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Végig az országon
Irta: dr. Dérczy Ferenc.a Turul Szövetség orsz. vezére

A magyar ifjúság, a magyar nemzet 
sorsdöntő történelmi korszakában mindig he
lyes érzékkel találta meg azt az utat, ame
lyen haladnia kell. A háború és a forradal
mak utáni években ismét helyesen diagnosz
tikáit, amikor, a magyar falu szomorú biológiai, 
szociológiai és kultúrális bajainak orvoslásá
ban látta elsősorban a nemzet jövőjét biz
tosítva. A háború utáni években férfiasodó 
ifjúság á külső erők fullasztó szorításában 
lázasan kutatta egyrészt azokat az okokat, 
amelyek a nemzet tragikus helyzetét előidéz
ték. másrészt tudományos felkészültséggel 
igyekezeti rámutatni a segítés azon lehető
ségeire. amelyek az adott viszonyok között 
is keresztülvihetők. Egyre jobban érezte az 
Új magyar nemzedék, majd a felismerés ön. 
tudatosságával hirdette, hogy a megcsonki- 
tottsága következtében • gyengülő trianoni 
Magyarország csak úgy lesz ellenálló, ha' a 
nemzet gyökerei a magyar faluk és tápy&t 
népe biológiai megerősödése után expanzív 
erőt képes kifejteni a határokon túlra is. A 
magyar ifjúság nem fecsérelte erejét,-lelkes
ségét, energiáját a napi politikában valórész
vételre. nem élte a boldogabb Magyarország 
fiatalságának gondtalanabb életéi, hanem 
történelmi .hivatásának tudatában felkereste 
a magyar falvakat, tanyákat, hogy a hely
színen szeneit tapasztalatok alapján kezd
hesse meg maga elé lűzött feladatának ke
resztülvitelét. Nagy munkájának legnagyobb 
sikere a Turul Szövetség múlt esztendőben 
rendezett Egészség Hete és ennek keretében 
rendezett egészségügyi kiállítás volt, amely 
őszintén és a cél érdekében leplezetlenül 
mutatta be a magyar vidék biológiai jelenjét. 
Az első roham sikerült, a magyar társadalom 
megdöbbenve figyelt fel adatainkra. Azóta 
elmúlt egy esztendő. Buzdított, lelkesített 
bennünket a siker, amely igazolta, hogy az 
ifjúság helyes úton jár. Fokozott erővel foly
tattuk megkezdett munkánkat az elmúlt 
esztendő alatt. Munkánk eredménye az az 
Egészség Vonat lesz. amely. István-király 
napján indul el, hogy felkeresse az ország
ban most már azokat is, akiket mondani
valóink a legközelebbről érintenek. Fel akar* 
juk hivni a társadalom legszélesebb rétegei
nek figyelmét a múlt mulasztásaira, amely
nek következménye a szomorú jelen, de 
ezzel nem lehangolni, nem siránkozni aka-. 
runk, hanem csupán állj! kiáltani és meg
erősíteni a hitet abban, amiben a magyar, 
ifjúság hisz: a szociális hibák orvosolhatók, 
a biológiai bajok megelőzhetők; A vonat nem 
vészkiáltás, csak figyelmeztetés .és oktatáé. 
Hisszük és reméljük, hogy a magyar társa* 
dalom magáévá teszi hitünkéi: a Duna me

dencéjében csak úgy tudjuk évezredes po
zíciónkat rögzíteni, ha a nemzet biológiai 
megerősödésének lehetőségét biztosítjuk. Ezt 
a célt tűzte maga elé többek között a Turul 
Szövetségbe tömörült magyar ifjúság s ennek

a célnak előmozdítására indítja útnak Egész
ség Vonatát, amely— akárcsak a veszélyben 
körülhordozott kard — nemcsak a veszélyt 
jelenti, hanem azt is, hogy minden fegyver
forgatónak csatarendbe kell állnia.

A szarvasi kereskedők nagy sérelme
Közönségünk érdékt, hogy csak a helyi, kipróbáltan megbízható 

kereskedőknél és Iparosoknál vásároljon
Hosszabb ideje, hofey kereskedőink, 

iparosaink szokatlan jelenséget tapasztalnak. 
Vevőiket minden ok és indok nélkül veszí
tik el. Szükségszerű utánjárás eredményeként 
azt állapították meg. hody a békéscsabai 
kereskedők és iparosok bizonyos szervezete 
a szarvasi részletre vásárló közönséget hang
zatos Ígérgetésekkel, rábeszéléssel elvonták 
a helyi, minden kritikát kibíró kereskedő-és 
iparostársadalómtój. Hogy ennek városunk 
szempontjából milyen sok hátránya van, azt 
külön hangsúlyozni felesleges. Ellenben épp 
a vevők érdekében-fel ^ell emelnünk ez 
ellen tiltakozó szavunkat- Azt mondják, a 
békéscsabai kereskedőknél, iparosaknál ol
csóbban lehet vásárofrii. MeriS tévedés i 
Szarvas kereskedői mindenkor hivatásuk ma
gaslatán, állottak, még soha semmi vád őket 
nem érte. Araikat úgy állapították és állapít
ják meg. aminél olcsóbban sehol semmit 
-beszerezni nem lehet.; Es hogy hogyan vi- 
szonylanak a helybeli árak a csabai árakhoz, 
azt maga a közönség is megállapíthatja. Mi 
bizonyosak vagyunk abbém hogy a csabai 
árak nem lehetnek alacsonyabbak a helyi 
áraknál s ezt nem győzzük eleget hangsú
lyozni és közönségünk figyelmébe ajánlani. 
Arra az esetleges vádra pedig, hogy Szarvason 
nincs megfelelő választék,- hivatkozunk áru
házaink szemléltető kirakataira, melyek ékes 
bizonyitékai a minden igényt kielégíteni tudó 
választékosságnak. E téren, merjük állítani, 
nem csupán a vidéki áruházak nívóját ha
ladja túl. de nem márad- alatta a fővárosi 
cégek készleteinek sem. A Békéscsabára be
utazó vevő olcsó, esetleg ingyenes utazási 
jegyet, az itteni beszervező megbízott minden 
vevő után magas jutalékot minden inkasszó 
után jelentős díjazást kap. Vájjon ki fizeti

ezt meg? A szarvasi vevő. Fájóbb pontja' 
az ügynek, hogy a helyi piac beszervezését 
Békéscsaba részére egy olyan Szarvason lakó 
úr vállalta, akitől magas intelligenciájánál 
fogva kereskedőink és iparosaink joggal el
várhatnák, hogy városunk közgazdasági éle
tének inkább hasznára legyen. Tudnia kellene, 
hogy a mi kereskedőink itt adóznak, itt költik 
el keservesen szerzett obulusaikat, kiveszik 
részüket minden; olyan anyagiakból, ami a 
szarvasi társadalmat sújtja, nagy támogatás
ban részesítik az itteni segélyre szorulókat s 
igy a tőlük elvont minden, vevő Szarvas egy? 
egy éhezőjének juttat még kevesebb kenye- 
fet.' Ném szabad tehát ezt a tevékenységét 
folytatnia1 — amire Istennek hála nincs is 
szüksége — ha súlyt helyez városunk érde
kére 8 mindannyiunk boldogulására. Éppen 
a fentebb kifejtett okoknál fogva városunk 
legjelentékenyebb kereskedő* és iparoscégei 
a helybeli részletre vásárló közönség érde
kében életre hívnak egy olyan szervezetet, 
amely bár a kereskedőinkre és iparosainkra 
óriási megterheitetést jelent, mégis lehetővé 
fogja tenni a készpénzáron részletre való 
vásárlást s az egyes részletek nem külön* 
külön a kereskedőknél, hanem az e célra 
szolgáló központi irodában fognak befizetést 
nyemi. E szervezet munkálatai annyira előre
haladott stádiumban vannak, hogy az alakulás 
a legközelebbi napokban meg is történik. 
Felhívjuk Szarvas egész társadalmának figyel
mét erre azzal, hogy mindenki, aki városunk 
fejlődési folyamatát nem gátolni, hanem 
előbbrevinni igyekszik: csakis helyi iparosnál 
és kereskedőnél szerzi be szükségleteit, amivel 
legelsősorban önmagának tesz jót. Miért? 
Mert itt, Szarvason, mindenütt, mindenből a 
legjobbat a legolcsóbban kapja.

Vidám szarvasiakkal a „Hírős városiban
Pillanatfelvételek egy tanulmány úti kirándulásról kedélyes epizódokkal

A Szarvasi Kereskedők Egyesülete múlt 
héten egynapos társaskirándulást rendezett 
Kecskemétre, a „Hirös város“-ba. A vigke- 
délyű kirándulók pompásan* érezték magukat 
az egész úton. Odafelé menet elgyönyörköd
tek a.Ttszavidék gyümölcsgazdag panorámá
jában. Visszafelé jövet pédig... De ' kezd
jük élőiről.

A kora reggelben lassan gyülekeznek 
a kirándulók. Az álmosságot a szemekből, 
a kávémaradékot az ajkaktól itt törfilgetik le 
ez eulóbusz*mégállónál.' A/fél hatra hirdetett 
indulás hagyományos szarvasi szokásbóHiat 
órakor történik. Egyesek ugyan azt mondják, 
hogy nem ezért, hanem mert as egyik hölgy

nem tudta begombolni új cipőjét és ezért késett.
■ •

Végül együtt van a társaság. Indulás. 
Békésszentandrás alatt az egyik férj észreveszi, 
hogy otthonhagyla titkon spórolt, dugott pén
zét. Öcsöd alatt egy másik, hogy a feleségét 
feledte otthon. Kúnszentmártonban már kecs
keméti barackpálinka járja mutatóba.

*
i

Két és fél órás út után. hatalmas ba
rackos-kertek között fut be az autóbusz 
Kecskemétre. Ezalkalompial a fúvószenekar 
és a polgármesteri diszbeszéd elmaradt. De 
jobb Is, mert Áy^ hamarabb elvegyülnek a 
kiváncsi szarvasiák ja kecskeméti kiállítás 
vásári tömegében, az idegenektől zsúfol..



SZARVASI HITELBANK Részvénytársaság
Elfogad

betéteket
a legmagasabb kamatozással és azokat bármikor visszafizeti.

Folyósít váltó- és folyószámla-

kölcsönöket
—  terményekre is — előnyös feltételek mellett.

Mint a Fonciére Általános Biztositó Intézet kerületi képviselete mindennemű
biztosításokat eszközöl.

utcák során. Megnézzük a templomokat. A 
különböző egyházfelekezetek templomai al
földi nyugodalmas békességgel egymás mellett 
foglalnak helyet. Egymással szembenéznek.

*

Az egyik útitársunk beszédbe elegyedik 
egy kecskeméti idős polgárral. — Mondja 
Bácsikám I Mikor szólaltatják meg a nagy
harangot ? — Hát ünnepélyes alkalmakkor ! 
feleli az öreg. — Na akkor szóljon, mert 
megjöttek a szarvasiak, hál ünnep van. — 
De csak temetésre harangoznak vele — fejezi 
be a beszélgetést a polgár és továbbáll. 
Mivel egyelőre még más céljaink is vannak, 
lemondunk az ünnepi harangoztatásról.

*

A múzeum értékeinek megtekintése után 
■a tizenkétféle kiállítást tekintjük meg. Leg
nagyobb sikere a barack-kiállitásnak van. 
Mennyi barackpálinka egy csomóban! Persze 
kóstolót nem adnakT sőt az egyik bankvezér
nek majdnem meggyűlt a baja a rendőrséggel, 
mivel az ujjával az egyik barackot megbökte, 
kiváncsi lévén arra, hogy puha-e. Ám a ba
rack megmozdult és utána vagy fél mázsa 
hullt le a magasra rakott gúlából.

4c

A hatalmas gyümölcspiacon már lehetett 
enni is, nemcsak kóstolni. A barackot 30—40 
fillérért mérik. Egy gondos háziasszony meg
jegyzi, hogy ezért kár volt idejönni, mert 
otthon 14 fillér kilója. Ennek ellenére meg
kóstoljuk a kecskeméti rózsabarackot és 
megállapítjuk, hogy van olyan jó, mini a 
szarvasi, Mangolban termett kajszi.

*

A városháza gyönyörű freskóiban so
káig gyönyörködünk. A gyönyörű városházát 
éppenúgy megirigyeljük, mint a város szép 
múzeumát. Délben a Sziktói-strandra mene

külünk. A közöttünk lévő ügyvéd barátunk 
állapítja meg a gyönyörű fiirdő láttára : Itt 
nincs v í z , de van impozáns fürdő. Nálunk 
hatalmas viz van, de ilyen fürdő még nincs.
— De lesz ! — szól az egyhangú kórusválasz.

*

Legnagyobb sikere a javadalmi hivatal 
lakályos, hordókkal bélelt pincéjének volt. A 
szarvasiak a kóstolónál 36 pengőt költöttek. 
Mit költöttek volna ezek a vidám kirándulók, 
ha nemcsak kóstolgatnak ?

*

A bugaci csárdát is behozták a piac
térre és az öreg csikós, a Hajagos bácsi 
egész nap hat hatalmas bográcsban főzi a 
bürgét, amiről utólag kiderül, hogy marha. 
Megkóstoljuk ezt is. Az élelmes kecskemétiek, 
amikor megtudják, hogy egy vegetáriánus is 
van a szarvasiak között, a neki hozott krump
liért dupla bürge árát kérik.

*

Csikóssal is találkozunk a nagy forga
tagban. Könyvet irt az öreg és azt árulja. 
Mint eredeti népi sajátságot szemléljük. A 
szűre gyönyörűséges díszítésekkel van tele. 
Olyan mintha a mi vidékünkről való volna. 
Később kiderül, hogy -debreceni az öreg és 
üzletből jött el a Hirös Hétre is. Lassan ő 
is hirös lesz ügyessége révén az egész or
szágban. Megígérte, hogy a Körös-napra el
jön Szarvasra is.

*

Este fáradtan hoz vissza bennünket az 
autóbusz. Ám az aranyifjúság most se tud 
pihenni, a tapasztalatok és kalandok elmon
dására kevés a három órás út. Vig kedély, 
aranyos hangulat, emelkedett társalgás, ötletes 
bemondások és éjfélre már itthon is vagyunk.

Huszonhárom szarvasi jól szórakozott 
a Hirös Városban: Kecskeméten.

h í r e k
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason július hónapban ifj. Géczy Dezső 
gyógyszer tóra 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 nagymise. 
délután 6-kor litánia. Hélköznapokon 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.

—  Képviselői beszámoló a szarvasi kerület
ben. Dr. Tóth Pál a szarvasi választókerület 
országgyűlési képviselője beszámolóját a 
kormány eddigi munkájáról és a jövő munka* 
évad programmjáról a gazdasági nyári mun
kálatok befejezése után szeptember 27-én 
fogja megtartani.

— Jegyzőválasztás Öcsödön. Öcsöd község 
képviselőtestülete a múlt héten dr. Laczay 
Péter szarvasi tb. főszolgabíró vezetése mel
lett tisztiszéki ülést tartott, amely a segéd
jegyzői állásra egyhangúlag dr. Csaba Mihály 
gyulai gyakorló*ügyvédet választotta meg. 
Az új segédjegyzőt először dr. Laczay Péter 
tb. főszolgabíró üdvözölte közvetlen, magya
ros, szívből fakadt szavakkal, majd Molnár 
Béla főjegyző az elöljáróság, dr Oláh Antal 
a képviselőtestület, Izsó Sándor pedig a 
munkásság nevében mondottak üdvözlő 
szavakat.

Át a g léc seren
Irta: Péchy-Horváth Rezső

A Magyar Túrista Szövetség 1934. évi irQdalmi 
pályázatán dicséretet nyert.

(2)

És körülöttem csend, isteni csend, ame

lyet még csak egy-egy havasi patakocska 

duruzsolása sem zavart meg. Csupán szeges 

cipőim alatt csikordultak meg a kődarabok.

Késő délután már a  Hüttében ittam a 

kitűnő klubteát, amelyet az öreg őr nagy 

buzgalommal és látható szakértelemmel ké

szített el. K ívülem még hárman voltak a kis 

faépület egyetlen szobájában, valami angol 

népség, amilyenbe minden négyzetméteren 

belebotlik az ember helvét földön Aargautól 

Neuchatelig, Porrenturytól Chiassoig. Ügyet 

sem vetettem reájuk, hanem vacsora után 

nyomban lefeküdtem.

Hajnali három óra tájban már talpon 

voltam. A  szemeim mintegy szokásnak en

gedelmeskedve, nyíltak fel, amikor odakünn 

a  havasok világában oszladozni kezdett az 

éjszaka homályos, párás szürkesége. Felkel

tem, mert —  életemben nem tudom hányad

szor —  meg akartam nézni a  havasok cso

dáját, a  hajnalpirkadást, amikor a  nap győze

delmesen, méltóságteljes lassúsággal felemel- , 

kedik valamely havas válla m ögü l. . .  A z 1

„Alpenglühen“ nevű alpesi csodát látni kel

tem fel, ahogy a havas lakója nevezi a nap reg

geli üdvözletét, amely csak a ragyogóan tiszta, 

ködmentes levegőben mutatkozik, évente alig 

egynéhányszor.

Egyszerre feltűnt kelet felől valami hal

vány rózsás pír, mint ártatlan leányarcon a 

pirulás. Keskeny csík — mélységesen sötétkék 

alapon citromsárga, alig ujjnyi sáv — hullott 

a  hegyvilág komor óriásaira s a természet lát

hatatlan kezei csodálatos színjátékba kezdtek.

Halk, metszően hideg szellő dudorászott. 

És egyszerre felemelkedett a  lángoló vörös 

aranynap tisztán kibontakozó, élesrajzú ko

rongja. Mint valami gigászi diadalm i jelvény 

magasodott fel, amelyet láthatatlan fonállal 

sebesen húznak felfelé. Fény, élet, elevenség 

ömlött el most mindenen. Aranyfényben ra

gyogtak a  csúcsok, a  hó azonban gyenge 

rózsaszínben pompázott, egyes helyeken pe

dig kéken csillogott. Káprázatos, megdöbbentő 

szépség terült el körülöttem, valahol üde és 

fátyolozott madárhang pittyegése is csörrent, 

mint valami reveláció s minden szikla és 

marék hó a hatalmas öserő dícséretét ragyogta.

És ebben a pillanatban lihegve állott 

meg mellettem egy emberi alak. A  tegnap

esti angolok egyike lehet, gondoltam és Jeg- 

kevésbbé sem zavartattam magamat. De a  

következő pillanatban észre kellett vennem

őt, mert darabos nyelvén néhány hangos 

elragadlatás-szót kiáltott bele az alvó csendbe. 

Bosszús tekintettel fordultam feléje. Ebben 

a percben legjobban szerettem vo lna ,, ha 

megsemmisül, füstként eloszolva a pirosló 

fényességben, amiért káprázatos hangulatom

ból kizökkentett.

De megriadva, megijedve bámultam  

reája . . .

A z angol szavak kiáltója és hangula

tom elriasztója csodás szépség volt 1 Am int 

ott állott kipirultén, erősen csillogó szemek

kel, ajkai mosolyra nyílva és szinte önkívü

leti állapotban, a  gyönyörűségtől ésacsodá- 

lat-terhességtől érthetetlen szavakat mormolva

—  igazán nem tudtam volna dönteni, ha azt 

m ond ják : boruljak le a  legszebb látvány 

előtt, hogy — melyik előtt boruljak le ? Mert 

szép volt a rózsaszínű hó és az aranyfolyamú 

havas csúcsa, de az angol lány is szép 

volt, sőt még talán sokkal szebb is emezeknél.

Szótlanul bámultam  percekig.

Szőke, dús haja aranykorona gyanánt 
övezte fehér homlokát s most a  felkelő nap első 

sugaraiban a  folyékony arany élénk csillám- 

lásával csillogott. A lakja karcsú és lenge 

volt, nemes, tiszta és szelíd vonalú.

(Folytatása következik).
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Mezőgazdasági Közraktárak Rt. I
i  Telefonszám:

I 15.
szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám: |

a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. (
| elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- | 
I  pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. 1
H Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. | 
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—  Gyengén ég a villany. (Beküldetett.) Te

kintetes Szerkesztő Úr 1 Kérem közölje a 

lapjában panaszunkat, hogy ezáltal a helyzet 

javuljon. Én mint este is dolgozó iparosem

ber szemem romlásának káréra tapasztalom, 

Hogy a  villany esténként annyira legyengül, 

hogy 40-es égő mellett is alig lehet látni. 

Kérjük Mezőtúrt, hogy ha már csak általuk 

kaphatjuk meg a salgótarjáni villanyt, legalább 

megfelelő erősségben továbbítsa, mert a 

gyenge villany nagyon rontja a szemeinket.

Tisztelettel: Aláírás, szarvasi iparos.

— Iparostanonc-iskolai felügyelő bizottsági 
ülés. A  szarvasi községi iparostanonc-iskola 
a múlt héten ülést tartott. Dauda Mihály el
nöki megnyitója után megalakult az új ipa- 
rosiskolai felügyelőbizottság, melynek tag ja i: 
Dauda M ihály községi biró elnök, Medvegy 
Miklós szabó, Forster Károly bádogos, Dem
csák János csizmadia, Frankó Mrhály tanító, 
Kovácsik Károly kereskedő, Szarvas nagy

község képviselőtestülete nevében viléz Biki 
Nagy Imré főjegyző, a kir. tanfelügyelő dr. 
Símkovicz M ihály községi jegyző, az elsőfokú 

iparhatóság Kasnyik János,'Tákos Lajos az ipar
testület részéről, Jánowsky György igazgató 
mint előadó és Regős Béla tanító mint a 

tantestület kiküldöttje hivatalból tagjai. A  fel
ügyelőbizottság b saját kebeléből alelnöknek 
egyhangúlag Kovácsik Károly kereskedőt vá
lasztotta meg. A  jó  előmenetelő s magavi
seletű tanoncok vizsgái jutalmazására 108 50 
P és 29 darab könyv folyt be. Beterjesztette 

ásigazgbtö' az iparostanonc-iskolai tanulók 

által az 1935—36. tanévben fizetett tanszer- 
díj. és. könyvtárilletékről összeállított kimuta
tását s a? ifjúsági egyesület zárszámadását. 
Felhatalmazta a  fbiz. az igazgatót, hogy az 

ifjúsági'egyesület könyvtára részére a kise
lejtezett könyveket, a beszerzendő és besze
rezhető könyvekből egészítse ki, illetve azo

kat vásárolja meg. Békés vármegye alispánja 
az. iparostanonc-iskola 1935. évi zárszám 

a d á s t . 960632 P bevétel, 9115*26 P kiadás 

s '.49V5Í>: P  maradvánnyal jóváhagyta. Az 
iparoštanorić-iškolai közismereti tanfolyamra 
a kir. főigazgató Roszik János tanítót vette 

fel,. Regős Béla tanító a  hivatalból! beírást a 
jpyő .tanévre befejezte. 178 tanulója lesz az 
Iparbstanoric-iskolának a jövő tanév elején, 
amely létszám azonban a tanév folyamán 
állandóan növekszik. Beosztattak a tanítók, 

? fó ífá ll^ lfö íd tP * Íz  órarend. A  jövő tanévi 
tanszerdij 2'80 P-ben, a  könyvtárilleték 1 P, 
s az »Ipari szakkönyvtár" dij 50 fillérben 

lett megállapítva. Jegyzőkönyvi köszönet sza
vaztatott Podani János, Kudlák Pál, Palkó- 
vics István volt felügyelőbizottsági tagoknak, 

akik évek hosszú során át viselték tisztsé
güket az iparostanonc-iskola felvirágoztatása 
érdekében s akik most megváltak az iparos- 

tanonc-iskolától.
— Hasbarugta a ló. Brachna Pál szarvasi 

gazdasági cseléd Tóth Mátyás szarvasi gaz

dáná l állott szolgálatban. Az elmúlt héten 

kévehordás közben az egyik ló hátrarúgott 

és a  bérest hasbarugta. Sérülése oly súlyos 

volt, hogy a szarvasi mentők a gyulai köz

kórházba szállították kezelés végett. Álla- 

pöta súlyos.

H M W M n

a Szarvasi Közlönyben!

Gazdag tartalommal jelent meg 
az ev. Vajda Péter gimnázium értesítője

Négyszázhatvanöt tanuló vizsgázott le az év végén
A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter gimná

zium értesítője most jelent meg Raskó Kálmán 
igazgató gondos és szakavatott szerkesztésében. 
Az ősi iskola egy éves munkájáról gazdag tar
talommal számol be a szépen összeállított, gon
dosan egybeszerkesztett értesítő, melynek vezető
cikke „70 év" címmel a bányai ev. egyházke
rület érdemekben gazdag püspökének, dr. Raf- 
fay Sándornak munkásságáról, gazdag lelkiségé
ről és nagyvonalú egyéniségéről értekezik. „A 
tanulóifjúság magalartása* címmel közli az ér
tesítő a gimnázium kiváló vallástanárának, Ko- 
rim Kálmánnak ériékes értekezését, amit egy 
szülői konferencián olvasott fel. Az ifjúság lelki
ségébe mélyen belenyúló, sok eredeti meglátást 
tartalmazó tanulmány méltán számíthat érdeklő
désre nemcsak pedagógiai, de szülői és társa-

ismerteti. Az érettségi vizsgálatok eredményének 
közlését az elvégzett tananyag ismertetése követi, 
majd az ifjúsági egyesületek munkásságának is
mertetőjét találjuk meg. A könyv- és szertárak 
szaporodásának közlése után a statisztikai ada
tok táblázatai jönnek sorra. Ezekből megtudjuk, 
hogy az intézetbe 480 tanuló iratkozott be, eb
ből 465 vizsgázott. Évközben 12 kilépett, 2 meg
halt, 1 vizsgálatién maradt. A tánulók közül 
223 ev., 55 ref., 124 r, kát., 1 gör. kát., 1 gör. 
kel. és 61 izr. volt. 205 helybeli, 230 megyebeli, 
a többi pedig más megyebeli, illetve 1 elszakí
tott területről való. 67 tanuló a szomszédos köz
ségekből járt az előadásokra. A vizsgázott tanu
lókból 57 jeles, 139 jó, 189 elégséges eredményt 
ért el, 54 egy, 2 kettő, 24 több tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot. Az intemátus életéről kü-

dalmi körökben is. Az iskola múltjának bemu
tatása után az elmúlt tanév részletes, minden 
mozzanatra kiterjedő ismertetését találjuk. A 
fenntartó- és kormányzótestület bemutatása után 
az intézet személyzetének felsorolása következik, 
majd a tanárok egyházi, társadalmi és irodalmi 
tevékenységéről találunk érdekes tájékoztatót. A 
tanulók táblázatos névsora azok vallását, lakó
helyét, születési idejét és általános osztályzatait

lön fejezet számol be, majd a jövő tanévi tájé
koztatót az orosházai gimnáziumi tanfolyam 
ismertetése követi. Az értesítőt a könyvtár cím
jegyzékének folytatása fejezi be. Örömmel olvas
tuk végig a gimnáziumi értesítőt, amelynek gon
dos, csinos és szakavatott előállítása a Szarvasi 
Közlöny Nyomda- és Lapkiadóvállalat ízlését és 
figyelmes munkáját dicséri. —o—

Zászlóavatás a kondorosi cserkészcsapatban
A  zászlóavatás után népünnepélyt

A kondorosi 591. számú Rákóczi 
cserkészcsapat augusztus 2-án délelőtt 
11 órától a Hősök szobra előtt tartja 
meg zászlóavatási ünnepélyét. Az ün
nepély műsora a következő : 1. Zenés 
felvonulás. 2. Himnusz. 3. Csákói Geist 
Marly úrhölgy átadja a zászlót. 4.

: és cserkésztábortüzet rendeznek

Krón Ferenc cserkészparancsnok ava
tóbeszédet mpnd. 5. Zászlószegek be- 
verése. 6. Hiszekegy. 7. Elvonulás. 
Délután 2 órától a ligetben népünne
pélyt, este 9 órától pedig a vásártéren 
cserkésztábortüzet rendeznek a .ven
dégcsapatok közreműködésével.

1 fillér üvegenként a

paradicsom bél kupak,
amely kötözés, ragasztás nélkül rögtön oly 

légmentesen tapad, hogy nem kell

dunsztolni.
Kapható Szarvas minden fűszerüzletében. 

Gyártja : Kienast és Báuerlein, Budapest. 

Gyér: IX., Soroksári út 108. 

Központi iroda: Szvelenay utca 21.

—  Felöklelte a tehén, lábát törte. Borgulya 

Márton szarvasi II. 82. szám alatti lakos az 

istállóban a tehén körül foglalatoskodott. A 

tehén felöklelte gazdáját, aki a  lökéstől az 

istálló falának esett. A  lökés következtében 

oly szerencsétlenül esett az istálló falának, 

hogy felső lábán combtörést szenvedett. A  

súlyosan sérült gazdát orvosi gyógykezelés 

a lá  vették.

É R T E S Í T É S  I
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

Telefon: 94.

Nagy M ihály
bérlő. (Motormalom.) 

Telefon: 94.



H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

Beszélgetés 
egy öreg teritővel
A meleg nyári reggelben, hogy itt kinn 

ülök a napsugaras verandán és a nap fénye óit 
vibrál a frissen mosolt köveken és a most ön
tözött muskátli virágokon, a fikuszok hatalmas 
levelein, hogy serceg a toliam a reggeli csend
ben, amit csak a nagy akácfán bogarászó arany- 
málinkó csattogása tör meg, veszem észre az 
asztal öreg téri tőjét. Az aranymálinkóról, népie
sebben sárgarigóról jut eszembe kisleányomnak 
érdekes megállapítása, amely már a földrajztu
domány kiterjedésének tudható be, a nemrég 
befejezett abesszin-olasz háborúskodás kapcsán. 
Kisleányom egy reggel arra ébred, hogy a sárga
rigó már nem „Kell-e dió fiú ?“ kérdést kiáltja 
az ébredők felé, hanem az abesszin háború 
alatt bővebben megismert „Etiópia** szót. Hogy 
mennyire igy van, rpindenki megfigyelheti és 
hogy most szól az arany-málinkó, én is kis
leányomnak adok igazat és akaratlanul is a 
szegény négusra gondolok, aki a nagy abesszin 
osztozkodáson Angliának jutott. Amint elnézege
tem e papírlap alatt lévő öreg szarvasi térítőt, 
annak nemesvonalú szövéseit, fekete, piros és 
sötétkék vonásait, beszédbe elegyedek vele. El
beszélgetek e holt anyaggal, amely ékes regélője 
rég letűnt időknek, békességes napoknak, egy
hangú éveknek. És beszél ez a lenvászon hal
kan, csendesen, nem is hallja azt még az a 
lámpa villanydrótját hintázó légy sem, csak a 
lelkem, amely szivem zsongitásával oly gyakran 
visszajár abba a múltba, amely már örökre el
tűnt és én oly nagyon szerelném azt szavakkal, 
emlékekkel, színekkel átmenteni, hacsak parányi 
maradványokban is a jövendőbe. Az öreg ab
rosz beszél. Régi idők régi szokásairól. Régi idők 
asszonyairól, leányairól, embereiről. Nagy len- és 
kendertáblákról. Fáradságos tilózésokról, a körösi 
kendaráztatásokról, rokkák és guzsalyok gyors 
forgásáról, szorgalmas kezek munkájáról, szövő
székek daloló üteméről. Üdezöld pázsitokon fe
hérítésre kitelt hosszú házivászon folyósokról, 
amik a csendes udvarokból, pázsitos faluvégről 
messziről integetnek. Beszél a terítő elfeledett 
kivarrási mintákról, régi népi motívumokról, mik 
sok egyéb emlékekkel tűntek el, hogy jött az 
olcsóbb és hitványabb gyári áru, amely kiszorí
totta a tartós és szép népi szőttest. Kényelemre 
és munkátlanségra tanította meg a falvak népét 
a gyári termék és hogy a padlásokra és a ke
mencébe kerültek a fonó- és szövőszerszámok, 
igy halkult el, majd teljesen el is halt a magyai 
falvak lakóinak ajakéról a nóta és a dal is. 
Vasárnap délután, a nagy nyári nagy kánikulá
ban kintjártam a határban. A forrón tűző nap
ban kihalt volt az egész vidék. Olyan volt az 
egész táj, mintha arra még madár sem járna. 
Elkésett aratók munkadala nem csendült ki nó- 
tés jókedvben. A csabacsűdi uradalom felé tartó 
munkábamenők is búsan lógatták fejüket a ko
csira erősített vastag vendégoldalakon üldögélve. 
Pedig valamikor ilyenkor vig dal járta, nótázott 
a fiatalság. Ma pedig, ha el is indul egy nóta, 
vérszegény az, léleknélküli, a budapesti aszfalt
ról hozott sláger, mint a „ha már tavasz van, 
legyen tavasz** vagy „éjjel az omnibusz tetején*. 
Szomorúan mesél nekem az öreg terítő a hal
dokló múltról, a lélektelen jelenben és ha le
hunyom a szemem újból elibém jönnek a dal- 
talan tanyák daltalan lakóikkal. Nagy fáradsá
gok ütnek ki az arcokon, szomorú életek bús 
tragédiái és úgy szeretném ezeket az arcokat 
megsimogatni, boldog örömökre felringatni, kacagó 
boldog dalokra, reménytnyujtó nótákra, a jóter- 
mésnek és a jó árnak, a jó egészségnek örömére, 
a szép magyar élet boldogságára. Szeretném el
vezetni őket a rokkák és szövőszékek daloló 
munkakörébe, a háziipari elfeledett szépségek 
közismert rejtekeibe, hogy azok kattogásával, ko- 
pácsolásával újra feléledjen a szivekben a rég 
elfeledett dal, az elvesztett birodalom, a fáradtan 
ráncbaszakadt mosolygás. El szeretném vezetni 
őket a fazekasok virágos cserepei közé, a sza
bók, szűrösök, gubások elfeledett mintái, motí
vumaihoz, hogy a köcsögök, szűrök és kozauchok

újraéledésével felfakadjon újra bennük a boldog
ság szent dala, a nóta, a boldog örömök és 
reménykedő fájdalmak égig szárnyaló mosolya, 
a magyar föld népének mindenkori éltetője. Be
szélj öreg terítő nekem és adj erőt, hogy beszé
ded továbbihlessen mindazokhoz, akik úgy érzik, 
hogy dal nélkül, virág és illatok nélkül oly üies 
az életünk lakjunk bár verandás kastélyban, vagy 
kicsiny nádfedeles tanyai házacskában.

Az 584. sz. Gábor Áron iparos cserkész- 
csapat az idén szakított az eddigi táborozás 
hely-megválasztásának múlt gyakorlatával. El
hagyta a szép Körös-partot s rekkenö hőségben 
vigan dalolva vegyült bele nótázása a kaszák 
pengésének alföldi kenyérzenéjébe s igy érkezett 
meg Orosházára. Rövid várakozás után egy te
hervonat kivontatta vasúti kocsinkat a gyopárosi 
állomásra. Horváth Gyula áll. isk. tanitó és neje 
a legmelegebb szeretettel várták a csapatot. A 
park egyik legszebb részén kaptunk táborozási 
helyet. Szabolcska akácosai alatt két oldalról 
szegélyezett területen. Alighogy sátrainkat lever
tük, megindult a fürdővendégek kedves látoga
tása, amely azóta sem szünetel. A fiúkat annyi 
kedvességgel halmozzák el, hogy innen valóban 
a legszebb emlékekkel fogunk távozni. A napi 
foglalkozás mellett az úszók verseny3 uszodájá
ban van a napi többórás fürdés, ezt is díjtala
nul engedték át. A fiúk jókedve arányos a 35 
fokos meleggel. A látogatók közül, szarvasiak 
sem hiányoznak. Szarvasról régebben elköltözői
tek úgy járnak-kelnek itt a fiúk között, mintha 
egy feledésbe menő kedves emléket akarnának 
az elmerüléstől megmenteni. Az elöljáróság, a 
fürdővezetőség, valamint a kertészet vezetője és 
a nagyközönség részéről csapatunk, amely első, 
mint táborozó csapat, lekötelező szeretetben és 
különös jó elbánásban részesül.

Ezt a nagy jóságot vasárnap jól elkészített 
tábortűzzel akarjuk megköszönni. Mire soraim 
napvilágot látnak, addigra már ki tudja, hányán 
élnek még a csapat tagjai közül, mert az oros
házai cserkészek megizenlék a háborúi, mi el
fogadtuk és egyetlen éjjeli csatározás fogja el
dönteni, hogy Orosháza vagy Szarvas árvalány- 
hajas cserkészei közül, kik az ügyesebbek.

Krón Ferenc cs.-parancsnok.

Bizonyára érdekelni fogja az otthoniakat, 
hogy mit is csinálnak Mátrafüreden a szarvasi 
gimnázista cserkészek. Eltult már a drága idő
ből egy hét s amilyen szépen indult a hét eleje, 
olyan rosszulért az véget. Három napig élveztük 
Mátrafüred kellemes levegőjét, épitették-diszitet- 
ték a tábort serény csérkészeink. A hegyoldal
ban levő táborhely, a szép kilátás annyira meg
tetszett, hogy már a táborozási idő meghosszab* 
bitáséról kezdtünk álmodni, amikor pénteken éj
jel megkaptuk a figyelmeztetést, hogy azután

—  Róth Béla kitűnő hirnevű fényképező 
műtermét átvettem és megkedztem működé
sem. Felvételek reklám árak mellett,
naponta 9 —1-ig és 3—6 eszközöltetnek vasár- 
és ünnepnapokon is. Demeter Károly 
Párizsban többszörösen kitüntetett fényképész.

—  Orvosi hir. Dr. Ungár László fogorvos 
külföldi tanulmányújáról megérkezett és ren
delését újból folytatja.

szomba'on mindent elsodorjon a hatalmas vih^r, 
amilyet eddig még a legöregebb táborlakók se 
láttak. Nálunk csupán az egyik sátrat mosta alá 
a viz s a parancsnoki sátorban keletkezett égy 
kis hegyipatak, a szomszéd debreceni csapatnál 
azonban sátrakat szakított be a diónyi jég s 
három edényt étellel együtt — .melyeket hQtés 
végett állítottak a patakra — úgy elsodort az 
ár, hogy még a lábasokat sem találták meg. 
Ezekután kénytelenek voltunk a tábor területét 
csatornázni, a veszélyes helyen levő ágyakat 
dúcolni s most már jöhet akármilyen idő, pro- 
grammunk megy tovább az előzetes terv szerint, 
Vasárnap a motornélküli repülést néztük meg. 
futballban 3 : 1 arányban győztünk a debreceni 
cserkészek felett, utána közös tábortüzet rendez
tünk velük. Egyébként látogatás tekintetében ál
landóan nagy érdeklődésnek örvendünk. Nem is 
csoda. Mátrafüred gyönyörűen kiépült, sok a 
nyaraló s egy-egy ott megjelenő cserkészcsapat 
áldozatukul esik.Kirándulásaink során megnézzük 
a környék minden nevezetességét. -Utunkon -a 
mátrai térkép-útmutatók vezetnek, amelyek jelzik 
azt is. hogy mennyi idő alatt lehet egy pontot 
elérni, azonban nem valami megbízhatóan s a 
tapasztalatokat Csabacsűdy Jóska szűrte le a 
legsűrűbben, amikor ennél a feliratnál: „Hanák 
kilátó 20 perc" — megjegyezte: „No akkor 
másfél óra alatt el is érjük !“.•

Ami ezenfelül érdekli az otthonlevőket V- 
különösen a szülőket — azt megírták a fiúkba 
többiekről pedig majd későbbb. ~

Dr. Lestyán Jánoscs.-tlszt.

— Balatoni utasok 50 százalékos menetdij* 

kedvezménye. Július hó 18-tól a m. kir. Állam
vasutak vonalain a Balatonra utazó és vala
mely ottani üdülőhelyen igazoltan 3 napig 
tartózkodó utasok visszafelé az oda használt 
egészárú menetjeggyel utaznak díjmentesén 

vissza. Bővebb felvilágosítással az állom ás
főnökség szolgál.

— Felhívjuk háziasszony olvasóink figyelmét 

lapunkban megjelent budapesti Bélgyárszéti- 

zációs készítményére: a Paradicsom- Délkú- 
pakra, amely kötözés, ragasztásainkul rögtön 
oly légmentesen zár, hogy nem kell dunsž- 
tolni. Minden eddigi módszernél biztosabb 

és olcsóbb. Kereskedőknek, kik a  terjesztés
sel városunkban foglalkozni kívánnak,: nagy 
engedményt nyújt a gyártó cég. c

4— 5 HAVI

RÉSZLETRE
elegáns divaíöllönyök a legelegánsabb szabás szerinl

Kugyela úriszabónál készülnek.
Raglánok, felöltők, télikabátok a leg

szebb fazonokban.

Beszámolók a szarvasi cserkészek 
nyári táborozásáról

Nagyszerűen szórakoznak a szarvasi iparos fiúk Gyopároson, 
a diákok már hazajöttek a Mátrából



Nagy érdeklődéssel várja a közönség 
a színtársulat előadásait

Az »Erettségic cimű darab előadásával nyitott a színház

Csütörtökön este kezdte meg nyári 
sziniszezonját Szarvason Károlyi János jól 
összeválogatott társulata. A szarvasi közön
ség, amely mindig jó színházlátogatónak bi
zonyult, a megnyitó előadáson nagy érdek
lődést mutatott és a sok nyiltszini taps nem
csak a több jó jelenetből álló Fodor László 
darabnak szólt, de elsősorban a szereplők 
némelyikének, akik pompás alakításaikkal 
sokszorozottan rászolgáltak erre. Szentes 
László megnyerő külsejével, gazdagskálájú 
előadásával alakította az igazgatót, Maltya- 
sovszki Teri méltó partnernek bizonyult. Vér
tes Károly ragyogó humora, közvetlen játéka 
mellett Kováts Nusi lendületes, Farkas Zsuzsi 
őszinte és tehetségét erősen csillogtató ala
kításai érdemelnek dicséretet. Garamszegi 
Dezső a pedellus szerepében tűni ki, Besse 
Miklós, Harsányi Ferenc, Sólyom István, Ko
vács Hédi, Szabó Judit. Csillag Anna, Turcsi 
Gitta és Szabó László is osztozkodtak a si
kerben. Meleg, szép szinházi est volt. Öröm
mel állapíthatjuk meg, hogy a társulat meg
érdemli a. közönség fokozott támogatását.

A színház heti műsora:

Pénteken: Aki. mer, az nyer (operett).
Szombaton : Budapest—Wien (operett).
Vasárnap délután : Montmartrei ibolya 

{operett).
Vasárnap este: Budapest — Wien(operett).
Hétfőn ; Egy asszony hazudik (színmű).
Kedden : Szépségkirálynő (operett).

—  Donovan: Az elhagyott menyasszony című 
regényének hősét az oltár előtt hagyta el a 
vőlegénye. Megjelent a Milliók Könyve leg
újabb számában, ára 20 fillér, kapható min
denütt. Minden számhoz keresztrejtvény ér
tékes dijakkal. Nagy nyári rejtvényoiimpiász. 
A Milliók Könyve megjelenik minden heten, 
'előfizetési ára negyedévre 13 regény 2'40 
pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VI. kér. 
Andrássy-út 16.

O —  Fizessen elő
________a SZARVASI KÖZLÖNYRE 1

—  Lóverseny. Augusztus 2-án délután 3 

<3rai kezdettel Szarvason a sportpálya mö

götti gróf Bolza Pál féle birtokon nagysza

bású lóverseny lesz. A lóversenyen résztvenni 

óhajtó helybeli gazdák lovaikat a szarvasi 

Kisgazdakor helyiségében jelenthetik be. A 

pályán totalizator működik, fogadni lehet 

minden futamban. Olcsó helyárak, vendéglő, 

büffé, zene.

Nem minden búza dőlt meg
Már a felületes szemlélőnek is feltűn

hetett ezidén, akár vasútról, akár kocsiról 
nézte a vetéseket, hogy nem minden búza 
<Jőlt meg. Sokszor két egymás tőszomszéd
ságában lévő búzatáblán is az egyik erősen 
megdőlt, a másik pedig a megdőlésnek nyo
mát se mulatta, pedig feltételezhető volt, 
hogy a talaj, talajmunka, sőt a vetőmag is 
azonos volt.

* Tudjuk, hogy mi okozza a megdőlést. 
Túl sűrű, egyenetlen vetés okozza elsősor
ban, közvetve azáltal, hogy a búzanövény 
nem kap elég világosságot. Ezért a sorba- 
vetett búza sokkal kevésbé hajlamos meg
dőlésre, mint a kézzel vetett.

Kevéssé ismert az a tény, hogy a meg
dőlést sokszor egy gombabetegség okozza. 
Leggyakoribb oka azonban a túlbuja talaj. 
Legjobb ellenszere a megdőlésnek a kalá
szosok szuperfoszfáttal való műtrágyázása. 
A  szuperfoszfáttal műtrágyázott kalászosok 
szára erőteljesebben fejlődik, szilárdabb, a 
bütykök erősebbek. Erről meggyőződhetett 
bárki, ha egymásmelled fekvő szuperfosz
fáttal műtrágyáit! és mptrágyázatlan búza
táb lát megtekintett.

Egy magyar fényképész útja Erdélyből Parison, Tuniszon, 
Belgrádon, Budapesten át Szarvasig

Párisban a legmagasabb kitüntetést, az Akadémiai Pálmákat is elnyerte

A forró nyárban utam a Horthy-úton 
vezetett. Hagyományos szokásból most is 
betekintettem Róth Béla fényképészeti sza
lonjának előcsarnokába, amely már hosszú 
idők óla időnként sok értékes fényképészeti 
remeket mutatott be. Meglepődötten szemlél
tem a most kiállítóit, újszerűen ható képeket 
és néztem meg a képek alá kitett arany
érmek egész sorát. Mint minden iránt érdek
lődő azonnal beléptem a lakályos, sok képpel 
díszített műterembe, ahol egy barálságosarcú, 
finommodorú, megjelenésével is imponáló 
úriember fogadott. Amikor elmondtam kíván
csiskodó jövetelem céljai, lekötelező szívé
lyességgel tuszkol beljebb. Kérdéseimre bi
zakodó reménységei mondja el, hogy is
merve a szarvasi közönség kulturális és mű
vészeti igényéi, örömmel fogadta el Róth 
Béla fényképész, meghívását és vette át a 
műtermet azon reményben, hogy a szarvasi 
közönség is megértő jóindulattal fogadja majd 
nemes törekvéseit. Mozgékonysága, kultu
ráltsága, művészi képzettsége, nagy technikai 
ismerete, mind erre predesztinálják. Ahogy 
itt ülünk a hatalmas üvegtetejű műteremben 
és nézegetem az elébem tett sok-sok fény
képeket, amiknek mindegyike művészi törek
vésekről és nemes finomságokról, alkotójuk 
lendületes egyéniségéről tanúskodnak, sze- 
merjei Demeter Károly kérdéseimre húzódot- 
tan, a szolid székely-magyar ember tartóz
kodásával beszél önmagáról és nagy sikerei
ről. Erdélyországban született, ott végezte 
iskoláit,gyógyszerészgyakornokoskodása alatt 
is tehetsége a fényképezéshez vonzotta, majd 
Kolozsvárt megszerzi az ipart és Szegedre, 
majd Budapestre megy. Innen a művészetek 
örök városába Párisba jut és a hires Valéry 
műteremben, mint premier operateur helyez
kedik el és a francia előkelőségek és a mű
vészvilág fényképezésével lett közismert alakja 
Párisnak. A nemzetközi fotokiállitásokon ki
állított képei arany- és ezüstérmeket nyernek. 
A Societé Francaise de Photographie rendes 
tagjává és itt több tudományos és művészi 
előadást tart, amelyek elismeréséért a Társa
ság Munkatársi Aranyérmét nyeri el, amely
nek ő az egyedüli magyar tulajdonosa. A 
francia állam részéről a művészetek és tu
dományok legmagasabb kitüntetését az Aka
démiai Pálmát nyeri, amit eddig Magyaror
szágon, mint fényképész egyedül Ő vallhat 
tulajdonául. Tuniszban tudományos fénykép
munkálatokban vesz részt, amelyért a Tuniszi 
Dicsőség-rendet kapjđ. A francia sikerek után

hazavágyódik. Budapesten a legelőkelőbb 
szalonokban talál alkalmazást, majd Belg- 
rádba kerül, ahol több királyi családról ké
szít felvételeket. Innen kiutasították és pár 
hónapos budapesti tartózkodás után most 
Szarvasra jött. Lelkesülten beszél Szarvas
ról, Szarvas szépségeiről, a szarvasi hölgyek 
szépségéről, a szarvasiak lelkületéről. Köz
ségünk lakossága meg is érdemli őt, aki ko
moly tudással, művészi felkészültséggel jött 
ide, hogy a fényképezés magasabb elhiva- 
tását hirdetve művészi emlékeket készítsen 
a szarvasi családokról. Demeter Károlyt jó
indulattal ajánljuk olvasóinknak, Szarvas kö
zönségének jóindulatába.

— Anyakönyvi hirek. A szán asi anyakönyv

ben július 17-től július 24-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek : Kis Pál és 

Skorka Mária leánya Judit, Berger László és 

Scheiner Mária leánya Olga-Paula, Rágyan- 

szki György és Veles Judit fia János, Hursan 

István és Belopotocki Anna leánya Mária, 

Sechna János és Árvái Anna fia halvaszü- 

lelelt, Szentesi Lajos és Nagrant Mária fia 

Lajos, Rágyanszki György és Lestyan Mária 

fia Pál, Janurik Mihály és Sztruhár Zsuzsanna 

leánya Zsuzsanna, Behan Mihály és Palov 

Mária leánya Erzsébet, Podani István és 

Kasuba Anna leánya Anna, Schwartz Sán

dor és felesége leánya Hedvig, Sárkány János 

és Kis Zsuzsanna leánya Erika-Zsuzsanna. 

Házasságot nem kötöttek. Elhaltak: Furár 

Pál 2 hónapos, Klimaj György 13 hónapos, 

Kozsuch Judit 65 éves, Skorka János 3 hó

napos, Klimaj Erzsébet 18 hónapos, özv. Ja

nurik Andrásné Fabó Judit 58, Melian Jánosné 

Holub Judit 62, Medvegy János 47, Réthy 

Ilona 78, Bakulya Mihály 50 éves korukban.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. — Max. hő Csapadék

július 16 1i4'9 133*5 C
17 tl6 1 1305 —
18 t i 5.9 133* —

19 +18*9 136* —
20 1207 +36* 3*6
21 +17‘4 132*6 5*1

Szélirány

J>K
ÉNy
ÉK
Ny

ÉNy
DK

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

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



A legelsőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető 
Telefon 47. O  < 3 ^  TakáCS fakereskedőnél.

Elütötte egy idegen autó, 
súlyos sérüléseket szenvedett

Alkalmi autóval Csabacsíidről a békéscsabai kórházba szállították

Komár János 28 éves csabacsűdi 
földmives a múlt héten szombaton dél
után csabacsűdi tanyájáról a faluba 
igyekezett. Amikor a községhoz közel 
ért, a csárda mellett hirtelen egy hatal
mas kocsi rohant el az országúton, 
amely az útról lekanyarodó földmivest 
elütötte. Komár János azonnal esz
méletlenül terült el a földön, majd

—  A téligyümölcsök eltartása. (Irta Korponay 
Gyula m. kir. kertészeti felügyelő.) A téli- 
gyümölcs termesztés előmozdítása és érté
kesítése biztosítására a Gyümölcstermelők 
Országos Egyesülete kiadványában megjelent 
a „Téligyümölcs eltartása** cimű szakfüzet, 
mely a téligyümölcs termesztését, szedését, 
osztályozását, elraktározását különböző tipusú 
gyümölcsraktárolók műszaki leírását, terveit, 
stb. tartalmazza. A téligyümölcs termelése 
mindinkább évrő-évre fokozódik, ezért külö
nösen a kistermelők érdekeit tartva szemelőtt, 
időszerű kiadványt bocsátott közre ez az 
egyesület, hogy ezzel is előmozdítsa a gyü
mölcstermelő gazdaközönség érdekeit. A 
kiadvány óra az egyesület tagjainak 38 fillér, 
másoknak 58 fillér.

—  Országos vásárok. A vésztői országos 
vásárt július 29-én, a mezőtúrit augusztus 
3-án és 4-én tartják meg.

—  Kánikulai tanácsadó a Színházi Élet új 
számában. Mindenkit érdekel az a kánikulai 
tanácsadó, melyben pszihoanalitikus, kozme
tikus, vendéglős, divattudósitó és a pszihiater 
elmondják, hogyan kell védekezni a kánikula 
ellen. Sirius is nyilatkozik arról, hogy milyen 
lesz a nyár hátralevő része. Darabmelléklet, 
a Nemzeti Színház szenzációs darabja a 
Harangvirág, kotlasláger és kézimunkaiv egé
szítik ki a 286 oldalas Színházi Elet új szá
mát. Ára 60 fillér. Előfizetési díj negyedévre 
6*50 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII. 
Erzsébet-körút 7.

—  Felvétel a szarvasi kereskedelmi szak
iskolába. A szegedi tankerületi kir. főigazgató
ság fennhatósága és a szarvasi Kereskedők 
Egyesületének a patronátusa alatt álló 
szarvasi kereskedelmi női szakiskola a jövő 
1936—37. tanévre már most elfogad előjegy
zéseket. A beiratkozások mindennap délelőtt

egy arrajövő autóra feltették a súlyo
san sérült férfit és a csabai kórházba 
szállították be és gyógykezelés alá 
vették. A fiatal gazda nemsokára ma
gához tért, de akkor zavaros, össze
függéstelen feleleteket adott a fellett 
kérdésekre. A fején szenvedett komo
lyabb sérülést. Állapota súlyos.

8—12-ig a gimnázium igazgatósági termében 
eszközölhetők. Felvételkor felmutatandó a 
polgári iskola vagy* gimnázium IV. osztályá
nak sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány. 
A  tanfolyam elvégiése képesít könyvelői, kal
kulátort levelezői, titkári, pénztárosi, gyors- 
és gépírói állásokra, mind bankokban, taka
rékpénztárakban, hitelintézetekben, mind ke
reskedelmi, ipari és gazdasági vállalatokban 
és a magánkereskedő üzemének az irodájában.

— Magyar Nemzeti Stadion. Most, az olim- 
piász évében, a magyar sportkörökben sokat 
foglalkoznak a nemzeti stadion felállításával. 
Érdekes cikkben ismerteti a Magyar Nemzeti 
Stadion terveit, körülményeit Mező Ferenc 
olimpiai bajnok, azí Uj Idők mai számában. 
Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapja a szo
kásos gazdag tartalommal jelent meg. Kiadó- 
hivatal : Budapest, VI., Andrássy út 16. Elő
fizetési ára negyedévre 6 pengő 40 fillér, 
egyes szóm ára 50 fillér. Előfizetni lehet 
Nagy-könyvkereskedés Szarvas.

j
2893—1936. sz. A szarvasi kir. jérásbiróssg.

Hirdetmény.
A szarvasi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az 

állítólag elveszett következő okirat: 1 drb Demcsák Já
nos névaláírásával ellátott 1 P illetékű kitöltetlen válló 
megsemmisítése iránt az eljárás a Szarvasi Gazdák és 
Iparosok Szövetkezete a. í. a. Pénzintézeti Központ 
szarvasi bej. cég kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva 
felhívja az említett okifet birtokosát, hogy a jelen hir
detménynek a Budapesti Közlönyben történt harmad
szori beiktatásét követő naptól számított egy év alatt 
az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező 
esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a 
folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvá
nítani. í

Szarvas, 1936. évi július hó 18. napján.

A kiadmány hiteléül: Dr* vitéz Zerinváry s. k*
Tamás irodatiszt. jérásbiró.

— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 
KOPSTE1N Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy úi 25.

F i z e s s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb m agyar képesfolyóiratra.
Irodalom, képzőművészet, színház, zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franklin-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: R É V A Y  J Ó Z S E F  
Kiadja: a F ra n k lin -T á rs u la t

írják a legkiválóbb magyar irók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságírók; illusztrálják a  
legjobb rajzoló- és fényképezőművészek.

Évi előfizetés 8'40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala, Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. sz.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  13’90 — — —
Tengeri morzsolt 13'50-----’—
Árpa (új) 9"--------‘—
Zab . . . . . .  12‘-------- -

P U B L I K Á C I Ó

50 hold föld Décsi-laposban kiadó VI. 187. — Eladó
I. 516. sz. háa. — Hosszúsoron föld eladó, IV. 459. — 
40 hold föld Csabacsüdön kiadó, 11. 12. — 20 hold föld 
felesbe kiadó, II. 344. — 82 hold föld kiadó, IV. 123.
— Épület lebontásra eladó, VH. 547. — 8 hold föld
tanyával kiadó, 11. 410. — 20 hold föld Csipkársoron. 
kiadó, IV. 236. — 10 hold föld tanyával kiadó, II. 533.
— 15 hold föld eladó, 11. 283. -  3 hold föld kiadó. IV. 
470. — 17 hold föld feleshe kiadó, 1. 171. — 28 hold 
föld kiadó, IV. 145. -  40 hold föld kiadó, II. 171. — 
6 hold föld kiadó, II. 153. — Ház eladó, IV. 568. — 
Minden házban a legkedveltebb olvasmány a Szarvasi 
Közlöny.

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.

* Irodai gyakornokot fölveszünk. Cim a ki- 
adóhivatalban.

. Özv. dr. Sziráczky Jánosné halásztelki 
földje október 1-től bérbe kiadó. Feltételek 
megtudhatók a tulajdonosnál Deák Ferenc 
utca 96. szám alatt.

. 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., Haviór Dani u. 76. sz.

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

Felelős szerkesztő és kiadó NAGY SÁN DO R

Nyomatott a Szarvasi Közlöny nyomda* és Lapkiadóvá!* 
lalat nyomdájában, 1. Horthy Miklós ni 9. szám«

A magyar szellemi élet tükre: a TÜKÖR
A SZARVASI KÖZLÖNY előfizetői által az együttes előfizetés fejtételei szerint rendelhető 
meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.

A SZARVASI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára helyben negyedévre 
3' 18 P, egy hónapra 1 06 P, vidékre negyedévre 368 P.

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még m’di "beküldeni.

I t t  I e v á g a n d ó l  t 

A  S ZA R V A SI K Ö Z LÖ N Y  t. Kiadóhivatala
S Z A R V A S

Mint a SZARVASI KÖZLÖNY politikai hetilap előfizetője, ezennel előfizetek a

TÜKÖR-re 193...... .................................................-tói 193..........;......1..................................... -ig
a lapjukban hirdetett feltételek szerint.

Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöpi.

Szarvas, 1936. ............. _<.................................. .....


