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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, 1. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Teiefonszám: 16.

Főszerkesztő :

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési érák: Helyben házhoz hordva negyed

évre 1*30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed
évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

Viz, út, fa
Irta : vitéz Váradi László orsz. gyűl. képviselő

Az Alföld problémája az egész magyar 

nemzet kérdése. Nagy vonásokban az Alföld 

problémáját hárojn szóval lehetne kifejezni és 

ez úgy hangzik, hogy viz kell, út kell, és fa 

kell az Alföldön. Csongrád vármegye volt fő

ispánjának, Vadnay Andornak egyik munkájá

ból idézek néhány sort. Ezt írja : „A mai kor 

államférfia előtt nyitva áll a halhatatlanság. 

Aki az Alföld kisembereit a pusztulástól meg

menti és a sikföldi magyarság természetes sza

porodását a munka útján való megélhetése 

által lehetővé teszi, megváltója lesz ennek a 

nemzetnek." Az Alföldnek tehát állandó, ma 

még megoldatlan kérdése ez, amelyet szó nél

kül és megoldás nélkül hagyni nem lehet. Ha 

sorra veszem azokat, amelyeket magyar kér

désnek minősítenek, akkor azt látom, hogy a 

mostani bajoknak legnagyobb oka az az aszály, 

amely az Alföldön a fejlesztést megakasztja, a 

vagyonosodást megakadályozza és éppen ezért 

nemcsak alföldi probléma ez, hanem a ma

gyarság egyetemes problémája is. Az Alföldre 

az ország szántóföld területének közel a fele 

esik és mégis a nagy aszály miatt a szarvas- 

marha a Dunántúlhoz viszonyítva csak cgy^ 

heted, a sertésállomány és a lóállomány szin

tén ennyi, a juhállomány csak egynegyed ; az 

Alföldön 100 katasztrális holdra 12.5 szarvas- 

marha, a Dunántúlon 24 szarvasmarha esik. 

Az aszály által sújtott Alföldnek mérhetetlen 

nagy kára van 1 Az 1934-es statisztika] adatok 

szerint az egész országban búzában 9.5 millió, 

rozsban 4.4 millió, árpában 4*5 millió, zabban 

1.4 millió kár állott elő, tehát összesen 19.6 

millió, csak 10 pengővel véve 196 millió pengő. 

Ha veszem, hogy az Alföldön körülbelül 6 és 

fél millió katasztrális hold szántóföld van, 

akkor meg kell állapítanom, hogy az Alföld

nek 1934. évi aszálykára 100 millió pengőt tett 

ki. Ha hozzáveszem, hogy 1935-ben az aszály 

miatt 7 millió mázsa tengerivel kevesebb ter

mett, ami 12 pengőjével 84 millió pengőt tesz 

ki, 7 és fél millió métermázsa burgonyával, 

ami 5 pengőjével 37 miHió pengőt tesz ki, 1 

millió mázsa cukorrépával, ami 5 pengőiével 

számítva 5 millió pengőt tesz ki — összesen 

126 millió pengőt, — akkor szörnyű képet ka

pok. Ha a csapadékviszonyokat tekintjük vissza* 

menőleg, akkor láthatjuk, hogy 1854-től 1887-ig 

eltelt 33 év alatt 639.2 milliméter volt a 

Tiszántúlnak átlagos csapadékállománya, az 

1904-től 1934-ig eltelt 30 év átlaga csak 587 

milliméter volt, tehát lényegesen kevesebb. 

Kell, hogy ez gondolkodóba ejtsen bennünket. 

Kecskeméten 60 év óta van meteorológiai 

állomás. A legtöbb csapadék 60 év alatt 1915- 

ben volt, 875*2 ; a legkevesebb 1935-ben 385.4 

milliméter. A kettő közötti különbség 489.8

milliméter. Az évi csapadék mennyisége Kecs- termelvények termesztésére. Ha ehhez hozzá

keméten is évről évre csökken. Az első 5 év 

átlaga 589.6, 10 évé 532.5, 15 évé 533.5, 20 

évé 529.9, végül az utolsó 5 év átlaga csak 

476 milliméter volt. Tudjuk pedig azt, hogy ez 

a csapadék elég a búza és a többi kalászosok 

termelésének biztosításához, de nem elég a 

nyáron fejlődő növényeknek, nem elég a ta

karmánytermelésre, vagy nagyobb vizigényű

vesszük azt, hogy régen körülbelül 60—80 

millimétert, sok helyen 100 millimétert tett ki 

a harmat, ami ma jóformán megszűnt, akkor 

meg kell állapitanunk, hogy az Alföld aszályo- 

sodása nem véletlen, hanem egy már állan

dóan visszatérő valami, ami éppen ezért nem

csak az Alföld problémája, hanem a magyar

ság egyetemes, nagy kérdése is.

Nagyszabású népünnepélyt 
rendeznek szeptember 6-án

Szabadszinpadi előadások, látványosságok a műsoron

A Szarvasi Iparosasszonyok és 
Leányok Egyesületének agilis vezető
sége az idén is megrendezi hagyomá
nyos ligeti kerti-ünnepélyét az Erzsé- 
bet-ligetben. Az egyesület a ligeti nép
ünnepély megtartását szeptember hó 
6-ára tűzte ki, amikor is a szokott ke
retben délutáni népünnepéllyel és esti

táncmulatsággal, utóbbit az Ipartestü- 
ben, tartják meg. A ligetben felépített 
szabadszinpadon délután és este az 
Ipartestülelben előadásokat rendeznek, 
amelyeken a legjobb műkedvelők lép
nek fel szólószámokkal és jelenetek
kel. a  népünnepély iránt máris nagy 
érdeklődés nyilvánul meg.

Látogatás Kossuth Lajos szülőházában 
és keresztelési templomában

A z anyakönyv elégett és ezért bizonytalan Kossuth pontos születési napja
távoli kis falvakba elzarándokoljanak nagy em
berek szülőházát megnézni.

A ref. lelkész irányitott mindjárt Kossuth 
szülőházának mostani lakójához. Szepesi Gusz
táv erdőfőmémökhöz. Ő a monoki ev. kis egy
háznak a felügyelője. Ősz, szakálas bácsi, a leg
nagyobb vendégszeretettel fogad s megmutogatja 
a nevezetességeket.

Kegyelettel nézegetem a házat, az udvart, 
a kertet, hiszen itt játszotta gyermekjátékait a kis 
gyermek Kossuth és innen ragadta ki őt az élet 
sodró hulláma. Megnéztük a kis ev. imaházat, 
amelyben a Kossuth-emléktábla koszorúinak a 
szalagjait őrzik. Azután végigjártuk a szobákat. 
Szélesen húzódó előszobán át a középső nagy 
szobába léptünk. Valószínűleg itt született Kos
suth Lajos, de ezt biztosan nem állíthatjuk, hogy 
igy van, mert a hagyomány még most is em
legeti, hogy Kossuth édesanyja a piacon lett 
rosszul és Tállyán az ev. templom szomszédsá
gában álló Bajtai-házban született volna Kos
suth Lajos. Az ablakokból ellátni a magasla
tokra. Egyik az akasztó-domb a romladozó kas
téllyal szemben. Oldalában n bástya-torony épít
kezésre -emlékeztető — siralomház — a pallos- 
jog emlékére — most jégverem és fáskamra.

így, nézelődés és beszélgetés közt lassan 
elült a meleg, alkony borult a falura, csend a 
Kossuth-házra.

Másnap leggel a Monoktól 8 k-mre fekvő 
Tállyára mentem s itt Zemann Zoltán ev. Jel
készt kerestem fel. Irodájában Őrzi a lelkész 
Kossuth Lajos Turinból 1874. május 4-én irt 

levelének hiteles másolatát. Egy időben tűzvész 
pusztított Téllyán s elégtek az egyházi anya
könyvek. Hajász Pál akkori ev. lelkész' a tűz
vészben elpusztult anyakönyv híján Kossuth-tól

Legkedvesebb nyári szórakozásom, hogy 
évről*évre bejárjam hazánknak egy-egy darabját. 
Ilyenkor részint gyalog, részint vonaton felkere
sem a történelmi nevezetességeket is. Az idén 
hazánk keleti részének egy darabját jártam vé
gig s igy felkerestem Kossuth Lajos szülőfaluját 
és keresztelési templomát is.

Kanyargó utakon, akácerdők közölt vezet 
egy gyalogút Szerencsről Monokra. Völgyhasa- 
dékok oldalaiban, dombok között fekszik a falu. 
Kora délután érkeztem gyalogosan. Részint a 
déli erős napsütés, részint pedig az aznapi 
hosszabb túra alatt eléggé elfáradtam s tüstént 
leültem a legelső háznál. Körülvettek a falu vi
dám gyermekei s mikor cukorral kínáltam meg 
őket, boldog örömmel újságolta mind, hogy mi
ről nevezetes Monok község. A házakon min
denütt ékeskedik a felirat; Kossuth Lajos utca. 
Végigmegyek a főutcán s alig hagyom el a most 
üresen álló grófi kastélyt, elöltem áll a hat 
utcai ablakos ház; Kossuth szülőháza. Rőtes 
fényben villog Kossuth bronzbaönlött alakja s 
az emléktáblán ez a felírás : „Ebben a házban 
született Kossuth Lajös 1802. szept. 19-én." A 
régi tisztitek ma is eredeti alakjában áll/ de 
már észre lehet venni, hogy évszázadok viharai 
zúgtak el felette. Csak a ház előtti kis kert és 
a szép parkírozott udvar sok-sok nyíló virágá
gával varázsolja ide a jelennek hangulatát. Leg
először Molnár Ferenc ref. lelkészt kerestem fel. 
aki miután megtudta, hogy én csupán Kossuth 
iránti kegyeletből jöttem Monokra, nagyon meg
örült, de szavaiból kivettem a fájdalomnak érzé
séi is, mert mindjárt megjegyezte, hogy amióta 
ő Monokon van, én vagyok a legelső, aki Kos
suth szülőházára kiváncsi vagyok. Külföldön tu
risták, utazók nem sajnálják a fáradságot, hogy



SZARVASI HITELBANK Részvénytársaság
Elfogad

betéteket
a legmagasabb kamatozással és azokat bármikor visszafizeti.

Folyósít váltó- és folyószámla-

kölcsönöket
—  terményekre is — előnyös feltételek melleit.

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

születési adatait kérte. A „kereszteltek anya- 
könyve 1810— 1918“ első oldalán van a levél- 
másolat.

„Én magam a szüléktől 1802-ben szület
tem Zemplén megyében. Monokon. Ennyi az, 
amit egész bizonysággal mondhatok. Többet nem. 
Emlékszem az aranyozott, rézcsattos családi bib
liára, amelyből szokás volt atyám házánál va
sárnaponként néhány fejezetet felolvasni s egy- 
egy zsoltárt elénekelni s amelybe az én és nő
véreim születésnapjai a keresztelés adataival ősi 
szokás szerint be voltak jegyezve. A szüleim 
emléke iránti kegyeletnél fogva ereklyéül becsül
ném ezt a rézcsattos bibliát, ha megvolna. De 
elpusztult ez is viharos életem fergetegeiben . . . 
Nem áprilisban születtem, hanem hogy mikor 
azt biz én teljes bizonyossággal nem mondha
tom. Ügy rémlik előttem, hogy szeptemberben 
16-ik és 19-ik közi, alkalmasint 19-ikén. Tehát, 
ha az anyakönyvtartási pontosság a csorba ke
resztelési bevallás kitöltését csakugyan megkí
vánná, méltóztassék odajegyezni nevem mellé, 
hogy születési évem hónapja és napja nem tu- 
datik. Mindennek megvan a maga haszna. Szü
letésem napja nem lévén tudva, nem lesz nap, 
amely emlékezetemet felélessze s igy nevem ha
marabb lesüllyed oda, ahova kívánkozom, a fe- 
ledékenység örvényébe. *

A tállyai evangélikusok temploma 1790-ben 
épült. Azóta megviselte az idő. Megrepedeztek 
falai, máskor pedig forgószél sodorta le a* tete
jét. A buzgó hivek azonban mindig rendbehoz
ták s messze vidéken hires ez az ev. templom. 
Talán azért is, mert errefelé nagyon csekély az 
evangélikusok száma s kevés a templomuk.

Az ősi oltár két hatalmas kőoszlopa között 
egykori oltárkép; az utolsó vacsora. Az oltártól 
balra a keresztelő medence, benne az ón tálka 
és csésze; ebből qsurgatták a keresztvizet a

csöpp Kossuth Lajos fejére. A medence fedőjé
ről kifakult piros-fehér-zöld szalag csüng. A 
templom jobb oldali falának belső részén babér
levelekkel koszorúzott márványtábla ékeskedik 
ezzel a felírással :

„E templom, melyben 1802 Szeptember 
Havában Kossuth Lajos Nagy Hazánk fia Meg- 
keresztelteteü. Épült 1790-ben. Megújiítatott Or
szágos Közadakozásból 1892-ben S Újból Föl- 
szenteltelett U A Évi Sept. 19-én Kossuth Lajcs 
90-ik évi Születésnapján/4

A ióllyai lelkész most mozgalmat indít, 
hogy a templomot kivül is jelöljék meg emlék
táblával. Legalább az erre tévedt vándorember 
álljon meg mellette.

Én nem bántam meg, hogy felkerestem ezt a 
két Zemplén megyei falucskát. Láttam s tapasz
taltam itt is annyit, mint városoknak kőrenge- 
legeiben s futkározó emberei közt.

Képeslapot Monokon se, Tállyán se kap
tam. Nem tudom, mjkor jut eszébe valakinek, 
hogy lefényképpeze a Kossulh-nevezetességeket ? 
Én készítettem néhány felvételt s gonddal őrzöm 
őket, mint otl-tartózkodásomnak örökké kedves 
emlékeit. Pásztor Pál ev. theológus

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, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanék.

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 Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Eljegyzés. Szöllösi Ágnest (Szarvas) el
jegyezte dr. Solt Aladár (Kondoros). (Minden 

külön értesítés helyeit.)

—  Dr Tóth Pál ünneplése.. A Szarvasi Nem
zeti Egység Pártja és a Polgári Kör dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselő tiszteletére, kor
mányfőtanácsosi kinevezése alkalmából au
gusztus 29-én a Polgári Körben közvacsorát 
rendez. %

—  Áthelyezés. Ancsin Györgyöt, a kondo
rosi róm. kát. egyház segédlelkészét egyházi 
halósága Szeghalomra helyezte át. Helyét Tóth 
István csabai segédlelkész foglalta el.

—  Felvétel a szarvasi kereskedelmi szak
iskolába. A szegedi tankerületi kir. főigazgató
ság fennhatósága és a szarvasi Kereskedők 
Egyesületének a palronálusa alatt álló
szarvasi kereskedelmi női szakiskola a jövő 
1936—37. tanévre már most elfogad előjegy
zéseket. A beiratkozások mindennap délelőtt 
8— 12-ig a gimnázium igazgatósági termében 
eszközölhetők. Felvételkor felmutatandó a 
polgári iskola vagy gimnázium IV. osztályá
nak .sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány. 
A tanfolyam elvégzése képesít könyvelői, kal
kulálón, 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.

Békeország vonalján
Irta: Péchy»Horváth Rezső (1)

Udvarias, kedveskedő, tessék-lássék vám- 

vizsgálat, a  fényesen kivilágított, ragyogóan 

tiszta pénztárfolyósón nagyot csörren az ezüst

frankos, ahogy a pénztáros visszaad a zöldes

sárga papír-húszfrankosból. Alig akarok hinni 

a  szemeimnek: ércpénz. Félfrankosok, nikkel 

cemtimesek, sőt vékony, kecses, apró bronz 

centimesek is peregnek elém a  kassza már- 

ványlapjára s borzasztóan furcsa, hogy itt 

nem adnak vissza papírpénzt s hogy az erszé

nyem, amely évek hosszú sora óta már ala

posan elszokott a  kemény monétáktól s keser

vesen lapos lett, most sápadt ezüstöt és sima- 

szélG nikkeleket csörget büszkén, boldogan. 

Pillanatok alatt, míg a  pénztárablaknál állok, 

számítást, valutaszámítást végzek magamban:

& frank 18 centimes a jegy ára, ez jugókoronák- 

ban 425 korona 36 fillér; az út alig m ázhúsz  

kilométeres: tehát a  jegy testvérek között is 

méregdrága.

A  rövid, két kocsiból á lló  személyvonat 

előtt, amely Sargans állomásig, a  zürichi 

csatlakozásig visz el, már ott reszket, remeg 

pöfékel arohjanásra készlokomotív. KörülöJ- 

tüqk pompás. gigászi jegyek, ttq ny fó ; szépe

ket hint rájuk az  augusztusvégi, nap néhány 

kacérkodó sugara.

Beszállunk a vonatba. A  harmadik 

osztályú kocsiban szinte könny csurran ki a 

szememből. De soká nélkülöztelek, de soká 

sóhajtoztam utánad, te — itt mindenütt jelen

levő — csodás svájci tisztaság 1 Ragyog a  

kocsi minden alkatrésze; ablakai, padjai, 

ajtókilincsei, a  pompás, ragyogó lakkfestékes 

kocsioldal —  minden pompázóan tiszta. A 

kocsi oldalfalán, az ülések fölött ízléses pogy- 

gyásztartók, alattuk fogasok, művészi kivitelű 

tájképek a  helvét gyönyörűségekről. A z ab 

lakok fölött ízléses kárpit függönyök vége 

kandikál elő. Tisztaság, ízlés, csinosság, szép

ség és öröm minden tárgyon és sarokban.

Halkan, szinte alig észrevehetően csúszik 

ki a  rövid vonat az állomásból s alig pár 

pillanatnyi, kattogó haladás után szédítően 

sebes száguldásból kap. Zúgva, surranva.süvít 

végig a  nyílegyenes pályán. Kétoldalt párat

lan, bársonysíma. havasi pázsit üde, sötét 

sntaragdzöldje surran el a. vonat mellett. 

Kecses kis villaszerű parasztházak piros tetői 

villannak elő üdén és mosolygósán.a tömér

dek, erdószeryen sűríj gyű m ölesfakorpna közű 1 

s erősen megnézzük, ahogy a  vasúttal pár

huzamosan haladó tükörsima és pompás 

dülőúton egy-egy vígan kerékpározó, kalapos 

para$ztásszonyt hagy el a  vopaJL

Baltól, egyre jobban távolodva látszik 

még a  fauna  partját jelző sötét* hosszú sor

facsoport, jobbról azonban sötét árnyékok 

kezdenek a vonatra zu h an n i: gigászi hegyek 

döbbenetesre megnövekedett, megnyúllott szi

luettjei. Borzalmas méreteivel elénkbemered 

a  Sántis és az Alvifer monstruózus kontúrja. 

S ahogy a lihegve előreügető vonat hirtelen 

egyet, éleset kanyarodik, megdöbbentő pom

pájában mutogatja meg magát néhány pilla

natra a  Tödi-csoport néhány jelentősebb, 

magasra-ágaskodó, óriás hó-cukorsüvege: a  

Glárnisch, a  Böser-Faulen, az Uri-Rotstock.

A  nap gyöngülő fénysávjai végigömlenek 

végigpásztázzák á  sűrű fűóceánt, a  légszem- 

örvendeztetőbb havasi pázsitot s m illió bril- 

liánsszemecske viliódzik tündökölve és szi

várványszínekben tobzódva a  milliónyi fű

szálon. Botokrahúzátt, frissenvágott fű szárad 

a  réteken széltében-hosszában és kerget be 

átható, édes szénaillatot a  kocsiablakon.

Egyszerre ütemesen zökkennek a  mo

rajlón duruzsoló vaskerekek, a  vonatváltókon 

kaptat keresztül, a  lokomotív energikusan 

fékez és mialatt a  vonat kellemesen, bizser- 

getően megtorpan, a szemünk új nevet betűz 

lé egy új állomás hom lokzatáró l:

—  Sargans I

Átszállás. Bbülünk a Chur felül Zürichbe 

haladó végtelenül hosszú személyvonat egyik 

hasonlóan ragyogó, hasonlóan tiszta, hason

lóan villamosvilágftású kocsijába. (Folyt:)
• .r. i » •.. > • f . i i '  • ■* * *' •' .
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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. =
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—  Kántorválasztás Kondoroson. A  kondorosi 

r. két. egyházközség tanácsa szombaton dél* 

után tartotta meg kántorválasztó közgyűlését 

Fetzer József kerületi esperes, pápai kamarás 

elnöklete mellett. A  meghirdetett állásra hét 

kántor küldte be pályázatát, akik közül hár

mat az egyházi főhatóság jelölt, első helyen 

Mahács László kántortanitót, aki már hosz- 

szabb idő óta mint helyettes, közmegelége

déssel töltötte be az állást. A  titkos szava

zással megtartott választáson m ind a 28 

egyháfctanácsos Mahács Lászlóra adta le 

szavazatát. A közkedvelt tanitó megválasz

tása nagy örömöt keltett a kondorosi hivek 

körében.

I N K O G N I T Ó
Ifj, ZERINVÁRY SZILÁRD verse

Áz arcod pírja álarc —  semmi más;
A  könny s a részvét csupán rossz szokás.

Nálad egy skálán van a tél s a nyár,
A  vágy hozzád csak vizitelni jár.

Feléd hiába is lopakodom,
Hisz- caók-szürö van a májusodon.

S hideg, mosolyod csak arra való.
Hogy teljes legyen az inkognitó.

— Műsoros &B8zejttvetol. A szarvasi Izra

elita Nőegylet vasárnap este jól sikerült kerti 

móka-estet rendezett, amelyen a  színtársulat 

több1 tagja is fellépett.

— Amiről meg szoktak feledkezni. Szomo

rúan kell megállapítanunk és a nyilvánosság 

elé vinnünk azt az újabban szinte általá

nossá váló  szokást, hogy egyes egyesületek 
megnyilatkozásaikra nem hívják meg a helyi 
sajtó munkásait és a kötelességszerű tiszte
letjegy adásról is megfeledkeznek. Ugyan
akkor pedig reklamációik igazolása szerint 
elvárják, hogy az újságok megemlékezzenek 
a  rendezett dolgokról, azt érdemük szerint 
bírálják el. A z az újság, amely nagy áldo

zattal igyekszik szolgálni a  közönség és 
egyesületek érdekeit, amelynek tudósitói 

szabad idejüket feláldozva munkálkodnak 
azon, hogy-a város élete minél teljesebben 
lerögzitődjöp, azok a  munkatársak, akik a 

köz érdekében, m inden egyéni cél mellőzé
sével dolgoznak; joggal elvárhatják a  sajtó 

megbecsülését -és a kiküldött tudósítók szives 
fogadtatását* Különösen akkor, amikor egyes 
egyesülitek az egyének érdekében dolgoz

nak, joggal elvárják a meghívást, valamint 

a fáradságért ,4s a munkáért igazán csekélyke 
ellenszbt&áltátóst,. a sajtó-tiszteletjegyet. * '

— Szarvasiak az egyetemi munkatátnrban.

A .Jfiirul ̂ Egyetemi Bajtársi Szövetség soproni 

munkatáborában három héten át résztvettek 

Szarvasról dr. Koltay Lajos és Molitórisz Pál 

szarvasi fajtársak is.

— Játék közben a karját törte. Fekete József 

szarvasi iakplAsfiú, akinek afcüleit a  szerbek 

még a  műit évbfen kiutasították a  megszállott 

.GfeiyMékröL játék közben elesett és jobb 

rajsőkarját felttafe. 'Xezáróasrm entöka gyulai 

kérhizba szállították.

A napokban jelent meg 
a Luther-tanitónőképző értesítője

Százharmlnckét tanuló vizsgázott az intézetben

A napokban jelent meg a szarvasi 
ev. Luther-tanitónőképző-intézet értesí
tője, amely Kiss Sándor igazgató gon
dos szerkesztésében részletesen és 
körültekintő figyelemmel számol be az 
elmúlt tanévről. Az értesítő első olda
lán dr. Raffay Sándor ev. püspök jól 
sikerült fényképét találjuk, aki most 
töltötte be 70. életévét, majd Kiss Sán
dor tollából hangulatos bevezető-cik
ket olvasunk a hetvenéves püspökről. 
Az 1935—36. tanév ismertetése során 
kegyeletes megemlékezést találunk az 
intézet fiatalon elhunyt orvosáról dr. 
Lestyán Goda Györgyről, majd a tanév 
lefolyásának minden fázisa van kime
rítően ismertetve. Az egyházi hatósá
gok és a tanári kar bemutatása után 
az intézet növendékeinek felsorolása 
következik az érdemjegyek bemuta
tásával. A gyakorló iskolai beszámo
lót az intézet internatusáról, gazdasá
gáról, berendezéséről, szertárairól, a

könyvtárról, a nevelésről és tanításról, 
a kántorképzésről, gyakorlati kiképzés
ről, ifjúsági egyesületekről, a növen
dékek egészségi állapotáról, látogatá
sokról, adományokról, jutalmakról, ked
vezményekről, vizsgálatokról, képesí
tésről irt ismertetések követik. A sta
tisztikai kimutatásokból megtudjuk még 
hogy az intézetbe 137 növendék irat
kozott be, 5 kimaradt és nem vizsgá
zott, igy 132 tett vizsgát. A tanulók 
közül 88 ev., 19 ref., 22 r. kát. és 3 
izr. volt. Az internátusbán lakott 78,33 
helybeli és 12 kintlakó, 3 vidékről be
utazó volt. 131 tanuló példás maga
viseletét tanúsított, jeles osztályzatot 
23, jót 68, elégségest 38 nyert, 2 egy
ből, 1 kettőből kapott elégtelent. Az 
iskolai felszerelés gyarapodásának és 
értékelésének kimutatása után a fel
vételi tájékoztatót találjuk, mely rész
letes útmutatást ad a beiratkozó nö
vendékek szamára.

—  Országos-vásár. A tiszaföldvári országos- 

vásárt augusztus 23-án, a csongrádit 21. és 
22-én, az endrődit 22-én tartják meg.

Ha ruhacsináltatási ügyben jár,
Kraszner-, Schwarcz-mintakártyát 

[mellőzni kár,
Mert abban mindent ami új

[és divatos megtalál 
S ami fontos, készpénz árért

[a vásár 6 havi hitelbe áll,
Igy ön olcsón, hitelbe, az új divat

szerint jár.
Ha szabójától e két kollekciót követeli 

[8 ettől el nem áll.
Ezt Üzeni Önnek
a Szarvasi Férfiszabó Szakosztály.

—  Lúgkövet ivott egy háztartási alkalmazott.
Tigyi Anna mesterszállási 30 éves háztartási 
alkalmazott Krón Bélánál volt alkalmazás
ban Szarvason. A  szorgalmas leány vasárnap 
délután lúgkőoldatot ivott, amely a torkát és 
belsőrészeit borzalmasan felmarta. A  mentők 
dr. Faragó Mór OTI orvoshoz szállították, 
aki elsősegélyben részesítette, maid taná

csára a  szolnoki kórházba vitték a tborzal
mas kínoktól szenvedő leányt. Á llapota 

reménytelen.

— Fertőző betegségek Járásunkban. A  leg

utóbbi vármegyei kimutatás szerint járásunk
ban a következő fertőző betegségek léptek 
fe l : Hastífusz Szarvason 3. Békésszentand
ráson 1, Csabacsűdön 2, Kondoroson 1; 0- 
csödön 3 ; nyilt gümőkór Szarvason 1, Öcsö
dön 1, vérhas Szarvason 1, Csabacsűdön 1, 
Békésszentandráson 4 egyénnél.

4— 5 HAVI 
1

elegáns divalöllönyok a legelegánsabb szabás szerint

Raglánokr felöltök* télikabátok a leg
szebb fazonokban.



HETENKÉNT
ltja : OROSZ IVÁN

A széna illata
Ez úttal nem Baeder, sem Cotty szalon- 

és hölgyillatositó széna-parfümjeiről lesz szó, 
hiszen nekünk jó vidékieknek alig van szüksé
günk ilyen illatositásokra, amikor mindig, pár 
lépést téye ki a falusi, kisvárosi falak közül, 
kint vagyunk a szabadban, ahol a nagy illat
szerész, a Természet gondoskodik rólunk és 
szórja felénk a csodálatos illatzuhatagok tömke
legét kora tavasztól késő őszig, sőt a finomabb 
szaglásúak számára még a tél is meghozza a 
maga különleges illatait faluban, istállókban, 
mezőkön, vizeken, réteken, erdőkben. Van-e 
valami mélyebb, szebb és lélekmelengetőbb.mint 
kora tavasztól késő őszig, egy egész éven át 
érezni a szin- és illatorgiákat, hallani a termé
szet örök hangjait, amik a törvényszerűségek 
pontosságával sorakoznak egymásután és keve
redve, tombolva olvadnak össze-egybe, hogy el
tűnjenek a végtelen magasságok szédületeiben a 
föld melegével, a szellők hűs táncával, az em
berszivek csodálatával. A felhők és a ködök 
takargatják be, a napsugarak bontogatják, a hold 
sápadt fénye színezi, a levegő áramlása tiszto
gatja azt a sok jó és rossz, de sokszor rossza
ságban is hangulatos illatokat, amik oly erede
tivé és örökszéppé festik be a szinek tündöklé
seit, a hangulatok álmait, az elmélkedések el- 
ködlését, a jövendők sűrűszürke sejtéseit. Gyerek
korában ki ne feküdt volna a szénaboglya, a 
szalmakazal oldalában 7 És ki ne érezné most 
is, visszagondolva arra a boldog időre, orrában 
a széna kesernyésen édes, a szalma szárazon 
meleg illatát. A gyermekkori emlékek a legszeb
ben és a legkönnyebben az illatokon keresztül 
törnek elő. A frissen festett kátránykerités éppúgy 
effy*egy emlékre visz vissza, mint az akácok 
mézédes illata, az árokbeli pocsolyák bűze, a 
tímárok csermunkája, a fehérítésre a zöld pázsitra 
kiteregetett lenvásznak savanykás izszaga, a 
lekvárfőzés romantikája, a cefre savanyú szaga, 
a kis házacskák frissenmázolt padozatának trá
gyával elegyített savanyú illata, a boglyákemen- 
cék füst-áramlása, a tőzeg égése, az eper szál
longó ize, a gyümölcsösök sokkeveredésű aro
mája, a festékek, virágok, istállók, szemétgödrök, 
nyersolajmótorok illata és bűze. A falu örökké 
át van itatva ezekkel éppenúgy, mint .a mada
rak dalával, a tücskök cirpelésével, a darazsak, 
méhek dongásával. Ki ne emlékezne gyerek
korára akkor, amikor a forró nyárban, a por- 
banfürdő utcán megered az eső, hull a zápor 
és nagyokat pattogva veri fel a föld sajátos 
szagát? Akaratlanul is az az édes gyerekkor 
jut az ember eszébe, amikor mezítláb tapsikolt 
az útszéli árok vizében és hatalmas sártömege
ket csapdosott a járdához, amik úgy szóltak, 
mint az ágyúk. Abban a korban minden gyer
mek művész, a fekete sárból készült a bábú, a 
ló, sőt még a kocsi is. Istenem, de jó igy el
merengni a falu illatairól, hogy a tücsökcirpelé- 
ses estében lassan pereg az eső, kopog a fo
lyósó ereszén, kopog a súlyosan megrakott szil
vafa kövér termésein és levelein és ömlik be 
az ily időben, máskor oly ritkaságszámbamenő 
zöld fű, zöld kert csodálatosan különös illata, 
amely összekeveredik a pár nappal ezelőtt le
kaszált fű aromás illatával. Oly jó most emlé
kezni a régi gyerekkorra, amikor oly boldog volt 
az ember kis örömökben, amikor még nem bán- 
totta az élet a halandót, amikor kis senkik nem 
akartak nagyok lenni azzal, hogy másokat bánt* 
sanak, másokat kicsinyítsenek, örökösen rossz 
emberi indulatokkal, rossz megnyilatkozásokkal. 
Oly jó most az esti színekben és illatokban, be
zárt ajtó mögött egybeolvadni a természettel és 
a magányossággal, a falusi csenddel, a csend 
ezerféle hangjaival, a természet ezerféle színei
vel, fényeivel és illataival. A csillagok is gyula- 
doznak a lassan szétterülő kis felhők fölött és 
a széna illata száll fel a magasságokba lelkem 
őrömös imádságával, ami, ha nem is több, mint 
egy tücsökcirpelés, mégis dicsőítője a szépségek
nek és álmodozója a jóságoknak. Ó, szénák ke
sernyés illata vigasztalj most nagy örömömben, 
békés magányomban, hogy megtaláltalak Mjra

gyermekkoromra való emlékezésekkel és hogy 
szembeállítom eredetiségeddel minden fáradt és 
hamis dolgokkal, amiket gyárak és laboratóriu
mok kevernek és szállítanak veled való versen
gésre. Te győzni fogsz, amig a falusi ember 
szive tiszta marad és talán akkor is, ha a szép
ségek porbadőlnek, hogy diadalmasan támad
janak fel egykor örökszép életre.

— Járható utak a magyar rögön. Ezzel a 
címmel dr. Piukovich József, az Alföldi Zöld
mező Szövetség főmozgató és éltető lelke 
egy több mint 300 oldalas hatalmas kötetet 
adott közre a magyar mezőgazdaság legége
tőbb problémáival kapcsolatban. A szerző a 
divatos jelszavaktól mentesülve, könyvének 
nagyrészében oknyomozó mezőgazdasági 
történelmet ad az olvasónak, hogy igy a ma
gyar múltból annak tanulságai alapján legyen 
a szebb agrárjövendő felépíthető. Ez a munka 
nagy értéket képvisel abból a szempontból 
is, hogy a szerző háború utáni külföldi uta
zásainak és hosszú tanulmányújának ered
ményeit úgy ismerteti, hogy ebből nemcsak 
a mezőgazdaság problémái iránt érdeklődők 
tanúsíthatnak figyelmet, de ezek a külföldi 
agrárleirások lehetővé teszik a magyar gazda 
öntudatának a felébredését, annak egybe- 
forradását. A mű bátor kiállás, komoly bírá
lat az elmúlt szézesztendő liberális gazda’ 
sági rendszerének szörnyű tévedései felett. 
A mű előszavában a szerző többek között 
ezt mondja: „munkámban rámutatok arra, 
miként lehet és kell segíteni a parasztságon 
parancsolás, ráerőszakolás nélkül úgy, hogy 
a segítésnek ez a módszere egyetlen állam
polgárt se sújtson újabb anyagi teherrel/* 
Mindenkinek, aki a magyar élet legégetőbb 
problémái iránt érdeklődik, figyelmébe ajánl
juk ezt a nagyszerű munkát.

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

a legszebb magyar képes folyóiratra.
Irodalom, képzőművészet, színház, zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franki in-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 lln -Tá rsu 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.

—  Felfordult a kocsi a gáton. Radics Kál

mán mesterszállási gazdálkodó a múlt héten 

téglát vásárolt Kunszentmártonban. Amikor 

hazafelé tartott, az öcsödi határban a Körös 

gátján lovai valamitől megijedtek, magukkal 

rántották a kocsit, amely a magas gátról le

fordult. Radics a kocsi alá kerüli, a sok tégla 

is rázuhant és igen súlyos sérüléseket szen

vedett. Arra járók mentették ki kellemetlen 

helyzetéből, majd Kunszentmártonba vitték 

be, ahol elsősegélyben részesítették, majd a 

szentesi kórházba szállították gyógykezelés 

végett.

— A gyümölcsosztályozás és csomagolásról,
a szőlőfürtök most fellépett betegségéről, a 

legjobb kajszibarackfajtákról, a szeptember 

havi teendőkről, a kandirozott gyümölcs ké

szítéséről stb. stb. ir „A MAGYAR GYÜ

MÖLCS" legújabb száma, melyből a Szarvasi 

Közlönyre hivatkozva egy alkalommal ingyen 

mutatványt küld a kiadóhivatal: Budapest,

IV., Gerlóczy u. 11.

— Tanuljunk könnyen, gyorsan németül. Irta :
dr. Ernst Háckel tanár, ismert osztrák nyelv
pedagógus. Ebből a kiváló, egészen újszerű 
könyvből négy hónapon belül sok ezer pél
dány fogyott el. Most jelent meg a harmadik 
javított és bővített kiadás, bizonyítékául an
nak, hogy mily kiváló e könyv és mily el
engedhetetlenül szükséges ma a német világ
nyelv ismerete. A mű kiváló szerzője sok év 
tanítási gyakorlatának alapján, kiváló tudás
sal és oktató érzékkel a német nyelv oly 
tökéletes elsajátítási lehetőségét nyújtja köny
vében, mely igen sokak nehéz és eddig 
megoldhatatlan problémáját teszi elinlézetté 
és az oly rendkívül fontos német nyelvet köny- 
nyen és gyorsan, a legalaposabban elsajátít- 
hatóvá. Háckel tanár a nyelvtani tudnivaló
kat rendkívül érdekes és mindenkit lekötő 
szövegrészekben elhelyezve, könnyed és 
szellemes magyarázatokkal, minden nehéz
ség nélkül tanítja, élvezetesen vezeti be az 
érdeklődőt e rendkívül fontos nyelv teljes és 
tökéletes ismeretébe. Megállapítható, hogy ez 
az a német nyelvkönyv, melyet a német 
nyelv iránt érdeklődők oly nehezen nélkü
löztek és melynek megjelenését oly nehezen 
várták. Megjelent Novák Rudolf és Társa 
(Budapest, VIII., Baross u. 21.) kiadásában, 
éra igen szép kiállításban csak 6 pengő.

—  Minimális órabérek az ács- és kőműves- 
iparban. Az iparügyi* minisztérium megállapí

totta a minimális órabéreket az ács- és 

kőmives-iparban is. Szarvas a második, Öcsöd 

a negyedik, Békésszentandrás, Kondoros és 

Csabacsűd az ötödik kategóriába tartozik.

Elsőrendű

tennisziitők
már megérkeztek és 9 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
’ könyv* és papirkereskedésében, L, Horthy Miklós úl 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás 1



— t an 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
f., Horthy Miklós út 9. (a Gimnázium közelében) Telefonszám: 16.

A búcsú-elöadásokra készülődik 
a szarvasi színtársulat

Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak, akik felejthetetlen hű felesé
gem, illetve édesamánk temetésén resztvettek 
és mély fájdalmunkban osztoztak, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Kusztura Ferenc 
és családja.

—  Pásztortüznél. Ezzel a címmel jeleni meg 
Kovács Istvánnak hangulatos egyfelvoná- 
sos színdarabja, amrly eredeli magyar vi
déki hangulatával, nyelvezetével, nótaalá

festéseivel és pompás feldolgozásával méltán 
számíthat nagy érdeklődésre a vidéki, m ű

kedvelő-előadásokat rendező egyesületek 
körében. A színdarab Kecskemét világhírű 

Bugac-pusztájára visz el bennünket, megele
venedik előttünk a bugaci pásztor és csikós- 
élet, és a reális valóságból a legendaszerű
ségbe álhajló kis színdarab beszédes igazolása 
a magyar lélek álmodozó természetének és 
a pusztaságok lassan kivesző álomromanti
kájának. Kovács István kis művét Kecskemét 

városának ajánlotta, ezzel is igazolni akar
ván az onnan elszármazott szülőföldje iránti 

nagy s/eretelét. A színdarabot melegen ajánl
juk műkedvelői előadásra és az 1 20 pen
gős áron a szerzőnél, Kovács Istvánnál 
szerezhető be Békésszentandrásor:. A szín
darab tetszetős kiállításban a Magyar Vidék 
Könyvei sorozatban jelent meg. Három pél
dány megvétele a darab előadására jogosít.

—  Kugliversenyek. A múlt héten a gyulai 

tisztviselők kuglicsapata járt Szarvason és 

kikapott a Polgári Kör csapataiul. Vasárnap 
a szarvasiak mentek át Gyulára és szép 
revánsot veitek rajluk a gyulaiak.

—  Új tetőt kapott a városháza. Szarvas 

község elöljárósága a városháza tetejét új 

•cseréppel fedette be. A  görög-stilusú, han
gulatos épület szépsége ezáltal is emelkedett.

A talaj árja
A növények viz nélkül meg nem élhet

nek és mégis azt látjuk, hogy mélyen gyö
kerező növények, pl. lucerna, a fás növények, 
a legnagyobb szárazságot is állják. Különösen 
feltűnő, hogy városokban aszfalt közé ékelt 
fák is szépen diszlenek, pedig nem is öntö
zik azokat. Ezek a talajvízből, a talaj árjából 
veszik a szükséges tápláló nedveket.

A  talajvíz nem tiszta viz. Rendszerint 
oldva tartalmaz táplálóanyagokat. A talajvíz 
nem is marad egy helyben, állandóan moz
gásban van, a talaj rétegeződése szerint 
lassan folyik a talaj árja, a mélyebb pontok 
felé, ezért lehet növényi élet ott is, ahol 
hosszabb ideje nem volt eső.

De másik mozgási iránya is van a talaj
víznek. Ha sok a csapadék, ez a talajban 
lefelé mozog, ha pedig kevés a csapadék, 
úgy különösen szárazabb vidékeken párolgás 
folytán a talaj viz felfelé szivárog és a benne 
oldott növényi táplálóanyagok a viz elpárol
gása után a feltalajban felhalmozódnak. Há 
káros sókat is tartalmaz a talajvíz, sziksó 
virágozhat ki a talaj felszínén.

H a azonban sok az eső, akkor fordítva, 
lefelé halad a viz. A  szénsavval telitett eső

v íz jó l oldja a talajban lévő növényi táp lá
lóanyagokat és szokat lemossa az altalajba, 
a  talaj árjába. Ezért szegények, soványak a 
csapadékdús vidékek talajai.

Ezidén nálunk is sok volt az eső, nem

csak tavasszal, de nyáron is, ez a sok csa
padék pedig kimosta, kilúgozta a feltalaj kész 
növényi tápanyagait. Ennek következtében a 

növények, különösen fejlődésük kezdetén, 
nem találnak majd elegendő, könnyen fel
vehető táplálékot. A  trágyázásra ezidén tehát 

nagy gondot kell fordítani és minthogy köny- 

nyen felvehető táplálóanyag csak műtrágyák
ban  van, a  műtrágyázás ebben az évben el 
nem  mulasztható.

Állandóan szop érdeklődés mellett folynak le 
a Károlyi-tarsuiat előadásai

Az a színtársulat, amely művészi lelke- 
seaéssel, hivatásába vetett bizalommal és a 
közönség igényeit mindenben kielégíteni akaró 
igyekezettel jött Szarvasra, az nem jött hiába. 
A szarvasi közönség régi idők óta nagy szín
házbarát, azokat a színészeket, akik tehetsé
güket és igyekezetüket teljesen a közönség 
szolgálatába állítják, azokat meleg szeretettel 
emeli ki érdeklődésével és minden lehető al
kalommal nemcsak fokozódó támogatásával, de 
tapsaival, tetszésnyilvánításaival el is halmozva. 
Innen adódik, hogy a társulat legjelesebb tag
jait már színpadra lépésük alkalmával is tapssal 
fogadja és minden jó megjátszásukat külön el
ismeréssel jutalmazza. A ragyogóhumorú Vér
tes Károly, a deli megjelenésű Szentes László, 
a mindig kedves Besse Miklós, a kellemes
hangú Szabó László, a bájos és nagytehetségű 
Dán Lia, a komolyértékű Károlyi János, a ked
ves Ruttkay Marika, a nagytudásű Sugár Mi
hály és a többiek is mind megérdemlik azt a 
szeretetet, amellyel a szarvasi közönség őket 
elhalmozza. Orom ez minékünk is, akik ál
landóan figyeljük városunk lakosságának lel- 
kületét, megnyilatkozásait és különösen akkor, 
ha ez a megnyilatkozás érdemesek felé hajlik. 
A Károlyi-szintársulat már a búcsú-előadásokat 
hirdeti. A Denevérben a nagytudású és átgon
dolt játékú Harsányi Ferenc búcsúzott. Sokan 
vissza fognak emlékezni értékes alakítására. 
Megérdemelt sikere volt. Kedden a közönség 
kedvence, Szentes László búcsúzott. Szarvas 
hölgyközönsége rajongó tisztelettel vette őt 
körül. Finom játéka meg is érdemelte ezt. Csü
törtökön Sugár Mihály búcsúzott. A további 
előadások iránt is szép érdeklődés nyilvánul meg.

A színház heti műsora:
Péntek : Érettségi, vígjáték.
Szombat: Mese a^Grand Hotelben, operett. 
Vasárnap délután : Három ember a hó

ban, operett.
Vasárnap este: Mese a Grand Hotelben, 

operett.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben augusztus 14-től augusztus 20-ig a követ
kező bejegyzések történtek : Születtek : Rafaj 
János és Osztás Erzsébet fia Pál, Makarov 
Sándor és Blaskó Zsuzsanna fia Sándor, 
Kepka Pál és Lancsa Erzsébet fia Pál, Reich 
Sándor és Rothstein Ibolya fia Ferenc, Hanzó 
Mihály és Szlovák Zsuzsanna fia Mihály, 
Bliznák Pál és Gáspár Margit-Mária leánya 
Margit, ifj. Hodálik Mihály és Roszik Mária 
fia Mihály, Styevák András és Skorka Erzsé
bet leánya Erzsébet, Szabovik János és Su- 
tyinszki Zsuzsanna leánya Zsuzsanna. H á
zasságot kötöttek: Tusjak András Lestyan 
Erzsébettel, Hídvégi Kornél Brózik Jolánnal, 
Semelka Sámuel Tomka Máriával. Elhaltak : 
Szalbot Mária 17 hónapos, özv. Tusjak And- 
rásné Szalontai Judit 73, Farkas Erzsébet 2 
hónapos, Kusztura Ferencné Bardók Katalin 
58, Csasztvan Katalin-Erzsébet 1 éves koruk
ban. Holttányilvánitották Kársai Mátyás 33 
éves közlegényt, aki az orosz harctéren 
hősi halált halt.

—  Kigyulladt egy tanyaépület. Lestyan Goda 

Mihály szarvasi II. külkerületi tanyájának 

teteje ismeretlen okból kigyulladt. A tűz tel

jesen elhamvasztotta a tanya tetőzetét.

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

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

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



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

Vasárnap este rendezik meg a leventék 
a birkozó-szakosztály jubileumi ünnepét

A tízéves birkozó-szakosztály öregbirkozói 
csoportképet adnak emlékül az egyesületnek

A Szarvasi Levente-Egyesület bir- 
kozó-szakosztálya tiz éve áll fenn. Tiz 
évvel ezelőtt alakították meg a bir- 
kozó-csoportot, amely Kertész György, 
a fiatalon elhunyt tehetséges oktató 
vezetése mellett oly szép eredménye
ket vivott ki és nemcsak a megyében, 
de az egész országban igen jó nevük 
volt a szarvasi birkózóknak. A tiz 
éves jubileum alkalmából vasárnap 
este 8 órai kezdettel a birkozó-szak
osztály műsoros-estet rendez a Le-

— Meghívó. Az Országos Stefánia Szövet
ség helyi fiókja évi közgyűlését e hó 22-én 
délután 4 órakor az intézmény székházában 
(IL, 213) tartja meg. Úgy a fiókszövetség tag
jait, mint vendégeket szívesen lát a vezető
ség a közgyűlésen, amelynek tárgysoroza
tán a rendes jelentéseken kívül a sokgyer
mekes anyák jutalmazása és az intézetben 
született egy-két év közötti legjobban fej
lelt gyermek anyjának a megjutaimazása is 
szerepel.

— Beleesett a forró levesbe. Csasztvan 
Katalin egy éves szarvasi kisleányka az 
édesanyja által kihűlés végett a földre telt 
lábasba beleesett. A súlyos égési sebeket 
szenvedett kisgyermek pár órai nagy kínló
dás után meghalt. Az eljárás megindult a 
gondatlan anya ellen.

— Szarvas fejlődése. Határozott jelei mutat
koznak községünk fejlődésének, mert a mai ne
héz viszonyok között városházánk új kalapot, új 
tetőzetet kapott. Mennyivel jobban néz most ki. 
A haladásnak egy másik jeléről is beszámolha
tunk, ugyanis a napokban megnyílt egy festék- 
szaküzlet, mely régi hiányl pótol községünkben, 
mert ebben a szakmában ilyen üzlet még nem 
volt nálunk. Szükség volt rá, hiszen e szaküzlet 
csak festékkel és háztartási cikkekkel foglalkozik 
és súlyt helyez arra, hogy a (öle elvitt áru fel* 
tétlen megbízható és olcsó legyen és ezzel mó
dot nyújthat mindenkinek, hogy lakását olcsón 
kellemessé és tisztává varázsolhatja fillérekéit. A 
tisztaság pedig a legfonto abb követelmény, mert 
aki nem tartja lakását, háza tájékát (iszlán, an
nak a patikába kell majd hordani a pénzét. De

vente-Olthonban, amelyre a már ki- 
ragasztott plakátokon és lapunk útján 
hivja meg a közönséget. A műsorban 
ünnepük meg a szakosztály tiz éves 
fennállását, adják át az egyesület ve
zetőségének az öregbirkozók csoport
képüket és nyújtják át a Túrkeve— 
Szarvas közötti városközi mérkőzés 
győzteseinek az emlékérmet. A leven
ték ünnepsége iránt a közönség köré
ben nagy érdeklődés nyilvánul meg.

más előnye is van ezenkívül a rendesen festék
kel való karbantartásnak, aki befesti ajtaját, ab
lakát, annak nem fog olyan hamar elkorhadni a 
fája, hanem még az unokájának sem kell új 
farészeket pótolni.

— Futballmérkőzés Békésszentandráson. A 
múlt héten a Kunszentmártoni TE futball
csapata Békésszentandráson mérkőzött a 
Hunyadival. Eredmény 2: 2.(0:0).

— Kikapott a szentesi MÁV Kondoroson. A 
Kondorosi TE futballcsapata vasárnap dél
után Kondoroson találkozott a szentesi MÁV 
csapatával. A mérkőzést a jobb kondorosi 
csapat nyerte 4:1 (4:1) arányban.

— Jövő számunkban. A Szent István napján 
Szarvason megtartott „Háromváros" úszóver
seny részletes eredményét helyszűke mialt a 
jövő számunkban közöljük.

—  Szezonnyitó futballmérkőzés. A Szarvasi 
Turul SE vasárnap játsza szezonnyitó első
osztályú bajnoki mérkőzését a Csabai AK-al 
délután fél 5 órai kezdettel.

— Az őszi futballműsor. Vasárnap délután 
megkezdődnek az* őszi bajnoki futballmérkő
zések is. Az őszi forduló sorsolása már meg
történt, amely szerint a szarvasi Turul a 
következő sorrendben játszik. Augusztus 23. 
Turul—CsAK, augusztus 30. X —Turul, szep
tember 6. Turul—GyTE, szeptember 13. MTE 
—Turul, szeptember 20. Turul—OTK, szep
tember 27. ETC—Turul, október 4. Turul — 
TTC, oklóber 11. GyAC—Turul, október 18. 
Turul—MAFC, október 25. MÁV—TuruI, no
vember 1. Törekvés—Turul, november 8. 
Turul—Textil.

N  y  i 1 1 1  é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Nyilatkozat.
Az utóbbi időkben egyes kartársaim részéről oly 

rosszakaratú kijelentések hangzottak el, hogy a mázoló 
munkák végzésére nem vagyok jogosult.

A 2818—1935. számú mázoló ipar gyakorlására is 
szóló iparigazolványom alapján kijelentem, hogy azon 
esetben, ha az iiletők ezen alaptalan szellőztetéssel fel 
nem hagynak, úgy kénytelen leszek ellenük hitelrontás 
cimén a birói eljárást megindítani.

Szarvason. 1936. évi augusztus hó 20-án.

Kiszely Mihály
szobafestő és mázoló-mester.

A szarvasi és csabacsűdi határban

kisebb-nagyobb darab 
földek t anyáv al

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

Érdeklődők jelentkezzenek 

a Szarvasi Hitelbank Részvénytársaságnál.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  1420 — — —
Tengeri morzsolt 13 50 — — —
Árpa (új) 9 80 — — —
Zab . . .  10 50 ----—

W W W W W W W W W W W W W W W W A ftA W

P U B L I K Á C I Ó

3 hold föld kiadó. T 111. 161. -  14 hold föld fanyá- 
val, felszereléssel eladó, T IV. 176. — 7 hold föld eladó. 
T 111. 178. — Egy lánc föld háezal eladó. T IV. 191.— 
600 négyszögöl föld házzal eladó, T III. 118. Jel. Kon
doros 33. — 40 hold föld kiadó, 11. 171. — Használt 
ablakok eladók, 111. 14. — Tanyást keres V. 230. —
3 hold föld felesbe kiadó, IV. 140. — 20 hold föld fe
lesbe kiadó. II. 344. — 4 hold föld tanyával eladó vagy 
kiadó. T IL 247. -  3 hold föld eladó, T III. 337. — 
Pelyva eladó, T V. 202. — Fél lánc föld Siratóban ház
zal eladó, T III. 131. — 26 hold föld bérbeadó, IV. 123.
— Olvassa, terjessze, mindenhol követelje a járás leg
elterjedtebb lapját, a Szarvasi Közlönyt.

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, 1., Horthy Miklós 

út 9. szám.

. Eladó ház köyesút mellett, nagy udvarral, 
kerttel, I. kér., Üjtemplomköz 250. szám.

. IV. kér., 227. számú ház eladó.

. J ó  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. 
kerület. 363. számú ház örökáron eladó. Ér

deklődni lehet ugyanott. ________________

Felelt« txcrke*xi6 és UaU NAGY SÁ NDO R

NyoaútoH a Szarvad K fc lh j ■yn iitn  fa LapUad*TÍl» 
lalat nyoBdlJábaa, LHwthj Mikié« ai 9. náa*

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

A  SZARVASI K Ö ZLÖ N Y  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 a beküldeni.

I t t  l e v á g a n d ó !

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
t .0, lapjukban hirdetett feltételek szerint.

A z  előfizetési dijat —  díjkülönbözetet — egyidejűleg küldőm.

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


