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Frontharcosok öröksége
Irta: vitéz Martsekéoyi Imre

országgyűlési képviselő

Mi, frontharcosok jól tudjuk, hogy a béke 
szálláscsinálója a háború, ára pedig vér és halál, 
így volt ez mindig és igy is lesz mindig- A 
béke magva csak ágyúdörgés, fegyverropogás, 
halálhörgés között, hulló vérözönben tud csírá
zásnak indulni és akkor hozza termését, .»mikor 
katonák helyett már sírkeresztek sorakoznak 
ezredekbe. Ennek a békének, amely a világ
háborút felváltotta, minden eddiginél dúsabb 
gyökerűnek, erősebb törzsűnek, hosszabb éle
tűnek kellene lennie, mert soha a béke talaját 
vas és acél olyan mélyen fel nem szántotta, 
vér olyan mélyen át nem áztatta, mint a négy
éves világégés. Milliókban számláljuk a halot
takat, más milliókban a sebesülteket, rokkan
takat, árvákat és a csataterekről megtért front
harcosokat. Egy kis részének megacélozta, a 
többségnek azonban szétrágta idegeit. Amig a 
nagy próba erőfeszítésétől az egész világ csontjai 
ropogtak, addig sok-sok ígéret szállt a frontok 
felé. Győzni, győzni kell, hangzott, a nuilt és 
jövőért, az országért és önmagunkért. Milyen 
szép lesz majd egyszer otthon," a megmentett 
hajában, a hálás testvérek között, az ígéreteit 
betartó állam gondoskodása alatt, mondották. 
De arra nem gondoltak akkor sem az ígérők, 
sem akik hittek az Ígéretben, hogy gazdag 
országból indultak el a katonavonatok, gazdag 
népek kormányai tették az ígéreteket, ahová 
pedig hazakerültek, az már kimerült, kifosztott 
ország volt, lázbeteg néppel, üres pénztárakkal 
és óriási hiányokkal mindenfelé. Még a győz
tes országokban is vékonyra olvadt az Ígéretek 
aranyfedezete és semmi sem maradt belőle ott, 
ahová a sors győzelem helyett fosztogató ban
dákat és Krisztus köpenyére is sorsot vető 
vörös latrokat juttatott. Semmi csoda benne, 
hogy a frontról reményekkel megjött milliók 
keserves csalódása nem egy országban forra
dalmi díihÖt váltott ki és sokan özönlöttek 
azokba a táborokba, amelyek a régi világgal 
teljes leszámolást hirdettek. De csak rövid 
időre és csak a kisebbség agyát borította el a 
forradalmi köd. A többségben csorbítatlan ma
radt a nemzeti érzés és elemi erővel tört ki 
a kényszerű rombolás évei után az alkotás 
vágya : építeni, teremteni új társadalmat, új
állami és gazdasági rendéi. Olyat, amelynek 

.irányvonala a nemzetközösség szolgálata, a test
vériség, a bajtársiasság, a jog és igazság diadalra 
juttatása. A frontharcos a. fizikai erők tombo- 
lása alatt az erkölcsi tényezőknek lett a tisz
telője és xiz a vágya, hogy ezek érvényesülését 
segítse elő egyesült erővel, a polgári életben 
is kitartással és Istenbe vetett hittel. A front
harcosok ma minden országban a világhéke 
legerősebb támaszai. Nekik valóban joguk van 
a békéf'szeretni és meg is lehet a bátorságuk, 
hogy C2t minden háborús uszitónak — mert 
ez a fajta nem pusztul el a háborúban — a 
szemébe vágiák, a homlokára frják, a fülébe 
kiáltják. Megszerezték hozzá a jogot, hogy a 
világ elsősorban Őket hallgassa meg, amikor 
arról van szó, hogy szabad-e gazdasági és ha
talmi vitákat a háború furiálnak, vér- és könny- 
özönnek az ájulásból alig felocsúdott kultúr- 
emberiségre bocsátással elintézni. Frontharco
sok ha találkoznak: Londonban, Párizsban,
Berlinben, Budapesten, vagy másutt, nem se
beiket mutogatják egymásnak és nem Coriolán

bosszújának parazsát szítják, hanem egymás 
megbecsülésének tisztult atmoszférájában az 
emberiség békés együttműködésének lehetősé
geit keresik, mert ők megtanulták ismerni az 
élet értékét. Ma kifelé a békér, a nemzetek 
megértését munkálják a frontharcosok, befelé 
sem jelentenek fenyegetést, felforgatást, szerte
lenséget. Az erő nem terrorizál, a jog nem 
zsarol, az igazság nem erőszakoskodik. De em
lékeztetünk mindenkit, akit illet, hogy jogainkért 
sikraszállunk. Ez nemcsak a magunk, de az 
ország érdeke is. Nem panaszkodunk mi az 
Ígéretek fukar beváltása miatt. Szegény az or
szág, nem telik jutalomra. De mikor az állam 
jogosítványt, állást, kenyeret ad, mikor város, 
falu, megye, vállalat, magángazdaság embert 
alkalmaz, a sorrendben mégis a frontharco

soknak kell mindig elöl lenni. Méltányosság 
és igazság ez, nem pedig fizetség. Állítsa oda 
az állam a frontharcost a békés munka első 
vonalába és adja kezébe a szükséges eszkö
zöket, mert a frontharcos meg fogja mutatni, 
hogy éppúgy tud életet teremteni, mint tudott 
pusztítani, amikor a nemzet éideke ezt köve
telte tőle. Az állam nem tehet jobbat Önmagá
nak, a rendnek, a nemzet ‘ jövőjének, mintha 
a frontharcosokat megbecsüli és a társadalmat 
megbecsülésükre megtanítja. Erre a falankszra 
szüksége van. A fegyelmezett erőnek ez a tar
taléka a jövő nélkülözhetetlen biztosítéka s a 
nyugodt fejlődés záloga. Reá építhető fel csak 
nyugodtan a titkos választójog demokráciája is, 
mert e népszenvedély áradata ezt a gátat nem 
fogja sohasem elmosni-

A mezőtúri Frontharcos Zenekar is közreműködik 
a szimfonikusok hangversenyén

Nagy érdeklődés nyilvánul meg Molnár Anna hárfamüvésznő játéka iránt

A Chován Kálmán Zeneegyesület vasár

napi hangversenyének fénypontja ráccal mási 

Molnár Anna hárfaművésznő játéka lesz. Ez az 

első eset Szarvason, hogy egy hangverseny 

műsorába beiklalták a hárfaszólót. Maga ez a 

szám is sok-sok hallgatót vonz az előadásra, 

mert nem rádióból hulljuk a gyönyörű hangokat 

ahol sokszor természetesen torzüve kapjuk .hanem 

a maga eredeti szépségében pompájában szín- 

gazdaságában és csodálatos lágyságában. Ezt az 

ujjakkal pengelelt legnagyobb húroshangszert ma 

már egy modern zenekar sem nélkülözhet, 

pólolhatatlan glissandoival. üveghangjaivai és 

bisbigliandó játékával, mely zenekari hanghatások 

más hangszeren kivihelellenek. Hogy avatolt kezek 

jálszanak a hangszeren, arra garanciát nyújt 

Molnár Anna művésznő. Tanulmányait a Zene- 

művészeti Főiskolán végezte és Moshammer 

Ollónak a kiváló hárfaművésznek és pedagógus

nak volt lanilványa mindvégig, ki nagy szeretellel 

és érdeklődései figyelte művészi kibontakozását. 

1928-ban ő volt az első növendéke, ki művészi 

oklevelet nyert. Ma is úgyszólván az összes

budapesti zenekarok tagja. Járt művészi kör

úton Olaszországban, többször Bécsben és a 

hazai nagyobb városokban A rédjónak állandó 

szereplője és önnálló hangversenyei is voltak 

Budapesten. Az első magyar szerzőtől származó 

hárfaverseny müvet Ő mulatta be március 11 *én a 

Fővárosi Vigadóban a sajtónak, amit a rádió is 

közvetíteti. Ma is azt mondja a művésznő, hogy 

éleiének legszebb órái azok voltak, melyeket 

az isteni hangszer mellett löllhetett el zenéléssel.

A  zenekari számokat is úgy válogatták 

össze, hogy azokat mindenki élvezhesse és 

valóban gyönyörködhessék a mezőtúri Frontharcos 

Zenekar tagjaival kiegészilelt nagy zenekar zene

kar játékában. Szederkényi Nándor gimnáziumi 

zenetanár Vivaldi hegedűversenyét játssza vonós 

zenekari kísérettel. A bevezető beszédet Raskó 

Kálmán gimnáziumi igazgató az egyesület elnöke 

mondja. A zenekart viléz Szomjas Frigyes vezé

nyeli. Előadás után társas összejövetel az Árpád 

termeiben. Jegyek vásárolhatók elővételben Müller 

és Nagy könyvkereskedésekben és este a pénz

tárnál. Kezdete este fél 9-kor.

A műit heti zöldár nagyban hátráltatta 
a duzzasztó munkálatait

A békésszentandrási kubikosok nem tudnak elhelyezkedni a munkánál 
és a múlt héten százan Dunántúlra mentek

A Körösnél állandó munka melleit folyik 

a duzzasztó nagy n.unká!aía. A műit őszi és téli 

.esős időjárás miatt az elmaradt munkálatokat a 

legnagyobb igyekezettel igyekeznek behozni és a 

zsilip épilésénél éjjeí-nappal is állandóén foKik 

a nagyszabású földmunka. A lovászi vizlömegek 

és talajvizek is ;?y károkat okozlak és a rossz 

időjárás az őszi munka nagy részéi ehoritolta. 

Minden éjjel hatalmas reflektorok gyulnuk ki az 

éj sötétjében és a munkások százai megfeszített 

erővel dolgoznak az állandóan hullámzó bérérl. 

A közelmúltban a Körösön lerohanó zöldár is 

nagyban hátrállalla a munkálatokat. Békésszent- 

andráson is munkába szólítottak a férfi lakossá

got, azonban pár órai munka ulán hazamentek, 

mert a veszély elmúlt és nem volt rájuk szük

ség. A békésszentandrási és szarvasi kubikosok

állandóan sérelmezik, hogy ők legnagyobbrészt 

munka nélkül vannak, a munkálatoknál más 

község- és megyebeli munkások dolgoznak és 

okéi nem alkalmi.zzak. A tél folyamán, am ikor* 

lérdisórö snrban és ne^y hidegben kellett dol

gozni, az idegen munkások majdnem m indnyájan 

abbahagyták az életveszélyes munkát és haza

mentek, akkor a szarvasi és békésszentandrási 

kubikosok i^ dolgozhattak, de a jobb idő beáll

tával ismé! csak az idegen munkások kerültek 

túlsúlyba és a helyi munkások igy munka nél

kül vannak. A múlt héten is száz munkás ment 

el Dunántúlra, Fűzfőre, ahol kubikos munkát 

kaplak, A munkások nagyon szeretnének itt is 

többel dolgozni, ami érthető is, hiszen minden

hol ö helyieket részesítik előnyben.



A múlt héten megkezdték 
a szentandrási út betonozását

Két gép végzi a munkát

A Békésszentandrás— Szarvas kö
zötti műút munkálatai hatalmas iram
ban haladnak előre. Az út Békésszent- 
andrás felőli részének alapmunkálatai 
annyira előrehaladtak, hogy a mull 
héten már hozzáfoghattak a betonozás
hoz is. Két natalmas gépet vittek Békés- 
szentandrásra, amelyek közül az egyik 
az anyagot keveri, a másik pedig a 
munkások által eligazított masszát dön
göli egyenesre. A döngölőgép az első 
nap nem működött megfelelően, ezért

kijavították és azóta élénk gyorsaság
gal készítik a betonutat. Az utat leg
először Békésszentandrás községétől 
Krebs Zoltán szarvasi kertész telepéig 
fogják elkészíteni. Ami állal a gazda
sági tanintézet minlakertészetén át meg
indulhat kerülővel a két község között 
a közlekedés. A betonozógépek mun
káját állandóan nagy érdeklődéssel 
szemlélik kiránduló szarvasiak is. A 
napokban hozzáfogtak már a Horthy 
Miklósul kövezetének felszedéséhez is.

N e m  s z a b a d  d o h á n y o z n i
csak n ik o p á l l  S2ipkában NIKOPÁLL betéte 6flWSSrÜBSÍ!

H Í R E K
Is te n t isz te le te k

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
lót, 10 órától magyar, az újtemplomban tólnyetvü isten
tiszteletet tartanak úrvacsoraosztással. Szerdán délelőtt 
a nagytemplomban a tótnyelvű könyörgés után ma- 
gyernyelvü írásnuigyarázat lesz

A szarvasi róm. kai. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szcntbeszéddel, (J óra
kor csendesmise, 10 órakor szei.tbeszéd. nagymise. dél
után 3 órakor litánio. Köznnpokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

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

Gyógyszertári inspekció
i

Az éjjeii és vasárnap délutáni ügyeletes .szol&á- | 
latot Szarvason május hónapban ifjabb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja ei.

Valamikor
Irta: Kisteleky János.

Valamikor réges-régen 
Búzát kaszáltam szépen 
Rendeli be
Az ül földi rőnaságon ;
Délibábos tündérálomf 
De rég el van emlékimben 
Temetve.

Kaszám csendült, dűlt az élei . . . 
Es pacsirta szállt az égnek 
Dalolva.
Idehallotn olykor néha,
De mintha a múlt felsírna 
S óiszahívna akáclombos 
Falumba.

— Lapunk mai száma nyomdánk más- 
irányú sürgős elfoglaltsága miatt csak négy 
oldalon jelent meg. Emiatt több cikkünk, 
hírünk kimaradt, amiért olvasóink szives 
elnézését kérjük.

—  Az idei érettségi vizsgálatok miniszteri 
biztosa. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter gimnázium 1936 — 
37. tanévi érettségi vizsgálataihoz miniszteri biz
tosi minőségben dr. Ben kő István nyugalmazott 
középiskolai tanárt, címzetes igazgatót nevezte ki.

— Az úttest fölé helyezik a villanylámpákat 
a Horthy Miklós úton. Szarvas község képviselő
testülete elhatározta, hogy a Horthy- és a Beliczey- 
út betonirozásávai kapcsolatban az utcai villany- 
lámpákat az úttest közepére helyezik el, ami | 
által ez a rész nagyobb városi jelleget fog nyerni.

— Emléktáblaavatás. A Szarvasi öregdiákok 
Szövetsége a gimnázium ifjúságának ezidei 
májlusi ünnepével egyidejűleg emléktáblát állít 
Szontágh Tamásnak, a T. E. Sz. országos 
elnökének, a revíziós mozgalom tavaly elhunyt 
kiváló harcosának emlékére a régi gimnázium 
falába. Az ünnepségen képviselteti magát a 
kormány és résztvesz azon a T. E. Sz* teljes 
tisztikara is. Az ünnepségek időponljia június 
hó 5-ike lesz.

■YiUaffl08Sá& rádió és kerékpár c i M  

Rádiós Service

^ A I f o l d w  v f f l a m o s S .  

k o p á r n a k  f i z e t t e
N l k k e l e z é s

villamos mOgzakl
O Z U C S  v á l  l a l  a t  a

*ÍCépyi8éIeték: SINGÉR varrógép. PJbTkO- 

FOR főzőkályha, OMEGA rádió fűtőtelep, 
______ SOLUS gummicsiszoló__________

—  A kereskedelmisták műsoros estje. Május 
hó 8-án, szombaton este fél 9 órakor a városi 
színkörben rendezi a Szarvasi Kereskedők Egye
sülete műsoros-estjét, amelynek szereplői a Női 
Szaktanfolyam hallgatói lesznek. Az est műsora:
1. Prolog. Előadja: Brózik Sorolta II. o. tanuló.
2. Chován: Magyar táncok. Zongorán előadják:
Darida Margit II. és Készt Ági I. o. tanulók, 3. 
Vaszary János: Pótvizsga. Előadják: Halász
Erzsébet és Platzer Sári U. o. tanuló, 4. Lévayné: 
Csoda bábú. Regényes komédia, 4 felvonásban. 
Előadják a tanfolyam hallgatói, 5. Elő reklám. 
Jegyek a Női Kereskedelmi Iskola hallgatóinál, 
MüIIer és Nagy könyvkereskedésekben válthatók, 
valamint az előadás napján 7 órától a színkör 
pénztáránál. A tiszta jövedelem a Szaktanfolyam 
felszerelésének javára forditlatik. Helyárak.: Páholy
S pengő, hátsó páholy 6, pengő, földszinti ülő
hely: 80 fillértől 1’50-ig, diákálló 30 fillér, karzati 
ülőhely 30 fillér, karzati állóhely 20 fillér. A 
műsoros est után családias összejövetel az Árpád
ban.

O— Fizessen eI6
a SZARVASI KÖZLÖNYRE!

Vásároljon

U

t

I

könyv«cflk iri I

—  Szülői értekezletagimnáziumban. V asárnap ra  

április hó 25-ére b iza lm as  értekezletre h iv la  

egybe az érdekeli szülőket a helybeli áí*. h. 

ev. V a jda  Péter g im náz ium  igazgatója, hogy 

a tanári karral k a iö ilve  m egbeszélje ve lük  

azokát a teendőket, melyek a gyermekek 

érdekeben foganatOMtandók és am elyek az  

iskola es a csa lád  együttes fe ladatát képezik . 

A z  értekezlet e lő adó ja  Keresztesi Lcijos volt, 

ak i o csa lód ős az  ÍN'kola viszonyát és a  

csa lád i nevelés fontosságát fejtegette. A  népes 

összejövetelen a  f-l vetett kérdésekhez h o z z á- 

szólotlak: özv. V adány i M ik lósné , P aray  

János , S chönw a ld  K á lm án n á  és Szűcs József.

— Hősi emlekmü Hódmezővásárhelyen. A
hódmezővásárhelyi mezőgazdasági szakiskola és 
mezőgazdasági szaktanácaudó. állomás .(azelőtt 
földmivelési iskola) az intézet végzett s a világ
háborúban hősi halált halt tanulóinak emlékére 
hősi emlék művet emel. Felkéri a szakiskola 
Igazgatósága mindazokat, akik ezt az intézetet 
végzett hősi halottakról tudnak, hogy azok nevét 
és közelebbi adatait az Igazgatósággal közölni 
szíveskedjenek.

— Gondnoksági ülés. A  szarvasi m. kir. áll. 
elemi népiskola gondnoksága dr. Haviár Gyula 
kormányfőtanácsos elnöklete alatt május hó 30-án, 
pénteken tartotta közgyűlését. A  gyűlésen kerüllek 
tárgyalás alá az elmúlt évi zárszámadások, jövő 
évi költségvetés és az évzáró vizsgálatok idő
pontjának a megállapítása.

— SzÖSz adományai. A Szarvasi öregdiákok 
Szövetsége a szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter 
gimnázium jeles diákjainak megjutalmazására 
100 pengőt adományozott és a Barlóky József irói 
édemeit legjobban méltató két pályamunka díja
zására 2 0 , illetve 10  pengős pályadijat juttatott 
a gimnáziumi ifijusági önképzőkör elnöksége kezé
hez.

— Felhívás a munkaadókhoz. Az OTI igaz
gatóságának leirata alapján felhívjuk a munka
adók figyelmét arra, hogy 18  éven aluli, bizto* 
sitott alkalmazottaik részére, az OTI állal nyúj
tandó ingyenes üdülési kedvezményt vegyék 
igénybe. Az üdültetés két heti időtartamra szól. 
Az igénylés az Ipartestületnél mielőbb bejelen
tendő és a bővebb felvilágosítás is megtudható.

Elnökség.

— ÉpQI a strandvendéglő. Szarvas község 
elöljárósága a Körös strandján vendéglőt építtet, 
Az építkezés nagyban folyik és rövidesen tető: 
alá kerül. — A Kossuth-téri WC is elkészült.

— Szépül az Erzsébet-liget A szarvasi Erzsébet- 
ligetben állandóan folynak a szépítések. Az uta
kat rendbehozták, a kitermelt részeket bokor- 
csoportokkal ültették ki. A tisztogatás, új utak 
nyitása, az új telepítések újra vonzóvá, hangi** 
latossá teszik ligetünket.

— Budapestre kedvezményes utazási iga
zolványok kaphatók Tákos Lajos ipartestületi 
jegyzőnél, ára P 2‘80. Érvényes április 24-tőt 
május 18-ig. 1



A bölcs öcsödi biró, a csősz és a Mózsi zsidó
Egyszerű történet az 1890;es időkből

fíosszú...hosszú évek múlva egyszer meginl
Öcsödön vili az ütem kérésziül. Amint a községháza 
elé ériem, egyik S árikon  élményem jutott eszembe.

Sokai jártam a £0*as évek vé^én és a OOesek 
eleién ebben a községbe;;, az akkori főjegyző Győry 
Imre úrinázánáí. cgv nagyon s:iros áprilisi napon 
isméi odamentem, de mer! a müú! akkcr még nem 
vch, fenekciicn sorban, csak nehezen rudlunk a „lior» 
gá“‘n kérésziül vergődni Amiké: a községháza udva
rára ériem, akkor hajlolia be a horgai legeiö csősze 
a legelőn talált öreg házaló zsidói, aki egylovas ko* 
csijáva! végig iiaitott a Jegelő:, A zsidó az akkori 
bíró, Tóth Mihály elé keriiit. En is a kiváncsiakhoz 
csaiukoztam  s követtem a csősz; és a vádlottat a 
tanácsterembe, ahol először a csősz aűia elő pana* 
s z i í : A zsidó az országúiról ráhajiojí a legelőre s a 
gyepen jött a falu felé. A falu szélén megfogta és 
bekísérte.

A b jlcs Tóin Mihály pár pillanatig gondolko
zott, majd megkérdezte a csősztő l: Van=e a legelő 
szélén tilalomfa ? A csősz azt felelte, hogy nincs.

A biró tovább kérdezeti: ílol voltai, mikor a 
zsidó a legelőre h a lo tt?  — Biró uram, -- felelte a 
csősz — én már messziről láttam, hogy a szarvasi 
országúton ez az e.^yesfogal közeledik; azt is gon* 
doltam, hogy le fog térni a legelőre, éppen azért meg* 
húzódtam az árokban és vártam amíg a falu túlsó 
végére ér, olt aztán megfogtam s igy hczíam be.

A bíró most a zsidóhoz fordul!: No Mózsi, 
hogy veit ez a dolog ? — Biró úr, — felelte a zsidó — 
a feneketlen sárban lovam majd kidőlt, mikor tehát 
a legelő szélére értem és több kocsinyomot láttam a 
legelőn keresztül, de meg tilalomfa sem áll! az úton, 
én is ráhajlcltam a legelőre és úgy jöttem a falu 
széléig, cíí fogott aztán meg a csősz.

Az elöljáróság mélységes csendben várta a biró 
i’életéí, mely igy h ir.gzo lt: Te csősz, mert elbújtál, 
ahelyett, hogy ov h d  volna a kez vagyonát, 1 (egy) 
forint pénzbüntetésre ítéllek. Téged azért iart a legel* 
telő társaság, hogy a tilosba senki se menjen.

Te Mózsi most az egyszer elmehetsz, de más* 
kor le ne félj zz országúiról még ha feneketlen sár 
van is, mert idegen területen nincs jogod iárni.

A csősz morogva bár, de megnyugodott s el< 
hagyta a tanácstermei a boldog zsidóval együlí.

!gy itéll Tóth Mihály biró uram I 
Hosszú életem alatt de sokszor eszembe jutott 

ez az igazságos ítélet, arneiy példája lehet mindazok' 
nak, akik hasonló joggal rendelkeznek.

Nem áll már Öcsödön a régi községháza, Tóth 
Mihály biró uram is rég elköltözöl! az élők sorából,
—  hiszen e kis esemény 1302. vagy löQ3-ban tör
tént — de bizonyára a inai biró is hasonló bölcs 
m agyar ésszel ítélkezik ma is, tehál Tólh Mihály 
szelleme nem veszett el, most is él.

Egy öreg szarvasi.

—  Szombaton tartják nieg a kirakodó-vásá
rokat. Szarvas község képviselőtestülete csütör
tökön délelőtt közgyűlést tartott. A képviselőtes
tület 28 szavazattal 8 ellenében az országos- 
vásárok ügyében úgy döntött, hogy a vásárokat 
Szarvason csütörtök, péntek és szombati napokon 
kívánm megtartani, mert a mezőgazdasággal fog
lalkozók szombaton’ érnek rá legjobban bejönni 
a városba, az iparosság és kereskedőtársodalom 
egészségi ügye is megkívánja a vasárnapi pihenőt 
és a lelki szükséglet vasárnapi kielégítését. A 

közgyűlés a továbbiok folyamán a községi tiszt
viselők normálslátusának felemelését kérte a vá
rosias jellegre és a túlhalmozolt munkára való 
tekintettel. Elhatározták a Beliczey*út déli olda
lának kikövezéséi is, ha a háztulajdonosok a 
költségek felél magukra vállalják. A különböző 
községi iskolák és óvódák számadásait elfogadták, 
majd délben véget ért a közgyűlés.

— Lóvásárlás Szarvason. A Magyar Mező
gazdák Szövetsége és a Hangya közreműködé
sével alapított Lóértékesilő Szövetkezet újabb 
lóvásárlásokat eszközöl. A bizottság Szarvason 
május 18-án, Kondoroson 19-én tartja meg a 
•vásárt. Az árak 650- 950 P között váltakoznak.

— Műkedvelő-előadás. Honsz szarvasi csoportja 
május hó 15-én, szombaton este 8 órai kezdettel 
a Vigadóban műkedvelőelőadás keretében színre* 
hozza „Túl a Nagy-Krivánon“ cimű hangulatos 
operettet. A kiváló műkedvelő-együtes ez újabb 
előadása pompás sikert és elsőrangú szórakozást 
igér. Az előadást Kondacs Andor a jelenleg 
Szarvason időző színművész és rendező rendezi.

— Közgyűlés. A Szarvasi Hitelszövetkezet, 
mint az OKH tagja rendes évi közgyűlését május
2-én délelőtt 11 órától tartja meg saját helyisé
gében. amelyre a tagokat ezúton hívja meg

az Igazgatóság.

— Előadó-gyűlés. A Szarvas! Méhészkör má
ju s  2-án, d éj után 2 órától tartja e1őadó~gyűlé~ 
*ét új helyiségében, az iparostanonc-iskolában. 
Előadás tárgya: a megfigyelő beszámolója, a 
liavl teendők és a méhbetegségek ellen! vé
dekezés. Elnökség.

— Az autó és a lóerő. A közelmúltban egy 
közismert polgártársunk nagy reményekkel el
telve egy használt személyautót vett meg. A 
h ír természetesen rövid idő alatt elterjedt 
<egész Szarvason. A dologról ketten beszélget
nek:

— Hallottad, személyautót vett a barátunk ?
— Igen 1
— Nem tudod* hány lóerős? — kérdezi 

tovább*
— Talán inkább azt kérdeznéd, hogy bány 

ló ereje kell a vontatásához.
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— Felhívás. A Szarvasi Levente Egyesület 

fúvós-zenekara mintáján.! vonós-zenekari részle

get szándékozik felállítani. E célból felhívja m ind

azon leventeköleles ifjakat, kik valamilyen hang

szeren (hegedű, gordonka, brácsa, bőgő, cimbalom) 

játszanak, jelentkezzenek a zenekar foglalkozási 

napjain (hétfő és csütörtök) este 8 “  10 óráig a 

Levente-Otthonban a karmesternél.Tekintettel nrra, 

hogy magyar zene kultiválásáról van szó, fel

vételre elsősorban cigányzenész ifjak jönnek 

tekintetbe.

—  Kerékpárosok a járdán. (Beküldték.) Te
kintetes Szerkesztőség 1 Kérem, legyenek szívesek 
b. lapjukban cikket írni a kerékpárosok ellen, 
akik a járdán futkároznak. Nagyon gyakran tör
ténnek kisebb balesetek, hogy a kiskapun kilé
pőket elülik, de ugyanígy nagyobb szerencsétlen
ség is könnyen történhet. Azután meg követe
lőzők és szemtelenek. A járókelőkre rácsengetnek, 
hogy térjenek ki nekik. A napokban is az Árpád 
előtt egy idősebb úriasszonyt két kerékpáros zavart 
le az árokba. Szomorú, hogy a járdán ők ural
kodnak. A déli időben, amikor a pesti újságok 
megérkeznek, akkor meg éppen nagy a forgalom 
a járdákon. Kérem a kerékpárosokat, lássák be, 
a gyalogjáró a gyalogjáróké és ha már használják, 
hát vigyázzanak egy kicsil a mi testi épségünkre is. 
Köszönöm a szerkesztőség jóindulatát, hivük

Aláírás.

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

-  Osztrákok lóvásárlása Szarvason. Az oszt
rák katona- lósorozó bizottság a közelmúltban 
Szarvason járt. A bizottság 6 darab lovat vett 
781 pengős átlagban.

Elsőrendű

tenniszütők
már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papirkereskedésében, L, Horthy Miklós út 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás l



A R A T Ó G É M
alkatrész
szükségletét márj 
most szerezze be
gyári áron

K Á L M Á N  J Ó Z S E F I
műszaki és gép kereskedőnél

Budapest, V., Kálmán n. 14.
vagy a helyi megbízottnál ;

Miklya Pálnál

— A Szarvasi Polgári Lövészegyesület köz
leménye. Ismételten tudomására hozza az El
nökség a tagoknak, hogy a lögyakorlatok min
den kedden* szerdán és csütörtökön délután 
16—18 óráig tartatnak a lőtéren. — Ez úton 
közöljük azt is, hogy legújabb rendelkezés foly
tán mindenki puskájával lőhet, legyen tíz bár
mely rendszerű 6 milliméter öbnagyagságú 
fegyver. Elnökség.

— Megharapta a kutya. Valach Mihály szarvasi 
lakos kutyája Valach András bérest megharapta. 
Mivel a kutya veszettgyanús volt, a megharapott 
bérest Budapestre, a Pasteur-intézetbe küldték.

—  Tenniszütök szakszerű húrozását NAGY 
Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 
vállalja. Horthy Miklós út 9.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben április 23—30 ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek: Ganyecz György és Szoko- 
lay Etelka fia György, ifj. Adamik János és 
Kudlák Juciit leánya Anna, ifj. Tusjak Mihály 
és Janecskó Zsuzsanna fia András, ifj. Jancsó 
András és Antal Zsuzsanna fia György. Plje- 
sovszky Pál és Brachna Katalin leánya Katalin, 
Krajcsovics János és Urbancsok Mária leánya 
Erzsébel Judit. Házasságot kötöttek : Pribelszky 
Pál Medvegy Máriával, Fischbein Andor Frisch 
Máriával, vitéz Szigeti János Kiszely Zsuzsan
nával. Elhallak : Frankó Mihály 74 éves, Liska 
Pálné Frcska Mária 66 éves, Kis Mária-Eizsébet 
2 hónapos, özv. Galó Jánosné Kársai Judit 74 
éves, Maginyecz János 75 éves, Konyecsni And- 
rásné Pálos Mária 74 éves. Oszlás Andrásné 
Mravik Zsuzsanna 50 éves korukban.

—  A Budapesti Nemzetközi Vásárra félárú 
utazásra jogosító igazolványok minden felvilá
gosítással Andermannál kaphatók. Az igazol
vány háromszori díjtalan belépésre jogosít. Ara 
P 2*80. Érvényes április 24-től május 18-ig.

—  Az ezifiei selyemzászlóverseny. A vármegyei 
középfokú iskolák selyemzászlóversenyét, melyen 
a helybeli kél középfokú iskola is résztvesz, május 
hó 9-én Gyulán rendezik meg.

—  Turul— ETC 2 :0  (2:0). Biró Reményfi. 
A vasárnapi bajnoki mérkőzés sorsa az első 
félidőben dőlt el. A Turul olyan lendülettel fe
küdt bele a járókba, hogy ellenfelét teljesen 
leszorította az első félidőben. A nagy fölény 
két gólt eredményezett a 14. és 34. percben, 
mindkettő Gyimcsi II. lövéséből. Szünet után 
a közönség még nagyobb teljesítményt várt a 
Turultól, azonban éppen az ellenkezője történt. 
A helyi csapat teljesen beszüntette támadásait 
és az ETC kerekedik felül, csatáraikat azon
ban nem kísérte szerencse, az első félidő ered
ményén nem tudtak változtatni. Reményfi jó 
biró. — Vasárnap a Turul Mczőbcrényben ját
szik bajnokit a Textillel.

Széppé és ham vassá
teszi borét a „VALEuT' púder- 

krém- és rougekészitménv. 

Tegyen egy próbavásárlást a

Kall us - II latszertárban

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle
— Csak magunkban bízzunk. A Magyar Vidék

Könyvei könyvsorozal 10. számaként főé megjelenni 
a közelnapokban „Csak magunkban bízzunk" cimű 
nemzetgazdasági tanulmány Gulácsy J. László, a jó* 
nevű vidéki közgazdász tollából. A könyv szedése 
már folyik a Szarvasi Közlöny nyomdájában és az 
ériékes, a telepítés kérdését egy külföldi lanulmányúí 
adatainak felhasználásával oly gondos és mindenre 
körüllekiníő, az érdeklődés fonalát elejétől végéig 
pompásan megtartó tanulmányra már most felhívjuk 
olvasóink figyelmét. A könyv Nagy Sándor könyv* 
kereskedésében jegyezhető elő.

— Aranykalász. A szarvasi Tessedik Sámuel 
gazdasági tanintézet gazdaifjúsági önképzőköre lapja* 
nak, az „Aranykalászának áprilisi száma a közel* 
múltban jelent meg a Szarvasi Közlöny nyomda 
gondos kiállításában. Ébredés címmel Fekete-öarna 
Lajos írt vezelőcikkeí. Lahmann Sándor és Demeter 
György szakértekezésein kívül Urbán László és Szabó 
Béla versei, Gál Iván novellája, hírek és öreggazda* 
rovat színesítik az ügyesen szerkesztell lapoí Egyes 
szám ára 20 fillér.

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

deti bolti áron. TELEFON : 16.

—  ítél a dzsungel: irta Edison Marshall. Indo* 
Kína ösrengelegeiben, vadon élő néptörzsek, halálos 
veszedelmek és lélegzeífojió izgalmak fojtott légkörébe 
sodor bennünket ennek a regénynek mozgalmas cselek* 
ménye. Édesapjának, a dzsungel mélyében meggyilkolt 
misszionáriusnak lépte nyomát indul felkutatni 15 esztendő 
távolából Davis Steel, a fiatal bankár. És elkíséri útjára 
édesapjának hűséges öreg benszUlötí szolgája és a 
két miszionáriusnő is, akiket miniha édesapja szelleme 
rendelt volna őrző angyalként melléje . . . Az őstermészet 
vad szépségeinek és az ősemberi ösztönök viharzó 
szenvedélyeinek váltakozó megnyilvánulása fonódik 
egybe egy mélységesen íiszta szerelem bübájával. 
Sötét bűnöknek és hősi erényeknek, gaz cselveléseknek 
és önfeláldozó hűségnek diadalmas éleláradása ez a 
regény. Dr. Fekete Oszkár kitűnő fordításában a Palladls 
Félpengős Regényei sorában jelent meg.

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

w w w w w w w w w w w w w w w w w

Kóczy divatáru-kereskedő 
közleménye

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

10  százalék engedmény levonható. 
FÖNIX-gallér tucat-vélelnél 4 hóra beosztva 

fizethető.
A legjobb faszövött és grádü ablakredőnyök 

minden méretben rendelhetők.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 6554—1937. ikt. sz.

HIRDETMÉNY.

A járási főszolgabíró 78— 1937. számú rendeletében 
foglaltak alapján felhívja az elöljáróság Szarvas nagy
község la k o s s á g á t  az alábbi tűzrendészeli szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padlására általában csak 
160 cm magasságig szabad rakározni s akkor is csak 
bútorok, o háztarta-bun nélkülÖzhetelJm és élhetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők el. Papír, 
szövet, bőr, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
lángbiztos csomagolásban tárolható s úgy, hogy a 
raktározás módja a könnyű hozzáférési ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett u község lakóházainak 
összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lomtalanitundók. Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nádat, szalmát fazsindelyt, vagy más könnyen gyúló 
és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épüli-.tnek ily anyaggal való javítása is csak ti tető 
felénél kisebb terjedelemben engedélyezhető, de minden 
esetben csak a lüzrer.dészeti szakértő meghallgatása 

.után. A használatban iévő kémények, kürtők és füst- 
levezető csöveket állandóan tisztán kell tartani, a nem 
használt ftistcső nyilásá: bárminő gyúlékony anyaggal 
betömni nem szabad. Uj épületek építése,'illetve a regiek 
javítása esetén továbbra is a lí30.UÜ0—1936. B. M. sz. 
rendeletben foglaltak szolgálnak irányadóul. Külön fel
hívja az elöljáróság az építtetők illetve a javítók figyelmét 
a 160.000—1936. P. M. sz. rendeletben biztosított tata- 
rozási és átalakítási kedvezményekre.

Fentiek be nem tartása kihágást képez, íjieiyet a 
törvény szigorúan büntet.

Szarvas 1937. évi április hó 24-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

254/1937.

Hirdetmény.
A Körös- Tisza — Marosi ármenlesitő társu

lat Békés—bábockai szakasza védlöltéseinek fű- 
termése a Szakaszigazgatóság által összeállított 
eladási feltételek mellett az alábbi sorrend szerint 
lesz a helyszínen készpénz fizetés mellett érté
kesítve :

Május 11-én, kedden reggel 8 órakor kezdetét 
veszi az értékesítés Halásztelken a védtöl- 
tés 58.000 folyóméterénél és halad Endrőd 
felé estig a 8*ii< számú Fazekas-zugi Őr- 
házig.

Május 12 -én, szerdán reggel 7 órakor kezdődik 
a 8-ik számú Fazekes-zugi őrháznál és ha
lad délig a 6-ik számú gyomai őrházig és 
onnan délulán 2 órakor folytatva estig a 
Gyoma— mezőberényi határig vagyis a véd- 
löltés 23.500 folyóméteréig.

Május 13*án, csütörtökön reggel 7 órakor kezdő
dik a Gyoma—mezőberényi halárnál vagyis 
a védtöltés 23.500 folyóméterénél és halad 
délig a 3-ik számú köröstarcsai őrházig és 
onnan délulán 2 órakor folytatva, estig a 
védtöltés 7000 folyóméteréig.

Május 14-én, pénteken reggel 7 órakor kezdődik 
a védtöltés 7000 folyóméterénél és halad 
Békés felé a békési élŐvizcsatorna zsilipéig. 

Szarvas, 1937. április 25.

Takátsy Sándor s. k.
szakaszfőmérnöU.

HeiybeSi g a b o n a á r a k
Búza . 1810 — 18 20
Tengeri m. . 9 80 —
Árpa 13 40 — 13 40
Zab ................... 14'— -  14 —

P U B L I K Á C I Ó

6 hold föld eladó, II. 263. — 3 hold lábon álló here 
eladó. T IV. 32.*- 10 hold, IV. 205. — Kél és fél hold 
szántó eladó. Vli. 74. — Épület Orhalmon lebontásra 
eladó, 11. 229. — Tehénjárás kiadó: I. 196. — T Iil. 
369. — IV. 255. — 1. 214. — I. 63. — 11. 83. — 11. 
2i i .  — IV. 156. -  II. 171. -  111. 267. -  111. 113. —
2 és fél hold here egész évre eladó, T IV. 108. — 3 
és fél hold föld Siratóban házzal eladó. — 5 hold 
szántó eladó. VIII. 6 . - 5  hold föld tanyával eladór 
Vili. 5. — Takarmány eladó, II. 563. — 5 hold here 
eladó, II. 145. — Gyalúpad eladó, 111. 319. — Here- 
széna eladó. 11. 521. — T II. 185., IV. 381. — Harma-% 
dós földek kiadók, 1. 119. — Ház eladó, IV. 302. — 
Tartalmas lap a Szarvasi Közlöny. Pontosan beszámol 
minden helyi és járási eseményről.,

a p r ó h ir d e t é s e k

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, veslagabb betűvel szedve
6 fillér. Legkisebb hirdetes dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarva3, 1.. Horthy Miklós 

út 9. szám.

. Mangolzugban fürdésre alkalmas meder 
kiadó, esetleg eladó. Cim a kiadóhivatalban.

- Eladó II. kér. 444 számú ház. Jelentkezni 
lehet a helyszínen.

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

. Kedvező fizetési feltételek meljett eladó és 
azonnal beköltözhető özv. Krecsmarik End- 
réné tulajdonát képező III. kér. 104 sz. bel- 
lelkes lakóháza. Érdeklődni lehet a Szarvasi 
Hitelszövetkezetnél.

. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos óion eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.______ __________

. II. kerület, 144. számú ház eladó.

. Eladó egy hálószoba- és konyhabútor be
rendezés. Érdeklődni lehel I., 116* sz. alatt.

Felelős szerkesztő és kiadó N A G Y  S Á N D O R  

Nyomatott a Szarvasi Közlöny nyomda* és Lapkiadóval* 
lalat nyomdájában, I. Horthy Miklós nt 9* szám.


