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S zarvasi Közlöny
P O L I T I K A I
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. kér.,
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé
nyek ide cimzendők ! Telefonszóm: 16.

Nemzet és hadsereg
Irta : v ité z Kő József

ny. tábornok
országgyűlési képviselő.

A hadsereg a nemzet szemefénye, büsz
kesége, a hazának pedig biztonsága, védelme
és békéje. Magasztos feladatok várnak rá és,
hogy feladatát teljesíthesse, okvetlenül szükséges
a róla való gondoskodás. Tudjuk, hogy a tri
anoni békeszerződés csökkentette hadseregünk
létszámát úgy, hogy az még a védelemre sem
elegendő. A Népszövetség, amely ezért a
felelőséget magára vállalta, egy híres diplo
mata kijelentése szerint minden tekintély és ha
talom nélküli intézmény. Mussolini legutóbb
azt mondta, hogy a Népszövetségnek ez az
értékelése azt igazolja, hogy nem bizhatjuk
magunkat teljesen a Népszövetség védelmére,
mert ha ezt tesszük, akkor máris el vagyunk
hagyatva. A saját erőinkre kell bíznunk
magunkat. A háborúba okultunk: hűséggel
buktunk, ne bukjunk másodszor is. Háború
esetén nemcsak a szomszéd államok, hanem
a Szovjet is belefog kapcsolódni a konfliktusba.
Milyenek azok azok az erők, amelyekkel
esetleg dolgunk lehet ? Szovjet-Oroszország
hadügyi költsévetése 1937-ben elérte a 20milliárdot. Hz 35 százalékkal több, mint a tavalyi
hadügyi költségvetés : egyötöde az egész szovjet
állam költségvetésének, amely 20 százalékkal
emelkedett az 1936, évihez képest, vagyis 80
milliárdról 97 milliárdra. A hadsereg békéiétszámát pedig 900.000 főről 1,300.000 főre
emelték. Az utódállamok közül Csehszlovákia
160.000 főből álló hadseregére az 1936* évben
1836*6 millió cseh koronát fordított. Ez őszszeget 1937— 38. évre 27 százalékkal emelte
s igy a hadügyi költségvetés az állam összes
jövedelmének 31*16 százalékkát teszi ki Románia
300*000 főből álló hadseregére az 1936. évben
6764*2 millió lejt költött, ezt az összeget az
1937—38. évre 35’5 százalékkal emelte, igy
ősszet kiadása a hadseregre költségvetésének
36*1 százaléka. Jugoszlávia 140.000 főből álló
hadseregére az 1936. évben 1943*4 millió dinárt
költött, ezt az összeget az 1937—38. évre
22*4 százalékkal emelte s igy ez az összeg
az ösfczes kiadásnak 28*3 százaléka. Ezeknek
az adatoknak az összeállítása óta több államban
fokozott mértékbe emelkedtek a felszerelési
kiadások. Nemcsak Európában, de az egész
világon minden államban, amely haderővel
rendelkezik. Amerika 1135*7 millió dollárral
emelte hadügyi kültségvetését, Japán 50*9
százalékkal, Franciaország 59 százalékkal és
Anglia az 1937. évre tetemesen emelte had
ügyi költségvetését, különösen a repülők és
vízi haderő kiegészítésére. Mit költünk ml a
honvédelemre? Költségvetésünknek 8*68 szá
zalékkát Lord Dawles egy angol békegyűlésen
tartott beszédében azt mondta, hogy a világ
naponként 125 millió pengőt költ fegyverke
zésre. Sem az egyoldalú, sem az általános le
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szerelés, sem a fegzverkozési verseny nem há
rítja el tehát az újabb tömegmészárlást. Nem
elég a háború ellen szónokolni, hanem gondos
kodni kell a békés módosítások és változta
tások eszközeiről a nemzetközi életben. Fegyver
helyet józan ésszel és igazságszeretettel kell a
remzetközi viszonyokat és sérelmeket elintézni,
sikertelenség esetén pedig nemzetközi bíróságot
kell a közvetítésre szervezni, amely a vitákat
a méltányosság és igazság alapján dönti el, ha

Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 *30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed
évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.
békítési kísérletek mind kudarcot vallanak
Amíg mindez be nem következik, okvetlenül
szükséges a kultura védelmére hadsereget és
és harci eszközöket biztosítanunk. A helyzet
nem rózsás ránknézve. Ennek ellenére is bízom
azonban csekélyszámú, kicsiny, de kiváló
hadseregünkben, hogy minden tekintetben meg
fog felelni a nemzet és a haza követeléseinek,
különösen, ha el fogják látni modern harci
eszközökkel.

A z Ezüst-szöllői iskola, valamint az Egészségügyi
Ház létesítésének kérdése a képviselőtestület
szombati ülésén
Szarvas község képviselőtestülete e hó
7-án, szombaton délelőtt 9 órakor rendkívüli
közgyűlést tartott. A csekély számmal egybe
gyűlt képviselőtestületi tagokat Dauda Mihály
községi biró üdvözölte, majd a szokásos
megnyitó után rátérlek több folyó ügy érdemi
tárgyalására. Foglalkozva a községen átvo
nuló Kecskemét—békéscsabai 415. számú
állami műút újabb köztudomású kiépítésének
kérdésével, az útnak szegélykővel való ellá
tásával a község Máthé György békéscsabai
kövezőmestert bizla meg, ki a munkálatok
hoz hozzá is fogolts azok már előrehaladott
stádiumban vannak.
Köszönetlel vetle tudomásul a képvi
selőtestület az egyháztanács ama határozatál,
mely szerint az újonnan létesítendő Ezüst
szőlői községi elemi iskola felépítéséhez szük
sége 1200 négyszögölnyi telket, mely a köz
ség Kolerás-dűlő nevű határrészének déli
részén fekszik, ingyen bocsátja a község
rendelkezésére. Ezzel kapcsolatban a már
megejtett számítások és tárgyalások alapján
elfogadja a képviselőtestület az elöljárói ta

nács azon határozatát, mely szerint a fenti
telken 17.200 pengőért felépitteti az annyira
szükséges elemi népiskolát, mely építési költ
ség fedezésére a község a vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez 10.000 pengő állam
segélyért folyamodik.
Tárgyalta továbbá a képviselőtestület
az „egészségügyi ház" létesítésének kérdését
is s tárgyalása során határozatként kimon
dotta, hogy ezen egészségügyi intézményt
feltétlenül felállítja éspedig a községi kórház
épületeinek egyikében helyezi el s fenntar
tásához a belügyminisztertől 5000 pengő
államsegély folyósítását kéri.
«
Mind az új iskola, mind pedig az egész
ségügyi ház létesítését a legnagyobb örömmel
üdvözölhetjük. Ezek a lépések mindenekelőlt
községünk vezetőinek szociális érzéséről
tesznek tanúbizonyságot. Különösen az egész
ségügyi ház létesítése von maga után beláthatatlan áldásos következményeket, lévén
célja a gyermek-, valamint a ragályos beteg
ségek megakadályozása, községünk egészségügyi helyzetének javítása.

Az idei „Körös-est“-re lázasan készül
Sza rvas minden társadalm i rétege
Ism ót n agy szab ású lesz a szo k áso ssá vált „Körös-est"

A „Körös-est“ augusztus 20-án, házak ragyogó ünnepi köntösben fog
pénteken, Szent István király napján nak méltó keretet képezni a színes
lesz megtartva. A már szokásos, jól csónak-felvonulásnak. Szarvas község
megrendezett Körös-est színes képében szépséges strandfürdője pedig fényben
újra gyönyörködhet majd Szarvas és ragyogva fogja várni azoknak százait,
környéke. Imbolygó, Iampionos csóna akik egy feledhetetlen est emlékével
kok tömege fogja zene hangjai mellett akarnak gazdagabbak lenni.
ellepni a Köröst. A körösparii fürdő

A z „Eke11 Szövetkezet alföldi tanulmányútja
Az „Eke“ Szövetkezet az Alsó fogolandó, mert a mai, annyira meg
dunántúli Mezőgazdasági Kamarával változott életviszonyok között minden
karöltve augusztus 19-től szeptember embernek, igy természetesen a gazdál
1-ig Kaposvár, Bonyhád, Baja, Szeged, kodóknak is elsőrandú szükségletük
Hódmezővásárhely, Szarvas, Nagykő falujuk határán túl elterülő szélesebb
rös, Dunaföldvár útvonalon kerékpáros hazájuk megismerése. Mint tudósítónk
tanulmányútat rendez. A nevezett szö jelenti, a kerékpáros utazó-csoport
vetkezett törekvése mindenképpen párt augusztus 24-én d. u. érkezik Szarvasra,
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megtekinti a Gazdasági Tanintézetet,
a község nevezetességeit, megkoszo
rúzza a Hősök Emlékművét, majd
másnap reggel 5 órakor továbbvonul
Mezőtúr felé.

HÍREK
Istentiszte lete k
A szarvasi ev. n a g y te m p lo m b an va sárn ap délelőtt
lót. délután 6 órától m agyar, az ú jle m p lo m b a n magyarny elvű istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a na g y 
te m plo m b an a tótnyelvü könyörgés után m agyarnyelvű
irásm a gy arázás lesz.
A szarvasi róm . kát. te m plo m b an s z ü n id ő b e n
v a sárn ap és ü n n e p n a p fél 9 órakor csendesm ise, 10
órako r szentbeszéd. nagym ise. d élu tán 4 órakor d é lu 
tán i áj latosság. K ö z n a p o k o n reggel fél 8 órakor m ise,
s zom b ato n d élu tán 4 órakor litánia.
Szarvason
reform átus istentiszteletet tartanak
v a sá rn a p délelőtt 10 órától az Á rv a h á z díszterm ében.
K ondoroson m in d e n h ó n a p m áso d ik v a s á r n a p já n d élu tán
2 órakor va n istenlisztelet a községi isk o láb a n .

Gyógyszertári inspekció
A z éjjeli és v a sá r n a p d élu tán i ügyeletes szolgalatot Szarvaso n augusztus h ó n a p b a n dr. S ze m ző Imre
gyógyszertára lá tja ei.
A szarvasi gyógyszertárak október
este fél 8-ig tartanak nyitva.

1-ig reggel

— Templom búcsú. A róm. kát.
község vasárnap 15-én tartja a
búcsút. Ez alkalommal fél 9 órakor
10 órakor ünnepélyes nagy mise,
4 órákkor szentóra tartatik.

7-től

egyháztemplom
kis mise,
délután

— Felhívás. Békésvármegye Központi for
galmi adóhivatala Szarvas községben a kö
vetkező napokon tart hivatalos órát a köz
ségházán a járlatkezelői iroda mellett:
augusztus 10 -én, szeptember hó 7-én, ok
tóber hó 5-én, november 23-án és december
7-én. Mindazok, kik forgalmi adó ügyben
felvilágosításra szorulnak a jelzett napokon
fenti hivatalos helységben jelentkezzenek.

Szöges cipőben, inristabotial a Balaton körül
Keszthely, 1937, auguszlus 8.
E hó 4-én. reggel 7 órakor már n kecse
sen cikázó danka-sirályok kívánnak nekünk jó
reggelt a Rex-moioroson, amely üdítő balatoni út
után Tihanyban köt ki.
Felkapaszkodunk az Echó dombra s ki
próbáljuk az egykor világhírű visszhangot. Saj
nos, az egykori 16 helyett ma már csak 6 szó
tagol ver vissza tisztán, mert a közbe ékteienitett
villa elveszi a többit. Megtekintjük az apátság
templomának pompás fafareigványos belsejét és
[ Lotz, Ébner és Székely Bertalan művészi freskóit.
Aranyház és Óvár megmászása ulán lefelé
haladunk s útbaejtjük a remete- és leánybarlan
gokat. Délelőtt 10 órától kezdve már a völgyben
visz uíunk, Aszófőnél letérünk a balatoni ország
úira s az egyre hevesebben tűző napfényben,
csupán egy rövid fürdé3nyi és étkezésnyi megszakilással egy halalmas, 40 kilométeres menetet
vágunk ki. A ruhánk facsaró viz, kissé fáradtak
is vagyunk, ezért este 8 ulán rövid vonalúiét
teszünk Badacsonytomajig, nehogy a szúnyogok
martalékaivá váljunk a szabadban.
A pár kilométeres vonatúl miatt az Orszá
gos Turista Szövetség nyilatkozatot kiván közzé
tenni, mely szerint nem tartozunk a tagjaik sorába.
Estére Orosz Ivánék régi kakasnyaraló ta
nyáján, a gólyafészkes Koncz-házban kapunk
szives szállást.
Auguszlus 5-én hajnalban már a Badacso
nyon haladunk felfelé. Kulacsainkat a Kisfaludyforrás vizével töltjük, de borkóstolót tartunk a
Kisfaludy-házban is.. Így érkezünk a Rózsakőhöz,
melynek poelikus legendáján fellelkesülve, haj
landónak nyilatkozom azt megénekelni. Ivánt ez
annyira meghatja, hogy — mint a Balaton szu
verén poétája — akonnal nekem ajándékozza
a követ. Sajnos, több mázsa súlya miatt nem
tudtam elhozni. A Rózsakő után 356 bazaltlépcsőn
ét feljutunk a Ranolder-kereszthez, majd a tördemici kilátó isteni képpanorámája bűvöl szótlenná bennünket. A hólyagos bazalt lávából
egy-egy szép darabot viszünk haza. Nagyszerű
bicsérdista-ebédet kapunk erdei szederből.
Badacsonyról Szigliget felé tartunk, de út
közben Orosz Iván népművészeti tanulmányokat
végez és ősi zalai tomácos házakat fényképez
Nemes tördemicin.
Szig-liget romantikus, embernemjárta vár
romjairól a meredek Vércseszirtre kapaszkodunk
fel. Majd tovább a páfrányos, vadvirágos Szentgyörgy hegytetőn. Hirtelen zúgó szél kerekedik,
amely a túrmerészen lépkedő Ivánt majd ledobja
egy szikláról a pár száz méterrel lejjebb béké
sen legelő gulya közé. A pásztor meglátva Orosz
Iván robusztus alakját, keresztet vet, mert két
darab legszebb tehene élete forgott veszélyben.
A világhírű, 50—60 méter magas bazalt
kőzsákok, a hegy csodálatos orgonasipjai mellett
ereszkedünk le nem minden veszély nélkül a
turista-menedékházhoz- Ideje is volt, mert mér
erősen sötétedett. Kiadós turista-vacsora után itt
ittuk életünk legjobb borát, a szentgyörgyhegyi
„Ezerjót". Finomságához képest potomolcsó. 1
pengő literje. Dalolva feküdtünk le, de csende
sen ébredtünk, mert 6-án a felkelő nap már a
vadregényes csobánci várromok között bukkan
ránk s kisér egyre melegebb sugaraival Tapol
cáig. Itt kiderül, hogy a barlang-igazgató irói
híréről és könyveiből igen jól ismeri Orosz Ivánt,
ennélfogva a Tavas-barlangban a legfigyelmesebb
kalauzolásban részesülünk. A barlang tavának
specialitásai a sehol másutt nem található ked
ves, apró fürge cselék.

Tapolcáról Sümegre jutunk. Alkonyaikor
felvesszük a kedves hazai poste reslante külde
ményeket és felkapaszkodunk a sümegi vár
romokhoz A még vegetáló jámbor vipera ész
nélkül menekül, mert dédapáiktól hallották, hogy
vagy 20 év előtt egy szarvasi úr véletlenül úgy
ráüli egyik ősapjukra a romok között, hogy szó
nélkül palacsintává lapult.
A híres sümegi szamárlenyészetből, sajná
latunkra, mi már semmit sem láttunk. Az utolsó
példány állítólag több mint 10 éve került már
el erről a vidékről.
Élelem örökké feledheletlen szép élménye
marad a Darnay-múzeum meglátogatása.
Darnay méltóságos uram, mivel Iván régi
jó ismerőse, a felbecsülhetetlen értékű műkincsek
és gyűjtemények lündérbirodalmába vezet minket,
elragadó szívességgel.
A Darnay-múzeumról és magáról Darnay
Kálmánról rövidesen külön cikkben fogok irni.
Augusztus 7 én délelőtt 10-től este 9-ig
óriási menelgyakorlat. Izzó napsütés. Tátika és
és Rozi várromjainak megmászása. Patakzik
rólunk a verejték. De azért hajrá, jó kedvvel, a
csodaszép Várvölgyön át Orosz Iván „álom
világába/ a bűbájos Keszthelyre.
A többiről legközelebb.
Viszontlátásra!
MlklÓS Vitéz

— Telefont szereltek fel a községháza több
hivatalába. A technika csodálatos vivmányait
a hétköznapi életben mindnyájan élvezzük
és csodáljuk. Most Marcóni csodálatos ta
lálmánya, a telefon bevonult a községháza
több fontosabb hivatalhelyiségébe, szolgálni
akarva az amúgy is túlterhelt tisztviselői kar
nagy munkájának megkönnyítését. A rend
őrségen elhelyezett központi kapcsolón ke
resztül a következő ügyosztályokkal történhet
közvetlen telefonbeszélgetés: Főjegyző, II.
Közigazgatási ügyosztály, Iktatókivatal, IV.
ügyosztály. Községi adóhivatal, Számvevő,
III. Közigazgatási ügyosztály, Községi mérnök
hivatala. Tüzörség. Külső hívásra, mint helyi
központ a rendőrség jelentkezik. Az egyes
ügyosztályok a fenti sorrendben nyernek
kapcsolást. E szükséges újítást a közönség
és a tisztviselői kar nagy lelkesedéssel fogadja,
az előbbi azért, mert ügye igy gyorsabb elin
tézést nyerhet, az utóbbi azért, mert a
gyorsabb közigazgatás nem ró reá újabb
munkaterhét.
— Tenniszütök szakszerű húrozását NAGY
Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón
vállalja. Horthy Miklós út 9.

y a ra lá s ra
és egyéb célokra schilling és mindenféle
külföldi pénz igénylése, vízumok és uta
zási jegyek beszerzése eszközölhető a

Szarvasi Takarékpénztárnál,
ahol ausztriai nyaralásra díjmentes pro
spektusok és felvilágosítások kaphatók.
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Szent István hetében,
Ha Budapestre utazik,
ne mulassza el m e g t e k i n t e n i
az ország egyetlen zongoragyárának a

MAJDNEM

INGYEN UTAZHAT BUDAPESTRE
Szent

M U S IC A R. T.
Kedvező

részletfizetési feltételek.
V áltó, kezelési költség nincs.
V é te l—csere — eladás—Javítás—hangolás.

—
Diákbál az Erzsébet-ligetben. Augusztus
14-én este 9 órai kezdeltel az Erzsébet-ligetben
tartják a szarvasi diákok idei diákbáljukat.
A bálra belépődíj nincs, a tánczenét a ligeti
jazz zenekar szolgáltatja. A diákmulatság
iránt máris nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Aki augusztus 18—23-itj az alanti utalványok bármelyikét nálunk bemutatja, vagy ha a 19.
számra hivatkozik, úgy pénztárainknál az alanti árukra szóló vásárlási igazolványt kap.
1.

sz á m ú

l drb

mély

tán yér

v. lapos
18 1.2 f

9.

s zám ú utalvány
1 drb tánc-nadrág
kissé h ib ás
77 f

1 3 . s zám ú utalvány

Vágyunk csillárja lassan felpiroslotl,
Döbbenten álltunk mély titoktól verten
Kint két halk árnyék egymás felé hajlott
És sóhaj szállt át fáradtan a kerten.
Árnyas szemünkben titkok lángja lobbant,
Sorsunknak gyásza viharzott át rajiunk
<S kínokban fogant céltalan gyönyörrel
Egymásra hullott sápadtan az ajkunk . . .

—
Szüreti táncmulatság. A szarvasi Iparosifjak Önképzőköre, mint minden évben most
is megrendezi szokásos szüreti táncmulatságét
előre láthatólag szeptember hó elején. A
hagyományos táncmulatság elé várakozással
tekint az iparos fiatalság.
*******

Búza — tengeri
Mezőgazdasági szaklapjaink gyakran
foglalkoznak különböző vetésforgókkal, azok
előnyét és hátrányát emelve ki és természe
tesen elvetik az ország legnagyobb részén
még szokásos hármas forgót. Sajnos, orszá
gunknak tekintélyes részében még a hármas
forgó színvonalát sem érik el, mert gyakran
tengeri—búza. tengeri—búza a vetésforgó.
Lehet, hogy ezt az egymásutánt termé
szeti adottságok, üzemi elgondolás és közgazdasági kényszerítő körülmények indokol
ják, termeléstechnikai szempontból azonban
feltétlenül hibás.
Kukorica után búza alá a talajt az idő
rövidsége miatt megfelelően előkészíteni mér
nem lehet. Ez nemcsak a vízgazdálkodás
miatt hátrányos, de elgyomositja a talajt is.
Nem is szólva arról, hogy a talaj beéredni
nem tud, növényi tápláló anyagok nem tá
rolódnak fel, annál inkább, mert a kukorica-,
tarló nagytömegű maradványénak elkorhasztósóhoz az ezt végző apró növényeknek, a
baktériumoknak táplálékra van szükségük,
amit a talajból vonnak el, úgy, hogy kukorica
utón nem tápanyagok feltorlódásóra. felhal
mozódására számíthatunk, hanem éppen az
ellenkezőjére.
Ennek ellensúlyozására ily növényi sor
rendnél búza alá különösen nélkülözhetetlen
könnyen felvehető növényig táplálóanyagok
adagolása, másnéven műtrágyázás. A mű
trágyák közül a iinperfosxfát adagolása azért
is fontos, mert a kukorica ulán a búza későn
kerül a talajba, • sznperfoszfát fejlődést és
érést siettető hatása e késedelmet bizonyos
fokig kiegyenlíti.

23

f

4.

s zám ú utalvány
1 drb sütem ényes

s zám ú utalvány

1 drb m ély

tán yér

10. s zám ú utalvány
l pár pam utharisnya
kissé h ib ás
68 f

11«

14.

15.

színes
27

f

tál

férfi félcipő
798

alsónadrág
76

l pár

í

21.

s zám ú utalvány
1 kg 11/a 35 °/u-os m osó
szappan, 1 drb mosókefe, együtt
78 f

f

22.

szám ú utalvány
1 drb cca 25 dkg-os

Illatos mosdó
szappan
27

sarm öz
m elltartó

47

64

f

f

f

s zám ú utalvány

1 p. fekete vagy fehér női
bőrkesztyű k .h ib .1 9 6 f

16.

24

f

sz á m ú utalvány

női divatclpö
830

12.

sz á m ú utalvány

1 drb

sz á m ú utalvány
] p ár férfi zokni

s z á m ú utalvány

l drb
fűzős

18.

s zám ú utalvány

l pár
fekete

Kint ében éjben halk szökőkút zengte
Örök egyhangú énekét a vágynak —
Bent szárnya bomlott árnyason a csöndnek
És lobogtak és omlottak az árnyak.

s zám ú utalvány
1 drb fűszertartó

Fay<snce áruk kis szépséghilbével, amig a készlet tart.
8. s zám ú utalvány
7. s zám ú utalvány
6. s zám ú utalvány
5. szám ú utalvány
1 drb hatszem élyes süte
1
drb
t
é
S
Z
t
á
S
t
á
l
1
drb
kancsó
vagy
3 drb vegyes
fehér
8 6 f ményes k észlet 196 f
1 drb f a liS Ó t á r t Ó 8 6 í
tálk a
76 f

17.

GAÁL BÉLA verse.

3.

2.

utalvány

1 drb férfiing rávar
rott gallérral
196 f

A z első csók

hetében,

mert a vasúti kedvezménnyel és a nálunk
való vásárlással költségei nagyrészét behozza.

bem utatóterm elt,

Budapest, VII.,Erzsébet-körút43.(Royal Apolló)
Ú j d o n s á g a 96 cm magas, 7 oktávos,
teljes hangterjedelmű k i S p 1a n i n Ó !

István

f

szám ú utalvány
l drb le ányk a sarm őz
nadrág kis hib. 6 7 f

1 9 . s zám ú utalvány
l pár g um italp ú cipó textil
felsőrésszel k.hib. 2 2 5 í

20.

23.

24. s zám ú utalvány
1 b orotvakészlet

s z á m ú utalvány
l db bekenő-+l db sár-+
l db fényesítő kefe+1 dob.
cipopaszta, együtt 6 5 f

s zám ú u talvány

férfi
száras cipő
l pár

898

f

10 darab kitűnő

pengével

86

f

Ax összes főszer és élelmiszer cikkek a legolcsóbb napi árakon.

B A R O S S Á R UCSA RNO K
Budapest, csak Baross-tér 2.
Cimre ügyelni.

Postai megrendeléseket utánvéttel eszközlünk_l_

K öszönetnyilvánítás
M indazoknak, kik felejthetetlen jó
férjem végtisztességén megjelenésükkel
s részvétükkel mérhetetlen fájdalma
mat enyhíteni igyekeztek, ezúton is
hálás köszőnetet mondok.

Özv. Konyecsni Ján o sné.

S Z ÍN H Á Z
Komoly értékű darabok nagyszerű elő
adásban a színtársulat heti műsorán
A szinházrovat megírásánál ismétlésekbe
kell esnünk, mert nem találhatunk újabb és újabb
dicsérő jelzőket, melyekkel komolyan jellemezhetnők azt a tevékenységei, melyet Károlyi János
elsőrangú színtársulata kifejt szerény színkörünk
ben. Mini mér többi számainkban is nem ok
nélkül megírtuk, a lérsulat teljesítménye jóval
meghaladja a vidéki átlagnivót s az igazi mű
vészet oly erővel sugárzik minden egyes előadás
ból, hogy méltán ragadja magával községünknek
a színjátszásért lelkesedő, igényes közönségét. ^
Augusztus 6-án Aszlányi Károly nagyszerű
operettje „Sok hűhó EmmiérL került színre Er
dész Irén Sass Imre, Kondor Erzsi, Szabó Sán-

H a s z n á l t

használt és új

(József főherceg s zálló ép.)

dór, Károlyi Judit szereplőkkel az élen. Tünemé
nyes játékukkal teljes diadalra vitték az értékes
darabot. Szombaton és vasárnap a Iegmulatságosabb operettben : „Nincs szebb, mint a «ezerelem“ gyönyörködhettünk. A darab csillogott a
sok-sok kacagtató fordulattól, tánctól, mosolytól.
E hét Gáspár Miklós „Mindennek ára van“ cimű
értékes vígjátékéval kezdődött, Kedden Harmath
Imre már ismert kitűnő darabjában „Az utolsó
Verebély-lány“-ban gyönyörködhettünk. Ezeken
kívül a heti műsorban még két csillogó darabot
láthattunk, az egyik a „Hulló falevél*, a másik
pedig Lehár klasszikus értékű operettje a „Víg
özvegy” volt. A szereplő művészek a kitűnő da
rabokban valamennyien elsőrangúak voltak, de
különös dicséret illeti meg Ruttkay Marikát, aki
bámulatos tánctehetségével elbűvölte a közönséget.
Általában mindkét darabot a remek toalettek,
nagyszerű kiállítás tette még kedvesebbé.

Heti műsor: Augusztus 13-án nagy szabad
téri előadás az Árpád-szálló kerthelyiségében:
„Körözött Liplhóf zenés, mókás, táncos revűoperelt, 14-én, szombaton és 15-én vasárnap
Szabó Sándor táncos-komikus julalomjátékául:
„Ki lesz a férjem" c. operett. Vasárnap délután
„Nincs szebb, mint a szerelem . 16-án, hétfőn
Erdész Irén búcsúestje: „Diadalmas ^asszony
operett. 17-én, kedden a „Házasság* reprize.
18-án, szerdán: „Ezüstmenyasszony- c. operett.
19-én, csütörtökön Nádassy József titkár jutalom
játéka : „Szerelem vására" amerikai bűnügyi tör
ténet, Dolgos Ida felléptével.

iiuuiuniuuiiminiuiaiunuiuiut^

tankönyvet
becserél, vesz,
tankönyvre

előjegyzést elfogad
N A G Y S Á N D O R könyvkereskedése S za rv a s
I., Horthy M iklós út 9. (a Gim názium közelében) T elefonszám : 16.
■at»Mmiiii^wiMiiB^iii»Hiig«iwianMWiiiiiiilBai«iffllliaiUMtlDIHililUlllll»illMIMnilin>MnfflinWIIIIIMnillW IIHMIHWBinifflaWMMBIIIBW

— Kettős motorkerékpár

szerencsétlenség.

Szegeden a Tisza Lajos körúton két motor
kerékpár augusztus 10-én, kedden összeüt
között. Az egyiken Temesvári László máv.
segédtiszt, a másikon Becsák Béla ismert
szarvasi vendéglős és Demján András sza*
bó mester ült. Temesvári és Becsák lezuhant
a kövezetre s mindketten, különösen Temes
vári igen súlyos sérüléseket szenvedtek. Az
utóbbi kórházba szállítása után, este belehalt
sérüléseibe, mig Becsák állapota válságos.
Demján
András bordatörést
szenvedett.
Becsék és Demján a szegedi szabadtéri
játékok megtekintésére utaztak Szegedre.

— E héten volt látható a „Finsler“ üstökös.
Mint lapunk legutóbbi számában már jelen
tettük földünk végtelen utján ismát talál
kozott az ég egyik titokzatos vándorával: a
Finsiet üstökössel. Tiszta éjjeli órákban a
Gönczöl -szekér csillagkép egyik csillagja
közelében látható szabadszemmel is fel-fel
villanó ködfény formájában. Az érdekes ter
mészeti tüneményt sokan megcsodálták, mint
halljuk egyesek egyszerű színházi látcsővel
felfedezni vélték az üstököz uszályát is. Az
üstökös egyébként távolodik földünktől s
pár napon belül végleg belevágtat a világűr
végtelenjébe.

— Szegedre kedvezményes utazási igazol
ványok kaphatók Tákos Lajos ipt. jegyzőnél.
Ára 1*50 pengő. Érvényes július 28-tól au
gusztus 18-ig.
— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben július 31 tői augusztus 11-ig a következő
bejegyzések történtek, Születtek : Bukovinszky
János leánya Mária, Nádas Mátyás leánya
Anna, Pribelszki Pál leánya Erzsébet, Rap
kovszki István fia István, Tanturansz József
leánya Klára, Lestyán János leánya Erzsébet,
Bálint Pál fia Pál, Kovács András fia And
rás, Varga Mihály fia János, Kriska János
fia János, Sándor János fia Pál, Kurlik Pál
fia Mihály, ifj. Gunda Pál leánya Zsuzsanna,
Csasztvan Mihály leánya Anna, Dobos Ist
ván leánya Rozália, Janecskó György fia
János, Gyebnár János leánya Mária, P. Nagy
Imre leánya Edit. — Házasságot kötöttek :
Babecz Mátyás Szabó Juliannával, vitéz Csa
téi György Litauszki Zsuzsannával. Kepenyes
Pál Borgulya Máriával, Hovorka István Fü
zesi Erzsébettel, Kiss György Hriagel A nná
val, Gaál Pál Borgulya Judittal, Bálint János
Török Máriával, Zsigri Ferenc Paulovics Ju
dittal, Farkas István Nótéri Máriával, Katz
László Weisz Margittal, Gulyás József Jasák
Erzsébettel. — Elhaltak: Lustyik Pál 5 hó
napos, Balogh József 5 éves, Konyecsni Já 
nos 54 éves, Barna László 7 hónapos, Konyecsnyi András 77 éves, Micsik Judit 44
éves, Kugyelka János 3, Brachna György 14,
Valach Pál 11, Gombár Mihály 8 hónapos,
Uhliár János 36 éves, Hipszki András 26 éves,
Balogh Pál 11 hónapos korukban.

— Belefult a Holt-Körösbe. Hipszki András
27 éves szarvasi

fiatalember augusztus hó
8-án a Holt- Körös Mólyózugi részén fürdőit.
Fürdés közben a hideg víztől testét görcs
fogta meg, elmerült s a vizbeveszett.

A vonatok érkezése és indulása

— Szegedre fólárú kedvezményes igazolvá
nyok és a Szegedi Szabadtéri Játékokra szín
házjegyek bővebb
mannál kaphatók.

felvilágosítással

<\nder-

SZARVAS állomáson.
Érkezés:
2*36

mótor

— — —

Honnan ?

Indulás:

M ezőtúr

2'38
5'33
6‘48
751
1310
1417
1639
17*58
1934
2 3 00

— —

Hová ?

m ó ló t

O ro sh áza
M ezőtúr
O ro sh áza
M ezőtúr
O ro sh áza
M ezőtúr
M ezőtúr
O ro sh áza
M ezőtúr
M ezőtúr

— Öngyilkoság. Fekete Lajos 23 éves bé
késszentandrási lakos öngyilkosságot követett
el. Revolverrel kétszer a szájába, egyszer pedig
halántékába lőtt. A golyók csodálatos képen
nem okozták azonnali halálát s augusztus
11-én regyel menlőaulón beszállították a
gyulai állami közkórházba. Állapota súlyos
és reménytelen. Tettének oka állítólag gyó
gyíthatatlan betegsége.

6'46
7*46
1255
1415
1637
17’56
1932
2 0 52

— Érdemes most Budapestre utázni, mert
nemcsak utazási kedvezményt kap minden
felutazó a vasúttól, hanem a budapesti Baross
Arucsarnok gondoskodik arról, hogy a többi
költségek nagy részét is behozza annak,
akik a mai lapban megjelent hirdetésben
foglalt vásárlási utalványokat nála bemutatja,
vagy, ha csak a hirdetésben megjelölt számra
hivatkozik. Ajánlatos tehát a hirdetést figye
lemmel elolvasni. Ügyeljen a cimre : Baross
Árúcsarnok, Budapest, csak Vili. Baross tér
2. József főherceg szálló, Keleti pálya
udvarnál.

237. és 294 1937. v g h t.s zám . (1728137. és 642 133. Pk.)

— Felvétel a Kereskedelmi Szakiskolába. A
Szarvasi Kereskedők Egyesületének fennható
sága és a szegedi kir. tankerületi főigazgató
tanulmányi felügyelete alatt álló Szarvasi Ke
reskedelmi Szakiskolába az 1937— 38. tanévre
szóló felvétel végett az érdekeltek m ár június
hó 1-től fogva jelentkezhetnek a szaktanfolyam
igazgatójánál, a gimnázinm igazgatói irodájában.
A tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi m i
nisztérium által előirt tanterv és utasítás szerint
m űködik, tanulmányi ideje két esztendő és
annak növendékéül m inden IV. polgári osztályt
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyorsés gépírásban, kereskedelmi levelezésben és
könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor beiratási-dij fejében 3 pengő fizetendő. A szaktanfolyam sikeres elvégzése képesit pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben
és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelői,
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére.
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet igazga
tósága (Gim názium , Igazgatói terem) m inden
nap délelőtt 9 — 11 között.
— Bármilyen könyvre, kottára van szüksége
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON : 16.

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben.

Elsőrendű

tenniszütők
már megérkeztek é s 12 pengőtől kaphatók

NAGY

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

SÁNDOR

könyv* és papirkereskedééében, l, Horthy Miklós úl 9.

Kedvező fizetési feltételek I
Olcsó és szakszerű húrozásí
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„
„
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M ezőtúr
O rosháza
M ezőtúr
O ro sh áza
O ro sháza
Mc7Őtúr
O ro sháza
M ezőtúr

„
..
..

„
„

Érvényes: 1937. május hó 22-töl.

Árverési hirdetmény.
Dr. Kertész B éla szegedi ügyvéd által képviselt V arga
M ih ály ja v ára. — — ellen 26G P 46 f tőke és ennek
1936. február l-löl 6 s zázalék kam ata és 148 42 P költ
ség erejéig, a szarvasi kir. jb iróság 1932. évi 3764. sz.
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőtől 1932. évi IX. 16. és 1937. VI. hó
26-án lefoglalt és fclülfoglalt 4210 P-rc becsült in g ó s á
gokra a szarvasi kir. jb iróság 1728/937. és 642/933. sz.
végzésével az árverés elrendeltetvén, a n n a k az 1908.
évi XLI. t -c. 20. §-a a la p já n a következő megnevezet:
dr. M orvay B éla ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz.
cég ja v á ra 610 P s jár., to v áb b á a foglalási jk ö n y v b ó l
ki nem tűnő m ás foglaltatok ja v ára is, az árverés m eg
tartását elrendelem, végrehajtást szenvedő tany áján,
Ö c söd ö n leendő m egtartására h atáridő ül 1937. augusztus
hó 25. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, am iko r a
b iróilag lefoglalt aratógép, tehenek, kocsi, ló. csik ók ,
b úza , motor, d aráló, b ik á k s egyéb ingóságokat a leg
többet Ígérőnek, de le g aláb b a becsár kétharm adrészé
ért, készpénzfizetés mellett cl fogom adni.
Szarvas, 1937. jú liu s 27-én.

Molnár István
kir. bírósági végrehajtó.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................. 19*20
Tengeri m. . . . — —
Á r p a .................. 14'50
Zab
...................14 30

— —'—
— 10’—
——
- 14 50

A P R Ó H IR D E T É S E K
A próh ird etés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szed v e
6 fillér. Legkisebb hirdetés d ija 30 fillér.
A próhirdetéseket felvesz a k iad ó h iv a tal, Nagy S á n d o r
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy M ik ló s
út 9. szám .

. Jó nevelésű fiút tanulónak felvesz Kovácsik
Pál fűszerkereskedő.
. Üzlethelyiség korcsmával eladó. Érdeklődni
lehet Krakó 19.
. Kovács G. János és Társainak MÁV 8 -as
magánjáró cséplőgarnitúrája teljes felszereléssel eladó Mesterszálláson.
. Eladó: három diófaszakrény (antik), diszkredenc, mosdó, lép-prés, targonca. III. kér.
268/2. szám.
• Az endrődi határban haszonbérbe kiadó
2 2 hold szántóföld. Érdeklődni lehet L
245 sz. alatt.
. Eladó 520-as Fiat gyártmányú, general-javitott személyautó. Érdeklődni lehet I., 85.
szám alatt.
. Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz
Tókos Lajos borbély és fodrász.
. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó.
Érdeklődni lehet ugyanott.
. II. kerület, 144. számú ház eladó.
ié la lS i it tr k c u ti é» kiadó N A G Y 6 A N D O R
NyoaitoH a S u r m l KSxlBiy ayonda» ét LapkladéviN
. labt syomdijábaa, I* Horthy MÍU6« ot 9. szám.

