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Siker és elismerés
Irta r vitéz Cslcsery Rónay István

országgyűlési képviselő

A legutóbbi napokban különböző ellenzéki 

vezető személyiségek részéről nyilatkozatok 

láttak napvilágot, amelyeknek alaphangjáról, 

lényeges megállapításaiból nagyban — egész

ben kivehető, hogy az előző politikai évad 

túlfűtött s egyre inkább a személyeskedések 

ingoványaira tévedt ellenzéki harcmodorával 

szemben fokozottabban az objektív bírálat, 

az elismeréstől sem húzódó politikai kritika 

felé igyekeztek terelni a maguk ellenzéki mon

danivalóit. Elsősorban vonatkozik ez mindarra, 

amit az ellenzéki vezetők a kormány külpoli

tikai tevékenységéről, egymást követőleg, szinte 

az egyöntetű helyeslés szavaival elmondtak; 

kevésbbé egyöntetűek azután ezek a megnyi

latkozások a kormány gazdasági politikáját 

illető kommentárokban, amelyeknek nagyrésze 

már igen nagy mértéktíen nélkülözi a helyzet 

helyes felismerését és a szükséges objektivi

tást. A siker kétségtelen tényeivel arányos 

elismerés a külpolitikai tevékenység méltatás 

sában kétségtelenül hozzájárul ahhoz, hogy 

nagy, sorsdöntő kérdéseinkben egyöntetű fel

fogás alakuljon ki és a kormány a maga kül

politikájának egyedül helyes útján a közvélemény 

általános helyeslésétől Is megerősítve, vezesse 

tovább a nemzetet nagy nemzeti céljaink és 

reménységeink megvalósítása felé. Ugyanakkor 

viszont, amikor ezeket az ellenzéki oldalról 

történt állásfoglalásokat a nemzet érdekében 

valóknak kell mondanunk, nemzetgazdaságunk 

érdekeit kevésbbé helyesen szolgálják és ezekre 

az érdekekre egyenesen károsak azok a meg

állapítások, amelyek a gazdasági helyzetnek a 

helyes1 gazdaságpolitika útján bekövetkezett 

lassú, de határozott javulását tudomásul nem 
▼éve, a jelenben is a , gazdasági gutaütöttség* 

állapotáról beszélnek. A gazdasági helyzet ala

kulását a kormányzati tényezők minden intéz* 

kedésén és erőfeszítéséi túl, sajnos, a világ

gazdasági helyzet és a világpiaci viszonyok 

befolyásolják s természetes, hogy ezidőszerint 

senki sem lehet teljesen megelégedett a mai 
gazdasági viszonyokkal. A nehéz és részünkre 

adott világgazdasági helyzetben viszont éppen 

ezért csak fokozottabban méltánylást és elis
merést és nem gáncsot érdemelnek a kormány

zatnak azok a nagy erőfeszítései, amelyek a 

világgazdasági helyzet hátrányos kihatásait igye

keznek csökkenteni a mai gazdasági életűnkre 

s amelyek úgy termelési, mint értékesítési 

szempontból a lassú, kitartó munka leghatá

rozottabb eredményeit érték eL Amikor gaz

daságpolitikánk ellenzéki kritikusainak, mind

ezekből kiindulva, válaszolni akarunk, nem is 

szükséges, hogy ml magunk sorakoztassuk fel 

azokat az eredményeket, amelyeket kormá

nyunk kitartó tevékenység elért, hanem válaszul 
ezekkel a megállapításokkal ssembéállitjuk a

legelfogulatlanabb szaktekintéllyel biró ténye

zőnek, a Népszövetség megbízottjának, Royal 

Tylernek legutóbbi jelentésében foglalt megál

lapításait és tanuságtételét. Tyler jelentése sze

rint minden elfogult kritikával szemben s az 

adatait alátámasztó statisztikai kimutatások is 

azt mondják, hogy a helyes és céltudatos intéz

kedések következtében emelkedik idegenfor

galmunk, növekszik az építkezési tevékenység, 

javult az adófizetés s ugyancsak örvendetes 

lassú, de tartós javulásról beszélnek a mező- 

gazdasági termelés jövedelmezőségéről az érté

kesítés és az export helyzetéről szóló kimuta

tások is. Az illetékes kormánytényezők és a 

Nemzeti Egység Pártjának vezető személyiségei 

egyaránt megdöntötték már azt a vádat, amely 

szerint a Nemzeti Egység Pártjának szervezke

dése túlzó, erőszakos és jogtalanul igénybe 

veszi a közigazgatás apparátusát. Az ellenzéki 

nyilatkozatokkal szemben újból és nyomatéko

san meg kell állapítanunk, hogy ez a szerve

zés éppen a közigazgatástól teszi függetlenné

a pártot. Azelőtt a többségi pártok úgyszólván 

kizárólag a közigazgatásra támaszkodtak, ha 

bármilyen pártakcióról volt szó s a választá

sokat is nem a pártszervezet, hanem a köz- 

igazgatás hajtotta végre. Ezzel szemben a leg

utóbbi választás után éppen a Független Kis

gazdapárt hivatalos lapja irta szószerinf azt, 

hogy: „A NÉP választási művészete már olyan 

tökéletessé vált, hogy a hatóság támogatása 

nélkül is meg tudja szerezni a mandátumot.“ 

Az egyik ellenzéki nyilatkozatnak azon elszo

morító és igazságtalan kitételére végül, hogy 

.lehet erkölcsösebb és magyarabb kormányzata 

is ennek az országnak*1 csak annyit mondha

tunk : adja az Isten, hogy mindig ilyen erkölcsi 

alapon álló és ilyen magyar kormányzata le

gyen a nemzetnek, — s ne olyanok kerüljenek 

egyszer hatalomra, akik pártpolitikai és sze

mélyi elfoglaltságukban nem veszik észre, mit 

ártanak akkor, amidőn tekintélyt rombolnak 

és hitet rabolnak.

A választókerület polgársága 
meleg ünneplésben részesítette 

dr. Tóth Pál országgyűlési képviselőt
Ünnepi bankett kormáríyfőtanácsosi kinevezése alkalmából

Dr. Tóth Pált, a kerület ország- 
gyűlési képviselőjét, mint megírtuk, a 
kormányzó közéleti érdemeinek elis
meréséül kormányfőtanácsosnak ne
vezte ki. A kerület egész polgársága 
osztatlan örömmel vette a hirt és min
denki sietett szívből gratulálni a meg
érdemelt szép kitüntetéshez. Az őszinte 
öröm közvetlen megnyilatkozásaként 
a szarvasi Nemzeti Egység szervezete 
és a Polgári Kör szombaton este 400 
terítékes közvacsorát rendezett a Pol
gári Körben. A társadalom minden 
rétegét képviselő megjelentek között 
ott láttuk a politikai ellenfeleket is, 
akik nemes érzésekkel vitték el a ki* 
tüntetett képviselőhöz1 jókivánataikat. 
Vacsora végeztével dr. Schauer Gábor 
főszolgabíró emelkedett szólásra és 
magyaros beszédben köszöntötte az 
ország kormányzóját, majd vázolta dr. 
Tóth Pál érdemeit és üdvözölte magas 
kitüntetése alkalmából a járás lakos

sága nevében. Raskó Kálmán gimná
ziumi igazgató hangulatos visszaemlé
kezéssel szállt a múltba, amikor még 
dr. Tóth Pál a- gimnáziumot végezte 
és az iskola nevében köszöntötte. Bar
tos Pál lelkész az ev. egyház, Fetzer 
József esperesplébános, pápai kama
rás a róm. kát. egyház, Ribárszki Pál 
nyugalmazott főmérnök a NÉP szer
vezetek, dr. Oláh Antal az öcsödi, Sinka 
Ferenc főjegyző a békésszentandrási, 
Dévényi Lajos tűzrendészeti felügyelő 
a Vármegyei Tűzoltó Szövetség, Chován 
József a csabacsűdi, vitéz Biki Nagy 
Imre főjegyző a szarvasi polgárok ne
vében beszéltek. Dr. Silberstein Dezső 
után dr. Tóth Pál mondott megható 
érzésekkel telített beszédet, amelyben 
nagy vonalakban vázolta életét és azt 
a szeretetet, amellyel a kerület polgár
sága felé hajolt. Lelkes hangulatban 
ért véget az emelkedett közvacsora.

Rövidesen hozzáfognak a piactér kikövezéséhez
Kutakat furat a város a sűrűn lakott tanyarészeken

Szarvas község képviselőtestülete 
a múlt héten pénteken szép érdeklődés 
mellett tartotta meg rendes közgyűlését. 
Dauda Mihály biró megnyitója után az 
előző közgyűlés jegyzőkönyvének fel

olvasása, majd a pénztárvizsgálatok 
bejelentése következett. Az egyházi 
segély-kérelmek letárgyalása után a 
képviselőtestület őt becsüs-esküd ti ál
lást szervezett meg, amelynek betöltése



a jóváhagyás után rögtön megtörténik. 
A fogyasztási adókezelők díjazásának 
százalékos megállapítása után Gödri 
István községi mérnöknek számították 
be állami szolgálatban eltöltött idejét, 
majd Kohut István vágóhídi szolga 
fizetését 20 pengőről 30-ra emelték. 
Nagy lelkesedéssel szavazta meg a 
közgyűlés a {anyai lakosság jó ivóvíz
zel való ellátásának tervezetét, amely
nek első állomásaként rövidesen hoz
záfognak a síratói és ezüsiszőlői tanya
részek Northon-kutainak felépítéséhez. 
Elhatározta a közgyűlés a II. kerületi 
óvoda és az Árpád-szálló épületeinek 
renoválását és tatarozását. A költség- 
vetés tárgyalása során több felszólalás 
hangzott el, amelynek eredményeként 
a tervezett 73 százalékos pótaaó-ter- 
vezetet 71-re szállították le. Nagy tet
széssel fogadta a képviselőtestület az 
elöljáróságnak a piactér kikövezésének 
tervét, amely szerint az ezévi költség- 
vetésbe a csirke-piactér kikövezésének 
költségeit vették fel hatezer pengővel. 
Elhatározták a körösi strand vendég
lőjének felépítését és Kurilla Miklós 
indítványára egyhangú lelkesedéssel 
a strandfürdőnek egy táblával való 
ellátását, amelyen a járás főszolgabi- 
rájának, dr. Schauer Gábornak és a 
főjegyzőjének, vitéz Biki Nagy Imrének 
alapvető munkássága lesz megörökítve. 
Több kisebb ügyet tárgyaltak le még 
ezután.

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason szeptember hónapban id. Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

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

I —  Református vendégszónok. A vasárnapi 

! református istentiszteleten Nagy Lajos sárándi 

lelkipásztor, vendégszónok fogja hirdetni fiz igét.

—  Szarvasiak a diák-munkatáoorban. Wink- 

ler István kereskedelemügyi miniszter hétfőn 

nyitotta meg a nagyiaki diák-munkatábort, 

amit a Tarul Bajtársi Szövetség alapított. A 

munkaíáborbítn Szarvasról dr. Kökénvesi Pál 

dr. Gémes Szilárd, dr. Kugyela B ilázs és 

Füredi G y ö rg y  bajtársak vesznek részt. — 

Bartos György bajtárs a kecskeméti bugaci 

diák-ír. un I:ći tábor bán tökölt a közelmúltban 

három hetet.

—  Értekezlet a Nemzeti Egységben. A Nem

zeti Egység választmánya vasárnap délután 

nagy érdeklődés mellett választmányi ülést

| tartott, amelyen Ribárszky Pál nyugalmazott 

] ármenlesiíő-lársulati főmérnök ismertette a 

szervezet ügyeit, a központi rendelkezéseket. 

Az elmúlt hónapok eredményeinek beszámo

lója után az ifjúsági csoport ügyét tárgyalták 

dr. Csicsely Mihály ügyvéd, az ifjúsági csoport 

elnökének felszólalása alapján, majd a vár

megyei központi titkár rövid ismertetőjét és 

dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő, kormány- 

főtanácsos kül- és belpolitikai jelentését hall

gatták meg az egybegyűltek.

—  Gazda-nap Endrödön. Vasárnap Endrődön 

jólsikerült Gazda-napot rendeztek, amelyen 

az aktuális gazda-problémákat beszélték meg. 

A  gazda-napon résztvett dr. Tóth Pál szarvasi 

országgyűlési képviselő is.

I

- -  Dr. Dérczy Ferenc előadása a rádióban 

A Turul Szövetség október 2-án megnyílt 

Magyar Nép Hete kiállításáról a múlt héter 

érdekes előadást iartott dr. Dérczy Ferenc e 

a Turul Szövetség országos vezére. Dércz> 

Ferenc vázolta a nagyjelentőségű kiállítás 

célját és felsorolta mindazon problémákat 

amelyekkel a nagy érdeklődéssel várt kiállí

tás foglalkozni fog. Az értékes előadás úg\ 

a szakkörökben, mint a rádió hallgatóságé 

körében nagy tetszést aratott.

—  Hazajött a Nilus mellöl. Pálfi László öcsöd 

születésű mérnök a Nilus melleit Egyiptomban 

van állásban. Pálfi László a napokban jöti 
haza Öcsödre és szabadságát itthon tölti.

a n k ö n y v e t
becserél, vesz,

—  ta n  k ö n y v r e
előjegyzést elfogad 

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

Békeország vonatján
Irta: PéchysHorváth Rezső (3)

És minden fülkében hangosan bejelenti a 

következő állomás nevét. Az se tűnik föl, 

hogy az utasok, amidőn falatoznak, a papi

rosokat, az almahéjakat és az egyéb hulla

dékokat nem szórják az ülések alá, hanem 

kihajítják az ablakon. Sőt, ami véletlenül a 

padlóra hullott, a legutolsó morzsát is gon

dosan fölszedik és eltakarítják. Nem tűnik 

föl az sem, hogy a kocsi ajtajának belső 

falán ízléses tartóban elhelyezett vaskos ké

peskönyvet — telve a legszebb svájci termé

szeti csodák képeinek gyűjteményével — bár 

mindenki kezébe veszi és megnézi, el senkise 

lopja. Nem tűnik föl, mert lassanként ráesz

mélünk egész egyéni mivoltunkkal arra, hogy 

ez mind természetes és önmagától értetődő. 

Békeországban a jónevelést csak úgy az 

anyatejjel szívja magába az ember fia, mint 

a becsületességet és a tisztaságot. Itt minden 

békebeli; itt nem pusztított az átkos acél- 

fürdő, sem az emberek indulatai, sem a be

rendezések jósága, sem az élet egyéb meg

könnyítői, széppé simogatói között.

Egyszerre a csak imént föltárult keskeny 

sík — szabad — mező után megint víztükör 

csillámlik föl acélos szürkeséggel. Sikelítő 

dörgéssel és dübörgéssel vágtat át a vonat 

egy tekintélyes vashídon, a Linth-Escher- 

csatorna vashídján s most a Zürichi-tó partja 

kínálja az új látnivalók új csodáit. Balatoni 

tájkép : nádas, sásos, homokos partra enyelgő 

verdeséssel futnak ki elhaló, fáradt, gyáva 

hullámszélek. A parton egy helyütt hosszú 

sor fürdőkabin, akárcsak apró csirkék lege

lésző hada. S íme, a kiscsirkék között ott a 

kotió is : hatalmas faalkotmány terpeszkedik 

a vízparton. Az uszoda.

A vonat pont az uszoda fapalotájával 

szemközt tart állomást. S a szemünk, amely 

pedig megszokta, hogy Svájcban furcsa, mert 

okos dolgokon ne csodálkozzék, most egy

szerre mégis csodálkozva mered egy pontra. 

Az uszodában ugyanis nem mindennapias 

dolgok folynak. Az uszodának víz fölé épített 

erkélyén alaposan hekivetköződött úszómester

trenírozza tanítványait, akiket a magasból 

hosszú kötélen tart fönn a víz színén. Az 

úszómester únja az egyhangú mulatságot, 

elnéz minden irányba, csak a lurkóra nem, 

akit éppen „kezel" s úgy oda se nézve ejti 

ki dialektusos vezényszavait :

— Ajnc I Cw aijj! . . .

Mire a lurkó groteszk mozdulatokkal 

reagál : esetlenül rugdos egyet-kettőt s szét

veti a lábait, mint a víz tetején terpeszkedő 

kölyök-béka. ..

A partról a mulatságot több, rendesen 

felöltözött fiú nézi sóvárogva, vágyó, irigy 

szemmel. Egyszerre az egyik ruhástól, cipős

tül beleugrik a vízbe, pár erőteljes csapással 

az erkélyig dolgozza magát s ott megkapasz

kodik. A parton álló többi fiúk nevetnek. 

Aztán utánzó is akad : egy másik ugrik a 

vízbe ruhástól-cipőstől, majd egy harmadik, 

a negyedik, ötödik — s a parton egyetlen 

gyerek se marad.

A fiúk ide-odaúszkálnak a vízben, ki

jönnek a partra, ahol azon mulatnak, hogyan 

tapad testükre a könnyű mosó. matróz-ruha
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(Mezőgazdasági Közraktárak Rt.|
I  Telefonszám: s z a rv a s i te le p e  a  v a sú tá llo m á s  m ellett, Telefonszám: |

| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. §
§ elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- |

pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. j
Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. 1

minim

—  Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Gaszlonyi József szarvasi ág. h. ev. 

Vajda Péter gimnáziumi helyettes tanári a 

gimnáziumi felügyelőbizotlság javaslatára 

szeptember hó 1-től rendes tanárrá léptette elő.

—  Díjnyertes pályázatok. Az „UNIÓ" Hitel

forrás által kiirt jelmondat-pályázatra több, 

mint negyven pályamű érkezett be. Bár az 

„UNIÓ" csalt egy munkát óhajtott díjazni s 

anélkül, hogy a kitűzött dijat mérsékelte 

volna, további két munkát talált díjazandó- 

nak. A huszonöt pengős dijat Kondacs Mi

hály nyerte. Jutalmazták még Liszka István 

és Szöllősi Magda pályázatát, akik mindketten 

nagyon talpraesett, ügyes jelmondatot szer

kesztettek. ________

T e m e t é s r e
Opauszkyné M. Anna verse

Kitűzték a zászlói 
Feketén ott lobog 
Egy élet gyertyája 
Elégett, elfogyott. 
Hosszú évtizedek 
Munkáját hagyta itt 
Nem okoz már gondot 
Elveszte vágyait.

Felbúg az orgona 
Felhangzik a zsoltár 
Fel van még díszítve 
Fehérre az oltár. 
Délelőtt esküvő 
Délután temetés,
Hol öröm a részünk, 
Hol pedig szenvedés.

—  Prűd Károly szerelmes lesz. Csillag György 

a tehetséges mezőtúri iró „Prűd Károly sze

relmes lesz** cimmel irja legújabb könyvét, 

amely rövidesen megjelenik. A mai szerelem 

regényét irja meg Csillag György szines és 

avatott tollával, lélekemelő tehetségével. A 

könyv előjegyzési ára 2 pengő és előjegyez

hető Nagy-könyvkereskedés útján.

—  Budapestre és Debrecenbe kedvezményes 

utazási igazolványok kaphatók Tákos Lajos 

ipartestületi jegyzőnél.

és miképpen csurog ki cipőjükből a hideg 

tóvíz. Aztán megint csak belekívánkoznak a 

híg elembe és megint csak úsznak a tóban. 

Az úszómester megélénkül; nevet. A ruhá

sok gúnyolódó szavakat kiabálnak úszás, 

vízpofozás közben amaz apróságoknak, alte- 

regóiknak, akik kötéllel a hónuk alatt és he

vederrel a derekukon is félnek a vízben . . .

Aztán eltűnik a bájos kép. A vonat 

továbbszáguld Iihfegve s elsuhannak az ablak 

alatt a vidék elegáns villavárosai: Pfáffikon, 

Wádenswyl, Horgen, Oberrieden, Talwyl, 

Rüschlikon, Kilchberg, Wollishofen. Besöté

tedik. Villanyfényben ragyogó állomásokon 

vágtatunk át. A túlsó partról csillogva ragyog 

föl millió viliódzó villamos lámpa élénk tüze, 

mint égőtüzű brilliánsszemecskék lángoló 

fénye pompázó gyöngysorban. És a leeresz

kedett sötétség leple alatt ujjongó örömmel 

lopjuk be magunkat az örök helvét szépség 

tavasz-városába — alagutakon, hidakon, ház

tömkelegeken, uccakeresztezéseken keresz

tül — Zürichbe.

(Vége.)

Vasárnap délután lesz az 
iparosasszony ok_ népünnepélye

Este az Ipartestületben családias összejövetelt rendeznek

A Szarvasi Iparosasszonyok és 
Leányok Egyesülete hagyományos nép
ünnepélyét vasárnap, e hó 6-án ren
dezi meg az Erzsébet-ligetben. A ke
délyes műsorszámokból összeállítóit 
népünnepély méltán kelti fel Szarvas 
lakosságának érdeklődését. Délután
2 órakor mókás kivonulás az Ipartes-

Megalakult a kolduskérdés megoldására 
a szarvasi Magyar Norma

A z Ügyek végzősére egy szükebbkörü bizottságot küldtek ki

tületből az Erzsébet-ligetbe. Kint tér
zene, gyermekjáték, villámtréfák fog
ják szórakoztatni a közönséget. A 
népünnepélyre belépődíjul gyermekek 
10, felnőttek 20 fillért fizetnek. Este 
8 órától szórakoztató családias össze
jövetelt rendeznek az Ipartestületben.

Szarvas társadalma fájdalommal 
látta az utóbbi időkig, hogy a koldus- 
és szegényügy rendezetlen volta miatt 
nagyon sok munkaképtelen egyénről 
nem történt megfelelő gondoskodás és 
ugyanakkor a gyanús életkörülmények 
között élő koldusok százai, a könnyű 
pénzszerzésen eldurvult lelkű gyerekek 
állandó molesztálásnak teszik ki a la
kosságot otthonaikban és az utcákon. 
Ennek megszüntetésére Szarvas lakos
ságának képviselőit, a jótékonykodó 
és társadalmi egyesületek vezetőit egy 
értekezletre hivta egybe a járás főszol- 
gabirája, hogy intézményes megoldás
sal vessék meg a szegénygondozás 
és a koldusellátás alapjait. A község
háza tanácstermében összegyűlteket 
dr. Schauer Gábor járási főszolgabíró 
üdvözölte közvetlen szavakkal, majd 
dr. Demián György községi számvevő 
tartalmas ismertető tanulmányát és ter
vét olvasta fel Moldvai Béla jegyző. 
A tanulmányút tapasztalataiból leszűrt 
tervezet szerint a megalakulandó nagy
bizottság egy végrehajtó szervet küld 
ki az ügyek elkészítésére és azoknak 
vitelére. A társadalmi egyesületek a 
szükséges pénz adományonkénti egybe- 
hozását vállalnák és a kataszter fel
állítását, a munkálatokat egy szegény
ügyi hivatal látná el, amely a munka
képtelen gondozását is végezné dia
konisszák és nővérek felvételével. Bar
tos Pál ev. lelkész, Fetzer József es-

7 A M n n n 4 l r  és pianinók, elsőrendű 
■ » O H j O I r o K  külföldi gyártmányok mér 

300 pengőtől teljes jótállás mellett, kedvező rész* 
tétfizetésre is kaphatók. Használt zongorák be
cserélhetők. Hangolás és mindenféle ja vitás 

a legjutényosabb árban.

STEINDL RUDOLF zongoraraktár és gyártelep 

(a szarvasi ev. tanitónőképző állandó hanuszerkezelő 
mestere.)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Kaszap utca 8. szám.

peres-plébános, pápai kamarás, Ta- 
kátsy Sándor, Tóth György, Moldvai 
Béla felszólalásai után az értekezlet 
nagybizottsággá alakult, elhatározták, 
a szarvasi Magyar Norma megalakí
tását és az ügyek továbbvitelére egy 
bizottságot küldtek ki.

—  ELŐÍRÁSOS polgárista és gim
nazista sapkák, magyar ruhára zsl- 
nórzások, paszományok, gimnazista 
sapkákra pajzsok, jelvények, iskola
táskák, kézikofferek, aktatáskák dús 
választékban a legolcsóbban a Fil
léres Gombáruházban szerezhetők 
be. (Róm. kat.-iskola, Piactér).

— Károlyi János kapta meg Orosházát is. A
kultuszminiszter Orosházát a Szarvas—Bé

késcsaba—Nagykőrös szinikerületbe osztotta 

be, amelynek igazgatója a társulatával jelen

leg Szarvason működő Károlyi János szín

művész.

—  Levente foglalkozások kezdete. A  levente 
foglalkozások szeptember 1-ével megkezdőd
tek. Felhívja a Levente Egyesület vezetősége 
a szülők, munkaadók figyelmét, hogy levente- 
köteles gyermekeik, alkalmazottaik a foglal
kozásokon pontosan jelenjenek meg, mivel 
a mulasztók ellen a törvény által előirt leg
szigorúbb büntető eljárás lesz foganatosítva.

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 

[s ettől el nem áll.
Ezt üzeni Önnek
a Szarvasi Férfiszabó Szakosztály.



H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

Művészet az otthonban
Nagy örömöm volt a közelmúltban, hogy 

egy ismerősömnél tehettem látogatást és az a pár 
óra szinte feledhetetlen élményt hozott nékem. 
Egy szorvasi polgártársunknál jártam, akinek 
foglalkozásbeli tudománya, sőt művészetié ma
gasztosult szakmabeli tudása már kél alkalom
mal hozott nékem örömöt életmentése során és 
sokra- és nagyrabecsüléssel tartozom néki, de 
mindez csak emelkedett, hogy megismerhettem 
szerény vissravonultsógában és végiggyönyör- 
ködhettem magamat lakóházának muzeális érté
kein. Nagy ritkaság az a vidéken, hogy az em
ber ilyen helyre talál, ahol a békés családi 
otthonra lelnek a képzőművészetek. Amikor any- 
nyira hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy intel
ligens, képzett és kulturált emberek lakásaiban 
értéktelen festményeket, rossz műnyomatokat, kon
vencionális másolatokat találunk a falakon, mik
nek képkerete mondható az egyedüli értéknek. 
Valami megkapó öröm veszi elő az embert, ha 
ilyen helyre is akad a nagy magyar ugaron. 
Bizony őszintén be kell vallanunk, hogy a vidéki 
magyar társadalom nem valami nagy barátja a 
képzőművészeteknek. A legtöbb esetben talán 
nem is maga a társadalom hibás ebben, mert 
az egyedek ilyenirányú kiképzésére semminemű 
kísérlet se történt évtizedek óla, múzeumok, kép
tárak, tárlatok, kiállítások, a megfelelő képző
művészeti propaganda hiánya pedig csak fokozta 
az előbbiből fakadt igénytelenséget. Ha pedig a 
fővárosba jutott el pár napra a vidéki ember, 
akkor sem ezeket igyekezett megkeresni, mert 
a múzeumok értékeit nagyon jól pótolták nála 
az áruházak és kirakatok reklémcikkei és bóvli 
áruir az operát és hangversenytermeket a köny- 
nyű szórakozást nyújtó operettszinházak és ide
gen ideológiákon épült malackabarék. Az asz
falthangulatok és könnyű ledérségek igy igen jó 
talajra találtak az éjszakai szórakoztató lumpo
lásokba beleszokott vidékieknél és igy az igé
nyek hiánya miatt a jövedelem fölös része nem 
kulturális továbbképzésre és az otthon művészi 
feldiszitésére, hanem pillanatnyi örömök meg
szerzésére folyt szét. így sok helyen, ha könyv
tárt látunk, a szépkötésű könyvsorozatok, amik 
olvasásra sohase kerülnek, nemcsak szobadíszt, 
de érdektelenséget is sejtetnek. Felszínesség jel
lemzi társadalmunk átlagosságát ebből a szem
pontból és innen adódik azután, hogy a mű
vészi nyilatkozások oly nehezen találnak meg
értő talajra a jobb sorsra érdemes magyar vi
déken. Ezért volt az én örömöm olyan nagy, 
amikor előbb említett ismerősöm lakásában szín
tiszta művészetet találtam, ahol egy-egy értékes 
festmény örök szépségei, egy-egy szobor, váza 
tiszta vonalai oly mélységet kölcsönöznek a 
lakásnak, amely túl a lakás értelmezésén a mű
vészei és otthon egybekapcsoló képzeteit szol
gáltatja. Az ilyen ember, aki otthonra talál a 
lakásban, aki a lakásában az örök szépségek 
tisztaszemű és tisztalelkű szemlélője lehet, az 
nem kívánkozik a könnyed szórakozású társa
ságokba, az nem kiváncsi a malackodó aszfalt* 
operettizmus hazug színeire, a ledérség és a 
világiasság sok hamis és álromantikás hangula
taira. Egy faragott bútornak a finomművű elő- 
része vagy egy asztal sarka, a művészi pipató
rium muzeális értéke tiszta örömöket hoz a pi
henés óráiban és a felemelkedés perceinek hang
talan beszédei pedig megvigasztalják az embert 
sok minden kinti bántódásokért. A földi hiúsá
gok zavaró hangjai is elvesznek a műélvezés 
felemelkedettségében és a művészi otthon a leg
szentebb otthon, ahol az ember örökké a szép
séggel és a lelkiséggel van együtt. Ha az embe
rek egyszer rájönnek, hogy a sokszor oly köny- 
nyen elszórt pénzeiken mily sok lelki értéket 
szerezhettek volna, amik nemcsak tiszta boldog
ságot szerzett volna nékik, de mindig emelkedő 
értéket, úgy fájdalmas lenne az ébredésük. Saj
nos azonban ez az ébredés ritkán és csak ke
veseknél következik be és ezért oly nagy a bol
dogtalanság, amik a könnyű szórakozások ki- 
elégületlenségéből fakadnak. A vidéki magyar 
társadalom egészséges magáraébredése, a tiszta

művészetekbe való bekapcsolódása azonban nem 
késhet soká, csak vigyáznunk kell, hogy ezt a 
művészi képzést ne tolakodó ügynökök terjesz- 
szék, akik az eldobatott rossz műnyomatok he
lyébe a még értéktelenebb giccseket sózzák rá 
saját anyagi érdekeikért a jó közönség nyakába. 
Ezek a gondolatok foglalkoztattak engem egy 
művészettől gazdag otthon értékeinek megszem
lélése alkalmával és ez a délután feledhetetlen 
lett számomra, mint sok olyan emlék, ami kö
zelebb hozott az emberek és az emberi értékek 
és egyenességek megismeréséhez.

Házinyúltenyésztés
Irta : Major Ákos, a Szegedi Házinyúltenyész- 
tők Egyesületének titkára, Újszeged, Szőregi út 9.

A kisállatok között nyugodtan állilhatom, 
hogy a házinyúltenyésztés a legkifizetőbb foglal
kozási ág. Egy megfelelően felépített ketrecrend
szerben okszerűen űzve a tenyésztést nagyon 
szép hasznot biztosit tenyésztőjének. Húsa ki
tűnő, fehér és az összes húsféleségek között a 
több fehérjét tartalmazza. A téli vágások alkal
mával húsából szalámit, kolbászt és a sertés
húshoz hasonlóan füstölt nyúlcombot és gerin
cet készítenek belőle. Csontjából enyvet főznek, 
trágyája a legkitűnőbb melegágyak készítéséhez. 
Az állat prémjéből bundát, nemesprémutánzato- 
kat készítenek. Legutóbb megtiltották a nyúl- 
szőrméből készült nemesprémutánzalok behoza
talát. Svájc pedig havi 5000 darab házinyulat 
kér tőlünk. Az első próbavagon már ki is ment, 
az anyaggal nagyon meg vannak elégedve és 
most állandósítani szeretnék a szállítást. Sajnos 
azonban a hazai tenyésztők eddig csupán sport
tenyésztést űztek s csak most rendezkednek be 
a külföldi szállításra és a hazai prémszükséglel 
fedezésére. Ahhoz azonban, hogy a rendelkezé
sünkre álló szállítási lehetőségeket és a küszö
bön álló óriási eladási lehetőségeket ki tudjuk 
elégíteni, nagyon sok kis- és nagytenyésztőre 
volna szükségünk, akik gazdasági alapon, érté
kesítésre tenyésztenének házinyulat, rendes két 
recrendszerben űznék azt. A kezdő tenyésztő 
azonban tartsa első kötelességének, hogy prima 
tenyészanyaggal kezdjen a munkához s minden
ben egy erkölcsi lestülentek, a Szeged és Vidéke 
Házinyúltenyészlők Egyesületének tanácsát kérje 
ki, ahonnan válaszbélyeg csatolása mellett min
den tekintetben teljesen díjmentesen kap az ér
deklődő íelvilágosilást. Akit érdekel az ügy Írjon 
Major Ákos címére 8 a tájékoztatással együtt 
megküldi a „Fajnyúlgazdaság* mutatványszámát 
is. A házinyúltenyésztés nagyon kifizeti magát, 
érdemes vele foglalkozni s ma már nemcsak 
mellék-, hanem főjövedelmei is biztosit a te
nyésztőnek.

—  Felvétel a szarvasi kereskedelmi szak
iskolába. A szegedi tankerületi kir. főigazgató
ság fennhatósága és a szarvasi Kereskedők 
Egyesületének a palronátusa 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. osztályé
nak sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány. 
A tanfolyam elvégzése 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.

—  Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy úl 25., vásá
rolhatunk.

—  Budavár visszafoglalása, A keresztény 
kultúra történelmének nagy fordulópontja Bu
davár visszafoglalása volt. Pethő Sándor re- 
mekbekészült tanulmányban világit rá a nagy 
történelmi esemény legmélyebb problémáira. 
Tanulmánya az, ÚJ IDŐK mai számában 
jelent meg. Az Uj Idők kiadóhivatala Buda
pest, VI., Andrássy út 16. Előfizetési ára ne
gyedévre 6 40 pengő. Előfizetni lehet a Nagy- 
könyvkereskedésben Szarvason.

Ugyanannyi munkával 
több jövedelmet

Minden növénynek meg kell adni egy bi
zonyos talajmunkát, azt vetni, ültetni, ápolni 
kell. A növénytermesztés jövedelmezősége attól 
függ, hogy az elért termés nagysága és értéke 
fedezi-e és túlhaladja-e fenti munkálatokat. Ha 
tehát ugyanazon területen, ugyanazon munkával 
nagyobb termést tudunk elérni, nyilvánvaló, hogy 
növénytermesztésünket jövedelmezőbbé tettük.

Ha műtrágyát alkalmazunk, úgy ez különö
sebb munkatöbbletet nem jelent, mert a műtrá
gyák elszórása a többi munkához viszonyítva 
egy elenyésző hányad. Már a műtrágyák be- 
munkálása nem okoz külön munkát. A szuper
foszfátot a vető- vagy keverőszántás előtt szór
juk el és azzal együtt forgatjuk le. Igaz, van 
még egy munkatöbblet, ha műtrágyát szórunk 
el és pedig az, hogy nagyobb termést kell le
aratnunk és betakarítanunk. Ezt a munkatöbb
letet azonban úgy hisszük minden gazda szíve
sen vállalja.

Tegyük fel, hogy 1 kát. holdon a búza 
termelési költség 90 pengő, 15 pengős búzaár 
mellett tehát legalább 6 q-t kell aratnunk, hogy 
a termelési költségeket megkeressük. Ha azon
ban 100—150 kg szuperfoszfátot szórunk el, 
aminek költsége kb. 8— 12 pengő, úgy bizto
san számíthatunk 100— 150 kg bitzaterméstöbb- 
letre. Műtrágyázva tehát a kalkuláció az, hogy 
a búza előállításának önköltsége kát. holdan
ként kb. 100 pengő, a megfelelően nagyobb 
termés értéke pedig kb. 110—120 pengő.

Nyilvánvaló tehát fenti esetben, hogy mű
trágya nélkül a búzatermesztés jövedelmező nem 
volt. Műtrágyázva azonban már elfogadható nye
reséggel végződött a gazdasági év. Ha fentiek 
alapján ki-ki kiszámítja, mennyi a várható búza
termés egyik és másik esetben, úgy mindenki 
meg fog arról győződni, hogy műtrágyázva sok
kal jobban jár.

4— 5 HAVI

RÉSZLETRE
elegáns divaíöllönyök a legelegánsabb szabás szerint

K U Q y e la .  úriszabónál készülnek.
Raglánok, felöltők, télikabátok a leg

szebb fazonokban.



Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók;

iskolaszerek„ tanszerek
előírásos irkák, füzetek, kottapapirok, rajzfüzetek és tömbök, írótollak, tollszárak, mindenféle színű 
irónok, kréták, tinták, tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radirgumik, rajzszögek, szivacsok, körző
készletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, gombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festék

szekrények és tolltartók stb. Iskolatáskákban nagy választék!

AT A "V  A 1\T T\ O  D  könyv* ®s papirkereskedésében,
IN/ÍlU . 1  \ J  r \ . IN JL/ w r í a gimnázium közelében. — =

—  Iskolaszéki gyűlés. A Szarvas községi 
elemi iskolákat kormányzó iskolaszék Bartos 
Pál ev. lelkész elnökiele mellett pénteken, 
augusztus 28-án tartotta rendes havi gyűlését, 
melynek tárgysorozatán az elnök a minden
napi, továbbképző és gazdasági továbbképző 
iskolák igazgatóinak a jelentésén kivül sze* 
repeltek még : Konyecsnyi János kákái köz
ségi elemi iskolai tanító szabadságolási és 
nyugdíjaztatási kérelme és az Ezüstszőlői ev. 
elemi iskola túlzsúfoltságát ellensúlyozó köz- 
ségi új tanyai iskola létesítésének az ügye. 
Az iskolaszék a kákái községi tanítót sza
badsága idejére Roszik János okleveles taní
tóval helyettesilteti, míg az ezüstszőlői iskola 
mellé ideiglenes alkalmazású tanítói megbí
zatást Litauszky János eddigi segédtanítóra 
ruházta.

—  Beiratkozások a polgári leányiskolában. A
szarvasi m. kir. állami polgári leányiskolában 
a javitó- és különbözeti vizsgát szeptember 
hó 4-én reggel fél 9 órakor kezdik meg. Az 
elmaradt tanulók pótbeiratása pedig szep
tember hó 5-én és 7-én reggel 8 órakor kez
dődik. Az első osztályba beiratkozni óhajtók 
hozzák magukkal a születési anyakönyvi 
kivonatot, az újraoltási bizonyítványt és az 
értesítő könyvet. A II., III. és IV. osztályba 
iratkozók csak a múlt évi bizonyítványt 
hozzák be. A beiratás alkalmával fizetendő 
d ijak: felvételi díj 2*50 P, járulék 1'70 P. 
filmdíj a múlt évben fizetett tandíj 3 száza
léka, az I. osztályosoknak 1*20 P, ellenőrző 
könyv 40 fillér. Az I. osztályba iratkozók 
Tanulmányi Ertesilő-re 70 fillért. A jeles és 
jórendű hadigondozottak semmiféle dijat 
nem fizetnek, de tartoznak a legújabb keletű 
hadigondozási igazolványt beszolgáltatni. A 
tandijat a tanulók csak október 1-től fizetik 
8  havi egyenlő részletben. Tandíjkedvezmé
nyért az iskola által kiadandó folyamod
vánnyal lehet csak folyamodni. A ruházkodás 
kérdésében az iskola ad utasítást, az ün
neplő ruha magyaros díszítésű lesz. Hétköz
napokon a fekete kötény kötelező. Meleg 
időben más ruha és kötény viselésére külön 
adnak engedélyt. A tankönyvek, füzetek és 
taneszközök ugyanolyanok, mint a múlt év
ben. Régi kiadású, hiányos, piszkos könyvek 
nem használhatók, lűzbe dobatnak. Zenél, 
vagy más rendkívüli tárgyat csak igazgatói 
engedéllyel lehet tanítani. Szeptember 9-én 
délelőtt 8 órakor lesz a tanév ünnepélyes 
megnyitása, 10-én kezdődik a rendes tanilás.

—  Tanévnyitó a kereskedelmi leányiskolában.
A  szarvasi kereskedelmi leányiskolában a 
tanévnyitót szeptember 8-án délután 3 órakor 
tartják meg, a rendes tanítás pedig 9-én veszi 
kezdetét. Az I. évfolyam csak az esetben 
nyílik meg, ha a beiratkozások ideje alatt 
kellőszámú növendék jelentkezik. A II. év
folyam volt növendékei is tartoznak szemé
lyesen megjelenni a beiratkozási idő alatt, 
mert a kellő létszám ez esetben sem enged
hető el. Minden dologra vonatkozólag felvi
lágosítást ad a délelőtti órákban hivatalos 
helyiségében algimnázium igazgatója.

Szarvason kezdte meg Károlyi János 
átszervezett színtársulata őszi szezonját

Csütörtökön este Az Űr katonái c. drámát adták nagy siker mellett

A szarvasi közönség meleg szeretettel 

és elismeréssel fogadta Károlyi János szín

társulatát és a közönség az érdeklődés és a 

megbecsülés minden jelével elhalmozta an

nak mindenegyes érdemesebb tagját. Tiz 

nap ulán most úira itt Szarvason kezdi meg 

őszi szezonját a társulat és az agilis igaz

gató ezt p nyári szünetet arra használta fel, 

hogy érdemes új tagokkal frissítse fel a tár

sulatot, ami méltán csak nagyobb érdeklő

dést vált ki a színművészeiért mindig ra

jongó szarvasi közönség körében. Az átszer

vezett társulat egy része csütörtökön mutat

kozott be Emmel Lavery rövid idő alatt hí

ressé vált „Az Úr katonái*4 cimű jezsuita 

darabban. A drámai feszültségtől duzzadó, 

sok hálás szerepet nyújtó, a lelkiségtől forró 

darab előadása igen jól sikerült. A szerep

lők mindegyike tehetségének minden erejé

vel és buzgó igyekezetével azon volt, hogy 

a bemutatkozás sikerüljön. Sikerült is. A ré

giek mellett Gergely Lajos. Köpeczi Boóc 

Mihály, Ajtay Kováts György, Nádassy Jó

zsef, Vezényi Györgyöt ismertük meg.

A színház heti műsora:

Péntek : Három ember a hóban, operett.

Szombaton és vasárnap : Csavargólány. 

operett.

Vasárnap délután : Katz bácsi, vígjáték.

Hétfő : Ifj. Horváth Pál, vígjáték.

— Méhészek figyelmébe. A Szarvasi Méhész

kor szeptember 6-án délután 2 órakor a 

szokott helyen előadó-gyűlést tart. Tárgyso

rozat : 1. Megfigyelő jelentés. 2. Szeptember 

havi teendők. 3. Méz és viasz árak. 4. Szep

tember 20*án Csabán tartandó export méz- 

vásár. 5. Október hó végén tartandó Békés 

vármegyei méhészeti kiállítás.

aug.

szept.

27

28

29

30

31 

1 
2

+13 — 
+10 —  

t  97 

+10 —  

+125 

+10-5 

+125

I dö j árás jel entés az elmúlt hétről:
Min. — Max. hő Csapadék Szélirány 

+226 C 

+244 

+246 

+28- 

+257 

+226 

+24-

DNy

ÉNy

ÉK

ÉNy

ÉK

É
DNy

B ú to rt
legolcsóbban és m egbízható jó m inőségben 
csak a z  ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. K e dve ző  fizetési fel
tételek: V idékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KDPSTEIN



A legelsőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel már előjegyezhető 
Telefon 47. <0 TakáCS fakereskedőnél.

—  Nem szabad megszűnnie a Szimfonikus 
Zenekarnak. (Beküldött levél). Tekintetes Szer
kesztőség í Tisztelettel kérem, hogy fllanti köz
érdeket képviselő soraimnak b. lapjukban helyet 
adni szíveskedjenek. Megdöbbentő hírként hatott 
reám a minap, hogy az ötéves múlttal bíró, sok 
szép hangversenyt rendezett és igyekezetében 
nemes eredményeket is elért Szimfonikus Zene
kar megszűnőben van. Szarvas zenekultúrális 
életét a zenekar annyira felemelte, hogy műkö
dése sorén Szarvas országos hírre emelkedett. 
Sajnos, a tagok között felmerült nézeteltérések, 
valamint több tag félrreállása és elköltözés a 
teljes kifejlődést meggátolták és most már a tel
jes megszűnésről is hallunk hangokat. Szarvas 
kultúrtársadalma, a zenéért rajongók igen szép 
tábora nevében tiltakozásomat fejezem ki a meg
szűnés ellen, mert ezáltal nemcsak a közönség 
egy nemes, nevelő szórakozástól esne el, hanem 
Szarvas kulturális élete is nagy visszaesést szen
vedne. Vezető körökben helyet foglaló, a társa
dalmi megnyilvánulások iránt mindenkor fogé
konylelkű emberek jóindulatú támogatására van 
szükség, hogy meg lehessen találni a módot a 
Szimfonikus Zenekar további fennmaradására. A 
multbani tagoknak ismét egy táborba való ho
zása, a karmesteri kérdés megoldása révén igen 
könnyen lehetne is a most vajúdó problémát 
megoldani. A szétszóródott tagokat a zene iránti 
rajongás feltétlenül összehozná, ha megfelelő ve
zetőt lehet a zenekar élére állítani. É6 erre a 
legalkalmasabb Szederkényi Nándor, a szarvasi 
gimnázium zeneakadémiát kitűnő eredménnyel 
végzett, nagy zenei tudású és képzettségű ta
nára, akinél megfelelőbb az egész környéken 
nem akadna és akinek komoly egyénisége, mű
vészi képzettsége garancia arra, hogy a zenekar 
vezetése kiváló kezekbe került. A zenei éleiben 
dúló békétlenség ezáltal a zene szeretetének je
gyében el is simulna és Szarvas közönsége is
mét megtalálná szórakozását. Szarvas városa 
pedig haladna a zeneélet megkezdeti útjának 
továbbfejlesztéséhez és egy már annyira szüksé
ges zeneiskola felállithatása felé. Amikor igazi 
zenebaráti és zenerajongói szeretettel köszönöm 
meg soraim közlését, vagyok[hazafias tisztelettel :

Aláírás.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben augusztus 28-tól szeptember 4-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek : Valach 
Mihály és Stefányi Zsuzsanna fia Pál, Szi
rony János és Kepenyes Katalin fia Mihály, 
Huszárik Pál és Kohut Zsuzsanna leánya 
Anna, Győző János és Kovács Anna leánya 
Jolán-Mária, Kondacs Pál és Krajcsi Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna, Jakabovics Simon 
és Fekete Róza fia Tibor, Holló György és 
Szedljak Mária leánya Judit, Keresztúrszky

János és Valastyan Mária fia János, Balog 
Károly és Dudoma Julianna leánya Julianna 
és fia Pál, Brlás János és Melich Anna fia 
PáL Házasságot kötöttek: Gyurica András 
Szedljak Judittal, Bobvos Mihály Czesznak 
Erzsébettel. Megyeri György Pataki Évával. 
Elhaltak : Sinkovicz J.-né Bárdoss Zsuzsanna 
54, Adamov János 70, özv. Viszkok Györgyné 
Mravik Zsuzsanna 76, Janurik Pál 5 hóna
pos, Deák Ferenc-Tivadar 20 napos, Kiszely 
Erzsébet 14 hónapos, Rázus Józsefné Völgyi 
Paula 63, Paulik Jánosné Kovács Anna 62 
éves korukban.

— Vakmerő támadás az éj sötétjében. Va
sárnap este 11 óra tájban három szarvasi 
leány haladt a Csáky-utcán. Az egyik kereszt
utcánál egy ott álló fiatalember félrehúzta az 
egyik moziból jövő tizennégy éves leányt és 
az utcába vonszolta. A száját betörnie és 
merényletet követett el ellene. A csendőrség 
a vakmerő támadás ügyében a vizsgálatot 
lefolytatta.

—  Eltűnt egy szarvasi leány. Komlovszki 
Judit 16 éves szarvasi háztartási alkalmazott 
csütörtökön reggel eltűnt. Hátrahagyott búcsú
levelében azt irja, hogy a Körös vizében 
keressék.

— Zeneoktatás a gimnáziumi növendékek 
részére is megkezdődött. Jelentkezni lehet a 
zeneteremben délelőtt 9—10-ig.

—  Budapestre, Debrecenbe, Pécsre, Pápára
kedvezményes vasúti igazolványok ANDER- I 

MANN-nál kaphatók Felvilágosítással kész- j 

séggel szolgál. j

—  Adományok Nagymagyarország Közepe Em
lékműre. Körös-nap jövedelem 301 08, Polgári 
Kör 10, gróf Bolza Pál, Póhl Gyula, Meitner 
Sándor, Schlesinger Sámuel 5—5, Incze Pál
4, Adamik Teréz 3, dr. Déri Henrik 2*40, 
Tamás István, Bretz Berta 2—2, Medvegy 
Miklós, Frankó Márton 1 “50— 1 ’50t Kovácsik 
Lajos (Orosháza), Reiner György, Moskovics 
Mór. Bük Pál és Jenő, Fleischer Jenő, özv. 
Kovácsik Gáborné, Kovácsik Ica, Klein Miksa
1 — 1 P, Maczik Pál. Kovács György, Benjá
min Sándor, Nagy István 50—50 f.

w —  Bajnoki futballmérkőzés. Vasárnap dél
után a Turul bajnoki mérkőzést játszik a 
Gyulai TE csapatával. — Az elmúlt vasár- 
náp a Turul a Mezőtúri Szövőgyár csapatá
val játszott barátságos mérkőzést, melyet a 
mezőtúri csapat nyert meg 2 : 1 (1 : 1) arány
ban. El őmér kőzésként a Levente-csapat ját
szott a borbélyokkal és győztek a nagy igye
kezettel és lelkesen játszó leventék 6 :2  
arányban.

—  Pót be irat ás az állami elemi iskolában. A

szarvasi állami elemi iskola igazgatósága 

ezúton is értesíti a szülőket, hogy a pótbe- 

iratást szeptember 7-én, hétfőn délulán 3—6-ig 

tartja meg.

—  A nitrogén-műtrágyák őszi alkalmazásá
val foglalkozik a Mezőgazdaság legújabb száma.
Cikkeket közöl még a fejőstehenek takarmá
nyozási tízparancsolatáról, a sertés kimarás
ról, csirkevérhasról, továbbá a cséplésnél 
keletkező szemveszteségek csökkentéséről, a 
szántóföldi dinnye tévesztéséről, burgonya- 
betegségekről, a jégverte szőlő metszéséről, 
stb. A dúsan illusztrált szaklapból a Mező- 
gazdaság kiadóhivatala, Budapest, Földmi- 
velésügyi Minisztérium, díjtalanul küld e lapra 
való hivatkozással egy alkalommal mutat
ványszámot.

Kóczy divatárukereskedö 
közleménye

Főgimnáziumi és polgári leányiskolái nö

vendékeknek egyensapkák, tanügyi előírás 

szerinti prima tornacipők, magyar ruhagom- 

bolók, sujtás, diák-nyakkendők és harisnyák 

raktáron vannak.

Helybeli gabonaárak
Búza . . 14 20 ----
Tengeri csöves 4 20 -  4 50
Árpa (új) 1 0 — - 1030
Zab . 10 50 -  10 70

P U B L I K Á C I Ó

Eladó földek : 9 és fél h tanyával VII. 100., 18 h ta
nyával 11. 389., 3 h T III. 357.. 9 h II. 146. 3 h T VII.
510., 4 h T VI. 143., 4 h III. 29. -  Kiadó földek : 10
h VII. 474.. 10 h II. 563., 9 h III. 308., 8 h 111. 369,.
3 h 11. 129., 22 h IV. 266., 20 h IV. 7.. 20 h I. 151..
— Árpaszalma eladó. T IV. 232- — Eladó házak:
Krakó 162., IV. 99.. IV. 509., Zöldpázsil 542., 11. 164..
I. 18., IV. 29., IV, 106., Ezüst-szőlőben, T III. 131.. II.
164.. Krakó 95. — 20 m hosszú épület lebontásra el
adó, jel. Janurik borbélymühely. Árpád-bazár. — Ta- 
nyást keres IV. 408.. T II. 45.. 111. 28. -  Borona. kút-' 
gém eladó, III. 263. — Nád, kúlgém eladó, IV. 147. — 
Varrógép, kerékpár eladó. 1. 380. — Női kerékpár el
adó IV. 9 9 .- 2  méhcsalád, pergető, prés eladó. 111. 
268. — Hereszéna eladó, IV. 558.

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, L, Horthy Miklós 

út 9. szám.

• Kiadó III.. 170. sz. házban egy utcai 2 
szoba-konyhás lakás. Érdeklődni lehet a 
Szarvasi Hitelszövetkezetnél.

. Azonnal kiadó 2 utcai szoba, egyik búto
rozva, 1-2 úrnak vagy hölgynek, esetleg teljes 
ellátással. Görbe u. 76. Ruttkay-héz.

• Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek* 
kel november 1-re kiadó, 1. kerület, Haviár 
Dani utca 57.

. Hatház alatt 544 D-öl gyümölcsös és IV. 
kerület, 363. számú ház örökáron eladó. Ér- 

. deklődni lehet ugyanott.

FaUlla sMffcMsM <a klatt NÁCI SÁNDOR

NyiwMt a Sum d KMfcy wftmátt 4* UfkUéril; 
Ulaf íjnaA pN , L.Bartky Mikié, mt 5. hím.

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 KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ara helyben negyedévre 
3” 18 P, egy hónapra 1*06 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

i A SZARVASI KÖZLÖNY t. Kiadóhivatala
SZARVAS

í Mint a SZARVASI KÖZLÖNY, politikai hetilap előfizetője, ezennel előfizetek a

; TÜKÖR-re 193................................................. -tói 193........................ .......................... *ig
a lapjukban hirdetett feltételek szerint. >■

Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet—  egyidejűleg küldöm.

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


