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Közigazgatásunk 
a nemzeti eszme fejlesztésének 

szolgálatában
Irta: dr. Molitórisz Pál,

A világháborúi kövelŐ idők a nemzeti eszme 
új fejlődési irányai! képviselik.

A megfogyatkozol!, sói részben megromlott 
társadalmi vezető osztályok helyébe a népi erők 
még érintetlen ősrélegéből új, egészséges nemzetalkotó 
egyedek lámadnak és a nemzeti élei eme lemészetes 
regenerálódás! íolyamatában csak az a nemzet képes 
eredményei megküzdeni a ma nehéz feladatával, amely 
erős és érintetlen népi óserővel rendelkezik, alkalom* 
adtán minden zökkenő nélkül az első rajvonalba 
indja állítani a harcolni és dolgozni akarókat, kiknek 
tömegéből tevődik össze az új társadalmi erő, s ez 
az álalakulás új arcot ad magának a nemzetnek is 
anélkül, hogy az eredetiségéből valamit is veszítene.

Ezen újászületés szükségességét nálunk érzi 
mindenki. Magyar élelünkbe széliében-hoszában nem 
ok nélkül hangoztatott jelszó, hogy fel kell emelni a 

falvak és a lanyák népéi, meg kell menteni ezekel 
az erőkel a végső elsorvadóslól, meri ha veszendőbe 
mennek, úgy mulasztásunkkal erőlartalékunkal vonluk 
meg, melyek hiányában minden lovábbi küzdelem 
muzórfussá válik.

A nemzeti erők regenerálódása érdekében az 
állami élei minden egyés atómjának el kell végeznie 
a reá szaboll munkál. Azonban nem hangsúlyozható 

eléggé az, hogy népi erőink fellranszformálása közben 
nagyon Is jelentékeny szerep jut a közigazgatásnak. 
Ezen nagy feladat benne van már annak mégha* 
lározásában, mely szerint a közigazgalás nem egyéb 
mini közcélok megvalósítása, közszükségletek kielégítése 
a közérdek szolgálata. Ebből következik az, hogy a 
cél érdekében az állam, mini a nemzefi szuverénilás 
konkrét formája adott esetben jogosított egyének életébe 
korlálozólag belenyúlni. A közigazgalás művészeié, 
igazi érielme azonban éppen abban* nyilvánul, hogy 
a fenll cél érdekében allkoloíl szabályok akkénl alkal* 
mazlassanak, hogy azoknak szükséges vollál mindkél 
fél —  lehál végrehajtó közeg és a magán fél is — 
egyaránt természetesnek találja, lásson abban oly 
szükségszerűségei, mini az, hogy az éjszakára nappal 

következik. Ahhoz pedig, hogy ez az ideális állapot 
cléressék, vagy legalább is megközelilessék legelső* 

sorban Is az szükséges, az államakaral végrehajló 
mennél finomabban, mennél hangíalanabbul működjék, 
ne is annyira gépezet, inkább műszer legyen, hogy 
aki azl egyszer Igénybeveszi akár közvelve, akár 
közvetlenül, érezze annak szükséges vollál és érezze 
annak Jótékony erejét is. A végrehajtó halalom ulolsó 
nyúlványai a lörvényhalóságokon belül a Járásokon 
és különösen a községekben végződnek. Ez azl jelenti, 
hogy a helyes cé l: a nemzefi erők újjáfejleszlése 
érdekében létrejön elgondolások az alsófokú közigaz* 
gatás keretében konkretizálódnak illetőleg ennek 
tévedései vagy helyleien volia semlegesítheti a legjobb 
szándék, a legélelrevalóbb megoldás értékéi is.

Akkor lehál amikor, a közigazgatásról, mini a 
népi erők fellranszfomálasának eszközéről beszélünk, 
legelsősorban is az alsófokú közigazgatási szervek,
— első vonalba állítva a községek jegyzői!, — raci* 

onálizására gondolunk. Bizonyos vonatkozásban minden 

siker azon múlik, hogy a jegyzői kar anyaga, mely 
helyzeténél fogva a legerőlelollabb őrhelyei lölti be, 
helyesen válaszlassék és hogy a kiképzés korszerű 

formában történjen. A helyes kiválasztás az illetékesek 
közigazgalás etikai érzelének fejlettségén múlik, ami 
pedig a kiképzés korszerű voltál illeti: a tételes jogi 
anyag halmozásával nem közelítjük meg az igazi célt, 

mindenesetre azonban a képesítés emelésével és

továbbképző lanfolyamok rendszeresítésével a kor* 
szerű kiképzés ideális formája elérhető. Helyesnek 
mondható az az elgondolás is, hogy a legfontosabb 
őrhelyek betöltésénél az elméleti és gyakorlati képzettség 
minőségéi is figyelembe kell venni, természetesen 
anélkül, hogy az átlagosan jó képzettségűnek rovására 

menjen, hiszen a gyakorlat azl mutatja, hogy az 
iskola padjaiban elért kitűnő osztályozás az éleiben 
nem mindig állja meg a helyéi.

Az egész közigazgatási gépezet áliekinlhetőbbé 
való léteiét szolgálja továbbá az a törekvés, hogy a 
lehetőség szerint csökkenteni kell a fellebbvileli foko* 
zatok számát, ami ugyan a közigazgatási feladatkor 
szerte ágazol! volta miall nehezen valósítható meg 
s a korszerűsítés érdekéban az alap gyökeres átrakását 
jelentené. Ezen törekvés elöíulárja a községi jegyzők 
hatáskörének kiterjesztésére vonalkozó elgondolás is.

A közigazgatás a közérdekért van és nem 
íordilva. De súlyos tévedésben vannak azok, kik az 
egészben valami szükséges rosszat látnak. Gondoljanak

arra , hogy minden szervezetség abban áll, hogy az 
egyéni szabadságjogok a nagyobb szabadság érdekében 
korláloztalnak. Ezt diktálja a helyes jogi érzék. A közig' 
gatás az állami élet szervező eszköze s amikor betölti 
hivatásál s a nagyobb szabadság érdekében egyéni 
törekvéseket korlátoz, megközelíti a jog igazi értelmét, 
mely nem más mint a társadalmi életben jelentkező 
valamennyikényszerigazságon alapuló összponlositása.

Az eszményi közigazgalás felé vezető úl nehéz 
és tövises, mert igen hosszú időnek kell eltűnnie, 
mig eltűnnek mindazok, kik az életei paragrafus 
alakúra akarják hajlítani. Természetes azonban, hogy 
a lömeg inielligencia emelése nélkül az igazi cél soha 
el nem érthető. A fajnemesitésnek, az általános kötelező 
oklatás kiterjesztésének a tökéletes közigazgalás az 
eredménye. E három nagy probléma a szoros egy* 
bekapcsolódás útján helyes megoldás tormájában 
szolgálhatja igazán nemzefi erőink felfrissítését, újjá* 
fejlesztéséi.

Az evangélikus tanárság 
nagy pünkösdi találkozója Szarvason

A tanáregyesület közgyűlése nagy órdeklűdós mellett folyt le

Az ev. magyar tanárság legutoljára 25 év- 
vei ezelőtt gyűli össze Szarvason. Most, 25 év 
elteltével ismét városunkban rendezte meg évi 
rendes közgyűlését. A gyűlések pünkösd két nap
ján zajlottak le és azokon csaknem az összes 
iskola képviseltette magát. A vendégek május 
16-án érkeztek és fogadásukra egy tanárokból 
álló küldöttség ment Mezőtúrra, ahol őket Korim 
Kálmán tanár üdvözölte. A helybeli pályaudva
ron pedig Raskó Kálmán igazgatóval az élen a 
helyi két ev. középiskola tanári kara és itjúsága 
várta a népes csoportot. Raskó Kálmán igaz
gató köszöntő beszédére dr. Bánkúti Dezső al- 
elnök válaszolt. A szakosztályi ülések az első 
napon folytak le. A nyelvtudományi szakcsopor
ton dr. Weidlein János tanár * Helységneveink 
jelentősége az oktatásban" cimű, újszerű vonat
kozásokban gazdag értekezését olvasta fel, a 
matematikai szakcsoport ülésén pedig Wagner 
Géza tanár A munkáltató tanítás és a fizikai 
gyakorlatok“ tanulmányszerű értekezését mutatta 
be. A mai nevelés figyelmének középpontjában 
lévő e tanítási módról szóló előadáshoz Pataki 
Sámuel békéscsabai igazgató, Renner János fő
városi tanár, a szakosztály elnöke és Raskó Kál
mán igazgató szóltak hozzá. A másnapi köz
gyűlés istentisztelettel kezdődött, melyen az imát 
Ruzicska László fővárosi vallástanár mondotta. 
A gyűlésen a Finnországban tanulmányúton lévő 
dr. Domanovszky Sándor helyett dr. Bánkuti 
Dezső leánygimnáziumi igazgató elnökölt, aki 
megnyitó beszédében a protestáns tanárság hi

vatását fejtegette és üdvözölte az egyesületek, 
testületek megjelent képviselőit. Az egyesületet a 
közgyűlés alkalmából egyesek személyesen, má
sok levélileg köszöntötték: az Országos Közép
iskolai Tanáregyesület részéről dr. Kardeván Ká
roly fővárosi igazgató, dr. Raffay Sándor, Kapi 
Béla püspökök, a Református Tanáregyesület ré
széről : dr. Mezey Sándor mezőtúri gimnáziumi 
igazgató, a Magyarországi Tanító- és Tanitónő- 
képzőinlézetek részéről: Kiss Sándor szarvasi 
igazgató, a helybeli m. kir. gazdasági tanintézet 
részéről dr. viléz Székely Győző igazgató, a 
szarvasi m. kir. polgári leányiskola részéről : 
Paál Samu igazgató, a helybeli m. kir. állami 
leányiskola képviseletében: dr. Kollár lvánné, 
az Ev. Egyházegyetem részéről dr. Radvánszky 
Albert báró, Szarvas nagyközség képviseletében 
vitéz Biki Nagy Imre főjegyző, a helybeli ev_ 
egyház részéről Bartos Pál és Kellő Gusztáv lel
készek. A gyűlés tárgysorozatán két értékes dol
gozat került előadásra: dr. Belohorszky Ferenc 
nyíregyházai tanár „A szociális nevelés felada
tai" és dr. Kerecsényi Dezső fővárosi gimnáziumi 
tanár „Irodalmi nevelésünk időszerű kérdései** 
cimen. Az egyesület lefolyt évi munkájáról dr, 
Losonczy Zoltán főtitkár tett jelentést, a válasz
tások eredményéről: Hajas Béla igazgató szá
molt be és a pénztári ellenőri jelentést dr. Bogcsh 
Sándor fővárosi gimnáziumi tanár olvasta fel. A 
gyűlés után a tanárság az Erzsébet-ligetben ren
dezett banketten vett részt és egyesek a Bolza- 
grófok ősi növénykertjél tekintették meg.

A  szarvasi iparos társadalom  
nagy lelkesedéssel alakította meg az Iparoskört

Az Iparoskör elnökéül Dauda Mihály tlmármester, 
községi bírót választották meg

Ezelőtt 53 évvel szűnt meg a régi Szarvasi 
Iparoskor, amikor az ipartestületi törvény meg
jelent. Az ipartestületeknek járási testületekké, való 
megszervezése során a testületekre háramlót! 
munkatöbblet folytán Szarvason is szükségessé 
vált a gazdasági és kulturális ügyek szétválasz
tása. Ennek szükségét belátva Szarvas iparos-

társadalma hétfőn délután tartott alakuló gyűlé
sén nagy lelkesedéssel alakította meg a Szarvasi 
Iparoskört. A nagyszámban összegyűlt iparossá
got a gyűlésen a szervezőbizottság elnöke, Da- 
rida György köszöntötte, meyd üdvözölte dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselő, kormányfőtanácsost, 
valamint dr. Ugrin László járási főszolgabírót és
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Moldvai Béla községi jegyző, iparhalósági biztost. 
Ezután elnöknek felkérte dr. Ugrin László fő
szolgabírói, aki az Iparoskor nemes és kulturális 
céljait ismertette, majd dr. Tóth Pál országgyű
lési képviselő a megalakulás szükségességéi han
goztatta. Moldvai Béla iparhalósági biztos az 
alapszabályokat ismertette, majd Medvegy Mik
lós inditványára dr. Tólh Pált és dr. Ugrin Lászlót 
választották meg egyhangúlag diszelnököknek. 
Ezután a szavazást ejtették meg, melynek alap
ján elnöknek egyhangúlag Dauda Mihály timár- 
mesler. községi bírót, alelnöknek Darida Györ
gyöt, ügyésznek dr. Král Páll, jegyzőnek Oravecz 
Jánosi, pénztárnoknak id. Szűcs Józsefet, gond
noknak Piacsek Pált, ellenőröknek Barton Ven
celt és Klucsjar Mihályt, könyvtárnokoknak ifj. 
Mihalik Jánost és Szifony Páll, számvizsgálók
nak Bárány Mihályt, Demcsák Andrást és Fors- 
ter Károlyt választották meg. Választmányi ren
des tagok : Bartyik Pál, Dankó István. Darida 
Ferenc, Darida Mihály, Demjan János, Fábri 
Dániel, Fodor Pál, Gaál István, Gáspár And
rás, Gyarmati Pál. Gyurik János, Kántor Sámuel, 
Kiss István, Komár Lajos, Medvegy János, Misik 
Lajos, Molitórisz Pál, Paluska György, Podani 
János, Rohony János, Szappanos Sámuel, ifj. 
Szűcs József és dr. Wieland Sándomé ; választ
mányi póttagok András István, Fehér Lajos, Hanzó 
Pál. Kepka János, Kiss Ferenc és Moravcsik 
Lajos lettek. Az eredmény kihirdetése után dr. 
Ugrin László főszolgabíró köszöntötte az elnököl, 
akinek és munkatársainak munkájára Isten áldá
sát kérle, majd Dauda Mihály köszönte meg köz
vetlen szavakkal a bizalmat és az iparostársa- 
dalom, valamint a vezetőség támogatását kérte 
munkájához. Medvegy Miklós, járási iporlestületi 
elnök üdvözlő szavai után dr. Ugrin László fő
szolgabíró záróbeszédével ért véget az alakuló 
közgyűlés.

h í r e k
Is te n t isz te le te k

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, délután 6 órálól magyar, újtcmplomban magyar 
istentiszteletet tartanak urvacsoraoszlásal. Szerdán délelőtt 
a nagytemplomban a tótnyelvü könyörgés után magyar 
nyelvű irásmagyarázás lesz.

A szarvasi rom. kot. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szcntbe9zéddel, ü óra
kor csendesmise, 10 órakor szentbcszéd, nngymise, dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

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

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason május Hónapban ifjabb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

A szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-től 
este fél 8-ig tartanak nyitva.

—  Behelyettesítés. A községi iskolaszék özv, 
Moldovónné betegszabadsága idejére Tótfalusi 
Erika okleveles óvónőt helyettesítette be az I. 
kerületi ovódába,

—  A vármegye elismerése. A  vármegye köz- 

igazgatási bizottsága a múlt héten Gyulán ülést 

tartott. Az ülésen dr. Röthler István tiszti

főorvos terjesztette be jelentését, amelynek 
kapcsán bemutatta a szarvasi járásban készült 
értékes népszaporodási és népbetegségi kimu

tatást, amely alapvető munkát jelent ezen a 
téren. A vármegye főispánja elismeréssel nyi
latkozott a szarvasi orvosok munkájáról és 
kijelentette, hogy a váimegye egész területére 
kötelezővé teszi ezeknek az adatoknak Össze
gyűjtését és feldolgozását.

— Tanulmányi kirándulás. Á mezőtúri ref. 

gimnázium Ötödéves hallgatói BenkŐ Gyula 
tanár vezetésével a múlt héten tanulmányi 

kirándulásra Szarvasra jöttek át. A tanulók 

Halásztelektől a városba gyalog jöttek be és 
növénymeghatározási gyakorlatot végeztek. A  

városban az Erzsébet-ligetet és az iskolákat 
nézték meg, majd a gazdasági tanintézet tan
gazdaságába rándultak ki és megnézték az 
öntözőberendezést és a tehenészetet.

— A szarvasi gimnázium hírei. A szarvasi 
ág. h. ev. Vajda Péter gimnázium igazgatósága 
az érdeklődök számára a következő híreket közli ; 
A gimnáziumban a VIII. osztály tanulóinak osz- 
tály-vizsgáUiltíi és érettségi Írásbeli vizsgálatai e 
hó 19-én bevégződlek. A szóbeli érettségi vizs
gálatok június 11. és 16. közölt fonnak lefolyni. 
E vizsgálatokon az elnöki lisztet Sárkány Béla 
kecskeméli föesperes, püspökhclyelles és dr. Benkő 
István tanügyi tanácsos, mini kormánybiztos fogja 
betölteni. A gimnázium I —VII. osztályú magán
tanulóinak írásbeli és szóbeli vizsgálatai június
1. és 9. közölt fognak lefolyni és a lanévzáró 
istentiszteletét és ünnepélyt június 11-én tartják 
meg. Junius 10-én este 8 órától a gimnázium 
ifjúsága megismétli a gimnázium tornacsarnoká
ban Farkas Imre „Ig!ói diákok" cimű színdarab
jának előadását, amelyen részt fog venni az 
érettségi elnökség is és amely előadásnak meg
ismétlését az igazgató a többször megnyilvánult 
közkívánatra engedélyezte. Az orosházi gimná
ziumi tanulók vizsgálatait a tanári kar Oroshá
zán fogja megtartani junius 17. 22. közölt. Egy
ben közli az Igazgatóság, hogy a jövő tanévre 
szóló beiratkozások junius 1. és 2. napján fog
nak lezajlani.

— Az UNIÓ Árubeszerzési Forrás közli az 
igen tisztelt tagjaival, hogy UNIÓ könyvecs
kére minden fűszer-, gyarmat- és fcstékárut, 
továbbá háztartási cikkeket, 2 havi részletre 
vásárolhatnak Meifner Soma cégnél. Az UNIÓ 
ezzel ismét tanujelét adja annak, ho^v mindent 
elkövet tagjai érdekében a beié helyezett bi
zalom kiérdemelésére. Most már nincs olyan 
kereskedelmi árucikk, mit Unió-könyvecskére, 
készpénzáron, de kellemes részletfizetésre meg 
ne lehetne venni.

—  Sofíor-tanfolyam Szarvason. MOLNÁR 
BÉLA oki, gépészmérnök, gazd. tanintézeti tanár 
a következő hetekben gépjárművezetői (soffőr) 
tanfolyamot rendez, amelyre jelentkezni elehet 
nála személyesen, vagy a gazd. tanintézet vegy
tan-fizikai laboratóriumában CSONKI SÁNDOR 
laboránsnál. A tanfolyam teljes elméleti és gya
korlati kiképzést nyújt és kellőszámú jelentkező 
esetén helyben levizsgáztatja résztvevőit. A tan
folyamra jelentkezhetnek hölgyek és elméleti 
továbbképzést igénylő urak is, akiknek szükség 
estén külön csoportban tartom az előadásokat.

— Tenniszütök szakszerű húrozásót NAGY 

Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 

vállalja. Horthy Miklós út 9. 
* * * * * * * * * ************************

68. Jótékonycélú M. Kir. Államsorsjálék

Húzás június 4sén
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Főnyeremény:

40.000 aranypengő
17.000 k ü lön b ö ző  nyeremény, m elye

ket in ind  készpénzben  fizetnek ki.

S O R S J E G Y  Á R A :

Egész: ar. P 3*— Fél: ar. P 1*50
Kopható oszlalysorsjegy főárusitóknál

és d o h á n y l o z s d é k b e n .

— Tanulmányi kirándulás. A szarvasi állám i 
polgári leányiskola IV. osztályának növendékei 
az osztályfőnök és a gazdaságtan tanára veze
tésével folyó hó 15-én délután megtekintették 
a bikazugi mintagazdaságot. Balla István gaz
sági tanár szakszerű vezetése és magyarázata 
mellett végignézték az iskola növendékei a 
mintagazdaság minden istállóját, a baromfite
nyésztést, a gazdasági gépeket, az öntözési 
kísérleti telepet és sok hasznos ismerettel gaz
dagodva vidáman tértek haza. A polgári leány
iskola igazgatósága ezúton is köszönetét mond 
a tanintézet igazgatóságának, amiért az intézet 
autóját rendelkezésükre bocsátotta, a gazda
ságban pedig jégbehűtött tej és finom puha 
kenyérből álló uzsonnát adott a kirándulóknak.

— Jól sikerült a H0NSZ műkedvelője. A helyi 
HONSz-csoport kiváló műkedvelő-együttese má
jus 15-én, szépszámú közönség érdeklődése mel- 
ett hozta színre a „Túl a Nagy-Krivánon“ cimű. 
hangulatos opetettet. A minden részében jó elő
adáson Czinkóczky Böske, Komlósi Ica, Mravik 
Ziza Kondacs .Andor, Pletenik József; Frankó 
György, Sonkoly János kiváló és emlékezetes 
alakításokat nyújtottak.

— Tornaünnepély. A szarvasi m. kir. állami 
polgári leányiskola május 29-én délután 4 órai 
kezdettel tartja tornavizsgáját a Horthy Miklós 
sporttelepen.

— Felvétel $ Kereskedelmi Szakiskolába. A
Szarvasi Kereskedők Egyesületének fennható
sága és a szegedi kir. tankerületi főigazgató 
tanulmányi felügyelete alatt álló Szarvasi Ke
reskedelmi Szakiskolába az 1937—38. tanévre 
szóló felvétel végett az érdekeltek már június 
hó 1-től fogva jelentkezhetnek a szaktanfolyam 
igazgatójánál, a gimnázium igazgatói irodájában. 
A tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium által előirt tanterv és utasítás szerint 
működik, tanulmányi ideje két esztendő és 
annak növendékéül minden IV. polgári osztályt 
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyors- 
és gépírásban, kereskedelmi levelezésben és 
könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor be- 
iratási-dij fejében 3 pengő fizetendő. A szak- 
tanfolyam sikeres elvégzése képesít pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 
és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelői, 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az Intézet igazga
tósága (Gimnázium, Igazgatói terem) minden
nap délelőtt 9—11 kozott.

— Országos vásár. A gyomai országos vásárt 
május 28., 29. és 30-án, a cibakházait méjus 29-éh 
tartják meg.



Nagy siker mellett folyt le 
a „Balatoni vihar** előadása

Pompásan sikerült a  gazdaifjúság műkedvelője

PARÁDFÜRDŐ
nagyszabású újjáép íté se  

június első felében befejezési nyCr -
Új gyógyszálló, vendéglő, kávéház, casinóépület. 
A nagy érdeklődésre való lekinleltel szobákat aján
latos már most foglalni. Arzén, vasas, timsós és 
szénsavas fürdők. Modern vízgyógyintézet. Ivó* 
kúrák, 24° C hegyi strand. Kérjen prospektus!.

— Műkedvelői előadás. A gimnázium önképző
körének ifijuséga június 10-én este 8 órai kezdettel 
közkívánatra újból előadja a gimnázium torna
csarnokában Farkas Imre; Iglói diákok cimű 
:zenés darabját.

Parasztélet*
SZÁMADÓ ERNŐ VERSE

Móricz Zsigmondinak
Borús, rabszolga hajnalokon 
Barázdát hasogat dalolva 
■Szegény, róitr rongyos böktorparaszi
S veti, veti a szitt göröngyre 
A kicsúfolt, kövér könnyeket,
.Miből holnap éhkalászt arat.

Majd gyümölcsigérö. barna lányi 
Visz az ócskult zsellértanyába :
— Hajrá I — Csellencsáré/ — jót mulat
S a lihegő, bolond nász után 
Szélben, esőben, naphevében 
Ketlen szórják könnyel az ugari.

*E vers a szerzőnek 1937. Mag) tir Könyvnapra 
:jncgjclcnő „Májusfa“ cimű köteléből való.

—  Jól sikerült a dalárda műkedvelője. A
Szarvasi Dalkar eddigi szokásától eltérően az 
idén a hagyományos daleslély helyeit pünkösd
kor műkedvelő-előadást rendezeti, amelyen a 
közönség szép számban Veit részt. Az dalárda 
tagjai az „Érettségi** cimű színművet adlak elő. 
Szebelley llus pompás alakításával fogta meg a 
hallgatóság szivét. Kiss Mihály elegáns és finom, 
Czeperkó István ötletes volt. Bulik Pál színészi 
képességeit csillogtatta, Oncsik György elsőrangú 
volt. Mihalik János, Asztalos Icat Tompái Mária, 
Mladonyiczky Olga. Kasnyik Nusi. Tusjak Erzsé
bet, Fabó Böske, Komár Emmi dicséretet érde
melnek. Szappanos Samu eredeti figurája mellett 
Fodor Ggyörgy, Szombathelyi Béla osztozkodtak 
a sikerben.

—  Belefulladt a Körösbe. Szopka Pál szarvasi 
24 éves napszámos a Szarvas—békésszentand
rási útépítésnél dolgozott. Kedden délután a 
hídnál lement a Holt-Körös partjára levetkőzött 
és a vízbe ment, hogy megfürödjön. Kétszer 
át is úszta a Köröst, harmadszor azonban a 
lábát valószínűleg görcs foghatta meg, mert a 
part közelében elmerült és belefulladt a vizbe.

—  Középiskolák atlétikai versenye. A szegedi 
tankerületi középiskolák vasárnap Békéscsabán 
rendezik meg atlétikai versenyüket. A verse
nyen a szarvasi Vajda Péter gimnázium és a 
Tessedik Sámuel gazdasági tanintézet verseny
zői is résztvesznek.

—  Leesett a kerékpárról. Inczédy Lajos, 
Szarvas község főlktató-irodavezetője kerék
párjáról oly szerencséslenül esett, le, hogy az 
egyik lábát inszakadás érte. Lakásán ápolják*

—  Vandalizmus a ligetben. Szarvas közön
sége nagy őrömmel látja, hogy a város elöl
járósága az Erzsébet-ligetet nagy gonddal, a 
helyettes kertész figyelemreméltó hozzáértésé
vel rendbehozatja és éVekig elhanyagolt ker
tünk csinosan, megűjhodva várja a sétálókat. 
Annál szomorúbb, hogy vandál kezek az éj
szaka leple alatt pusztításba kezdtek az áldo
zattal és gonddal készített ágyasok között. A 
vandál egyének ellen eljárás indult.

—  Méhész-ellenőrök választása. A Szarvasi 
Méhész Kör vasárnap gyűlést tartott, amelyen 
méhész-ellenőröknek Némethy Samu, Podani 
István, Sonkoly György, Medvegy János, Gaál 
Gyula, Molnár György és Brlás István méhé
szeket választották meg.

Pünkösd vasárnapján a Vigadó ismét 

megtelt figyelmes közönséggel. A Szarvasi 

Gazdaifjak Önképzőköre rendezte meg mű- 

kedvelő-előadását, mely alkalommal a# túl a 

körösi gazdaífjúság műkedvelőinek gondos és 

jól betanult előadásában Horváth Lajos han

gulatos népszínműve a „Balatoni vihar- került 

előadásra. A szereplők mindegyike kitett ma

gáért, ügyesen mozgott minden szereplő a 

színpadon. Roszik Judit kellemes hangjával, 

Csepregi Zsuzsanna talpraesettségével, Czimrák 

Zsuzsanna közvetlenségével, Litavecz István

—  Körösvidéki költő sikere Szegeden. Bajkay
Lajos öcsödi költő a közelmúltban a Délmagyar
országi Közművelődési Egyesület szegedi gyűlé
sén szerepelt igen szép sikerrel. A gyűlésről és 
a körösvidéki költő szerepléséről az egyik sze
gedi lap igy irt: „Herczeg Ferenc nagyhatású
elnöki megnyitója és dr. Traeger Ernő miniszter
elnökségi osztályfőnök Rákóczi Ferenc fejedelem
ről larlott értékes és nagyszerűen érdekes elő
adása után Bajkay Lajos, a körösvidékiek jeles 
poétája mutatkozott be néhány kedves és han
gulatos, majd erőteljes költeményével Szeged 
város közönségének. A kiválóan tehetséges poéta 
minden költeményét lelkes tapsviharral jutalmazta 
és gyönyörű előadását közben kitörő ovációval 
szinte félbeszakította helyenkint a díszes és nagy 
közönség".

— Megrugta a ló. Dávid János 16 éves kon
doros-tanyai béresgyereket munkaadójának lova 
olyan életveszélyesen hasbarúgta, hogy a békés
csabai kórházba való szállítás után, bélrepedés 
következtében meghalt.

—  Szomszédháborúság. A minap a Beliczey 
út két szomszédos üzlettulajdonosa vitába keve
redett a kisgyermek és a csirkék miatt. A vitát 
tettlegesség is követte, mert egymást több alka
lommal elagyabugyállák. A szomszédháborúság
nak valószínűleg birsóág előtt lesz folytatása.

—  Ráhajtott az épülő betonutra. Egy eddig 
még ismeretlen egyén kocsijával ráhajtott békés
szentandrási épülő betonúira, ami által nagy 
kárt okozott. A csendőrség a nyomozást meg
indította kilétének megállapítására.

—  Baleset a cirkuszban. A Szarvason működő 
vándor cirkusz két légtornásza vasárnap a gyűrű- 
hintáról leesett. A férfi igen veszélyes belső sérü
léseket szenvedett.

—  Színtársulat Öcsödön. Hámori Aladár szín
társulata Öcsödön kezdte meg vendégszerep
lését igen szép sikerrel.

ügyes alakitókészségévcl, Papp Sándor ötletcs- 

ségévcl, vitéz Batta János jó megjelenésével, 

Furár Mihály lendületes játékával, Roszik János 

beélésével váltak ki. Bliznák Pál, Kovács Mi

hály, Batta Zsuzsanna, Gulyás Mária, Medvegy 

Erzsébet, Papp János, Czinkóczky György, 

Brachna Pál, Tusjak Zsuzsanna is nagyban 

hozzájárultak szereplésükkel a megérdemelt 

sikerhez. A zenekar ügyes kísérettel szolgált, 

Gazsó György vezetésével. Az előadás után 

jólsikerült táncmulatságon szórakozott el reg

gelig a nagyszámban egybcgyűlt fiatalság.

—  Ellopták a tyúkjait. Szabó Pál békésszent
andrási lakos tanyájáról a tyúkokat ellopták. 
A cscndőrség nyomoz a tettesek után.

— A vármegyei selyemzászló-verseny ered
ménye. Május hó 9-én Gyulán rendezték meg a 
Békés vármegyei középiskolák hagyományos 
selyemzászló-versenyüket. A versenyen résztvett 
a vármegyei öt gimnázium : a békési, a békés
csabai, a gyulai, a szeghalmi és a szarvasi 
gimnáziumok. A versenyből győztesen elsőnek a 
békési gimnázium csapata került ki. A szarvasi 
gimnázium a IV. helyezést érte el, ami, tekintve, 
hogy országos viszonylatban a békésmegyei 
gimnáziumok az első arcvonalban állanak, egy
értelmű azzal, hogy az ország 122 középiskolája 
közölt a szarvasi gimnázium a IV. helyen élL

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben május 14—21-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek: Filyó Islván és Tusjak Anna 
fia János, Medvegy Pál és Bobvos Erzsébet fia 
Pál, Szpisjak István és Gaál Zsuzsanna fia Mi
hály, Török István és Búzás Judit fia halvaszü- 
letett, Klimaj Pál és Kepenyes Erzsébet fia György. 
Gerhát György és Szebegyinszky Anna fia Pál, 
Melis György és Sovány Ilona lánya Zsuzsanna, 
Bencsik Márton és Ozsgyan Zsuzsanna fia György, 
Sztancsik Pál és Uhljar Anna fia Pál. Filyó Ist
ván és Vajgel Erzsébet leánya Erzsébet-Mária. 
Házasságot kötöttek: Dankó György Valastyan 
Judittal, Valach János Valkovszky Judittal. El
hallak : Csicsely Anna 2 éves, Furár András 59 
éves, özv. Kölbl Józsefné Oszterland Borbála 89 
éves, Palicska Mária 37 éves, özv. Péczó Ist
vánná Nólári Erzsébet 79 éves, Demcsák József
2 hónapos, özv. Tóth Jánosné Pluhár Anna 72 
éves, Liska Pál 1 hónapos, Jedlicska István 5& 
éves, Szopka Pál 24 éves, Viszkok György 29 
éves, Gutyan Pálné Szekera Mária 51 éves ko
rukban.

O— Fizessen éld
a SZARVASI KÖZLÖNYRE!

Elsőrendű

tennisziitők
már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papírkereskedésében, I., Horíhy Miklós úl 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás 1-



—  „Ahol legnagyobb a veszély, ott legközelebb
8 segély", mondja a példabeszéd, Vegyen állam- 
sorsjegyet és szerencsés esetben minden gondjától 
szabadul. Ha nem nyer, jótékonyságot gyakorol, 
mert az éllamsorsjegy bevételeit közhasznú és 
jótékonycélra fordítják.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy S ándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. T E L E F O N : 16.

A Z  1937. ÉVI

K Ö N Y V N A P
június hó elején lesz megtartva. Tekinleliel arra, hogy 
a kiadók a könyvnap könyvei! csak korlátolt példány* 
számban jelenlefik meg s ezen könyvnapi árak a 
könyvnap ulán jelentékenyen magasabbak lesznek 
felkérjük í. vásárlóinkat hogy az ókét érdeklő könyveket 
az alant felsorolt könyvnapi kiadványok közül már 
most iegyeziessék elő Nagy Sándor könyvkereske* 

désében.

Mécs L.: Megdicsőülés,karlon 3'60, színezve, karion 460 
Dezső L.: Magyar hazám, karion 3*90 

Trencsényi— W .: Görög«római milhológia, kölve 4*80 
Donászy: Életünket és vérünkéi, kölve 3’bO 
Ászlányi K .: Brenfford rendel csinál, kölve 3 00 

Drózdy Gy.: Aurora Borealis, kölve 3Ö0 
Királyhegyi P .: A férfi jön*megy, kölve 2—

Zsoll Đ .: A Wesselényi'Utcai összeesküvés, kölve 3 60 
Balassa J.: A magyar nyelv életrajza, íüzve 2— kölve 3— 

Tompa M .: Virágregék, fűzve, 2 20 kölve 3‘—  
Schöpflin A.: Amagyarirodalomlörténel a XX. században

kötve 4’80
Illyés Gy.: Puszták népe, fűzve 270, kölve 3'40 
viléz Málnási Ödön: A magyar nemzel őszinte története,

fűzve 3— , kötve 3*80 
Szabó Z.: A lardl helyzet fűzve 2 —
Szekfű Gy.: Bethlen Gábor, fűzve 7 —
Bálh— V. J . : A könyv komédiája, fűzve 3.— , kölve 3 80

Julier: 1914— 1918., fűzve 6 —

báró Eötvös József összes regényei, egy kötetben,
kötve 9'G0

Tamási Áron: Ábel lrilógiája, kölve 6.—
Móra F .: Ének a búzamezőkről, kölve 3'—
Veres P .: Számadás, kölve 3 60 
Arany János összes köliői művei egy kötetben kötve 12 *60 
Sebestyén H.: Shakespeare élete, kora, müvei; 4'80 
Baffy Á.; A máglya, kötve 4 80 Szécsl: Szállóigék,

kölve 3 60
Körmendi F .: Találkozás és búcsú, kötve 3 80
Harinlhy F .: Tanár úr kérem, fűzve 1*20
Földi M .: Isién országa felé. Trilógia egy kötetben,

kötve 6 —
Hunyady S .: Géza és a dúsán, fűzve 1*60 

Hodolányi J . : Boldog Márglt, kötve 4 —
Falk Géza: Vezető a zene világában, fűzve 2 50 
Fekete I . : A koppányi aga lestámenluma, kötve 2‘— 
Aszlalos M : D. Rákóczi Ferenc és kora kötve 4*—  
Berend M .:Lüktetőlalaj.Kélkölet,fűzve 4 — , kötve5'60 

Földes J . : Péler nem veszili el a fejéi, kötve 1*80 
Révay J . : A költő és a császár, fűzve 3 — , kötve 4—  

Zsolt B .: Villámcsapás, fűzve 2*40, kötve 3‘40 
Herczeg F .: Napkelte előd, kötve 3 —

Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula, kötve 3*—  
Uerczeg Ferenc: Az élet kapuja,kötve — 80 
Csalhó Kálmán: 1825., kötve — ’80 

Gulácsy Irén; Történelmi miniatűrök, kötve — '80

Villamossági, rádió és kerékpár cikkek

Rádiós Service

^Alföld** villamos 
kopárnak üzeme

N i k k e l e z é s  
C v i S m a  villamos műszaki 
d Z U v S  v á l l a l a t a
Képviseletek: SINGER varrógép, PETRO 

FOR főzőkályha, OMEGA rádió fűtőtelep, 
________SOLUS gummicsiszoló__________

—  Pünkösdi labdarúgómérközósek. Pünkösd 
vasárnapján Szarvason a kiskunfélegyházi 
Reménység jóképességű vasútascsapat játszott 
a Turullal barátságos mérkőzést. At* szép, nívós 
mérkőzés 2 :2  arányban döntetlenül végződött.
— Vasárnap délután a budapesti Testvériség 
amatőr futballcsapata játszott Kondoroson és 

a KTE 3 :2  (2:2) arányban győzött felette.

— Meglopták a vásárban. Fuchs Sándor 
szarvasi kenyérárust az öcsödi vásárban ismeretlen 
lettes meglopta és az egész vásári bevételét 94 
pengőt magával vitte. Az esetről jelentést tettek a 
csendörségen.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle
Adatok a szarvasi járás 

egészségügyi viszonyainak ismeretéhez
Irta: dr. Déri Henrik nyug. járási orvos

Nyolc oldalas kis füzetecske csak ez az 
egészségügyi tanulmány, amely dr. Déri Henrik 
szarvasi egészségügyi tanácsos, nyug. járási or
vos tollából jelent meg, de statisztikai adatainál, 
megállapításainál fogva a szivünkbe markol, meg
ragadja lelkünket és szinte kétségbeejtőn kiáltunk 
fel olvasása után, hogy hová jutunk, ha tovább 
is igy haladunk. Dr. Déri Henrik az ötvenezer 
lakosú szarvasi járás, különösképen Szarvas vá
ros 1896— 1936. tehát 40 évi adatait ismerteli, 
amelyekből beszédesen ismerjük meg a járás 
egészségügyi viszonyait. Külön fejezetekben talál
juk a járás születési, halálozási és szaporodási 
viszonyait az utolsó negyven évben, valamint az 
1931—35. években. A tuberkolózisban elhaltak 
eloszlását dr. Déri Henrik Szarvas térképén mu
tatja be. A népszaporodás, egészségügyi intéze
tek, orvosok, gyógyszertárak, ivóvíz adatainak 
közlésével fontos munkát végzett, mely adatok
nak ismertetéséhez alkalomadtán még visszaté
rünk. Most csak megállapítjuk, hogy dr. Déri 
Henrik munkája sok dologra gyújt világot, amik
nek alapján a jövő igen kilátástalan számunkra. 
Dr. Déri Henriknek, mint járási orvosnak évi 
jelentései mindig nagy érdeklődést keltettek, most 
a munkaévekben összegyűjtött adatait dolgozza 
fel okulásunkra, a jövendő új megalapozásához. 
Hisszük, hogy a továbbiak folyamán még több 
tanulmányát olvashatjuk, amelyekkel városunk és 
járásunk közegészségügyeit igyekszik meglátni 
avatott tollal, beszédes számokkal és döbbene
tes, de reménységet is keltő megállapításaival.

— o —
— Számadó Ernő: Májusfa cimű kötete

rövidesen megjelenik, amely a fiatal nagytehetségű 
költőnek újabb verseit tartalmazza. Számadó 
Ernő az ősi virágénekek és hajnalnóták nemes- 
veretű hangjától a modem ember gondolat* és 
érzésvilágáig, a földnélküli szegényparaszt nép
dalsiralmáról . a proletárpokolba hullott városi 
ember élet, kenyér, szeretet-csengő, új ritmusra 
hangszerelt panaszáig mindent egyforma erővel 
és biztonsággal fejez ki. Számadó Ernőnek a 
magyar költészetben ez az egyedülálló és kor
szerű jellegzetesége méltán vivott ki számára 
irodalmunkban elsők között helyet és az olvasó- 
közönség körében páratlan népszerűséget. E kivé
teles tehetségű költőnek válogatott, újabb versei 
együtt egy kötetben, elsőrangú ‘papíron 100 
oldal terjedelemben,. — fedőlapján Gádor Emil 
ismert, kiváló festőművész és grafikus linómet
szetével, pompás kiállításban jelenik meg. Ara
3 pengő, megrendelhető szerzőnél. Budapest VII. 
Rózsa utca 23.

A vonatok érkezése és indulása 
SZARVAS állomáson*

Érkezés: Honnan? Indulás : Hová?
2‘36 motor Mezőtúr 2*38 motor Orosháza

—  —  — —  — 533 Mezőtúr
6*46 . Mezőtúr 6*48

"
Orosháza

7*46 „ Orosháza 7*51 Mezőtúr
12*55 „ Mezőtúr 1310 Orosháza
1415 „ Orosháza 14*17 Mezőtúr
16*37 . Orosháza 16*39 Mezőtúr
17-56 „ Mezőtúr 17*58 II Orosháza
19*32 „ Orosházik 1934 Mezőtúr
20*52 . Mezőtúr 2300 Mezőtúr

Érvényei: 1937. májas ho 22«tőL

Kóczy divatáru-kereskedő 
közleménye

Egészen prim a férfiöltöny-kelmék, menyasz- 

szonyi kelengyék 6 hav i fo lyószám lára v ásá 

rolhatók, a zonna li fizetésnél m inden cikkre

10 száza lék  engedm ény levonható. 

FÖNIX-gallér tucat-vételnél 4 hóra beosztva 

fizethető.

A  leg jobb faszövött és grádli ab lakredőnyök  

m inden méretben rendelhetők.

Szarvas nagyközség elöljárósága.

9045/1937. ikt. szám.

PÁLYÁZATI H IRDETMÉNY.

Szarvas község elöljárósága a községnél üresedésben 

lévő kertészi állásra országos pátyózatol hirdet.
A  pályázati feltételeket, valam int a kertész kötelessé

geit és javadalm át a képviselőtestület 74'1937. kgy. 
szám ú határozata tartalmazza, mely az elöljáróságnál 

díjtalanul szerezhető be.
Pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, ak ik 

megfelelő elméleti és gyakorlati képzettséggel birnak.
A  szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények 1937. 

évi jún ius hó 5-ig Szarvas község elöljáróságához nyúj

tandók be.
Később beérkező kérvények figyelembe véve nem 

lesznek.
A  pályázók kérvényükhöz csatolni tartoznak illetőségi, 

továbbá erkölcsi és politikai megbízhatóságukat iga
zóló bizonyítványukat, hatósági orvosi bizonyítványt 
egészségi állapotukról, születési anyakönyvi kivonatu
kat. elméleti előképzettségüket igazoló bizonyítványukat 
és működési bizonyítványukat.

Szarvas, 1937. évi április 29. napján.
ELÖLJÁRÓSÁG .

Helybeli gabonaárak
B ú z a ..................  1950 — 1950
Tengeri m. . . . 10— — —‘—
Á r p a .................. 13 20 -  13 20
Zab .................. 14'----- 14-

P U B L I K Á C I Ó

H áz eladó : ].. 160.; 111., 424.: ].. 701.; 1.. 364.;
II., 456. —  6 hold föld tanyával eladó, VII., 637. —  
Másfél hold föld eladó. VII., 195. —  3 hold föld eladó. 

H l, 260. -  Here eladó, IV.. 293.. II., 145., 1., 176. —  
Legelőjárás kiadó, IV., 532. — Tiz hold föld, tégla, ta
karm ány eladó, V II , 535. —  Lóval húzható gereblye
eladó, II., 86. —  Gyümölcspermetező és m éhanyák el
adók, IV., 379. -  2 hold föld eladó. V ili., 17. — 6 ho ld  
föld eladó, III., 380. — Szappanosban dinnyeföld eladó,
IV., 45. —  Olvassa, terjessze a SZARVASI KÖZLÖNYT.

A PRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve:

6 fillér. Legkisebb hirdetés d ija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor, 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, 1., Horthy M ik lós  

út 9. szám .

. Jómunkás csizmadiasegédek állandó mun
kára felvétetnek jó fizetéssel. Kiss Lajos* 
Szentes,___________________________________

. Veszek ócska járdatéglát. Ajánlatokat a lap 
kiadóhivatalába kérek, ahol a cim is meg
tudható_________________________________

. Négy szorgalmas és jómegjelenésű férfi vagy 
nő nyerhet állandó alkalmazást havi húsz pengőt 
fix-fizetés, napidij és jutalék mellett. Jelentkezés 
a megbízhatóságot igazoló okmányokkal 
pénteken egész nap a Marsall(Mócz) üveg* 
üzletben.

. Eladó II. kér. 444. számú ház. >

. I I I .  kér. 249. számú ház eladó.

. Kozsuch Gábor órás és ékszerész üzleté
ben javításra átadott tárgyak tulajdonosai 
elismervény ellenében, május 18—jún. 1-ig 
jelentkezzenek a Közgyámi Hivatalban.

. Tanoncot felvesz Stefáni műszerész.

. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. II. kerület, 144. számú ház eladó.

F eletti szerkeszd és kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvat! Közlöny nyomda* és Lapkiadóvá)« 

lelát nyomdájában, I« Horthy Mikló« ni 9. szám.


