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ELŐFIZETÉSI DÍJAK :

Helyben egy negyedévre , . 1.20 P. 
Vidéken egy negyedévre . . 1*70 P. 

PÉLDÁNYONKÉNT 10 FILLÉR.
Foatatakarékpénztírl csekkazim la : 52.666.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó : 
M tlLLER  K A R O L Y

SZERKESZTŐSÉG 
ÉS KIADÓHIVATAL:

I. kér. Deák F.-u. 13. Telefon: 109,

Felfedezve !
Keringett egy rossz vicc 

a pesti egyfelvonásosok 
között, amelynek nagyjából 
ez volt a lényege : az indi
ánok az amerikai parton 
várták Kolumbusz Kristóf 
hajóját s mikor az megér
kezett az idegen földön, az 
indiánok illedelmesen meg
kérdezték : „Maija az a 
Kolumbusz Kristóf ?" S ami
kor efelől meggyőzték őket, 
kicsit bánatosan, kicsit ör
vendezve felkiáltottak: „Hát 
akkor mi fel vagyunk fe
dezve I* Az inkáknak ekkor 
már csudálatos kulturájuk 
volt, virágzó, eleven népek 
éltek, gondolkoztak, táplál
koztak, szaporodtak, föld
művesek, vadásztak, köl-

meretlen pampákon és 
hegyóriások közölt s Eu
rópát nem érdekelte, vagy 
Európának „nem volt módja 
rá", hogy bekapcsolja őket 
a; életbe. Hogy Amerika 
akkor volt-e boldogabb, 
amig Európa nélkül élhe
tett, vagy akkor, amikor 
Európa kiterjesztette rá 
„érdeklődését", ez most 
nem tartozik ide. Csak arra 
szeretnénk utalni, hogy 
Kolumbusz Kristóf maga is 
határozottan meg lehetett 
lépve az indiánusok láttán, 
akik ime vannak s egész 
Európa vakarta a fejét, 
hogy miért is nem próbálta 
hamarább álhajózni az is
meretlenség tengerét.

A fenti rossz vicc ele* 
venedik meg ezekben a 
napokban, mikor izgatott 
és bizakodó magyar hall
gatók ülik körül Európa 
rádióját. Akármerre csavar
hatja az ember, széles 
evílágról hallhatja az édes 
magyar beszédet kicsit 
idegen hangon, de mégis 
érthetően, mintha tényleg 
a „Kedves magyar testvér" 
beszélne. Maguk azok a 
Kolumbusz Kristófok? Hi
szen akkor fel vagyunk 
fedezve I Micsoda ismeret* 
lenség tengereket és kö- 
zöny-hegyóriésokat. mász

tak meg az éter hullámain 
érdeklődők, mig igy meg
sokasodott a magyarnyelvű 
leadások száma f

Hogy itt egy nép ezer 
évig tartotta a hátát Euró
páért, ugyan ki törődött 
azzal ? Most „vitéz magyar 
testvérek" lettünk, „dicső
séges katonanemzet".: ogy 
itt egy nép földből és vér- 
bői társtalanul sajtolta ki 
az existenciáját Kelet és 
Nyugat között, ki méltá
nyolta ? Most benne va
gyunk az európai teljes 
orchesterben, számítanak 
s figyelnek a hangunkra, 
mert egész Európa fülét 
bántaná, ha „hamisat fog
nánk", vagy ha éppen ki
maradna a szólamunk. 
Hogy itt szívből és lélekből, 
Európa legköltőibb nyel-

tfiftek AiAlrfthalr aa-Jg.- -íréből lcgseebb-népdaléi>ól,
csudálatoson ízléses nép
művészetéből, a magunk 
gyökereiből s az európai 
isko'ák jó kitanuláséból 
nyugati színvonalú kulturát

építettünk, mely egyedül
álló a világon s egyetlen 
hid az összekeveredett 
Középeurópa kisnépei kö
zött, ki vette észre ? Még 
ia múlt évben „nyereg alatt 
;puhítottuk a húst" és na
gyokat süvöltöztünk a ma
gyar „pusztán". Ma szóba 
:áll velünk a müveit Európa 
S reméli tőlünk a világ
káoszban a mentő közép 
európai gondolatot s a 
megbízható középeurópai 
állásfoglalást. Most biznak 
a judiciumunkban. Hogy itt 
az egész világ ellenére vi- 
lágroszóló, kulcs történel
met csináltunk a Kárpát- 
medencén, senki sem re
gisztrálta. Most az egész 
világ velünk akar történel
met csinálni.

Ebben az ünnepélyes 
órében, mikor „fel lettünk 
fedezve", igazán nem tud
juk, mit feleljünk erre a 
nagy érdeklődésre. Üdvö
zöljük-e Kolumbusz Kristóf 
késői őseit, akik ugyan.

eddig nem tudtak átkelni 
a Kárpátokon, hogy be
nézzenek a Nagyalföldre ; 
mit is csinál itt egy törté
nelmi nívón és erőkön lévő 
rokontalan nemzet, de akik 
végre a rádió hullámain 
megközelítették a figyelő
szerveinket ? Úgy látjuk, 
hogy minden megjegyzés 
nélkül, öröm, vagy bánat, 
a kellemes csalódás, vagy 
a sértett önérzet hangjának 
megszólaltatása nélkül ki
alakul megint a mi örök 
magyar magatartásunk : 
Becsületesnek maradni a 
történelmi misszióban, amit 
Istentől kaptunk s mindenre 
készen figyelni a világot, 
nem mintha várnánk tőle 
valamit, de mert vele együtt 
mindent elveszthetünk s 
közben az ezrével átvészelt 
nép öntudatával, nyugal
mával s Istenbe vetett bi 
zodalméval újra és újra 
felvenni és abba nem hagyni 
a látástól vakulásig kötelező 
magyar munkát. Dyl

Helyszíni bemutató 
a békésszentandrási vízműnél

Hétfőn, október hó 9-én 
reggel 6 autóbuszon és 
50 autón egész .sereg szak
ember, törvényhozó és vízi- 
mérnök jött Budapestről, 
hogy résztvegyen a békés
szentandrási duzzasztó és 
hajózható csatorna munká
latainak bemutatásán, ame
lyet az országos öntözés- 
ügyi hivatal rendezett Bé
késszentandráson. Jelen 
volt a bemutatón József 
Ferenc királyi herceg, Kál- 
lay Miklós, az öntözésügyi 
hivatal elnöke, Lampl Hugó 
miniszteri tanácsos, a hi 
vatal műszaki főnöke, va a- 
mint Freytag Ferenc mi
niszteri tanácsos, a nagy 
szabású mü technikai ter
vezője. Délután 3 órakor, 
mikor az autóbuszok meg
érkeztek Békésszentand* 
résra, mér több, mint öt
száz főnyi tömeg várako
zott az érkezőkre. Ott vol

tak a környező vármegyék 
főispánjai, alispánjai, a kö
zeli városok polgármeste
rei, de különösképpen nagy 
számmal érkeztek a békési, 
bihari, szolnoki gazdák.

Szarvasról a helyszíni 
bemutatón résztvettek : vi
téz dr Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselőnk, 
dr Ugrin László főszolga
bíró, vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző, Dauda Mihály 
községi biró, dr Dérczy 
Ferenc, dr Simkovics Mi
hály jegyzők, dr Demian 
György számvevő, Galáth 
János községi gazda, Ku- 
gyela Balázs, Frcska Mi
hály és számos érdeklődő.

Az összegyűlt hatalmas 
közönség és a szakemberek 
előtt Lampl Hugó minisz
teri tanácsos, a magyar 
vízgazdálkodás legkiválóbb 
szakembere ismertette rö
vid, érdekes előadásban a

békésszentandrási duzzasz
tó és hajózó zsilip jelentő
ségét. Elmondotta, hogy a 
törvényhozás az 1937. évi 
XX. törvénycikkel 80 millió 
pengőt szavazott .meg a 
tiszántúli öntözések céljára. 
Évenként 5 millió pengőt 
használnak föl ebből a ke
retből olyanformán, hogy 
összesen 58 millió pengő 
jut a Tisza felső szakaszán, 
építendő duzzasztó műre 
és az ahhoz tartozó öntö- 
zócsatorna-rendszer kiépí
tésére, 5 millió pengő szol
gál két szivattyúteleppel 
kapcsolatos öntözőrend
szer megvalósításira, 7 
millió pengő a Körös vizé
nek felduzzasztásával elő
állítandó öntözési lehetősé
gek megteremtésére, vala
mint a körösi hajózó ut 
fejlesztésére. Ezenkívül 10 
millió pengőt fordítanak, a 
három öntözőrendszer te

Ára IQ fillér
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rületén a gazdáknak nyúj
tandó kölcsönökre.

Még 1906-ban a Hár
mas-Körös torkolata felett 
hét kilométernyire meg
épült a bökényi duzzasztó 
és hajózó zsilip, amely 37 
kilométer hosszúságban 
egészen Öcsödig biztosí
totta a hajózást. Békés- 
szentandráson most a má
sodik duzzasztó mü épül 
és ezzel kapcsolatban egy 
hajózó zsilip. Ezt a hajó
zást a Körösökön Békésig, 
illetőleg Körösladányig, a 
Hortobágy, Berettyó főcsa
torna felhasználásával pedig 
Turkevéig teszi lehetővé. 
A két hatalmas létesítmény 
megalkotásával teljes 100 
kilométerrel nőnek meg 
Magyarország hajózható 
viziuijai és ezzel egyidejű
leg annyi vizet tudnak tá
rolni, amennyi kereken hu
szonötezer katasztrális hold 
öntözésére elegendő.

Az egymással párhuza
mosan fekvő duzzasztó és 
hajózó zsilip építését mes
terien 'oldotta meg az ön
tözési hivatal. Először a 
duzzasztó mü helyétől jobb
ra uj medret ástak a Kö
rösnek, és ide vezették a 
vizet Ezalatt lázas tem
póban folyt az építés, a- 
mely szakmunkások és 
kubikosok százainak bizto
sított állandó munkál. Ma 
már csaknem teljesen kész 
van a duzzasztó, amely 
egy két és félméter vastag 
vasbeton alaplemezen 
nyugszik. A fenék szintjétől 
számítva tizenk* t méter 
mélységig hatalmas vas> 
szád fallal vették körül a 
vasbeton alaplemezt. Erre 
épült fel a tulajdonképpeni 
duzzasztó, amely olyan, 
mint három egynáshoz 
kapcsolt torony. Két ha
talmas nyílása van, ame
lyek mindegyike huszonkét- 
méter széles.

Elektromos gépek segít
ségével, e három pillér 
közé húzzák fel az óriás- 
méretü, 157 tonna sulyu 
mederelzáró vasszerkezetet 
amelynek terveit a német 
MAN-cég készítette. Ha 
ezt a hatalmas vaszsiiipet 
leeresztik, akkor öt méter
rel tudják megduzzasztani 
a Körösök vizét. Ezt a vi
zet azután a holt ágakba, 
régi folyammedrekbe tárol
ják és onnan vezetik majd 
a gazdák földjére. Ezzel a 
megoldással elérték, hogy 
a folyammedrek bői csak 
kis magasságba kell a vizet 
szivattyúk segítségével fel
emelni.

így az egy katasztrális 
hold elárasztásához szük
séges öntöző viz mindössze

1'44 pengőbe kerül, tehát 
az öntözés rendkívül ren
tábilis lesz, mert az öntöző 
gazdálkodás még a 6 pen
gős öntöző vizet is igen 
jól elbírja. A duzzasztók 
építése 1,600.000 pengőre 
rúg s ebből 660.000 pengő 
volt szükséges a vasszer- 
kezet elkészítésére, amit a 
magyar Ganz-gyér vég
zett.

Most mér csaknem tel
jesen készen áll a duz 
zasztó, igy hát megkezd
hették a hajózó csatorna 
építését. A Köröst vissza
vezették régi medrébe és 
a folyó most már újból olt 
folyik a duzzasztó alatt. 
Ugyanekkor a hajózható 
csatorna helyét, vagyis az 
idei ideiglenes Körös med
rét két hatalmas gáttal el 
rekesztették és most már 
ebben a részben folyik a 
munka javarésze. Mint 
tréfásan mondják, egy óri
ási skatulya készül itt a 
Körös medrében. Csakhogy 
e2 a skatulya vasbetonból 
és roppant méretű Larsen 
vasakból épült s olyan 
nagy lesz, hogy kényel
mesen elférnek benne az 
1200 tonnás hajók is. A 
zsilipkamra hossza 85 mé
ter lesz. A kamra két vé
gére acél kapuk kerülnek 
és ezeknek a kinyitásá
val, vagy bezárásával lehét 
majd hajókat 5 méter ma
gasra felemelni. Ha aiulról 
érkezik hajó, akkor bemegy 
a zsilip kamarába, amely
nek normális vízállása 2 
méter. Ekkor az alsó kaput 
bezárják és kinyitják a fel-.

sőt, amelyen betódul a 
Kőrös 5 méterrel maga
sabb vize és felemeli a 
hajót olyan szintre, amilye
nen a második vizlépcső 
felett áll a viz. Lefelé 
menő hajóknál az eljárás 
fordítva történik.

Egyedül a hajózó zsilip 
építésénél 400.000 köbmé
ter földet kellett mozgósi 
tani. Ezt a munkát azon
ban kitünően végezték el 
a békési kubikosok, akik 
végre otthon, saját várme 
gyéjükben és a közeli kör
nyék javára dolgozhattak. 
A vas szádfalakhoz 90 vá
gón vasat használtak fcl, 
amelyet Németországból 
szállítottak ide. Nem érdek 
leien megemlíteni, hogy ez 
zel a megoldással és a 
külföldről importált vas 
felhasználásával a munka
30.000 pengővel kevesebbe 
került, mintha betonból és 
magyar kavicsból készítet
tek volna a zsilipkamrát. 
Eddig 300,000 munkanap
számot végeztek és csupán 
munkabérekre 985.000 
pengőt adtak ki.

Ha a zsilipkamra készen 
lesz és a vaskapukat fel
szerelték, akkor újra ét 
vágják a zsilip síé épitett 
két földgátat és a vizet 
beeresztik a hajózó csator
nába. Tavaszra teljesen eJ- 
k észül a duzzasztó mü és 
őszre befejezik a hajózó 
csatorna építési munkála
tait is.

Jövő őszre tervezik az 
ünnepélyes megnyitást.

JA N O W S K Y  G Y Ö R G Y  
1 8 8 0 -1 9 3 9 .

A szarvasi evangélikus egy
házközségnek gyásza van.

A tanitórend egy kiváló mun
kása kidőlt a sorból. A jó csa
ládapa áldó keze örökre elpihent.

Janowsky György tanitó és 
ipariskolai igazgató meghalt Né
hány hét elölt még ott ült mun
kaasztala mellett, tervezett és ké
szült az új tanévre, de az Isten 
véghetellen bölcsesége máskép 
döntött. A munka fanatikusát le
győzte a váratlanul jött betegség. 
A meggyötört test immár megpi
hent. A tanító kezéből kiesett a 
toll, az irón, a kréta. Az öreg 
tanterem, az ipariskola igazgatói 
tenne gyászt öltött. A világhábo
rú öreg harcosa néma csendben 
menetel az égi regiment felé*

Janowsky György a nemes 
munka embere volt az iskolában, 
a közéletben és a családi körben.

Az iskola falai között valami 
csodálatos kitartással, alapos fel
készültséggel, a szakember rajon
gó hitével és meggyőződésével 
nevelt, oktatott. Sokat tanult, sok 
apró-cseprő dolgot összegyűjtött 
és megfigyelt csak azért, hogy a 
gyűjtött és leszűrt tapasztalato
kat közölje kedves tanítványaival 
és színesebbé, vonzóbbá tegye az 
iskolai munkát. Igazi mestere volt 
a tanitói és a nevelői munkának. 
Iskolai és közéleti munkáját két 
eszme irányította: a haza, az 
egyház.

A közéletnek csendes munkása 
volt, de annál többet dolgozott. 
Nem hangoskodott, de a mire 
vállalkozott, azt becsülettel elvé
gezne. A tanitórend küzdelmeiből, 
megbeszéléseiből, tervezgetései- 
böl, sohasem hiányzott. Lelkese
dett minden szépért és neme
sért. Szakszerű hozzászólásai 
mindig helytállók voltak.

A családi körben gondos édes
atya és szerető férj volt.

A nemes harc után, Janowsky 
Gyurka, legyen álmod csendes a 
hazai rög alatt.

* *
*

Janowsky György ev. tanitó az 
ipariskola és á gazdasági to
vábbképző igazgatója Szarvason 
született 18tí0 március 2-án. Ta
nítói tanulmányait a szarvasi ta
nítóképzőben végezte 1896-1900-
ig. Az ev. egyháznál 1900 év. 
szeptember 9-étől működött. 39 
évi működése alatt egyike volt 
az egyház legkiválóbb tanítóinak.. 
Alapitója volt a szarvasi Keresz
tyén Ifjak Egyesületének. Pénztá
rosa volt az egyházmegyei és a 
bányai kerületi ev. tanítóegyesü
letnek és vezetötagja több más 
egyházi és világi egyesületnek.

Néhány heti súlyos szenvedés 
után október l)-én elhunyt. Te
metése október 12-én ment vég
be nagy részvét mellett.

19-40. lipusú 
Orion, Standard, Telefunken

RÁDIÓK megérkeztek.
G yá ri á r ! Kedvező részletfizetés!

Sztrehovszkynál
Piactér. Telefon 59.

Néprádiók előjegyezhetők!
Díjmentes bemutatás!

Az összes iskolai írószerek
úgymint rajzpapir, vonalzó, írón, toll, tollszár, radirgumi, irónhegyezó, gombfesték, 

szineskréta, szinesirón, stb., valamint az összes iskolákban használatos előírás szerinti

füzetek legolcsóbb beszerzési forrása

Müller Károlyné és irószerkereslcedése
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Hirek
Istentiszteletek :

A szarvasi ág. hitv. ev. ólemplom
bán vasárnap délelőtt 8 órakor tót, d. 
u. 6 órakor magyar, az ujtemplóm
ban 9 órakor magyar istentisztelet van.

Istentiszteletek a kát. templomban:
d. e. Ő. ó. csendes mise, 9 ó. diákmise, 
10 ó. szentbeszéd, nagymise, délután 4 
ó. rózsafüzór ájtatosság. Köznapokon 
délelőtt egynegyed 8 ó. reggeli mise,

6 ó. rózsafüzér ájtatosság.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap d. e. 10 órától az 
Árvaház dísztermében. — Kondoroson 
minden második vasárnap délután 3 
órakor ref. istentisztelet a községi is
kolában.

G öm bös G yu la  
emlékezete

Október 6-án múlt három éve, 
hogy az új Magyarország vezető 
államférfia Gömbös Gyula minisz
terelnök a müncheni szanatórium
ban örök állomra hunyta le sze
meit.

Izzó magyar lélek, látnoki ál
lamférfiú és született katona volt. 
Előre látta az eseményeket s éj- 
jelt-nappalt eggyé tett, hogy elő
készítse nemzetet az elkövetke
zendő eseményekre. Az óriási 
munka felőrölte erejét s életével 
fizetett a nemzet érdekében vég
zett nagy munkásságáért.

A müncheni szanatóriumban a 
halottas szobában ott van gyász
keretes arcképe, amely azt bizo
nyítja, hogy a németek is sze
rették és megbecsülték személyé
ben a nagy magyar államférfiút.

Gömbös Gyula nem érhette 
meg az ország megnagyobbodá
sát, itt kellett hagyni azt a mun
kateret, amelyet ö úgy szeretett 
és imádott. Gömbös Gyula lát
noki szemével látta, hogy a ma
gyar igazság megvalósulása már 
nem késhet soká és hogy a tri
anoni békeparancs összeomlóban 
van. Három év telt - el azóta s 
ezen három év alatt erősen meg
változott Európa térképe. Elment, 
itthagyott bennünket, de lelke Itt 
él közöttünk és buzdít, tanít ben
nünket az eljövendő nehéz küz
delmekben.

Nem feledkezünk meg a nem
zet érdekében végzett nagy mun
kásságáról s emlékét kegyelettel 
fogjuk megőrizni örök időkig.

— Eljegyzés. Opauszky Lajos 
bankigazgató szombaton tartotta 
eljegyzését Lefler Icával Miskol
con.

— Halálozás, özv. Bruncsák' 
Józsefné született Mizó Mária 
f. hó 9-én rövid szenvedés után 
éleiének 86-ik, özvegységének 17- 
ik évében elhunyt. Temetése f. hó 
10-én délután 3 órakor ment végbe 
nagy részvét mellett. Az elhunyt
ban Bruncsák János jónevü épí
tési vállalkozó édesanyját gyá
szolja.

— Betegápolási tanfolyam. A 
Protestáns Nőszövetség november 
hó 12-töl kéthetes betegápolási 
fanfolyamot rendez a hírlapokban 
és szószékekről közlendő helyen. 
A tanfolyamra felekezeti>társadalmi 
állásra való tekintet nélkül min- 
denki beiratkozhatik. A tanfolyam 
belratásí költsége 2.P  és hozzá
járul még valami csekély kiadás.

Ma már mindenki elismeri, hogy 
ezekre a tanfolyamokra szükség 
van. A tanfolyamon Kellő Gusz
táv lelkész úrnál, vagy a Pror. 
leányegyesület vezetőségénél lehet 
jelentkezni. A tanfolyam végzett 
résztvevői bizonyítványt kapnak.

— Áthelyezés. D. Raffay Sán
dor bányakerületi püspök Koszo
rús Oszkár ev. segédlelkészt Ti- 
szaföídvárról Szentetornyára he
lyezte át, illetve osztotta segédlel- 
kszi szolgálatra.

— Evangelizáció. A szarvasi 
evangélikus egyházi intézmények 
régi terve valósul meg az októ
ber hó 21-tól 28-ig tartó evan- 
gelizációval. V. Srétcr Ferenc ke
rületi inissiói lelkész, aki egyház
megyénkben mát több helyen 
evangelizált s mindenütt mély 
nyomokat hagyott a közömbös 
és élő lelkekben. A protestáns na
pok előtt közénk jön, hogy épít
se köztünk egy magasabb rendű 
világ igazi evangéliumi épületét. 
Készüljünk már előre: ifjak és 
öregek az általa hiresztelendő 
tanitatások őszinte befogadására, 
hogy a Lélek munkája nálunk és 
bennünk kárba ne vesszen. A  
részletes programmot úgy a la
pokban, mint a szószékről közzé 
fogja az egyház vezetősége tenni.

— A Szarvasi Frontharcos 
Szövetség közgyűlése. A Front
harcos Szövetség szarvasi cso
portja október 7-én a Polgári 
Körben igen látogatott közgyűlést 
tartott. A tisztek közül megjelen
tek: Dr. Ugrin László, vitéz dr. 
Zerinváry Szilárd orszgy. képvi
selő, dr. Dörnyei József, dr. Dá
vid Lásztó, Holéczy Béla, Keme- 
nes János, Rohoska Lajos, ifj, Pi- 
liszky János, Kovács Pál vezető
tiszt ésJ vagy 60 legénységi állo
mányú frontharcos. A népes gyű
lést dr. Ugrin László elnök nyi
totta meg. Beszédében megjelölte 
azokat az irányokat, amelyek hi
vatva lesznek a szervezést elő
mozdítani. A folyó ügyek elinté
zése után a frontharcos bajtársak 
vacsorához ültek. A vacsora fo
lyamán felszólaltak dr. Ugrin 
László, vitéz dr. Zerinváry Szi
lárd országgyűlési képviselő és 
Kurilla Miklós.

— A M .  Kir. Osztálysorsjá
ték főárusitói kérik, hogy akik a 
postán küldött sorsjegyek árát 
még nem egyenlítették ki, szíves
kedjenek a megfelelő összeget 
azonnal megfizetni, mert a nye
remény igény és minden más 
jog csak úgy"biztositható, ha a 
sorsjegyek ára a hivatalosan 
megállapított 30 fillér költség
általánnyal együtt a húzás előtt 
kiegyenlített. Ha azonban bármely 
oknál fogva a sorsjegyeket nem 
akarják megtartani, küldjék azon
nal vissza az illetékes helyre, 
mert a főárusitóknak kárt okoz
nak, ha azokat postafordultával 
nem kapják vissza. A húzások 
október 14-én kezdődnek.

— Szüreti bál. A Szarvasi [ 
Iparosifjak Önképzőköre f. évi I 
október hó 22-én rendezi meg 

hagyományos szüreti táncmulat

ságát, amely iránt máris nagy ér
deklődés nyilvánul meg.

— A világ legnagyobb kato
nai temetője. A volt Lengyelor
szág a világ egyik legnagyobb 
temetője. A lengyel hatóságok 
36.804 magyar katonasírt tartot
tak nyilván. Tízezer katonateme
tőben egy millió sírban két mil
lió német, magyar, orosz, lengyel, 
osztrák h ő s i h a 1 o t t vitéz 
alussza örök álmát. A przemysli 
temetőben 1.492 magyar hős 
porlad, a lembergiben 1.435, a 
cisnóiban 770, a krakkóiban 
720, a zborowiceiben 540, 
(csupa 16-os honvéd), a jarosla- 
wiban 538, a lusnaiban 527, 
Stryjben 350, Magierowban 330, 
Tuhowban 314. A lengyelek föld
jén ismét megszaporodott a ka
tonai sirok száma. Új hantok 
domborulnak a nemet és lengyel 
hősihalottak fellett.

— Gazdasági Tanintézet nö
vendékeinek tanctanfolyama f. hó 
17-én (kedden) este 8 órakor a 
Gazdasági Tanintézet dísztermé
ben kezdődik. A hölgyek, kik a 
tánctanfolyamon részt akarnak 
venni Kállayné Juhász Ilona tánc- 
tanárnőnél 111. 100, Bruncsák ház 
alatt jelentkezzenek.

— A méznek egy háztar
tásból sem szabad hiányoz
nia, mert erőt ad, rendben 
tartja az emésztést és 
gyógyszerül is szolgál. 201

—  Műsoros est. A Szarvasi 
Levente Egyesület zenekari cso
portja f. évi október 25-én este
8 órai kezdettel műsoros estélyt 
rendez. Belépődíj nincs. Műsor- 
megváltás kötelező.

Lakásomat áthelyeztem II. ker. 
Csúcs utca 115. számú házba. 

Czeperkó István szobafestő és má

zoló. 296

— Üzletek zárórája. Vidéken 
a téli hónapokban november 1 -étól 
április 30-aig csak a túlnyomó
an élelmiszereket árusító üzleteket 
szabad nyitvatartani és pedig 
reggel 7 órától délelőtí 8 óráig. 
A rendelt árukat ugyancsak 9 
óráig lehet házhoz szállítani. Azok- 
ban a városokban és községek
ben, amelyeknek területén vasár
napokon hetivásárt tartanak, a 
nyílt árusítási üzleteket, tekintet 
nélkül arra, hogy azokban túl
nyomóan vagy kizárólag élelmi
cikkeket, vagy egyéb árukat áru- 
sitanak-e, a téli hónapok alatt 
reggel 7 órától délelőtt 10 óráig 
szabad nyitva tartani!

Hirdessen lapunkban!

ÉRTESÍTÉS 1
Értesítem a n. érdemű kö

zönséget, hogy lakásomom IV. 
ker. Korona u. 203 szám alatt 
használt férfi és gyermekru
hát veszek és eladok. Kérem 
a n. közönség szives pártfogá
sát.

Nófári Pál.
Ugyan ott használt női fod

rász berendezés eladó.
305

Anglia és Francia- 
ország birtokai.

Földgömbünk egész területe 
509,950.714 négyzetkilométer. Eb
ből szárazföld 148,822.000 négy
zetkilométer. A föld lakossainak 
lélekszáma 2.108,01)0.000. A szá
razföldből Angliára és birtokaira 
kevéshijján negyedrész esik. Ez 
a terület 34,600.000 négyzetkilo
méter, lakosainak száma 496 
milliót tesz kj a legutóbbi nép- 
számlálás adatai szerint.

Maga a tulajdonképeni Angol
ország területe csak 242.606 
négyzetkilométer 46.354.000 lé- 
lekszámmal.

Angolország uralkodik a szá
razföldnek majdnem a negyed
részén, a kis Anglián kivül bir
tokol 35 millió négyzetkilométer 
területet, kb. 460 millió lélekkel. 
Tehát kb. 460 millió lelket ural
ma alatt tart. 460 milló nem angol 
ember munkájának ő az egyedüli 
haszonélvezője.

Anglia domíniumként kezeli 
Canadát, Ausztráliát, Ujzélandot, 
Délafrikát, Ujfundlandot, Indiát 
és Írország szabadállamot. Min- 
den domíniumnak külön kormá
nya és külön törvényhozó testtt- 
lete van. Joga van minden domí
niumnak külön hadsereget, hajó
hadat szervezni, független jegy
bankot felállítani és a külön ke
reskedelmet tetszés szerint sza
bályozni. Szerződéseket köthetnek 
idegen hatalmakkal, követeket is 
küldhetnek ki más államokba. A 
domíniumok nincsenek egymás
nak alárendelve, hanem egyedül 
a koronának és nem az angol 
kormánynak A király személyét 
a ^kormányzó, vagy alkirály kép
viseli, akit a király nevez ki.

Franciaország területe 550.000 
négyzetkilométer, lakosainak szá
ma kereken 42 millió. Gyarmati 
területei 12 millió négyzetkilómtr, 
lakosainak száma 106 millió.

Franciaország birtokai: Fran
cia Óceánia csupa csendes óceáni 
sziget 3998 négyzetkilométer, 
35,900 lakos. Nyugat India 3000 
négyzetkilométer, 506.327 lakos, 
Indokína 740 ezer négyzetkilo
méter 21 millió lakos. India 513 
négyzetkilométer, 300 ezer lakos. 
Nyugat Afrika 4,759.708 négy
zetkilométer, 14 és fél millió la
kos. Kamerun 431.320 négyzet
kilométer, 2,192.000 lakos. Ma
rokkó 415 ezer négyzetkilométer, 
5,404.860 lakos. Egyenlítő Afrika 
2.370 négyzetkilométer, 3 millió 
197 lakos, Guayana 88.240 négy
zetkilométer 2 millió 337 .ezer 
lakos. Franciaország birtokai és 
lakosai összesítve világrészek sze
rint. Ázsiában 850 négyzetkiló- 
méter, 24 millió o28 ezer. lakos. 
Afrikában 10 millió 583 ezer 
négyzelkilóméter, 36 millió 900 
ezer lakos. Amerikában 91 ezer 
250 négyzetkilométer, 528.500 la
kos. Ausztráliában és Óceániában 
35 ezer 680 négyzetkilóméter, 
257.600 lakost

ÉRTESÍTÉS ! Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
SSSSSSSSSSS  közönséget, hogy Szarvason, II.

kerület Csúcs>utca 131 szám alatt 
(dr Simon Béla orvos háza mellett)

R Ö F Ö S  Ü Z L E T E T  N Y I T O T T A M

Kérem a n. é. közönséget, hogy vá
sárlásainál felkeresni sziveskedjeh

K R I S K A  G Y Ö R G Y



4. oldal Szerves és Vidéke 1939. október T3.

Képviselőtestületi közgyűlésS P O R T
A Turul benevezett 

a II, o. bajnokságba
Multheti lapszámunkban 

megírtuk, hogy a Turul 
Sportegyesület kétévi szü
net után ismét szerepelteti 
csapatát. Most pedig arról 
értesíthetjük olvasóinkat, 
hegy a csapat benevezett 
a második psztélyu bajnok- 
ságba és vasárnap játssza 
első bajnoki mérkőzését, 
így tehát — hosszú szünet 
utón ismét bajnoki mérkő
zéseknek lehetünk szemta
núi. Ennek hallatára igen 
spkan tőlük legjobban tel- 
hetőleg igyekeznek anyagi 
támoga tatásukkal segítsé
gére sietni az egyesületnek, 
ami igen örvendetes tény 
és követendő példa a jö 
vendőben i$.

A  Turul Gktóber 15-én, 
vasárnap délután fél 3 óra
kor a Gádorosi TK-val 
játssza első bajnoki mér
kőzését Szarvason, a Le* 
vente Sporttelepen. A csa
pot valószínű felállítása a 
következő: Binder, — Pe- 
kárdi, Helliger — Préz- 
nóezy, Miklya, Lalák 
Csatay, Takács V., Né- 
gyessy, Károly, Gutyan.

Ha a csapat minden 
egyes tagja lelkesedéssel, 
győxniakaréssal küzd, ak
kor elvárt szép eredmény 
swp,, rnaradhat el. amit 
kézségünk sportpártoló kö* 
íónsége el is vér.

Vásárnap lesz 
a kegyeleti staféta
. ^kegyeleti stafétát, mint 

iwóflen évben, ezúttal is 
megrendezik vasárnap dél
előtt a Gimnázium, a Gaz
dasági Tanintézet és a 
Levente Egyesület csapa
téinak részvételével, A sta
féta lefutása után a Hósök- 
saobra előtt ünnepélyes 
keretek között fogják a ’ 
győztes csapat tagjainak a 

érmeket kiosztani.

m  o  z ; i
Október 14-én szombaton 5 és 

8" órakor, 15-én vasárnap fél 3, 
fé|& fél 7 és fél 9 órakor. Hétfőn 
1 « 0  9 órakor

János vitéz
a l«B^9ny0r#bt> magyar film ke- 
rtil bemutatásra. Rendezte Kiss 
Ferenc és Gaál Béla.

PallO Jmre, Daj- 
tojfargit, Caortof Gyula, Gőzön 
GyttlarSimor Erzsi és Kiss Ferenc. 

KlégésiitésQI Magyar és Fox
m á é .

Szarvas község képviselőlestü- 
lete szerdán, október lió 11 -őn 
rendkivüli képviselőtestületi köz
gyűlést tartott. Jelen voltak : Dauda 
Mihály biró, vitéz Biki Nagy Inire 
főjegyző, dr Simkovics Mihály 
jegyző, dr Demian György szám
vevő, Valkovszky Marion t. biró, 
Galáth János gazda, Pod^niSamu 
közgyám, Borgulya Mihály, K ss 
János, Mótyán János, Raksa 
György, Franko György, Gaíáth 
Pál, Varga János, Zahorecz János, 
Pribelszky András községi esküd
tek, gróf Bolza Pál, Fetzer József, 
Kondacs Lajos, Kiszely György, 
Pataki János, Janecskó Pál, Ku- 
rilla Miitlós képviselőlestü'eli ta
gok.

A közgyűlést Dauda Mihály 
községi biró nyitotta meg. A 
Hiszekegy elmondására felkérte 
Fetzer József és a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kondacs Lajos és 
Pataki János képviselőtestűíetí ta
gokat.

A jegyzőkönyv felolvasása után 
a közgyűlés tudomásul vette : 
a pénztárvizsgálatról szóló bejelen
tést, a főszolgabíró rendeletét, 
jnety szerint özv. Hertelendy Lász- 
lóne löldbirtokos községi virilista 
képviselő képviseletével Kovács 
Ferenc igazgatót bizta meg.

Azután következett az áll náS 
jogi tanácsadó — községi iigyé- 
észi megbízott — válaszíasa 
Ezen állásra jelentkeztek dr Dá
vid László, dr Roszik Mihály, dr 
Tokay László, dr Salacz Aladár, 
dr Král Pál, dr Salac/. László <"s 
dr Nagy Béla szarvasi ügyvédek. 
A közgyűlés névszerinti szava
zással döntött az ügyészi meg- 
bizAs ügyében : dr Král Pál ka
pott 3 és dr Salacz László 17 
szavazatot. Az ügyészi megbízott 
tiszteletdija évi 2U0 pengő és a 
megítélt perköltségek ; a megbí
zás visszavonásig tart. Az óvodai 
dujrák fizetését a közg>üíés h vi 
40 pengőre emelte. A szarvad

kereskedelmi női szaktanfolyam 
szegénysorsú tanulóinak támoga
tására évi 400 pengőt szavazott 
meg a közgyűlés, Hozzájárult a 
közgyű^s ahhoz, hogy az elöljá
róság egy irnoki állást szervezzen.

A honvédelmi szolgáltatásokért 
járó térítések felülvizsgálatára hi
vatott bizottságba beválasztotta a 
a képviselőtestület Borgulya Pál 
volt nemzetgyűlési képviselőt és 
Dauda Mihály községi bírót. Tör
vényhatósági kisgyülési határoza
tok tudomásul vétele után a köz
gyűlés véget ért.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb 

betűvel S2edve 6 fillér. Legkisebb hirr 
detés dija 30 fillér.

Csabacsűdön, a Nagyréten lévő 
55 kát. hold tanyás birtok, az 
1939—40. gazdasági évre, előnyős 
fe'tételek mellett haszonbérbe ki
adó. Érdeklődni lehet dr. Fisbein 
Soma és Imre, valamint dr. Dá
vid László ügyvédeknél, Szarvason.

233

Mezőtúri határban a Peresws- 
kólánál 45 katasztrális hold föld 
feliből kiadó. Jelentkezni lehet 
Kovács Pálnál Kondoroson, 372. 
házszám alatt. 253

111. ker# 162 számú nagyjöve- 
delmü ház az Árvaház mellett 5 
hold föld és egy 3 lóerős motor 
darálóval eladó. Érdeklődni Plje- 
sovszky András Nagyrét tanya
44 szám alatt. 298

A Szarvasi Hitelszövetkezet,
mint az O. K. H. tagja cég 
kisgazdák és mezőgazda- 
sági munkások részére

6°/o-os kamatozás
mellett folyósít kölcsönö
ket. Telefon: 60.

272

2 üzlethelyúég kiadó, esetleg 
lakással is III kér. 281. 301

Tóth Lajosnál Öcsödön 1237 
szám alatt egy mázsa akác méz 
eladó. 314

Bútorozott szoba kiadó, esetleg 
teljes ellátással. II. kér. 164 sz. 
alatt. 312

Keresek azonnalra 2 szoba, 
konyha, speizböl álló lakást. Je
lentkezni IV- kér. 9. 311

II. kér. 286 számú ház sürgő
sen eladó. 310

Háztartási munkáért szoba, 
konyha kamra lakást adok. Cím 
a kiadóban. 304

Házat, egyszerűt tágas udvar 
és istállóval ügyfelem részére 
megvételre keresek. Dr. Salacz 
Aladár ügyvéd. 300

E^dó t drb. barock diófa kre- 
denc, 1 drb. barock diófa kis* 
kredenc, 1 barock diófaasztal ki- 
húzós,. 12 drb. préselt börszék,
1 kék selyem garnitúra I divárjy,
2 fótöly, 2 támlásszék, 1 óválts
bársonybetétes asztal, 1 ágy, 2 
éjjeliszekrény, 2 matrac, 1 ebédló 
és szalon csillár, 24 szegélyes . 
ezüst étkészlet (98 drb.) 12 fagy
ialtos kanéi, 1 szmirnaszőnyeg 
5*30x4-30 cm. Érdeklődni lehet a 
Futuránál. 302

Nyomatott Möller Károly könyv- ,

nyomdájában Ssarvas, 1* kcr. 13.

Magyar Királyi Osztálysorsjáték
88.000 sorsjegy 44.000 nyeremény

Minden második sorsjegy nyer I
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

700.000
Jutalom és nyeremények készpénzben

400,000 70 00Ú 2x40000

300,000 60.000 30.000

100.000 2x50.000 15.000

21x20.000 pengő 32x10.000 pengő stb. 
összesen közel 10 millió pengő

Húzás október 14-én kezdődik!
Az 1. sorsjegyek hivatalos ára:

Nyolcad 3’50"pengő II Fél 14 pengő
Negyed 7 pengő || Egész 28 pengő

Sorsjegyek az összes főárusitóknál I 

Békés vármegye. i  Szarvas nagyközség elöjáróságától.

Hirdetmény
Értesiti az elöljáróság a község lakosságát, hogy a

gőz- és kádfürdőt
folyó évi október hó 7-től üzembe helyezte.

A gőz- meleg kádfürdő hetenként 3 napon át tartatik üzemben 

és pedig minden héten szombjton, vasárnap és hétfőn.

A fürdőrend és flirdMnsználaii dijak további rende'kezésig a 

következőkben állapíttattak meg:

Szombaton délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak részére 

„ délután 1 órától 5 óráig nők „

„ délután 6 órától 9 óráig férfiak „

Vasárnap délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak „

„ délután I órától 5 óráig nők „

„ délután 5 órától 7 óráig nők „

délután 7 órától 9 óráig férfiak „

Hétfőn délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak „

ff délután 1 órától 5 óráig nők „

„ délután 6 órától 9 óráig férfiak „

Gőzfürdő haszn.Vati dij i személyenként 60 fillér, 10 szelvény

ből álló bérlet 4 pengő.

Vasárnap délután 5—7-ig, és 7—9-ig tömegfürdés 26 fillér 

használati dij mellett kizárólag a szegényebb sorsú lakosság részére.

Kád használati dij egy személyre 80 fillér, pótjegy minden sze

mély után 26 fillér. 10 szelvényből álló bérlet 6 pengő.

Szarvas, 1939 évi október hó.

ElöijárAsdf.


