
tal, amikor 30 milliót ért el. A mező- 
gazdaság világhelyzete számottevően 
javult; vásárlóereje növekedett és ter
mékeinek világpiaci árszínvonala kö
zel 10 százalékkal magasabb, mint 
egy évvel ezelőtt és már közel ugyan
akkora, mint 1930-ban volt. Ez a ha
tározott és javulási tendencia csak 
azért nem tud nyomatékosabban és 
hatásosabban jelentkezni, mert három 
gátló tényező akadályozza, mégpedig 
a nemzetközi politikai helyzet bizony
talansága, az autarchikus törekvések 
és a valutáris kérdések kiegyensúlyo
zatlansága. Ezért a növekvő tőkefe
leslegek ellenére is igen gyérek a 
magánemissziók és a nemzetközi hitel
nyújtás úgyszólván teljesen szünetel. 
Fény és árny csodálatos keveredése 
tehát a világgazdasági helyzet, amely
ben az utóbbi időben a fény uralma 
kezdi felváltani az árnyaknak oly 
hosszú időn át volt nyomasztó fölé
nyét. Lényegben hasonló jelenségeket 
látunk hazánkban is. A magyar me
zőgazdaság helyzete kétségtelenül eny
hült, produktumainak árszínvonala egy 
év folyamán közel 20 százalékkal 
emelkedett. Az agrárcikkek piacra ho
zatalából származó vásárló-erő az 1935. 
év utolsó negyedében 35 százalékkal 
volt nagyobb, mint egy évvel koráb
ban, bár még mindig körülbelül 40 
százalékkal kisebb, mint 1928—29-ben. 
A külfölddel kötött kedvező kereske
delempolitikai megállapodások eredmé
nyeképpen agrárkivitelünk igen számot
tevően emelkedett. Lényeges szerepet 
játszott továbbá a gazdatartozások 
rendezése, melynek köszönhető, hogy 
a mezőgazdaság évi adóssági kamat
terhe az 1932. évi 222 millió pengőről

82 millió pengőre csökkent. Igen je
lentékenyen emelkedett a hazai ipar
termelés is; indexszáma 1935-ben 13 
százalékkal vol t nagyobb,mint1934-ben.
A beruházási iparok termelési többlete 
40 százalék volt, mig a fogyasztási 
javak előállításának többlete csak 6 
százalék, ami az emelkedő konjunk
túra tipikus velejárója. Az iparos lét
szám 1935. év végén 10 százalékkal 
haladta meg az egy évvel előbbi szá
mot és a válság mélypontja óta már 
nem kevesebb, mint 34 százalékkal 
emelkedett, bár még mindig 23 szá
zalékkal kisebb mint a csúcspontot 
jelentő 1928. év átlagában volt. Foly-

Bensőséges ünnepség keretében ünnepelték 
a HONSz elnökét, dr. Schauer Gábort
A z Országos Szövetség a helybeli csoport diszelnökeit 

oklevéllel tüntette ki

tatódott hazánkban a külkereskedelmi 
forgalom élénkülése és szerény kere
tekben a tőkeképződés is. Ez azt ered
ményezi, hogy a gazdasági élet ritmusa 
egy árnyalattal élénkebb ütemben mo
zog és a forgalom úgy a bevételi, mint 
a kiadási oldalon természetszerűleg a 
számoknak bizonyos, némileg maga
sabb szintjén bonyolódik le. Ezek a 
tünetek észlelhetők kül- és belföldön a 
magángazdaság faktorainál, ezek a 
tünetek nyomják bélyegüket a közületi 
háztartásokra és e természetszerű fej
lődés képét tükrözi vissza a mi 1936 
—37. évi állami költségvetésünk is.

A június hó 28-iki, múlt vasárnapi túl- 

zsúfolt eseménysorozatból mindenképpen ki* 

emelendő az a bensőséges, őszinte szívből 

fakadó ünnepség, amelynek keretében a Hadi

rokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orszá

gos Szövetségének szarvasi csoportja emléke

zett meg fáradhatatlan és értékes munkásságot 

kifejtő elnökéről, dr. Schauer Gábor járási fő

szolgabíróról. Vasárnap este 8 órai kezdettel 

a nagyszámban egybegyfilt hadirokkantak és 

hadiözvegyek, valamint községünk polgári tár

sadalmának számos kiemelkedő tagja jelenlété

ben, ünnepi közvacsora keretében nyújtotta át 

dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő a hely

beli csoport elnökének, dr. Schauer Gábor 

járási főszolgabírónak a HONSz kitüntető ok

levelét és díszjelvényét. Dr. Schauer Gábor 

meleg és hazafias beszéd keretében köszönte 

meg a róla történt megemlékezést s a hadi

rokkantokat, hadiözvegyeket és hadiárvákat a 

legteljesebb támogatásáról biztosította. Egyben 

pedig a csoport szarvasi diszelnökeinek : dr. 

Aszódi Imre a kir. járásbíróság elnökének, vi-

téz Biki Nagy Imre községi főjegyzőnek, Bor

gulya Pál volt nemzetgyűlési képviselőnek, dr. 

Déri Henrik egészségügyi főtanácsosnak, dr* 

Dávid László ügyvédnek, Kellő Gusztáv ev. 

igazgató-lelkésznek, Fetzer József pápai kama

rás, esperes-plébánosnak, vitéz Tepliczky Já

nos földbirtokosnak és dr. Tóth Pál ország- 

gyűlési képviselőnek átnyújtotta a HONSz ki

tüntető oklevelét, akiknek nevében Fetzer Jó

zsef mondott hazafias mélyérzésű beszédet. 

Az országos szövetség részéről vitéz Székely 

Ferenc HONSz főtitkár szólalt fel, hangsú

lyozva azt, hogy az általa képviselt szövetség; 

nem politikai jellegű szervezet. Vitéz Biki Nagy 

Imre községi főjegyző a község közönsége 

nevében üdvözölte őszinte szavak kiséretébea 

a kitüntetett járási főszolgabírót, majd dr. Laczay 

Péter tb. járási főszolgabíró lendületes beszéd 

keretében a járás tisztikara nevében üdvözölte 

őt, valamint az ugyancsak jelenlevő dr. Schauer 

Gábornét, akinek vitéz Takács István a helyi 

csoport titkára keresetlen szavak kiséretébea 

nyújtott át egy szép virágcsokrot.

Kétszáz leány részvétele mellett folyt le 
a Leányegyesületek országos konferenciája
A  konferencián rósztvett Pesthy Pál nyug. IgazságQgyminfszter Is

A Magyar Keresztyén Leányegyesületek 

Nemzeti Szövetsége június hó 27—30-ig tar

totta meg Szarvason konferenciáját, amelyen 

mintegy kétszáz protestáns leány vett részt az 

egész országból. Vasárnap délelőtt az újtemp

lomban istnntíszteleten vettek részt, majd a 

Vigadóban tartották meg évi közgyűlésüket 

A gimnázium tornacsarnokában a konferencia 

tartama alatt számos előadást tartottak. Az

előadók : dr. Karácsonyi Sándor egyetemi ma

gántanár, Danhauser László ev. vallástanár, 

Krón Ferenc árvaatya-lelkész, dr. Victor Gab

riella vallástanár, dr. Victor János lelkész, For

gács Gyula lelkész. Az eszmecseréket dr. Cza~ 

nik Eszter és Hock . Margit tanárok vezették* 

Vasárnap este a Színkörben tartalmas és élve

zetes művész-estét rendeztek szép érdeklődés: 

mellett. Ezen megnyitót dr. Pesthy Pál nyug.



miniszter mondott. A helybeli leányegyesületi 

énekkar dalszáma után L. Beczássy Kató, Gár- 

dós Kornélia, Barabás Lidia művészi számai, 

Szönyi Sándor gimnáziumi igazgató előadása 

szinesitették a műsort. Hétfőn Miss Margaret 

Fergusson amerikai leányegyesületi titkár be- 

szélt, ugyanekkor Botond Mária nagy tehetség

gel verseket szavalt. Victor Erzsébet beszámo

lója után Rozsnyai Joli zongorázott. A nagy

szabású konferencia mély nyomokat hagyott 

azon megjelentek lelkében.

h í r e k
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason július hónapban ifj. Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, ez újtemplomban tótnyelvü 
istentiszteletet tartanak.

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

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

—  Kitüntetés. A kormányzó Salacz Emil 

rendőrkapitányt, aki a belügyminisztériumban 

teljesít szolgálatot a honvédelmi érdekek 

szolgálatában kifejteit értékes munkásságáért 

Signum laudis-szal tűntette ki. Salacz rend

őrkapitány szervezte meg és építette ki az 

országos idegenrendészeti nyilvántartást* 

amelynek ezidőszerint is vezetője. Kitünte

tése nagyszámú szarvasi barátja és ismerőse 

körében is osztatlan örömet kellett.

—  Tisztelgés az egyházközség felügyelője 
előtt. A most megtartott leánykonferenciára 

dr. Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter is 

Szarvasra érkezett. Vasárnap az ev. egy

házközség negyventagú küldöttséget küldött 

az egyház felügyelőjéhez. A küldöttség üd

vözlése során kifejezésre juttatta a szarvasiak 

kívánságát, hogy a lanitónőképző áthelye

zése ne történjék meg. Az ünnepelt egyház

felügyelő nagy örömmel fogadta az üdvözlést 

és Ígéretet tett közbenjárására.

—  A Szarvasi Községi Iskolaszék újjáalakulása. 
A  szarvasi községi iskolaszék három évre 

szóló megbízatása az 1935—36. tanév végén 

lejárt. A  községi képviselőtestület az elöl

járóság javaslatára már május hónapban 

megválasztotta a következő három évre az 

új iskolaszéki tagokat. A z új bizottság tagjai 

közül tizenhármán június hó 19-re össze

hívott iskolaszéki gyűlésen Dauda M ihály 

községi biró kezébe tették le az esküt. A z 

iskolaszék Podany János korelnök vezetése 

mellett elnökké egyhangúlag az eddigi al- 

elnököt, W agner Géza gimnáziumi tanárt és 

gondnokká Molnár László igazgatótanitót 

választotta meg.

—  Az orosházai gimnáziumi tanfolyam vizs
gálatai. A  szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter 

gimnáziumhoz csatlakozott orosházai gim

názium i tanfolyam növendékeinek a  magán- 

vizsgálatai június hó 17— 21. napjain folytak 

le. A  vizsgálatokat a  tanfolyam vezetőségé

nek a  kérelmére a szarvasi intézet tanári 

kara a  tanfolyam székhelyén: Orosházán 

ejtette meg. A  növendékek a követeimé-, 

nyeknek általában véve megfeleltek. A  jövő 

tanévre szóló beiratkozásokat június hó. 

26—27-én végezték.

—  Presbitériumi gyűlés. A szarvasi ev. egy

házközség presbitériuma a múlt hétén ülést 

tarlóit, amelyen Borgulya Istvánt ismét meg

válaszolták másodfelügyelőnek. A gyűlés a 

lemondott jegyző helyére egyhangú lelkese

déssel Rohony Pál oki. tanítót, a szarvasi 

tanítói kar kiváló tagját választotta meg. A 

gyűlés ezután löbb kisebb ügyet tárgyalt le.

— A gimnázium tanulóinak vizsgahangversenye.
A szarvasi ev. Vajda Péler-gimnázium zenét 

tanuló hallgatóinak vizsgahangversenyét 27-én 

szombaton délután tartották meg a szülők 

és a közönség szép érdeklődése mellett. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a gimnázi

um zeneoktatása Szederkényi Nándor zene

tanár egyéves működése alatt hatalmas len

dületet vett és az elért szép eredmény Sze

derkényi Nándor nagy képzettségét és peda

gógia tudását és hozzáértését dicséri. A 

vizsgahangversenyen legnagyobbrészt kezdők 

szerepeltek, akiknek nagyrésze szép előre

haladásról tett bizonyságot. A növendékek 

játékán a ritmusérzés fejlettsége tűnt fel 

különösen. Örömmé! hallgattuk meg Rohony 

Mária, Szederkényi Éva, Polónyi Dezső, Re- 

menyik Ilonka, Kiss Lenke, Wagner Ibi, 

Nagy Lenke, Garay Mária, Tóth Irénke ked

ves zongorajátékait, Raskó Klári ügyes kéz

játéka, Kelie Margit finomságot előhozó elő

adómódja, Polónyi Gyöngyi lendületes bátor

sága, Kellő Márta ügyessége. Nádor Gabri

ella simulékonv színezése, Rohoska Vilma 

határozotlsága külön dicséretet érdemel. 

Horejsi Antal nagybőgő-szólójával tehetséges 

bőgősnek mutatkozott, Borka Ernő, Rohony 

Pál, Kresnyák László, Mókus László, Já- 

nowsky György, Horváth Zoltán, Halász 

Szabó János, Zelenka Lajos, Vadányi János, 

Trabach János, Rohoska Gusztáv is kitartó 

buzgalommal szerepeltek. A közönség nagy 

tetszéssel fogadta a tanulók játékát és elis- 

rését nyilvánította Szederkény] Nándor tanár

nak az elért, sokszor a szokásos eredmé

nyeket is felülmúló tanári sikerekért.

—  A magyar sajtó munkásai Gyopároson. 
Orosháza község elöljárósága vasárnap és 

Péter-Pál napján Gyopároson vendégül látta 

a magyar sajtó munkásait. A z újságnapon 

25 fővárosi és 13 vidéki újságíró vett részt. 

A z újságírók megtekintették Gyopárost, Oros

házát, kirándultak Csizmadia András ország- 

gyűlési képviselő tanyájára és megtekintették 

a felsőfokú gazdasági tanintézet 30 holdas 

mintagazdaságát. Az egybegyűlt újságírók 

meleg ünneplésben részesítették az Orosházi 

Friss Újságot fennállásának negyedszázados 

jubileuma alkalmából és annak megalapítóját, 

dr. Mitlasovszky János felelősszerkesztőt, a 

békésmegyei újságírók nagytudású és színes- 

tollú vezérét. Lapunk képviseletében Orosz 

Iván vett részt az orosházai pompásan sike

rült hirlapiró összejövetelen.

—  Vendéglő épül a strandon. A  szarvasi 

Körösi-Strand minél kényelmesebbé tétele 

céljából Szarvas község képviselőtestülete 

egy vendéglőépület felállítását vette tervbe. 

A  vendéglő konyhából, tálalóból, söntésből 

és egy teremből álló  nagy terraszból fog 

állani.

—  Garden Party Gyopároson. A  Békés

megyei Egyetemi Ifjakköre július ll-én Gyo

pároson rendezi meg hagyományos, megyei 

jellegű Garden > Partyját. Az egyetemisták^ 

kerti ünnepélye iránt máris nagy érdeklődés 

nyilvánul meg és Szarvasról is több család 

megígérte az azon való répzyételt.

—  Elnézést kérünk! Lapunk nyomdája a 

közbejött sürgős munkálatok miatt nem volt 

képes lapunkat a szokott oldalszámban e 

héten sem elkészíteni, ezért ismét csak négy 

oldalon jelentetheljük meg a Szarvasi Köz

lönyt. Emiatt számos értékes tudósításunk, 

heti rovatunk, tárcánk e lapszámunkból is

mét kimaradt. Mindezekért kedves Olvasóink 

szives elnézését kérjük.

— Halálozás. Pethe János kondorosi ma

lomtulajdonos 42 éves korában Budapesten 

a Fasor-Szanatóriumban váratlanul meghalt. 

Hozzátartozói holttestét Hatvanba szállították 

és ott temették el pénteken nagy részvét 

mellett. Kiterjedt rokonság gyászolja.

—  Közgyűlést tartott a képviselőtestület.
Szarvas község képviselőtestülete kedden 

délelőtt közgyűlést tartott, amelyen több ki

sebb ügyet tárgyaltak le.

—  Elöadógyűlés a méhészeknél. A szarvasi

Méhészkor július 5-én délután 2 órakor elő

adógyűlés tart a szokott helyen. Az előadó

gyűlés tárgyai: 1. A megfigyelő havi jelen

tése. 2. Havi teendők július hónapban. 3. A 

tisztesfűre vándorlás kérdései. Az előadó

gyűlés után azonnal választmányi gyűlés 

lesz, amelyen résztvesz Darida Károly Bé

késmegyei Méhészegyesület ügyvezető elnöke 

is. Tárgy: Az Országos Méhészegyesület

mint Szövetség egyesilő javaslatának meg

vitatása és közgyűlésre való előkészítése. 

Választmány tagjai a tisztviselőkön k ivü l: 

Fábri Ferenc, Klimaj Pál, Sonkoly György, 

Mrena János, Csernák Mihály, Folytán Pál, 

Kotvan János, Skorka János, Palyó Mihály, 

Dobrotka István, ifj. Galáth János, Erneszt 

Mihály, Medvegy Pál, Kozsuch Mihály, 

Csesznak János.

—  Féléjjelesekké alakítják át az utcai villany
lámpák egyrészétSzarvas község képviselőtes

tülete most tartott közgyűlésén elhatározta* 

hogy az utcai világítási lámpák egyrészét ta

karékossági okból féléjjelesekké alakítja át.

—  Rövidesen megjelenik a „Tavaszi ének“. 
Ifjú vitéz Zerinváry Szilárd tehetséges szarvasi 

fiatal költőnk összegyűjtött verseit most ren

dezi sajtó alá és gyűjteményéinél« a  hangu

latos „Tavaszi ének" cimet adta. A  szebbnél- 

szebb, álmodozó fiatal lélekből és mélyérzésű 

szívből fakadt költemények már eddig is sok 

kellemes percet, felemelő szórakozást hoztak 

lapunk olvasóinak, de igy egy csokorba 

fűzve különleges emelkedettséget és nemes 

örvendezést ígérnek, amiért is a  verskötetet 

lapunk kedves előfizetői és olvasói pártfogó 

jóindulatába ajánljuk. Közöttünk élő szellemi 

munkásaink megbecsülésével önmagunkat, 

városunkat becsüljük meg, mert hírnevük 

tündökléséből sok fény száll vissza arra a  

városra, ahol ifjúságukat, életüket töltötték. 
Az ifjúság felkarolása ma különösen nagy 

nemzeti érdek, de sokszorozottan kell hogy 

az legyen, amikor egy tehetséges szarvasi 

fiatal költőről van szó.

—  A szarvasi állatorvosok Gyopároson. A
Békés, Szolnok és Csanád vármegyei állat

orvosok vasárnap Gyopároson értekezletet 

tartottak, amelyen a  szarvasi állatorvosok is 

résztvettek. Az összejövetelen dr. Takács 

János szarvasi járási állatorvos értékes tanul

mányt olvasott fei a  lovak rüh ességéről, a  

betegség gyógyításáról. A  tartalmas.előadást 

az egybegyűlt álIatprvQsok nagy.figyelemmel 

hallgatták végig és előadóját, meleg ünnep* 

lésben részeltették*
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(Mezőgazdasági Közraktárak Rt.{
| TeJefonszám: szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám: |

| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. (
1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- § 
S pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. S
= Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. j  
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—  Előfizetési felhívás. Július hó l-ével új 

előfizetést nyitottunk 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.

Versek
Ifj. Zcrinváry Szilárd TAVASZI ÉNEK 
cimű készülő verskötetéből.

MI LESZ?...

Mi lesz az emlék, hogyha elfakul ?
Mint hullócsillag, messze-messze hull.

M i lesz a vágyból, amely kialudt ?
Féltve őrzi a szíved a hamut.

Mi lesz a csókból ajkad bíborán ? 
Holnap a könnyed mossa le talán.

Mi lesz a könnyből, ha egyszer lehull ? 
Arad és forr örökké, szótlanul.

S a bánat, mely a szívünkbe se fér, 
Vándorbot lesz, s a sírunkig kisér.

ŐSZ E1ŐTT

Már csak a holdfény ég felettem:
A  napsugarat réges-régen 
Elsirattam és elfeledtem.

Tovatűnsz Te is : az emléked 
Aranyágon fekete rózsa,
S a szirma lehull, tovaszéled.

Egy dal maradt csak meg Belőled,
Ezt neked adom: legyen mintád,
Hogy az álmokat továbbszőjjed.

A bánatomnak mély az árka.
S a múltúnk ügy ég benne, mint egy 
Szomorú szentjánosbogárka.

— Kinevezés Kelecsényi (Köhler) Györgyöt, 

a  szarvasi m. kir. középfokú gazdasági 

tanintézet volt gyakornokéi a földművelés- 

ügyi miniszter a békéscsabai m. kir. gazda

sági tanintézet segédtqnárává nevezte ki.

—  Beiratkozások a gimnáziumba. A szarvasi 

V a jda  Péler-gimnáziumba a jövő tanévre a 

beiratkozások július 1— 2. napjain délelőtt

9 — 11-ig, délután 3—S oráig voltak.

— Orvosi hír. Dr. Ungér László fogorvosi 

továbbképzés céljából elutazott. Rendelését 

jú lius 12-én ismét folytatja.

— Felhívás. A községi óvódák igazgatója 

felhivja azokat a szülőket, akiknek óvóköte

les gyermekeik vannak, gyermekeik óvodába 

küldésérek hogy az óvodák a nyári időszak

ban is kellően betölthessék rendeltetésüket 

m iután az óvódai foglalkoztatások most és 

m indennap folynak egészen augusztus 1-ig.

— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva; 

K OPST EIff Bútoráruház Békéscsaba, And- 

rássy-út 25. szám.

—  Köszönetnyilvánítás. A helybeli Proles- 

táns Leányegyesület vezetősége mindazok

nak az áldozatkész testvéreknek, kik a na

pokban rendezeti leány konferencia sikeréhez 

természetbeni, illetve pénzbeli és egyéb tá

mogatásukkal hozzájárultak, ez úton mond 

hálás és őszinte köszönetét.

—  Anyakönyvi hirek.A szarvasi anyakönyv

ben június 26-tól július 3-ííí a következő be

jegyzések történtek. Születtek: dr. Salacz 

Aladár és Pál Róza leánya Ágnes-Rózsa- 

Mária, Pillér Pál és Bagi Erzsébet fia And

rás, Demeter György és Szalai Erzsébet le

ánya Erzsébet-Mária, Uhljar Pál és Borgulya 

Katalin leánya Katalin, Jancsó György és 

Juhos Judit fia Pál, Gyurik Pál és Kmotrica 

Judit fia János, Oncsik György és Gy. Szabó 

Mária fia Béla-György, Lilauszky György és 

Kiss Anna leánya Zsuzsanna-llona, Csirmaz 

Ferenc-József és Magyar Mária leánya Mária, 

Bandzsal András és Pauiovics Zsuzsanna 

leánya Judit, Medvegy András és Tóth Er

zsébet fia János. Házasságot kötöttek: Med

vegy Pál Pimiller Zsuzsannával, Paluska Mi

hály Zvara Zsuzsannával. Elhaltak : özv. Ka

tona Istvánná Szakácsi Zsófia 84, özv. Nyem- 

csok Istvánné Král Zsuzsanna 72, Maglóczki 

András 59, Medvegy Pál 2 hónapos, Jelen 

Jónás 83, Sárkány Jánosné Bakulya Erzsé

bet 42, Janurik János 73 éves korukban. 

Holttányilvánitották Kugyela János 28 éves 

közlegényt, aki az Albán harctéren hősi 

halott lett.

—  Gyulára szállították. Bodnár Elemér 
szarvasi géplakatoson az elmebaj tünetei mu
tatkoztak és mivel betegsége állandóan sú
lyosbodott, a mentők a gyulai kórház elme- j 
osztályéra szállították.

—  Jól sikerült a leventék évzáró sportünne
pélye. A szarvasi Levente Egyesület vasár

nap rendezte meg évzáró tornaünnepélyét a 

Horthy Sporttelepen. A szép számban össze

gyűlt közönség nagy érdeklődéssel fogadta 

a leventék látványos felvonulását és torna

mutatványait. Este a Levente-Otthonban mű

soros összejövetel volt, ahol a megjelent if

júság a legjobb hangulatban szórakozott el.

— Nagy érdeklődés nyilvánul meg Szilágyi 
János nyelvtanfolyama iránt. Szilágyi János 
nemzetközi fonetikus nyelvtanár és angol 
nyelvtaniró szarvasi angol és német nyelv- 
tanfolyama iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg. Az egyéni és eredeti módszerrel dol
gozó jeles tanár eredményei szinte a csodá
val határosak. A tanfolyam helyisége a köz
ponti elemi iskola, ahol bárkinek készséges 
felvilágosítással szolgál. Ott kapható a lecke
könyv is, amelynek ára 3’50 pengő. A tan
folyamot olvasóink figyelmébe ajánljuk.

—  Magyar Művészet. Az Oltványi-Árfinger
Imre szerkesztésében megjelenő művészeti 
folyóirat 7. száma Gombosi György érdekes 
tanulmányát közli Pannónia Mihály miniatű
réiről. Lázár Béla cikke Kisfaludi-Strobl Zsig- 
mond londoni arckép-szobrait mutatja be, 
Rabinovszky Máriusz Révész István magán
gyűjteményét ismerteti. Jajczay Jánosa klasz- 
szikus szőnyegről ir tanulságos összefoglalást* 
Balás-Piri László pedig Lotz Károly ifjúkorá
hoz szolgáltat ismeretlen adatokat. A művé
szeti irodalom -legújabb műveinek kritikai 
ismertetése és rendkívül gazdag képanyag: 
teszik változatossá a gyönyörű kiállítású fo
lyóiratot. Mutatványszámot szívesen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet-körút 7.

—  Országos vásár. A mezőberényi orszá

gos vásárt július 10., 11. és 12-én, a csépait 

július 12-én, a  hódmezővásárhelyit július

10. és 11-én tartják meg.

útort
legolcsóbban és megbízható jó minőségbé!§ 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk* Kedvező fizetési fel
tételek: Vidékre 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  legelsőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető*

Takács fakereskedőnél.Telefon 47.

Kétszáztizenkét tanulója volt 
a polgári leányiskolának

A  most megjelent értesítő részletesen számol be az elmúlt tanévről
A szarvasi állami polgári leányiskola tar

talmas és az elmúlt tanév minden eseményére 

kiterjedő figyelmesen szerkesztett értesítője a 

közelmúltban jelent meg az iskola kiváló igaz

gatójának, Paál Samunak gondos szerkesztésé- 

ben, A 32 oldalas értesítő első fejezete Privler 

Pálné tollából »A gyakorlati életre való nevelés 

iskolánkban* címmel egy értékes értekezést 

közöl, amennyiben a jeles tanárnő az iskola 

újabban bevezetett gyakorlati képzésének fon

tosságát'méltatja, amelynek célja, hogy a mai 

leányokból képzettebb háziasszonyokat nevel

jen* Az 1935—36-ik iskolaév eseményeinek

részletes beszámolója után a tanári testület

tagjainak, majd a tanulóknak felsorolása kö

vetkezik. A statisztikai részből megtudjuk, hogy 

az iskolába 217 tanuló iratkozott be és vizs

gázott 212. A tanulók között 99 ev., 72 r. kát., 

13 ref. és 28 izraelita volt. Tanulmányait 46 

jelesen, 89 jól és 63 elégségesen végezte. Az 

1920—21. tanévtől kezdődően bemutatott táb

lázatos kimutatás szerint az iskola tanulóinak 

száma állandó emelkedést mutat. Az utolsó fe

jezet a jövő tanévre vonatkozó utasításokat 

tartalmazza. A gondosan kiállított értesítő a 

Szarvasi Közlöny nyomdavállalat szakavatottsá- 

gát dicséri.

Nagymagyarország Közepe 
Emlékmű Aranykonyve
A  Szarvasi Frontharcos Csoporthoz, mint 

a  Nagymagyarország Közepe Emlékmű előmun

kálataival megbízott egyesülethez a kővetkező 
felajánlások érkeztek az emlékműre. A felaján
lók nevét az Aranykönyvbe irták. Egy összegben 
átadott felajánlások: -

Nemzeti Egység szarvasi csoportja 10,
Dauda Lajos 5. Rohony Pál, Kerti Károly,
Balogh János, Jeszenszki István 3—3, Lajtos 
Dénes, Molnár Sándor, Deák Imre 2—2,
Varga József 1'50, Konyecsni János, Demián 
György, Szőllősi Miksa, Szabó József, özv.
Moldovány Sándomé, Jeszenei Sámuel, Filyó 
János, Regős Mátyás, Roszik János, Pataki 
István, Molnár László, Laboda Zsigmond.
Fejes Márton, Angyal Ferenc, Pásztor István.
Maródi András 1—1 P, vitéz Gulyás György 
-30, vitéz Gulyás Györgyné 20, vitéz Orbán 
László 20 f. Gazdasági Tanintézet 29*42. gim
náziumi intem át us 6, Sőjtöri Károly 1'50, id.
Omazta Béla, Omazta Béláné, Kiss Elek, 
ifj. Omazta Béla, Kántor Erzsébet, Nagy Er
zsébet, Kovácsik Mária 1—1 P.

Részletben: dr. Lestyán János 6, Kom- 
lósi János, Paikovics Júlia, Piliszki János 3-3.
Gémes Mátyás 2*40 P. Befolyt eddig összesen 
488*31 pengő.

További felajánlások és adományok min- 
<ieo kedden és pénteken a Polgári Kör he- . 60 f. Egynegyed évi előfizetés 6‘50 P.

lyiségében este 6 és 7 óra között vitéz Ta
kács István pénztárosnál leadhatók. Az ado
mányokat átveszi lapunk kiadóhivatala is. 
(Nagy Sándor könyvkereskedése).

—  Kugliverseny az IpartestQletben. A szarvasi 

Polgári Kör és Ipartestület tagjai a múlt hé
ten az Ipartestületben kugliversenyt rendez

nék, amit a Polgári -Kör versenyzőt nyertek 

meg. A verseny utáni baráti összejövetelen 

Medvegy Miklós az Ipartestület alelnöke 

köszöntötte a vendégeket majd dr. Laczay 
Péter tb. főszolgabíró mondott hatásos be
szédet. Utána Csabacsűdy János. Csabacsűd 

község főjegyző beszélt a jelenvoltak nagy 

érdeklődése mellett.
—  Elmondják-e a nők ? Angliában ma min

denki erről nyilatkozik, a napilapok körkér

déseiben az angol társadalom minden rétege 
megszólal. A magyar irók is hozzászóltak 

már ehhez a problémához és most a közön

ség nyilatkozik a Színházi Élet új számában, 

hogy „elmodják-e a nők vagy sem ? Gazdag 

rovatok. Érdekes képanyag és sok olvasnivaló 

egészíti ki a Szinházi Élet új számát, amely 

Stella Adorján „Fogyókúra* cimű regényét 

és a Vígszínház ndgysikerű műsordarabját, 
az .Örök keringö“-t is közli. Egyes szám ára

Idöjárá8jelentés az elmúlt hétről:
Min. — Max. hő Csapadék Szélirány

w é

Szarvas, I., Nagybett*hem Utca 484. -
Készíti mübúlori művészi iepvdi szerbi 1 

Ánfife bútorökaí javi l .
Kedvező fižetiirteltételek!

június 26 +16 +30*4 C - lm DNy
27 +16*6 +28 1 — ÉK.
28 +168 +306 11 É
29 +178 +312 nyom. Szé&30 +184 +295 —

július 1 +17*9 +305 nyom. DK
2 +188 +317 — DNy

Hirdessen 
a Szarvasi Közlönyben!

Használt, 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*60---- ’—
Tengeri morzsolt . 1320 — 13*50 
Árpa (új) . . . 750 — 5'—
Zab ..................13*----- — —

P U B  L I K  A C  I Ó

Lakás kiadó. Ili. 90. —  25 hold (öld B é iU  kiadó., 
vagy 5 -1 0  hold föld eladó. 1.98. —  42 hold föld bérbe- 
adó. 111. 90. - -  Gyepszéna eladó. JeL Nyúlzugi csősz
nél. -  Ház'eladó. 1. 333. -  140 hold föld bérbe Szent- 
andráson kiadó. Ludvig János. —  Ház eladó. 1U. 266.
—  14 hold föld eladó. Jel. Plentri Jánosnál Szentand- 
rasi útnál. —  50 hold föld Siiatóban eladó, Ili. 149.
—  Mangolban gyümölcsös mederrel eladó i. 147. —  
34 hold föld Ó-Décsen kiadó. 11. 107. —  Széna kap* 
ható a mangoli csősznél. —  2 hold föld tanyával eladó- 
vagy kiadó. Hutyka János Halásztelek. —  Décsen szőlő 
eladó. IV. 509. A  szarvasi járás lakossága a Szarvasi 
Közlönyt olvassa. Jó. olcsó* tartalmas I

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy aró 3 fillér, vastagabb betűvel nedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket (elvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas. 1- Horthy Miklós

ul 9. szén.

. Egyszobás lakás mellékhelyiségekkel és egy 
bútorozott szoba kiadó özv. dr. Glasneménál.

. 62 hold szántóföld mezgtúri halárban több 
évre haszonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet la* 
vélben Maczák Györgyné Békéscsaba, Jókaj- 
utca 47., vagy pedig Szarvason Rafaj Jánosnál.

• Július 10-én megkezdődik a kézimunka 
gyakorló. Jelentkezéseket szívesen fogad 
Vitális 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. I., Haviár Dani u.76.sz.

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