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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Telefonszém : 16.

Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 Pt egy példány ára 10 fillér.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N

A kisiparosok 
szakképzettsége

Irta : Bornemisza Géza m. kir. ipar ügyi miniszter

Vissza kell szereznünk a kisipari 
termékekbe vetett bizalmat s ennek 
egyedüli útja a kisiparosok tudásának 
és szakképzettségének emelése. A most 
életbelépett új törvény bevezeti a mes
tervizsgát, szabályozza a tanoncidőt, 
a minisztérium foglalkozik a tovább
képzéssel, a tanoncoktatás reformjával, 
akkor tulajdonképpen ezt a célt tart
juk szem előtt, mert az a meggyőző
désem, hogy a kisiparosság gazdasági 
boldogulása is elsősorban felkészült
ségén múlik. Vannak, akik kifogásol
ják, hogy e törvénycikk a fokozottabb 
képesítés alapján áll. Elismerem, tény 
az, hogy vannak iparűző államok, sőt 
világrészek, ahol az ipari önállósulás
nak a képesítéshez való kötése még 
teljesen ismeretlen, pl. Észak-Amerika 
és mégis biztosítva van a fogyasztó
közönség kiszolgálása. Én azonban 
azt hiszem, hogy az európai és külö
nösen a hazai viszonyokat tartva 
szem előtt, mi nem haladhatunk ezen 
az úton. A magyar gazdasági élet 
tőkeszegénysége sem engedi meg azt 
a fényűzést, hogy megfelelő szakkép
zettséggel nem biró embereket, önál
lósulás révén, a közgazdaság terhére 
bocsássunk, mert ennek következménye 
sokszor vagyonok pusztulása lenne, 
mert az, aki az anyaggal, energiával 
nem tud takarékosan bánni, nemcsak 
saját magát és vevőjét károsítja meg, 
hanem károsítja az egész közgazda? 
ságot, az egész nemzetet. Azt hiszem, 
hogy amikor abban a kérdésben kell 
állást fogtalni, hogy az iparűzés tekin
tetében, a képesítés alapján állunk-e, 
vagy sem, nem mehetünk az amerikai 
példa után. Mert ott, pl. az áruház- 
rendszer tökéletes kiépítése, a vásárló 
lakosság igen nagy előszeretete a 
készárúk iránt és nem utolsó sorban 
.az amerikai települési viszonyok is 
közrejátszanak abban, hogy ott a kö
zönségnek ipari cikkekkel való kiszol
gálása, minden képesítés nélkül is 
megfelelően biztosítva van. Mi csak 
menjünk azok után a példák után, 
amelyeket a művelt nyugati államok
ban látunk, ahol körülbelül, hasonló 
életviszonyok vannak, mint a mieink. 
A háború után csaknem minden eu
rópai államnak különös problémája 
volt a kézműiparosokkal való foglal
kozás. Mindenütt az a meggyőződés 
jutott előtérbe, hogy a kézművesiparos

ság nem szükségképpen maradt el a 
gyáriparral szemben a versenyben, 
hanem az elmaradásnak oka minde
nütt, mint nálunk is, a hiányos szak
tudásban, a hiányos felkészültségben 
keresendő és mindenütt az a megálla
podás lett úrrá, hogy ezen nem a 
kézműiparosság elsorvasztásával kell 
segíteni, hanem igenis, mindent el kell 
követni a kézműiparosság talpraállitá- 
sára a megfelelő szaktudás biztosítá
sával és a megfelelő szervezetek léte
sítésével. Tényleg, ha végigtekintünk 
az európai államok során, azt látjuk, 
hogy Franciaország, amely az ipari 
szabadságnak első otthona volt, ma 
már megállapítja a kézművesmester
nek fogalmát, megállapítja a kötelező 
tanonckodást, megállapítja a szakba- 
vágó gyakorlatnak igazolását, sőt meg
állapítja azt, hogy egy ilyen kézműves
mester maximálisan hány munkavál
lalót foglalkoztathat műhelyében, újab

ban megállapítja már azt is, hogy két 
éven belül, csak a kereskedelemügyi 
miniszter előzetes engedélyével szabad 
cipőipari és cipőkereskedelmi üzemeket 
létesiteni, vagy áthelyezni. Németor
szágban már szintén a szakvizsgála
toknak, a mestervizsgáknak kötelező- 
vélételével igyekeznek nagyobb kép
zettséget elérni és a kézműiparos-társa- 
dalom szervezeti formáiban egyenesen 
erős visszahajlást mutat a régi céh
rendszer felé. Az ipari közigazgatás 
egyes kérdéseinek szabályozásáról 
szóló törvénycikkünk tulajdonképpen 
a szakmabeli képesítés fokozott ér- 
vényrejutásáért küzdő kézműiparnak 
minden képesítéshez kötött iparágában 
és az a célja, hogy olyan közigazga
tási szabályokat vigyen be a törvény
tárunkba, amelyek megteremtik a köz- 
igazgatási feltételeit annak, hogy az 
ipar színvonalát szellemi és erkölcsi 
tekintetben emeljük.

Dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő 
kormányfőtanácsosi kinevezése

A  lakosság nagy örömmel fogadta képviselőjének magas kitüntetését

Budapestről jelentik: A,kormányzó 
a miniszterelnöki teendők ideiglenes 
ellátásával megbizott földmivelésügyi 
miniszter előterjesztésére dr. Tóth Pál
nak, a szarvasi választókerület ország- 
gyűlési képviselőjének a közélet terén 
szerzett érdemei elismeréséül a kor
mányfőtanácsosi címet adományozta.

Szarvas lakossága* nagy örömmel 
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Még ebben az esztendőben megkezdik 
a békésszentandrási duzzasztó-gát építését

A  főispán többmilliós közmunkát szerzett a megyének

és kitörő lelkesedéssel fogadta képvi
selőjének magas kitüntetését. Szarvas 
lakossága különösképpen tudja érté
kelni azt a munkásságot, amit dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselő hosszú évek 
óla kifejt nemcsak Szarvas városa, de 
az ország kultúrális és gazdasági előre
haladáséért. A szép és megérdemelt 
kitüntetéshez Szarvas választópolgár
sága nevében melegen gratulálunk.

A főispán még a nyár elején fel- 
terjesztést intézett a földmivelésügyi 
minisztériumhoz és megkérdezte, hogy 
a megye területén tervbevett munkák 
közül melyek megindítására mutatko
zik lehetőség. Megkérdezte többek 
között, hogy a békésszentandrási duz
zasztó megépítését mikor kezdik meg, 
továbbá, hogy az öntözőcsatornák 
építésének megkezdésére melyik költ
ségvetési évben lehet a fedezetet. biz
tosítani. A felterjesztésre a napokban 
érkezett le a válasz, amely szerint a 
békésszentandrási duzzasztó-gát épí
tése még ezévben megkezdődik. A 
vízlevezető csatornákra vonatkozólag

pedig azt közölték, hogy azok építé
sére csak a jövő év folyamán kerül 
sor. A minisztérium döntését az egész 
vármegyében nagy örömmel fogadták, 
mert ez nemcsak azt jelenti, hogy 
többmilliós közmunka indul meg, 
amely a munkásság nagyobb töme
gének tud keresetet biztosítani több 
éven át, hanem jelenti azt is, hogy 
a Körösök hajózhatóvátételével, illetve 
a vizszintfelemeléssel a vármegye 
egész gazdasági élete fellendül és 
emelkedni fog a földek terméshozama 
is, a viziszállitás lehetőségével pedig 
olcsóbbá válik a termények szállítása.



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.

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason augusztus hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

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

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

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

—  Választmányi ülés. A Nemzeti Egység 

választmánya augusztus 30-án délután 2 

órakor a Polgári Kör helyiségében ülést tart, 

amelyre a tagokat ezúton is meghívja

a VEZETŐSÉG.

—  Halálozás. Horváth Árpád, dr. Horváth 

Dezső szarvasi származású OTI-felügyelő, a 

jónevű zeneszerző és zeneesztétikus fia, a

j budapesti Zrínyi Miklós reálgimnázium Vili.

I oszláiyos tanulója 17 éves korában a gyulai 

közkórházban meghalt, Temetése nagy rész

vét mellett vasárnap ment végbe. A fiatalon 

sirba szállt, kiváló tehetséggel megáldott ifjút 

porigsújlott szülein és testvérein kivül a Hor

váth, Katona. Szlovák, Guttwein és Zalán 

családok gyászolják.

—  Meghívó. Az Országos Stefánia Szövet

ség helyi fiókja évi közgyűlését e hó 22-én 

délután 4 órakor az intézmény székházában 

(II., 213) tartja meg. Úgy a fiókszövetség tag

jait, mint vendégeket szívesen lát a vezető

ség a közgyűlésen, amelynek tárgysoroza

tán a rendes jelentéseken kivül a sokgyer

mekes anyák jutalmazása és az intézetben 

született egy-két év közötti legjobban fej

lett gyermek anyjának a megjutalmazása is 

szerepel.

—  t a n k ö n y v e t
becserél, vesz,

—  t a n k ö n y v r e
előjegyzést elfogad 

NAGY SÁNDOR könyvkereskedése Szarvas
I., Horthy Miklós út 9. (a Gimnázium közelében) Telefonszám: 16.

Ave Helvetia!
Irta: Péchy-Horváth Rezső

„Csak az a nép boldog, mely szabadon 
él határai közölt és nem vágyik més nem
zetek leigázására/

Machiavelli.

Lelkem azúr palástján szivárványos fel

hők húztak keresztül: a sok ország. Itália, 

a Balkán, Ausztria, Dalmácia, Uruguay, Hol

landia, Savoya és még sok más idegen föl

dön végzett barangolások után szívem egész 

erejével öleltem magamhoz Európa legérde

mesebb, legcsodálatosabb, legbecsületesebb, 

nagyszívű leányát: a tisztalelkű, erősszívű, 

méla kékszemű, keménycsontú, nemes el

méjű, gyopárral koszorűzott lenszín vakorcsú 

Helvéciát I

Ave Helvetia I A múltak ködéből sok

sok ország int felém, apró szépségekkel, ko

mikus fontoskodásokkal, ravasz bűnökkel, 

operettszerű államosdival, népámító csalafin

taságokkal, kicsinyességekkel, gőgökkel és 

„nagy*4 férfiak apró botlásaival. Tovább ke

restem a szépség ideáljait. Valahol a Csen

des-óceánban, a Sarkon vagy egy még isme

retien földrészen reméltem egyszer rábukkanni 

a tiszta szépségekre. És sok barangolások, 

csalódások, keresések után megtaláltalak má

sodik hazám: Svájc. Ave Helvetia!

Látó szemekkel, forrón megdobbanó 

szívvel, izzó őszinteséggel, telt pohár túláradó 

tartalmaként csorduló lélekkel ím e : szerel

met vallók Helvéciának és örök hűséget fo

gadok tiszta szemeinek. Jajongva, fázlódva 

sóhajtok vissza Hozzád, innen, szegény meg

csonkított, árva hazámból.

Hozzád: örökszép, örökifjú Helvécia, az 

örök munka és az örök béke, örömök és 

szabadságok Eldorádója I . . .

Európa legbájosabb szűz szent haja- 

donja, drága Helvécia, meghajtom előtted 

lelkem méla lobogóját és hódolattal köszönt- 

lek ezekkel a sorokkal. Őszintén, objektíven 

és nagyszerűen megmérlegelve az igéket, 

amiket a meleg szerelemtől azért elfogulat

lan szemmel látok meg és közlök, hogy má

sok leikébe rögzítsem azokat bele, Rólad, 

népek ideálja és a becsületesség mintaképe.

Ave Helvetia f

—  Müsoros-est. A Szarvasi Levente-Egye

sület birkozó-szakosztálya 10 éves fennál

lása emlékére augusztus 23-án este a Le

vente-Otthonban müsoros-estet rendez. Ezen 

ünnepély keretében lesznek kiosztva a Túr

keve-- Szarvas birkozóverseny győzteseinek 

az érmei s ugyanakkor adja át az egyesület 

„öregbirkozó" csoportja a szakosztály 10 

éves fennállása emlékére készült csoport

képét a Levente-Egyesületnek.

- -  Kötelező oltás vérhas ellen. A vármegye 

elrendelte Szarvason a kötelező vérhas el

leni oltást.

—  Az első újszülött az öcsödi egészségház
ban. A közelmúltban adták át hivatásának 

az öcsödi egészségvédő-házat. Az egészség

házban Erdei Lajosné 25 éves öcsödi asz- 

szonynak most fia születeti.

—  Keresztülment a szerkocsi kereke alábán.
Lakatos József 21 éves öcsödi napszámos 

Mónus Lajos cséplőgépjénél van alkalmazás

ban. A cséplőgép vontatása közben a szer

kocsi kereke átment a lábán. A kerék el

törte a lábát és zúzódásokat okozott.

— Leesett a létráról. Ungi Demeter öcsödi 

lakos cséplőgépjénél dolgozott Kurucz Imre 

20 éves öcsödi lakos. Kazalrakás közben a 

létra kicsúszott a lábai alól, a földre esett 

és a létra rázuhant. Igen súlyos sérüléseket 

szenvedett.

— Öcsödön is védőoltásokkal védekeznek a 
tífusz ellen. Öcsödön igen nagy számban lé

pett fel a tífusz. A múlt héten 120 öcsödi 

lakost láttak el védőoltással.

—  Segélyezés. A vármegye törvényhatósága 

a Szarvasi Munkás-Otthon Szövetkezetnek 

300 pengőt szavazott meg legutóbbi gyűlésén 

segélyképpen.

flsyüniölcs élvezése
a mai idők táplálkozási rendszerében 
előtérbe bertllt. Hogy tehát a tél Idejére 
te ellássuk magunkat olcsó befőtt és 
gyümölcsízzel, az okos háziasszony az 
évtizedek óta bevált

Ir. OETKR-fíli befőzőpnt
használja.

A befőzésnél ügyelni kell arra, hogy 
a beföiöport ne főzzük, hanem csak fel
oldva keverjük bele a forrt masszába.
5 kg. készítményhez 1 csomag Dr. Oetker- 
féle befözőport használunk

A Dr. OETKER-féle befđzđpor minden 
füazerilzletben kapható.
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| Mezőgazdasági Közraktárak Rt.|
| Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállom ás mellett, Teiefonszám: g

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

Nagyon jól sikerült a vasárnapi Körös-nap
Látványos felvonulások, gazdagmüsorű sportversenyek! szép tOztjáták

— Templom-búcsú. A szarvasi róm. kát. 

egyház vasárnap, augusztus 16-án ünnepli 

a templom védőszenljének, Szent Klárának 

ünnepét. Ezalkalomból fél 8 és fél 9 órakor 

csendesmise, 10 órakor pedig ünnepi mise 

és szentbeszéd lesz. A misét Csernus Mihály 

endrődi apátplébános mondja.

I Ruttkay Sá
E hó 11-én a szarvasi társadalmat mély 

gyászba borította egy érzékeny lelki veszteség : 
Ruttkay Sándorné, a Prot. Női Szövetség elnöke 
hosszas szenvedés után elhúnyt. Életének 
nem külső körülményei, adatai a fontosak, ha
nem az az életirány, amelyet követett és az a 
lelki tartalom, amelyet a maga, szerettei és a 
köz számára földi pályafutása során felhalmo
zott. Példás hitves, nemeslelkű úriasszony és 
fáradhatatlanul buzgó lélek volt. Az az igazi 
úriasszony volt, aki tudta és egész szívvel át- 
érezte azt, hogy a jó mód könyörületre, jóté
konyságra kötelez. Nem volt nemes ügy, mely
nek támogatása elől elzárkózott uolna. Szegény 
soha nem kopogtatott nála meghallgatatlanul. 
Igazi Tabitája volt társadalmunknak, akit sok
sok szegény megsirat. A köz iránt való szolgá
lat kötelességét különösen ott érezte és gyako
rolta, ahová őt a közbizalom egy évtizeddel ez
előtt elhívta: a Prof. Női Szövetség elnöki lisz
tében. Dolgozni, áldozni, az egyházért, hazáért 
munkálkodni, az ő egész lélekkel szeretett Prot. 
Női Szövetségét felvirágoztatni: ez volt lelkének 
egyik legforróbb vágya és buzgósága. Most már 
pihen. Az öt évek óta gyötrő tesii gyengülés 

megérlelhette a testi elpihenésre, de lelke, szel
leme, emléke nem pihen e l: tovább fog mun
kálkodni azok között, akik őt megértették, öröm
mel és szeretettel látták buzgólkodását és azt szent 
örökségként fogadják el tőle. Legyen neve és 
emléke mindenkor áldott közöttünk. B. P.

— Névmagyarosítás. AbelügyminiszterSzvák 

M ihály szarvasi irodatiszt és Ilona-Aranka 

leánya nevét „Szénási“-ra változtatta át.

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg

bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru

házban. Békéscsaba, Andrássy-út 25. vásá

rolhatunk.

— Belefulladt a Körösbe. Kóródi Lajos 

öc8ödi 71 éves mezőgazdasági napszámos 
még a múlt héten eltűnt hazulról. A z öcsödi 

halászok holttestét most kifogták a  Körösből. 
A  nagy melegben fürdeni ment a  Körösre 
az idős napszámos és valószínűleg szivbé- 

nulás következtében odaveszett.

— Felvétel a szarvasi kereskedelmi szak
iskolába. A  szegedi tankerületi kir. főigazgató
ság fennhatósága és a szarvasi Kereskedők 

Egyesületének a patronátusa alatt álló  

szarvasi kereskedelmi női szakiskola a  jövő 

1936—37. tanévre már most elfogad előjegy* 
zéseket. A  beiratkozások mindennap délelőtt 

8— 12-ig a gimnázium igazgatósági termében 
eszközölhetök. Felvételkor felmutatandó a 
polgári iskola vagy gimnázium IV. osztályá

nak sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány. 
A  tanfolyam elvégzése képesít könyvelői, kal

kulátort levelezői, titkári, pénztárosi, gyors* 
és gépírói állásokra, m ind bankokban, taka

rékpénztárakban, hitelintézetekben, m ind ke

reskedelmi. ipari és gazdasági vállalatokban, 
és a magánkereskedő üzeménekazirodájában.

A  vasárnapra hirdetett Körös-Nap nagy 
érdeklődés mellett folyt le. Annak ellenére, 

hogy a Budapestről tervezett kulturvonat in

dítása elmaradt, mégis igen sok szomszéd 
város- és községbeli érdeklődő jött át hoz

zánk és szórakozott el a legjobb hangulatban. 
Orosházáról, Kondorosról, Mezőtúrról, Kun- 
szentmártonból, Öcsödről és Békésszentand- 
rásról igen sokan felkeresték Szarvast, de a 
szarvasiak is nagy érdeklődést mutattak az 
ünnepségek iránt. Korán reggel a  Levente
zenekar lendületes ébresztői verték fel a vá
rost, délelőtt a hősi emlékmű előtt volt fel
emelő ünnepség, amelyen Korim Kálm án 
gim. vallástanár, cserkészparancsnok mondott 
nagyhatású, hazafias érzésű beszédet, amely
ben a magyar fiatalság bizodalmas és m a
gyar lelkét szólaltatta meg. Délután színes és 
látványos felvonulásokban, jó l megrendezett 

torna- és úszóversenyekben és a ligeti nép

ünnepélyben gyönyörködött el a  közönség. 
Este látványos csónakfelvonulás és tűzijáték 

csalta a Köröshöz a  sokezer érdeklődőt, majd 
a ligeti pavillonban rendezett tánc fejezte be 
a  feledhetetlen nagy napot, amit a  társadalom 
minden rétegéből egybegyűlt lelkes rendező-

Dankó János műszerész

Donner Arpdá épület- és tüzelőanyagkereskedő 
Fenyő László divatárus

Filléres Gofflbáruház (Andermann) divat- és 
rövidárué 

Flelscher Jenfl órás és ékszerész 

Géczy Dezső gyógyszerész 

Bross Sándor Qveg, porcellán és háztartási cikkek 
Kiss Mihály úri és női szabó 
Kugyela Mihály úriszabó 
Meitner Pál sütöde (kenyér)

MQIIer KArolyné könyv-, papfrkereskedő és 
nyomdász 

Nagy Sándor könyv-, papírkereskedő 

' és nyomdász
Nádházy János temetkezési vállalkozó

gárda rendezett meg, élén dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd kir. járásbiróval, Kovácsik Pál keres

kedővel, a Kereskedők Egyesületének fárad

hatatlan elnökével és Szakács István fakeres

kedővel.

— Mágnásasszonyok túrája ladikkal a Körö

sön és a Tiszán. W enckheim  Józsefné grófnő 

fogadást kötött, hogy a család dobozi birto

kán levő Fehér- és Fekete-Körös összetorko- 

lásától ladikon elindulva, útjukat a Kettős- 

és Hármas-Körösön, a Tiszán folytatva, h á 

rom nap alatt Szegedre érkezik. A  túra részt

vevői Wenckheim Józsefné grófnő vezetésével 

W enckheim  Lajosné grófnő és egy német

birodalmi grófnő voltak, akik majdnem meg

nyerték a fogadást, mert a Szegedtől már 

alig pár kilométerre fekvő porgányí őrházhoz 

értek a kimondott időre. A z arisztokrata 

hölgyek hősiesen viselték a  kánikula vesze

delmeit.

Oravecz János úriszabó 

özv. 8ábel Józsefné férfiszövet, röfősáru 

Simon József úriszabó 

Székely Mól* drogéria 
Székely Mózes órás és ékszerész 

Sztrehovszky Márton műszerész 
Takács Fakereskedés tüzelőanyag 

Ungár Jónás szövet, rőfösáru, férfi és női 
konfekció

WálflSCh Károly szövet, rőfösáru, női konfekció 
Waiflsch JÓZsef divatáru 

Weiczner Gáspár és Fia (Gáspár-malom) 

kenyérQzletci 
Weszter Béla vas-, festékkereskedő 

Dr. Wieland Sándorné női divat- és 
kalaposaién

Pályázati felhivás!
Az „Unió" Hitelforrás szarvasi cég pályázatot hirdet olyan szabatos tömörséggel 

kifejezett JELMONDATRA, amely röviden és érthetően kifejezésre juttatja, hogy:
1. az „Unió" Hitelforrás cégben tömörült alanti kereskedők és iparosok m ind

annyian szakmáik elismert, jónevű képviselői, am i biztosíték arra, hogy az „Unió" Hitel* 
forrás minden igénynek és ízlésnek eleget tud tenni;

2. az „Unió" Hitelforrás vevői készpénzáron kényelmes részlétre 26 
szarvasi m egbízható kereskedőnél és iparosnál bármilyen árut beszerezhetnek 
s az igy több helyen vásárolt cikkek árát részletekben egyetlen helyen t az 
„Unió'1 Hitelforrás központi irodájában SZARVASON az Árvaház épüle
tében fizetik;

3: az „Unió1* Hitelforrás tagjainak feleslegessé válik a költséges és 
fáradságos bevásárlásokat célzó vidéki utazgatás, mert Szarvason min
den olcsóbban, Jobban és előnyösebben beszerezhető.

A  pályázatok zárt boritékban, jeligével ellátva nyújtandók be legkésőbb fölyó hó 
22-én az „Unió" Hitelforrás szarvasi központi irodájában (Arvaház-épület) s a  pályásat 

mellé elhelyezendő egy kisebb, zárt boritékban, amely kívül a jeligét tünteti fel, a  pályázó 
neve és lakhelye.

E pályamunkákat az „Unió11 Hitelforrás intézőbizottsága bírálja el és a leg
jobban sikerült pályázatot 25 pengő értékű vásárlási utalvánnyal díjazzuk, amely 

utalvány bármely, az „Unió*1 Hitelforrás cég kötelékébe tartozó kereskedőnél vagy 
iparosnál levásárolható.

Joga van az „Unió" Hitelforrás cégnek az igy jutalmazott pályamunkát tetszése 
szerint bárhol és bármikor felhasználni.

Szarvas, 1936. augusztus 12. „UNIÓ11 HITELFORRÁS
Szarvas (Arvaház-épOlat).

Az ,)UNIÓ“ HITELFORRÁS kötelékébe tartozó cégek névtóra:



Útkészités a nemzeti megújhodás 
széleslátókörü magaslatához

és harmóniák örök titkai és szépségei bőséges 
vigasztalást nyújtanak. Mert — mint Sinka Ist
ván dalolja :

„Az este oly magányos 
s nehéz könnycseppeket ejt mögöttünk a lomb.

Itt rejti annyi árnyék büszke, bátor arcom, 
itt naponta annyiszor rikat az imám.
S ha vágyak feszítenek itt: fájdalmam tovaüz."

H E T E N K É N T
Írja: OROSZ IVÁN

Hazatérés a faluba
Szegény jó Sinka Islván lehetséges vésztői 

köl|ö se gondolta volna akkor, amikor három 
hónapnak előtte költői hivatásának és rendelte
tésének érzetében felgyalogolt Budapestre, hogy 
három havi keserű kínlódás és sok csalódás 
után, reményeiben letörlen kénytelen lesz vissza
menni falujába és folytatni olt, ahol elhagyta a 
vidéki költő reménytelen, keserű életét. Pár hó
nappal ezelőtt pár fürge pesti ujságirócska fel
fedezte a vésztői parasztköltót, aki érzelmeivel 
és egyéniségével új hangot ütött meg és voltak 
szenzációhajhászó riporterek, akik az eljövendő 
reménységet, a magyar föld új nagy költőcsilla
gát igyekeztek benne megtalálni. De úgy látszik, 
hogy a tehetséges vidéki költő Pesten is csak 
addig kell, amig a fizetett riporternek témát szol
gáltat, mert mihelyt szellemi értékeiből akar ma
gának megélhetést szerezni, akkor úgy megfeled
keznek róla, hogy még a legkisebb igényét, napi 
félliter tejet és félkiló kenyeret se tudja bizto
sítani, nemhogy még otthonmaradt feleségének 
és három gyermekének tudná biztosítani a napi 
éleiét. Sinka István is amig juhászbojtár volt a 
szalontai pusztaságon, majd később, hogy nap
számos lett Vésztőn, úgy ahogy mégis csak 
meg tudta szerezni a napi 80 fillért vagy 1 pen
gőt, de hogy költő lett szegény, még annyit se 
tud keresni, pedig tehetségét még Pesten is el
ismerték és jó szóval, talán még ígéretekkel is 
ellátták. Csakhogy az ígéretekkel és dicsérőszók
kal nem lehet jóllakni, hát még egy asszonyt és 
három gyermeket eltartani, akiknek nemcsak me
leg fejecske, puha kenyérke, de irkától kezdve 
a cipőtalpalásig sok minden kell. Mert bizony 
az életgondok nem kímélik a költőt sem, még 
ha annyira igénytelen is, hogy csak tejre és ke
nyérre vágyik, mert bizony a költő is csak em
ber, akinek éppúgy szüksége van mindenfélékre, 
mint minden más közönséges halandónak. Talán 
ha jó Sinka István is szellemiségének alkotó
ereje, szivének melege és lelkének száguldó láza 
helyett izmait edzi és mint nagyöklü bokszoló 
vagy bikanyakú birkózó igyekszik egyéniségének 
kifejezést adni, úgy már olimpiai bajnok is le
hetne és nevétől visszhangzana az egész világ. 
A sportlapok milliós példányai az ő fényképeit 
közölnék, miniszterek ölelgetnék és hullna a pénz 
a tarsolyába, mint a pelyva a dicséretek szózu- 
hatagaival. De Sinka István is nagy „ muszáj 
ból költő lett, elhanyagolta a testet és a szellem 
és a lélek utait választotta, amik a mennyei 
olimpiászok felé emelik őt és igy bizony, mint 
sok százan és ezren a szellemi alkotómunkások 
közöl, kiesik ő is a hiúság földi örömeiből és a 
jólét földi boldogságaiból. A régi dal az ő élet
sorsából is felcsendül, az alkotó szellemiség örök 
tragédiájának siralmas éneke és ő is mehet 
haza, vissza a faluba, hogy felvegye a félretett 
ásót vagy a karikásostort és csalódva a kultúra 
lendületében továbbra is puli kutyájának, az 
alföldi magas ég csillagainak susogja el újra 
lelkének poémáit, amik\ ha megélhetést nem is, 
de halhatatlanságot mindeneseire nyújtanak majd 
néki. Mert ha haza is kellett gyalogolnia Sinka 
Istvánnak és ha újból nyolcvan filléres napszá
mokra kell járnia, ez a földi sikertelenség mégse 
tudja őí* elvonni a költészettől, amelyben élni. 
amelyben foglalatoskodni muszáj annak, akit a 
felsőbb Hatalom iderendelt, még ha az emberi 
megértés, felsegités és pártfogás hiányzik is mel
lőle. Tarisznyájába rejti el költeményeit, álmodó 
magyar lelkének lélekvirágait és ha másért nem, 
saját gyönyörűségére és gyermekeinek büszkesé
gére gyűjti össze a ládafiában, hogy egykoron 
hirdessék majd azok is a magyar fajta kiváló
ságét, szépségekbe szédülő nemességét és elhi
vatottságát. Rezignált lemondással fog ő is majd 
Pestre gondolni, ha végigmegy nyugalmas vasár
nap délelőttökön a vésztői utcán, arra az időkre, 
amikor próféta szeretett volna ő is lenni és csak 
a szellemiség vértanúja lett. Mert a fővárosnak 
nincs szive, a lakóinak szive is kőből van és 
ott az üzlet az Isién és a száguldó rohanás a 
fékevesztett idegesség és bizonytalanság kifejezése. 
Nem érdemes költőnek lenni — szakad fel az

ősi megállapilás Sinka Istvánban is, de muszáj, 
mert az elhivatás nem belülről, hanem felülről 
jön. A felsőbbséggel pedig nem lehet polemizálni. 
A költő hazatér a faluba, csalódva a városban, 
megrettenve annak szörnyű kakofóniájától. A 
falu pedig befogadja mindig a költőt mély meny 
nvei csendjébe, elzárkózott nyugalmába, a ter
mészet örök szépségeibe és minden földi örö
mökért ott a magány édes gyümölcsei, a színek

Egy nap a sopron-köhidai Turul
Az üde reggeli szellő még napfelkelte előtt 

elindult a soproni hegyekből, le a hőhidai, sík
ságnak is beillő völgybe s a sötétzöld réleken 
fázósan remegtek össze a harmatgyémántok, 
óhajtva a kelet felől előbukkanó napsugarakat, 
hogy szárnyaikon visszaröppenhessenek oda, 
ahonnan származnak : a napnyugati üzeneteket 
hozó felhőrajokba. *

Csodálatosan szép itt a reggel.
A harmattól, az erdők leheletétől megfris

sült éles levegőben fázósan húzzuk össze álom
hoz szokott tagjainkat, de azután elhangzik az 
első tréfa, megjő az első kacaj s már tel-fel- 
bukkanó nótafoszlányokkal az ajkakon indul 
munkába az a 20 meleglekintetű Turul-böjtárs, 
akik eljöttek ide, csonka országunk eme éden- 
kertjébe, hogy tanúságot tegyenek a legszentebb 
magyar testvériség, a munka testvérisége mellett.

A Turul-Szövetség egyik bajtárs-munkás 
csoportja táborozik itt a kőhidai iskolában s a 
kora reggeli órákban szerszámokkal a kézben 
elindul, hogy megkezdje munkáját a Tómalom 
szabályozásánál, valamint a felette elterülő sűrű 
erdőben készítendő hegyi útnál.

A nap sugarai sorbacsókolják már a fa
leveleket, az erdő fái kíváncsian suttognak, vala
honnan biztatón füttyent egyet-egyet valamelyik 
koránkelő rigó s az erdő, a tó, a madarak vala
mennyien kiváncsi tekintettel pillantanak a szo
katlan munkáshad elé, amely jórészt fürdőruhá
ban, puha tenyérrel áll munkához, mert ugyan 
ki is hinné, hogy ezek az elkényeztetettnek vélt 
fiatalurak egyáltalában képesek lennének a ko
moly munkára,

Azonban mi történik ? . . . Megcsillan az 
első kapa, csattogni kezdenek a csákányok s 
ime csodák csodája megindul a munka, feltörő 
ambícióval igyekszi kiki megsokszorozni bajtársa 
munkateljesítményét, felhangzik az első nóta, 
utána a . többi, visszhangzik mér az egész erdő, 
a tó csendes tükrén siklanak a nótafoszlányok 
s a rigók már csak kíséretképpen rikkanthatnak 
át a dombokon I Ki látott ilyen csodát?. . . Ki 
látott ilyen csodát ? .. .

Azonban az első szerpentinúton feltűnik 
már a szakács biztató alakja s megcsörrennek 
a bádogcsajkák, itt a reggeli.

Utána a rövid tízóraival megszakítva, déli 
egy óráig tart a munka, közbe-közbe kisebb cso
portokban felkeresik a bajlarsak a közeli hűs 
forrást, hogy eloltsák szomjukat s utána pedig 
kéretlenül meglocsolják egymást a hűs vízzel.

nemzeti munkaszolgálat életéből
A nap közben egyre magasabbra kapasz

kodik a hegyek felelt, a tó vize megtelik stran
doló soproniakkal, hangos jókedvvel megindul a 
strandélet, miközben a dolgozók meg-megtörül- 
getik izzadt homlokukat. Hiába kissé szokatlan 
a munka, de azért szépen halad.

Időközben lenn megszólal egy hangszóró 
is, de a felharsanó bécsi sramlzene valahogy 
idegenszerűleg hat, talán mégis jobb lenne, ha 
itt a nyugati határtól alig 600 méternyire ma
gyar muzsikával fogadhatnók osztrák vendégeinket

Azonban az elmélkedésre nincs sok idő, 
mindenünnen hangzik a munkavezetők biztató 
hangja s kanyarog tovább az út fel a hegynek.

Amint elnézem ezeket a pirosrasülő baj
társakat, kik csákánnyal, kapával a kézben irt
ják a sűrűséget, önkéntelenül is szimbólumot látok 
munkájukban, benne van ebben a munkában a 
legszentebb magyar törekvés : utat készíteni fel
felé a nemzeti megújhodás határtalan látókörű 
magaslatához.

Munka után megfürdik a lelkes munka
tábor a kis Tómalom csodálatosan tiszta és mély 
vizében, azután e dallal az ajkon, a napi be
fejezett munka boldog öntudatával a szívben 
indulunk vissza a táborba, hol már vár az ebéd. 
Ismét megcsörrennek a csajkák és felhangzik 
az ima :

Mindenható Isten
Adj munkát és kenyeret
Minden dolgozó magyarnak I

Egy pillanatra komollyá válnak az arcok 
s az ima pedig felszáll a Mindenhatóhoz, ki 
valószínűleg meghallgatja munkás gyermekeinek 
mormoló szavait.

Az ízletes ebéd közben feltörő jókedvvel 
mesélik el a baj társak egymásnak élményeiket, 
hiszen a szokatlan munka oly sok mosolytkeltő 
helyzetet teremtett.

A délután részben pihenéssel telik el, az
után kirándulunk, hogy megtekintsük a környék 
nevezetességeit, itt az uzsonna s észre sem vesz- 
szük, hogy lassan leszáll az alkony, az árnyak 
megnyúlnak s a távoli hegyek kupoláit aranyos 
párával borítja be a nap.

A vacsoraosztást követő rövid szórakozás 
után lassan elcsendesedik a tábor, ki-ki elkészíti 
fekvőhelyét, miközben gondolata egy pillanatra 
hazaszáll.

A tó elcsendesedik, elment már az utolsó

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos

Szarvas, II., 149. (a Bárány-vendéglő udvarában)
Készít m ű b ú í o r l művészi tervek szerint! 

Antik bútorokat javít!

Kedvező fizetési feltételek!



Gazdák figyelmébe!
A  H ANGYA Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet

augusztus hó 20-án délelőtt 8 órakor Szarvas és környékén

lóvásárt  tart
a s z a r v a s i  s e r t é s v á s á r t é r e n .
Felkéri a Szövetkezet a gazdaközönséget, hogy 3—10 éves csikók
kal és lovakkal minél nagyobb számban jelenjenek meg, ahol a 
megfelelő lovakért a legmagasabb árat fizeti.

autóbusz is s a viz kisimult tükrén villámgyor
san siklik át egy-egy gyorsszárnyú fecske.

A hegyekből harmatlehelet száll a völgybe, 
a végtelen magasságban szőke felhők vonulnak 
lomhán . . . Felettük örök némasággal ragyogni 
kezdenek a csillagok . . .  A párás levegőben el- 
foszlik az utolsó nóta is, csak a lelkekből titkon 
hazaküldött sóhajok szállnak csendben a néma 
éjtszakába. . .  Molitórisz Pál.

Értékálló zongorát
az ország egyetlen zongoragyárában 

vásároljon

M U S I C  A-nál
Budapest, VII., Erzsébet körút 43. (Royal Apolló)

Szent István hetében
10% külön engedmény.

VÉTEL-CSERE-JAVITÁS—HANGOLÁS
Kedvező fizetési feltételek, váltó nélkül, 

kezelési költség nincs.

—  A Fekete-Körösbe fulladt egy kondorosi 
cserkészfiú. Szarka Tibor 19 éves kondorosi 
cserkész hétfőn táborozni ment csapatával 
a Fekete-Körös mellé. Táborverés után Szarka 
Tibor lement fürdeni. Amint felhevült testtel 
a  vizbe ugrott szivbénulást kapott és rögtön 
el is merült. Hosszú keresés után találták 
meg holttestét. Tetemét Kondorosra szállí
tották, ahol nagy részvét mellett temették el. 
A  gyászszertartást Ancsin György r. kát. se- 
gédJelkész és Molnár László kántortanitó vé
gezték. Kiterjedt rokonság és sok cserkész- 
testvér gyászolja a vigkedélyű ifjút.

— Szilva: 4 kg jó érett, egészséges és 
kendővel szárazra törölt szilvát magjától meg
tisztítunk, 1 kg cukorral megszórunk és fedett 
edényben egy napig hűvös helyen állni hagy
juk. Másnap tiszta rézüstben puhára főzzük 
és a tűzről levéve, egy csomag Dr. OETKER- 
FÉLE BEFÖZÓPORT keverünk bele. Azon
nal üvegekbe töltjük és ha kihűlt, rum, arak 
vagy szeszben áztatott papírlapot fektetünk a 
tetejére, melyre kevés Dr. OETKER'féle be- 
főzöport hintünk és hólyagpapirral légmen
tesen lekötjük.

Farsang után böjt
Rendesen vezetett gazdaságokban vetésfor

góban követik egymást a növények a szántó
földön, hacsak nem szabad gazdálkodást folytat 
a gazda, amikor a piaci helyzetnek megfelelő 
sorrendben termeszt növényeket. De még az ilyen 
szabad gazdálkodásnál sem következhetnek a 
növények akármilyen sorrendben, pl. őszi kalá
szos után őszi kalászost ekkor sem szabad vetni; 
kapások vagy takarmánynövények itt is válto
gatják egymást kalászosokkal. Erre azért van 
szükség, mert a talajműveleteket csak akkor 
tudjuk idejében és megfelelően elvégezni, ha a 
növények egymásutánjában bizonyos változatos
ság van, de szükséges, a vetésforgó azért is, 
hogy időt adjunk a talajnak a beéredésre.

Fontos a vetésforgó a gyomirtás miatt is, 
mert kapások vagy takarmánynövények beikta
tása teszi lehetővé más növények alatt elszapo
rodott gyomok kiirtását.

A legfontosabb azonban a különböző nö
vényeknek az a tulajdonsága, hogy a talajt 
különbözőképpen használják ki. Egyesek csak a 
talaj felszínéből táplálkoznak, mások gyökérzete 
mélyebbre hatol, a kalászosok főképen a talaj 
foszforsavát veszik igénybe, á répa pl a foszfor
sav mellett a káli iránt is támaszt különleges 
igényeket. Egyben azonban megegyeznek a ka
pások és takarmánynövények, hogy a talajból 
igen sok növényi tápanyagot vonnak ki. Foko
zottabb mértékben áll ez ebben az évben, ami
kor minden kapás, mondhatnánk az egész or
szágban rekordtermést ígér. Ezért még ha istál
lótrágyáztuk is a kapásokat, az utánuk követ
kező kalászosok alá ne mulasszuk el a szuper
foszfáttal való műtrágyázást, ha pedig a kapá
sok csak régebben kaptak istállótrágyát, úgy a 
kalászosok műtrágyázásáról még fokozottabb mér
tékben kell gondoskodni.

Meleg színházi estéken gyönyörködik el 
a közönség a Károlyi-szintársulat 

előadásaiban

A színtársulat buzgó igyekezetéért szép érdek
lődéssel, telt házakkal és figyelmes tapsokkal 

fizet a közönség

Ismét eltelt egy hét és örömmel álla

píthatjuk meg Szarvas városának közönsége 

csak fokozódó érdeklődéssel, telt házakkal 
és figyelmes ünneplésekkel hálálja meg a 

színtársulat tagjainak igyekezetét és művészi 

alakításait. Pénteken a Nótáskapitány köz

ismert operettben gyönyörködött el a kö

zönség. Mattyasovszky Teri, Kondor Erzsi, 

Ruttkay Marika, Turcsi Gitta, Balla Piri, 

Szabó Juci, Kürthy Kálmán, Károlyi János, 

Harsányi Ferenc, Sólyom István, Gerő Imre, 

Vértes Károly, Sugár Mihály vitték sikerre 

a hangulatoszenéjű operettet. Szombaton és 

vasárnap a Huszárszerelnm sok operett ze

néjéből összeszedett operett ment nagy ér

deklődés mellett. Hétfőn Frank Maár sok 

közhelyet tartalmazó Vallomását láttuk. Szen

tes László, a közönség kedvencének jó ala

kítása mellett Kondor Erzsi, Besse Miklós, 

Károlyi János, Vértesné, Kováts Nusi, Maty- 

tyasovszki Teri, Vértes Károly érdemelnek 

külön dicséretet a jól összejátszó együttes

ből. Kedden a Katz bácsi cimű zenés víg

játék telt házat vonzott. Gördülékeny, szép 

előadás volt. A közöhség lelkesen ünnepelte 

Vértes Károlyt. Szerdán a Sybill klasszikus 

zenéje mellett andafeott el a közönség, csü

törtökön pedig Strauss János örökszép meló-

diájú Denevére gyűjtötte egybe a szépet ked
velő közönséget. _____

A színház heti műsora:
Péntek: Montmartrei ibolya, operett.
Szombat délután : Történnek még cso

dák, operett.
Szombat esle : Három ember a hóban, 

operett.
Vasárnap délután : Huszárszerelem.
Vasárnap este : Három ember a hó

ban, operett.
Hétfőn : Méltóságos asszony, vígjáték.
Kedd: Pillangó főhadnagy, operett.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben augusztus 7-től augusztus 14-ig a követ
kező bejegyzések történtek : Születtek : Nagy 
Szklenár György és Juhos Judit fia Pál, Pa- 
lyov György és Babinszki Ilona fia András, 
Fábri János és Kötni Judit leánya Erzsébet, 
Pusztai Elemér és Gilyan Mária fia Tibor, 
Bárkányi János és Tőgyi Julianna fia János, 
Hajdú Mihály és Molnár Anna leánya Mária, 
Krajcsovicz György és Zahorecz Mária le
ánya Mária, Gunda György és Pribelszki Er
zsébet leánya Erzsébet, Tóth János és Nemes 
Anna leánya Mária, Deák Ferenc-Tivadar és 
Plentri Zsuzsanna fia Ferenc-Tivadar, ifj. 
Hrncsjar Mihály és Bjenyik Mária fia Pál. 
Házasságot kötöttek: Liíska János Nagy 
Szklenár Zsuzsannával, Balázs János Zuba 
Annával, Frankó Pál Majernyik Judittal. El
haltak : Pálinkás Sámuel 10 hónapos. Madács 
István 2 hónapos, Sztricska István 12 hóna
pos, Szenteszki János 76, Bukovinszki Irén 
9 hónapos, Hanó Mária 2 hónapos, Tóth Mi
hály 72, Ruttkay Sándorné Medveczky Pa
ula 74, Borgulya György 55, Jurák Zsuzsanna 
16 hónapos, Polonszki András 16 napos. 
Borgulya János 13 napos korukban.

B 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. < J ^  Takács fakereskedőnél.
4— 5 HAVI

RESZLETRE
elegáns divaíölíönyök a legelegánsabb szabás szerint

Kugyela úríszabónál készülnek.
Raglánok, felöltök, télikabátok a leg

szebb fazonokban.

Nagyszabású úszóversenyt rendez a SzUTE Szent István napján
Az Orosháza—Békéscsaba—Szarvas »Háromváros« férfi*ászóversenyre 

megkezdődtek a nevezések
A Magyar Úszó Szövetség megbízásából a 

SzUTE augusztus 20-án délután fél 4 órai kez
dettel a dr. Melis-strandon rendezi meg az Oros
háza—Békéscsaba—Szarvas városok közötti „Há
romváros" férfi úszóversenyét a következő fel
tételek mellett: Háromváros közötti pontverseny 
számai: 1. Senior számok: 1. 200 m mellúszás, 
2. 200 m hátúszás, 3. 200 m gyorsúszás, 4 
1000 m gyorsúszás, 5. 3x200 m gyorsúszóstaféta. 
Ifjúsági szémok: 6. 200 m mellúszás, 7. 100 m 
hátúszás, 8. 200 m gyorsúszás, 8. a) 3x200 m 
gyorsstaféta. II. Kisérő (pontversenyt nem képező) 
szémok: Hö Így szóm ok : 9. 100 mellúszás, 10. 
50 m hátúszós, 11. 100 m gyorsúszós, 12. 3x50 
m vegyesstaféta. Leányszámok: 13. 50 m mell
úszás. 14. 50 m hátúszás, 15. 50 m gyorsúszás, 
16. 3x50 m vegyesstaféla. Gyermekszómok: 17.

50 m mellúszás, 18. 50 m hátúszós, 19. 50 m 
gyorsúszás, 20. 3x50 m ifjúsági vegyesstaféta, 
21. 3x100 m senior vegyesstaféta. A versenyt a 
MUSz szabályai szerint rendezzük meg. Verse
nyenként és számonként a városok két-két részt
vevővel indulhatnak, stafétákban egy, csapat. Ne
vezési határidő augusztus 18. déli 12 óra. Neve
zési dij számonként 50 f, stafétánként 1 P. A 
nevezések a nevezési dijakkal együtt vitéz Pécsy 
Béla szakosztály kapitány cimére küldendők 
(Szarvas. 1., 108). Versenyszamok sorrendje :
1., 7., 10., 13., 2., 8., 19., 15-. 3., 11., 18.. 4.,
14., 5., 6., 16., 9.. 8. a). 20., 12., 17., 21. Az 
úszóverseny az előjelekből Ítélve igen érdekes
nek és jó sportot hozónak Ígérkezik és nagy 
érdeklődés nyilvánul meg iránta.

A házmester macskájának esete. Irta: E. S. 
Gardner. Fordította: Hadházy Elemér. Perry 
Mason — ezúttal kivételesen — nem embert, 
hanem pompás perzsa macskát véd. A macska 
Ashton házmesteré, akit — illetőleg amelyet 
—  Sam Laxter nem akar megtűrni a házban, 
ahol — a végrendelkező nagybácsi akaratá
nak megfelelően — Ashtont köteles megtar
tani házmesteri állásában. Ebből a macska- 
pörből — szédületesen bonyodalmas intrikák 
és elképpesztő epizódok során — izgalmas 
bűnügy lesz, úgy hogy mire főtárgyalásra ke

rül, már két gyilkosság tettesét keresi a tör
vény. Perry Mason és hűséges detektivbarátja, 
Paul Drake, lázasad nyomoznak, de sokáig 
minden eredmény nélkül. Végre egyre szű- 
kebbre szorul a hurok a valódi tettes nyaka 
körül. Minden szál Perry Mason kezébe fut 
össze, aki váratlan fordulattal a vádlottak 
padjára pöndöriti az igazi tettest, akire addig 
a gyanúnak még csak árnyéka sem esett. 
A Palladisnak ez a Pengős Regénye Nagy 
Sándor könyvkereskedése útján szerezhető 
be Szarvason.

A magyar szellemi élet tükre: ja TÜKÖR
A  SZARVASI KÖZLÖNY előfizetői által az együttes .előfizetés fettételei 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 TÖ6 P, vidékre negyedévre 3‘68 P.

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.

I t t  l e v á g a n d ó l

A  SZARVASI KÖ ZLÖ N Y t. Kiadóhivatala 
SZARVAS

Mint a SZARVASI KÖZLÖNY politikai hetilap előfizetője, ezennel előfizetek a

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

Az előfizetési diját — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm.

Szarvas, 1936. ........................................................

Szarvas nagyközség elöljárósága. 15487. 1936.

HIR DETM ÉNY 
A járási főszolgabíró 1498/1936. szóm alatt — a 

rendszertelen, felügyelet nélküli fürdés veszélyének el
hárítása tárgyában kiadott rendelcte alapján közhírré 
teszi az elöljáróság, hogy a Holt-Körösben csak az alábbi 
helyeken szabad fürdeni: Az eredetileg kijelölt népfür
dőnél, a dr. Mclis-féle slrandfürdőn, az újonnan megnyílt 
községi strandfürdőn, a Réthy-féle strandfürdőn, a Kö- 
röspnrton épült nyaralóházaknál, a gazdasági tanintézet 
fürdőházánál. A Körös ejíyéb helyein a fürdés büntetés 

terhe mellett szigorúan tilos.
Szarvas, 1936. július hó 29. napján.

A z  elöljáróság.

A szarvasi és csabacsűdi határban

kisebb-nagyobb darab 
föídek t an y áv al

jutányos áron és kedvező fizetési 
feltételek mellett e l a d ó k .

Érdeklődők jelentkezzenek 

a Szarvasi Hitelbank Részvénytársaságnál.

Helybeli gabonaárak
Búza . 14 10 — ----
Tengeri morzsolt 13 50 — — —
Árpa (új) 9'50 — —'—
Zab ....................10 50 -  —

P U B L I K Á C I Ó

20 hold föld és benti ház eladó, IV. 255. — Ház el
adó I. 394. — Cserép, gerendák eladók. Vili. 136. — 
Szalma, törek, pelyva eladó Podani tanítónál. — Házr 
macói szőlő eladó, HL 179. — Ház, nyúlzugi föld el
adó, ÍV. 280. — 20 hold föld harmadába kiadó, 111.311.
— 2 kocsi eladó, IV. 97. — Félház eladó, IV. 97. — 
Hereszéna, nád eladó, III. 71. — Eke, trágya eladó, T
111. 212. — Kerékpár, varrógép eladó, 1. 380. — Here
széna eladó, IV. 323. -  Eladó földek: 10 hold IV. 228..
7 h T 11. 201., Kenderföldek 111. 154., 3 h Zöldpázsit
569., 4 fertály 1. 176., 9 h II. 146., 12 h I. 451., 26 h
I. 71. Haszonbérbe kiadó földek: 170 h Halásztelken* 
60 h IV. 405., 6 h 11. 300 . 5 h III. 193., 20 hTU.262.r
39 h 111. 81., 20 h 1. 409., 6 h tanyával 1. 366., 6 hlV.
524., 5 h VIII. 134., 40 h VII. 8., — Felesbe kiadó föl
dek : 24 h IV. 312., 9 h T VI. 136., 54 h 11. 127.. 36 h
II. 84.. 25 h VI. 133., 30 h IV. 249., 40 h 111. 171., 48 
h IV 12., 9 h T 11. 354., 20 h 1. 151.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Hirdetés. Békésszentandrás községben 9 
kát. holdas belsőség szép gyümölcsössel, sző
lővel, 5 lakószobás újonnan tatarozott, min
den mellékhelyiséggel ellátott kényelmes kas
téllyal, tágas istállóval, ólakkal jutányosán 
haszonbérbe adó, esetleg eladó. Bővebbet a 
Bankgazdasági irodában, Békésszentandrás.

. Jó családból származó, szorgalmas, ügyes 
fiú hentes és mészárosnak, egy 16 éves leány 
keresztény üzletbe kiszolgálónak ajánlkozik. 
Cim a kiadóhivatalban megtudható.

. III. kerület, Petőfi utca 11. szám alatt két
szobás, honyhás lakás mellékhelyiségekkel 
együtt kiadó. Érdeklődni lehet a Szarvasi Ta
karékpénztárnál.

. Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek
kel november 2-re kiadó, I. kerület, Haviár 
Dani utca 57.

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

Felelős szerkesztő és kiadó NAGY SÁ NDO R

Nyomatott a Szarvas! K5z!5ay nyomda* és Lapkiadóvá!* 
laiat nyomdájában, I. Horthy Miklós ut 9. szám.


