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A társadalmi szervezettségről
Irta: dr. Molitórisz Pál

Ha a keresztény magyar társa
dalom szervezettségéről akarunk be
szélni, úgy alaptételként kiindulhatunk 
abból, hogy az ember társas lény, 
kezdettől fogva közületekben élt, cél
jait csakis úgy volt képes elérni, kul
túrája csakis úgy tudott a mai fokra 
emelkedni, hogy az egyedek nem ha
ladtak külön úton, hanem elég korán 
felismerve a tömörülésben rejlő ha
talmas erőt közületekké alakult ál a 
társadalom mai absztrakt fogalma.

Ha fógalommeghatározásra törek
szünk, akkor körülbelül megközelítjük 
a társadalom fogalmának igazi értel
mét, ha azt mondjuk, hogy a társa
dalom nem egyéb, mint a nagyjában 
azonos életviszonyok között élők 
együttes érdekének biztosítása céljából 
elvont értelemben létrejött emberi 
közület, s ha különbséget vonunk az 
állam és a társadalom között, — annak 
ellenére, hogy mindkettő a közület 
fogalma alá vonható, — megtaláljuk 
a különbséget abban, hogy az állam 
a benne élőktől áldozatokat követel, 
ezzel szemben a társadalom nem 
kéri az egyén lemondását, hanem 
mindig csak nyújt, állandóan ad. A 
társadalmi életben való együttélés az 
egyénnek részéről áldozatot nem kíván 
s a társadalom tagjának lenni termé
szeti adottság, mégis a társadalom 
igen nagy hatást gyakorol az emberre. 
Minden cselekedetünk mögött magunk 
mögött érezzük a társadalmat, mely 
ellenőriz bennünket. Mindaz, ami az 
emberi életben az igazén szépet, az 
igazi értéket jelenti, annak ellenére, 
hogy egyén alkotása, magán viseli a 
társadalom bélyegét, hiszen az alkotó 
benne él a társadalomban, annak a 
tagja, s attól magát soha sem függet
lenítheti.

Nem kell különösebb bizonyítás ahoz, 
hogy megállapíthassuk azt, hogy az 
emberi boldogulás, az egyetemes kul
turális előrehaladás első feltétele a 
társadalmi erők szervezett volta. A 
történelmi fejlődés folyamán a rendi 
és vagyoni elkülönülés a társadalom 
differenciált voltát eredményezte. A 
társadalmi osztályok é3 társadalmi 
rendekkel együtt jelent meg az osz
tályharc, mely lankadatlan erővel tart 
ma is. Az ember boldogsága pedig 
attól függ, hogy a nemzeti és társa
dalmi életben az egyes osztályokban 
rejlő erők, mennyiben nivellálhatok,

mennyiben hozhatók közös nevezőre.
Az emberiség összes társadalmi 

erőinek egybehangolása a föld ősz* 
szes emberlakójának ideális közületi 
éleiét eredményezné, őz egyes nem
zetek társadalmi erőtényezői, ameny- 
nyiben közös összetevőt alkotnak, a 
nemzet boldogulását segítik elő, az a 
község pedig, melynek falain belül 
élők megértik egymás törekvéseit, a 
fejlődés útjára lépett. Az osztályharc 
a kultúra pusztulását, a civilizáció 
visszaesését, az életnívó csökkenését 
jelenti. Az emberi éleiben az egyén 
és a társadalom, illetőleg annak meg
felelő szervezettsége nagy centrális 
probléma.

De a kérdés tudományos oldalától 
eltérve s helyi társadalmi életünket, 
annak szervezettségét vizsgálva sok
szor szomorú tanulságot vonhatunk 
le. Mert nem túlozunk, ha megálla
pítjuk, hogy nálunk közös törekvés 
maradandó alkotást csakis akkor ered
ményezett, ha a hivatalos hatalom 
súlya állott mögötte. Mihelyt tisztán 
társadalmi erők szerepéről volt szó: 
a cél a végtelenbe távolodott, s a felé 
való haladás csigalassúsággá vált. Az

egyénben soha sem volt hiba, az 
ambíció sohasem hiányzott, az alkotni 
vágyót sokszor a fanatizmus lángja 
fűtötte, de ennél keservesebb volt a 
csalódása, amikor látta, hogy minden 
jóindulatú törekvése zátonyra fut a 
társadalmi erők szervezetlen volta, az 
általános közöny miatt. — Pedig sokan 
vannak közöttünk, akik a haladás 
ritmusán diktálnak. Szarvas azok 
közé a községek közé tartozik, me
lyek minden időben kitermelték azokat 
az erőket, melyek vezetésre, szélfor
gácsoló erők egybeforgására kiválóan 
alkalmasak, az eszmékben az ideákban 
sem volt hiány sohasem és mindezek 
ellenére nálunk nyáron az alföldi por, 
télen a feneketlen sár lehúz itt min
denkit a porba, a szűk látókör, a 
kicsinyes gondolkodás ellaposit minden 
nagyszabású elgondolást. —

Mindenkinek éreznie kell pedig 
az új idők szellemét. Az egész világ 
új, nagy átalakulás előtt áll, s ebben 
a nagy újjászületésben nekünk is ki 
kell vennünk részünket, mert a törté
nelmi versenyfutásban csak az első 
sorban futók részére nyílik meg az 
élet, a haladás sorompója.

Ötszáztizennyolc tanulója volt 
a szarvasi Vajda Péter gimnáziumnak 

az elmúlt tanévben
Megjelent a gimnázium gazdagtartalmú értesítője

A szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter gim

názium 1936— 37. évi értesítője gazdagtarta- 

lommal Raskó Kálmán gondos és mindenre 

körültekintő szerkesztésében jelent meg 100 

oldalon, amely után a gimnáziumi könyvtár 

jegyzékének folytatása kapott helyet a 485—  

532 oldalig. Az értesítő bevezető cikkében 

Szederkényi Nándor zenetanár értekezik „Az 

ének és a zene szerepe a nevelésben” címmel. 

A múltba visszatekintő rövid értekezés a fiatal 

léleknek a zene felé hajló kíváncsiságát, annak 

megnyilvánulását és az Iskolai zene- és ének

tanításnak fontosságát magyarázza ügyesen és 

lendületesen. Az iskola múltjának ismertetése 

után az elmúlt tanév beszámolójára találunk, 

amely külön fejezetek alatt tárgyalja az iskola 

egyes megmozdulásait, a tanári testületet, ta

nítást, helyettesítést, értekezleteket, előmene

telt, nevelést, fegyelmet, versenyeket, kirándu

lásokat, segélyeket, adományokat, látogatásokat, 

majálist, találkozókat stb. A  kormányzó és 

fenntartó testület tagjainak, az Intézet személy

zetének, a tanárok egyházi, társadalmi és iro

dalmi tevékenységének bemutatása után a 

tanulók névsorára találunk, amely a tanulók

vallását, lakóhelyét és születési idejét, valamint 

magaviseletét és általános osztályzatát is fel

tünteti. Külön fejezetek számolnak be az 

elvégzett tananyagról, az Ifjúsági egyesületekről, 

a könyv- és szertárakról. A  statisztikai táblá

zatokból megtudjuk, hogy 518 tanuló lett fel

véve a gimnáziumba, amelyből 328 volt nyil

vános tanuló. A magántanulók közül 101 fiú 

és 61 leány volt, bejáró leánytanuló 28 volt. 

A tanulók közül ev. 243, ref. 63, r. kát 133, 

gör. kát. 1, gör. kel. 1, Izraelita 63 volt. A  

tanulók összesen 10.559 órát mulasztottak, 

amelyből 18 volt igazolatlan. Nem mulasztott 

52 tanuló. Általános előmenetel szempontjából 

jeles 81, jó  130, elégséges 208 volt. Egy tárgy

ból elégtelent 62, kettőből 6, többől 17 kapott* 

191-nek a magaviselete példás, 123-nak jó  és

9-nek szabályszerű. Az internátus és alumneum  

ismertetése után a jövő évi tájékoztatót találjuk 

meg, majd az Orosházi Gimnáziumi Tanfolyam 

beszámolója ismerteti a tanfolyam életét. A  

tartalmas értesítő csinos kiállítása, gondos sze

dése és nemesen egyszerű, finom beosztása a 

Szarvasi Közlöny nyomdájának szakavatottságát 

dicséri.
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H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
lót, délután 6 órától magyar, az űjlem plom ban magyar 
nyelvű istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy- 
templomban a tótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű 
irásmagyarézés lesz.

A  * szarvasi róm. k a i  templomban szünidőben 
vasárnap  és ünnepnap fél 9 órakor csendesmise. 10 
órakor szentbeszéd, nagymise, délután 6 órakor délu
tán i éj tatosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délután 6 órakor litánia.

Szarvason református isten liszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében. 
Kondoroson m inden hónap második vasárnapján délután 
2  órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason jú lius  hónapban  id. Géczi Dezső 
gyógyszertára látja el.

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

—  Címadományozás. A pénzügyminiszter Ho- 
láczy Béla szarvasi állampénztári tanácsosnak 
■az állampénztári főtanácsosi cimet és jelleget 
adományozta.

—  Kinevezés. Az igazságügyminiszter Kovács 
Mályás szarvasi járásbirósági kisegilő dijnokot 
ideiglenes minőségű kezelővé nevezte ki.

—  Előléptetés. A kultuszminiszter Bukovinszky 
Emil kohdtítosi’-'közsétfi utánitól á- *Vl I' fizetési 
osztály 3. fokozatába léptette elő.

—  Kinevezés. A kultuszminiszter Tamás József 
és Martinék Ferenc csabacsúdi állami helyettes 
tanítókat segédtanítókká nevezte ki.

—  Kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter 
Lukács Tibor szarvasi póstai dijnokot postai for
galmi gyakornoknak nevezte ki.

—  Kinevezések. A kereskedelemügyi miniszter 
Molnár István szarvasi II. osztályú póstai altisz
tet I. osztályú altisztté* Márkus Imre kisegítő 
szolgát II. osztályú altisztté nevezte ki,

—  Áthelyezés. Tóth Jenő II. osztályú póstai 
altisztet Szarvasról Szegedre helyezték át.

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Oláh 
Béla szarvasi származású mohácsi kir. járás
birósági kezelőt irodasegédtisztté nevezte ki.

—  Változás a tanitói beosztásban. A szarvasi 
ev. egyházközség tanácsa most tartott ülésén 
elhatározta, hogy Gémes Mátyás nyugdijbavonu- 
lásával megüresedett központi iskolai tanitói 
állásba Podani Jánost helyezi ál. Helyibe Lelkes 
Pál jön be Siratóból, oda pedig Adamik Teréz 
tanítónő lett áthelyezve. Az új tanitói állásra is 
rövidesen pályázatot hirdetnek.

—  Frontharcosok összejövetele. Az Országos
Frontharcos Szövetség szarvasi csoportja e hó
17-én, szombaton este 8 órai kezdettel a községi 
mangolzugi strandfürdőben bajtársi vacsorát ren
dez. Vacsora: rostélyos körítéssel és kenyér.
Ára 1*20 P. Az elnökség ezúton hívja meg az 
összejövetelre e helyi és környékbeli frontharco
sokat azzal, hogy a vacsorára feleségeiket, ho- 
zátartozóikat és ismerőseiket is magukkal hozni 
szíveskedjenek.

—  Elvesztette a munkásigazolványát Tasi 
Róza szarvasi lakos gazdasági munkásigazolvá
nyát elvesztette. Az elvesztett igazolványt sem
misnek jelentették ki.

— Autóbuszkirándulás Szegedre. Békésszent- 
andrásról augusztus 8-án autóbuszkirándulást 
rendeznek Szegedre. Szegeden az ünnepi játékok 
során Madách Imre „Ember tragédiájáét nézik 
meg szabadtéri előadáson a résztvevők.

Szarvas fürdőzési lehetőségei 
lassan minden igényt kielégítenek

Az ártézifürdő gyógymelegvize mellett 
a Körös strandjának nagyvárosi nivója szolgálja közönségünk érdekeit

Még pár évvel ezelőtt is, a szarvasi család, ha 
nyaralni akarl vagy betegségére gyógyulást igyeke« 
zell szerezni, idegenbe ment. Azóla, hogy oly sokan 
gyógyulási szerezlek (reumatikus bajaikra az árlézi 
fürdő kénes vizében és amióla a mangolzugi községi 

strand minden fürdőzési igényi kielégíteni igyekszik, 
Szarvas közönségének nem kell sokkal költségesebb 
más helyekre utazni üdülés, gyógyulás és szórako* 
zás céljából. Ezt igazolja az is, hogy évről-évre mind 
többen jönnek Szarvasra nyári szabadságuk illeni 
eltöltésére, mert a Körös vadregényes partja, ligeteink 
gazdagvarázsú szépségei, városunk lassan csinosodó 
külseje, az árlézi és a körösi strandfürdőnek az 

egész környéken szinte páratlan fürdőzési lehetőségei 
sokakat idecsalnak, mert a pompás fürdőzési viszo- 
nyok mellett az olcsó-lakás és étkezési lehetőség, 
valamint a páratlan kényelem a közönség előnyét 
szolgálják. Igaz, hogy 'a fejlődés, a fürdővárossá való 
kialakulás üteme igen lassú. A város anyagi hely
zete nem igen engedi meg a nagyobb befektetéseket, 
de ha csak az ulóbbr évek beruházásaira gondolunk, 
öröm tölt el bennünket és községünk elöljáróságán 

nak haladó gondolkodását és modern felfogását 

kell dicsérnünk, ami & községek életében ritkaság* 
számba megy. A pár év előtti ártézifürdói átalakitá* 
sok, az ottani strand ̂ szélesítése mellett a körösi 
községi strandfürdő ideális megoldására, kiépítésére, 
-a-strandvendédő felépítésére ha gondolunk, öröm* 

mel látjuk az előrehaladást, amely nemcsak a veze* 
tőség haladó gondolkodásának értékmérője, de Szarvas 
jövendőjének biztos záloga. Hinni merjük, hogy a 

község vezetősége nem áll meg a megkezded úton, 
a közönség legszélesebb rétegeinek a strandéletbe való 
bekapcsolásával életképessé is teszi a körösi stran* 
dót, amelynek nem csajt egy-két jobbmódú egyénnek, 
hanem sok százak egészségügyi kívánalmait keli 
szolgálni. Ügyesen megoldandó vetközőhelyiségek fel* 
állításával, olcsóbbá tett fiirdődijak behozásával, 
gyermekjátékok és sportfelszerelések elhelyezésével, 
versenyképes csónakok beállításával, úszóversenyek 
rendezésére alkalmas vízi mólók alkotásával sikerül 
majd elérnie a városnak, hogy százak és ezrek 

keresnek majd a hatalmas strandfürdőben üdülést és 
szórakozást. A város utcáinak rendezése, virágokkal 

és bokrokkal való ellátása is égetően fontos prob- 
léma, nemkülönben a város különböző részein, kü* 
lönösen a Zöldpázsit és Belgrád városrészekben gyer
mekjátszóterek felállítása is szinte halaszthatallan

szociális gondolkodás tárgyát kell hogy képezze. A 
fó útvonalakon csinos padok elhelyezésével, a rend
szeres öntözéssel utcáinkat tehetjük otthonossá és 
forgalmassá és az utcai hlrdetésügy rendezésével, 
hirdető-objektumok felállításával új szint adnánk 

tereinknek, utcáinknak a nagy vállalatoktól elhelyez* 
hető plakátok színes tömegeivel. A szarvasi ember
nek ma már nem kell más városok gyógyfürdők* 
nek hirdetett fürdőit felkeresni, a reuma és szívbajú 
betegek az ártézifürdóben találhatnak gyógyulást, a 
sportolni és üdülni vágyók pedig a mangolzugi 
strandon szórakozhatnak el a legjobban. A fürdőügyi 
bizottság pedig ha ismét munkába lép vagy a város 
idegenforgalmi irodájának felállításával átvéve annak 
munkakörét is, fokozott buzgalommal fekszik bele a 
propagandába, amely nemcsak helyben, de messzi 
vidékeken is igyekszik majd Szarvas szépségeit és 
nyaralási lehetőségeit bemutatni. Szomorúan látjuk, 
hogy a szarvasi városháza Idegen helyek fürdő- 
plakátjaival van teleaggatva, semmitmondó viznélküli 
kis poros dunántúli falvakba csalogatják azon a 
sokszor hiszékeny szarvasiakat. Ha már kirakattuk 

ezeket a plakátokat — fölöslegesen — akkor leg

alább szarvasi színes plakátokat is csináltatnánk 
melléjük és mi is elhelyezhetnénk azokat, ha nem 

is Dunántúlt, de a szomszéd községek faluházainál 
és vasúti várótermeiben. Nem lenne ez sem drága 
propaganda, de eredménye hatásos. Dolgozni kell 
Szarvasért, mert csak igy valósulhat meg annyit 
álmodott és tervezett álmunk: Szarvas fürdővárossá 
való mielőbbi átalakulása.
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BEFOZOPORRAL
—  Mezöberényben Berényi Napot rendeznek.

Mezőberény község elöljárósága dr. Temesváry 
Ferenc főjegyzővel az élen vasárnap délulán 
Mezőberényi Napot rendez, amelynek fővédnök
ségét dr. Marsall Ferenc főszolgabíró vállalta. 
A mezőberényi népéleíet is bemutató ünnepségre 
meghívást kapott Szarvas község elöljárósága is.

—  Országos vásár. Az újkécskei országos 
vásárt július 25-én, a szeghalmit július 26-án 
tartják meg.

—  Horthy-kupa úszómérközés Békéscsabán.
Vitéz nagybányai Horlhy Miklós, Magyérország 
kormányzója által a kerületközi úszómérkőzé- 
sekre alapított vándordíjért folyó verseny folyó 
hó 25-én Békéscsabán kerül lebonyolításra. Ez 
a vidék legnagyobb versenye, melyen a Dunán
túli, Keleti és Déli Kerületek válogatottjai állnak 
starthoz. A verseny előkészületei már nagyban 
folynak. Maga a Déli Kerület, is, amelyik a ren
dezés jogát a fiatal Csabai Úszó Egyesületnek 
engedte át, mindent elkövet, hogy a verseny a 
vándordíjhoz méltó keretekben legyen lebonyo
lítva.
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(Mezőgazdasági Közraktárak Rt.|
| Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám: |
I  15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. |
1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- 1 
1 pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. 1

I  Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. I
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiifliiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiNiiHiiiiiiiiiiniiiiiĤ

A  jövő héten kezdi meg szinelöadásait 
Szarvason Károlyi János társulata

A nagyrészt új tagból álló társulat gazdag műsorral jön 
a szarvasi közönség szórakoztatására

— Értesítés! Tisztelettel értesítjük a nagy
érdemű rendelő közönségei, hogy a m. kir. 
iparügyi miniszter minimális munkabér rendelete 
folytán az alábbi fazondijak váltak kötelezővé : 
-35, 30, 25 pengő. Tiszteltei : A szarvasi férfi- 
3zabó* szakosztály.

—  Kilenc szarvasi gyerek utazott Németor
szágba. A nyári diák-csereakció során Szarvas
ról 9 tanuló indult el a múlt héten Német
országba. Az akciót Dietrich Lajos, a Nemzeti 
Hitelintézet hódmezővásárhelyi fiókjának igazga
tója szervezte meg.

Kaskaníyúi szél
SÁRKÁNY IMRE verse

Kaskantyú pusztán fúj az őszi szél, 
Eljut ide, amint süvöltve száll.
Messze vagyok onnan, jó messze én 
£s gyász borít, mégis reám talál.

Be régen volt, mikor ott jártam én. 
Nem tudhat arról semmit ez a szél; 
Szép nyári napokon mily boldogan. . . 
S ma ez a szél oly bús sorsról beszél

Az a kedves hajlék. viruló kert,
A fombos fősorok, a zöld mező.
Jól látom innen is, mind gyászban áll, 
Es szememből könnycsepp gördül elő.

Hiába fúj a kaskantyúi szétf 
Nem fújhatja el sok kedves emlékem. 
Nem tépheti ki semmi sem szívemből, 
A sírig hordozom sajgó ölében.

—  Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mert 
ingyen küldi önnek, ha kéri a csinoskiállitású 
0i „BEFÖZÖ RECEPTEKET" a DR. OETKER 
GYÁR, Budapest VIII. Conti u. 25. Befőzőpor 
minden fűszerüzletben és szövetkezetben 12 
fillérért kapható.

—  LÖVÓ8ZVerseny. A békésszentandrási Lövész 
Egylet e hó 18-én, vasárnap délután lövész- 
versenyt rendez.

— Hatvanhárom kilós harcsát fogtak. A múlt 
héten Halásztelken a Körösben a halászok két 
méter hosszú és 63 kg. súlyú harcsát fogtak. A 
ritka halász-zsákmányt Budapestre szállították és 
165 pengőért adták el.

—  Amig távol voitr betörök Jártak a lakásán.
IQ. Győry Antal békésszentandrási könyvelő a 
múlt héten Szolnokra utazott, ahol a kórházban 
betegenfekvő feleségét látogatta meg. A lezárt 
lakás ajtaját ismeretlen tettes ál kulccsal felnyi
totta, majd behatolt a lakásba és ott a szekré
nyeket is kifeszitette. Az álkulcsos betörő kézre- 
k éri lésére a csendőrség széleskörű nyomozást 
indítod.

— Fertőző megbetegedések. A legutóbbi vár
megyei egészségügyi kimutatás szerint a múlt 
héten a következő fertőző megbetegedések for
dultak elő járásunkban. Hastífusz Szarvason 1, 
Csabacsűdon 1, vérhas Szarvason 1, kanyaró 
Öcsödön 12, hökhurut Szarvason 5, Békésszent- 
andráson 5, nyílt tüdőgümőkor Szarvason 1. 
Békésszentandráaon l t malária Öcsödön 2 
egyénnél.

— TenniszOtök szakszerű húrozását NAGY 
Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 
vállalja. Horthy Miklós út 9.

Szarvas közönsége már nehezen 
várta az idei nyári szini szezon kez
detét. Most végül öles plakátok adják 
hírül az egész városban, hogy Károlyi 
János a jónevű és Szarvason is elő
nyösen ismert színigazgató jól meg
válogatott, nagyrészben új erőkből álló 
színtársulata július 23-án, pénteken 
este kezdi meg színi-szezonját a szarvasi 
Nyári Színkörben. Örömmel fogadja 
Szarvas közönsége a tásulatot annál 
is inkább mivel Károlyi János szini- 
gató működésével már a múltban is 
teljes mértékig meg volt elégedve és 
az ő személye most is biztosíték arra,

Veszprém város cser-erdejében, a város

tól 3 km-re, gyógynövényekkel benőtt tisztáson, 

forrásvíz által táplált betonozott uszoda mel

lett táborozik a Vajda Péter gimnázium 180. 

számú .Kárpát* cserkészcsapata. Tizenhat év 

óta járja már a csapat a csonka ország tájait, 

de még ilyen ideális táborhelye eddig nem volt. 

Mindenhez közel van és a tábori munkát zavaró 

mindennapi látogatóktól mégis távol. Igaz, lá

togatóink azért mégis vannak, mégpedig a re

pülök, kik lebilincselő mutatványaikkal bizony 

sokszor magukra vonják figyelmünket. Még a 

szakácsok is elrohannak a rántás mellől, hogy 

lássák a „lopingokat.* S ezzel végeredményben 

ha nem is a föld látogatók, de a légi látogatók 

mégis csak megzavarják tábári életűnket. Hiába. 

Most ez a kortünet. Azutánjállandó látogatóink 

az erdei madarak és egyéb^ állatok. Különösen 

az egerek okoznak sok gondot a kistermetű 

éjjeliőröknek, akik az okozott zajban mindig 

„szabályos emberi lépést*; vélnek felfedezni. 

Mindezek és a két napig zuhogó eső ellenére 

serény munkával mégis csak felépült a tábor 

s az előre megállapított terv szerint ma meg

történt az első mellékkirándulás, melynek so

rán Veszprém városát tekintette meg a csapat. 

Láttuk a grázi műűt gyönyörű viaduktját, régies 

házakat, 700— 1000 éves romokat. Megmásztuk 

a Szent Benedek-hegyi érdekes sasbércet. 

Megnéztük a székesegyháíat, az alatta lévő 

Árpád-kori templomot. Voltunk Gizella királyné 

kápolnájában. Bejártuk azokat a helyeket, ahol 

egykor Szent István király legyőzte Koppány 

pogány hadalt. Itt minden, kőnek, hegynek, 

völgynek történelmi je lentősbe van. Körülölelt, 

elgondolkoztatott bennünket . a múlt emléke. 

Ezen a helyen, ilyen hangulatban fogja meg-

hogy értékes és kedves színházi es
tékben lesz a szépet és nemeset 
mindig pártolni tudó szarvasi közön
ségnek része. A megnyitó előadást e 
hó 23-án, pénteken tartják meg, 
amely alkalommal a Néma levente 
cimű verses vígjáték kerül bemutatásra 
Dolgos Ida művésznő felléptével. A 
társulat igazgatósága rendkívül olcsó 
bérletet bocsátott ki és azok gyűjté
sét Nádassy József titkár már meg is 
kezdte. A színtársulatot Szarvas és 
környéke közönségének pártfogó jó
indulatába ajánljuk.

vívni holnap a csapat 900 év után újra a fent- 

említett csatát korhű feltevéssel, de modem  

eszközökkel. Ez a harc, ez a játék fogja k i

domborítani az idei táborozás történelmi jellegét. 

Holnap újból győzni fog az előrelőtó, bölcs 

Szent István a lázadó pogány Koppány felett 

s a lefolyt küzdelemnek nagy jelentőségét eleven 

erővel fogja érezni holnap minden résztvevő. 

Azután tovább : Zircz, Csesznek, Balaton, u jabb  

helyek, újabb élmények, ezekről azonban majd 

legközelebb küldünk tudósítást. Krónikás.

Veszprém— Csererdő, július 15.

Községi Maa go l z ng i
Strand?vendéglő
Állandóan meleg és bideg élelek
Szombaton és vasárnap este 
családias összejövetelek !

Hűsített italok I 
Magyaros konyha: 

C i g á n y z e n e !
Figyelmes kiszolgálás! 

Frissen csapolt sor!
Elsőrangú borok I

Társas*osszejövetelek
megrendezését vállaljak!

Olcsó árak!
Egész nap nyitva !

A cserkész-szakácsok is otthagyják a rántást 
amikor a repülőmutatványok következnek
Tudósítás a szarvasi Kárpát crerkészek veszprémi táborából



—  Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben július hó 9— 16-ig a következő bejegyzések 
történlek. Születtek : Simó Mihály és Gyuris Má
ria leánya Judit, Bankó Sándor és Fodor Ilona 
leánya Éva-Mária, András Pál és Antal Zsu
zsanna leánya Anna, Pljesovszky Pál és And
rás Anna fia János, Vanfruba János és Sinko- 
vicz Margit fia János, Paulik Pál és Sülé Mária 
fia István. Oravecz György és Gyurik Zsuzsanna 
leánya Erzsébet, Gyurik István és Tóth Katalin 
fia János, Roszik János és Juhos Anna leánya 
Mária, Czerjak Pál és Janecskó Anna fia Pál. 
Házasságot kötőitek: Kondacs Mihály Gáspár 
Erzsébettel, Babecz Mályás Szabó Juliannával. 
Elhallak : Özv. Frankó Jánosné Gregor Anna 57 
éves. Simon János 43 éves. Magyar János 88 
éves, Kovács Mihály 79 éves, Kergyik András 
75 éves, Frankó Mályás 61 éves, Gyekiczki Ju
dit 20 hónapos, Gombár Zsuzsanna 32 éves. 
Gregor Mihály 71 éves, Kepenyes György 3 hó
napos. özv. Szeljek Mihályné. Valyó Katalin 62 
éves, Ruzsinszki Mihály 52 éves korukban.

— Táborba mennek az iparoscserkészek. A
szarvasi Gábor Áron iparos-cserkészcsapat szom
baton hajnalban indul táborba. A cserkészek és 
apródok Krón Ferenc árva-atya lelkész vezetése 
mellett két helet töítenek el Mátrafüred közelében.

—  Felvágta a hasát. Lakos Lajos szarvasi 
kárpitos ellen eljárás indult meg a múlt héten. 
A kihallgatás során Lakos egy zsebkést szerzett 
és egy őrizellen pillanatban felmelszette hasfalát. 
Hogy a figyelmei elterelje magáról, megtörölve 
zsebkését, vacsorájának elfogyasztásához fogott, 
majd a vérveszteség mialt összeesett. A szarvasi 
menlők autóján Gyulára szállították, ahol azon
nal bevarrták sebeit. Pár napi gyógykezelés után 
állapota annyira javult, hogy a kórházat is elhagyta.

—  Halálra itta magát egy ötéves gyermek. 
Házi András békésszenlandrási újtelepi lakos 
felügyelet nélkül hagyta lakásában ötéves kisfiát. 
A fiúcska rátalált az egyik sarokban egy üveg 
borra és abból nagy mennyiségűi megivott. Mire 
szülei hazajöllek a mezőről, gyermeküket iszo
nyatos kinok között találták meg. Azonnal orvos
hoz vitték, de segíteni már nem lehetett rajta, 
mert nemsokára kiszenvedett. A szülők ellen az 
ügyészség .'gondatlanságból okozott emberölés 
címén emelt vádat,

— Életúntsága miatt a halálba. Kovács Mi
hály 80 éves I. kér. 232 hsz. alatti szarvasi 
lakos már hosszabb idő óta betegeskedett. Pén
teken reggel, 'amikor hozzátartozói bejöttek a 
heti piacra, a folyósó egyik gerendájára fel
akasztotta magát, Amikor rátaláltak, már halolt 
volt. Tettét éleluntságból követte el.

—  Állatbetegségek. A most megjelent vár
megyei állategészségügyi kimutatás szerint járá
sunkban július 8-án a következő állatbetegségek 
voltak találhatók: Lépfene Békésszentnndráson 
1 legelőn, Öcsödön 1 udvarban. Rühösség Öcsö
dön 1 tanyában 2 udvarban lovakon. Sertés- 
pestis Sarvason 5 udvarban 2 tanyában, Kon
doroson 1 udvarban 1 tanyában, Öcsödön 3 
udvarban 2 tanyában, Csabacsűdön 1 majorban, 
Békésszentandráson 4 udvarban. Sertésorbánc 
Szarvason 2 tanyában 4 udvarban, Öcsödön 2 
udvarban.
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Folyóirat- és könyvszemle
* Fajvédő szocializmus. A Fajvédő Szocialista 

Füzetek új száma a fajvédő szocialista mozgalom 
célkitűzései], a mai helyzetei, a világnézeti harcot, a 
nemzetközi tőkés termelési rendszer harcát a sze* 

mélységi közösség eszmekörével, a fajvédő szocia* 
lista mozgalom feladatát ismerteti. 24 oldalon. A 

füzet a Fajvédő Szocialista Párt országos központ

jától, Dudapest Andrássy út 00., szerezhető be. Ára 
10 fillér.

* Tiszamenti Szemle. Az ALFÖLDI SZÁZAK 
pompás kis folyóiratának, a TISZAMENTI SZEMLÉ* 

nek júliusi szánja most jelent meg értékes tartalom* 
mai. Prókay Miklós ügyes szerkesztésében megje* 
lenő lap dr. Komiss Gyula tanulmányát Mátyás király 
humanizmusáról, Zigány Árpád novelláját, dr. Mada* 
rassy Erzsébet értekezéséi „A régiek fogalma a fisz* 
laságról" címmel, Pador Pál Kerecsényi Antal no* 
Velláii, Lovászy Károly értekezését a „Hurrá és a 
SuJ*huj'hajráM*ról közli. Verseket Horthy István, Liszt

Nándor, Rácz Etus, Orosz Iván, Jakab Géza, Barath 
Endre, Számadó Ernő és Bálhory Gábor írtak a 
lapba. Előfizetési ára egy évre 4 8 0  P. Kiadóhivatal 

Kenderesen.

* Honvédelem és szociálpolitika. A faj* és 
honvédelem a népegészségügy, valamint a munkás* 
ügy és szociálpolitika életbevágó feladatainak mi* 
előbbi végrehajtását szükségessé teszik. „Honvédé* 
lem és szociálpolitika" cim alall Dr Sleuer György 
ny. államtitkár, a honvédelmi minisztériumban, a 
magyar közélet kölönbözö pozícióiban és jelenleg a 
munkásiigy és gyakorlati szociálpolitika lerén 35 
éven keresztül kifejteit munkálkodása alapján részié* 
lesen megírta, hogy a szociálpolitika és a honvédé* 

lem egymással mily szoros összefüggésben vannak. 
A jó szociálpolitika a legjobb honvédelmi politika. 
Dr. Steuer Györgv a tanulmányát megküldöttea kor* 
mány és törvényhozás tagjainak. Őszkor országos 
mozgalom indul meg, hogy a kormány a szociál= 
politikának a honvédelemmel szorosan összefüggő 
igen fontos feladatait tűzze napirendre és azokat 
gyakorlaíilag közmegnyugvásra mielőbb oldja meg.

* Amerikai rendszerű gyümölcsszedö edény
ről, a kajszi termeléséről, a Lorelte-féle metszésről, 
a szőlő nyári kezeléséről, a havi teendőkről, a Pándy* 
meggyről, az oliványszólök visszaesésáról, stb. ir 
„A MAGYAR GYÜMÖLCS** legújabb száma, melyből 
lapunkra való hivatkozással ingyen mulaiványszá* 
mól küld a kiadóhivatal: Budapest, IV .forjóczy

ulca 11. szám. ■ /vXv.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 

22^6 1937. Ikvi szám.

Árverési hirdetményskivonat
Országos Központi Hitelszövetkezet végreha jta tnak  

Klucsik János (M ihály fia) végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 23 52 ar. dollár tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a Szarvas községben 
fekvő, s a szarvasi 1724. sz. tkvi betétben A  II. 1— 2 
sorsz. 20793 1 hrszám alatt felveit Kardos-dűlőben fekvő
1 hold 434 négyszögöl szántóra és 20794 1 hrszám alatt 

felvett ugyanott fekvő 208 négyszögöl udvarra 1319 P 
50 fillér kikiáltási árban elrendelte.

Az árverési 1937« év! augusztus faó 10. napján délelőtt 9 

órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 

fogják megtartani.
A z árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharma

d áná l alacsonyabb áron nem adható cl.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a 

magasabb ígéret ugyanannyi százalékáig  kell ki
egészíteni.

Szarvas, 1937. évi m ájus hó 11-én.

Dr. Zerinváry s. k. A lliadmán>' jLil«léül:
kir. járásbiró. Rattai s* k.

kezelő.

Szarvas nagyközség Elöljáróságától.

H IRDETMÉNY.

A  mezőgazdaságnak az 1937— 1938. gazdasági évre 

nyújtandó kedvezményről szóló 1500— 1937. P. M. számú 
rendelettel kapcsolatban a községi Elöljáróság a kö 
vetkezőket adja az érdekelj lakosság tudomására :

Vómőrlésre, illetőleg váltságmentes őrlésre jogosul
lak az állandó mezőgi zdasági foglalkozásúak (őster
melők). tekintet nélkül arra. hogy van-e egyéb foglal
kozásukból is jövedelmük, azon gabonamennyiségre 

vonatkozólag, melyet saját háztartásuk, illetőleg gaz
daságuk keretén belül használnak fel.

Ugyanezen kedvezmény illeti meg a m ezőgazdaság
ban alkalmazott tisztviselőket, gazdasági cselédeket, 
ezek családtagjainak kezelésére alkalmazott orvost és 
a gazdaságban alkalmazott állatorvost.

Áz emtiteltek kü lön  vámőrlési igazolványt kiváltani 
nem tartoznak, hanem a fenti m inőségükben keresett 
gabonamennyiséget egyszerű igazolás a lap ján  váitság- 

mentesen Őröltethetik fel.
II.

Váltságmentes őrlésre jogosultak —  azonban ezen 
jogosultságukat a községi elöljáróság elölt kiállított 
váinőrlési igazolvánnyal tartoznak igazo ln i:

a) M indazok az á llandó mezőgazdasági alkalm azot

tak (gazdasági cselédek), kik a rendes évi járandósá
gukon felül keresett vagy vásárolt gabonamennyiséget 
óha jtják saját háztartási szükségletük céljára felőröl
teim.

b) A z  időszaki mezőgazdasági munkások (részes, 
sommás és napszámos), ideértve a cséplőgépvállalko- 
zókat is, valam int a gépnél alkalmazott munkásokat, 
kik gabonájukat ezen m inőségben keresték vagy a ka

pott díjért vásárolták.
c) A z olyan önálló  kereseti tevékenységet folytató 

iparosok, kik egy vagy több m ezőgazdaság részére elő
zetesen. szerződésszerűleg megállapodott gabonajáran- 
dóságért válla lkoznak a gazdaságban előforduló ipari 

m unkálatok elvégzésére.
III.

A vámőrlésre jogosító igazolványok a községi elöl
járóságnál, a községházán a 43. számú adóügyi jegy
zői irodában váltandók ki és a kiváltás alkalmával a

kérelmező tartozik felmutatni m indazon igazolást és 
Írásbeli bizonyítékot, melyet tőle a községi elöljáróság 
jogosultságénak megállapítása érdekében megkíván.

A  kérelem előterjesztésével egyidejűleg a régi piros- 
színű igazolványok beszolgáltalandók s a tovább i őr
lés csakis az új p iiosszinü nyomtatványon eszkö

zölhető.
H a oz igazolvány tulajdonosa foglalkozását meg

változtatja. úgy ezen körülményt jogosultságának felül
vizsgálása végett 8 napon belül a községi elöljáróság 
előtt tartozik bejelenteni.

Az igazolvánnyal való m indennemű visszaélés jöve
déki kihágást képez és büntetendő.

Végül felhivju az elöljáróság az összes érdekelteket, 
hotfy igazolványukat minél előbb váltsák ki. mert az  
új őrlés csakis az újonnan kiállott igazolvány felmu

tatása után történhet.
Kelt Szarvas, 1937. évi jú lius hó 9-én.

ELÖLJÁRÓSÁG .

MMMWMMMVWMVWMMWWMWMWVWW

Helybeli gabonaárak
Búza 19 40 — —'—
Tengeri m. . . 9 20 — —‘—
Árpa 14 00 — —’—
Zab ..................  14 00 -------

********** *************************

P U B L I K Á C I Ó

Ökrös-szekér eladó, VII. 72. — Nád eladó, T. III. 
245. —  1 hold föld ugarokon eladó. T IV. 266. — Ház. 
eladó. IV. 434. —  32 hold föld felesbe kiadó, IV. 262.
—  1,5 hold bérbeadó, T III. 1. — 2 hold here eladó,
IV. 52. —  50 hold föld felesbe kiadó, II. 103. — Te
hén eladó, 11. 84. — 50 hold föld bérbeadó, I. 110. — 
25 hold föld kiadó, III. 81. -- 17 hold föld felesbe 
kiadó, I. 171. — 6 hold föld kiadó. IV. 354. - 30 hold 
föld kiadó, VI. 103. —  28 hold föld K ákán eladó. IV. 
195. — 2 hold here eladó. IV. 236.—  Borbélynál, ven
déglőben. otthonában, m indenütt a Szarvasi Közlönyt 
kérje. M indenki ezt olvassa !

APRÓHIRDETÉSEK
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.

. Eladó üzlethelyiség korcsmával. Érdeklődni 
lehet Krakó 19.

. Keresek háromszobás magános lakást, bér
letre. Jelentkezés I. 69.

. Eladók II. kér. 86 . és III. kér. 42. számú 
házak. Érdeklődni lehet Kondoroson 68. tanya
szám (Károlyi-puszta) alatt._________________

. Terehalma mellett (szentesi határban) 41 

és fél hold Jöld tanyával, nagy gyümölcsös
sel eladó. Értekezni lehet Füsti Molnár Bé
lával a helyszínen.________________________ _

. Szentes—Veresegyházai 10. szám alatt 
fekvő 40 holdas tanyás birtok haszonbérbe 
kiadó, esetleg eladó. Érdeklődni lehet Biró 
Kálmánnénál Fegyverneken.________________

. Polgárisiákat pótvizsgára előkészítene szín
jeles képzős növendék. Kezdő zongoristát is 
tanítana, esetleg kézimunkát is vállalna vagy 
elemistákat kézimunkára oktatna olcsón. Cim 
a kiadóhivatalban.__________ ________________

. Eladó 120 kishold legelő és 15 hold szántó 
egytagban, tanyával, Kisszénáson az épülő 
Orosháza" szarvasi kövesút közelében, a 
Székács-féle legelőből. Érdeklődni lehet az 
Orosházi Kisbirtokosok Kereskedelmi Rt-nál 
Orosházán._________________________________

. Molnár-segéd és egy mázsáló felvétetik. 
_____________________________  Motormalom.

. Eladó I. kér. zöldpázsit 551. számú ház.

* Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz 
Tákps Lajos borbély és fodrász.

. Y. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabcdkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.__________________

.  II. kerület, 144. számú ház eladó.__________________

Felelős szerkesztő és kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi KozlSny nyomda* és Lapkiadóvá!* 

lalat nyomdájában, I. Hortky Miklós nt 9. szám.


