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Vasárnap délután hat órától rendezik meg 
a Hősök Emlékünnepét

A z ünnepi beszédet Bartos Pál ev. lelkész mondja

Gazdasági harmónia
Irta: Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter

A közérdeknek, de saját jólfelfogott ma
gánérdekünknek sem használhatunk; ha vala
mennyien, mások, a többiek az össszesség 
érdekeit szem előtt nem tartjuk. Budapest 
erősen iparosodó agrárország központja, mely
nek az agrárnépesség javára tett és teendő 
intézkedéseket, a saját érdekében, szeretettel 
és megértéssel kell fogadnia, mert a mező
gazdasági lakosság jóléte az alapja a többi 
foglalkozási ág boldogulásának is. Viszont, 
négyzetkilométerenként 94 főnyi népsűrűség
gel. pusztán a mezőgazdaságból nem tudunk 
megélni, hanem szükségünk van a nemzet 
érdekeibe belekapcsolódó iparra és kereske
delemre is, amely hivatása magaslatán állva, 
megfelelő mennyiségben és minőségben, a 
legjobb időben, a legjobb helyen és a leg
megfelelőbb áron — tehát mindenkire nézve 
a legjobb eredménnyel — igyekszik az áru
kat piacra hozni.

Nem szabad azonban feledni, hogy 
hatalmasan fejlődő iparunkat nagyrészt a 
kereskedelem megtakarított tőkéiből létesítet
ték, igy az iparnak és kereskedelemnek a 
határkérdéseket -- mint például az áruházi 
kérdés, a detail-árusitás stb. — elsősorban, 
maguk között kell a sorsközösség tudatában, 
méltányosan elintézniök. Ha a mezőgazda
ság, az ipar és a kereskedelem nem pros
perál. hogyan élhetne meg a munkásság, 
amelynek itt van a helye a mi sorainkban, 
hogyan boldogulhatnának a mérnökök, az 
ügyvédek, az orvosok és egyéb szabad fog
lalkozásúak. hogyan prosperálhatnának a 
magánalkalmazottak és a köztisztviselők ? A 
sorsközösségi tudat megerősödése nélkül a 
nemzeti összefogás eredményesen meg nem 
valósítható, egyedüli biztos forrása ez a mel
lőzhetetlenül szükséges erkölcsi megújhodás
nak és a nehéz gazdasági viszonyok között 
csak ez szolgálhatja a társadalmi és szociális 
jobbulást. Ezekből az alapelemekből szüle
tik meg a nemzet gazdasági életének az a 
harmóniája, amelyet a mi kormányunk meg
valósítani óhajt

A rend és a nyugalom olyan fontos 
éltető eleme a gazdasági életnek, mint az, 
emberi megélhetésnek létfeltétele, a szabad 
levegő.

Az előző kormány — ellenkező kül
földi példákkal szemben — két és fél éven 
át biztosította a rendet és a nyugalmat, ezt 
minden erejével a mostani kormány is biz
tosítani fogja. Ehhez azonban erős és stabil 
kormányzat kell. Szükségünk van továbbá 
és ez az, amit tőlem, mint pénzügyminisz
tertől elsősorban várnak — józan és meg
fontolt pénzügyi politikára éspedig annak 
mindhárom iránya a budget-. a valuta- és a 
hitelpolitika terén egyaránt. Vitéz Gömbös 
Gyula kormányának politikája a gazdasági 
és pénzügyi érdekeknek józan és megfontolt, 
de egyben pozitív gazdasági és pénzügyi po
litikával való gondozását jelenti az erkölcsi, 
családi és kisembervédelmi szempontok fo
kozott érvényesítését a nemzetösszességnek 
a sorsközösség gondolatában való egyesíté
sét és jelent a haladó dinamikus konzerva
tivizmus jegyében oly reformokat, amelyek 
tekintetében magyar és magyar közölt eltérés 
nem lehet.

A hősök emlékünnepét Szarvas lakos
sága most is kegyeletes megemlékezéssel 
ünnepli meg délután 6 órai kezdettel a Hősi
emlékmű előtt. Az ünnepségre Szarvas köz
ség elöljárósága mindenkit ezúton hiv meg. 
Az ünnepség műsora a következő: 1. Hi
szekegy. Énekli a Luther-tanitónőképző ének
kara. 2. Nem nyugszunk bele. Reményik 
Sándor verse, szavalja : Vető István gimná
ziumi VII. o. t. 3. Apoteozis. Szövegét irta: 
Bajza József, énekli a m. kir. Tessedik Sá
muel Középfokú Gazdasági Tanintézet ének
kara. 4. Ünnepi beszéd, tartja Bartos Pál ev. 
lelkész. 5. Szabadság dal. Huber Károly szer
zeménye, énekli a Szarvasi Dalkar, ezalatt a 
m. kir. állami elemi leányiskola növendékei 
a szobor talapzatára virágokat helyeznek. 6.

A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége a 
diákság idei majálisán ünnepli fennállásának 
tízéves évfordulóját és ezt az évfordulót két 
hozzákapcsolódó nevezetes esemény emeli 
ki más jubileumok fölé. Az egyik a SzÖSz 
nagynevű elnökének dr. Raffay Sándor ev. 
püspöknek 50 éves érettségi találkozója, mely 
június 1-én az Erzsébet-ligetben tartandó köz
gyűlés keretében fog végbemenni. A másik 
pedig a SzÖSz-nek újabb és tiz év óta évről- 
évre nemes keretek között, impozánsan ki
fejezésre jutó kegyelet megnyilvánulása a 
szarvasi nagyok iránt. Ezalkalommal Chován 
Kálmánnak, az európai hirű zenepedagógus
nak, a budapesti zeneművészeli főiskola egy
kori kiváló tanárának, városunk szülöttének 
a régi gimnázium falába helyezendő márvány- 
emléktábláját kívánja felavatni. Az ünnepség 
arányai éppen a megdicsőült és halhatatlan 
zenész nagy nevénél fogva messzi felül fog
ják múlni a helyi ünnepségek kereteit és

A legnagyobb agilitással és körültekin
téssel folynak a szarvasi Terstyánszky-vivó- 
verseny előkészítő munkálatai. A Szarvasi 
Vivó és Tennisz Klub, hogy az egész ország
ban megnyilvánuló érdeklődést kielégítse, ki
eszközölte, hogy a verseny napján Budapest
ről filléres gyorsvonat induljon Szarvasra. A 
klub hatalmas propagandát folytat abban az 
irányban, hogy városunkat, mint nyaralóhe
lyet a főváros és a* nagyobb vidéki városok 
is megismerjék. Mint már múlt számunkban 
is megírtuk a vivóversenyt a szarvasi Szín
körben bonyolítják le. A selejtező verseny 
reggel 9 órakor kezdődik, a döntőre délután
4 órakor kerül sor. Mint azt a budapesti la
pok már megírták, befejezett ténynek tekint
hető. hogy az olasz vivók ezúttal nem jön-

Koszorúk elhelyezése a szoborra. 7. Himnusz. 
Énekli a közönség a Szarvasi Dalkar veze
tésével. Felkéri az Elöljáróság mindazokat, 
akik valamely intézet, egyesület vagy testü
let nevében koszorút óhajtanak a szoborra 
elhelyezni, hogy ezen szándékukat a község 
főjegyzőjénél legkésőbb május 26-án délelőtt
11 óráig a sorrend megállapítása végett is 
okvetlenül bejelenteni szíveskedjenek, azon
kívül mindazon intézeteket, egyesületeket és 
testületeket, melyeknek diszzászlójuk van, 
hogy az ünnepélyre ezen zászlóval vonulja
nak fel. Felkéri az elöljáróság a lakosságot, 
hogy ez ünnepnapon házaikra nemzeti lobo
gót tűzzenek ki. A^ ünnepély napján a hely
beli egyházak templomaiban hazafias isten
tiszteletek lesznek.

arra a főváros és az ország legkiválóbb em
berei is Szarvasra érkeznek. A Chován-kul- 
tuszt dr. Horváth Dezső a SzÖSz agilis fő
titkára teremtette meg és az idei ünnepségek 
is hasonlóan az eddig rendezett Chován-hang- 
verseny az ő érdemét képezik. Az ünnepély 
műsora a következő lesz: 1. Magyar Hiszek
egy. Éneklik a szarvasi ifjúsági énekkarok 
egyesítve. 2. Megnyitót mond dr. Raffay Sán
dor püspök, a SzÖSz elnöke. 3. Emlék- és 
felavatóbeszédet mond dr. Horváth Dezső, 
a SzÖSz titkára. 4. „A mester jön* . Szavalja 
Frankó Mihály ev. tanító. 5. Az emlékműve 
a gimnáziumi felügyelöbizottság nevében át
veszi Kellő Gusztáv igazgató-lelkész, a fel
ügyelőbizottság alelnöke. 6. Az emlékmű 
megkoszorúzása. Az ünnepély időpontja jú
nius hó 2-ika, vasárnap délelőtt i  1 óra. Előtte 
az ótemplomban ünnepi istentisztelet, melyen 
ugyancsak a tanitónőképzőintézet énekkara 
szerepel egy énekszámmal.

nek Magyarországra. Az olaszok elmaradása 
azonban semmit sem ront a verseny színvo
nalán, meri a Magyar Vivó Szövetség érte
sítése szerint a szarvasi vivóversenyen, mint 
a múltban most is indulni fognak az összes 
elsőosztályú versenyzők, mint Rajcsányi, Ko
vács, Kübos, Gerevich, Maszlay, Erdélyi stb. 
Tehát mindazok a vivók, akik a legutóbbi 
időben a magyar és európai versenyeken az 
elsők voltak. A legutóbbi versenyekből lát
hatólag a küzdelem a szarvasi versenyen 
teljesen nyiit lesz. Az induló vivók mind ki
tűnő formában vannak, úgyhogy a helyezési 
sorrendet igen nehéz megjósolni. Egy azon
ban bizonyos, hogy a vivóversenyen igen 
izgalmas küzdelem fog lezajlani.

Június 2-án leplezik le Chován Kálmán, 
az európaihirű zenepedagógus emléktábláját
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Nagy érdeklődés nyilvánul meg 
a Terstyánszky vivóverseny iránt

A  feljes magyar elltvivógárda indul a vasárnapi szarvasi versenyen



Nagyszabású „Anyák Napjá“-t rendez 
a szarvasi állami elemi iskola

Száznyolcvannögy növendék szerepel a gazdagmOsorú ünnepségen

A szarvasi állami elemi iskola 
fáradságot nem ismerő, lelkes tanító
testülete minden évben megrendezi a 
szivek nagy ünnepét, az „Anyák Nap- 
já“-t. Négy évenként nagyobbszabású 
ünnepségeket tartanak s most a négy 
éves fordulón ismét gazdag műsorú 
előadást rendez a közismert és jóhir- 
névnek örvendő iskola, amely alkalom- 
mai mind a 184 növendék szerepel. 
Az ünnepséget május 30-án, áldozó
csütörtökön rendezik meg a Színkör
ben. Az ünnepség első része délelőtt 
11 órakor kezdődik kedves program
mal és a gyermekek fogadalomtételé

vel. Este 7 órai kezdettel ugyancsak 
a Színkörben gyermekelőadásban a 
következő műsorral: 1. Karének. Anyák 
szive. 2. Anyák napjára (verses jele
net). 3. Tündérüzenet (színjáték). 5. 
Édesanyám (színmű 12 képben). 6. 
Éji látogatás. (Dramatizált költemény). 
7. Katinka története (színdarab). 8. 
Előkép. Hiszekegy. Az esti előadásra 
műsorváltás kötelező. A műsor előre 
a Percel-cukrászdában váltható. A 
műsort pénteken délután fél 5 órától 
ifjúsági előadásként megismétlik. Az 
ünnepségeket Szarvas közönségének 
pártfogó jóindulatába ajánljuk.
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H Í R E K
Az ipar előretörése
Az új iparügyi minisztérium felállításának 

gondolata már régen foglalkoztatja a kormányt, 
legutóbb maga a kormányelnök jelentette ki, 
hogy ezt a maga legszemélyesebb ügyének és 
a legsürgősebben megoldandó feladatok egyiké
nek tartja. Persze ellenvélemények itt sem hiá
nyoznak. Nem is volna az baj, ha a kritika 
tárgyilagos tudna maradni s minden kérdést a 
politikum kikapcsolásával csupán a gyakorlat 
és a haszon szempontjából tudna mérlegelni. 
A legtöbbször azt az ellenérvet halljuk az új 
minisztérium felállításával szemben, hogy ha az 
egész Nagymagyarországnak nem volt szüksége 
egy ilyen minisztériumra, miért volna szükséges 
ez a kis csonkaországban. Sokat emlegetik a ta
karékossági szempontokat, amelyekre vonatkozó
lag magának a pénzügyminiszternek éppen a 
Ház ama ülésén elmondott beszédjéből idézünk, 
amelyen a költségvetést beterjesztette. Ebben a 
beszédben Fabinyi pénzügyminiszter többek kö
zött a következőket mondotta: „ Vannak esetek, 
ahol a takarékosság megszűnik takarékosságnak 
lenni s a legnagyobb pazarlássá és tékozlássá 
válik." Olyan rövid és határozott ez a kijelentés, 
hogy meg se tűr semmiféle kétséget és félreértést 
annak a megjelölésében, hogy mit tartsunk a 
nemzet szempontjából hasznos és eredményes 
Miadásnak és milyen takarékoskodástól kell őriz
kednünk. Kicsinyes rövidlátás élhet csak azzal 
az ellenvetéssel, hogy miért most, ha ez nem 
kellett a Nagymagyarország idejében ? Egysze
rűen és röveden csak azért, mert ma egészen 
más a helyzetünk, mint volt a békében. Mások 
a fcörü/menyefe is ma — mondja a kereskedelmi 
miniszter — az ország nem élhet meg többé 
csak a földművelésből A bajba és válságba ke- 
rüh mezőgazdaság nem tekintheti versenytársá
nak az ipart, ellenkezőleg. Támogatójának és 
segítőtársának kell tekintenie, amely hivatva van 
a nép fölösleg' felszívására és foglalkoztatására. 
Ha a belkereskedelem nem is igényéi lényege
sebb igazgatást — mondja Bornemissza Géza 
kereskedelmi miniszter — de a külkereskedelem 
azáltal, hogy mosf már mint önálló ország ma* 
gunk folytatunk külkereskedelmi tárgyalásokat,

FOGROMLÁSÁT
100 °/0 -ig megakadólvozzíi a

HYPERDENT
szájvlzessencia.

állandó éberséget és gondozást igényel a mi
nisztérium részéről S az iparügyi csoport mun
kaköre a szemünk elölt végbement nagy ipari 
fejlődéssel automatikusan megnövekedett. Az 
ipari termelés értéke a világháború után kö
vetkező években elérte a földmives összhozamá- 
nak az értékét, az 1600—1800 millió pengőt s 
még ez az összeg ma is megmaradt, addig az 
agrárhozam az áresések következtében csaknem 
egyharmadára zsugorodott. Ez a tény egymagá 
bán is kiemeli és hangsúlyozza azt a nagy sze
repet, amit az ipar ma az ország gazdasági 
életében betölt.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason május hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja ei.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tói. 10 órától magyar, az újíemplomban tótnyelvü isten
tisztelet úrvacsoraosztással. — Áldozócsütörtökön a 
nagytemplomban (ót. az újtemplomban magyarnyelvű 
istentisztelet úrvacsoraosztással, mindkét templomban 
konfirmáció.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kur kismise, 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.

— Vendégszónok az ev. nagytemplomban.
Áldozócsütörtökön missziói esti istentisztelet 

lesz az ev. ótempiomban este 6 órakor, ame

lyen Virágh Jenő budapesti kerületi missziói 

lelkész fog prédikálni. Istentisztelet után offer- 

tóriuni lesz a pogány misszióra.

— Áthelyezés. Mézes János vármegyei szám

vevőségi főtanácsost, a Szarvason is jói ismert 

vármegyei tisztviselőt a belügyminiszter Bajára 

helyezte fcát.

— Házassági évforduló. Gyökössy Endre a 

kiváló szarvasi származású költő és iró most 

ünnepelte meg feleségével családja körében 

házasságkötésük huszonötéves fordulóját. A 

jeles költőt számosán üdvözölték barátai és 

tisztelői köréből ezen alkalommal.

A Szarvasi Takarékpénztár Rt. előnyös 

feltételek mellett, zöidliitelt folyósít.

Keresse fel a kiváló gyógyhatású

pARÁD GYÓGYFÜRDŐT
Vaslimsós, arzénes gyógyfürdők. Szénsavas für
dők. Vizgyógyintézet. Új modern strandfürdő. 
Különböző ivógyógymóduk- 

Folyóvízzel ellátóit modern szobák. Penziórendszer: 
előidényben P 5‘60-tól 7'20-ig. Diétás étkezés. Május, 
jantas havában 50°o»os visszantazási kedvezmény. 
Prospektust küld fürdőigazgatóság Parádfürdő. Tel. 1. 

Idény: V. 14-től IX. 30-ig. Főidény: VII. 1-től Vili. 31-ig.

SZERENÁD
Regény, irta: MÁRCIUS 

MÁSODIK RÉSZ 47

— Hát nem mutatkoztam be ? Hát nem 
megmondtam még ennek a vízilónak is, hogy 
miért jövök ? ! Hát akkor b ocsánatot kérek höl
gyeim és uraim — hajlongott jobbra-balra — 
van szerencsém bemutatkozni: Én dr. Politzer 
Miksa Botond vagyok, a jog- és államtudomá
nyok tudora, dr. Csanád Ferenc ügyvéd úr iro
davezetője.

— ns jobbkeze és riadóharangja ! — fe
jezte be Október a hatásos bemutatkozást.

A hangulat kezdett megenyhülni a jöve
vény iránt. Csak Vargyas Péter uram vonult el, 
fullánkkal a szivében. Hiába, nagyon fájtak neki 
a „viziló“ és „dromedár" titulusok.

Az érdekes, kolerikus emberke az érdek
lődés középpontéba került s mikor Október, 
kézitáskáját újból a kezébe nyomta s a kerti 
asztalhoz leültette őt, a nők is, sőt Ányos Pali 
bátyánk is odalelepedlek.

— Az a kérdés, hogy nem zavarjuk-e az 
urakat ? Nem óhajtanak-e négyszemközt, vagy 
bent az irodában tárgyalni ? — kérdezték.

— Nem-nem ! — tiltakozott élénken Mak- 
szi úr — nem vagyunk mi sem szerelmesek,

sem diplomaták! Csak szakítottam magamnak 
egy napot, hogy leruccanjak ide, az Isten háta 
mögé, hogy jól megmossam a gazdám fejét a 
párbajért. Ilyen szamárságokra kérem mink nem 
érünk rá ! De nem is egészséges 1 Meg az iro
dai ügyekről is referálni akarok. Meg egy kis 
dohányt is hoztam. Dér Schlag soll dich treffen I

Az utóbbi jókívánság Zsóka cicának szólt, 
aki Makszi úr szélleregetelt iratain tiszteletlenül 
keresztülszökve, az ásitótorkú bőrtáska mélye 
felé törekedett. Nyilván valami neki való minia
tűr egérkét szimatolt ottan.

-- Ne bántsa a cicánkat! — babusgatta 
Nóra a megszeppent kis jószágot. Ügy látszik 
maga nem lesz jó férj ! Nem szereti a macs
kát ! . .  .

— iMi az, mi az ?! — kiabált Makszi úr.
— No még csak az kéne kérem az én bús fe
jemnek, hogy megnősüljek. Ilyen szamárságokra 
kérem én nem érek rá ! Tőlem az összes eladó 
pesti amazonok és özvegyecskék nyugodtan el
hatnak Ítéletnapig!

— Hát a szép kis özvegy Farkasinszkyné
— kérdezte indiszkrétül a báró.

— Ha-ha-ha ! — He-he-he I Hölgyeim — 
csapkodta tenyerével a térdét Makszi úr — tud- 
niok kell, hogy a „szép kis Farkasinszkyné** egy 
52 éves delnő, aki 32-nek mondja magát, de 
64 évesnek néz ki ! Legalább is az én szemüve
gemen keresztül. Perlekedési mániában szenved.

Réme az összes budapesti fiskálisoknak és bíró
ságoknak, fel egész a Kúriáig. Az ügyvéd urat 
csak mint fiskálist üldözi. De reám talán, mint 
kívánatos férfire is szemet veteti I Dér Schlag 
soll dich treffen ! — csapolt nagyolt a levegőbe 
egy szemtelen darázs után. — Nü-ná l — De 
kifogtam rajta ügyvéd ú r ! Képzelje: az ötödik 
perújítását az első tárgyaláson elvesztettem a 
központi járásbíróságon, ha-ha-ha, he-he-he... 
Honorárium persze : nimolé ! éppen úgy. mint 
eddig ! . . .

— Fellebezés 7 — kérdezte a báró.
— Maga nevetni fog apám ! A tárgyalás

után megmondtam neki. hogy irodánk csakis 
kifejezeti Írásbeli utasítására fog fellebbezni. Ilyen 
kívánság esetén azonban szíveskedjék eddigi 
megállapított költségeinknek — 2600 pengőnek 
legalább a felél behozni. Azután egy szép privát 
levelet irtam neki, amelyben nem, mint ügyvéd, 
de, mint jóbarát — úgy élien az Ő feje ? ! —
azt ajánlottam neki, hogy hagyjon fel a további 
meddő pereskedésekkel. Az ő tiszteletreméltó, 
élemedett korában már jó, ha az ember azt a 
hátralevő pár évecskéjét békességben tölti el I 
No mi az, mi az? ! Ez a hölgy nem teszi be 
a lábát az irodánkba többé, ügyvéd úr, ha-ha-ha I

A báró is nevetett.
— Mi van a Szatmári—Kiss birtokperrel ?

— kérdezte.



Kérje meg ma a

DnOETKERsféle
legújabban megjeleni második kiadású

FÉNYKÉPES 
RECEPTKÖNYVET,

mely befőzö recepteket is tartalmaz. 

Kívánságra ingyen és bérmcnlve küldi:

Dr. Oetker-tápszergyár 
Budapest, Vili., Contf-u. 25. sz.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Ma- 
■czik István szarvasi születésű honvéd nevét 
„Megyeidre változtatta át.

— Újból előadják az „Elcserélt embert14. A 
gimnáziumi érettségi vizsgálatok ideje alatt, 
június hó 11 — 14 között, a helybeli gimnázium 
növendékei a vizsgálatokon elnöklő püspök 
tiszteletére újból szinrehozzák Bónyi Adorján : 
„Az elcserélt ember" cimű színművét. A 
kiváló főpásztor ebben az évben ünnepli meg 
50. érettségi találkozóját, melyei a tanítónő- 
képzőintézet növendékei egy szerenáddal, 
a gimnáziumi ifjúság pedig e darab előadá
sával kíván emlékezetessé tenni. Az előadásra 
külön meghívó!, vagy falragaszt nem bocsá
tanak ki és ezért a vezetőség ezúton hívja 
meg a város érdeklődő közönségét és az 
iskola barátait ez ünnepi előadáson való 
részvételre. Belépő dij nem lesz, önkéntes 
adományokat azonban Vajda Péter sírjának 
további gondozására szívesen vesz és hir- 
lapilag nyugtáz a rendezőség.

— Pályázat főjegyzői állásra. A járás fő- 
szolgabirája meghirdette a pályázatot az 
üresedésben lévő békésszentandrási vezető 
jegyzői é'lásra. A pályázatokat május 26-án 
délután 5 óráig kell benyújtani.

— Műsoros összejövetel. A szarvasi Iparos
inak Önképzőköre az Ipartestüiet helyiségében 
június 2-án este 8 órai kezdettel műsoros 
összejövetelt rendez, amelyen önképzőköri 
tagjai jeleneteket, ének és szavalatokat 
adnak elő.

önnek is tartozom
bejelenteni, hogy csépSő, gőz
kazán, traktor, autó csakis

SKF
c s a p á g y a k k a l  működik
kifogástalanul. 

Bakok, csapágyházak raktáron !

D A N K Ó műszerész
Szarvas, Árvaház. 

Kérjen árajánlatot!

64-ik jótékonycélú M. Kir. Államsorsjáték
Húzás június 12-én.

Főnyeremény 40.000 aranypengő,
17.000 különböző nyeremény,

melyeket mimd készpénzben fizetnek ki.

S o r s j e g y  á r a :
Egész aranypengő 3*— Fél aranypengő 1*50
Kapható minden bank, sorsjegyüzletben, dohánytőzsdében stb.; valamint a pénz előze
tes beküldése után a Székesfővárosi Pénzügyigazgatóságnál Budapest, V. Szalay-u. 10.

— Kérelem az egyesületekhez. Az egyesüle
teket saját érdekük és a hírszolgáltatás meg
könnyítése érdekében arra kérjük, hogy meg
mozdulásaikról, gyűléseikről, előadásaikról 
lapunk szerkesztőségét értesíteni szívesked
jenek. Több alkalommal megtörtént, hogy 
feledékenységből nem kapott meghívást la
punk szerkesztősége és igy a várt beszámoló 
elmaradt, ami miatt neheztelés is ért bennün
ket. Hogy ez a rajtunk kivül álló eset meg 
ne ismétlődhessék, kérjük a mozgalmak be
jelentését. Mi mindig kész örömmel, kulturális 
lendülettel, a köz iránti áldozatkészségünkéi 
és nemes újságírói kötelezeltségtudással 
szolgáljuk a köz ügyeit. De kérjük és elvárjuk, 
hogy ebben az érdekelt egyének és egyesü
letek is segítségünkre jöjjenek.

— Vasvillával ütötte le a tolvaj cigányt. Ko
vács János szarvasi VIII. külkerület l. szám 
alatti lakos kedden este észrevette, hogy va
laki a hereföldjén kaszál. Odalopódzott és 
vasvillával fejbeverte a tolvajt. A tolvaj azon
nal összeesett. Súlyos sérüléssel szállították 
orvoshoz. Vizsgálat során megállapította a 
csendőrség, hogy* egy békési cigány, aki heiét 
akart lopni, volt a tolvaj. A vizsgálat folyik.

— Játék közben a karját törte. Dudás István 

10 éves szarvasi iskolásfiú több gyermekkel 

játszadozott szüleinek tanyaudvarán. Birkó

zás közben oly szerencsétlenül esett el, hogy 

karját törte. A gyulai kórházba szállították.

- Az első kiadástól eltérően teljesen új re
ceptekkel megjelent DR. OETKER második 
kiadású FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVE, mely 
BEFÓZÖ RECEPTEKET IS TARTALMAZ.
A gyár sok százezer példányt ingyen bocsát 
ismét a háziasszonyok rendelkezésére. Kérje 
Ön is e receptkönyvet, mert ezzel is pártolja 
a magyar ipart. Kívánságra ingyen küldi: 
DR. OETKER TÁPSZERGYÁR BUDAPEST, 
VIII. Conli ucca 25.

— Méhészgyűlés Békéscsabán. Békésvárme
gye méhészeti egyesületei vasárnap Békés
csabán megyei gyűlést rendeztek. A gyűlésen 
a szarvasi méhészek képviseletében Némethy 
Samu nyug. polg. iskolai igazgató, a Szarvasi 
Méhészkor elnöke jelent meg.

— Jégeső a határban. Hétfőn délután nagy 
esővel jég esett Szarvason, különösen az 
Anna-liget környékén volt nagy a jég, ahol 
galambtojás nagyságú darabok is estek.

— Kicserélte a ruhát: egy hónapi fogház.
Kőnig Árpád szarvasi lakosnál a végrehajtó 
egy öltöny ruhát foglalt le tartozása fejében. 
Az árverés idejére Kőnig álruhát egy kopottal 
kicserélte. Emiatt Kőnig Árpád bíróság elé 
került és a szarvasi kir. járásbíróság l hónapi 
fogházra Ítélte el. Kőnig Árpád az ítélet sú
lyossága, az ügyész súlyosabb ítéletért felle- 
bezett.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben május 17-től május 24-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek: Skorka
György és Gerhát Zsuzsanna fia György, 
Frankó György és Kondacs Anna fia György, 
ifj. Lizon Mihály és Matyej Mária fia János, 
Sztricskó István és Kriska Erzsébet fia István. 
Zsibrita Fecske János és Török Judit fia Pál, 
Dubovecz Mihály és Varga Erzsébet fia And
rás, Simó Mihály és Gyuris Mária fia Mihály, 
Demeter Mihály és Demcsák Zsuzsanna fia 
György, ifj. Pekárik Mihály és Legény Judit fia 
Mihály. Házasságot kötött: Mácsanszki György 
Kunstár Máriával. Elhaltak : Farkas Andrásné 
Sonkoly Zsuzsanna 42, Komár Jánosné Zima 
Erzsébet 44, idős Lentvorszki András 87, 
Szécsy Jánosné Szatmáry Julianna 72, özv. 
Pékár Andrásné Liska Zsuzsanna 76, Bakulya 
György 30, özv. Babinszki Györgyné Molnár 
Judit 63, Drong Mária-Magdolna 1 hónapos, 
Pribelszki Judit 9 napos, Fulajtár Györgyné 
Korbely Zsuzsanna 26, Sinkó János 69, Ja- 
nurik Lajos 48 éves korukban.

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!

KOFSTEIN



A z  1935. évi
MAGYAR KÖNYVNAP

június 3— 4— 5-én
Tekintettel arra, hogy a kiadók a könyv

nap kpnyveit csak korlátolt példányszámban 
jelentetik meg, felkérjük t. vásárlóinkat, hogy 
az őket érdeklő könyveket az alant felsorolt 
könyvnapi kiadványok közül már most jegyez
tessék elő Nagy Sándor könyvkereskedé
sében Szarvason.
Jézus élete (224 oldal) vászonkötésben 6 P, bőrkötés

ben 10 P.
A magyar anekdotakincs, kötve 5 P.
Herczeg Ferenc : Harcok és harcosok 4 P.
Terescsényi György: Hősök, kötve 4 P.
Babits Mihály: Az európai irodalom története. II. kö

tet, XIX—XX. század, kötve 3'20 P.
Móra Ferenc : Aranykoporsó, kCtve 3 P.
Tormay Cecile: Virágok városa — szirének hazája, 

kötve 2 P.
Gróf Széchenyi István Válogatott Írásai. Reformtervek.

Kötve 3*80 P.
Révész Béla: Ady trilógiája, kötve 3*90 P.
Genthon István : A magyar történet képekben 2*80 P. 
Vaszary Gábor: ö, regény, kötve 3*90 P.
Aszlányi Károly: Aludni is tilos, kötve 2*90 P.
Mérai Sándor: Egy polgár vallomásai. II. kötet, fűzve 

2 P, koíve 3 P.
Zsolt Béla : Kinos ügy, fűzve 150, kötve 2 40 P. 
Könyvnapi klasszikusok 3 P.
Móricz Zsigmond: Boldog ember, kötve 3 P.
Babits Mihály : Halál fiai. Kötve 3 P.
Bródy Sándor legszebb írásai, kötve 3 P.
Élő magyar irodalom, kötve 3 P.
Móricz Zsigmond : Erdély, kötve 5 P.
Gárdonyi: Az én falum, fűzve 2'50, kötve 3’20 P. 
Trócsányi: Magyar régiségek és furcsaságok, 2 kötet

ben, kötve 2*90 P.
Jókai Mór: Új földesúr, fűzve 2, kötve 2*80 P.
Pintér: Magyar Irodalomtörténet. 1—II. Fűzve 12 P. 
Marczali: Erdély története, kötve 3 P.
Dr. Lederer : Egyetemes művelődés története 3 P. 
Pluhár: A sportok könyve, kötve 3 P.
Biró: Magyarok Amerikában.
Komlós: Új magyar lira, fűzve 2. kötve 3 P.
Mészely Gedeon : Földiekkel játszó, kötve 5 P. 
Cholnoki: Hazánk és népünk, kötve 4*80 P.
Madách: Ember tragédiája, kötve 3 P.
Orosz Iván : Pán hétágú sipján. Ara a könyvnapon

1 '20 P.

— Országos vásár. A szeghalmi országos 

vásárt május 27-én, a gyulait május 31, jú

nius 1 és 2-án, a cibakházait május 25-én, 

a gyomait május 31, június 1- és 2-án, a 

tiszaföldvárit június 2-án, az orosházait június

12, 13 és 14-én tartják meg.

— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And- 
rássy ut 25. szám.

— Kedvezményes utazási igazolvány. A sze
gedi ipari vásárra szóló 50 százálékos ked
vezményre jogosító vasúti igazolvány, érvé
nyes junius 5-ig, ára 1 pengő. Kapható An- 
dermannál.

— Szenzációs darabmellékletet közöl új szá
mában a Színházi Élet: Hunyady .Sándor 
brilliáns színművét a LOVAGIAS ÜGYET, 
amely a Vígszínház idei szezonjának egyik 
legnagyobb sikere. A Színházi Elet előfizetési 
dija negyedévre 6'40 pengő. Egyes szám ára 
60 fillér.

— Gondos tenniszjátékos tenniszütöjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. ISiessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

— Ahol legnagyobb a veszély, ott legközelebb 
a segély mondja a példabeszéd. Vegyen állam
sorsjegyet és szerencsés esetben minden gond
jától szabadul. Ha nem nyer. jótékonyságot 
gyakorol, mert az államsorsjegy bevételeit 
közhasznú és jótékonycélra használják.

— Mr. Lawrance testőrei. Dán a fiatal köz
rendőr karriert akar csinálni, hogy feleségül ve
hesse szerelmesét, aki ugyancsak a rendőrség
nél dolgozik, állását azonban férjhezmenetelével 
elvesztené. A rendőrség főemberei éppen azon 
törik a fejüket, hogy kit rendeljenek ki S. M. 
védelmére, akit valami sötét ellensége minden 
áron el akar tétetni láb alól. Dán merész elha
tározással magára vállalja, hogy a mindenre el
szánt ellenséggel és a vele szövetkezett alvilági 
gonosztevőkkel szemben megvédi a hatalmas 
pénzember életét. Emberfölötti küzdelemnek le
szünk szemtanúi és olyan tökéletes férfijellemet 
ismerünk meg Dan-ben, akiért aggódva reszket 
a szivünk a hátborzongató veszedelmek döbbe
netes perceiben. A Palladisnak ez a nagy sikert 
igérő. Félpengős Regénye Fekete Oszkár dr. él
vezetes fordításában jelent meg. A regényt Hul- 
bert Footner irta.

—  MAFC—Turul 2:2 (2:1). Biró: Kiss. A 
megszokott szarvasi sportkedvelő közönség 
szépszámú mezőtúri drukkerrel megnövekedve 
nézte végig vasárnap délután a MAFC—Turul 
találkozót. A mérkőzés nem nyújtotta azt a 
sportélvezetet, amit a közönség várt. Nivótlan, 
csapkodó mérkőzés volt, sok durvulással, 
amiben Vass II. járt elől jó példával s ez 
néhány mezőtúri játékosra is átragadt és az 
eredmény az lett, hogy Vass II.-t ájultan 
kellett a pályáról levinni. A biró egyre őt 
figyelte és állandóan lefújta. A Turulnak már 
a kezdetnél rosszul megy a játék és az első 
tiz percben két gól esik, nagy kapus hibából, 
amin Galáth szépít a félidő vége felé szép 
iveit lövéssel, ami Bobvos fejéről pattan a 
hálóba. Szünet után sem változott a játék 
képe, végig ideges csapkodással telt el a félidő. 
A 41. percben szabadrúgás a mezőtúriak 
ellen tizenhatosról, amit bombaszerűen küld 
Gyimesi II. kapulécre és onnan védhetetlenül 
pattan a hálóba. Gyimesi II. egyébként na
gyobb arányú vereségtől mentette meg a 
Turult, szívósan védekezett, ha olykor-olykor 
szabálytalanul is, de lelke volt a védelemnek. 
A Turul nem a megszokott lelkes játékot 
nyújtotta, visszaesés tapasztalható a csapat
nál. Kiss játékvezető sokat sípolt, de arra 
meg is volt minden oka.— Előmérkőzésként 
délután 3 órai kezdettel az Öcsödi Kinizsi 
játszott baiátságos .mérkőzést a Turul II. csa
patával. Eredmény; 1 :1 döntetlen.— A Turul 
vasárnap Mezőkovácsházán játszik bajnokit 
MTE-el. A feladat nem könnyű, mert az el
múlt vasárnap a mezőkovácsházai csapat 
az egyik bajnokjelölttől szerzett pontot.

— Bocskay—KTE 0: 0. Biró: Mácsai. A 
Bocskay vasárnap Kondoroson játszott baj
noki mérkőzést. A játék állandóan a KTE 
térfelén folyt, különösen a második félidőben, 
amikor gól is esett, egy szabályos tizenegyes 
is és amelyet a bíró, tartva a botránytól, nem 
adott meg s igy a mérkőzés döntetlenül végző
dött. A kondorosiak játéka egyetlen sarok
rúgásban nyilvánult meg. — A Bocskay va
sárnap délután fél 5 órai kezdettel a Gyomai 
SC-el játszik bajnokit.

A2 urnsú tv TIZED ELISMERT ES VEZETŐ PERMETEZŐ SZEREL

ÚVAKOUUMCAQAMUHHiMsnDT PERZSELŐ ZŰLD POROKTÓL
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IMZnUAHAT tLLCX

AMONIL
•CrCTnOEN Vto OOM&A OETEfiSCGCX £s U G 6 « J D T E Y to  EUf»

NOSPRASEN vagyTUTOKIL

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. 

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

— HIRDETMÉNY. Szarvas község elöljárósága a nyári 
szinkör világítási berendezésének fenntartása, illetve a 
színház világításának tárgyában nyilvános versenytár
gyalást hirdet. Részletes feltételek a községháza főjegyzői 
irodájában kapható. Felhívja az elöljáróság mindazon 
villanyvilógitási berendezés létesítésére, illetve világítás 
eszközlésére képesített önálló iparosokat, kik a világí
tással kapcsolatos munkálatokat elnyerni óhajtanák, 
hogy zárt borítékba elhelyezett ajánlatukat folyó évi 
május hó 29. napján délelőtt 9 óráig a községháza 
iktató hivatalába nyújtsák be. Később beérkező aján
latok figyelembe véve nem lesznek. Az elöljáróság fenn
tartja azdn jogot, hogy az ajánlatok közül az árra való 
tekintet nélkül szabadon dönthessen.

Szarvas, 1935 évi május hó 21-én.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
Búza 1580 -  —
Tengeri 1 2 - -----
Árpa 11-50 -  12 -
Zab —•— — —'—

Tökmag . 20--------
Lucerna . 100‘----150-

P U B L I K Á C I Ó

Bohnyat dűlőben három hold föld eladó IV. 150.
— Sárbavaló pelyva eladó I. 283. — Istálló-tclö eladá
Vll. 465. — Uj nád eladó T. V. 53. — Sertéspelyva 
eladó T. V. 182. — Szalma eladó T. 111. i.*1. — Ócska 
ajtó. ablak eladó II. 344. — Gyümölcsösök. Körös meder 
eladó 111. 349. — Eladó ház 1. 476. és üres telek. Jel. 
lehet Ruzicska György jegyzőnél a városházán. — Here 
eladó T. IV. 170., I, 92.. T. II. 50. T. 11. 352. — Eladó
II. 520. sz ház. Jel. dr. Wieland Sándornénál III. 184.
— Here, mérleg, üsző eladó I. 43- — Hat hold szántó 
bérbeadó. Jel. dr. Salacz Aladárnál. — Eladó II. 353. 
sz. ház. Jel. 111.141.—Tehénjárás Szőrhalmon kiadó II. 10.
— Három hold szántó eladó 1. 195. — Eladó III. 161. 
sz. ház. — Here eladó Kurílla Gellértnél Décsi laposban.
— Here eladó Kurílla Mikósnál Décsi laposban. 

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

APRÓHIRDETÉSEK
. I. kér. Nyúl ucca 222 sz. ház eladó. Épít

kezésből kimaradt ablakok, gerendák eladók. 
Érdeklődni lehel Kovácsik Pál üzletében.

. Alighasznált plissirozó gép eladó. Köze
lebbi felvilágosítást ad Vitális kereskedő.

. Lehetőleg a város közepében egy házas
pár világos uccai bútorozott szobát keres. 
Cim a kiadóhivatalban megtudható.

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

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

Márkás kerékpárok
minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P4Ő11

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. | STEFÁNINÁL


