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

nyek ide cimzendők! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő :

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési órak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

Jog és törvény
Irta : dr. Antal István

uy. állam titkár, országgyűlési képviselő.

Victor Hugó, a nagy francia romantikus 

regényíró mondta, hogy Magyarországon „a 

jog állandóan vitatkozik és harcban áll a tör

vénnyel*. Viktor Hugónak ezek a szavai mély 

benyomást tettek rám, sokszor behatóan fog

lalkoztam ezeknek mélységes értelmével és 

őszinte lélekkel mondhatom, kénytelen vagyok 

én is igazat adni ennek az Idézetnek, magam 

is azon a nézeten vagyok : a jog állandó küz

delemben áll a törvénnyel. Azonban elŐrebo- 

csátva, hogy ez nem politikai, hanem inkább 

jogbölcseleti természetű megállapítás, hangsú

lyoznom kell azt is, hogy ez a harc, a jog és 

a törvény között, nem speciális magyar jelenség, 

általános tünet ez, amely minden népnél és 

nemzetnél ezer esztendők óta — amióta csak 

helyes értelemben vett jogról és helyes ér

telemben vett törvényről beszélni lehet — 

állandóan folyamatban van. A jog és a törvény 

dualizmusának ez a ténye jelentkezik már a 

római jogban is, jelentkezik az egyházjogban, 

amely különbséget tett „jus humánum* és 

„jus divinum" között és a jognak és törvénynek 

ez a kettessége keresztül haladt az egész közép

kori jogfejlődésen is, ahol az főként a recitiált 

római jog és a germán nemzeti jog, vagy az 

új korban a természet jogok és a történelem

jogok ellentétébe nyilvánult meg. Tart ez egész 

napjainkig, amikor a tételes jognak törvény- 

paragrafusokban szilárd formába öntött ren

delkezéseivel szemben állandóan hatályosul a 

bíróságnak és a joggyakorlatnak jogot, mél

tányos jogot, szokásjogot teremtő tevékenysége, 

ennek a tevékenységnek eredménye az, hogy 

ez a joggyakorlat a tételes jognak szigorú és 

merev rendelkezéseit az életviszonyok fejlő

désével organikus öszhangzásba hozza. Ez a 

kettősség a joggyakorlatnak ez a jogteremtő, 

méltányos szokásjogot alkotó jelentősége, talán 

a legpregnánsabb a mai modern angol jog kon

strukciójában, ahol az úgynevezett „dommon 

law“-val szemben állnak a „principles of equity" 

szabályai, amelyeket a „chancery court* jog

alkotó tevékenysége fejlesztett ki. A jogtudo

mánynak, főként a jogtudomány megállapításait 

gyakorlatban alkalmazó jogszabályalkotásnak 

az az egyik legfontosabb feladata, hogy át

hidalja azt az űrt, amely a gondolatvilág jog

fogalma között fennáll. Gyakorlatilag ez azt 

jelenti, hogy az alkalmazásra kerülő jogsza

bályokat öszhangzásba kell hozni a valódi Igaz

ságok követelményeivel. Ennek a követel

ménynek a teljesítése, a jogszabályoknak a 

valódi Igazságosság eszméjével való öszhang

zásba hozása, a magyar törvényhozást nagy 

általánosságban két nagy feladat elé állítja: 

először gondoskodni kell arról, hogy azok a 

törvényeink és jogszabályaink, amelyek már 

megalakulásuk és létrehozásuk pillanatában

sem feleltek meg jogérzületücknek, a nemzeti 

jogérzület mélyén élő jogeszme ideáljával 

öszhangzásba hozásának; a második feladat : 

gondoskodni arról, hogy a kiöregedett és ha

tályon kivül helyezet jogszabályok megfelelő 

rendező, átcsoportosító, esetleg kodifikáló 

munka révén az élő és hatályban lévő jog-

a harc, amely az egész világon minden népnél és 

nemzetnél, amióta jogról és jogintézményekről 

beszélni lehet, megszakítás nélkül folyik az élő 

és a hatályban lévő jog, valamint a hatályon 

kivül helyezett és elöregedett jogszabályok 

között, Magyarországon is teljes erővel meg

induljon és állandó rendszeres folyamatossággal 

tartson.szabályoktól elkülönítessenek, hogy ezáltal az

A  becsületes politika ebben az országban 
csak nemzeti és keresztény lehet —  

mondotta dr. Marsall Ferenc államtitkár Szarvason
Több ezren hallgatták meg dr. Tóth Pál korm ányfőtanácsos

beszám oló beszédét
Dr. Tóth Pál kormányfőtanácsos. a szarvasi 

kerület országgyűlési képviselője vasárnap tar
totta meg a választópolgérség nagy érdeklődése 
mellett beszámolóját, amelyen dr. Marsall Ferenc 
földmivelésügyi államtitkár is megjelent és or
szágos-jelentőségű beszédet mondott. Az állam
inkért vasárnap délelőtt dr. Ugrin László üdvö
zölte a város határéban, majd a Polgári Kör
ben a NÉP szarvasi szervezete nevében Ri- 
bárszki Pál elnök, a község lakossága nevében 
pedig vitéz Biki Nagy Imre főjegyző üdvözölték. 
Biki Nagy Irén kedves szavak kíséretében egy 
virágcsokorral kedveskedett. Dr. Marsall Ferenc 
államtitkár válaszéban kifejtette, hogy

Szaruűs nemcsak a Tiszántúl, de az 
egész ország büszkesége, képviseli 
az AUöld éltető erejét és ezért a ne- 
pért érdemes áldozatot hozni, mert 

szeretettel hálálja meg.

Dr. Tóth Pál beszéde
A Kossuth-téren több ezerre menő érdeklődő, 
a hatóságok, egyesületek kiküldöttei előtt folyt le 
a népgyűlés, amelyet Raskó Kálmán gimnáziumi 
igazgató, a körzet elnöke nyitott meg emelkedett 
szavakkal. Ezután dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselő mondta el a nagy érdeklődéssel várt 
beszédet. Beszédének első mondatét Gömbös 
Gyula emlékének áldozta, majd a kül- és bel
politikai viszonyokat és a kormányzat álláspont
ját ismertette, örömmel állapítva meg, hogy a 
külpolitikai elszigeteltségnek vége van, mert igaz 
barátokra tettünk szert, ezl igazolja az osztrák 
államfőnek, valamint az olaszok királyának és 
Abesszinia császárának magyarországi látogatása. 
Beszéde további részében a tudás hatalmát is
mertetve jelentette be, hogy a kormány két új 
iskola felállításához adott segélyt, majd a vé
dettséggel kapcsolatos rendelkezéseket ismertette 
azzal a követelmény-hangoztatásával, hogy 

a föld maradjon tulajdonául annak, 
aki azt műveli.

Tessedik nagy szellemének és korszakalkotó 
munkásságának felidézése utón az alföldi gon
dolatok kapcsán alföldi cselekedetekről beszélt 
és ismertette a szarvasi útépítésnek, a békés- 
szentendrási duzzasztónak munkálatait és az 
öntözés jelentőségét. Az adóügyi politikával fog
lalkozva a kormány szociális gondoskodásának 
megnyilatkozásait fejlegette, amelyek az ipari és 
mezőgazdasági munkások helyzetének megjaví
tását célozzék. Beszédét a szarvasi és járási 
polgárság éltetésével és a szebb jövendőbe ve
tett reménység hangoztatásával fejezte be.

Dr. Marsall Ferenc
földmivelésügyi államtitkár emelkedett ezután 
szólásra, Nagy koncepciójú, országos jelentőségű 
beszédét a nagyszámú hallgatóság mély csend
ben és nagy figyelemmel hallgatta végig. Beszé
dében többek között a következőket mondotla :

Amikor dr. Tóth Pál kedves barátunk és 
barátom beszámolója alkalmából én is szót ké
rek, ezt három okból teszem. Először is kifeje
zésre szeretném juttatni, mily tisztelettel vagyok 
iránta és a kerület r.épe iránt, amely megható 
hűségével legnagyobb csodálatomat vivta ki, 
hogy a tiszántúli nép lelkét annyira kifejezi és 
a legnehezebb időkben sem vesztette el higgadt 
komolyságéi. Ez az értéke ennek a népnek felér 
egy nagy történelmi cselekedettel és én arra 
szeretném kérni a jövendő történeliróját, hogy 
amikor ennek a kornak nagyjairól emlékezik 
meg, ne feledkezzen meg ennek a népnek nagy 
türelméről, szívós kitartásáról, mert a háború és 
Trianon óta annyi sok vihar vonult el felette és 
soha se torpant meg.

De azért is szólalok fel, hogy hitet tegyek 
dr. Tóth Pál mellett, aki odafent a poszton nagy 
szeretettel szolgálja az Ő népét. Lehelnek nála 
nagyobb, nevesebb politikusok, de kevés van, 
aki hűségesebb, becsületesebb és szerényebb. 
Becsüljük meg ezt a férfit, mert embernek 
teljes férfi és népének lelkes küldötte.

Harmadszor azért szólalok fel, hogy a' cél 
érdekében megbeszélhessük azokat az aktuális 
problémákat, amik felvetődtek, hogy a nép he
lyes tájékoztatásával elősegítsük azoknak meg
oldását.

Ha valamikor, úgy ma szükség van arra* 
hogy a nemzeti létet érintő nagy kérdésekben 
nyílt, férfias és bátor felelősségvállalással oda- 
élljunk a nép tömegei elé. De nem úgy, ahogyan 
azt a pártpolitika, vagy az egyén érdeke diktálja, 
hanem ahogyan azt a nemzet érdeke követeli.

Itt van például a választójog kérdéBe. 
Mennyi félreértés és félrebeszélése kérdéskörül. 
Állandó vita folyik a kenyér és a jog kérdései 
felelt. Hallom : jog, vagy kenyér. A helyes fo
galom is csak egy lehet és pedig ; kenyér és jog. 
Aki ezeket szembeállítja, nem szolgálja a nem
zet érdekeit. Mi igenis kenyeret akarunk adni 
mindenkinek, de jogot is, aki ebben a hazában 
más célt nem ismer, mint a nemzet céljait és 
a jogot nem arra használja fel, hogy azzal 
visszaéljen.

A becsületes politika ebben az országban 
csak nemzeti és keresztény lehet. Sajnos, sokan 
csak ezt jelszónak használják fel ezeket a szent
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I  15.
szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám:

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.

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

gondolatokat. Összefogó gondolat a keresztény- 
ség. A keresztény e*ika legmagaszlosabb tana 
a felebaráti szeretet, de ez nem járhat azzal, 
hogy falakat állít fel az egyik ember a másik 
közé. Kötelességünk ugyanis az. hogy megfogjuk 
egymás kezét és azon keresztül egymást meg
becsülve és oltalmazva szolgáljuk hazánkat. A 
magyarság érzésének csszekölö és nem elvá
lasztó fogalomnak kell lenni.

A tekintélyt ne az állás és a halalom adja 
meg ebben az országban, hanem a vezető szive, 
Ellene vagyok az olyan tekintélynek, amely nem 
a kezet szorítja meg, hanem a lábat teszi a nyakra.

És igy vagyok azzal is, hogy radikális, 
vagy konzervatív legyen a politikai élet. Azt 
mondom, se ezt, se azt ne kívánjuk, mert a 
konzervatív politika is lehet radikális ha késle
kedik a nép jogos kívánalmaiban, de a radi
kális is lehet konzervatív. Elgondolásainkban 
lehetünk tépelódők, de kivitelben mindig hatá
rozottak.

A szabadság eszméjét is igy fogom fel, 
amit ma annyira elferdítenek. A szabadság is 
ott ér véget, ahol a felelősség kezdődik.

A testvériséget is elfogadom. Én csak ab
ban a keresztényi elgondolású testvériségben 
hiszek, amely nem ismer sem erdélyi, se felvi
déki, se alföldi, hanem csak egységes magyar 
szellemet és testvériséget. Tiltakoznunk kell a 
partikuláris gondolatok ellen. Csak egységes, tö
retlen magyar lélek van.

A jogok egyenlősége melleit hirdetnünk kell 
a kötelességek egyenlőségét. Mert a jog köte
lesség nélkül kiváltság, a kötelesség jog nélkül 
azolgaság! —

Ezután összefoglaló áttekintésben ismertette 
a kormány agrárpolitikájának célkitűzéseit, hang
súlyozva, hogy ebben az országban az agrár- 
védelem országvédelmet jelent. Ennek bizonyíté
kául hivatkozik a gazdavédelmi intézkedésekre, 
a kormány által követelt árvédelmi politikára, 
amelynek nyomában nemcsak a mezőgazdaság 
erősödése, de az egész magyar gazdasági élet 
felvirágzása következett be. Végül hangsúlyozta, 
hogy a termelési politikát egyre szélesebb körre 
terjedő szociális intézkedésekkel kiegészíteni, mert 
ma csak az a gazdasági politika számíthat si
kerre, amelynek eredményeképen a széles nép- 
tomegek szociális helyzete is megjavul I A ma
gyar feltámadás eljövetelében vetett hit bizakodó 
szavaival fejezte be a több ezer főből álló hal- 
gatóság lelkes éljenzései közben értékes beszédét.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után vitéz 
Kenyeres János országgyűlési képviselő a vitézek, 
frontharcosok és rokkantak üdvözlésével ismer
tette a készülő tűzharcos törvényjavaslatot, majd 
Ribárszky Pál zérószavaival és a Himnusz áhi- 
iatos eléneklésével ért véget a népgyűlés.

Di8zbankett
A beszámolót fél 1 órakor az Árpád^szállóban 
mintegy 200 terítékű, látogatott diszbankett követte, 
melynek sorén elsőnek dr. Ugrin László járási 
főszolgabíró a kormányzó, Raskó Kálmán a 
jelenlévő államtitkár egészségére ürítették poha
raikat. Ezek után dr. Marsall Ferenc államtitkár 
emelkedett szólásra s beszédében a magyar 
társadalom egyes rétegei között létesítendő szük
ségszerű kapcsolatok, hidak kiépítését hangsú
lyozta, mert csak igy építhető meg az a nagy 
eszmei bekötő út, mely az elszakított területek 
magyarságát e csonkaország polgáraihoz vezeti.

A továbbiak sorén még Létay Ernő, a 
Tiazavidéki Mezőgazdasági érdekképviselet veze
tője; dr. Lossonczy István, dr. Mezey Lajos 
kunszentmártoni képviselő, vitéz Martsekényi

Imre mezőkei eszlesi képviselő és Jenes András 
jászjákóhalmi képviselő mondottak igen nagy 
hatású és értékes beszédeket, kihangsúlyozva azt 
a mély baráti érzésl, mellyel a jelenlévő dr. Tóth 
Pál képviselői iráni éreznek. Az elhangzott be
szédek után még dr. Tóth Pál emelkedett szó
lásra, majd fél 4 órakor az államtitkár és a 
jelenvolt képviselők visszautaztak a fővárosba.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
lót, 10 órától magyar, az újtem plom ban lótnyelvű isten
tiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemplomban 
a lótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű irásmagya- 
rázás tesz.

A  szarvasi róm. kát. tem plom ban szünidőben 
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csendesmise, 10 
órakor szentbcszéd, nagymisc, délu tán  4 órakor délu
táni ájtatosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délután 4 órakor litánia.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében. 
Kondoioson m inden hónap m ásodik vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

G yógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason szeptember hóban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

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

— Házasság. Dr. H av iá r  G yu la  kir. k ö z 

jegyző, m, kir. korm ány fő tanácsos fia dr. 

H av iá r  Lajos Békés vm . tb. főszo lgab irá ja
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szeptem ber 4-én dé li 12 órakor a budapesti 

krisztinavárosi r, kát. p léb án ia tem p lom ban  

vezeti o ltárhoz néha i báró Benz O ttó cs. és 

kir. vezérőrnagy le á n y á t : a lbroni Benz Éva

bárónő i.

—  Eljegyzés, ifj K e llő  G usz táv  csővári 

ev. lelkész eljegyezte Szebénvi G abrie llá t 

Budapestről. (M inden  kü lön  értesítés helyett.)

—  Eljegyzés. Sa lacz  M ária  és dr. wessetzi 

W esse tzky  V ilm os jegyesek.

—  Kinevezés. Pusztay M ihá ly  szarvasi k öz 

ségi végrehajtó-esküdíet a H ód m e zőv ásá r 

helyi járásb íróságra  ideiglenes altisztnek ne

vezték ki. Á llásá t pár napon  belül kel! elfog

la ln ia . A  kedves m odorú  és közismert végre- 

hajtó-esküdt távozását sa jná la tta l vette tu

dom ásu l ism erőseinek és ba ráta inak  nagy 

köre.

—  Felhívás a magyar művészekhez. A  szer

kesztés alatt á lló  M agyar M űvészeti Lexikon 

felkéri a  m agyar Írókat, zeneszerzőket, festő-, 

szobrász-, iparm űvészeket, előadó-, s z ínm ű 

vészeket. hegedű-, zongora- stb, m űvészeket, 

hogy rövid éle tra jzukat a  lex ikonban  va ló  

közlés cé ljára  sürgősen k ü ld jék  be a  szer

kesztőb izo ttságnak Budapest 4. Postqfiók 261. 

cimre.
—  Gyógyíthatatlan betegsége miatt a halálba.

Arnócki Pál kondorosi 61 éves napszámos 

a múlt héten lakásán felakasztotta magát. 

Tettét gyógyíthatatlan betegsége miatt követte 
el. Az ügyészség indítványára a temetési 

engedélyt a szarvasi kir. járásbíróság kiadta.
—  Dalestély Öcsödön. Szombaton e$te az 

Öcsödi Dalárda dalestélyt rendez, amelyen 

Cselényi József dalénekes is szerepelni fog.

A főgimnázium által előirt gimnazista 
tornatrikó mellpajzzsal, tornanadrág és
gimnazista lányoknak elöirásos munka- 

kötö, valamint fiú- és leány gim
nazista sapkák dús választékban, 
a legjobb kivitelben és legolcsóbb 

árban, aktatáskák, iskolatáskák nagy 
választékban és nagyon olcsó árban

a FI LLÉRES GOMBÜZLETBEN
(R. kát. iskola épületében, Piac
tér) szerezhetők be.
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legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak az ország leg

nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési 

feltételek ! Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás !

B ú t o r h á z
B É K É S C S A B A ,  Andrássy-út 25. sz. 

Állandóan csökken a születések száma  
Szarvason, 

a gyermekhalandóság pedig javulóban van
Részletek a Stefánia szarvasi fiókja vezetőorvosainak évi jelentéséből

—  Tanitóválasztás. A szarvasi róm. kát. 

egyházközség tanácsa vasárnap tartotta meg 

kántortanitóválasztó gyűlését. Kántortanitónak 

Thaut Antal székesfehérvári igazgató tanítót 

választották meg három pályázó közül 20 

szavazattal 12 ellenében.

—  Új segédlelkószek Kondoroson. A kondo

rosi ev. egyházközség segédlelkészéül a 

bányakerületi püspök Pribelszky Mihály ev. 

lelkészt rendelte ki. — A róni. kát. egyház 

új segédlelkésze pedig Regős Jenő lett, aki 

elsejével foglalta el új beosztását.

Haldoklik a csend
— FRENYÓ MÁRTA VERSE —

Hol a csend, a barsoniysirna 
drága, puha csend ? I 
Elüldözlek vad pribékek 
és most elbújt odalent 
a Halászbástya kockái alatt.
Ha megkopogtaiod az ódon, vén falat 
még hallhatod, hogy ijedten piheg.
Még él, még mindig él, de már alig. 
Mikor a házak kaput s szemet hánynak 
ő akkor jön elő, éjféltől-hajnalig. 
Végighalad az alvó Űri-utcán, 
fáradtan lép, a szemei vakok.
S amerre jár, a téren, az utcán végig 
meglebbenek a kitárt ablakok.
Betér a templom mögé újraf 
visszafordul, mégegyszer visszaint 
és mielőtt a hajnali szél fújna 
szegény, szegény csend, elbújik megint.

—  Plébánost kapott Tótkomlós. Mint már 

megírtuk a nagyváradi csonka róm. kát. 

egyházmegye kormányzója a tótkomlósi kát. 

egyházat önállósította és első plébánosául 

Dávid Béla szarvasi kát. segédlelkészt küldte 

ki. Az első plébános beiktatása vasárnap 

történt meg.
—  Búcsúvacsora. Ancsin Györgyöt, a kon

dorosi róm. kai. egyház segédlelkészét fe

lettes hatósága Békéscsabára helyezte ál. 

A négy év óta Kondoroson működő és min

denki által szeretve becsült coadiutort búcsú

vacsorán ünnepelték. A vacsorán dr. Geiszt 

Gyula egyházközségi elnök méltatta a távozó 

lelkész érdemeit, majd dr. Deseő Antal 

kormányfőtanácsos, Keviczky László nyug. 

ev. lelkész, érd. esperes és dr. Böhm József 

ügyvéd mondottak emelkedett beszédeket.

—  Budapestre kedvezményes utazási iga

zolványok kaphatók Tákos Lajos ipt. jegy

zőnél. Érvényes auguszlus 30-tól szeptember 

23-ig
—  Méhésztanfolyam. A Szarvasi Méhészkor 

a tél folyamán méhésztanfolyamot rendez, 
ha arra kellő számmal (40) jelentkeznek 
halgatók szeptember 15-ig Podani János ta
nító, elnöknél.

A Gazdasági Tanintézet által előirt

gazdász k a I p a g o k
nyakkendők és kesztyűk a

Filléres Gombüzletben
(R. kát. iskola épületében, 
Piactér) szerezhetők be 0

Dr. Déri Henrik és dr. Molnár János a 
Stefánia idei közgyűlése elé terjesztett jelen
tései a Szarvas község egézségügyi viszo
nyainak keresztmetszetét adják. így nem ér
dektelen az ő jelentéseiket kivonatban ismer
tetni. Szomorú részlete a jelentéseknek a 
születések számának folytonos csökkenése, 
mely már igen közel jár az ominozus 19 
százalékához, melyről a világhírű sozciálhy- 
génikus Grotjahn megállapította, hogy az a 
nép melynek születési indexe 19 százalék, 
rövid idő alatt eltűnik a népek színteréről. 
A szarvasi járás lakossága az utolsó 60 év 
(1870- 1930) első feleben 28*6 százalékkal 
szaporodott mig a 'második felében a sza
porodás 8‘5 százalék volt. Szarvas község 
lakossága az utolsó 10 évben 31 százalékról 
19‘9 százalékra esett. Igen közel járunk tehát 
a 19-es számhoz, pedig bennünket csak a 
nagyobbmérvű népszaporodás menthet meg 
attól, hogy a környező germán és szláv tömeg,
— melynek szaporodása nagyobb miénknél — 
magába ne olvasszon. Megnyugtatóbbak a 
jelentések ama adatai, melyek a csecsemő- 
halálozásra vonatkoznak, mert mig régebben 
100 újszülött közül az első évben meghalt 
23, addig ma ez a szám 14 9-re csökkent. 
Megjegyzendő, hogy a teljesen védett újszü
löttek közül csak 9 százalék hal el az első 
évben és ez a szám csak azért emelkedik 
14*9 százalékra mert a nehezen hozzáférhető 
tanyavilágban a lelkiismeretesebb orvosi vé
dőnői munka sem járhat a kívánt ered
ményei bér Csabacsűdön úgy a községben, 
mint a környező tanyákon több mint 2000 
védőnői látogatás és lelkiismeretes orvosi 
munka igen nagy mérvben javította a vi
szonyokat. Csökkenti a csecsemő halálozást 
az intenzivebb terhesvédelem, mert mig az 
első évben 7 terhesvizsgálat volt, 1936 bán 
több mint 200 terhes, tehát az anyai örömök 
előtt állók 40 százaléka jelentkezett vizsgá
latra és átlag minden egyes négyszer ellen

őriztette állapotát. Az először jelentkezőknél 
vérvizsgálatot is végeztek s az igy felismert 
vérbaj gyökeres kezelése által sok koraszü
lést stb. sikerült megelőzni. A kötelező terhes 
bejelentés még javítana a helyzeten. Csök
kenti a csecsemőhalálozást a szülőotthon, 
mert az újszülöttek élete az első 8 nap alatt 
van legjobban fenyegetve, már pedig a szü
lőotthon tisztasága, orvosi és szülésznői 
gondos felügyelet, szakértelem és felké
szültség megóvja az újszülöttet, az élete 
első 8 napjában fenyegető veszélytől. A köz
ségben szülöttek közül 10— 12 százalékkal 
el "az első 8 nap folyamán, a szülőotthonban 
születtek közül 6 százalék. A szülőotthon 
népszerűsége folyton emelkedik az első 
évben 4, az 1935. évben 163 születést ve
zettek le az intézetben, az előbbi községbeni 
születések 0‘5 százaléka, az utóbbi 30*3 
százaléka. Közel minden harmadik újszülött 
az intézetben^öirwiágra. 1936-ban 155 anya 
1483 ápolási napot vett igénybe, ezek közül 
224 ápolási nap költségét jótevőink fedezték, 
a fenmaradó 1249 napot költségeit a község 
és állam továbbá a Stefánia saját pénztá
rából fedezték. Csökenti a csecsemőhalá
lozást a tejkonyha mindig szélesebb körre 
terjedő működése, az elmúlt évben 32.614 
adagban 5.191660 gram vagyis közel 52 
hektoliter tej illetve tejkészitményt osztott ki. 
Lobos megbetegedésű, hurutokra hajló, 
gyenge csontfejlődésű védenceink közül 60-an 
434 izben 132 besugárzási órán vették igénybe 
Quarc-lámpát, legnagyobb résznél gyógyulást 
eredményezve. Csecsemő és kisded rende
léseken többmint 4000-en jelentkeztek, vé
dőink 395 terhest, 364 gyermekágyast, 2911 
csecsemőt, 3211 kisdednél végeztek látogatást, 
azonkívül hatóságoknál 172, egyleteknél 49 
esetben jártak el.

O — Fizessen elő
a SZARVASI KÖZLÖNYRE!

Tűzifái és minden tüzelőanyagot n  n  i  A «  1 -  , -
az összes szarvasi fakereskedők ->M I I  1 O  k o n y v e C S k e re

max imá l i s  áron szívesen kiszolgálnak.



amikre nagyobb szükség lenne a jó  mérlegnél 

és n sokfélefajla fűszereknél. De ki is ismeri 

ezeket és igy a legnagyobbrészt mérgeket tartal

mazó ételeink nagyobb adagolásából súlyos 

gyomor- és bélbajok fakadnak. Ha az izeket 

letompiljuk, ha táplálkozásunknál figyelembe

vesszük a fentemlitellekel is, akkor nem eszünk 

majd ötszöronnyit, mint kellene és akkor inkább 

előlérbe jut a lelkiségünk a mostani testiségünk 

mellett. Mert enni kell, az bizonyos, de nem le

het közömbös, hogy mii, mikor és mennyit.

—  Háziasszonyok ! Nem kerül pénzbe, mégis 
a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még 
ma kéri a DR. OETKER-FÉLE világhírű 
FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET melyet bár- 
kinek ingyen megküld a gyár: DR. OETKER 
A. Budapest, VIII. Conti utca 25.

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól, kiszolgálva, 

KOPSTEIN Bútorház Békéscsaba, Andrássy 

út 25.

Az öntözéssel kapcsolatban 
felvevő piacot kell biztosítani

Csak príma m inőségű termelvénnyel lehet megfelelő árakat elérni

Aki csak kis vonatkozásaiban át tudja 
gondolni az öntözés óriási horderejél, azon
nal láljn, hoiíy Magyarország e tekintetben 
a kezdet kezdetén áll. Az öntözés jövője 
pusztán azon fog múlni, hogy sikerül-e majd 
a jövőben piacot teremteni a többtermelés- 
nek. Fokozatosan teremteni piacot s az ön
tözést is fokozatosan kifejleszteni. Vegyünk 
csak egy esetet, az őszi káposztát. Az Al
földön minden gazda termel káposztát, már 
annyit — amennyit. El is tesz télire. így az 
öntözéssel előállítandó teménytelen káposzta 
mezőgazdasággal foglalkozó város, község
ben piacot nem talák Ezzel szemben a vá
rosokban senki télire káposztát el nem lesz. 
Azt készen veszi az üzletekben. Minden na
gyobb városban vannak vállalkozók, akik 
sok vaggon számra veszik a káposztát, gép
erővel azt legyalulják, óriási kádakban sa
vanyítják s a fűszeresek átveszik és tovább
adják a fogyasztónak. Természetesen, mond
juk — a savanyított káposzta nagykereskedő
— erre be van rendezkedve. A városi em
ber meg nincs berendezkedve, hogy ő sava
nyítson. Miért ? Mert nem érdemes. A múlt 
télen át egy kg savanyított káposzta, vagy 
hasáb káposzta (tölteni) príma minőségben 
ára 16 fillér volt. Március felé 14 fillér. Te
hát a nagyvárosokban ezeket a káposzta 
nagykereskedőkét kell vevőkül káposzta
öntözésre berendezl^edőnek biztosítani. És 
igy van ez minden termelvénnyel. A máso
dik kétszer-kettő at, hogy a termelvénye, 
legyen az bármi is afc égvilágon, príma mi
nőségű legyen. A harmadik kétszer-kettő, 
hogy évről-évre mindig ugyanaz a fajta le
gyen. Legyen az krumpli, zöldség, főzelék, 
gyümölcs, gabona, bármi is. Ne féljen az 
öntözésre berendezkedni akaró a jövőtől, a 
befektetéstől, ha van benne üzleti szellem s

belarlja az előbb elmondottakat, nyert ügye 
van s boldogul úgy, mint semmi mással. 
Igen természetes azjs, hogy az öntözéshez 
duplán érteni kell. Úgy első látszatra az ön
tözés igen egyszerű dolog. De csak első lát
szatra. Bizony erősen komplikált dolog az. 
A józan ész, reális számítás s egy vagy két 
évi gyakorlat mindent meghoz. Mert ha csak 
takarmány-termesztésre rendezkedik is be, 
úgy-e az nem fontos, hogy a lucernásomat 
évente kétszer vagy ötször kaszálom. Mig 
ma egy hold lucernás ad teljesen beszáradva 
évente 20—23 métermázsát, ha pedig öntö
zöm, ad teljesen beszáradva 70—72 méter
mázsát, 3 kaszálásból. Azt a holdankénti 50 
mázsa pluszt én eladom Budapestre a nagy- 
kereskedőnek. Ez majd leküld szénaprést és 
a most épülő duzzasztónál veszteglő 50—60 
vaggonos, 5000 q, uszályon felszállója Buda
pestre, ahol az én lucernám kimeríthetetlen 
piacot talál. A holdankénti 72 q-ás termés 
nem légből kapott valami. Reális való. A 
príma beszáradt lucerna q-kénli árát nem 
tudom. Gondolom, hogy van úgy 3—4 pengő 
körül a termelőnél, Budapesten pedig van 
úgy 8 pengő körül. Tehát kedves gazdatár
sam, úgy gondolom, hogy nem mindegy ne
ked, ha lucernádért q-ként, illetve holdanként
3 — 4 pengő, vagy 288 pengő, legrosszabb 
esetben 216 pengő üli a markodat, — ha 
öntözésére berendezkedel. — Ha pedig saj
nálod a berendezkedést, akkor el tudsz adni 
10 q t s ezért mindössze 40 pengőt teszel 
zsebre. Ne féljen senki a túltermeléstől. Túl
termelés nincs s nem lesz. Nem pedig azért, 
mert öntözésre berendezkedni csak ott lehet, 
ahol a természetadta előfeltételek meg van
nak, mint például Szarvason, de itt is csak 
a Körösök mentén. (Folytatjuk.)

Egy öregdiák.

—  Méhész kirándulás Békéscsabára. A

Szarvasi Méhészkör a békéscsabai kiállításra 

kerékpáros kirándulást rendez. Indulás va
sárnap reggel 6 órakor az újtemplomtól.

Bortermelők! ^
korcsmárosok és vendéglősök részére szükséges

borkonzervftló és mnsteijesztő
szabadalom eladására nagy kereseti lehetőséggel

üzletszerzőket 
felveszünk.

»Pincemestere Budapest,. Vili., Hunyadi ucco

Iratási-dij fejében 5 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 között

—  A Budapesti Őszi Lakberendezési Kiállí
tásra 50 százalékos kedvezményes vasúti 
igazolványok ANDERM ANN-NÁL kaphatók. 
Érvényes augusztus 30-tól szeptember 23-ig,

H E T E N K É N T
hja: OROSZ IVÁN

Mert enni kell..,
Az evés fogalma fölött való gondolkozásom 

során kénytelen vagyok megállapítani azt a végső 
eredményt, hogy az evés szükséges valami és 
az evés mikéntje intelligencia dolga. A teritelt 
aszlal romantikája a mindig természetesebbé váló 
időkben sokat vészit bűbájából és lehet, hogy 
immár több, mint két évtized óla állandóan 
hanyatló gazdasági helyzel, az egyén és család 
állandóan súlyosbodó életproblémái is magukkal 
hozzák, hogy a halandó ember, amely eddig 
életének értelmét nagyrészben az evésben látta, 
ráeszméljen annak a régi mondásnak igazságára, 
mely több évszázadok óla beszédesen hangozlaja 
mindannyiunknak, hogy „nem azért élünk, hogy 
együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk !“ A 

sok kényszerítő körülmény miatt elmodernesedő 
ember ma már a táplálkozást is igyekszik 
leegyszerűsíteni, ha másért nem, anyagi okokból, 
mert a régi bőséges táplálkozásra nem lelik, de 
azok is, akiknek még telne nagy dinom-dánomokra, 
lassan leegyszerűsítik a vendégeskedés és az 
étkezés pazarlásait a szükséges minimumra, 
mondván, hogy a mai kor embere már nem a 
háromnapos disznótorok, a kéthetes menyegzők 
boldog részese, mert azokat ma már nemcsak 
hogy idővel, de se gyomorral, se ideggel nem 
lehel bírni. A régi századok békés harcos, nagy 
semmittevéses idői az élet legnagyobb örömének 
a terített asztal mellett való kielégülést hirdették. 
Ma már az unalom elűzését nem a megromlott 
gyomor, az elernyedt belek kúrálásával töltik el, 
de elűzi azt a sok napi gond, a munka, de 
legfőképen ma már mindenki számára olyan 
könnyen megszerezhető nemes szórakozások, az 
újság, a könyv, mozi és legfőképen a rádió. 
Egy nagyobb lakodalom, ha akad néha, ma 
már országos szenzáció és a családi és társas 
összejövetelek se végződnek mindig berugásokkal 
és holtra való zabálásokkal. Ez érthető volt 
akkor, amikor a nagy sár és járhatatlan utak 
miatt a vendég hónapokra ott rekedt a szomszéd 
faluban. Mit is tehettek volna mást a mi jó 
őseink, mint hogy ettek és ittak, mert a könyv 
is ritka volt, mint a fehér holló, meg azután 
olvasni se igen tudtak akkortájban. De hogy az 
evés-ivás mindig a kulturáltsággal és a szellemi 
emelkedettséggel járt együtt, azt bizonyítják a 
legrégibb korok is, amikor a pusztában lakó 
Keresztelő Jánosnak méz és sás volt az eledele és 
a nagy gondolkodók is a lemondás művészetében 
találták az ember legnagyobb hivatását. Szentek és 
mártírok útja a nélkülözéseken keresztül vezetett, 
a bujélkodások pedig a könynyelműek és a 
lelkiséggel nem bíróknak hozták el napi örömeiket. 
A reprezentáció is hozzájárult ezekhez, ha a régi 
fejedelmek udvartartására gondolunk, hogy csak 
a perzsa és babiloni fejedelmeket említsük meg, 
de Julius Caesar és Lucullus cédrusasztalainak 
bősége is ezt igazolja. Heliogabalus annyira 
ment az étkezés gyönyöreinek legteljesebb ki
használásában, hogy a legraffináltabb fogások 
után vendégeit az evés végeztével nem egyszer 
ibolyáesőben fojtotta meg. A középkor se volt 
különb, hiszen nálunk magyaroknál is minden 
az evés körül fordult meg, legalább is főurainknál 
és nemeseinknél. A pór nép bizony sokszor 
éhen halt, amint azt a szegény Tiborc sírja, de hal 
az nem is igen ment emberszámba. Hogy meny
nyire fontos volt az evés, mi sem bizonyítja 
jobban, hogy derék vitézeink, ha lakomára 
indultak a szablya mellett oldalukhoz lűzve vitték 
magukkal az evőeszközt is, sőt a nők is ékesmivű 
tokban hurcolták magukkal, mint ma a rúzsos 
és púderes bodönükel. így azután nagyon sok
szor az orgiába hajolt az eszem-iszom, dinom* 
dánom. Sőt mondhatnánk azt is, hogy művészetté 
vált az evés évezMek során és még ma is igy 
vagyunk, ha az ételeinket nézzük, hogy nagyrészt 
izeket eszünk. Nem a gyomrunknak, de ízlelő
szervünknek fogyasztjuk el a szakácsművészet 
remekeit és ugyanakkor sejtelmünk sincs arról, 
hogy mily tartalmú és minőségű, milyen össze
tételű táplálék szempontjából az ételünk. De a 
szakácsnők se tudják ezt, mert a konyhából ép
pen a kalória-és vitamin-táblázatok hiányzanak.

—  Felvétel a 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 bármikor 
jelentkezhetnek a szaktanfolyam igazgatójánál, 

az ág. h. ev. 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-

A Polgári Leányiskola által előirt

egyenkalapok j
magyar egyenruhákra előirt pászo- ] 
mányok, zsinórozások, gombolok, 

valamint gyöngyök, fiite
rek, gombok nagy válasz

tékban, aktatáskák és iskolatáskák J 
a l e g o l c s ó b b  árbán 1
a F illéres Gomlrazletbeit

(R. kát. iskola épületben, 
Piactér) szerezhetők bé:d



Mielőtt zongorái vásárol, kérjen ajánlatot 
és díjmentes prospektust az ország egyet- I 

len zongoragyárától a I

M U S I C A  RT.stól
Budapest, VII., Erzsébet körút 43. (Royal) 

Alkalmi vételek«
ulig használt, gyárilag teljes garanciával rendbe
hozott ST1NGL, LAUBERGER, STELZHAMMER, 
WIRTH és számos más külföldi zongorákban 
már 700 pengőtől. 30 havi hitel, valló nélkül.

Újdonság a 96 cm magas »kis pianinou
7 oki..teljeshangerősség.a modern lakás hangszere.

-- Elhalasztották a frontharcosok zászló ava
tását. Az Országos Frontharcos Szövetség 

szarvasi csoportjának zászlóavalási ünnep
ségét közbejött okok miatt október 3-ára 
halasztottak el.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv- 
ben augusztus 26-tól szeptember 3-ig a kö
vetkező bejegyzések történtek. Születtek : 
Behan Mihály es Német Judit fia Mihály- 
Sándor, Deák Ferenc-Tivadar és Plentri Zsu
zsanna leánya Judit, Jeszenei Sámuel és 
Dézsi Ilona leánya Márta, dr. Král Pál és 
Rottler Erzsébet fia Pál-András, Szrnka Máté 
és Sebján Judit fia Máté, vitéz Szigeti János 
és Kizsely Zsuzsanna leánya Mária. Hruska 
János és Lilavec Judit leánya Erzsébet, 
•Szűcs Lajos és Tüleki Margit leánya Olga, 
Sechna Mihály és Komlószki Mária leánya 
halvaszületett. Házasságot kötöttek : Szé-
náczky Mihály Janurik Erzsébettel, Kohút 
-János Kohúlh Máriával. Hudák Pál Plentri 
Judittal, dr. Haviár Lajos-Loránt báró Benz 
Évával, Cséke Árpád Král Máriával. Elhattak : 
Janúrik Anna 27 éves, Szokolai Jánosné Tóth 
Lídia 74 éves, Dina György 40 éves Hegegy 
Pál 5 hónapos, Skultéli Mihály 87 éves, 
Csicsely Mihályné Borgulya Anna 41 éves. 
Dudás Mária 62 éves, Czesznak Zsuzsanna 
26 éves korukban.

Hol csurog vékonyan ?
Az elmúlt gazdasági év erősen változó remé

nyeket kellett. A nehéz ősz sötét színekben ecse
telte a jövőt, a kedvező tavasz azonban ismét 
nagy reményeket fakasztott. Ahol nem állt a viz, 
ott gyönyörű volt a termés, szép volt a kalászo
sok sása, üde és haragos zöld. Joggal számított 
ily vetések birtokosa jó, sőt kitűnő termésre, 
szemre skkor igazén elsőrangú is volt minden.

De csak szemre I Mert a dús levélzet nem je
lent mindig dús szemtermést. Most is úgy volt. 
Biztos jó termés tudatával járultak a cséplőgép 
elé, de abból bizony igen sok helyütt csak vé
konyan csurgóit. S érdekes, éppen olt, ahol a 
földet kövérnek ismerik, ott érte a gazdákét a 
nagy csalódás.

Lapunk hasábjai nem alkalmasak arra, hogy 
$zl a látszólag furcsa jelenséget hosszasabban 
magyarázzuk, de felkérjük e sorok szives olva
sóját, elmélkedjék rojlp, nem a talaj tápanyagok
ban való kiegyensúlyozatlansága okozta-e ezt a 
szerencsére nem túl négy bajt ? Valószínű, hogy 
a sok csapadék, a nitrogénben bő talajok erős 
tavaszi fed lód és be hozták a kalászosokat, de 
azok élés idején már nem kaptak elegendő táp
lálékot, különösen foszforsavat, igy nagy volt a 
növények zöldje, de vékony a mag.

Ismeretes, hogy a nitrogén elsősorban az u. n. 
vegetatív, mondjuk : zöld részekre hat kedvezően; 
a foszforsav, de a káliijm is, inkább az y. n. 
generatív, vagyis szaporító szervekre, tehát magra. 
Arra kell gondolnunk, hogy ezidén a kalászosok 
főkép azért nem fizettek csépléskor, mert foszfor- 
táplálékban szűkölködtek.

Ne vessünk kalászost frissen istállótrágyáfcott 
földbe vagy egyébként buja taUgba. vagy igye
kezzünk toszforsaws matrágya adagolásával a 
bujaságot ellensúlyozni.

A nitrogén a talaj szalonnája, ® foszfor a ke
nyere. Kenyér nélkül éve a szalonnát elrontjuk 
« gyomrunkat.

Használt

becserél, vesz; az összes helybeli 
és környéki iskolákban használatos

használt és új g I  ■■ Itankönyvek
már kaphatók:

A G Y  S Á N D O R
könyvkereskedésében.

Jutányos árban,

a legjobb minőségben

kaphatók :

es

t a n s z e r e k
az összes helybeli és környéki Iskolákban használatos, előírásos irkák* 
fözeiek, kotlapapirok, rajzfüzetek és tömbök, írótpllak, íollszárak, mindenféle 
Színű írónők, kréták̂  tinták, tusok, itatósok, palatáblád, rajztáblák, radirgumlk, 
rajzszögek, szivacsok, körzökészletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, 
gombfeslékek, olajfeslékek, ragasztószerek, feslékszekréhyek és tolltartók stb. 

Iskolatáskákban nagy választék.

UNIÓ-könyvecskére is! UNlÖ-könyvecskére is!

U b jt i  és pap lrktreskedésébsn  

(a gimnázium közelében) s z a r v a s o n1 -t- r i f f\ t » ■ ' ’ '**! ■

I. kér., Horthy Miklós át 9. Telefoaszám: 16.



Ahol a jövő magyar repülőit kiképzik
Beszámoló az esztergomi cserkész-repülő táborból

Esztergomtól 5 kilométerre, Esztergomi- 
tábor katonai telep szomszédságában tartja 
a Magyar Cserkészszövetség hetedik országos 
repülőtáborát. A tábor zöme fővárosiakból 

kerül ki, de vannak sokan a dunántúlról is, 
mig a tiszántúlról csak Szeged és Szarvas 

van képviselve. De úgylátszik, hogy az Alföld 
nem nagyon érdelődik a repülés iránt. Ez 
annak tulajdonítható, hogy a nagyközönség 
általában még alig ismeri a vitorlázó-repülés 
fontos nemzetvédelmi vonatkozásait. Pedig 
a mai technizált hadviselést egyedül még a 

repülés terén érvényesülhetnek nemzetünk 
harci erényei. Egy katona iró azt módja: 
„Itt még döntő az egyéni vitézség és tehetség. 

Lovas nemzetből tehát repülő-nemzetté 
váljunk és ahogy őseink fürge lovaikon nem 

ismertek távolságot és határsorompót, úgy 

ma fiaink emelkedjenek a végtelen levegőbe 

és gyors gépeiken vívják ki jogaikat a nap 
alatt” A repülés elsajátítása tehát életkérdés, 
é magyar nemzet életének a kérdése. Ha 
pedig a repülés fontosságát elismerjük, akkor 

be kell látnunk a vitorlázó repülés fontosságát 

is, mert ez a legideálisabb előiskolája a mo
toros repülésnek. Ezt a tényt felismerte a 

Cserkészszövetség is, ezért évről-évre meg
rendezi repülőtáborait. Ezekben a rátermettek 
aránylag kis költséggel kapnak kiképzést. A 

tábor külsőleg a nyári cserkésztáborok meg
szokott képét mutatja: katonás rendben fel

vert sátrak és fényesre lakkozott parancstábla 

41 félárbócra engedett címeres lobogó mellett. 

A  konyha azonban sokkal előkellőbb. Ami

hallatlan luxus egyébb cserkésztáborokban 

a repülőknek van egy kis házuk is, amelyben 

konyha, ebédlőhelyiség és kamra van. Az élel

mezés kitűnő,de szükég is van rá, mert kemény 

munkában van részük a táborba bejutott 

cserkészeknek. Az ébresztő reggel fél 5*kor 
van és kis megszakiásokkal esti fél 8-ig tart. 
Nagy könnyítés ugyan, hogy a zászlólevonás 

és az esti imához kell csak cserkészdiszbe 
öltözni, napközben könnyű tornaöltözékben 

tolják a gépeket fel a repülőtért környező 
dombokra, ahonnan különböző magassá
gokból lövik ki kettős gumikötéllel az „A", 
„B" és „C" vizsgára készülőket, Rósz idő 
esetén pedig a környék nevezetességeit lá- 
togalják az idősebbek vezetésével. Az esz

tergomi bazilika, az érseki kincstár, Dorog 

bányái és gyára, a tokodi üveggyár, a Do

bogókő, mind-mind ismert helyek a cserkész- 

repülők előtt. A tábor létszáma jelenleg 24 

fő a vezetőséggel és a hangármesterekkel 
együtt. 16 fiú tanulja ezt a gyönyörű sportot 

a legkiválóbb magyar repülők vezetése alatt. 
A tábor kitűnő parancsnoka dr. Gundrum 

Zoltán országos repülő vezető tiszt, a két 

főoklató Steff Tibor és Tatár Béla ezüstko
szorús pilóták. Ami pedig minden szónál 

ékesebben hirdeti a cserkészrepülők teljesít

ményét, gróf Almássy László, a hires Afrika 
kutató elismerése, aki gyakran látogat ki a 

táborba és az a tény, hogy a négy magyar 
teljesitményjelvényes repülő közül három 

cserkész.
Wagner Loránd.

—  Megismétlik az OTI kirándulását. Az Or

szágos Társadalombiztosító Intézet szarvasi 
íanonc-biztositottai részére a múlt vasárnap 
rendezett Halásztelki kirándulás a rósz idő

járás miatt nem sikerült. Ezért a szolnoki 
pénztár a megrendezését vasárnap megis

métli. A kiránduláson résztvevő tanulók ösz- 
szeirása szombaton délután az iparostanonc

iskola megnyitójával [kapcsolatban fog meg 

történni.

—- Segély a tanfolyamot végzetteknek. Kon

doros község képviselő testülete a Gyulán 

rendezett továbbképző tanfolyamon résztvett 

kondorosi tanítók részére 10—10 pengő 

segélyt folyósított.

—  Nyíregyházára félárú vasúti igazolványok 

ANDERMANN-nál kaphatók. Érvényes szep

tember 7-től szeptember 21-ig.

—  Felhőszakadás. Szombaton délután 

Szarvas felett Ítéletidő vonult el. Egy felhő
zsák jelent meg a város fölött, amelyből pár 
perc alatt 24*5 miliméter eső zuhant le a vá

rosra. A nagytömegű viz azonnal megtöltötte 
az árkokat. A Horthy Miklós utón és a Ko- 

suth téren összefutó viz a Bethlen utcába 
oly nagy erővel tódult be, hogy az árkokból 

kocsapott és az egész utcát, valamint az ud
varokat teljesen elöntötte. Komlovszki András 

udvarában méteres viz állott, nagyobb kárt 

nem okozott.

—  Jávitják a kondorosi templomtornyot. A 

kondorosi ev. templom tornyát jávitják. A 

bádoglemezek helyett vasbetont készítenek.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége, 
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere- 

xleti bolti áron. TELEFON: 16.

— Nagykőrös ünnepel. Páratlanul gazdag 

programmal rendezi az idén Nagykőrös vá

rosa mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi 
vásárát és kiállítását, az Arany-napokat. Ez 

alkalommal hatalmas ipari kiállitás mutatja 
be a nagykőrösi ipar fejlettségét, az Ipartes
tület 50 éves jubileuma alkalmából, mig szep- 

tember 12-én országos ünnepségek közepette 

leplezik le B. Tóth Ferenc kisgazda szobrát 
aki egyszerű földmunkásként elsőnek ismerte 

fel a homoki szőlőművelés fontosságát, s 

igy annak első magyar munkása lett. Az 

ünnepségek programját kézséggel küldi meg 

a rendezőbizottság. Filléres vonatok, 50 szá

zalékos menetdijkedvezmény.

x Könyvek. Alkalmi vétel! Ólcsón el* 

adó 40 kötetes Magyar remekírók. 

Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehet 

Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

—  Elrántotta az autó. A békésszentandrási 

Körös-hidnál egy szegedi autó elrántotta 
Szalai Mária kilenc éves kisleányt. A súlyosan 

megsérült leánykát orvosi gyógykezelés alá 

vették.

—  Tenniszütők szakszerű húrozását NAGY 

Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 

vállalja. Horthy Miklós út 9.

Egészséges és sikerdús 

reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 

Kiadóhivatal: Szarvas, I., 

Horthy Miklós út 9. sz.
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KÓCZY kereskedő közleménye: 

(Árvaház)

A főgimnázium növendékeinek sapka,, 

tornaing, tornanadrág és prima tornacipő, 
továbbá a polgári leányiskola növendékeinek 

egyensapka, tornacipő beszerezhető.

Helybeli gabonaárak
Búza . 1880 — —*—
Tengeri m. . . . — — — 10*—
Á r p a .................. 14*80 — —’ —
Zab .................. —'----- 1480

P U B L I K Á C I Ó

Macóban föld kiadó 111. 248. — Föld bérbe, fe
lesbe kiadó: III. 98. li. 563. Kondoros 213. Hl. 263.111.
407. IV. 323. -  Hóz eladó 1. 345. I. 431. II. 446. -
12 hold föld tanyával eladó III. 183. — 1000 négyszög
öl eladó VI. 291.— Kocsi eladó T. V. 202., I. 342. —
Tanyást keres III. 96..1V. 158. — 10 hold föld eladó VII. 
200. — Föld eladó II. 418. Ótcmclő alaü gyümölcsös
eladó 11. 521. — 18 hold föld eladó Csabacsűd. 71.— 
Gyalupad eladó III. 319. — Búzaszalma eladó IV. 503-
— Takarmány eladó, IV. 111. — Bérest keres, I. 32.

APRÓ H IRD ETÉSEK
. Két szobás lakás pormentes utcában ok

tóber 1-re kiadó. I. Haviár utca 57.________

. Óborok 6—8 fokos fehér és piros színben 
14—16 fillérért kaphatók bármely mennyi
ségben. Ugyanott lucernapelyva mázsánkint
3 pengő. Dancsó Antal Csépa, piactér.

. II. kér. 60 sz. ház eladó. Érdeklőni lehet 
ugyanott.

. Melis Mátyás örököseinek II. 231. számú 
házuk eladó.

• Eladó ház üzlethelyiséggel Kondorosorr, 
a legforgalmasabb helyen a Piac-téren, bár
milyen üzlet céljára nagyon alkalmas. Érdek
lődni lehet özv. Wágner Endrénénél Kondo
roson, vagy lapunk kiadóhivatalában.

. Keresek három szobás lakást bérbe. Je
lentkezők özv. Incédy Lajosnénál I. kér. 69, 
szám alá kéretnek.

. Biztos jövedelem. 55 darab nagy angora- 
nyúl, 80 darab ketrec 100 pengőért eladó. 
Megtekinthető: III. kér., Jókai utca 219/a.

. Eladó elsőrendű csemegeszőlő IV. kér, 
209. szám alatt.

. Eladó 520-as Fiat gyártmányú, general-ja- 
vitott személyautó. Érdeklődni lehet I., 85. 
szám alatt.


