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A Magyar Bokréta Szövetség
Irta : Csikvándi Ernő gazdasági főtanácsos, 

országgyűlési képviselő

A Gyöngyös Bokrétának nagyobbmérvű 

pártolására akarnám itt felhívni a közfigyelmet.

A Gyöngyös Bokrétából terebélyesítettük ki a 

Magyar Bokréta Szövetséget, amelynek foko

zott pártfogását kérem az illetékes miniszter 

uraktól és kérem képviselőtársaimat is, hogy 

kerületeikben lehetőleg támogassák ezt a gyö

nyörű mozgalmat, hogy ez minden tekintetben 

kifejthesse azt a szép működést, amelyet cél

jául kitűzött. A Magyar Bokréta Szövetség a 

magyar nép dalának, táncának, viseletének, 

szokásainak megőrzésére, a művészi háziipari 

cikkek felkutatására, előállítására alakult. Ezt 

a mozgalmat, mint tudjuk, Paulini Béla kezde

ményezte és vezeti kitartó munkával és nagy 

idealizmussal és ennek nemcsak az az egy az 

eredménye, hogy olykor mi is gyönyörködhe

tünk ebben a falusi virágcsokorban, hanem 

bizony ez már komoly idegenforgalmi ténye

zővé is vált. Az a felfogás uralkodik, hogy ez 

üzleti vállalat, amelynek pártfogása nem is 

nagyon szükséges, pedig ez jövedelmet nem 

hoz az egyesületnek. Ezek a bokrétások, ha a 

fővárosban szerepelnek, akkor a főváros ven

dégei és a főváros a Gyöngyös Bokréta-bemu

tatásokra rendesen ráfizet, ha nem számítjuk 

azt a hasznot, ami az idegenforgalom emelke

déséből előáll. Nagyon csekély anyagi eszkö

zökkel dolgozik ez az egyesület. Vezetőjének 

fizetése egy kisközségi jegyző fizetését sem éri 

e l; be van még osztva két segéderő, ennek 

fizetése nem megy többre egy-egy nagyobb 

szükségmunka díjazásánál. A néprajzi múzeum 

tudós őreivel karöltve dolgozik az egyesület 

és iparkodik elérni azt, ami ebben a keretben 

megvalósítható. A falusi vezetők teljesen önzet

lenül dolgoznak, tisztán csak az vezeti őket, 

hogy valóban elérjék azt a népnevelő hatást, 

amit ez a mozgalom céloz. Magam is tanúja 

vagyok annak a megható buzgglomnak, melyet 

ezek a vezetők kifejtenek, amikor ládafiókok

ban, padlásokon keresik, kutatják, keresik azo

kat a régi népviseleti tárgyakat, amelyeket 

érdemes megmenteni, fel lehet használni. Mi

után az egyesület nem akarja, hogy ez a dolog 

bizonyos mellékvágányokra kerüljön, népmű

vészeti vezetők segítségére kell hogy szoruljon, 

sajnos ezek ki sem szállhatnak megvizsgálni a 

dolgokat, merthiszen nemcsak hogy fedezet 

nincs ezeknek a kiszállási költségeire, de még 

vasúti szabadjegyet sem kapnak, amivel az or

szágot bejárhatnák. A külföld érdeklődésére a j 

legjellemzőbb talán az, hogy nem régiben is a 

londoni rádió: a Gyöngyös Bokréta közvetítését 

kérte a maga hallgatói részére. Hogy az egye- 

. sülét vezetői jó úton járnak, azt láthatjuk abból, 

hogy a londoni szereplés alkalmából éppen az 

tetszett a legjobban a londoniaknak és a kül

földieknek, hogy e bemutatón nem jelmezes 

műparasztok, hanem valódi falusi emberek, 

népies, eredeti ruhákban mutathatták be ere

deti táncaikat és dalaikat. Fontos a szövetség 

működésében az is, hogy az ily szereplés ré

vén ezek az emberek némi előnyhöz juthatnak 

és bizonyos népipari cikkek előállításából is 

van valami csekély jövedelmük. A külföld je

lentékeny része, nálunk nyugati kényelemmel 

megközelíthető úton, kényelmesen élvezhető 

keletet keres és azt éppen a színes bokréták 

látványában találja meg. De van a dolognak

más fontossága is és ez az, hogy amikor ezek 

az emberek őseik gyönyörű viseletébe — ha 

csak ünnepélyes alkalmakkor is — felöltöznek, 

nemcsak a micisapkát és a bricseszt és nem

csak azokat a divatos rongyokat vetik le, ame

lyeket a láryok hordanak, hanem azzal a ru

hával, amelyet felvesznek, felveszik valamelyest 

elődjeik becsületes lelkiségét és erkölcseit is. 

Ez nem becsülhető le, hanem ellenkezőleg el- 

ismerésreméltó nagy cél, amelynek elérése 

minden figyelmet, minden pártolást megérdemel.

Április 17-én mutatják be Szarvason 
a „Szuhay" cimű színművet

Egyesületének műkedvelői 
László színdarabját

s

lekből ítélve a közönség már is nagy 
érdeklődést tanúsít a műkedvelő-elő
adás iránt, amelyet április 17-én, szom
baton este 8 órai kezdettel tartanak 
meg a Vigadóban. Az egyesület ve
zetősége módot nyújt mindenkinek 
megszokott helveinek biztosítására, 
ezért a jegyeket elővételben árusítja. 
Jegyek elővételben Makó Gyula ügy
vezető elnöknél és Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében szerezhetők be. Az 
előadásra már most telhivjuk olva
sóink figyelmét.

A Szarvasi Nyugdíjasok 
adják elő Szalay

A Szarvasi Nyugdíjasok Egyesü
letének vezetősége élén Makó Gyula 
ügyvezető elnökkel egy szorgalmas 
és tehetséges műkedvelő-gárdát hozott 
össze, amely nagy buzgalommal ké
szül Szalay László pompás színmű
vének a „Szuhay“-nak előadására. Az 
izig-vérig magyar vígjáték szívetgyö- 
nyörködtető jeleneteit szorgalmasan 
tanulják a műkedvelő-előadás szerep
lői és a rendezési előjelekből ítélve a 
hangulatos színdarab a vidéki műked
velő nívót jóval felülmúló előadásban 
kerül a nagyközönség elé. Az elője-

Főhercegnöi látogatás Szarvason
Anna kir. főhercegnő meglátogatja 

a  szarvasi ev. tanitónöképzö cserkészcsapatát

A szarvasi ev. tanitónöképzö 95. 
számú JPapp-Váry Elemérnél leány
cserkészcsapata nagy esemény közép
pontjába kerül e hó 11-én, vasárnap, 
amikor Anna kir. főhercegnő Linden- 
mayer Antónia, országos leánycser- 
kész-elnöknő kíséretében Szarvasra ér
kezik, hogy meglátogassa a tanitónő- 
képző leánycserkész-csapatál és a hely
színen tápasztalatokat szerezzen annak 
eddig végzett munkásságáról.

A szarvasi tanitónöképzö az egyet
len az ország állami és felekezeti 
tanitónőképző-intézetei között, melyben 
leánycserkész-csapat működik.. Rész
ben ennek a buzgóságnak és a sike
res cserkészmunkának szól őfensége 
látogatásában kifejezett elismerés, mi
vel a kir. főhercegnő az ország ösz- 
szes leánycserkész-csapatainak a fő
védnöke.

A főhercegnő, mint köztudomású, 
felesége dr. vitéz József Ferenc Kir.

főhercegnek, menye a világháborúban 
legendás vitézséggel küzdött nagyma
gyar József főhercegnek. A fiatal fő
herceg remek költeményei révén már 
bevonult a magyar Pantheonba, mint 
a magyar irodalom egyik avatott tollú, 
kiváló költője. A főhercegnő maga a 
szász királyi család leánya és német 
birodalmi származása ellenére kitűnően 
beszél magyarul; lelkes szervezője és 
támogatója a magyar leánycserkészeti 
mozgalomnak, mint az országos leány
cserkész-szövetség fővédnöke.

A magas látogatás hire megmoz
gatta Szarvas egész társadalmát. Előre
láthatólag igen sokan vesznek részt a 
fogadtatáson, április 11-én, vasárnap, 
a Budapest felől déli negyed 1-kor 
érkező vonatnál. Az érkező fenséges 
vendéget a város, a tanitónöképzö és 
a cserkészcsapat nevében fogják üd
vözölni, de a tisztelettevők közölt kép
viselteti magát nemcsak a község ősz-



Értékes műsorú kultúrtáborozás 
a Szabolcska Mihály Bajtársi Egyesületben

Dr. Laczay Péter tb. főszolgabíró és dr. Slnkovlcs Mihály adóügyi Jegyző
tartottak értékes előadásokat

A Turul Szövetség szarvasi Sza
bolcska Mihály bajtársi törzse szerdán 
este fél 9 órai kezdettel az Ipartestület 
különtermében tartotta meg szokásos 
kullúrtáborozását. A program első pont
jaként ifj. Géczy Dezső törzsfőbajtárs 
üdvözölte a nagyszámmal megjelen
teket, majd átadta a szót a táborozás 
első előadójának, dr. Laczay Péter tb. 
főszolgabíró, patrónusbajtársnak, aki 
„Aktuális közigazgatási problémák" 
címmel tartott igen értékes és nagy 
szaktudásról tanúskodó előadást. A 
kitörő tetszéssel fogadott előadáshoz 
dr. Gémes Szilárd és dr. Molitórisz Pál

dominusz-bajtársak szóltak hozzá. A 
második előadó di. Sinkovics Mihály 
községi adóügyi jegyző, tb. dominusz- 
baj társ, előadásénak cime „A honi 
gázvédelem kérdése" volt. A jelenlé
vők a legfeszültebb érdeklődéssel 
hallgatták végig a szines és ötletesen 
megszerkesztett előadást, a tárgyhoz 
többen hozzászóltak. Végül a törzsfő- 
bajtárs az előadóknak köszönetét fe
jezte ki az értékes előadásokért s a 
táborozást a Nemzeti Ima elmondá
sával berekesztette. Az értékes kultúr
táborozás az agilis vezetőség nagy 
munkakészségét dicséri.

szes középfokú iskolája, mint a gim
názium, a gazdasági tanintézet és a 
polgári leányiskola, hanem a közigaz
gatási hatóság és a nagyobb szerepet 
játszó egyesületek is.

A főhercegnő és az országos el
nök ebéden és délután gróf Bolza Pál 
vendége lesz és az ott elköltött ma
gánjellegű ebéd után látogatja meg a 
tanitónőképző által rendezeti ünne
pélyt, mely 4 órakor kezdődik a torna- 
csarnokban. A főhercegnő az ünne
pély után kíséretével együtt megtekinti 
a tanitónőképző cserkészotthonát, meg
szemléli a növendékek cserkészmun
káit, majd ismét szállására vonul és 
onnan este fél 8 órakor induló vonat
tal fog visszaindulni kíséretével együtt. 
A főhercegnői látogatás napirendjéről 
és ünnepélyéről falragaszok fogják tá
jékoztatni idejében a közönséget.

Kívánatos volna és Szarvas köz
ség jó neve is megköveteli, hogy az 
állomáson rendezendő ünnepi fogad
tatáson és a távozás alkalmával, a 
szerepet betöltő hatóságok és intézmé
nyek mellett minél többen vegyenek 
részt a város közönségéből is. Hiszen 
nem kétséges, hogy nagyon sokan 
vannak és kívánatos, hogy legyenek 
olyanok, akik méltányolni tudják a 
nagy esemény jelentőségét.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tói, 10 órától magyar, az újtemplomban iótnyelvü isten
tiszteletet tartanak úrvacsoraoszlással. Az ótempiomban 
szerdán délelőtt a tótnyelvű könyörgés után magyar
nyelvű irásmagynrázat lesz.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szén (beszéddel. 9 óra
kor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagymisc. dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

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

GOBINGEN
Irta. Renato Schinetti 

Fordította: Péchy-Horvith Rezső

Évek és évek múlottak el, Gobingen 

városka életét nem zavarta semmi. A körü

lötte levő magas hegyek és sűrű erdőségek 
megvédték a zord északi szelektől és igy 

éghajlata nagyon kellemes volt. Hidjai alatt 
a Mintrau sebes vizei hömpölyögtek és meg
hozták a városnak mindazt a gazdagságot, 

amit egy folyó hozni tud. Mint minden ős
régi német városnak, úgy Gobingen házainak 

magas, hegyesszögű tetői voltak és tornácai 
ékeskedtek a legszebb virágvázáktól. A tiszta 
és nyugodt lakosság nem igen adott sok fej
törést a kormánynak. A hercegségnek már 

emberemlékezet óta nem voltak háborúi, se 

forradalmai. A közügyek vezetősége másra 

sem szorítkozott, csak az adók behajtására 

és a törvényszék mással, mint a kibékitések- 

kel, nem foglalkozott.

A lakosság szorgalma és egyszerű élete 

lassan-lassan kiszorítottak és eltüntettek min

den nyomort, amivel aztán megmagyarázható 

volt ennek az irigylésreméltó városkának a 
békéje és rendje. Tisztességes életet élvén,

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason április hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

— Dr. Tóth Pál előadása Öcsödön. Dr. Tóth 
Pál kormányfőtanácsos. országgyűlési kép
viselő vasárnap az Öcsödi Olvasókörben 
előadást tartört az OFB-földek árának le
szállításáról.

— Bartóky-emlékilnnepély. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége április 3-án, szombaton 
este 8  órai kezdettel Budapesten az Alkot
mány-vendéglőben (V., Vilmos-császár ú. 6 8 .) 
Barlóky-emlékünnepélyt rendez. Az ünnepi 
beszédet dr. CzcMtler Jenő titkos tanácsos, 
egyetemi ny. rendes tanár mondja. Székely 
Nuszbek Sándor Bartóky Józsefről irt költe
ményét adja elő, Andrássy Mariska daipzé- 
mokat énekel.

—  Eljegyzés. Boda Margilkát eljegyezte Gaál 
Károly. (Minden külön értesítés helyett.)

— Névmagyarosítás. Kohut Mihály szarvasi 
születésű csabacsűdi MÁV pályamunkás 
nevét a belügyminiszter „Körösparti“-ra vál
toztatta át.

— Emléktáblát kap SzontághTamás. A Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége elhatározta, hogy a 
szarvasi gimnázium egykori növendékének,

a városka lakói mind egészségesek és vir
goncok voltak, úgyhogy lassan-lassan egy 

szépség- és egészségkultusz fejlődött ki a 

városban. Az egész Gobingenben nem volt 
csak 4 templom: az Erőnek, a Szépségnek, 

az Egészségnek és a Munkának szentelve. 
És érdekes, a négy templom a legnagyobb 
egyetértésben élt, zsörtölődések nélkül és az 
Erőnek szentelt templomban a következő fel

írást lehetett találni: „Az erő a szépség alapja“; 

vagy pedig az egészségnek szentelt templom
ban az volt felírva: „Munka nélkül nincsen 

egészség'*.

Fölösleges talán mondani, hogy ez a 
kultusz a szépségben érte el csúcspontját és 
minden nyomorékot borzalommal néztek és 
istenkáromlásnak vetlek. Sőt a városban az 

a szigorú szokás volt bevezetve, hogy akinek 

egyszer nyomorék gyermeke született, annak 

egész élete végéig tartó szüzességet kellett 

fogadnia.
i *

Gobingen évkönyvei csak egyetlen za

vart említenek, de ez csak a régmúlt időben 

történt, hét filozófus miatt, akik kívülről jöt

tek, ördöngösségeket prédikálni, de hallgató

ságot csak egynéhány gyerkőc személyében 

talállak, akik az ilyesmire hajlottak.

dr. Szonlágh Tamás geológusnak emlékeze
tére emléktáblái állít az iskola falába. A 
táblát ünnepélyes keretek között a diákok 
majálisával egvidőben junius 5-én avatják fel.

—  Halálozás. Berger Jenő a szarvasi izr. 
hitközség tönitója 43 éves korában hosszas 
szenvedés után meghalt. A kiváló képzett
ségű, nagytudású és műveltségéről, olvasott
ságáról közismert tanító halála széles körök
ben őszinte részvétet váltott ki. Temetésén 
kiterjedt baráti körén és lesújtott családján 
kívül nagyszámú közönség, közte a tanítók 
és a frontharcosok nagy csoportja vett részt.

—  Két lelkészt akar Kondoros. A kondorosi 
ev. egyházközség második lelkészi állást ké
szül szervezni és pedig tekintettel a segéd- 
leikész*hiányra, különben is a 6000 főnyi lé- 
lekszám már egy lelkésznek igen nagy gon
dot t>koz. 'Legközelebb tnár napirendfe* kerül 
a kérdés.

—  Pompásan sikerült az Egyetemi Bál. A
Békésmegyei Esyetemiifjak Köre hétfőn este 
Szarvason az Árpád-szálló dísztermében 
pompásan sikerült Egyetemi Bált rendezett, 
amelyen szép számban vett részt a közön
ség és szórakozott el a reggeli órákig. A bá
lon több szomszédos városbeli család is részt 
vett. A kitűnő rendezés Piros István bölcsész 
érdeme.

Senkisem Ítélhette meg szépségét vagy 

csúnyaságát a hét filozófusnak, mert ezek 

telőtői talpig be voltak fedve: nagy cilinder
alakú kalapokkal, nagy szemüvegekkel, hosz- 

szú szakállal és bizonyos hosszúfarkú fekete 
kabátokkal, amikkel természetesen csak a 

gyerekek kíváncsiságát keltették fel az egész 

városban.
Az egyik szálló pincérjének, ahol a 

filozófusok laktak, sikerült egyszer egyiket 

kalap és szemüveg nélkül látni, de, ettől 
idegsokkot kapott és elvesztette beszélőképes
ségét. Gobingenben sokáig beszéltek erről a 
dologról, anélkül azonban, hogy megadhatták 
volna a kellő magyarázatot.

A filozófusok nem tudtak maguknak 
nagy hallgatóságot szerezni, talán azért sem, 
mert mindegyikük más és más eszméket 

hirdetett. Amig azonban a filozófusok kitar 

tottak szónoklataik mellett és a forgalmat 

bontották a tereken és időveszteséget okoz

tak azoknak, akik megállottak kiváncsiságból 

őket hallgatni, a kormány összeült és elha

tározta, hogy beszünteti egy egyetlen eszköz

zel, amely a liberális törvényhozásnak hatal

mában állott, ezeknek a bolondoknak pro

pagandáját.

(Folyt, köv.)



—  A  szarvasi ftyHváoos étkező- és szórakozó
helyek zárórája. A múltban megtörtént, hogy 
egyes kocsmák és vendéglők tulajdonosai a 
megengedett zár órét az ellenőrzés hiánya 
és szokásjogi alapon áthágták. A járás fő
szolgabírója most rendeletet adott ki a záróra 
pontos betartására és azok ellenőrzésére. A 
rendelet szerint vendéglő, fogadó és kávéház 
zárórája 1 2 , egylet, kör. kaszinó zárórája 1 2 t 
egyéb mulató, tánciskola, mozgó 1 1 , kocsma 
zárórája 9, sörház és pálinkamérés zárórája 
8  óra. A zárórák enyhítésére vonatkozólag 
a vármegye alispánja & záróra-korlátozás eny
hítését nem tartja szükségesnek.

A lepke útja *
h ta : SZÁMADÓ ERNŐ

Olvadt arany a tó,
Felvette kék virágzene.
— Kedvesem, alkonyodik.
Indulni kellene!

Pillangó száll felénkt 
Harmat-ujjacskád rámulat:
— Ez sem száll át, nézd szívem.
Nem, kétszer egy utat.

Oly szerelmes a ma
JUáia, csóit, oaeresznyeoiráa, —
0 , mond, jövünk-e még mi 
Egyszer ez ’űkm át.. . ?

* Mutatvány a szerzőnek „A Föld az Isten, emberek T 
cimű kötetéből.

— Közgyűlés a frontharcosoknál. Az Orszá
gos Frontharcos Szövetség Szarvasi Csoportja 
április 1 1 -én, vasárnap délelőtt 1 1  órától 
tartja meg évi rendes közgyűlését a Vigadóban.

— Felemelték a farkaskutya adóját. A vár- 
megyei szabályrendelet szerint egy belterületi 
kutya után 2. külterületi után 1’50P az ebadó. 
A nemrég megjelent miniszteri rendelet alap* 
ján azonban a farkaskutyákra 2 0  pengő évi 
adót vetettek ki. Sok farkaskutya tulajdonos 
elhatározta, hogy kutyáját kipusztilja és más 
fájta kutyát szerez, mivel a 2 0  pengőt a leg
több nem tudja megfizetni.

Vásároljon

u

N

I 

Ó
könyvecskére!

—  Jól sikerült a narancs-bál. A Szarvasi 
Gazdaifjak Önképzőköre húsvét vasárnapján 
a Vigadóban jól sikerült narancs-bált rende
zett. A nagy körültekintéssel megrendezett 
bálon jó hangulatban szórakoztak el a meg
jelentek. — Az önképzőkör vezetősége — 
mint értesültünk — Pünkösdkor műkedvelő
előadásként szinrehozza „Túl a Nagy-Krivá- 
non" cimű hangulatos operettet.

—  Meghívó. A Szarvasi Iparosifjak Önképző
köre évi rendes közgyűlését a kör helyisé
gében április 4-én, vasárnap délután 2 órakor 
tartja, melyre a kör összes tagjait tisztelettel 
meghívja az elnökség. Tárgysorozat ■ 1 . El
nöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítők 
megnevezése. 3. Elnök jelentése az egyesü
let évi működéséről. 4. A múlt évi zárszám
adás bemutatása. 5. Vagyonkimutstás és fel
mentvény megadása. 6 . Netáni indítványok.
7. Elnök, ügyész, pénztárnok, számvevőségi 
elnök, főkönyvtárnok és jegyző 3 évre való 
megválasztása. 8 . Alelnök, 3 számvizsgáló, 
2  ellenőr, könyvtárnok, gondnok, helyettes 
gondnok, 8  választmány és 4 póttag meg
választása egy évre.

Szép sikerrel került ismét előadásra 
a „Mit susog a fehérakác1* cimű operett

A Szarvasi Kereskedőalkalmazottak Egyesülete hótfön ismét elöadatta 
ügyes műkedvelő-gárdájával a hangulatos darabot

Múlt év novemberében adták elő nagy 
és megérdemelt siker mellett a Szarvasi Ke- 
reskedőalkalmazottak Egyesületének ügyes 
műkedvelői Erdélyi—Szántó hangulatos és 

szépzenéjű operettjét a „Mit susug a fehér- 

akác'-ot. A közönség körében megnyilvánult 
óhajnak engedve az egyesület vezetősége 

húsvét hétfőjének estéjére ismét műsorra 
tűzte az operettet, amelynek előadása szép 

siker mellett folyt le a Vigadóban. Bár a 
rossz időjárás többeket olthon tartott, mégis 
majdnem telt ház tapsolta végig a jól elő

adott operettet és adózott tapsával az ügyes 

szereplők szép játékának. Szebellei llus tisz

tán csengő, behizelgő hangjával és bájos 
megjelenésével, Janecskó Manci talpraesett 

játékával és kedves hangjával, Mladonyiczki 

Olga bájosságával, Szebegyinszki Böske ne
mes játékával, Bankó Maca, Barecz Anna, 
Komár Emmi, Fodor Manci, Fodor Böske, 

Vágó Eta, Pap Juliska, Balázs Rózsi kisebb 

szerepeikben is ügyes behelyezkedésükkel 

váltak ki. Lászlóffy László daliás megjele

nésével, Berta Pál színpadi otthonosságával 

és művészi magaslatra emelkedő színészi 

játékával, Sonkoly János jó beélésével, Ho- 

lub János pompásan kihozott karakterfigurá
jával, Lestyán György a humor minden ár

nyalatát kihasználni tudó alakításával, Hor

váth Lajos nemes egyszerűségével, Dénes

József humoros és ötletes figurájával tűntek 

ki. Galló Mihály, Darida György, Susogó 
István, Plentri György, Muskátli Mihály is 
nagyban elősegítették a sikert dicséretet ér

demlő alakításaikkal. Gazsó György a zene

kart vezényelte lendületesen, a betanilást 

Orosz Iván végezte, a szép díszletek meg
festése és összeállítása az egyesületi tagok 

szorgalmát és ügyességét dicséri. Az előadás 

után jól sikerült táncmulatságot rendeztek.

— Renoválni fogják az öcsödi templomot is.

Az öcsödi ref. egyházközség tervbe vette 

templomának renoválását. A szükséges költ
ségeket gyűjtés útján óhajtják összehozni.

— Orbán Sándor Öcsödön. Orbán Sándor a 

jeles népdalénekes húsvétkor Öcsödön ven
dégszerepelt nagy siker mellett. Dalszámait 
Bogdán Laci szarvasi cigányprímás kísérte 

bandájával.

— Halálozás. Rabb Bálintné Dorogi Sarolta 

83 éves korában Öcsödön elbúnyt.

— Elvesztették a cseléd könyvüket. Vas Ist

ván, öcsödi lakos C9elédkönyvét ismeretlen 

helyen elvesztette. — Komlós Krisztina öcsödi 

lakos cselédkönyvét elvesztette. Az elvesz

tett cselédkönyveket semmisnek jelentet

ték ki.

H i b á t l a n u l  irni és beszélni 
a n y a n y e l v ű n k ö n :
a m ű v e l t s é g  e l s ő  j e l e !
Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus

DENGL JÁN O S DR. egyetemi nyilvános rendes lanár

Megjelenik 1937. áprilisban. — 480—500 lap terjedelemben nagy nyolcadrét alakban, 
egész vészonkölésben. — Előjegyzési ára: P 10"— Megjelenés után: P 14*—
A 10 — P-s előjegyzési árat 4 hónap alatt, 2*50 P-s részletekben törleszthet! le, aki 
a „Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus" cimű könyvet április közepéig a NAGY- 
könyvkereskedésben megrendeli. Az első részlet, vagyis 2'50 P a könyv átvételekor 
esedékessé vélik. ,
Az előjegyzési ö s szeg  4 egyenlő részletben törleszthelő Nagy Sándor könyv- 
kereskedőnél. Ezt a k ed ve z mé n y t  csak Nagy Sándornál veheti igénybe.



HETENKÉNT!
Iija : OROSZ IVÁN

Profán prédikáció
Az emberi erkölcsi tanítások t̂ gyik les?- 

szebbike a megbocsátás. Tekintettel nrra, hogy 
a kétezeréves kereszténység tanításaiban első 
helyen a szereidet és a megbocsátás! hangoz
tatja, kis Írásomat az alapvető tanítások egyiké
vel Máté evangéliumából vett résszel kezdem 
meg, hogy mint régi prédikátorok azt alapul 
véve és előtartva igyekezzem soraimat alátámasz
tani. A szelidlelkű evangélista a szeretetlen itéi- 
getésrő) a következőket mondja Károli Gáspér 
örökgyönyörű fordításában : „Ne Ítéljetek, hogy 
ne Ítéltessetek, mert amilyen Ítélettel Ítéltek, olyan
nal Ítéltettek és amilyen mértékkel mértek, olyan
nal mérnek nektek*. És, ha körülnézünk a föl
dön. a földi társadalmakban, a sokféle szivű és 
sokféle lelkű emberek között, úgy látjuk, hogy 
az emberek valahogy mégis a mózesi tízparan
csolatban az Istennek engedélyezett bosszúállás 
törvényei szerint szeretnek élni. Mondván az 
ótestámentom második könyvéből a faragott ké
pekkel kapcsolatban, hogy „Ne imádd és ne 
tiszteld azokat, mert én, az Úr, a Te Istened, 
féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az 
atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedizig- 
len“. Hányszor láttam a bosszúállás indulatait 
fellángolni olyanokban, akiknek talán éppen a 
a megbocsátó szeretettel kellett volna megfékezni 
ösztöneiket. Hányszor látjuk, hogy a keresztényi 
burok alatt vad sziv lakozik, amely félrevetve 
minden írott és Íratlan emberi erkölcsi törvényt 
saját érzelmének engedve folyást gyűlölködik és 
árt annak, aki talán csak az egyéni megérzés, 
az igazság erejébe vetett bizodalmával igyeke
zett keresni meg emberi jogos igazát. És hány
szor látjuk, hogy apáknak sokszor csak bűnnek 
minősített dolgaiért a fiakon állanak bosszút 
harmad- és negyediziglen talán csak azért, hogy 
kereszténységük formaságainak adjanak szomorú 
kifejezést. Pedig oly szép lenne az élet. az egyé
nek és társadalmak élete, ha a kölcsönös meg
értés, a békességre való törekvés, a megbocsátó 
szeretet és a másik érdekeit elismerő és érde- 
demeit is elfogadni tudó szeretetnek adna a tár
sadalom bátor és őszinte kifejezést. Az önzés
ből kellene csak mindenkinek lecsippentenie egy 
kicsit, abból az önzésből, amely sokszor más
nak nemcsak a kenyerét, de még az életét is 
sajnálja. Lemondóbbnak kell lennie kissé az em
bernek és belátnia, hogy az élethez mindenkinek 
joga van és nem szabadna olyan nagy különb
ségeket felállítani az egylorma emberek közölt, 
hiszen a különbségeket mások akaratával eléggé 
elénktárják az egyéni alkatot úgy bensőkben, 
mint külsőkben. Sok felesleges életkeserűséget 
kerülnénk el magunk és oszlatnánk el mások 
felett, ha a német közmondásnak a „Leben und 
leben lassen“-nek is egy kis teret engednénk, 
sokszor durvaságig elmenő, a keresztény erkölcsi 
tanításokat csak hirdető, de nagyon sokszor meg 
nem tartó bensőnkben. Az emberi erő nem a 
karok erejében, az ész tudásában, a hatalom 
bírásában, hanem a lemondás gyakorlásában 
van. A megbocsátás ereje birkózókat tud föld
höz vágni, a szeretet hatalma olŷ  nagy, hogy 
„mozgat napot és minden csillagot” mint Dante 
mondja az II Paradisoban, de sajnos sokszor 
látjuk, hogy a megbocsátás nehéz is, mint a 
mázsás kő, amely a szívre nehezedett és a sze
retet ritka klenódium, amelyet féltékenyen zár 
a legtöbb ember magába és féltve őrzi k'ncsét, 
hogy más ne is tudjon róla, pedig a sze*otet az 
a csodás valami, az a bűvös korsó. am«ly hat- 
vónyozottan bővül minden megnyilatkozása után. 
Ne büntessünk harmad- és negyediziglen, apáik 
bűneit ne keressük és ne bosszuljuk meg fiaik
ban, legyünk irgalmasok, mert csak az irgalma- 
sok, szeretők, megbánok és megbocsátok előtt 
nyílnak meg igazán a templomok, lesznek szent 
helyek az oltárok és csak azok számára nyíl
nak meg igazén az életnek és tiszta örömöknek 
titkos kamrái. Embernek lenni, igaz embernek 
lenni pompás hivatás és ezt csak úgy érhetjük 
el. ha az ösztönösségünkön uralomra vezetjük 
szivünk jobb érzéseit, megbecsüljük egymást egy
más lelki értékei szerint és az anyagiasság lel

ket rontó fertőjéből a tiszta szépségek és örök 
igazságoknak a szeretettől átitatott hónába emel
jük fel magunkat. Új emberré kell válnia min
denkinek, hogy egyszer már új erőre kapjon a 
kétezeréves kereszténység minden szép erkölcsi 
tanítása, mert ha nem lesz az ember új „an- 
nakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki 
légy. aki Ítélsz ; mert amiben mást megítélsz, 
önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat mi- 
veled te, aki ítélsz*1 — mondja Pál a rómabeliek- 
hez irt levelében és én, aki bűnösnek vallom ma
gam és (alán ítéltem is, lehajtott fővel kérem az 
emberek millióit emberségre és szeretetre. Emberi 
mivultunkat ne a testalkat, de a lelki adja meg 
és ezzel a lelkivel ne csak dicsekedjünk, de 
éljünk is vele magunk örömére és a világ bol- 
dogitására. $

— Nagymagyarország Közepe Emlékmű Arany
könyve. A Szarvasi Frontharcos Szövetség ál
tal rendezett Láthatatlan Bálra összesen 
23101 P folyt be. A Ncigymágyarország Kö
zepe Emlékmű Aranykönvvébe a báli belépő
jegyek megváltásával a következők írták be 
neveiket: Néhai gróf Bolza Géza örökösei 
30 P, Dr. Haviár Gyula, Szarvasi Takarék- 
pénztár tisztikara 10—10 P. Dr. Dörnyei Jó
zsef, dr. Szemző István, dr. Szemző Imre, 
Szemző Pál, Békésszentandrási takarékpénz
tár, Ujfaluczky József, Novák Károly, dr. Készt 
Ármin, dr. Kiss Ernő, Kovácsik Pál, Nagy 
Sándor, Szabó János, Kullik Endre, Kellő 
Gusztáv, Wigner Sándor, Unsár Jónás, dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd, vitéz Tepliczky János, 
Dósa Andorné, Udvardy Sandorné, Miklós 
József, Bárány Béla, Özv. dr. Leslyón Goda 
Györgyné, dr. Tokay Lejos, néhai gróf Bolza 
Géza személyzete 2—2 P. (Folytatjuk.)

—  Állatbetegségek járásunkban. A legutóbb 
kimutatott vármegyei kimutatás szerint járá
sunkban a következő állatbetegségek léptek 
fel. Rühösség Kondoroson 1 tanyában, köz
ségünkben 1 tanyábany., sertéspestis közsé
günkben 1 tanyában, Öcsödön 1 udvarban.

—  „Aki mer, Hechtnél nyer.44 Rendeljen le
velezőlappal Hecht Bankház Rt. Budapest, 
Andrássy út 3.

— A színházak újdonságai a Színházi Elet új 
számában. Hat premier zajlott le a héten 
Budapesten. A Vígszínházban Bajor Gizivel 
a címszerepben Bovarynét mutatták be. Új
donságot adott a Művész Színház, a Városi 
Színház, az Andrássy*úti Színház, a Teréz- 
körúli Színház és a ; Pódium is. A hat darab 
legszebb és legizgalmasabb jelenetei eleve
nednek meg pompás képekben az új Szin

házi Élet. A bécsi magyar premierekről Stella 
Adorján ír beszámolót. Szenzációs képek a 
bécsi futballtornáról. Darabmelléklet Szép 
Ernő „Háromlevelű lóhere" cimű vigjátéka. 
kottamelléklet „Tagadja le” tangó, megna
gyobbított rádióműsor, gyereklap, kézimunka- 
ív van a Színházi Életben, amelynek ára 60 
fillér, előfizetési dij egynegyedévre 6‘50 P. 
Kiadóhivatal : Budapest, VII., Erzsébet-krt 7.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON : 16.

— Datolyaszőlö. (Afus-Ali). Az üde friss 
csemegeszőlő télen is mily inycsiklandoztató 
lehet, amire eddig csak bor alakjában gon
dolhattunk a hordóban, vagy ha gyümölcs
kereskedőink külföldről hozattak, amit mi 
megfizetni nem tudtunk. E vágyakozásunk 
a Bolgárországból hozzánk került e csodás 
szőlőféleség termelésével teljesült. Hosszú 
időn át üdén való tarthatóságát, kemény 
húsa és különleges viaszbevonata teszi le
hetővé. Nálunk épp oly eredménnyel termel
hető, mint eredeti hazájában, hol nagyban 
kultivált, világpiacokat meghódított, s gazda
sági fellendülését e szőlőfajtának köszönheti. 
Szaporításra vesszeje és oltványa garantált 
fajazonos minőségben állami ellenőrzés mel
lett beszerezhető : Zöld Ignácnál Sárkeresztú- 
ron, akinek hirdetésére olvasóink szives fi
gyelmét felhívjuk,

A Magyarság kliring-akciójának tagjai
Az alábbi cégek a Magyarság kliring- 

szelvényeit a feltüntetett %  arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring-szelvé- 
nyeinek felhasználáséval, hogy megtakarít
hassa előfizetési diját.

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 %>.

Hentes és mészáros Frćska Gyula, Deák 
és Haviár Daníutca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 %>.

Könyv-, papir- és zeneműkereskedés, 
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor, 
Horthy Miklós-út 9. tankönyvek kivételével 5%.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 °/o.

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok : Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 °/o.

Vas- és háztartási cikkek: Bárány 
Béla, Kossuth-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2  %.

Gumibélyegzök
megrendelhetők 

NAGY SÁNDOR papirkereskédésében.

A  magyar szellémíi élet tükre: a TÜKÖR
A SZARVASI KÖZLÖNY előfizetői által az együttes előfizetés Teltételei szerint rendelhető 
meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és o l c s ó . .,

A SZARVASI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára helyben negyedévre 
3' 18 P, egy hónapra 106 P, vidékre negyedévre 3'68 P. . , , .

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.

I t t  l e v á g  a n d ó l

A SZARVASI KÖZLÖNY t. Kiadóhivatala
SZARVAS

Mint a SZARVASI KÖZLÖNY politikai hetilap előfizetője, ezennel előfizetek a 

TÜKÖR-re 193.................................................. -tói ,193.................................................... *'«
a lapjukban hirdetett feltételek szerint. .

Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm.

Szarvas, 1936......................................................  v ,

Foglalkozás: .....................;............................  Postai cim: ................



Köszönetnyilvánítás*

Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak, 
ismerősöknek, a posta felügyel őségének 
és altiszti karának, aMk felejlhetellen jó 
férjem, illetve édesapánk elhunyta alkal
mával fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Ozv. Pitnrák Istvánné 
és családja.

—  Presbiterválasztás Kondoroson. A Kondo
roson megtartott presbiterváíasztáson rendes 
tagokul a következőket választották meg: 
Szakács Pál. Terhes János, Lestyan János, 
Belopotoczky Mihály, Vaskor Pál. Janurik 
György, Maczik Pál. Bandzsal János, Süve
ges Pál, Paluska György, Kovács András, 
Luslyik György, Antal Pál, Korbely János, 
Molnár János, Szlrehovszky János, Tusjak 
Pál, Szakács Marton, Melis János. LehocAi 
János, Luslyik (Dián) György, Szenteszky 
András. Hnjdu Mihály kőmives, Kergyik Pál 
szűcs, Gazsó Mihály kovács, Velky Béla 
tanitó, Jelen János, Liker Mihály, Dévay 
(Demcsák) János jegyző. A megválasztottak 
március 2 1 -én telték le a hivatalos esküt.

—  Magas a Körös vizének az állása. A Tisza 
nagymérvű áradása inegduzzasztotta a Körös 
vizét is. Az áradás nagyban veszélyeztelte 
a békésszenlandrási duzzasztó építési mun
kálatait is és szombaton délután Szarvason 
is kidobollák, hogy munkások jelentkezését 
kérik a duzzasztó munkálataihoz. Az áradás 
miatt a búzaszállitó hajók Kunszentmárton 
alatt megrekedtek, mivei a közúti hid alatt 
nem tudtak átjönni. Az ünnepek alatt a ha
jókat lobogókkal látták el és a nemzetiségek 
szerint a horogkeresztes német lobogó mel
lett piros-feher-piros osztrák és piros-fehér-zöld 
magyar zászlók lengtek a szélben.

—  Közgyűlés. A Nemzeti Egység Párt helyi 
szervizeUr április 4-ent vasárnap délután 2  
órakor a Polgári Körben közgyűlést tart. Az 
elnökség ez úton kéri a párttagokat, hogy a 
közgyűlésen minél nagyobb számban meg
jelenni szíveskedjenek.

Z Ö L D  IG N Á C
Sárkeresztur (Fejér megye)

Faiskola* erdészeti magvak kivitele*

Datolyaszölő, Afas-Ali 
(Dattero die Bayroutk).

Ha minden igényi kielégilő csemegeszőlői 
akar, ezt telepítse!

Bolgár eredetű, hol nagyban kultivélt, világ
piacot meghódított ideális csemegeszőlő- 
fajta, mely semmi kívánnivalót nem hagy 
hátra. Bőtermő ! Közepes növekedésű. 
Aranysárgába játszó zöldes-fehér színezetű, 
nagy, ovális szilvanagyságú bogyókkal. A 
fürtjei nagyok, lazák, vállasak. A fürtök 
átlag 1 kg-osak, de akad 15—2 kg is. E 
nagy súlyt a kevésszámú, de igen nagy 
bogyóknak lehet tulajdonítani. Kemény húsa 
kevés magot tartalmaz, éles késsel szele
telhető. Ize kellemes édes savanykás, mel- 
lékiz nélkül. Nagy nyomást kibír, szállítást 
jól birja s még 14 napi szállítás és tárolás 
után sem észlelhető fonnyadtság, iz, nedv 
^s zamat veszteség rajta. Télen át tartható, 
jól értékesíthető ! Kezelése, fagyérzékeny
sége, talajigényei nem nagyobbak más cse
mege fajoknál. Alkalmas tőke, kordon és 
lugas művelésre.

10 db I. a simavessző 3’— P, 10 db oltvány Berlan- 
derin 7*— P, Ripárián 6‘— P. 100 db-nál 5 százalék, 
1000 db-nál 10 százalék árkedvezmény.

Más szőlőfajtákról, gyilmölcsfaoltvinyokról 
árlap külön 1

—  Tömörgumis autók a városban. (Bekülde- 
telt.) Tekintetes Szerkesztőség! Az utóbbi 
időkben a szarvasi Csáky-utcán óriási teher
autók rohannak végig állandóan, amik tömör- 
gumikkal vannak ellátva. Tudomásom szerint 
a tömörgumik használata kövesutakon el 
van tiltva. De ha már használják, úgy a most 
betonirozásra kerülő, de még fel nem szedett 
kövű Beliczei-úton járjanak, mivel a pár 
hetes úthasználattal a Csáky-út kövezete félig 
tönkrement, már pedig Szarvas község azt 
egyelőre nem tudja újrarakatni. Az autók ro
hanását is csökkenteni lehetne a megengedett 
sebességre, mert nemcsak baleseteknek le
helnek okozói, de a Csáky-utcai vályogházak 
pusztulását is előidézhetik a földet megre
megtető futkarozásukkal. Amikor az autósok 
jóindulatát kérem Szarvas község és közön
sége érdekeinek figyelembevételére, a Tekin
tetes Szerkesztőség megértését és levelem 
közlését megköszönve, vagyok hű olvasójuk,

tisztelettel: Aláírás.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben március 25-től április 1-ig a kövelkező 
bejegyzések történtek. Születtek : Hugyik Mi
hály és Roszik Judit leánya Judit, Kasuba 
Mihály és Sztancsik Anna fia Béla, Kriv- 
janszki Mihály és Janurik Erzsébet leánya 
Mária, Csankovszki Pál és Arnóczki Mária 
fia György, Lestyan Goda Pál és Pimiller 
Judit leánya Erzsébet, Markovics György és 
Zima Judit leánya Mária, Liska János és 
Meszjarik Katalin fia Pál. Házasságot kötöt
tek : Komár Mihály Novodonszki Erzsébettel, 
Adamcsok György Bankó Erzsébettel. Elhal
tak : Filyó János 9 hónapos, Szlovák Anna 
21 hónapos, Szekretár Judit 25 napos, Tus
jak János 73 éves, Berger Jenő 43 eves, 
Grimm Mór 82 éves, Opauszki Pál 70 éves, 
Frankó Pál 49 éves, özv. Papek Jánosné 
Trúszik Erzsébet 83 éves, özv. Czesznak Mi- 
hályné Peres Judit 67 éves korukban.

— A Turul-BSE évi rendes közgyűlése. A 
Szarvasi Turul-BSE április 4-én tartja évi ren
des közgyűlését az Árpád-szálló emeleti he
lyiségében délelőtt 10 órakor. — Vasárnap 
délután fél 4 órai kezdettel a Turul-BSE baj
noki mérkőzést játszik a békéscsabai Törek
vés csapatával.

O — Fizessen elő
a SZARVASI KÖZLÖNYRE I

Nem je ls z a v a k k a l
és hangzatos Ígéretekkel, hanem megértés
sel és nem kevesebb szeretettel kell FEL  ̂
KAROLNI nálunk , is a m. kir. osztály« 
sorsjátékot* MILLIÓ és millió ember tudja 
egész Európában, hogy nem költséges pasz- 
szió, nem ártalmas szenvedély az osztály
sorsjáték, mely a legdemokratikusabb intéz
mény és igen nagy fontossága van az ország 
gazdasági életében. Az osztálysorsjáték fel
adata, hogy mindenkiben felélessze az ön
bizalmai, az élelöszlönt, kedvet és remény
séget fejlessze, fokozza. A m. kir. osztály- 
sorsjáték állandó állami felügyelet és ellen
őrzés alatt áll, több mint 9A/2 millió pengőt 
sorsolnak ki 5 hónap alatt. A sorsjegyek 
fele nyer. Az új játéktervet az összes fő- 
árusilók készséggel küldik meg minden

kinek.

A húzások április lOeén 
kezdődnek !

—  Országos-vásárok. A mezőberényi orszá
gos-vásárt április 2., 3. és 4-én, a mezőtúrit 
6 -án, a csépait 1 1 -én tartják meg.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolii áron. TELEFON : 16.

Zöldhiteleket csönöket) kap
hatnak 7% kamatra gazdák, bérlők, földbirtoko
sok ; úgyszintén szerzünk óvadék, kaució céljára 
takarékkönyvet pesti nagybanktól, bizalmi állás
hoz, házfelügyelőséghez, valamint jólfizetett eb 
helyezkedéseket hozunk létre Budapesten, hosz- 
szú szerződéssel. (Választék van !) Heller Keres
kedelmi és Bankhitel irodája, törvényszékileg be
jegyzett cég. Alapítva 1925. Budapest, IX. Dan- 
dar utca 24. (Részletes felvilágosítás és tájékoz
tatók 50 fillér válaszbélyeg ellenében).

m

m A v a u t  m A v a u t
* * * * * * * * * * *

^  Autóbuszmenetrend _
QCm W W ***************************************

Érvényes 1937. március 21-től május 21-ig.

Szarvas—Gyula

*
g46 ind. Szarvas „Árpád^-szálló érk. 14“
yOI T Csabacsűd t 14*7

7» I Kondoros T 14"

8*° érk. Békéscsaba 1 ,3*o

8W érk. Gyula ind. 12"

Menetjegy Kondorosra P 1 '60. Békéscsabára P 3'40, Gyulára P

Menettértijegy .. P 2 40, P 550. P

Békéscsaba—Gyula
g26 12« ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. 10®5 1310
8w !3»o érk. Gyula városháza ind. l0oo 1240

6’50.

Menetjegy P 110, meneltértijegy P 1*90.

Békésszentandrás—öcsöd—Kunszentmárton

— 12M 1312 16b5 ind. Békésszentandrás érk. 724 8 32 16<n —
51& 131B 1336 1718 érk. Öcsöd ind. 707-8io 1541 21ao
5 86 13w 13&7 1740 érk. Kunszentmárton ind. 640 746 15io 2 l<»

Menetjegy Öcsödre P —*80, Kunszentmárlonba P 1 '60

13*

Kunszentmárton—(Tiszakürt)—Laky telek 
<§> #
14« ind. Kunszentmárton érk. 6 “ 
14*°

5*
| 6“ I 14“ érk. Tiszakürt

5 *o — 1 4 “ — érk. Lakytelek

Menetjegy Tiszakürlre P 1'30,
Menettértijegy . P 2‘—,

A 4<gal jelölt csak hétköznap közlekedik.

Kunszentmárton érk.
ind. 6 l# 
ind. — 

Lakytelekre P

7«

I
6 “

220.
3'30.

15“
14“

16



TÜZELŐANYAGÁT mindig a l6QOlCSÓbb napi áfbdll

T a k á c  s-f a k e r e s k e d é s b e n
Mint

(telefon 47.) szerezheti be. 

áz  „UNIÓ11 Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t -  
f i z e t é s r e is a m. t. közönség rendelkezésére áll.

—  Kiszedték a Beliczei-úti akácokat, A szarvasi 

Beliczey-út kövesútjának betonúttó való át

alakítása során szükségessé vált az útmenti 

külső két sor gömbakác kivágása. A község 

elöljárósága az akácokat most kivágatta.

I R O D A L O M

Folyóirat* és könyvszemle

Budapest székesfőváros statisztikai 
évkönyve. XXIV. évfolyam, 1936. 

Szerkeszti: Dr. Illyefalvi J. Lajos

Budapest életéi számokban, hagyományos 
pontossággal és mindenre körültekintő figyelem
mel mutatja be nékünk ez a fenti cimű mű, 
amely dr. Illyefalvi J. Lajos, a székesfőváros sta
tisztikai hivatala igazgatójának gondos szerkesz
tésében most jelent meg. Az 596 oldalas év
könyv 1936. évi adatokat sorolja fel a legtöké
letesebb figyelemmel egybeállitott csoportosítások
ban, amik megbízhatóságukkal és a statisztikai 
éleiben oly kiválónak elismert szakavatottsággal 
számolnak be a főváros éleiének különböző vi
szonyairól, az épületekről, lakásokról, népesség
ről. a közigazgatásról, a pénzügyekről, az árak
ról és a munkabérekről, a közegészség, egyházi 
ügyekről, hitelviszonyokról, közlekedésről, köz
művelődésről slb. A rendszerbe szedett 'számok 
dr. Illyefalvi J. Lajos igazgaió és munkatársai
nak hozzáértését dicsérik és a 24 évfolyamot 
betöltött kiadvány pompásan vázolja Budapest 
éleiének ez évi előrelendülését, fokozatos előre
törését, amelyből a rideg számok sokezernyi tö
megén keresztülvilágit a statisztikai hivatal gon
dos munkája, igazgatójának hatalmas szaktudása 
és képzettsége. Sok érdekest és értékest találunk 
a hala lm as műben, amely magyar és német szö
vege : és sokoldalúsága révén a tudományos világ 
érdeklődését is méltán felkelti. A könyv 15 P-s 
árban a Budapest Székesfőváros Statiszlikai Hi
vatalának kiadáséban jelent meg. — o —

—  21 kotló. A Magyar Vidék Könyvei cimű 
könyvsorozat 8. számaként a napokban hagyta 
el a Szarvasi Közlöny nyomdáját ifj. vitéz Zerin
váry Szilárd fiatal szarvasi költő műve 21 kotló 
cimmeh, melyben a Körösvidéki Költők Antológiá
jában szereplő 21 költő jellegzetes verseit paro
dizálja pompás készséggel. A könyvet legközelebb 
ismertetni fogjuk. Beszerezhető Négy Sándor 
könyvkereskedésében 60 filléres árban.

-- Az alvajáró húgának esete. Irta : Erle S. 
Gardner. Kinek állhatott érdekében, hogy a mil
liomos unokaöccsét meggyilkolja ? A gyanú ma
gára a holdkóros nagybácsira hárul. A kést azon

ban, amivel a gyilkosság történt, még az este 
folyamán kellett kikészítenie, mivel a házikis
asszony éjszakára mindig pontosan lezárta az 
ékszeres fiókot. Nyilvánvaló tehát, hogy nem hold- 
kóros álomban, hanem előre megfontolt szán
dékkal elkövetett gyilkosság forog fenn. Ez eset
ben pedig az a valószínű, hogy nem a meg
gyilkolt, hanem másvalaki voll a kiszemelt ál
dozat, — akivel a milliomos unokaöccse aznap 
éjszakára szobát cserélt. Perry Mason az egye
düli, aki bízik még a vádlott ártatlanságában, 
s egy jelentéktelennek látszó nyomon elindulva, 
az ellenérveknek olyan tömegét zúdítja a véd 
felépítménye ellen, hogy új, meg új káprázatba 
ejti az olvasót is. Az eseményeknek olyan vég
zetes fordulói következnek és a fokozódó izgal
mak olyan megdöbbentő erővel sodornak ma
gukkal és a zseniális Perry Mason az ulolsó 
pillanatban olyan mesteri bravúrral pattantja ki 
az igazság csattanóját, amilyennel még alig ta
lálkoztunk. A Palladisnak ezt a szinte megdöb
bentő hutásokkal teli legújabb Pengős Regényéi 
Koséryné Réz Lola fordította szép magyarsággal.

Fenti könyvek és folyóiratok Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedése útján szerezhetők be.

Kóczy divatáru-kereskedő 
közlemónye

Egészen prima férfiöltöny-kelmék. menyasz- 
szonyi kelengyék 6  havi folyószámlára vásá
rolhatók, azonnali fizetésnél minden cikkre 

10  százalék engedmény levonható. 
FÖNIX-gallér tucal-vételnél 4 hóra beosztva 

fizethető.
Megrendelt kelengye a kirakatban meg

tekinthető.

Békés vármegye, Szarvas nagyközség elöljáróságétól.
5879 1937. ikr. sfcám.

HIRDETMÉNY.

A Szervas község területén gyakorolható vadászati 
jog 1937. évi augusztus hó 1-lői 1947. évi július hó 
34-ig lerjedő 10 egymásuláni évre Szarvas községháza 
nagytanácstermébcn 1937. évi április hó 23. napján 
délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
haszonbérbe adatik.

A vadászterületek beosztása, az árverési feltételek, 
valamint a kikiáltási ár a községi főjegyzői irodában 
megtekinthetők.

Az árverési feltételek a 105/1930. bgy., 9176/1930. ikt, 
számú vármegyei szabályiendelet érteimében állíttattak 
össze a 29/1937. kgy. számú képviselőtestületi hatá
rozattal.

Az árverésen résztvenni szándékozók a kikiáltási ár 
50* százalékát az árverés megkezdésekor bánatpénzül 
letenni kötelesek.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Szarvas. 1937. évi március hó 27.

Az elöljáróság nevében: 

vitéz BIKI NAGY IMRE s.k. DAUDA MIHÁLY s. k.

FIZESSEN ELŐ MÉG MA
a  legjobb magyar kézim unka újságra

TUNDÉRUJJAK
kiadóhivatala az előfizetési dij ellenében értékes 
a j á n d é k ó t  is ad. Előfizetési dij egy évre 14'40 pengő. 

Az előfizetési dijat Budapest. IV. Szervita-tér 3. cimre küldje.

H e ly b e li  g a b o n a á r a k
Búza . . .  . 19 50 — —'—
Tengeri m. . . . 10’— — 10' —
Á r p a ................. 14 — — 14*50
Zab ................. 15'— — 15 50

P U B L I K Á C I Ó

Cselédek, kenászok felvételnek, II. 337. — 6 hold 
föld tanyával eladó. VII. 81. — Nád eladó, T II. 224.
— Földhordáshoz munkásokat keres, II. 212. — Tehén
járás kiadó. IV. 103. -  II. 103. — I. 116. -  I. 43. — 
Dúzaszalma eladó, 11. 140. — Eladó ház, IV. 160. — 
Olvassa, terjessze a Szarvasi Közlönyt! Minden héten 
közli a publikációt is I

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I.. Horthy Miklós

ul 9. szám.

• Egy jókarban lévő kerékpár eladó. Cim 
a kiadóhivatalban.

. Eladó 111. kér., 249. sz. ház. Érdeklődni lehet 
ugyanott, vagy a közgyámi hivatalban.

. Tokajhegyaljai Bortermelők Pinceszövet
kezetének a Schreiber-házban sajátlermésű 
lerakata van. Tokaji zamatos-borok olcsó áron 
kaphalók._____________________________

. Udvari bútorozott csinos szoba, esetleg 
teljes ellátással, úri embernek, május 1-ére 
kiadó. III.. Kristóffy utca 76.

. Özv. Brunner Györgyné 111., 170. számú 
házában egy 2  szoba, konyhás lakás május
1 -re kiadó. Érdeklődni lehet ott, vagy I., 85. 
szám alatt.

. 1. kér. Benka Gyula utca 104/b sz. ház 
eladó. Érdeklődni lehet Perczel Teréznél a 
cukrászdában.

. Eladó egy jókarban lévő 8  éves. keveset 
használt balkaros cipész-gép. Cim: Maróthy 
Imre Öcsöd, Hid út 287. szám.

. Eladó kedvező fizetési feltételek mellett 
özv. Krecsmárik Endréné tulajdonát képező 
III. kerület, 104. sz. beltelkes lakóháza. Ér
deklődni lehet a Szarvasi Hitelszövetkezetnél.

. Egy utcai szoba, konyha, speiz I.( 460. sz. 
alatt április l-lől kiadó.

. Kiadó bútorozott udvari szoba konyhá
val, villanyvilágítással, III. kerület, Kristóffy 
utca 78. szám alatt._____________________

. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. Grósz-féle varrógépüzlet helyiség, a postá
val szemben kiadó.

. II. kerület, 144. számú ház eladó.

.2 —3 szobás lakást mellékhelyiségekkel 
együtt keresek. Cim a kiadóhivatalban meg
tudható.

• Felelős szerkesztő ét kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvad Közlöny nyomda« és Lapkiadóvá!«

lalat nyomdájában, I. Hortüy Miklós nt;.9# szám.


