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Irta : dr. Lakatos Gyula orsz. gyűl. képviselő.

Az a nemzetközi politikai légkör, amely

ben jelenleg Európában minden államnak* 

de különösen a kisállamoknak kell a maguk 

külpolitikai akciót lefolytatniok, zavaros és 

nehezen áttekinthelő. Az európai politika 

problémái annyira összekuszállakká váltak, 

hogy még az expersek, az úgynevezett be

avatottak sem tudnak abban tisztén látni, 

annál kevésbé képes az állagember a maga 

judiciumával Ítéletet formálni azokról a ten

denciákról, amelyek esetleg a kulisszák mö

gött léteznek, azokról a rugókról, amelyek az 

egyes hatalmak elhatározását irányilják. An

nál kevésbé, mert a sok hibaforráshoz, ame

lyet a jelen helyzet kialakulásában látunk, 

még hozzájárul hibaforrásként az is, hogy 

gyakran belpolitikai konsziderációk determi

nálják és döntik el a külpolitikai elhatározá

sokat. Talán másképen festett volna az utóbbi 

év külpoiíttkai története; ha a legfontosabb 

elhatározások időpontjában Anglia nem áll 

általános választás előtt. Talán másképen 

feslene a következő külpolitikai tabló, ha 

Franciaországban nem állt volna be a leg

utóbbi választások eredményeképen olyan 

világnézeti eltolódás a belpolitikában, amely 

esetleg — csak példaképen hozom ezt fel — 

a külpolitikára is rá fogja nyomni a maga 

bélyegét. Az elmúlt év történetében tagad

hatatlanul domináns szerepe volt az olasz— 

abesszin viszálynak. Olaszország igényei a 

természetes evolúció vonalában feküdtek. A 

nyolcvanas évek végén Olaszország ésAbesz- 

szinia között szerződés jött létre, amelyben 

Abesszinia Olaszország protektorátusát is

merte el. 1891-ben és 1894-ben két szerződés 

is jött létre Olaszország és Anglia között, 

amelyben Anglia Olaszország érdekszférájá

hoz tartozónak ismerte el Abessziniát. Gyak

ran fordult elő a történelemben, hogy egy 

evolúciónak a természetes iránya irolt szer

ződéseknek betűjével ellentétbe kerül és — 

sajnos — az ilyen helyzeteket a történelem 

eddig nem .tudta másképen, mint kirobbaná

sokkal megoldani, épen azért, mert még nem 

tudott az emberiség olyan jogi rendszert 

megteremteni, amely számot tudna vetni a 

természetes evolúció követelményeivel. Ma

gyarország abban a küzdelemben, amely 

Olaszországra nézve úgyszólván egy biológiai 

szükségesség kifejezője volt, fenntartás nél

kül az olasz oldalra állott. Demonstrálni 

akarta ezzel Magyarország elsősorban Olasz

országgal szemben érzett barátságát és ro- 

konszenvét, de másodsorban azt is, hogy 

Magyarországnak a külpolitikában azon ál

lamok és azon államcsoportok mellett van a 

helye, amelyek nem a fennálló állapotoknak a

megkövesitését tekintik szent dogmának, ha

nem a természetes evolúciónak törvényét 

magukra és másokra nézve is egyaránt ak

ceptálják. őszinte együttérzéssel követtük 

Olaszországot, olasz barátunkat nehéz küz

delmében és amikor annak sikeréhez mele

gen szerencsét kívánunk, ezt annál inkább 

lehetjük meggyőződéssel, mert az adott eset

ben természetes igazság melleit a civilizáció 

szempontja is valóban az olasz oldal mellett 

állott. Németországnak az az elhatározása, 

amellyel a demilitarizált rajnai zónát meg

szállta, karakterében tulajdonképpen azonos 

az olasz akcióval, mert mind a kettőben a 

nemzeti szuverénitás teljességéről van szó 

és demonstrálódott ebben a másik esetben 

is az, hogy egy nemzettől az önvédelem ter

mészetes jogát tartósan megvonni lehetetlen

ség. Ez olyan elidegenilhetetlen jog, mint a

Tavasszal Szarvasra is eljön 
a Turul Szövetség Magyar Egészség-vonata

Szeptemberben Budapesten rendezik meg a Magyar Föld Hete kiállítást

magánember önvédelmi joga. amelyet min

den jogrendszer elismerés amelynek gyakor

latában még a magánember is — adott eset

ben — embert ölhet. Amikor tehát mi Né

metországnak ezt a lépését megértéssel fo

gadtuk, tettük ezt azon szempontokon kivül, 

melyeket Olaszországra nézve itt előbb em

lítettem, azért is, mert helyzetünk bizonyos 

tekintetben analóg a német helyzettel és mert 

a magyar közvélemény valahogyan ösztönö

sen érzi azt, hogy Németország öntudatos 

külpolitikája a legjobb demonstrációja lesz 

annak, hogy a Paris-környéki békeszerződé

sek mennyire tarthatatlanok és mennyire 

nem lesz lehetséges egyensúlyhelyzetet te

remteni Európában mindaddig, mig a nem

zeteket elsőosztályú és másodosztályú nem

zetekre akarják osztályozni.

A Turul Szözetség, a magyar 
egyetemi hallgatók legjelentősebb szer
vezete a tavalyi Magyar Egészség Hete 
sikerén felbuzdulva elhatározta, hogy 
a Budapesten bemutatott kiállítási 
anyagot vasúti kocsikban elhelyezve 
a magyar vidéknek is bemutatja és 
ezáltal fejtse ki fokozott egészségügyi 
propagandáját. A kiállítási anyagot 
27 vagonban helyezik el és városról- 
várösra szállítva 57 helyen mutatják 
be úgy, hogy a kiállítóhelyek szom
szédos községei kedvezményesen utaz
hatnak a kiállítás megtekintésére és 
az ezzel kapcsolatos előadások meg
hallgatására. A nagyszabású kiállítási 
anyag vidéki bemutatásának előkészítő 
munkálatait dr. Dérczy Ferenc, a Turul

Szövetség országos vezére intézi, aki
nek agilitása és fáradhatatlan ügybuz
galma biztosíték arra, hogy a kiállítási 
anyag a legmegfelelőbb módon jut el 
a vidéki közönség elé. Az Egészség 
Vonat tavasszal ér el Szarvasra és 
érkezését annak idején közölni fogjuk. 
A Turul Szövetség szeptemberben 
Magyar Föld Hete címmel országos 
kiállítást rendez Budapesten, amely
nek előkészítő munkálatai már teljes 
erővel folynak. Az idei nagy Turul
munka dr. Végváry József országgyű
lési képviselő és dr. Dérczy Ferenc 
országos Turul vezér vezetése és irá
nyítása mellett olyan tempóval halad 
a megvalósulás felé, hogy sikeréhez 

! nem férhet semmi kétség.

Űj felirat a gazdasági tanintézeten
„Mezőgazdasági szaktanácsadó állomás"

+

Már bizonyára sokan észrevették, hogy 
a gazdasági tanintézet homlokzatán a kék
betűs feliratot újjal cserélték fel, illetőleg a 
régit kiegészítették. A földművelésügyi minisz
ter ugyanis a tanintézet címét a következőre 
változtatta: „M. kir. középfokú gazdasági 
tanintézet és mezőgazdasági szaktanácsadó 
állom ás'.

A gazdasági szakoktatási intézmények 
tevékenysége sohasem korlátozódott csupán 
a növendékek tanítására* hanem e feladat 
ellátásán kívül munkásságuk kiterjedt a kör
nyék gazdáinak irányítására is. Azonban 
ahhoz, hogy a szakoktatási intézmények e 
hivatásuknak megfelelhessenek, szükség van 
a gazdák bizalmára, hogy a rendezett tan

folyamokat szorgalmasan látogassák, a tartott 
előadásokat meghallgassák és ügyes-bajos 
dolgaikkal tanácsért a szakoktatási intéz--, 
ményeket felkeressék. Örvendetes, hogy a 
gazdaközönség mind nagyobb mértékben 
értékeli a szakoktatási intézmények által 
nyújtott gyakorlati útmutatást és munkájukat 
mind nagyobb érdeklődés veszi igénybe. 
Hiszen a gazda, mikor ezt teszi, saját érde
keit szolgálja, mert a termelés és értékesítés 
terén ma uralkodó lüktető versenyben csak 
az okszerűen gazdálkodó, a haladó mező- 
gazdasági tudományokkal lépést tartó gazda 
tudja megállni a helyét. A szakoktatási 
intézményekkel felvett kapcsolat útján a 
gazda részben megszerezheti a korszerű



szakismereteket. Ilyen körülmények között 
a szakoktatási intézmények tanácsadási 
munkássága egyre nagyobb fontosságot nyer, 
ezért vált szükségessé, hogy a szakoktatási 
intézményeknek ez a tulajdonképpen már 
kifejlődött és igen szép eredményekre vissza
tekintő munkássága a szakoktatási intéz
mények elnevezésében is kifejezésre jusson. 
Ezért történt a tanintézei címének megvál
toztatása is.

A szarvasi középfokú gazdasági tan
intézet munkáját az ország minden részéből 
figyelemmel kísérik. A látogatók, érdeklődők 
száma rendkívül nagy. Csak talán a hely
beliek és a közvetlen környékbeliek nem 
mutatnak olyan érdeklődést a tanintézet iránt, 
mint más részről tapaszlalható. Pedig még 
a parlamentben is gyakran esik szó a 
szarvasi középfokú gazdasági tanintézetrői. 
Még az ellenzék részéről is elismeréssel 
nyilatkoztak a tanintézetrői. így Petro Kál
mán pártonkívüii országgyűlési képviselő 
például a tanitézet alapos helyszíni tanulmá
nyozása után ^z év május 29-én a kép- 
viselőház ülésén szószerint a következőket 
mondta: „Áttérek a szarvasi m. kir. Tessedik 
Sámuel középfokú gazdasági taninlézelben 
tapasztaltakra. En azt hiszem, hogy Magyar- 
országon nincs még egy tökéletesebben 
szervezett, tökéletesebb eredménnyel dolgozó, 
szebb és modernebb iskola. A szarvasi me
zőgazdasági tanintézetet mindenkinek meg 
kellene néznie, mert olyan gyönyörűen van 
megépítve, beszervezve s olyan elsőrangú 
munkát végeznek a szarvasi tanárok, hogy 
ott öröm úgy a tanulók, mint a tanárok kö
zött járni. “

Most már a tanintézet címében is benne 
van : mezőgazdasági szaktanácsadó állomás. 
Szolgálja ez az elnevezés azt a célt, hogy 
a gazdák az eddiginél is nagyobb bizalom
mal és érdeklődéssel viseltessenek a gazda
sági tanintézet iránt. Növénytermesztési, állat- 
tenyésztési, üzem- és számviteli, talajtani, 
növénykor- és rovartani stb. gazdasági dol
gokban az érdeklődő gazdáknak készséggel 
ad díjtalanul tanácsot a gazdasági tan
intézet.

Reméljük, hogy a környékbeli gazdák 
a jövőben éppen olyan lelkesedéssel és 
bizalommal fogják felkeresni gazdasági vo
natkozású szakkérdéseikkel a tanintézetet, 
mint amilyen szívesen állnak a tanintézet

tanárai az érdeklődő gazdaközönség rendel
kezésére.

Felhívjuk a szarvasi és környékbeli 
gazdaközönség figyelmét arra is, hogy a 
tanintézet — bár a beiratások csak szep
tember elején lesznek — előzetes jelentke
zőkkel már majdnem teljesen betelt. A 
konviktusban már rég lefoglallak minden 
helyet, kintiaké tanulót is csak néhán/at 
tudnak még felvenni. Aki tehát fiát az 
intézeíbe kívánja adni, most jelentkezzék, 
mert rövidesen nem lesz hely.

Balla István

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügveteles szolgá
latot Szarvason július hónapban ifj. Gcczy Dezső 
gyógyszertára iátjti ei.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar. az újtemplomban tótnyeivű isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi róm.kát templomban vasárnap déielőtt 
fél 9-kor kismise. iö-kor szeníbeszéd és nagymise, 
délután (5-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise, 
6-kor litánia.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap déíelőlt 10 órától az Árveház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van isíemiszteict a községi iskolában.

—  A főjegyző szabadságon. Vitéz Biki Nagy 

Imre Szarvas község főjegyzője csütörtökön 

vette ki négy heti szabadságát. Munkakörét 

ez idő alatt Moldvai Béla közigazgatási 

jegyző látja el.

— Előléptetések —  kinevezés. A vallás- és 

közoktatásügyi miniszter Rohoska Jenő és 

Frankó Mihály szarvasi ág. h. ev., Konvecsni 

János szarvasi községi és Koffán Béla szarvasi 

r. kát. és Bartha Lajos öcsödi ref. elemi is

kolai tanítókat a VII. fizetési osztály 3-ik 

fokozatába léptette elő. Sperg Lajos békés- 

szentandrásisegédtanitót pedig rendes tanítóvá 

kinevezte.

— Alispáni elismerés. A vármegye alispánja 

Sinka Ferenc békésszentandrási főjegyzőnek 

és dr. Horváth István békésszentandrási tűz

oltóparancsnoknak a tűzrendészet fejlesztése 

érdekében kifejteit kiváló munkálkodásukért 

elismerését fejezte ki.

—  Elismerö-oklevél átadás. A m. kir. föld

művelésügyi miniszter Szénászki János hely

beli gazdasági cseléd részére 80 P jutalmat 

engedélyezelt és szorgalmas, hűséges és be

csületes munkásságáért részére elismerő-ok- 

levelei adományozott. A kitüntetés átadása 

auguszíus 2-án délelőtt 11 órától történik 

meg a községháza nagytanácsiermében. mire 

a járási mezögazdíisági bizottság, a Polgári 

Kör. a Kisgazda i\ör. a Munkás-Otthon tag

jai kaptak meghívást és részlvesz az ünnep

ségen a község elöljárósága is.

—  Orvosi hír. Dr. Ungér László fogorvos 

külföldi tfuíulmányúljaról megérkezett és ren

delését ÚjbÓ! folyí -l! 'r.i.

A háziasszony 
büszkesége

* tarkán ragyogó befőtteaUvegefe.

A befőzésnél a következő szabályokra 
kell ügyelni:

L Foltmontea és tiőzt&ra mosott 
gyümölcs,

3. Kókitctlen cukor, a legjobb a daráa- 
cukor,

3. Dr. OctkttMélt Mőxőpor
használata!

A befőzóport főzni sohasem szabad, 
hanem feloldva a forró masszába kell 
belekeverni« 5 kg. készítményhez 1 
csomag Dr. Oetker-fóle befózőport 
számítónk.

A Dr. Oetkor-féle befőcőpor mlnđon 
füszorüzletben kapható.

Át a glecseren
Irta: Péchy-Horváth Rezső

A Magyar Turista Szövetség 1934. évi irodalmi 
pályázatán dicséretet nvert.

(i)

A jóképű, finom és úri modorú kanton

csendőrtől — amikor már eléggé összebarát

koztunk a tejivócsarnok napsugárban fürdő 

teraszán — megkérdeztem, mi volt a legem

lékezetesebb kalandja. A csendőr hosszasan 

elmélázott. Végre megszólalt és nevetve fo

gott bele elbeszélésébe:

— Bűnügyi történetet, érdekes nyomo

zást nem fog tőlem kapni. Az ilyesmi a mi 

szolgálatunkban végtelenül ritka. Hiszen mi 

vagyunk a világ legerkölcsösebb. legbecsü

letesebb, legjózanabb és legvallásosabb népe. 

Bűntény tehát ritkán történik nálunk. Ilyen

nel nem tudok szolgálni, pláne érdekessel. 

Hanem elmondok egy esetet, amely nekem 

a legemlékezetesebb és a legtanulságosabb 

egész prakszisomból.

Hogy a véletlen, vagy inkább a pilla

natnyi elragadtatás és megilletődés, amelyet 

valami bűbájos táj szemlélése idéz fel a lé

lekben, néha milyen csalódásba ragadtatja 

az embert, azt valószínűen Ön is tudja. De 

legfényesebben bizonyíthatja ezt az igazságot 

az én esetem, a történet, amelyet elmondani 
akarok.

Graubünden kantonban, ebben a tiszta, 

erkölcsös, csendes kis külön országban kó- 

doroglam akkoriban. Oda voltam beosztva. 

A szolgálatom olyan volt, hogy állandóan 

portyáznom kellett a mély völgyekben és a 

kútszerű szakadékok fenekén elrejtetten él

degélő falvak környékén. Tehát akkoriban 

örökösen a hegyeket bújtam. Egyik havasra 

fel a másikról le : ez volt a programom, ha 

ugyan programnak nevezhető az ilyen sza

kadatlan és szünetnélküli hegymászás, amely 

a síkvidéki ember előtt nemcsak teljesen cél

talan és felesleges, hanem érthetetlen szen

vedély is. Nekem azonban, aki már gyermek

koromban szerettem a hegyóriásokat, élet- 

szükséglet és ragyogó boldogság volt. Azért 

is kértem ilyen beosztást. Büszkeség töltött 

e l : minél több hegy-istent a lábaim alá haj

tani, minél számosabb furcsa és egzotikusán 

csendülő kőmonslrum nevet a látottak közé 

skatulyázni . . .  A  karcsú Matterhorntól és a 

szélesen ellapuló Jungfrautól kezdve csaknem 

minden havast megmásztam, az oroszlánsö- 

rényes kúpú Glárnischig és a ravasz Mythenig. 

Minthogy kezdtem már kifogyni a havasok 

névsorában található nevekből, a Bernina- 

csoportra vetettem magamat.

A Diavolezza-Hütte környéke 1 Van-e 

ember, aki e helyhez hasonló szépséget lá

tott volna ? Ami vadság, komorság, ridegség

és borzalmasság csak található egy svájci 

havadon, ezt mind fellelhetjük a Diavolezzán. 

A világ legsikerültebb, pazar kezekkel elren

dezett panorámáinak egyik legfelségesebbjét 

találja meg ott az ember. Örök hó és örök 

jég hazájában állunk és az ördögi szépség 

láttán minden elragadtatás, vagy bámulat, 

ami szavakban akar kitörni, elnémul. Ördö

gien szép az a hely, de hiszen a neve is 

mutatja!

Természetesen egymagamban vágtam 

neki a Berninának. Négyezer méternyi ma

gasságnak hatalmas útja állott előttem. A 

csúcsrói aztán, ha elértem, tovább, tovább: 

átvágva a Morteratsch-glecseren át a Piz- 

Palü ormára.

Remekszép idő mosolygott reám. Vídá- 

mító, ragyogásos, ózonos reggel. A nap gyen

gén sütött és sugarai éppen elegendő erősek 

voltak ahhoz, hogy a havason lebegő hűs 

légkört enyhére melegítsék. A havasok ge

rincei és ormai, mint valami művészi üveg

festmény, tisztán és átlátszó színekben pom

páztak előttem. Olyan éles kontúrokkal raj

zolódtak ki az ólmosan szürkeszínű égen, 

mint az ablakra akasztott színes üvegképen 
hegyek, házak, fák, sziklák éles körvonalai. 
A szűzfehér, szemcsésre fagyott hótakaró 
alól hellyel-közzel komoran és félelmetgerjesz- 
tően tűntek elő a rozsdabarna sziklatömbök.

(Folytatása következik.)
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(Mezőgazdasági Közraktárak Rt.(
| Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám: j

| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. |
| elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- g 
I  pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. I
i  Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. 1 
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Utolsó vallomás
Ifj. Zerinváry Szilárd TAVASZI ÉNKK. 
cimű készülő verskötetéből.

Tudom, hogy léha, céltalan 
A szó. a vád, a dal, o könny,
S annyi előlied minden, minden.
Mint pókháló a függönyön,
De utoljám idrzpm most 
A múltat, mvcly elsuhant :
Legyen e búcsúvers felette 
Egy jeltelen kis szürke hanl.

Ne haragudj, hogy kedves voltam,
Ez nálam régi rossz szokás ;
Szörnyű modern időket élünk,
S nem korszerű a vallomás.
Semmi értelme sincs a nyárnak,
S az emlék mind csak ócska lom,
S olyan a csók, mint a fakuló 
Tintapecsét az asztalon.

órabérért jár ma a szív is,
Az álom messze költözött,
S a bohém tücskök léha tangót 
Hegedülnek a fű között.
A randevú csak puszta sport ma 
Ezüst reflektorok alatt.
S cigaretta divatosítja 
Áramvonalas ajkadat.

S én csak ócska karikatúra 
Vagyok, akin nevelni kell,
Kopott senki, ki e rohanó 
Korban napfényről énekel.
Belátom ezt a nagy hibámat 
És kinevetem magamat,
Hisz nálad a vágy forgótőke 
És a csók egyszerű kamat.

Bevallom azt, hogy imponálnak 
A rúzs. a dob, a tánc, a sport,
S csodálom ezt a sablon mentes 
Felhőkarcoló extra-kort,
De e sok vallomás után is 
Még mindig maradt valami:
Bevallom, hogy semmit se tudok 
Többé neked bevallani.

—  Nagy lendülettel folyik a „Körös-nap“ elő

készítése. Mint már közöltük. Szarvas község 

fürdőbizottsága, a Kereskedők Egyesületével 

és a többi társadalmi egyesületekkel együtt 

augusztus 9-én egy nagyszabású Körös-nap 

megrendezését vette tervbe. A nagyarányú 

idegenforgalmi ünnepség előkészítése már a 

legnagyobb lendülettel megindult és az elő

jelekből ítélve a legteljesebb siker jegyében 

fog lezajlani. A rendezőbizottság a múlt hé

ten értekezletet tartott, amelyen ott láttuk a 

járás és a község vezetőit, a társadalmi 

egyesületek kiküldötteit és a gyűlés vitéz 

dr Zerinváry Szilárd előadó ötletes javas

latait magáévá téve, annak kivitelezéséhez 

fogott hozzá. Az ünnepségekre a szomszé

dos városokból és községekből olcsó autóbusz

járatokat indítanak. A távolabbi helyekről 

társascsoportok összehozásén fáradoznak. 

Budapestről pedig wfilléres-gyors" indítását 

kérték. Szarvas lakossága nagy érdeklődéssel 

várja a község idegenforgalmi és fürdő-pro- 

pagandai megnyilatkozását.

Július 23-án kezdi meg szarvasi szezonját 
Károlyi János színtársulata

Az első előadáson a prózai társulat az „Érettségi" cimü vígjátékot adja elő

Ünnepélyes keretek között kezdi 
meg Károlyi János színigazgató e hó 
23-án, csütörtökön a „Városi Szinkör“- 
ben, teljesen átszervezett kiváló erők
ből álló társulatával sziniévadját. Fel 
fognak csendülni a zenekarban Fehér 
Béla szerzeményének, a Horthy Miklós 
indulónak hangjai, majd a prózai 
társulat mutatkozik be az „Érettségi" 
cimű vigjátékslágerben, mely Buda
pesten több mint kétszáz előadást ért 
el s itt parádés szereposztásban kerül 
szinre. Pénteken az operetlársulat egy 
névre mutatkozik be az „Aki mer, az 
nyer" cimű operettujdonságban, mig 
szombaton és vasárnap Dán Lia ven- 
dégfelléptévei Ruttkay Marika és Sugár 
Misi felléptével a szezon legszelleme
sebb operettje a „Budapest—Wien“ 
kerül előadásra. A darab külön meg
lepetése a II. felvonás robogó gyors-

vonata, ami egy újszerű gépezet segít
ségével teljes illúziót kelt. A társulat 
28—30 idei slágerrel érkezik, csupa 
olyan darabbal, melyek itt még nem 
kerüllek szinre s a kedvezményes 
bérlettel bármely darab megtekinthető. 
Vezető tagok ; Dán Lia koloratur ven
dégprimadonna, Rullkay Marika szub- 
retíprimadonna, Matyasovszky Teri 
énekes naiva, Kondor Erzsi hősnő. 
Farkas Zsuzsi naiva, Kováts Nusi anya 
és komika, Sugár Misi táncoskomikus. 
Károlyi János énekesbonviván, Vérles 
Károly buffo, Szabó László énekes
bonviván, Szentes László szerelmes 
színész, Harsányi Ferenc táncos-sihe- 
der, Kürthy Kálmán jellemszinész, 
Sólyom István énekes. Kedvezményes 
bérletek előj egy ezhetők Kürthy Kálmán 
főtitkárnál, Árpád-szálló.

— Portréleleplezés Nagyváradon. Materni 
Imre, a nagyváradi ág. h. ev. egyház espe
reslelkésze most töltötte be egyházi szolgá
latának negyvenedik évfordulóját. A nagy
váradi ev. egyházközség hivei ez alkalom
mal lelkes és szivboljött ünnepséggel ünne
pelték szeretett lelkipásztorukat. Az ünnep
ségek során leplezték le az ünnepelt portré
ját is a nagyváradi ev. templomban, amit ki
váló földink Ruzicskay György neves festő
művész festett. A portré újszerű megoldás
sal mulatja be Materni Imre emelkedett lel
kiségét és negyvenéves munkásságának, vala
mint az általa alapított egyházi intézmények 
nemes hivatását és eredményeit. Nagyvárad 
művészvilága és az ev. egyház hivei ez al
kalommal meleg ünneplésben részesítették a 
portré festőjét, Ruzicskay György festőmű
vészt. — Itt emliljük meg, hogy Ruzicskay 
György festőművész édesanyja, hozzátartozói 
és barátai meglátogatására pár napra köz
ségünkbe érkezett.

—  Rövidesen megjelenik a „Tavaszi ónek‘\
Ifj. vitéz Zerinváry Szilárd útnakinduló vers

kötete. a „Tavaszi ének*4 már szedés alatt 

van a Szarvasi Közlöny nyomdájában. A

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*4 
felírással végzek állandó csúvározást.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri

fiatal és nagylehetségű költő verskötete iránt 

nagy érdeklődés nyilvánul meg nemcsak 

Szarvason, de a szomszédos városokban is, 

sőt számos előjegyzés történt Dunántúlt is. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy Szarvas la

kossága nagy jóindulattal karolta fel fiatal 

költőnket és indulásához a nagyszámú elő

jegyzésekkel rövid pár nap alatt lehetővé 

tette a „Tavaszi énekM megjelenhetését. Elő

jegyzéseket még most is elfogad Nagy Sán

dor könyvkereskedése 2 P előjegyzési árban.

—  Róth Béla kitűnő hírnevű fényképező 

műtermét álvellem és megkedztem működé

sem. Felvételek reklám árak melletti
naponta 9 —1-ig és 3- 6 eszközöltetnek vasár- 

és ünnepnapokon is. Demeter Károly 
Párizsban többszörösen kitüntetett fényképész,

-  Három fuldokló gyermeket mentett meg.
Györky-Konrád Jenő szarvasi származású 

békéscsabai tanító a múlt héten három ful

dokló gyermeket mentett ki a békési zsilip 

melletti szabadfürdőn a Körösből.

Telefon: 94.

Nagy M ihály
bérlő. (Motormalom.) 

Telefon: 94.



Kétszázkilencvenkilenc tanulója volt 
a szarvasi iparostanonc-iskolának

Fegyelem tekintetében a lefolyt tanévben panasz nem merOlt fel

H E T E N K É N T
Iij* i OROSZ IVÁS

Egy nap a pusztán
Az a városi ember, aki környezete és fog

lalkozása révén a négy- fal közé van zárva és 
kevés szabad óráit utcai séták, ligeti üldögélé- 
sek, vegy kiskerli munkái közölt tölti el. ha egy
szer kijut a széles alföldi határba és ha nyitott 
szemmel és zengő lélekkel járja az utak hosz- 
szál. valami csodás felüdülés és elmélyülés ér
zéseivel telitődik meg. Hogy a múlt héten én is 
kiszabadultam napi robotomból egy napra az 
annyiszor eldalolt, szerte az országban énekelt 
kisperjési pusztára, az ottani uradalom széles- 
határú területére, valami csodálatos nagy meg
nyugvás mély és liszla érzései találtak helyet 
bensőmben, amelyek még most is fogják lelke- 
mel. Igaz, hogy ezt a természet gazdag szépsé
gei mellett a vendéglátó szivek természetes és 
őszinte szeretete és barátságának melege is fo
kozta. ami a mai nagyon is önző világban vi
gasztaló csodaként hatott reám. Mert van-e cso
dálatosabb valami az emberi érzések tiszta ne- 
mességénél, amit a mai kultúrember oly gyak
ran el szokott nyomni önmagában ? A természet 
és az emberi szeretet örökszép realitása éltetet 
ezen a napon, amely sok csalódásom után vi
gasztaló sugarakat vetített az emberiség felsőbb
rendűségébe vetett hitem annyiszor letarolt mező
jére. Ahogy futottak szerte velünk az akáclom
bos fák alatt a dűlő-utakon a két fürge lovak 
és jobbra-balra és mindenfelől az ily időkben 
szinte szokatlan zöld színek tobzódtak a sok
száz holdnyi területek gazdag búza- és árpake- 
reszljeitől díszített tarlók körül, máshol meg a 
hatalmas uborka-, ricinus-, salátatáblák különféle 
szinzuhatagain ömlött el a kora reggeli nap tűző 
fénye. Emitt az aratás folyt. Sovány, a nehéz 
munkába beletört, fáradt férfiak és asszonyok 
reggeli háromtól este tizenegyig kevés déli pihe
nővel robotolnak a betevő falatéit. A banda
gazda jelentésében a nagy fáradtság ellenére is 
örömfények csillognak és aggódva gondol a zi
vatarra, amit Hankó tanár jósolt meg ezekre a 
napokra. Amott két cséplőgép búg. Csépelik a 
borsót, amely vetőmagként jut el messzi idegen 
országokba. Leventesapkás, dalosajkú legények 

pedig a lent kötözik. Vagonszámra megy a nagy
laki kendergyárba. Lomha, széles csámeszeken 
szénát szállítanak Kéthalom felé, kis lóvontatta 
gazdasági vasúton pedig munkások jönnek. 

Száll a dal a kora reggelben, vigan munkába- 

menően. Kinn lakok én Kispeijésen a pusztai 

karámban. Igaz, hogy a karám messze van ide, 
itt csak picinyke sátrak heverésznek a kút körül, 
az aratók rövid pihenőjéül, szalmával bélelt föld
ágyakkal. élemózsiás tarisznyákkal és a zsírtól 
fénylő bográcsokkal. A fiatal, sudár akácokból 

álló akácerdóben víg fiatalok hűsülnek, három 
hathetes csíkócska pedig az elkerített részben 

nehezen szokja a rabságot és az anya nélküli 
életet. Lomha ökrök is jönnek hatalmas tehenei 

rakott szekereket cipelve, a vadászkutya pedig 
a nagy melegre fittyet hányva állandó apporti- 
rozásnak őrömét követeli gazdáitól. Amint be
felé megyünk a főintézői lakásba, a szívfogó 

zongorából Liszt rapszódiának lendületes ütemei 
szűrődnek (elénk a kert hatalmas körte- és eper- 

iáinak lombja! közül. A kertből a folyóséra is 
behallatszik a hatalmas méhes sokmilíió mun
kásának zsongitó munkadala* Bent pedig frissen 

fejt tej, csillogó* aranyié lépesméz és hófehér 
puhak«i)yér vár az asztalon, ó , boldog pusztai 
élet egyszerű örömei, kolompok, komondorok, 
méhek, béreskiáltások elnyúló és bóditó hangjai, 

hogy megfogtatok engem ezen a napon, amikor 

kimenekültem a négy fel tragédiáé börtönéből és 
éltem e*y napot békés örömben, csendes nyu
galomban, szemlélődő lelkiségben, a kristály- 

tiszta, önzetlen szeretet éltetése melleit Egy nap 

£  pusztán telve hangulattal, tényekkel és han
gokkal, friss éltetéssel, leadülettet lünn a pusz

ién. ahol nagy természeti gazdaságok mellett oly 

sok a fájdalom, szegénység is, nagy élmény, fe- 
ledheleüen emlék és cseodes hazavégyódás.

A szarvasi községi iparostanonciskola fel- 
ügyelőbizottságának július 9-iki ülésén terjesztette 
elő Jánowsky György igazgató az iskola 52 évé
ről. az 1935—36. tanévről szóló jelentését. E 
tanév a tanonciskolának fennállása óta a leg- 
gyészosabb esztendeje. Öt halottja volt. úgymint 
Littván Sándor h. iparokt. főigazgató. Fehér Jó
zsef több mint egy évtizeden át vöt fbiz. elnök. 
Molnár János több mint négy évtizeden át volt 
tanitó, igazgató, majd fbiz. tag, Palkovics Pál 
szabó iparos, a ruházati szkr. csoport tanítója 
és Matyej Mihály kovácstanonc 1. osztályú ta
nuló. Beíratott szept. 2—3-án 155 fiú, 70 lány, 
együtt 225, tanév közben 55 fiú. 19 lány. együtt 
74, összesen 210 fiú, 89 leány, együtt 299 ta
nuló. Ezek közül kereskedőtanonc volt 24. A 
tanoncokat 10 tanerő oktatta. A vallástanilást 4 
hitoktató látta el. A felügyeletet az iskolában a 
VKM. a kir iparoktatási főigazgatóság, a kir. 
tan fel ügyel őség, a fenntartó község pedig a fbiz. 
útján gyakorolta. Meglátogatta az iskolát márc. 
30*án vitéz László Árpád iparoktatási szakfel
ügyelő. A látottakkal s halottakkal teljesen meg 
volt elégedve. A tanítás a kiadott tanterv alap
ján folyt le. Az iskolában egész tanéven át meg
szakítás nélkül folyt a tanítás. Fegyelem tekin
tetében az elmúlt tanévben panasz nem merült 
fel. Féltő gonddal őrködött s minden alkalmai 
felhasznált a tantestület arra, hogy a gondjaira 
bízott ifjúság minden izében magyar s egyházá
nak hű gyermeke legyen. Hazafias ünnepélyek 
tartattak oki. 5-én és márc. 16-án. Az ünnepi 
beszédet mindkét alkalommal Krón Ferenc ev. 
hitoktató mondotta, a tanulók pedig szavaltak.

A záróünnepélyl június 22-én tartotta az iskola 
az Ipartestület csarnokában. Az egészségi álla
potot a lefolyt tanévben nem zavarta meg na- 
gyobbmérvű megbetegedés. Tanoncidejének le
járta előtt 2 tanonc tett sikerrel vizsgát. Távol
ság, nagykorúság, magasabb iskolai előképzett
ség alapján 21 fiú. 3 leány, összesen 24 tanuló 
kapott felmentést. Az ev. tanulók az idén is 
gyűjtöttek az egyetemes gyámintézetre. A közis
mereti vizsgák június 22-én lettek megtartva, 
mely alkalommal a szorgalmas és jómagavise
letű tanoncok jutalmazásban is részesültek. Ju
talmat kapott 43 fiú, 23 leány, összesen 66 ta
nuló. Az iskola termeit, felszereléseit gyakran 
kérték ki használatra egyesületek, alakulatok 
gyűlések stb. megtartására. Az iskola felszere
lése a múlt tanévben 6 darabbal szaporodott 
140 60 P értékben. A tanítói könyvtár 12 darab 
könyvvel 100*28, a szakkönyvtár pedig 9 darab 
könyvvel 30‘90 P értékben gyarapodott. A  be- 
irott növendékekből évközben felszabadult, szer
ződést bontott, kimaradt összesen 61 s igy ma
radt a tanév végén 238 tanuló. Az évvégi osz
tályozások során jeles tanuló , volt 41, jó 70, 
elégséges 88, elégtelen 11, nem osztályozlatott 
13 lanuló. Magaviselet példás volt 187, jó 20, 
megfelelő 3. nem osztályozva 13. Ev. 171, ref. 
16. r. két. 44. izr. 8. Az iparostanoncok 30 
iparághoz tartoztak, a kereskedőlanoncok pedig 
6. Mulasztottak 9945 igazolt, 1426 nem igazolt, 
összesen 11375 órát. Az ifjúsági egyesületnek 
52 működő tagja volt. Ennek könyvtár állomá- 
mánya 293 darab.

—  Felvétel a szarvasi kereskedelmi szak
iskolába. A szegedi tankerületi kir. főigazgató

ság fennhatósága és a s zá ív a s i Kereskédők 

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 bizonyitvány. 

A  tanfolyam elvégzése képesít könyvelői, kal

kulálón, levelezői, titkári, pénztárosi, gyors- 

és gépírói állásokra, mind bankokban, taka

rékpénztárakban. hite^ntézetekben, mind ke

reskedelmi, ipari és gazdasági vállalatokban 

és a magánkereskedő üzemének az irodájában.

—  Jól fizet a búza Szarvason. A  szarvasi 

halárban gazdatársaink már megkezdték a 

cséplést. A z eredmények igen jók és előre

láthatólag közepesnél jobb termésre van 

kilátás.

— Egres-iz: 5 kg nagyon érett egrest szá

raitól és virágjától jól megtisztítjuk és üstben 
fplytonos kavarás mellett addig főzzük, mig 
kélharmadrészére befőtt. Ekkor két és fél kg 
cukrot keverünk bele és folytonos kavarás 
mellett egyszer*kétszer felfözzük. Ezután a 
tűzről levéve, egy csomag Dr. OETKER-FÉLE 

befőzőport keverünk bele. üvegekbe töltjük. 
Másnap tiszta szeszbe vagy rumba áztatott 
papírlapot fektetünk a tetejére, melyre kevés 
befőzőport hintünk és végül pergament pa
pírral légmentesen lekötjük.

—  Fejberugta a ló. Mrsan György 78 éves 

gazdasági cseléd Farkas M ihály gazdaságé

ban van szolgálatban. A  mull héten olajért 
jöttek be az állomásra, ahol a  tolató moz

donytól a  kocsiba fogott egyik ló megijedt, 
felágaskodott és hátrarúgott. A  ló Mrsan 

Györgyöt a  fején érte. Súlyos sérülésével 
azonnal dr. Sinkovicz György orvoshoz szál
lították, aki gyógykezelés a lá  velte. Állapota 
javulóban van.

— Kárpitos bútort és lakásberendezést, meg

bízhatót, olcsón csak J&OPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Aridrássy-űt 25. vásá
rolhatunk.

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos

Szarvas, I., Nagybetlehem utca 484,
Készít műbúlorl művészi tervek szerinti 

I Ánflk bútorokat Javft 1
Kedvező fizetési feltételek IjTssarvasi Közlöaybea1



Román uralom Erdélyben
Két évtizede már, hogy a magyar hazo 

megcsonkított testét kiszakitották az ezeréves 
Magyarország földrajzi egységéből. Azóta intéz
ményes tervszerűséggel folyik a magyarság ül
dözése, a magyar kultúra pusztítása és az ezer- 
esztendős nemzeti hagyományok gyökeres irtása 
e csonka haza papiroson csinált határain túl a 
megszállott területeken. Amikor a trianoni szer
ződést a győzelem diktátorai egyoldalú elvakult- 
Sággal, az utódállamok kapzsi kívánságai sze
rint megalkották, egyedül, a legmostohább 
árvaságban tűrte Magyarország a reákénysze- 
ritett kegyetlen feltételeket. Egy hang sem hallat
szott mellettünk és a mi gyenge hangunk min
den igazával elveszett a szabad préda felett 
ujjongok örömében. Láttuk és tudjuk azóta a 
csonkaország határain belül Trianon diktandó- 
jának minden következményét. A magunk életén 
érezzük a kenyér árát, az erdők, bányák, 
munkaalkalmak, évezredes gazdasági kapcsola
taink hirtelen leszakadását: az állástalanságok, 
kenyértelenségek, tengernyi nélkülözések minden
napi egyéni és egyetemes tragédiáit. Legyőzhe
tetlen életképességünk és a Dunamedencében 
istenadta életjogosultságunk igazságait és eltagad- 
hatatlan bizonyságait lassankint kezdi megismerni 
<i kultúr világ. Ezt a Revíziós Liga végzi, amely
nek a magyar közönség felé eddig nem voll 
szava. Minden gondolatával és minden betűjé
vel a külföld felé fordult eddig, hogy immár 
hét évtizedes folytonos küzdelmével Nyugat ér
deklődését keltse fel ügyünk iránt. Közben 
azonban teltek az esztendők, itthon is generációk 
nőttek fel, de egyetlen könyv sem ismertette a 
magyar közönség előtt az elszakított területek 
<eszményeit. Tájékozatlan maradt a magyar kö
zönség ezekben a kérdésekben, pedig magának 
■az e/szakított magyarságnak az élete, keserves 
élethalálharca mindenekelőtt érint és érdekel mind
nyájunkat. Hála és elismerés a Magyar Revíziós 
Ligának azért, hogy Európa és a világ felé folyó 
nagy munkájában rengeteg kockázattal és áldo
zattal most letette a magyar olvasóközönség 
itthoni asztalára ezt a könyvet, melynek „Román 
uralom Erdélyben** a címe. Minden lapján újra 
és újra dobban fel erősebben a szivünk. minden 
során érezzük e könyv eddigi hiányát és fel
világosító, nevelő küldetésének jelentőségét. A 
könyv szerzői, Borbély Andor hírlapíró, aki maga 
járta be Eroély földjét és alapos részletességgel, 
pontos lelkiismeretességgel megyéről-megyére, 
községről-kőzségre járva szedte össze személyes 
tapasztalatokkal mindennél lebilincselőbb szomorú 
•anyagát és Fali Endre dr. a Magyar Revíziós 
Liga ügyvezető igazgatója, a magyar kisebbségi 
kérdés legalaposabb ismerője, aki évtizedes ta
pasztalataival és cáfolhatatlan megállapításaival 
tette teljessé e munkát, olyan feladatot végeztek 
*1, mely e könyv megjelenésével fontos eseménye 
lett a magyar életnek. Ma, amikor ezerféle 
kőnyvügynők kopogtat ajtóinkon, hogy a maga 
portékáját eladja, amikor ezerféle cimen fordul
ónak minden irányból a fáradt magyar közön
séghez, hogy annak áldozatait igénybe vegyék 
mindezt megkülönböztetésül és a mRomán ura
lom Erdély benm című munka megjelenése alkel- 
púiból a magyar közvélemény felvilágosítására 
el kellett mondani, A könyv jelentősegét eléggé 
.szemlélteti a tény, hogy hozzá Herczeg. Ferenc 
irt igen meleghangú, a mű fonioss4gát rnéttó 
módon hangoztató * megkapó előszót. Minden 
magyar embernek el kell olvasni ezt a könyvet. 
Minden apa a gyermeke kezébe kell hogy adja, 
Minden-tanárnak, tanítónak, , hivatalnoknak, nagy 
és , kisembernek, tudásnak és egyszerű falusi 
földművesnek el kell olvasnia a magyar nép, a 
magyar kultúra, a magyar föld e megdöbbentő 
újkori történelmét, A hőnyi) ára 3 pengő. Meg
rendelhető a Magyar Revíziós Ligánál, Budapest, 
Zrínyi utca /. szám alatt.

—  összeveszett az Öccsével és felakasztotta
•agát Pimiller Mih&ly 36 éves szarvasi lakos 
kévehordás közben összekülönbözöttöccsével, 
akit vita közben nagyon megsértett. Ebédnél 
nem jelentkezett, ezért felesége keresésére 
indult. Nemsokára a kamrában talált rá hol* 
tan. A gerendára felakanztotta magát. Segí
teni már nem lehetett rajta* Tettét erős telin* 
dulásában, önvádtól laUatvt levette el.

—  Halálozás. Benczúr Juliska 60 éves ko
rában hosszas szenvedés után Szarvason 
elhunyt. A köztiszteletben és becsülésben 
állott hölgy temetése nagy részvét mellett 
csütörtökön délután ment végbe. A  Benczúr, 
Krecsmárik és Czirbusz családok gyászolják.

—  A legszebb csecsemő megjutalmazása.
A Szarvasi Stefánia-Szövetség Anya- és Cse

csemővédő Intézete a rendelkezésére álió 

báró Benz Ottóné féle alapítvány jövedelmét 

a folyó évben az 1935. aug. 15. és 1936. 

aug. 15. közötti időben a védőintézet ottho

nában született legszebb csecsemő megjutal- 

mazására kívánja fordítani. Ezt a jutalmat a 

Szövetség vezetősége a boldog anyának a 

Slefánia idei. aug. hó végén tartandó évi 

rendes közgyűlésén ünnepélyes keretek kö

zött adja át.

—  Sok a borravaló Szarvason. (Beküldetett.)

Tekintetes Szerkesztőség 1 Engedjék meg 

nekem, hogy panaszt tegyek szarvasi 
egyes vendéglőben felszámított 15 százalé
kos borravaló ellen. Gyakran utazom és 
látom, hogy máshol seholsem alkalmazzák 
a rendelet szerinti maximumot a borravaló 
számításnál. Budapesten a legelőkelőbb ét
termek is csak 12 százalékot számítanak, 
Kecskeméten, Gyopároson, Békéscsabán 10 
százalék a borravaló, csak nálunk 15. A  
közönség és a városképekében kérem ennek 
leszállítását, mert bizony ez nemcsak ezeknek 
a vendéglőknek van kárára, de városunk 
idegenforgalmának is. Kérem soraim közlését 
és amikor azt megköszönöm, vagyok hű 
barátjuk Aláírás.

—  Zarándoklat Márlazellbe. A hercegprímás 

engedélyével augusztus 7-én zarándoklat 

indul Máriazellbe. Visszaérkezés augusztus 
14-én. Valuta és útlevél megszerzéséről a 
vezetőség gondoskodik. Visszajövet tartóz
kodás, Bécsben. a nevezetességek megtekin

tése. Úliköltség 11. osztályon 52, 111. osztályon 
36 pengő. Érdeklődni és jelentkezni lehet 
Borsy István technikai vezetőnél, Budapest, 

VIII., Üllői út 66/a. L. 2.

—  Felborult a kévékkel rakott kocsi. Kon- 

dacs András szarvasi laltes földjén a csép- 

léshez kocsin szállították a kévéket. A  kocsi 

felborult és Medvegy Mária 15 éves leányka 

a kocsi a lá  került. A  nagy súly következté

ben igen súlyos zúzódásokat szenvedett. Dr. 

Déri Henrik egészségügyi tanácsoshoz vitték, 

akinek a tanácsára a gyulai közkórházba 

szállították. Állapota súlyos.

—  Szakosztályalakulás. A  Szarvasi Ipartes

tület borbélyszakosztálya a minap tartolta 
meg alakuló gyűlését szép érdeklődés mel
lett. A  szakosztály elnökéül Tákos Lajost, 
alelnökéül Klucsjar Mihályt és jegyzőjéül 
Szappanos Samut választották meg.

—  Járási lövész postaverseny. A szarvasi 

járási lövészegyesület postaversenyét július 
26-án tartja meg a szarvasi Polgári Lövész- 
egyesület a Horthy Miklós-lőtéren délután 4 
órai kezdettel. Az egyesület ezúton is felhívja 
a versenycsapatra tagjait, hogy a fenti he
lyen és időben jelenjenek meg. Tréning jú 
lius 22., 24. és 25-én 4 órakor. A  verseny- 
csapat tag ja i: Bankó Pál, Farkas Antal, 
Galáth János, Inczédy Lqjos, Józsa Mihály, 
dr. Lestyán János, Nobik Ernő, Polónyi Dezső, 
dr. Ribárszky Pál, Szappanos Samu, Várkövy 
János, Ujfaluczky József.

—  Táborozás. Az iparoscserkészek csütörtö

kön Krón Ferenc csapatparancsnok vezetése 
mellett Gyopároshoz mentek táborozni.

—  Anyakönyvi hirek. A  szarvasi anyakönyv

ben július 10-től július 17-ig a  következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Medvegy 
Pál és Paraj Zsuzsanna fia Pál, Hruska 
György és Kepenyes Mária leánya M á
ria, Krajcsi János és Mitaszki Anna fia 
György. Roszik Mihály és Csicsely Erzsébet 
fia Mihály, Csicsely Pál és Hlivár Mária le
ánya Mária. Kovács M ihály és KunstárEtel 
fia Mihály, Rideg György és Blaskó Judit 
fia György, Gaál György és Kóczi Erzsébet 
leánya Erzsébet, Müller Károly és Fábriczi 
Zsuzsanna leánya Zsuzsánna-Emma, Bakró 
Pál és Rácz Ilona leánya Ilona, Hipszki Pál 
és Valach Anna fia Pál, Oszterland Béla és 
Piacsek Karolin leánya Irén-Éva, Blonder 
József és Fischer Katalin fia Tibor. Házas
ságot kötöttek: Gunda György Pribelszky 
Erzsébettel. E lha ltak : Vavrek Pál 5 hónapos. 
Pekárik M ihály 13 hónapos. Komár Mátyásné 
Jelen Mária 86 éves, özv. Zahorecz Györgyné 
Szappanos Erzsébet 68 éves, Závoda Gyula 
6 hónapos, Ri bánit László 2 hónapos, Koszti 
M ihály 56 éves, Pimiller M ihály 36 éves. 
Rácz Józsefné O láh Hermina 49 éves, Kuns- 
tár Pál 59 éves, Benczúr Julianna 60 éves 
korukban.

július

Időjárásjelentés az elmúlt hétről:
Min. — Mqx. hó Csapadék Szélirány

10 tI8'5
11 1-18-3
12 t!8"8
13 +125
14 tU 7
15 f!24

t29«C
t34'5
133-2
t24
+246

OVIm
64

DNy
DK

DNy
DNy

ÉNy

Bátort
legolcsóbban és m egbifl^ö Jó fningséglggn 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel- 
tét^ek: Vidékre Đ I J M E N TJE S jszállifgs!

Bú ,to rá 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.

—  A Szinügyi Bizottság alakuló ülése. A 

községi képviselőtestület által három évre 

megválasztott szinügyi bizottság tagjait a bi
zottság megalakulása végett a községi fő
jegyző szerdára, július 15-ére a községhá
zára hívta egybe. Az értekezlet, amelyen a 
tagok teljes számban jelentek meg, elnökévé 
egyhangúlag az eddigi e lnököt: dr. Schauer 
Gábor főszolgabirót és jegyzőjéül vitéz Biki 
Nagy Imrét választotta meg. A  bizottság az 

újonnan választott elnök vezetése alatt a 
városi színkört a július hó 20-tól szeptember 

hó 20-ig terjedő időre Károlyi Jánosnak, a 
békéscsabai színi kerület engedményesének 
adta át. A  jó hírnévnek örvendő és az el
múlt idényben nálunk is megkedvelt és azóta 
is előnyösen átalakított társulat tagjainak a 
névsorát és a tervbevett előadásokat az ér
tekezletre beidézett titkár ismertette. A  társu

lat a szinügyi bizottság óhajára a bérleteket 
a z  olcsóbb relációjú helyekre is kiterjeszti 
és az előadásokat mindennap pontosan egy 

negyed 9 órakor kezdi meg. Az előadások 
sorozatát Fodor L ász ló : Érettségi cimű víg
játékéval július 23-án kezdik meg.

— Segélyt kapott. A  vármegye törvényha

tósága ifj. Pálinkás András békésszentandrási 
lakos elhullott lova pótlásához 30 pengős 
segélyt ulalt ki.

— Milyen eredméiyeket érnek el a magyar 
olimpikonok az olimpiászon ? Erről a  rendkívül 

érdekes kérdésről nyilatkozik Scbermann 

Rafael, a  világhírű gszichogiafol^giifr a Sfóin- 
házi Elet e heti számában. Darabmellékletül: 
„Méltóságos asszony*. Kottasláger; M a 

utoljára kérem, tangó. Ára 60 fillér. Előfize
tési dij egynegyedévre 6'50 pengő. Kiadó- 

hivatal : Budapest V II.t Erzsébet körút 7.

— Helyszíni szemle! tárgyalás. A  Békés- 

szentandiás—Szarvas közötti mqűt kiépítése 
lárgyában szerdán tartották meg a helyszíni 

szemlei tárgyalást. A z  út építéséhez Szarvas 

liözség 80 ezer pengővel járul hozzá, mely 
öt éven át 3 százalékos pótadótöbblettel nyer 

fedezetet.

— Állatbetegségek. A legutóbbi vármegyei 

Állategészségügyi kimutatás szerint járásunk

ban a tfövetkéző állatbetegségek léptek fel. 
Lépfene Öcsödön egy udvarban, sertéspestis 
Békésszentandráson 2 tanyában, Csabacsű~ 

dön 1 tanyában, Kondoroson 2 tanyában, 
Ö csödön 1 udvarban, 1 majorban és 1 tanyá

ban , Szarvason 2 udvarban, sertésorbánc 
Kondoroson 2 udvarban, 6 tanyában, Csaba- 
csűdön 3 tanyában.

— Úszóélet Szarvason. Tekintettel arra, hogy 

az augusztus 9-éri rendezendő nagyszabású 

„Körös-nap*4 műsorának egyik lényeges részét 

éppen a vizi ünnepségek s ezzel kapcsolat

ban úszóink szereplése tölti ki: a közeljö

vőben a szép képességű SzUTE is erőteljes 

megmozdulásra készül. Uszónőink és úszóink 

minden kedden, csütörtökön és szombaton 

délután 3—5-ig már treníroznak is a dr. Melís- 

strandon s augusztus 9. és 20-án gazdag 

műsorú úszóversenyek és vizipóló-mérkőzé- 

sek keretében veszik fel a küzdelmet a 

vidék úszóival. Július 19-én. vasárnap délután 

4 órakor tartják az első háziversenyt. A 

viziéletbe, melynek fejleményeit a sporttársa

dalom élénk érdeklődése kiséri, a Levente- 

Egyesület úszói is bekapcsolódnak.

—  Fellépett fertőző-betegségek. A legutóbbi 
vármegyei kimutatás szerint Szarvason has
tífusz 2, nyílt gümőkór 6, Kondoroson 1, 

bárányhimlő Szarvason 2, vérhas Békés
szentandráson 2, veszettségre gyanús marás 
Öcsödön egy esetben lépett fel.

— Elvesztette a,z igazolványát Szabó Pál 

békésszentandrási lakos ipari munkakönyvét 
elvesztette. A  munkakönyvét semmisnek 
nyilvánították.

— Autőbuszmenétrendet és várócsarnokot 
.kenjek. (Beküldet^ít.)^1r^kintete« ,&e*kesztő- 

ség! Nagyon széfén kérem szíveskedjenek 

soraimat b. lapjukban közölni. A  Szarvasi 

Közlöny hasábjait! kérjük nagyon sokan 

öcsödi, szarvasi és békésszentandrási lako

sok, hogy a MAVART igazgatósága az 

autóbuszmegállóknál a  házak falára helyezze 

ki a  pontos menetrendet, hogy mindenki 

pontosan megtudhassa a  járatok idejét és 

az autóbuszok indulását. Ugyancsak kérjük, 

hogy a  megállókhoz minden községben csi

nos várócsarnokokét építsen az igazgatóság, 

hogy a csúnya idében ne legyünk kénytele

nek a  megállóhely környéki lakosokat za
varni. Közérdekűr kérelmeinket a M AVART 

érdemes igazgatóéágának figyelmébe ajánljuk 

és kérjük azoknak megfontolását és lehető 

mielőbbi teljesiléiét A tek. Szerkesztőségnek 

megköszönöm jóindulatát és vagyok, Öcsöd, 

1936. május 4  Aláírás, öcsödi lakos.

* * * * * *

HAVI

vdeg6ns dívalollönyők a legelegánsabb szab&s szerű#

úriszabónál
Raglánok, felöltő#, tok a leg- 

fazonokban.

— Hogyan termeszthetünk óriási gyümölcsö
ket ? Erre a kérdésre ad feleletet a Növény- 
védelem és Kertészet legújabb száma. Cik

keket közöl még az őszibarackfa szaporítá
sáról, a gyümölcsfák alanyairól, az alma és 
körte varasodásáról stb. A  színes élethű 

gyümölcsképet is közlő két szaklapból a 
Növényvédelem kiadóhivatala (Bpest, Föld- 
mwelésügyi Minisztérium) a Szarvasi Köz
lönyre való hivatkozással díjtalanul kü ld  
mutat vá qy számot._____________________________

Egészséges és sikerdűs 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 

____________ Horthy Miklós út 9. sz.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  

Tengeri morzsolt 

Árpa (új)

Zab . . . .

14------
14------- -
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P U B L I K Á C I Ó

Ház eladó, 1. 330. -  Ház eladó. II. 329. — Ház el- 
adó.JIL 266s —, Nyontatványl legszebb kíyítelbep, leg
olcsóbban a Szarvasi Közlöny nyomda készít Nagy 
könyvkereskedés. — Heretzéna eladó, I. 74. — Ház 
eladó, IV. 126. — Föld haszonbérbe kiadó, II. 153. — 
36 hold föld haszonbérbe kiadó, II. 84. — Ház el
adó. IV. 111.-25 hold föld kiadó, 111. 91. -  50 hold 
föld kiadó, T IV. 187. -  Eladó ház. Zöldpázsit 516 
— 4 hold föld Kákán eladó, IV. 459. — A Szarvasi' 
Közlöny tartalmas, gondosan szerkesztett lap. A járás 
közönségének kedvelt lapja I

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb bettivel szedve 

- 6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

út 9. szám.

• Keveset használt kélszérnyas duplaajtó el
adó Érdeklődni lehet I„ 475.

'• Eladó egy jókarban lévő 1. a. Külföldi gyárt
mányú rövid zongora. Érdeklődni lehet a 
kiadóhivatalban. _______________

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel együtt 
kiadó, 111. kér. 90. szám alatt.

• 62 hold szántóföld mezőtúri halárban 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 háromszóbós 
lakást mellékhelyiségekkel. Értesítést a kiadó
hivatalba kérek adni.

. Csinosan bútorozott kétágyas szoba jú
lius hónapra kiadó. 1., 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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