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Az államköltségvetés átesett a parlamenti 

retortákon. Az 1936—37. évi költségvetésben 

főelve a kormánynak az az elhatározása, hogy 

az adott viszonyok helyes mérlegelésével minde

nek előtt a biztató tüneteket mutató gazdasági 

fejlődést kell előmozdítania, a prosperitást kell 

elősegítenie. Hogy a kormány választotta út a 

helyes, abban nemcsak a nemrégen átélt nehéz 

idők keserves tapasztalatai, hanem külföldi 

szaktekintélyek megnyilatkozásai is megerősít

hetnek bennünket. A gazdasági krízis utáni 

időkben, a nyugati államokban, a francia és 

angol képviselőház költségvetési vitái alkal

mával pénzügyminiszterek és más tekintélyes 

szakférfiak egymásután mutattak rá arra, hogy 

bármennyire helyénvaló lenne is esetleg a 

munkamegosztás, illetőleg a jövedelemosztály 

megváltoztatása vagy más politikai, szociális 

vagy gazdasági kérdéseknek megoldása a költ

ségvetéssel kapcsolatban: addig, amig a válság 

után a gazdasági élet rendbe nem jött, ezek

nek a kérdéseknek időrendben háttérbe kell 

szorulniok a gazdasági élet megerősítésének 

szempontja előtt. Ha az erős és gazdag nagy 

nyugati államokban helytálló ez a felfogás — 

minthogy szerény véleményem szerint helyt

álló — akkor sokkal helytállóbb a csekélyebb 

erőforrásokkal rendelkező Magyarországon. Az 

1936—37. évi költségvetés 75*7 millió pengő 

összegű, tehát csak szerény, aránytalanul kisebb 

hiánnyal zárul, mint a tavalyi költségelölrány~ 

zat. A kormány a költségvetés szempontjából 

flgyelembeveendő nagy elvet, a realitás elvét 

is teljes mértékben megvalósította a költség- 

vetésben. Az a tünet, hogy a betétek nem 

szaporodnak olyan arányban, mint ahogy a 

gazdasági konjunktúrára valló, egyéb jelensé

gekkel összhangzásban szaporodniok kellene, 

azt a hitet keltheti, hogy a tőkeképződés stagnál. 

Már pedig ez az eset nem áll fenn. A Buda

pesten és a vidéken Is nagymértékben folyó 

házépítkezések a kis- és középtökék gyűjtését 

Igazolják. Ezek olyan tőkék, amelyek a betét* 

állományból hiányoznak. A szakértők becslése 

szerint a magyar gyáripar a felújítási költsé
gektől eltekintve, az 1934. évben 100 millió 

pengő, az 1933. évben 160 millió pengő értékű 

új beruházást végzett és ennek a kiadásnak 

(edcscte nyilvánvalóan a nyereségből futotta. 

Meg vagyok győződve, hogy ha tovább me

gyünk azon az úton, amelyen haladunk, a 

gazdasági konszolidáció felé, akkor el fogunk 

Jutni oda, hogy a betétképződés, amely köz- 

gazdasági értelemben véve, természetszerűleg 

mégis esak a leghasznoaabb és a legklvánato~ 

aabb formája a tőkegyűjtésnek, nagyobb méiv 

tőkben fog megindulni Lehet hogy még 

Uoitzabb Ideig kell ezt az utat taposnunk,

de meggyőződésem szerint eljutunk a betét

képződés kívánatos megerősödéséhez. A gaz

dasági helyzet még nem érett meg arra, hogy 

a kormánynak a gazdasági élettel a legszoro

sabb kontaktust ne kellene tartania és ne 

kellene segítségére sietnie munkaalkalmak, 

kereseti lehetőségek juttatásával. A pénzügyi 

kormányzat ezt a körülményt belátva, a múlt 

évi költségvetéshez képest 5 millió pengővel 

emelte. így végeredményben 32 millió pengő 

az 1936—37. évi állami költségvetés beruház

zásl főösszege, amely tudvalevőleg lényegesen 

kiegészül még az állami beruházásokra egyéb 

módon fordítandó összegekkel. A beruházási 

kiadások legszámottevőbb része a gazdasági 

tárcáknak jut, mert a kormánynak változatla

nul az a felfogása, hogy amilyen összeget ily 

módon költségvetésileg biztosítani tud, azt 

elsősorban a gazdasági tárcák céljára, a gaz

dasági élet megerősítésére kell használnia s 

ezt az álláspontot a kormány eddig is követ

kezetesen érvényesítette.

A Kereskedők-Egyesülete lett 
a szarvasi Kereskedelmi Szakiskola új patrónusa

A z igazgató tartalmas beszámolót adott az elmúlt tanévről
Vasárnap, július 12-én délelőtt 11 órától 

a gimnázium tanácstermében tartolta közgyűlé
sét a Szarvasi Kereskedelmi Szaktanfolyam Ta
nulmányi Tanácsa, melynek elnöke a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter iészéről dr. Tóth Pál, 
a kereskedelemügyi miniszter részéről pedig gróf 
Bolza Géza. Raskó Kálmán a szaktanfolyam 
igazgatója vezette a gyűlést, amelyre az elnök
ség a tanulmányi tanács tagjain kívül a Szarvasi 
Gróf Bolza Pálné Leányegyesület elnökségét és 
a Szarvasi Kereskedők Egyesületének a vezető
ségét is meghívta. Az előbbit Jachini Mária az 
egyesület elnökigazgalója, az utóbbit pedig Ko
vácsik Pál elnök, dr. Podany Pál alelnök és 
Takács Béla választmányi tag képviselték. Az

értekezlet nevezetes fordulópontot jelent a szak- 
iskola életében, amennyiben ez a gyűlés érvé
nyesítette a közoktatásügyi miniszternek az isko
lák átszervezésére vonatkozó új rendeletét és 
ezen az együttes tanácskozáson vette át pairo- 
nétusába a szakiskolát a Kereskedők Egyesü
lete. A gyűlés tárgysorozatán e fontos ponton 
kivül Raskó Kálmán igazgató részletes tanul
mányi jelentése a tanfolyam egy évi működésé
ről, Wagner Géza pénztáros-gondnok beszámo
lója az iskola pénztári forgalmáról, zárószám
adási jelentése és jövő tanévi költségvetése és 
Szöllősi Márton bizottsági tag számadás-felül- 
vizsgáló előterjesztései szerepeltek.

Betonutat készítenek 
Szarvas és Békésszentandrás között

A  közigazgatási helyszíni bejárási Július 15-én tartják meg Szarvason

A szarvasi és békésszentandrási 
lakosoknak régi vágya teljesül rövi
desen. A kereskedelmi és közlekedés- 
ügyi miniszter elhatározta, hogy a 
Kecskemét—Békéscsaba közötti állami 
közút Szarvas és Békésszentandrás 
határaiba eső mintegy hat kilométer 
hosszú szakaszát átépitteti és azt be
tonnal látja el. Szarvas és Békésszerit- 
andrás közötti állami út a környék 
legrosszabb útja. Hatalmas kockakö
vekből van kirakva, amik már régen 
nem voltak javítva és igy hepehupás-

sága folytén az autó- és kocsiközle
kedést nagyban megnehezíti. De az 
út keskenysége is régi panasztárgya 
és hisszük, hogy az út átépítésével 
ez is megoldásra kerül. Az útszakasz 
bejárásának idejét július 15-ére tűzték 
ki és azt Szarvas községházánál tart
ják meg fél 10 órától. Mivel az út 
átalakításába a Beliczey és Horthy 
Miklós út is beleesik, az ezen útvonal 
mentén lakók is meghívást kaptak a 
bizottsági összejövetelre.

Nagyszabású uKörös-nap“-ot rendeznek 
augusztus 9-én Szarvason
FMIÉr—  gyors Indítását Is tervbe vették

A Nagymagyarország Közepe Em
lékmű ügye változatlanul erőteljes, új 
lendületet vett július 7*én este a Ke-, 
reskedők Egyesületének Kovácsik Pál 
elnöklete alatt tartott gyűlésén, mikor 
is az egyesület egyhangú lelkesedés
sel elhatározta, hogy augusztus 9*én

az eddigieknél jóval nagyobb szabású 
Körös-napot rendez és annak tiszta 
jövedelmét az emlékmű javára fordítja. 
Vitéz *Biki Nagy Imre, dr. Podany Pál. 
dr. Készt Bda, Kovácsik Pál, Weiczner 
Jenő és többek felszólalása után dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd indítványára



azonnal megalakul! és munkába lépett 
a végrehajtó bizottság, mely július 10-én 
már teljes programmtervezetet terjeszt 
a plénum elé, az összes szarvasi tár
sadalmi tényezők bevonásával. Filléres
gyors indítását is tervbevették. A 
nagyszabású ünnepség ismertetésére 
még visszafogunk térni.

Lényeges könnyítés 
a gazdák adófizetésénél
Amint értesülünk, a helybeli Adóhivatal 

megértő vezetősége, a gazdák érdekében az 

adófizetés terén olyan könnyítést hozott be, 

amelyről szükségesnek látjuk az érdekelteket 

tájékoztatni.

Ugyanis azért, hogy a gazdáknak az 

adófizetési kötelezettségük pontos teljesítése 

miatt, ne kelljen a búzájukat alkalmatlan 

időben, rossz áron elkótyavetyélni, az Adó

hivatal megengedi, hogy az azonnali fizetés 

helyeit, amennyiben gabonájukat közraktár

ban helyezik el, olyan összegről szóló köz- 

raktárjegyet tegyenek le az adóhivatalnál, 

mint amennyi az általuk fizetendő összeg ki

tesz. Így a gazdák ráérnek majd november 

15-ig ^dójukat készpénzben fizetni, ameddig 

a terményeikért valószínűleg jobb árakat tud

nak elérni, mint közvetlenül az aratás után, 

amikor az árak a nagy kínálat folytán ter

mészetszerűleg mindig a legalacsonyabbak 

szoktak lenni.

Az ilyen intézkedés alkalmas arra, hogy 

a gazdák a mostani jótermés kedvező áron 

való értékesítése által helyzetükön előnyösen 

változtathassanak.

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, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

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

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

—  Főjegyzőnk kitüntetése. Vitéz Biki Nagy 
Imrét, városunk köztiszteletben és szeretetben élló 
főjegyzőjét a Nemzeti Munkavédelem nagysikerű 
megszervezése és továbbfejlesztése érdekében vég
zett kiváló munkásságáért díszoklevélben, dicsérő 
elismerésben részesítették. A kitüntető oklevél szö
vege a következő : Tekintetes és nemzetes vitéz 
Biki Nagy Imre úrnak, községi főjegyző a Nem
zeti Munkavédelmi Intézmény szervezése és to
vábbfejlesztése érdekében kiváló eredménnyel 
huzamosabb időn át kifejteti önzetlen és izzó 
hazaGségtól áthatott tevékenységéért, úgy a ma
gam, valamint az Intézménynevében őszinte kö- 
szönetemet és dicsérő elismerésemet fejezem ki. 
Kelt Budapesten, 1936. április hó. Hainis altá
bornagy, a NMV felügyelője. Községünk érdemes 
főjegyzőjének megérdemelt kitüntetéséhez Szarvas 
minden rangú és rendű polgárának őszinte örö
méből fakadó gratulációját közvetítjük és kívánjuk, 
hogy még sokáig dolgozhasson városunk, és ha
zánk érdekében elhivatósának buzgó és alkotó
erejű megnyilatkozásaival.

—  Doktorráavatás. Dérczy Ferencet, a Turul 
Bajtársi Szövetség orszégos vezérét a múlt

héten avatták fel a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetemen az államtudományok 
doktorává.

— Előléptetés. A belügyminiszter dr. Ber
néi h Kálmánt, a szarvasi járás tiszti orvosát 
a VII. fizetési osztályba m. kir. tiszti orvossá 
léptette elő.

— Szarvas közönsége lelkes megmozdulása. 
Alig hogy hírül adtuk lapunkban ifj. vitéz 
Zerinvárv Szilárd fiatal és tehetséges szarvasi 
költőnek „Tavaszi ének" cimű verskötetének 
megjelenését, városunk kullúrközönsége meg
értő érdeklődéssel fordult feléje és meglepő 
nagy példányszámban jelenlette be igényét 
a verskötetre. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
városunk lakossága ezalkalommal is hitet tett 
kultúrális érzései és emelkedett lelkülete mel
lett és pártfogó szerefetlel fogadta fiatal köl
tőnket jóindulatába. A verskötet szedéséhez 
lapunk nyomdája rövidesen hozzáfog és az 
rövid időn belül meg fog jelenni.

— Adományok a Magyarország Közepe Em

lékműre. Vitéz Elefánty Jenő, a Magneziiipar 

Rt. cégvezetője 20, Sárkány Imre nyugalma

zott gimnáziumi tanár 2 és Saskó Samu ny. 

gimnáziumi igazgató 2 pengőt küldtek szer

kesztőségünkbe a Nagymagyarország Közepe 

Emlékmű költségeire. A hazafias lelkesedésű 

magyar szivekből jött értékes adományokat 

rendeltetési helyükre juttattuk.

— Bélyeggyűjtők figyelmébe. Budavárának 

a töröktől történt visszafoglalása 250-ik év

fordulója alkalmával rendezendő ünnepségek

kel kapcsolatban szeptember hó 2-án a posta 

emlékbélyegeket bocsát forgalomba. Ezen 

bélyegek teljes lebélyegezetlen sorozatát, va

lamint ezen bélyegek 10 és 20 filléres cím

leteit július hó 25-ig, értékösszegük beszol

gáltatása mellett a szarvasi postahivatalnál 

meg lehet rendelni. Az emlékbélyegek a m. 

kir. posta bélyegérlékesitő irodájánál ugyan

csak július 25-ig alkalmi bélyegzőlenyomattal 

is megrendelhetők. POSTAFÓNÖKSÉG.

— Felhívás. A szarvasi Gróf Bolza Pálné

Leányegyesület értesíti tagjait, hogy augusz

tus hó folyamán Miss Dóra Lee Delisle, a 

Szarvasi Angol Club diszelnöke heti 2—2 

órában, külön kezdők és külön haladók ré

szére teljesen díjtalanul angol nyelvkurzust 

fog tartani. A tagoknak igy alkalmuk lesz 

született angol tanárnőtől a legjobb módszer 

mellett a nyelv tanulásához szükséges leg

jobb alapot elsajátítani, mig ősztől kezdve 

nevezett tanárnő egyik kitűnően képzett ta

nítványa fogja az oktatást folytatni a leány

egyesületben. Az egyesület kéri tagjait, hogy 

használják ki e nem mindennapi, megfizet

hetetlen értékű lehetőséget a nyelv elsajátítá

sára és minél számosabban jelentkezzenek 

az egyesület ügyvezető elnökénél ezen kur

zusra, aki bővebb felvilágosítást is fog nyúj

tani. A  Vezetőség.

—  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 mindennap délelőtt 

8—12-ig a gimnázium igazgatósági termében 

eszközölhetők. Felvételkor felmutatandó a 

polgári iskola vagy gimnázium IV. osztályá

nak sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány. 

A  tanfolyam elvégzése képesít könyvelő, kal

kulátort levelezői, titkári, pénztárosi, gyors- 

és gépírói állásokra, mind bankokban, taka

rékpénztárakban. hitelintézetekben, mind ke

reskedelmi. ipari és gazdasági vállalatokban 

és a magánkereskedő üzeménekazirodájában.

HETENKÉNT
írja: OROSZ IVÁN

Gyopárosi ballada
Talán még maga Kovács Andor ev. espe

res, kormányfőtanácsos urunk, lelki vezetőnk 
és igaz barátunk se gondolta ezelőtt negyven 
évvel, hogy az akkor csak pocsolyaszámba vett 
gyopárosi tó körül egy országos viszonylatban is 
elsőrangú fürdőtelep fejlődik ki lelki és testi ja
vítására messzi vidékbeli megfáradtaknak és gyó
gyulni vágyóknak. A neves és országos hírű 
evangélikus prédikátor nemcsak a hívek lelki 
dolgaival, de tesli egészségével is mindenkor tö
rődött és innen van az, hogy a régi időkben 
egy-egy csodálatos reumatikus, tuberkolótikus 
gyógyulás hire, talán legendája elsősorban őt 
fogta meg. Az angolkóros kondásfiú megerősö
dése valamikor nagy hatással volt reá és ez a 
hatás számtalanszor megnyilatkozott, amikor a 
községi képviselőtestületben, mint egyházának 
képviselője szinte évenként felszólalt Gyopáros 
fejlesztése érdekében. Nagynehezen sikerült is 
ennek a lelki vezérnek rávennie a község orvo
sának és testi vezérének támogatását erre az 
egészségügyi dologra és amikor számos községi 
parlamenti viták és szőlőbeli kártyacsaták után 
akaratának érvényt is szerzelt, lassan bár, de 
Orosháza vezetősége is az alkotómunka terére 
lépett, hogy időnkénti beruházásaival megteremtse 
Kovács Andor álmát és ezáltal nemcsak Oros
háza, környéke és messzi vidékek lakóinak egész
ségügyi érdekeit szolgálják, de a gyógyerejű tó 
pompás park-köritésével, gondos kiépítésével ide- 
genforgalmilag is egy oly jelentős tényezőt adtak, 
amely állandóan fokozódó erejével egészséges 
anyagi vérkeringést hoz Orosháza máskülönben 
szegényes vérereibe. Kovács Andor nagy álma 
megvalósult és talán ő maga se gondolta régen, 
hogy a puhalapintatú gyopárosi ló vize körül 
szebbnél-szebb nyaralók, penziók és hotelek fog
nak gombamódra kinőni egykoron, hangulatos 
motoros félóránként fogja a fürdőzők százait és 
ezreit oda kiszállítani a gazdagföldű, bőtermésű 
tavaszokban és nyarakban és hogy a községi 
vendéglő hatalmas terraszán ezerszámra gyűl 
össze a szórakozni vágyó ifjúság, hogy a testi 
megújhodás ereje mellett a társadalmi szórako
zások csábítása is vonzerőt gyakoroljon a kö
zönségre. Ma már ott tartunk, hogy Gyopáros 
az ország egyik legfontosabb fürdőhelye, melyet 
a társadalom minden rétege örömmel keres fel. 
mert gyógyhatása elvitathatatlan és olcsósága 
egyedülálló. Az, aki legelőször jut el erre az 
alföldi bájos szigetre, a rengő gabonatáblák gaz
dag tengeréből kiemelkedő 20 holdas oázisra, 
imádatos lélekkel áll meg a gyönyörű hárs- és 
fenyőliget hűs árnyassága alatt és szűnni nem 
tudó csodálattal figyelheti ennek a Nagy-Al
földbe csöppent Bethesdának sok természeti és 
kulturális szépségét, nagyvárosias mozgalmassá
gát, sok színét és hangját. Valami nagyvonalú
ság jellemzi ma már Gyopárost, amelybe pom
pás kísérőzeneként szövődik bele a motoros bú- 
gása, a sokszáz autók és autóbuszok tülkölése, 
a cigány- és jazzene andalító varázsa. A simo
gató, vastartalmú- iszapos vizéből kitekintve á 
fürdőtelepre, lidói kép fogadja a szemlélőt, sok
színű mozgalmasságával, ügyes megoldású ka
binházainak, pirosemyős pihenőasztalok tömegé
vel. Amott hátul pedig 1116 fából álló platán
erdő enyhe Jankájával fogja meg a magyar szi
vet sajgó emlékezésre az ugyanennyi orosházi 
hős halhatatlan emléke felett. Kovács Andor es
peres urunk álma valóra változott, alkotó egyé
niségének varázsa átformálta egy nagy falunak 
vezetőit és ez a szellem a nehéz viszonyok fe
lett egybeforrt erővel diadalmaskodott. A napok
ban Gyopároson jártam én is, de gyopárt nem 
találtam. Pedig valamikor sok lehetett e kis tó
nak partján, hiszen nevét is onnan kapta. Ezzel 
szemben nagy örömömre megtaláltam a szeretet 
gyopárét, amely minden itteni lakónak gyönyörű 
ékessége. Áldozatos szeretet ez a gyopárvirág, 
amely egyszerű, de sima, bársonyos és meg
fogó. Ez a gyopárszeretet áradt felém is Oros
háza vezetői és kultúrtársadalma leikéből, ahogy 
mutogatták nékem gazdag természeti és lelki 
kincseiket. Szívélyes fogadtatás, falatotmegosztó
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| Mezőgazdasági Közraktárak Rt. |
| Telefonszám: 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- 1 
I  pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. 1

| Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. 1
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Dr. Haviár Gyula kir. közjegyző beszéde 
az egyházfelügyelőhöz

S za rva s ia k  m e g m o zd u lá s a  a ta n itó n ő k é p ző  ittm aradásáért

jószívűség, a tiszta hittel érkező felé hajló ba
rátság Orosházát és Gyopárost sokszorozott ér
tékűvé teszik és az a két nap, amit ott töltöttem 
lelkemnek, testemnek csodálatos felemelkedést 
és pihenőt hozott. Azt hiszem mindenki igy jön 
el onnan, erről a sokszínű, meleglelkű alföldi 
oázisról és úgy, azzal az érzéssel, hogy oda
való vágyódását a visszatérés valóságával váltja 
be mielőbb. Daloló szivem kis balladája zengje 
Gyopáros szépségeit, jóságál, lakóinak nagyszi- 
vűségét, amit szavakban talán nem is lehet el
mondani. sem pedig megköszönni.

Tavaszi hangverseny
Ifj. Zerinváry Szilárd TAVASZI ÉNEK 
cimű készülő verskötetéből.

Most patakparton, galambjárta réten 
Színes virágok száz hangszere vár 
És a vezénylő karmesteri pálca 
A színaranyból öntött napsugár.

Most bűvös hangszer minden kis virágszál, 
Puha szirmuk megannyi kis pedál;
Messzi mezőkön kék ruhában álló 
Búzavirágok zenekara áll.

Darazsak gyűlnek az illatzenére,
S a műsor is oly változatos itt:
Tegnap ibolyák gitároztak halkan,
Ma a szekfű pengeti szirmait.

Fehér hangszóró a liliom kelyhe,
Egy orgonaág zsoltárt énekel,
Cíntányérját a fehér margaréta 
A hangversenyre most avatja fel.

Piros pipacsok nászdalt hegedülnek,
S a szél is hévvel tercelget nekik,
A  tavasztaktust apró gyöngyvirágok 
Hófehér apró dobjukon verik.

Fehér nagybőgő a nyíló akácfa,
A kék nefelejcs hallgatót dalol,
Esti imára a holdfényben száz kis 
Harangvirág kondul meg valahol.

Talán az Isten kottaalbumából 
Másolták le e szent illatzenét,
S a szent csodát a tavasz hegedűse, 
Orgonistája zengi szerteszét

A virágok a tavasz fuvolái,
Tőlük repülnek a melódiák : 
lllatfutamot játszó hegedűk,
Harmatbillentyűs csöpp kis zongorák.

— Halálozás. Bangya Géza szarvasi csere- 

pesmester 64 éves korában hosszú és súlyos 

szenvedés utén Szarvason elhunyt. A  köz

ismert iparosmesteri nagy részvét melleti te

mették el. Kiterjedt rokonság gyászolja.

—  Cserkésztáborozások. A  szarvasi „Kár

pát*4 cserkészcsapat Korim Kálm án vallás

tanár, parancsnok vezetésével kéthetes tábo

rozásra indult a Mátrába. — A Gábor Áron 

cserkészcsapat e hó 16-án szintén kéthetes 

táborozásra megy Gyopárosra Krón Fe

renc árvatya-lelkész, cserkészparancsnok ve

zetése mellett.

—  Családi összejövetel, A Szarvasi Iparos

asszonyok és Leányok Egyesülete vasárnap 

este az Ipartestületben jólsikerült családias 

összejövetelt rendezett.

Múlt számunkban csak röviden említet

tük meg, miként dr. Peslliy Pál kerületi és 

egyházunk Felügyelője elé egy küldöttség já 

rult azon kérelemmel, ho^y a bányakerülei 

a szarvasi Luther-lanitónőképzőt Szarvasról 

ne vigye el. Ezen nagyfontosságú kérdésben, 

úgy véljük, a közérdeket szolgáljuk, ha köz- 

zétesszük azt a beszédet, amelyet ez elkalom- 

ból dr. Haviár Gyula kir. közjegyző, mint a 

helybeli Luther tanitónőképezde elnöke ó  

hozzá intézett:

Nagyméltóságú kér. Felügyelő Ur 1 

Mélyentisztelt egyházközségi Felügyelő Ur I 

Kegyelmes Uram I

Eljöttünk mindannyian a szarvasi ev. egy. 

ház, a város, a járási főszolgabiróság, a ke

rületi Luther-tanitónőképző bizottsága, a hely

beli társadalom minden tagozata képvisele

tében, hogy hódoló tiszteletünk tolmácsoljuk 

mindazon jóságért és támogatásért, amellyel 

kérelmeinket, panaszainkat meghallgatni és 

a lehetőség határain belől teljesíteni kegyes

kedett. Lelkesen üdvözöljük és köszöntjük 

lejövetele alkalmából és hálásan köszönjük, 

hogy panaszos ügyeinket támogatni kegyes

kedett. Kegyelmes Uram! Hozzád való bi

zalmunk tántoríthatatlan I Ezért mindannyian 

szarvasiak arra kérünk, mini díszpolgárunkat: 

kegyeskedjél támogatni azon kérelmünket, 

hogy az apáink által alapított kerületi Luther- 

tanitónőképző továbbra is Szarvason marad

jon, amiért mi munkálkodni, ha kell, harcolni 

készek vagyunk. Adja Isten, hogy mi és utó

daink meg tudjuk hálálni jóságodat! Isten 

áldjon sokáig Szeretteiddel együtt! Élj soká!

É R T E S Í T É S  !
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Gerlei-féle malomban a 

mai modern kornak megfelelően nagyszabású Újításokat eszközöl
tem, melynek következtében minden Ízlést kielégítő lisztet állítok elő, úgy 
felöntéssel, mint csereőrlés által. Búza raktározást őrlésre vagy eladásra ked
vező feltételek mellett vállalok. A termények beszállítására „MOTORMALOM" 
felírással végzek állandó csúvározást.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri Nagy M ihály
bérlő. (Motormalom.) 

Telefon: 94. Telefon: 94.

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  szállítási

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



A legelsőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem léveszlendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető'
Telefon 47. <0 < & >  Takács fakereskedőnél.

Megjelent a Gazdasági Tanintézet értesítője
Értékes tanulmányt közöl az elővetemény és a trágyázás szerepéről 

a szikes talajok vízgazdálkodásában
A szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel Közép

fokú Gazdasági Tanintézet és Mezőgazdasági 
Szaktanácsadó Állomás 1935 — 36. évi érlesitője 
a napokban jelent meg Csabai Kálmán főigazgató 
gazdag szerkesztésében. A vaskos értesítő vezelő- 
helyén Vadányi Miklósnak, a növénytermesztési 
tanszék vezetőjének értékes tanulmányát találjuk 
„Az elővetemény és a trágyázás szerepe az al
földi javított szikes talajok vízgazdálkodásában". 
A grafikonokkal és táblázatokkal bőven alátá
masztott cikk sok eredeti megállapítást és gya
korlati eredményt mutat fel. Csabai Kálmán fő
igazgató „Adatok az intézet történetéhez- címmel 
értekezik és az iskola megalapításának körülmé
nyeit vázolja, kegyeletes visszapillantást vetve 
Tessedik Sámuel korára és korszakotnyitó mun
kásságára. A harmadik cim alatt az intézet sze
mélyzetének felsorolását találjuk, majd az elmúlt 
tanév részletes ismertetése következik, továbbiak
ban az elméleti és gyakorlati oktatás, a vallás- 
erkölcsi nevelés és fegyelem hazafias és életre

való nevelés, egészségi állapot, ifjúsági önképző
köre, öreggazdák Szövetsége, a tanári testület 
és a gazdaközönség kapcsolata, a tanárok iro
dalmi működése, a sportkör, a konviktus. tanügyi 
felszerelés, a tanintézet gazdasága, felügyelet, 
képesitővizsga, ösztöndijak és tandíjmentességek 
részletes ismertetését találjuk. A tanulók névsora 
és érdemjegyeinek bemutatása után a statisztikai 
kimutatásokat találjuk meg, amelyek szerint a 
tanulók létszáma 126 volt. A beiratkozott 136 
tanulóból 10 kimaradt. A tanulókból 12 szarvasi, 
1 járásbeli, 3 megyebeli, Csonka-ország területé
ről 116, elszakított területekről 8, más külföldi 
államból 2 volt. Vallás szerint r. kát. 66, ref. 
40, ág. h. ev. 16, izr. 3, mohamedán I. Maga
viseletre 118 példás, 7 jó, 1 tűrhető volt. 7 jeles, 
19 jó és 70 elégséges osztályzatot nyert. Az 
utolsó rész a jövő évi tájékoztatót adja. Öröm
mel olvastuk végig a gazdasági tanintézet múlt 
évi áldásos működéséről szóló értesítőt, amely a 
tanári kar hozzáértését és ügybuzgalmát dicséri.

—  Értesítés. A m. kir. posta személyzete

jóléti alapítványának hirdető irodája Stark 

Tibor nevű kiküldöttjét bizta meg azzal, hogy 

a szarvasi távbeszélő előfizetőknél az október 

havi kiadású vidéki betűrendes névsorban és 

„Útmutatódban közlendő hirdetéseket össze

gyűjtse. Felkérem a távbeszélő előfizetőket 

amennyiben az említett „Útmutatódban hir
detést óhajtanak közzétenni, közöljék azt a 

postahivatallal, vagy a náluk megjelenő ki

küldöttel. POSTAFÓNÖKSÉG.

—  Rálépett a ló a lába fejére. Lestyan Pál 

szarvasi méntelepi katona lábára egy ló rá

lépett. A katonát bokatöréssel és súlyos zú

zódósokkal a gyulai közkórházba szállították.

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

junius

július

2
3
4
5
6 
7

t i  7’2 
t l7 ‘6 
t i  53 
tl6*7 

tl7  
t i  6*7

8 t l7  4

t33*5 C
t29'5
t23‘6
t28'5
+297
t30'5
t33’4

1*
19*9

D
ÉNy

D
ÉNy
ÉNy

E
DK

—  Anyakönyvi hirek.A szarvasi anyakönyv

ben július 3-tól július 10-ig a következő be

jegyzések történtek. Születtek : Molnár Imre 

és Ribár Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, Tóth 

György és Komár Erzsébet leánya Katalin, 

Adamik Mihály és Farkas Mária fia Antal. 

Házasságot kötöttek: Kelecsényi György Csa

bai Erzsébettel, Jendr Zsejcsik András Bal

czó Judittal, Kasnyik János Kulasák Erzsé

bettel. Elhaltak : Dudás Judit 9 hónapos, ifj. 

Bárdos Mihály 3 hónapos, Králik Mihályné 

Lizon Mária 39 éves, Szrnka György 4 éves, 

Antal György 66 éves, Rácz Irma 9 éves, 

Bangya Géza 63 éves korukban.

—  Eltörte a lábát. Komlovszki Mihályné 
szarvasi lakos a tehén körül foglalatoskodott 
egyik rokonánál, amikor a láncon lévő kutya 
elfutott mellette és láncával a földre rántotta. 
Esés következtében lábát törte. Orvosi ke
zelés alá vették.

H i r d e s s e n  
a Szarvasi Közlönyben!

4— 5 HAVI

RESZLETRE
elegáns divaíöllönyök a legelegánsabb szabás szerint

Kugyela úriszabónál készülnek.
Raglánok, felöltök, télikabátok a leg

szebb fazonokban.

— Ismét négy oldalon. Nyomdánk több na

gyobb megbízatása miatt lapunkat e héten 

négy oldalon jelentetjük meg. Emiatt igen 

tisztelt Olvasóink szives elnézését kérjük.

—  Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg

bízhatót, olcsón csak KOPSTE1N Bútoráru

házban, Békéscsaba, Andróssy-út 25. vásá

rolhatunk.

—  Kugliversenyek. A Szarvasi Ipartestület és 

a Polgári Kör a múlt héten tartotta meg 

reváns-mérkőzését. A mérkőzést az Ipartes

tület csapata nyerte. — Szerdán az Otthon

vendéglő és a Polgári Kör kuglicsapata 

mérkőzött és nagyon szép eredménnyel á 

jobb képességű Polgári Kör játékosai győzlek.

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  14 — — —’—
Tengeri morzsolt 14 — ----- '—
Árpa (új) 7 50 — — '—
Zab . . . 14--------- -

P U B L I K Á C I Ó
Ház eladó, III. 329. — 96 hold föld bérbe kiadó II. 

231. — Ökörszekér eladó, T VII. 72. — Hereszéna el
adó. I. 74. -  16 hold föld kiadó, IV. 260. Az Ön ér
dekeit védi, a közért dolgozik a Szarvasi Közlöny I Fi
zessen elő reá ! Vegye meg minden pénteken I

w w w w w w w w w w w w w w w w w

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

út 9. szám.

. Eladó egy jókarban lévő I. a. külföldi gyárt
mányú rövid zongora. Érdeklődni lehet a 
kiadóhivatalban.

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel együtt 
kiadó, III. kér. 90. szóm alatt.

. 62 hold szántóföld mezőtúri határban több 
évre haszonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet le
vélben Maczák Györgyné Békéscsaba, Jókai- 
utca 47., vagy pedig Szarvason Rafaj Jánosnál.

. 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.f Haviár Dani u. 76. sz.

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

Felel&s izcrkefxtő é* kiadó N A G Y , S Á N D-OH

NyiMutttt a Snrvul Közlöny nyomda* é* L*pkiadóvál* 
Utat nyom é t i l n ,  L Horthy Miklós nt 9. szám*


