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Cserkésznapon, 
a cserkészet életéből

Irta: Krón Ferenc,
az 584. szémú cserkészcsapat parancsnoka.

Nem ismeretlen valaki a cserkész, de 
sok helyen még ismeretlen a cserkész-otthon 
belélete. Az árvalányhajas kalapú fiatal vagy 
öreg cserkészben olyan eszmék képviselőjét 
látják sokan, amelyek a világfejlődésben 
nem számottevők. Aki már betekintett a 
cserkészet lelki és gyakorlati műhelyébe, az 
meggyőződhetett róla, hogy ott apró kövek
ből hatalmas építkezés folyik, láthatta, hogy 
mindenegyes csapat egy élő méhraj. Az ott
hon légköréből ki van zárva minden bom
lasztó vagy társadalmilag romboló bacilus, 
mert aki ilyennek közénk a becsempészését 
megkísérli, az nem maradhat közöttünk. Az 
otthonban a testvér a testvérrel találkozik. 
A munkamegoszlás a legteljesebb. A tanulás 
és művelődés kötelező. Az ügyesség nemes 
versenyre indítja az őrsöket. A kirándulások 
és a táborozások a természetet és az önálló 
életet kedveltetik meg az ifjúsággal. Az isten
félelem ég felé emel, a hazaszeretet mellette 
gyújt oltárt s mind a kettő tisztultabb világba 
viszi a cserkész lelkét. A jótett kötelező volta 
megtanítja a cserkészt arra, ■ hogy az ember 
nemcsak önmagának él és azért járjon min
denfelé nyitott szemmel, éber lelkülettel, hogy 
segíthessen, A tréfa és jókedv megszenteli 
az élet apró örömeit s maga a tiz törvény 
olyan biztos út, amelyen a hűségesen járó 
cserkész : az embernél emberebbé válik. A 
tekintély és tisztelet, a vele párosuló szere
tetteljes fegyelemmel ránevel a kötelesség 
helyes felismerésére és engedelmes teljesíté
sére. Ez az alapja a vezető és vezetettek 
közötti őszinte baráti viszonynak. Sok ifjúsági 
intézmény célja halad párhuzamosan a cser
készettel, de a legtöbbnek az életében más 
és más irány domborul ki. A cserkészet célja 
az ember teljes kiformálása vallásos és haza
fias alapon, amely irányban az egyensúlynak 
ki kell épülnie. A vezető pedig apa, barát 
és testvér egyszemélyben, akinek épúgy a jót 
és a megdicsérendőt, mint a hibákat is meg 
kell látnia s ha szükséges a büntetéstől se 
riadhat vissza. Azt őszintén állíthatom, hogy 
eddig mint több ifjúsági intézmény vezetője, 
annyi összemelegedést és őszinteséget, még 
az élet fontos kérdéseiben is, nem tapasztal
tam még, mint a cserkészetben. A cserkész
ben is vannak hibák, itt sem idegen a gyar
lóság, de van eszköz arra bőven, hogy a 
nevelés örökké tartó útján megformálják a 
célnak megfelelő embert. Erre a munkára 
pedig csakis a neveléssel foglalkozó egyének 
alkalmasak. A cserkészet nem katonai intéz
mény, csak levente kapcsolatai vannak az 
egyesülettel, hanem a jövendő lefektetése 
azok lelkében, akiket nem a „muszáj**, ha
nem az önként vállalt munka és fegyelem 
hoz közénk. A cserkészek nem félnek a re
formoktól, de rombolni sem akarnak, hanem 
küzdeni kívánnak a világ megértéséért és 
békéjéért. A jamboree megmutatta, hogy a 
cserkészet a világbéke szolgálatában áll, 
mert a cserkész testvér és nem ellenség, ha
nem munkaerő, amely ennek a világnak a 
megbomlott egyensúlyát akarja helyreállítani 
a macja erejének és lelkűidének latbavetésé- 
vel. És mégis miért vannak ellenségei ? Azért, 
mert sokan távol állnak attól az alaptól,

amelyen a cserkészet felépül és áll. Vannak, 
akik azt hiszik, hogy a cserkész-otthonban 
játékokkal és katonai gyakorlatokkal töltik 
az időt. Ezeket szeretettel meghívom egy-egy 
őrsi összejövetelre és hallgassák meg a min
denoldalú tanítást és nézzék meg az élet 
számára annyira fontos gyakorlati oktatást és 
munkát. Lássanak bele abba az alkotási 
vágyba, amely az egyes őrsöket fűli, akik 
alkotnak, de semmiesetre sem pazarolják el

filléreiket. Épitenek, hogy egykor megöregedve 
kedvesen emlékezzenek vissza cserkészéve
ikre. Vasárnap ez a cserkészet mutatkozik 
be nagyszabású műsor keretében. Én hiszem, 
hogy sokan, akik eddig ferde szemmel néz
ték a cserkészetet, maguk is látni fogják, 
hogy a cserkészet „helyes élet". A jómunka 
mellett résen áll és munkájával, szervezeté
vel ma már országos tényező, amely hittel 
dolgozik a szebb jövő reményében.

Nagy érdeklődés előzi meg a szarvasi 
evangelikus-napot

Gazdag műsorral, értékes előadásokkal, hangversennyel várják a híveket

Az evangélikus társadalom hatal
mas megmozdulása elé nagy remé
nyekkel tekintünk. A kiváló és orszá
gosnevű előadók a jósikernek biztos 
zálogai. A műsor szombaton, 18-án 
este 7 órakor kezdődik az ótemplom- 
baa. Irásmagyarázatot tart Bottyánszky 
János, mezőtúri lelkész. Kemény Lajos 
budapesti esperes előad. Ének és az 
esperes imája fejezi be az estet. Va
sárnap, 19-éri az új templomban Bartos 
Pál lelkész liturgizál, dr. Gaudy László 
igét hirdet. Vasárnap délután fél 3-kor 
presbiteri konferencia a díszteremben.
Előadói Szántó Róbert lelkész és Egyed 
Aladár főesperes. Este a nagyközön

ség számára megnyitót mond dr. Pesthy 
Pál, énekel Szalay Ilona, a m. kir. 
Operaház volt tagja, hegedül Dullica 
Klára hegedűművésznő Veltler Jenő 
kíséretével. Előadást tart Kapi Béla, a 
Dunántúl nagynevű püspöke. Felolvas 
Marthy Jenő, a kiváló iró és tanár. 
Záróbeszédet mond a mély tudásáról 
és aranyos kedélyéről országosan is
mert dr. Kovács Sándor, egyetemi 
tanár. A nevek és a műsor rendkívüli 
élmény lesz egyháztársadalmunk éle
tében. A nagy cél és szent kötelesség 
mindenkit hozzon és kötelezzen el ezen 
ünnepélyre.

Vasárnap rendezik meg Szarvason 
a járási cserkészek cserkésznapjukat

Cserkész- és zászlóavatás lesz az Erzsébet-ligetben

A szarvasi járás cserkészcsapatai 
Szarvason nagyszabású cserkésznapot 
rendeznek, ami iránt igen nagy érdek
lődést mutat a város közönsége. A 
cserkésznap vasárnap reggel istentisz
telettel kezdődik. A csapatok tagjai 
vallásfelekezetenként vesznek részt az 
istentiszteleteken. Utána zenés felvo
nulással a Hősök-Emlékművéhez vo
nulnak fel, azt megkoszorúzzák. Dél
után az Erzsébet-ligetben cserkész- és 
zászlóavatás lesz. majd aztán tábortűz
szerű népünnepélyt rendeznek élveze

tes műsorszámokkal az egyik körön- 
dön. A szarvasi és járási cserkészek 
ezen életetadó megnyilvánulását meleg 
szeretettel és a cserkészet iránt min
denkor megnyilatkozott jóindulatunk
kal ajánljuk a közönség pártfogó jó* 
indulatába. A bevételt a szegénysorsú 
cserkészek nyári táborozására fordít
ják. — A cserkészek ezen ünnepélyé
nek különös jelentőséget az ad, hogy 
ezen a napon ejti meg a csapatok 
feletti szemlét a Magyar Cserkészszö
vetség kiküldötte, vitéz Faragó Ede.

Június 2~án leplezik le Chován Kálmán 
emléktábláját

az Öregdiákok Szövetsége
közgyűlés keretében ünnepel meg. E nap 
legkiemelkedőbb mozzanata aztán a fél év
századdal ezelőtt érettségizettek találkozója 
lesz. Az ezalkalommal találkozó öregdiákok 
tekintélyes tábora élén áll a Sz. 0. Sz. nagy
nevű elnöke: dr, Raffay Sándor püspök. Elöző- 
este 9 órakor tartja a Sz. Ö. Sz. rendes havi 
95-ik összejövetelét az Árpád Szálló nagyter
mében műsoros est formájában.Másnap junius-

Tízéves jubileumát ünnepli
Az idei majális mozgalmasság dolgában 

vetekedni fog a diákok előző évi tavaszi 
ünnepének méreteivel, mert vele ebben az 
esztendőben is több kimagasló, ünnepség 
fog kapcsolódni. Az egyik a Sz. Ö. Sz. fenn
állásának 10 éves jubileuma, melyet a szö
vetség a gimnázium tanári kara és ifjúsága 
részvételével junius hó elsején az Erzsébet- 
liget pavilonjában délelőtt 11 órakor tartandó



hó 2-én délelőtt 8 órakor az Ó-templomban 
tartandó istentisztelettel kezdődik a Chován- 
^mléktábla leleplezési ünnepélye. A régi gim
názium falába helyezendő emléktábla felava
tásánál Hubay Jenő a zeneművészeti főiskola 
tanára mond emlékbeszédet. Délben ünnepi 
bankett az Árpád-Szállóban. A junius 1-iki 
diákmajális délelőtt 8 órakor istentisztelettel 
kezdődik, melyet 9 órakor az Erzsébet-ligetbe 
való felvonulás követ. A menet élén az öreg
diákok csapata halad, melyet a liget első 
köröndjén a gimnázium tanári kara kormány
zó testülete nevében Raskó Kálmán igazgató, 
a mai diákok nevében Bartos György Vili. o. 
tanuló üdvözöl. Délelőtt 11 órakor folyik le 
a  pavillonban a Sz. Ö. Sz. évi rendes közgyű
lése és ennek keretében a tízéves jubileum 
megünneplése. Délután 1 órakor közebéd a 
ligetben. Délután 4 órakor a Levente Sport
pályán a gimnáziumi növendékek atlétikai 
versenyt és esti 6 órakor tánc kezdete a li
geti pavillonban. A majális rendezősége ez- 
idén sem indit gyűjtést a szegénysorsú diák
ság felsegélyezésére, hanem ezúton kéri meg 
a város és a vidéknek tehetős polgárait, hogy 
készpénz, vagy természetbeni adományaikat 
vagy a gimnázium igazgatójához, vagy a 
rendező Tótfalusi Aladár tanárhoz juttassák el. 
A majálisra szóló belépő jegyek árai: ifjúsági 
jegy 50 fillér, személyjegy 80 fillér, család
jegy 2 pengő. Felülfizetéseket a rendezőség 
a jótékony célra hálával fogad és hirlapilag 
nyugtáz.

H Í R E K
A  nemzeti politika pillérei

Az új országgyűlést megnyitó kormányzói 
beszéd összefoglalása és kijelölése mindannak a 
munkának, amely a kormányra és a parlamentre 
vár és amelynek jó és alapos elvégzését várja 
<i nemzet vezetőitől. Nagy magyar program ez. 
d beszéd, útmutatás és célkitűzés a nemzetnek
— mondotta a kormányzó. Ha továbbra is tel
jesíteni akarja történelmi küldetését, meg kell 
újhodnia szociális, gazdasági, jogi, kulturális és
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politikai vonatkozásokban egyaránt. Az egész 
magyar életet felöleli az államfő ünnepélyes 
megnyilatkozása s határozott és eltéveszthetetlen 
irányelveket szab a reális nemzetépitő alkotások, 
reformok megvalósításának módozataihoz. Az 
egész beszédből, annak minden mondatából 
gondolatából tartalmas erővel cseng ki és zen- 
dűl föl n földet, a magyar földet, a magyar 
népet istápoló szeretete. Az a testvéri együttérzés, 
az a rengeteg munkát, súlyos felelősséget vál
laló akarat, hogy a magyar nép tömegeinek 
sorsát meg kell javítani. Hogy meg kell erősí
teni, emberségesebb életviszonyok közé kell jut
tatni a népi milliókat, a dolgozó és nyomorgó 
magyar tömegekét. Félreérthetetlen határozottság
gal állapította meg a kormányzó beszéde, hogy 
„a gazdasági és szociális politikában nagy gon
dot kell fordítani a széles néprétegek megerősí
tésére és gondozására**. Az útja, a módja en
nek : a népegészségügyi szolgálatnak a falusi 
lakosság felé való fokozottabb kiterjesztése, az 
intézményes családvédelem, az egyke elleni rend
szeres védekezés, a kisgazda, kiskereskedő munka- 
és kereseti lehetőségeinek szaporítása és a mun
kásság szociális szükségleteinek kielégítése. Mesz- 
szehangzó, bölcs szavak jelölték ki a gazdasági 
reformpolitika kereteit. Az egészséges nemzeti 
birtokpolitikát Séchenyi fegyelmezett Önmérsékle
tével, menten minden sötétbe ragadó radikaliz
mustól, úgy kell megoldani, hogy általa sok- 
szorozódjanak a nemzetfenntartó magyar erők. 
A telepítések végrehajtását és a hitbizományok 
korszerű reformját, annak a gondolatnak kell 
irányítani, hogy az egészséges nagy• és közép
birtokok alátámasztasa mellett minél több kis
birtokost és önálló egzisztenciát teremtsünk, mert 
ezzel széles rétegeknek adjuk meg a lehetőséget 
a nemzet erkölcsi és anyagi javainak gyarapí
tásához. Szorosan idetartozik a kormányzatiak 
a kormányzói beszédben különös hangsúllyal 
kiemelt az a kötelessége, hogy rendezni kell a 
gazdaadósságok ügyét. Ennek minden édreket 
figyelembevevő megnyugtató szabályozása a 
mezőgazdasági termelés és a hitelgazdálkodás 
egyetemes szempontjaiból is olyan szükségesség, 
amelyet halasztás nélkül kell kielégíteni. A népre 
alapozott, a népért való nemzeti politika első 
pillérei ezek s mikor -a kormányzói beszéd az 
országgyűlés megnyitásán felsorakoztatta ezeket
— a nemzeti lelkiismeret parancsoló szavának 
adott hangot. A nemzet akaratát jelentik ezek 
a tennivalók, azt az afearafoí, mely erre a mun
kára hívta fel ezt a parlament, Gömbös Gyula 
reformparlamentjét, amely a kormányzói beszéd 
szellemében a Nemzeti Munka terv és Nemzeti 
Egység jegyében akar és fog is dolgozni. A jelek 
szerint elszántan és cé/fudafosan.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason május hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

lót, 10 órától magyar, az újtemplomban tólnyelvű isten
tiszteletet tartanak úrvacsoraosztással.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismisé, 10 órakor szentbeszéd nagy
mise. délután 4 órakor vecsernye. Köznapokon a szent
mise reggel fél 8 órakor. Utániak délután 4 órakor.

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

— Előléptetések.A honvédelemügyi miniszter 

előterjesztésére a kormányzó Marozsi János 

állampénztári igazgatót címzetes őrnaggyá, 

Takátsy Sándor főmérnököt, dr. Fejér Kálmán 

ügyvédet, vitéz Szomjas Frigyes tanitónőképző 

intézeti tanárt, vitéz Kovács Ferenc igazgatót, 

Csabacsűdy János csabacsűdi főjegyzőt és 

dr. Melis János oki. mérnököt címzetes szá

zadosokká. vitéz Zerinváry Szilárd kir, járás- 

bírót, vitéz Tepliczky János oki. mérnököt, 

vitéz Csatai György tanítót és Galó Mihály 

állampénztári főtisztet címzetes főhadna

gyokká, vitéz Biki Nagy Imre főjegyzőt cím

zetes hadnaggyá, dr. Simon Béla és dr. Ká- 

cser Rezső orvosokat címzetes főorvosokká 

nevezte ki.

— Köszönet. A szarvasi Kereskedő-alkal

mazottak Egyesülete ezúton is köszönetét 

mond a ,Juhászlegény,szegény juhászlegény** 

cimű darab műkedvelő-előadása rendezőjé

nek, szereplőinek és az érdeklődő kedves 

közönségnek.

Meghűlésnél, fájdalmaknál

Aspirin
t a b l e t t á k !

Csak a „Bayer" kereszttel valódi

Magyar gyártmány 
Gyógyszertárakban kapható.

S Z E R E N Á D
Regény, írta: MÁRCIUS 
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— Nem ! — ragyogott fel a szép asszony 
arca. Összeillőbb párt el sem tudnék képzelni ! 
De ha egészen meg akarsz békiteni édes, akkor 
végre is már mondd el az első talólkozástokat. 
És mondd el azt is, hogy tulajdonképen mi van 
köztelek ?

— Nóra melegen hozzásimult barátnőjéhez.

— Igen. drága ! Ezzel tartozom is neked I 
De talán nem ma. Majd holnap este. Vagy te 
talán tudnál mesélni, mikor olyan nagyon-nagyon 
tele van a szíved ?

— Én ! ?•"■— csodálkozott a szép asszony. 
Én tudnék!

Azután megértő, gyöngyöző kacagásban 
tört ki.

— De mindig elfelejtem, hogy én úgy sze
retek, mint'egy asszony. Te pedig úgy szeretsz, 
mint egy lány ! Jó éjt, drága kis Athéném !

A toronyóra mér elütötte a 11 -et, mire az 
ágyéban álmatlanul fekvő Október szempiilái 
nehezedni kezdtek.

— Ahá ! Talán most elalszom! — gon
dolta. És leheletszerű suttogással elkezdett ma
gának mesélni :

— Egyszer volt, hol nem volt. ..

A világ csak hangulat. ♦ •

Egy hete üdült már Október idillikus bé
kességben az Ányos-villéban. mikor ezt a bu- 
kolikus csendet egy forró délelőtt úgy 11 óra- 
tájban irgalmatlan csengőberregés és kapurázás 
zavarta meg.

Egy apró emberke toporzékolt a rácsos, 
zárt kapu előtt, egyik kezével szaporán töröl- 
getve izzadt homlokát, másik kezében panama 
kalapot, hóna alatt pedig egy irgalmatlan akta
táskát szorongatva.

— No mi az. mi az ? — kiabálta — rög
tön megüt a guta ! Hé. házmester ! vagy szoba
cica, vagy valami más naplopó odabent! Gye
rünk azzal a kapukulccsal apám. mert én ilyen 
szamárságokra nem érek rá ! Hé ! — bum ! — 
bumm ! — dörömbölt tovább. — Dér Schlag 
soll dich treffen ! Kinyitják már egyszer azt az 
ajtót, vagy berúgjam ? I Mindjárt megüt a guta ! 
Cézár, az Ányos-villa jól kifejlett farkaskutyája 
fenyegető iramban vágtatott a kapu felé.Mögöttesotét 
arccal lépkedett Vargyas Péter uram, a villa öles 
termetű kertésze, egyben házmestere.

— Mi az, mi az ? — mordult fel már 
messziről, nem a legbarátságosabb hangon.

— Mi az, hogy mi az ? — dühöngött to
vább az indulatos kis ember a kapu előtt.
— Ennyi idő alatt az a jó Isten másod
szor is megteremtené a világot 1 — Dér Schlag 
soll dich treffen! — csapott mérgesen aktatás

kájával a kutya felé, a rácson keresztül. Rúgja 
innen a pokolba ezt a büdös dögöl, apám, en
gem pedig engedjen be egy-kettő I No gyerünk 
azzal a kapukulccsal apám, mert én ilyen sza
márságokra nem érek rá !

Vargyas Péter uramnak azonban szemmel- 
láthatólag nem imponált a mérges kis ember, 
mert egyáltalán nem sietett kaput nyitni.

Ellenkezőleg : kényelmesen nadrágzsebébe 
mélyesztelte a kél kezét és felemelte a hangját.

— Hallja az úr! Itten osztán ne lármáz
zon, mert nincsen a kocsmában I Itten az úrnak 
biztosan nincs is semmi keresnivalója. Ez itt az 
Ányos-villa. Itt finom, csendes úriemberek lak
nak. Megértettük-e! ?

— Ányos-villa, Ányos-villa !— dühöngött 
tovább a kis lármaharang. Semmi közöm az 
Ányos-villáho I — Rögtön megüt a guta I

— Bár ütné meg! — véleményezte Var
gyas uram. Ha pedig semmi köze az Ányos- 
villához, akkor azt tanácsolom . . .

— Bum I - - bum 1 — bumm ! — zuhog
tak a kapura az ádáz ökölcsapások. Hallja-e 
ember!? — üvöltözte a megveszekedelt vendég,
— addig engedjen be, amig szépen beszélek, 
meri ha gorombéskodni kezdek, akkor már rég 
rossz magának, maga dromedár, maga víziló, 
maga kretén ! Dér Schlag soll dich treffen I — 
csapolt be ismét a rács közölt a vadul ugató, 
acsarkodó kutya felé.



Friss készítésű TENNISZUTOK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papirkereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés. — OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. — S. M. „Spencer“ versenylabdák eredeti áron.

— Előléptetés. Magyarország kormányzója 

vitéz Tóth Sándor öcsödi postamestert, tart. 

főhadnagyot századossá léptette elő.

•  Képeket vásárolt a főváros. Budapest 

székesfőváros a magyar művészet pártfogása 

céljából a kiállítások értékesebb darabjait 
minden évben meg szokta vásárolni. A 

Magyar Képírók most zárult képkiállitásán 

ismét több képet vásárolt a műbarát főváros 

és többek közölt Illésy Péter fiatal és tehet

séges festőművésznek „Virágmező" cimű 

képét is. Illésy Péter a szarvasi gimnáziumnak 

volt a tanulója.

NYELVTAN
Ifj. Zerinváry Szilárd verse

Most a szerelem titkos nyelvtanát 
Nézegetjük, mint két pajkos gyerek 
És mosolyogva lapozgatjuk át.

Gyere közelebb, nézd milyen remek.
Itt csókot szórnak bátran az igék 
És hódítanak a melléknevek.

Mindenki itt van; távol senki sincs ;
Itt-ott egy öreg szabadságra megy; 
Szegények I Kár! Legalább búcsú/ ints.

Az igékt látod mind a férfiak,
Ti vagytok itt a mellék- s főnevek,
Az öregek már csak kötőszavak.

Az ige csókol, szeret és becéz,
A főnév tűri s visszaadja csak,
Az irigy jelző inkább félrenéz.
Némely igének két főneve van.
Pedig úgy-e egy is elég ? Sok is 7 
De elég volt I Most hallgasd meg szavam:

Mondjuk nekik, hogy fáradtak vagyunk 
Kis Főnevem s kérjünk vakációt,
Mint az aggok : de együtt utazunk I

— Miniszteri biztos kiküldetés. A földmivelés- 

ügyi miniszter a szarvasi Tessedik Sámuel 

középfokú gazdasági tanintézet képesítő 

vizsgálataihoz miniszteri biztosul dr. Czvet- 

kovics Ferenc miniszteri tanácsost küldte ki.

— Helyreigazítás. Multheti számunkban a 

békésszentandrási Nemzeti Egység új alelnö- 

kének a nevét rossz hiradás következtében 

tévesen közöltük. Az április 28-iki választmány 

Aszódi István eddigi alelnök helyét Kovács 

István Iparos-Köri alelnökkel töltötte be.

A  jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

Nagyon olcsó áron kap kedvező 
részletre, új vagy használt por- 
tableésirodai gépeket. Szakszerű 

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás I

Izsák J a k a b
M e z ő t ú  r

Telefonszám : 59.

Átadták hivatásának a szarvasi Levente-otthont
Hozzáfogtak a levente-lőtör kiépítéséhez a Horthy-sporttelepen

Szarvas község elöljárósága és a 
Levente Egyesület agilis vezetősége 
az egyesület régi tervét váltotta valóra 
akkor, amikor nagy áldozatkészséggel 
megvette a Robitsek-féle Máría-ma- 
lom egyik melléképületét, anely legu
tóbb egy asztalosüzem helyisége volt 
és azt nagy gonddal Levente-Otthonná 
alakította át. A régen vajúdó ügy 
most valóra váll a leventék a saját 
otthonukban találkozhatnak. A már is 
praktikus Levente-Otthont már átadták 
hivatásának és az ünnepélyes felava
tást is rövidesen megtartják egy mű

soros ünnepély keretében. Ugyancsak 
megvalósítás stádiumába jutott a le
vente lőtér ügye is. Szarvas Község 
Elöljárósága a napokban ki is nézette 
a lőtér építményének helyét, a föld
munkálatokhoz már hozzá is kezdtek 
és rövidesen kész lőtér fogja díszíteni 
a Horthy Sporttelepet. Ezután majd a 
sporttelep kerítéssel való elkerítése vár 
megvalósításra és akkor Szarvas mond
hatja magáénak a környék legjobban 
felszerelt és legszebb sporttelepét. A 
Levente-Otthon elkészülte a levente 
ifjúság körében nagy örömöt váltott ki.

— Laub István t  (1883—1935). A magyar 
zenei világ impozáns részvétele mellett te
mették május 5-én az óbudai temetőben Laub 
Istvánt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
kiváló tanárát, a nagy zenepedagógust és a 
jeles zongoraművészt, akit Szarvason is jól 
ismertek, a november havi Chován-emlék- 
hangversenyen itt aratla utolsó nagy zongora
művészi sikeréi. Koporsójánál a Zeneművé
szeti Főiskola részéről dr. Isoz Kálmán, tanári 
kara részéről Székely Arnold búcsúztatta a 
kiváló zeneművészt, mig sírjánál a SzöSz 
nevében dr. Horváth Dezső, titkár mondott 
beszédet. Bár művészi pályájának útja — 
mondotta — nem a nagy költőket, művésze
ket nevelő szarvasi alma mater szárnyai alól 
indult el, mégis szoros kapcsolataink folytán 
mindenkor büszkén tekintettük őt a magun
kénak. Megadatott neki, hogy tanítványa, 
majd a Zeneművészeli Főiskolán 27 éven 
át hű követője és utóda lehessen a mi nagy 
Chován Kálmánunknak, akinek szarvasi 
szülőháza előtt fedetlen fővel adott ’ hálát 
ezért a kegyért az Egek Urának. Hogy Cho
ván Kálmánnak klasszikus magyar muzsiká
ját méltó keretben megint megszólaltattuk s 
halhatatlan emlékét a szarvasi alma mater 
falába ércbe önthettük s hogy a Zeneművéj 
szeli Főiskolán ami szarvasi nagyjainknak : 
Szendy Árpádnak, Moravcsik Gézának és 
Chován Kálmánnak nemes tradíciói ma 
is élnek, e körül nagy érdemei vannak Laub 
Istvánnak, aki utolsó nagy zongoraművészi 
sikerét is a mi általunk rendezett hangverse
nyeken aratta, amikor a rádió hullámai utol-

szor vitték szét a világba az ő elismerten 

mesteri játékának töretlen fényét és magával 

ragadó erejét. Az a veszteség, amely család

ját és a magyar zenei kulturát tragikus ha

lálával sújtja, a mi, az öregdiákok Egyesülését 

is érinti.

— Lóverseny Szarvason. A szarvasi Levente 

Egyesület vasárnap a Horthy sporttelepen 

járási lóversenyt rendezett, amelyen I. békés

szentandrási, II. a szarvasi, III. az öcsödi, 

IV. a kondorosi és V. a csabacsűdi Levente 

Egyesületek csapatai lettek. Egyéni lóverseny

ben az oktatók versenyében 1. dr. Gémes 

Szilárd (Szarvas), 2. Györgyjakab Endre (Bé- 

késszentandrás), 3. Szarvas János (Szarvas) 

4. Dérczi Lajos (Békésszentandrás), 5. Mohács 

László (Kondoros) lettek. Egyéni levente ló

versenyben 1. Sinka Gábor (Békésszentandrás) 

2. Gugolya Károly (Békésszentandrás), 3. Kas

nyik Pál (Csabacsűd), 4. Brusznyicki Károly 

(Szarvas), 5. Bezdegh Dániel (Öcsöd), 6. Ada- 

movszki János (Szarvas) lettek. Egyéni nyilazó 

versenyben az oktatók közül 1. Bagi Ádám, 

2. Bankó Sándor, 3. Szarvas János, 4. Gyurik 

Pál, leventéknél 1. Bagaméri Lajos (Békés

szentandrás) 2. Bertók Gyula, 3. Zleszik 

Mátyás és 4. Kohut Pál. A csapatversenyben 

első a békésszentandrási, második a szarvasi 

csapat lett.

^  alkatrészek és gumik mindenféle gyárt- 
tfll mányban

QJ
^  I dinamó és carbid-lámpa 

* > |  ^  I javítás jól és olcsón a legrövidebb idő alatt
o j--------- :----------------  — *

I DANKO müszet̂ szné̂Szâ



Szőrme* és városíbundákaí
molykár elleni megóvásra
elfogad DARIDA dívaíszűcs.

Szarvas, Postával szemben.

Önnek is tartozom

HETENKÉNT
ír}*: OROSZ IVÁN'

Naposcsirke a járdán
Nyolcórára járt az idő. Az ótemplomból 

megnyugodott lelkű és végy nélküli testű öregek 
egyszerű feketében, némely férfia hosszú, fehér 
lobogóhajjal vonullak hazafelé a reggeli isten- 
tiszteletről. Naponta látom őket hazafelé mende- 
gélni, csendesen beszélgetve; mindig ugyanazok. 
A templomajtóban háromfelé válnak, köszönnek 
egymásnak és mennek haza reggelizni. Nyugdíjas 
kisbirtokos öregek ők. A földecskét már átadták 
a fiataloknak művelésre, azok a tanyán vannak, 
ók pedig itthon laknak az unokákkal és őrzik a 
házat és esténként várják a legelőről hazaérkező 
teheneket. Az ifjabbja a tanyán van, a jórésze 
már el is felejtette, vagy meg se tanulta az ősök 
nyelvét, a tótol, az egyéb társadalmi osztályok 
tagjait pedig a munka utáni harc köti le, azon
kívül nem is értik a hétköznapi állandó tót isten
tiszteletet, igy hát minden reggel ugyanazzal a
20—30 öreggel találkozik az, akinek arra vezet 
az útja. Valahogy úgy érzem, hogy reformokra 
szorul már ez a sok tót és kevés magyar isten
tisztelet, amikor a lakosság 90 százaléka már 
magyarul beszél. Akkor, ha reggelenként ma
gyarnyelvű istentiszteletek is lennének, bizonnyal 
többen járnának templomba a munka előtt, sőt 
még a fiatalabbja is bekerülne egy-egy imádságra, 
így hát csak öreg nénikék és bácsikák járnak 
el oda hatalmas Tranoscius-énekeskőnyveikkel, 
nagyritkán a gyászoló családok, az iskolai idő 
alatt pedig a kórusra vezetett éneklő gyerekek. 
Ugyanaz a kép fogadott a minap is. Péntek volt 
és a templomból jövőkkel szembe a piac felé 
tartottak nagyon sokan salátával, palántákkal 
telt kosarakkal. A paróchia előtt pedig a földön 
egy árva egynapos csirke álldogált a májusi hi
degben és csipogott keservesen. A jövő*menők 
megálltak egy-egy pillanatra, szerettek volna se
gíteni is a kis csibén, de összehúzták magukon 
a télikabátokal és mentek tovább. A csirke pe
dig ott csipogott keservesen, jó kotlósanyja me
leg szárnyai alá vágyódva. Talán egy piacra 
siető asszony kosarából pottyant ki szegény és 
most itt áll a kövezet hidegében. Mert hideg 
volt még akkor is, úgy nyolcóraiéiban hiábapró 
bállá a nap fénylándzsáival áttörni a lassan felfelé 
húzódó ködöt. Mert ezen reggelre háromfokos 
hideg szántott végig a határon és tönkretette a 
gyümölcsösöket, szőlőket, veteményeseket. Én a 
Mangolból jöttem be reggeli sétám után nagy 
szomorúan, mert megdöbbenve láttam a pompás 
diófák feketébe bomlását, a szőlőknek egy évre 
való lehervadását, a vetemények pusztulását. A 
burgonya-zsengék helyén csak egy fagyott bar- 
násszürke halom állott és oly sok reménnyel 
ojtott őszibarack csemetéim kókadtan hajoltak le 
a föld felé. Sirhatnékom volt kedvenc sárgaba
rack és cseresznyefáim termésének pusztulása 
láttára és amikor az utca hidegében a kis csir
két megláttam szivem a torkomra szaladt és ha 
szólt volna valaki hozzám bizonyára nem tud
tam volna visszafelelni. A nép az ilyen kiscsir
kére tréfásan azt szokta mondani, hogy nadrágot 
kellene adni rá. Hát igen én hasonlóra gondol
tam, hogy a természet szomorú pusztulása után 
legalább a kis elveszett csirke maradjon meg. 
De a csirke idegen tulajdon volt, még zsebembe 
sem dughatnám a lopás gyanúja nélkül. Már 
úgy volt hogy szólok valakinek ,hogy vegye párt
fogásba, amikor egy iskolába menő leányka ért 
oda. ö  nem töprengett a törvényen, benne a 
szivjóság szólalt meg, azonnal meleg kacsóiba 
kapta az ártatlan kis csirkét, rálehelt egynéhányat 
és babusgató szavakkal, az örök nőiség drága 
megnyilatkozásaival melengette. Majd elővette a 
zsebkendőjét, belepólyálta az egynapos csirkét 
és sietve ment tovább az iskolába. Erre én is 
megnyugodtam. Oly jól esett érezni azt, hogy a 
mostani önző világban néha, még ha iskoláslá
nyokban is, de megmozdul valami, amit egykor 
önzetlenségnek és szeretetnek neveztünk és az 
ilyen kis tettekben is kifejezésre jut. Hogy mi 
lett a kis csirkével, nem tudom, de hiszem, hogy 
egykoron, ha felnő bő tojáshozammal fogja meg
hálálni annak a kislánynak a jószívűségét.

— Dübörgő csorda. Irta: Zane Grey. E regény 

írójának neve már egymagában is márka. 

Es biztos Ígérete izgalmas és örömteli óráknak. 

Amerika ősi világának, az eposzok hőseire 

emlékeztető honfoglalók gigantikus küzdel

meinek és a vadon természet romantikus 

bűbájának megragadó képeit olyan színekkel 

eleveníti fel olvasói előtt, amilyenre alig von 

példa a modern irodalomban. Ez a legújabb 

regénye a nagy1 polgárháború utáni időkben 

játszódik le, amikor még az utolsó, szabadon 

vándorló bivalycsordák beláthatatlan tömegei 

a vakmerő vadászcsapatok és szerencse

keresők százait vonzották Vadnyugat végte

lenbe nyúló rónáira. Halálos bosszút esküvő 

indiánok harci orditása vizszhangzik a mere

deken égbenyúló hegyek sziklás falai között 

s minden emberiességükből kivetkőzött rabló- 

csapatok támadják meg orvul a mit sem 

sejtő vadásztáborokat. S miközben az ese

ményeknek tobzódó árja mind sötétebb hul

lámokba tornyosulva magasodik a kibonta

kozás reménysége elé, b bajtársi hűség és 

szerelem napfénye üditi fel újra meg újra 

szivünket. A Palladis ezt a Zane Grey művei 

közt is kimagasló értéket képviselő regényt 

az Egypengős Regények sorában s Pálföldy 

Margit művészi fordításában jelentette meg. 

Kapható Szarvason Nagy Sándor könyv- 

kereskedésében.

— Szegényházat állítanak fel Öcsödön. Öcsöd 

község elöljárósága nemes gondolkodásáról 

tett tanúságot akkor, amikor elhatározta,'hogy 

szegényházat állit fel Öcsödön. A volt fő

jegyzői lakást is szegények részére rendezik 

be és rövidesen átadják a hivatásának.

— Mielőtt beszerezné tenniszütöjét vétel

kényszer nélkül tekintse meg Nagy Sándor 

könyvkereskedő készletét, hol kedvező fize

tési feltételek mellett vásárolhat már 14 P-től.

a1 trroisö Cvtueo élűmért és vezető peohhezO szebc 
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f. 

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére.

Az összes permetezőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

bejelenteni, hogy cséplő, gőz
kazán, traktor, autó csakis

c s a p á g y a k k a l  működik 
kifogástalanul.
Bakok, csapágyházak raktáron I

DÁN KÓ műszerész
Szarvasf Árvaház. 

Kérjen árajánlatot!

— Ismét Honthy Sándorné kapta meg a ligeti 
vendéglőt. Szarvas község képviselőtestülete 

a múlt héten közgyűlést tartott, amelyen 

egyhangú határozattal árverés mellőzésével 

három évre ismét Honthy Sándornénak adták 

bérbe az Erzsébet-ligeti kioszkot, mivel a 

község legnagyobb megelégedésére a leg

teljesebb szakértelemmel látja el az igényeket. 

A szorgalmas és becsületes munka ilyetén- 

képen való megbecsülése tiszteletreméltó és 

az elöljáróság és képviselőtestület megértésé

ről és pártfogásáról tesz tanúbizonyságot.

— Maga ellen vét az a tenniszjátékos, aki 

tenniszütöjét nem Nagy Sándor könyvkeres

kedőnél húroztatja.

— Kigyulladt egy ól. Lestyan János szarvasi, 

zöldpázsiti lakos házának udvarán egy tyúkól 

kigyulladt. Az összefuttat szomszédok a tüzet 

azonnal eloltották. A kár jelentéktelen. .A tűz 

gondatlanságból keletkezett.

Hirdetmény
A Körös-Tisza-Marosi Armentesilő és 

Belvizszabályozó Társulat Békés-bábockai 
szakasza védtölléseinek fűtermése a szakasz 
igazgatóság által összeállított eladási feltételek 
mellett az alábbi sorrend szerint lesz a hely
színén készpénz fizetés mellett értékesítve: 

Május 15-én, szerdán reggel 8 órakor 
kezdetét veszi az értékesítés a Szar vas—mező
túri vasútihid fölött 400 méterrel és halad 
Békésszentandrás felé délig a 12. szentandrási 
őrházig és onnan délután fél 2 órakor folylatva 
a védtöltés 68500 fm-ig.

Május 16-án csütörtökön reggel 8 órakor 
kezdődik a Horga-lapos alsó végénél vagyis 
a védtöltés 68500 fm-énél és halad végig a 
védtöltés 75 km-ig és délután folytatva 2 órakor 
az Öcsöd község alatti akácos erdőnél a 
szakasz határáig, vagyis Bábockáig.

Május 17-én, pénteken reggel 8 órakor 
kezdetét veszi az értékesítés a védtöltés 
50800 fm-énél a Kozsuch-tanya fölött és halad 
Endrőd felé délig a 7. endrődi őrházig és 
onnan délután 2 órakor folytatva estig a 6. 
gyomai őrházig.

Szarvas, 1935. május 1.

Takátsy Sándor s. k» 
azakaazfőmérnök.



— Missziói vallásos estély. Vasárnap este 

6 órakor az evangélikus egyház az árvaházi 

díszteremben missziói vallásos estélyt rendez. 

Erre az estélyre a szarvasi missziói egyesü

letnek előadóul sikerült megnyernie id. Vidor 

Jánost, a Vasárnapi Iskolai Szövetség hiva

talos lapjának főszerkesztőjét Budapestről. A 

rendkívül érdekesnek Ígérkező előadás köz

pontja lesz egy változatos, szép műsornak, 

amelyből különösen kiemelkedik Lányi Her- 

min vasárnapi iskolás növendékeinek néhány 

megható jelenete, Szakács György tanító 

éneke, Bartos György hegedűjátéka és a lé- 

lekneme’sités alkalmainál mindig készségesen 

szolgáló Protestáns Leányegyesülel karéneke.

— Ötszázan veitek részt dr. Tóth Pál tiszte
letére rendezett közvacsorán. Szombaton este 

a szarvasi Nemzeti Egység szervezete és a 

Polgári Kör dr. Tóth Pál országgyűlési kép

viselő tiszteletére nagyszabású közvacsorát 

rendeztek, amin mintegy ötszázan vettek részt. 

Vitéz Biki Nagy Imre községi főjegyző, a 

Polgári Kör elnökének üdvözlő szavai után 

Raskó Kálmán gimn. igazgató, a Nemzeti 

Egység kerületi elnöke mondott nagyhatású, 

gyönyörűen felépített beszédet dr. Tóth Pál 

érdemeiről. Ezután Ribárszky Pál ny. főmérnök 

a Nemzeti Egység helyi szervezetének elnöke 

üdvözölte dr. Tóth Pál képviselőt képviselővé 

való választása alkalmából. Dr. Silberstein 

Dezső és dr. Kökényessi Pál mondottak még 

beszédeket, amikre dr. Tóth Pál válaszolt 

lelkes szavakkal, megígérve, hogy ezután is 

a kerület és az ország népének érdekeiért 

fog küzdeni a parlamentben. A nagyszámú 

közönség lelkes ünneplésben részesítette a 

kerület képviselőjét. A beszédeket a kisebb 

termekbe hangszórókon közvetítették, ami 

Sztrehovszky Márton műszerész és rádió ke

reskedő hozzáértését dicsérte.

— Öregdiák-találkozó az idei diákmajálison,
Előző számunkban jelentettük már, hogy az 
e tanév végén, a szarvasi gimnázium diák
jainak hagyományos tavaszi ünnepére össze
hívott diáktalálkozók között az ötven évvel 
•ezelőtt érettségizettek találkozóját az eddigiek 
fölé az a körülmény emeli, hogy azon részt 
vesz a SzÖSz kiváló elnöke dr. Raffay Sán
dor püspök is, ki fél évszázaddal ezelőtt tett 
érettségit a helybeli ev. gimnáziumban. A 
ritka szép ünnepen az akkor érettségizettek 
közül megjelennek még Benedikty Kálmán, 
Gönczy György, Hegedűs Kálmán, Kemény 
Gyulau Konok Tamás, Küzdényi Szilárd, dr. 
Kun Árpád, Mály Lajos, Ónody Szabó Károly 
és Schall Kálmán. A 25 évvel ezelőtt érett
ségizettek találkozóját Szántó Róbert kelen
földi ev. lelkész rendezi. E két találkozón 
kivül ugyanezen a napon (június hó 1.-én) 
összejönnek még a 40, 30, 20 és 10 évvel 
ezelőtt érettségizettek is.

— Választmányi gyűlés. A Nemzeti Egység 
Szarvasi Kerületének Választmánya csütör-

— Közgyűlés a szarvasi Levente-Egyesületben.
A szarvasi Levente-Egyesület a múlt héten 

tartotta meg évi rendes közgyűlését dr. Aszódi 

Imre kir. vezetőjárásbiró elnöklete mellett. 

A közgyűlés a zárszámadás és költségelőirány

zat bemutatása és elfogadása után a régi 

vezetőségnek a felmentvényt megadta. A köz

gyűlés egyhangú lelkesedéssel elnöknek dr. 

Aszódi Imrét, alelnököknek dr. Fejér Kálmánt, 

Józsa Mihályt, dr. Tokay Lászlót, dr. Podani 

Pált, pénztárnoknak Rohoska Jenőt, jegyzőnek 

könyvtárnoknak éá szertárosnak Bankó Sán

dort, választmányi tagoknak Liszka Gyulát, 

Darida Györgyöt, Darida Mihályt, Szabolcs 

Károlyt, vitéz Takáts Istvánt, id. Géczy Dezsőt, 

Krebs Zoltánt, vitéz dr. Zerinváry Szilárdot, 

Galáth Jánost, dr. Sinkovicz Mihályt, dr. 

Demian Györgyöt és Galó Mihályt válasz

totta meg.

— Szarvasi tanítók előadásai Orosházán. A

békési ág. hitv. ev. Egyházmegyei Tanító

egyesület szombaton Orosházán, az Evan

gélikus Nőegylet székházéban tartja meg évi 

közgyűlését. A közgyűlésen Rohony Pál 

szarvasi ev. tanító „Szeretetnevelés az isko

lában*, Lelkes Pál szarvasi ev. tanító pedig 

„Tanító egyénisége és a nevelés* címmel 

tartanak előadásokat.

— Felhívás a Szarvas nyaralóhely propaganda 
bizottságtól. Hogy a nyaralás céljából ideérke

ző idegenek elhelyezhetők legyenek, jelentse 

be mindenki, akinek ilyen célra bútorozott 

kiadó szobája van Szarvas-Propaganda Bi

zottság ügyvezető igazgatójánál, Liszka Gyula 

nyug. máv. főfelügyelőnél III., 148. szám 

alatt. A bejelentés lehetőleg írásban történ

jék. Bejelentendő a szoba fekvése, nagysága, 

bútorzata, napi, heti és havi ára, továbbá 

az is, hogy konyha használat meg van-e en

gedve. Akik a nyaralóknak ellátást is hajlan

dók nyújtani, ezt is tudassák az ár megje

lölésével.

— Tejrazzia Szarvason. A szarvasi heti

piacon a múlt hélen dr. Remenár Géza fő

vegyész, a békéscsabai vegyészeti állomás 

vezetője tejvizsgálatot tartott. A vizsgálat 

során 32 asszonyt állítottak elő, akik ellen 

az eljárást megindították.

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és is

merősöknek, akik megboldogult férjem, illetve 
édesapánk elhunyta alkalmával részvétükkel 
felkerestek és a temetésen megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Szarvas, 1935. május 10.

Özv. Prlbelszkl Istvánná 
és családja.

A Thália Színház vendégszereplése 
Szarvason

Miskey József színművész igazgatása 
alatt működő jónevű és egész országban is
mert Thália Színház kamarajátékainak sze
replését szép érdeklődéssel fogadta Szarvas 
kulturközönsége. A színre kerülő darabok 
mindegyikét érdeklődéssel hallgatta végig a 
közönség és lelkesen ünnepelte a kiváló 
erőkből álló társulatot. Miskey Józsefet már 
jól ismerjük Szarvason. Az ő neve komoly 
értéket képvisel. Erősen beélő játékáért,igazi 
tehetségéért nagyon kedveli a közönség itt 
Szarvason is. Donáth Kató kedves megjele
nésű, finom árnyalatokkal dolgozó tehetséges 
művésznő, nemkülönben Forgács Magda is, 
aki gazdagskálájú játékmódja révén lett köz
ismert. Fehérvári Kató pedig melegtónusú 
hangjával, ügyes játékával simul az együt
tesbe, amelynek többi férfi tagjai is figye
lemre méltóak. Deák Ferenc őserejű, erős 
karakterizáló készséggel áldott művész, Fü- 
redy József minden szerepét ügyesen, válto
zatosan hozza ki. A színtársulat vendégsze
replését három nappal meghosszabbította.

A Thália Színház búcsú-előadásai:
Péntek este zónaelőadás félhelyárakkal 

16 fillértől 70 fillérig. Színre kerül közkívá
natra a Mai lány, az Aranyos öregek cimű 
vígjáték és a Zálog. Szombat este premier: 
a budapesti Bethlentéri Színpad idei legna
gyobb sikert aratott darabja a Péntek este, 
Szomory Dezsőtől kerül színre, ugyancsak 
szombaton megy Vaszary János szellemdús 
vigjátéka a Nem divat a szerelem. Vasárnap 
ismét premier, az Andrássy-úti Szinház nagy
sikerű műsordarabja, a Geraldine és nagy 3 
képből álló vígjáték, Hans Járaytól színre 
kerül a legjobb szereposztásban. Az est mű
során szerepel még a Valse Triste cimü tra- 
gicomédia. Péntek este még kivételesen a 
csütörtökön már lejárt bérletszelvényeket még 
beváltják és pedig 30 fillér ráfizetéssel egy 
szelvényre 2 jegyet kapni.

tökön, május 9-én a Polgári Kör külön helyi
ségében tartotta rendes közgyűlését, melyen 
a kerülethez tartozó négy község szerveze
tének vezetői számoltak be az utolsó félév 
munkájáról és eredményéiről.

Aratógépalkatrészek 
és aratóponyvák,

Mc. Cormick, Massey Harris, 
Deering, Milwaukee, JohnstonSib
gépekhez és mindennemű mezőgazda- 

sági gépalkatrészek, műszaki cikkek és 

olajok legolcsóbb beszerzési forrása: 

Zöldhegyi M. István Budapest
VI., Horn Ede utca 10.

B ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!



— Hivatalvizsgálat. Dr. Szakolczay Lajos, a 

gyulai kir. törvényszék elnöke a szarvasi járás

bíróságon szokásos hivatalvizsgálatot tart.

— Az iparosifjak összejövetele. A szarvasi 

Iparosifjak Önképzőköre június 2-án az Ipar- 

testületben családias, műsoros összejövetelt 

rendez.

— Tanitó-gyűlés. A Békésvármegyei Tanító

egyesület szerdán Békéscsabán tartotta meg 

évi közgyűlését. A közgyűlés a Magyar Tanító

egyesületek Egyetemes Szövetségének taná

cséba taguj Molnár László igazgatótanitót, 

a szarvasi járásköri elnökét küldte ki.

— Sajnálatra méltó emberek, kik rheumától 

szenvednekl Könnyen segíthetünk azonban 

rajtuk ASPIRIN tablettával. A tablettán lát

ható Bayer-kereszt szavatol a valódiságért 

és jóságért.
— Új menetrend május 15-töl. A szarvasi 

vasútállomás főnöksége az alábbiakban közli 
a szarvasi állomáson a vonatok érkezését 
és indulását a május 15-től életbelépő me
netrend szerint. Mezőtúr felől Szarvasra ér
kezik (éjjel) 2 óra 25 perckor, Orosháza felé 
indul 2 óra 27 perckor, érkezik 6 óra 46 perckor, 
indul 6óra48-korérkezik 12 óra 17 perckor,indul 
13 óra 10 perckor, érkezik 18 óra 2 perckor, 
indul 18 óra 4 perckor, érkezik 20 óra 17 
perckor (csak Szarvasig). Szarvasról indul 
5 óra 40 perckor. Orosháza felől Szarvasra 
érkezik 7 óra 46 perckor, Mezőtúr felé indul
8 óra 30 perckor, érkezik 14 óra 7 perckor, 
indul 14 óra 9 perckor, érkezik 16 óra 40 
perckor, indul 16 óra 42 perckor, érkezik 19 
óra 3 perckor, indul 19 óra 5 perckor.Szarvas
ról indul 23 órakor.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben május 3-tól május 1 0-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek: Kis János- 
Mihály és Klimaj Judit leánya Julianna, 
Skorka Pál és Osztás Judit fia Pál, Fulajtár 
András és Krajcsi Erzsébet leánya Mária, 
Zuberecz János és Diján Zsuzsanna fia János, 
Skorka Mihály és Hruska Anna fia György, 
Frankó János és Filyó Mária leánya Mária, 
Grünvald János és Schlosser Róza fia István, 
Rágyanszki György és Lestyan Mária leánya 
Mária, ifj. Janurik András és Csjerni Mária 
leánya Judit, Varga Pál és Adamik Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, Antalik Pál és Sebák 
Zsuzsanna fia János. Házasságot kötöttek: 
Delemia Sándor Misúr Katalinnal, Valastyan 
János Benka Judittal, Bircsák Mihály Rómer 
Judittal, Janecskó János Kugyela Zsuzsanná
val. Rideg György Blaskó Judittal, Juhos 
Mihály Poljóka Erzsébettel. Elhaltak: Szmka 
Mihályné Belicza Anna 72, Stefáni János 75, 
Benkó János 74, Mészáros Lajos 75, Gulyás 
Mária 23, Paulik Erzsébet 62, Filyó Pál 72, 
özv. Novodonszki Jánosné Lestyan Mária 71, 
Toman Jánosné Palyó Mária 76, Krajcsi 
Márton 68 éves, Rágyanszki Mihály 1 hónapos 
korukban. Holttányilvánitották: Dudás Pál 36 
éves közlegényt, aki az orosz harctéren, 
Szebegyinszki György 37 éves szakaszvezetőt, 
aki az orosz harctéren és Brlás Mihály 34 
éves közlegényt, aki az orosz harctéren, hősi 
halált haltak.

Meghívó. A Szarvasi Kisgazdák és Föld

művesek Pártköre 1935 május 19-én délután

2 órakor tartja évi rendes közgyűlését saját 

helyiségében, melyre a tagokat ezúton is 

meghívja az elnökség.
— Egy kiváló cirkusz Szarvason. Szombaton 

este kezdi meg előadásait a szarvasi Kossuth- 

téren az egész Európában jól ismert szabad

téri előadásokat tartó Brabanti-cirkusz érde

kesebbnél érdekesebb műsorszámaival. A 

közönség részére ülőhelyeket is fenntartanak 

és a cirkusz igazgatósága ezúton kéri az 

érdeklődő közönséget az előadások láto

gatására.

— Érdekes futballmérkőzés lesz vasárnap 
Szarvason. Vasárnap délután félöt órai kez
dettel jótékonycélú labdarugó-mérkőzést ját
szik a szarvasi Tűzoltótestület csapata a 
Levente-Egyesület oktatói karának csapatá
val. A bevételt a Levente-Otthon felszerelé
sére fogják fordítani. A helyárak olcsók: 50, 
30, 20 és 10 fillér. Hölgyek nem fizetnek.

— MÁV—Turul 7:1 (1:0) Biró. Vecsernyés. 
A múlt vasárnap Békéscsabán a MÁV alapos 
revánsot adott a Turulnak az ősszel Szarason 
elszenvedett 1 : 0-ás vereségért. A Turulnál 
az utóbbi időben visszaesés tapasztalható, 
azonban remélhető, hogy a csapat rövidesen 
újra magáratalál. A vasárnapi mérkőzésen 
az első félidőben egyenrangú ellenfele volt 
a Turul a bajnokjelölt MÁVnak. A szerencse 
a csabaiakat juttatja vezetéshez egy góllal, 
melyet Böschat lőtt. Szünet után hatalmas 
iramot diktál a MÁV és már a 3-ik percben 
Ancsin golt lő. A 19. és a 21-ik percben 
Oprica, a 27-ik percben Halmai, majd a 31-ik 
percben megszületik a Turul becsület gólja 
is Füle révén. Ezután még Ancsin és Oprica 
terhelik egy egy góllal a Turul hálóját és a 
végeredmény 7:1. Vasárnap újra nehéz napja 
lesz a Turulnak, ugyanis Tótkomlósra fog 
menni bajnokit játszani. A TTC otthonában 
nem lebecsülendő ellenfél.

— A Bocskay Orosházán játszik bajnoki mér
kőzést A Bocskay vasárnap Orosházára 
megy bajnoki méközést játszani az OFC-vel. 
Az elmúlt vasárnap a szabadnapos Bocskay 
egy kombinált csapatot küldött Öcsödre az 
ottani Kinizsihez barátságos mérkőzésre. A 
mérkőzést a Kinizsy nyerte 3:1 arányban. 
Igaz, hogy Kántor bíráskodása mellett még 
a Fradi is vereséget szenvedett volna Öcsödön.

— KTE—BISE 5 :3 (3 :1). Biró: Kiss. Hatal
mas iramú mérkőzésen, megérdemelten győzte 
le a lelkes kondorosi csapat a békésieket. 
A gólokat a KTE részéről Bárdos, Tóth, (3) 
Ivanics. A BISE részről Cs. Varga II. (2) és 
Kereki lőtték. A KTE vasárnap Medgyesegy- 
házán játszik bajnokit a Kinizsivel.

Ötvenszázalékos kedvezményes utazás a 
„Budapesti Nemzetközi Vásárra” érvényes : 

felutazásra április 27-től május 13-ig. Vissza

utazásra május 3-tól május 19-ig. Az igazol

vány ára 2'80 gengő. A Budapesti Kertészeti 

Kiállításra 1 pengős belépő-jegyek kedvez

ményes áron 60 fillérért válthatók Anderman- 

nál.
************************************

Márkás kerékpárok
minden méreíben, 
gyermekkocsik 17 P4öl í 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. ■ STEFÁNINÁL

— Egy szarvasi iparos újabb találmánya. 
Kontra Károly, törekvő szarvasi iparos lakos- 
társunk eredeti és értékes kályhatalálmányai
val nevét már országos hírűvé tette. Saját 
találmányú és készítésű kályhái praktikussá
guk és olcsó üzemi kiadásuk folytán már 
közismertek. A szorgalmas feltaláló állandó 
munkájával arTa törekszik, hogy a legmeg
felelőbb kályhákat bocsássa a közönség ren
delkezésére. Legújabban egy folytonégő. két- 
aknás, radiátoros kályha van szabadalmazás 
alatt, mely bármily silány szénnel, fűrészpor
ral, sőt szénporral is egyszerűen és tisztán 
kezelhető. „Villám “ néven hozza forgalomba 
ezt az új rendszerű kályhát, mely kényelmi 
szempontból is egyedülálló, mivel semmiféle 
piszkálás nem szükséges, fűtőképess§ge erős 
és a tűz kihasználását egy külön rész esz
közli. A közönség érdekét szolgáló, s igen 
olcsó áron forgalomba kerülő Kontra-féle 
kályhákat olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Ritka, alkalmi vétel.
Eladó világmárkás COLLINEÁR Voigllánder-fény- 
képezőgép tokkal, álvánnyal, kazettákkal. Lenese 
fényerőssége: 1:6.3, képnagyság 9/12, Compur- 
pillanalzár, Vsoo-ad időre. Ára árjegyzék szerint je
lenleg 400 pengő, 100 pengő készpénzért azonnal 
eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Olcsó nyaralás 
a Balaton mellett!

Özv. Nárai Szabó Gyuláné. a neves író neje Fonyód- 
fürdőtelepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4-3zeri étkezéssel 4‘50 P. Gyermekeknek

7 éves korig félár.

Több évi párizsi tartózkodás és egyetemi 
végzettség után

francia nyelvórát ad,
könnyű módszerrel Székely Róza. 

Érdeklődni: Székely-ékszerüzletben, Piactér.

Helybeli gabonaárak
Búza 1570 — 16 —
Tengeri 12’20
Árpa 13'------
Zab 1250---- -
Tökmag 20’----19’
Lucerna 100'— — —

P U B L I K Á C I Ó

Föld tanyával eladó T. IV. 85-1. — Két hold lábonálló 
here eladó I. 74. — Két hold here eladó 1. 437. — Egy 
hold here eladó 11. 353. — Tehén eladó IV. 353. — Két 
hold here eladó IV. 26. —Tiz hold tanyával eladó T. ti. *105.
— Két hold here eladó és egy járás kiadó 11. 38. — 
Vályog eladó 11. 112. — Két hold here eladó T. IV. 18- 
—Hat hold here eladó. Jel. Maginyec Jánosné Cigány
érben. —Szappanosban Milyen Pálnál egy hold here 
eladó. — Két hold here eladó I. 289. — Két ló eladó
1. 160. — Három hold here eladó IV. 289. — Kútgém 
és here kaszálásra eladói. 116. — Tanyást keres 11.340.
— Here kaszálásra eladó T. II. 140. — Bútorok, kút- 
ágas eladó IV. 323. — Két hold here eladó T. II. 104. 
—Here Kákán eladó III. 371. 

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

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó. 
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Terényi-házban, I., 102. szám alatt egy 
üzlethelyiség kiadó. ______________________

. Eladó Sárkány Pál III. kér. 300/1 számú 
újonnan épített adómentes háza.___________

Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

-I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


