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Vallás, tudomány 
és művészet

Irta : Krón Fereqc

Az evangélikus nap e három ha
talommal köszönt be Szarvas népéhez. 
Hatalom a vallás, amelynek ereje min
den ember életében megnyilvánul. 
Zsinórmértéke az egyéni és társadalmi 
erkölcsnek, vér a vallás, amely az egész 
világ erezetén át folyik, hogy szebbé, 
jobbá tegye és nevelje az embert. 
Egyetlen tiszta forrása az evangeliom, 
amely forrásból csak szereidet meríthet 
az emberiség, gonosztevő volt az, aki 
ezt a tiszta forrást felkeverné vagy bele 
emberi gyarlóságot dobálna. Az evan
geliom meleg napsugaránál jönnek 
közénk vendégeink, akik a megtisztult 
érzelmek világába akarják úgy bele
vinni a lelkünket, hogy ennek az evan
géliumi erőnek egész életünkben rab
jai maradjunk. A vallásnak ereje nem
csak az imádság házában hatja át az 
embert, hanem követnie kell ki az 
éleibe és oda kell hatnia az élet min
den viszonylatában.

Az evangeliom követői nem áll
hatnak meg annál a modernnek lát
szó lantételnél, hogy a kereszténység 
kiélte magát. Nem élheti ki magát az 
a tan, amely nemcsak a testről, föld
ről és az azt átfogó természeti alaku
latokról szól, hanem az örökké meg
maradó lélekről is vannak üzenetei.

A Luther-Társaság tudományos 
működése közismert. A tudomány az 
olyan birodalom, amelyben királlyá 
nevelődik a toll harcosa. Az igazi tu
dás a Bibliát fekteti le maga elé s 
onnen indul ki arra a tág mezőre, hon
nan sugarakat lövelhet a tudomány- 
szomjas világba, de minden igéjébe 
belecseng az Isten-hit. Ezt hoznak elő
adóink s el fognak vezetni bennünket 
a kereszthez a kereszténység nagy 
szimbólumához.

Az evangélikus egyház művészet 
nélkül nem élhet. A Reformátor maga 
is a zene és az ének művelője volt 
s nem halhat ki az a szellem, mellyel 
ő  töltötte be az otthont és az egyházat.

A művészet az egyház velejárója. 
A protestáns egyház is, mint minden 
helyesen gondolkodó egyház, nem zár
hatja ki, hanem magéba kell hívnia 
és magába zárnia a művészetet. Nem
csak a szép szolgálata miatt, hanem a 
művészet a lelkeknek ad olyan indí
tást, amely ismeretlen világot nyit meg 
az előtt, aki a művészettel szemben 
közömbös volt.

Az evangélikus nap erről is gon
doskodott. Nincs az a társadalmi réteg, 
amelyik e két napon kielégülést ne 
nyerne. És most felvetem a kérdést. 
Szabad-e elmaradnia valakinek, aki 
az ő egyházának hű tagja ? Amikor 
az egyház vezetősége nyújtani akar 
lelki ételt, szabad-e azt visszadobni ? 
Ügy hallom, hogy a józan evangélikus

közvélemény azt mondja : Nem 1
Az ajtó megnyílt, menjetek be 

rajta — ott Jézus és az élet tanítása 
vár. Aki kintmarad ne az Egyházat, 
hanem önmagát okolja, ha az élet 
utcáján meghallgatás, szív és érzelem 
nélkül vándorol. Vándor életünknek 
erőadása, erőfelvevése és a buzgó el
indulás lépése az evangélikus nap.

Az „Evangelikus-nap“ gazdag programmal 
várja elmélyedésre a híveket

Dr. Kapi Béla püspök tart előadást a vasárnap esti müsoros-estén
Szarvas evangélikus láreadalma nagy érdek

lődéssel tekint a vasárnapi „Evangelikus-nap“ 
elé. Az Országos Luther-Szövetség által rende
zendő ünnepélyek és istentiszteletek mindegyike 
a hivek lelki világának kimélyitését, az evangé
liumi hit örök kincseinek megerősítését, a hivők 
reményének és boldogulásának alátámasztását, a 
hitélet megerősítését vannak hivatva szolgálni.
Jeles előadók, értékes előadások vannak a pro
gramiéban, melynek műsora a következő :

I. Szombaton esté fél 7 órától 
ünnepély az Órfemplomban,

1. Közének. 2. lrásmagyarázal. Bottyánszky 
János mezölúri lelkész. 3. Dicsérd Isteni. (J. Riempp).
Énekli a Prolesláns Leányegyesülel énekkara. Vezényel 
Rohoska Jenő. 4. A vallás kérdése napjainkban.
Kemény Lajos budapesti esperes. 5. Éé és föld 
elmúlnak. (Klein B.) Énekli a Luthentaníiónóképzó 
énekkara vitéz Szomjas Frigyes vezetésével. 6.
Imádkozik Kovács Andor békési esperes. 7. Közének.

II. Vasárnap délelőtt 9 órától ünnepi
istentisztelet az újtemplomban.
Az igét hirdeti dr. Gaudy László hitokta

tási igazgató. Énekel a tanitónőképző énekkara.
A fenti két alkalmon offertórium.

Ismét Szarvason rendezik meg 
a Terstyánszky kardvívóversenyt

A  legjobb magyar vívók mellett indulnak az olaszok is

III. Vasárnap délutániéi 3 órától presbiteri 
konferencia az egyházi díszteremben.

1. Én drága Jézusomat Az V.—VL o. tanulók 
vegyeskara Rohoska Géza vezetése mellen. 2. Meg
nyílás. Üdvözlések. (Egyházmegye, egyház.) 3. Az 
Országos Luther>Szövetség célkitűzései. Szántó 
Róbert Budapest-kelenföldi lelkész. 4. Az evange* 
likas presbiter kötelességei napjainkban. Egyed 
Aladár esperes. 5. Imádkozik Szelényi János lelkész. 
A konferencia bezárása.

IV. A Magyar Luther Társaság ünnepélye 
vasárnap este 8;kor a Városi Színkörben.

1. A Hugenották, nyitány (Meyerbeer). 2. 
Megnyitót mond Dr. Pesthy Pál ny. miniszter, egy> 
házkerületi felügyelő. 3. Győzelem. (Vargha Gyuiáné). 
Szavalja Frankó Mihály fanlló.4. Énekel Sz. Szalay 
Ilona, a m. kir. Operaház v. tagja; kiséri Weltler 
Jenő. 5. TűznélkUli oltárok. Előadás, tartja Dr.Kapi 
Béla, püspök. 6. Dollién Klára hegedűművésznő 
hegedúszéma, kíséri Weltler Jenő. 7. Felolvas Maróthy 
Jenő (ró. 8. Zérószól mond Dr. Kovács Sándor, 
a Lulher<Társaság főtitkára. 9. Himnusz.

Május hó 26-án ismét nagy, nem
zetközi sportesemény színhelye lesz 
Szarvas. A Magyar Vívó Szövetség 
megbízásából az idén is a Szarvasi 
Vívó és Tennisz Club rendezi „meg 
Szarvason a vitéz Terstyánszky Ödön 
olimpiai bajnok emlékének szentelt 
kardvivóversenyt. Ez már a harmadik 
Terstyánszky-emlékverseny, aipely az 
eddigieknél nagyobbszabású sportese
ménynek Ígérkezik. Értesülésünk sze
rint a . versenyen indulni fognak a leg
jobb magyar vívók : Kabos, Rajcsányi, 
Kovács, Maszlay, Raszlovich (Rajci), 
Erdélyi, stb. Csupa elsőosztályú vívó, 
akiknek a küzdelme már magában 
véve is elsőrendű sportélmény lesz. 
Fokozza a küzdelem érdekességét az,

hogy a versenyre az olasz Gaudini. 
Marzi és Pinton is beneveztek, sőt úgy 
értesülünk, hogy a németek nagy ví
vója, Casimir is plansra fog lépni a 
Terstyánszky-vándordíjért. Tehát el
mondhatjuk, hogy a világ legjobb vivói 
találkoznak május 26-án Szarvason, 
hogy a kardvívásban való elsőségért 
folytatandó küzdelemmel áldozzanak 
vitéz Terstyánszky Ödön, városunk 
kiváló szülötte emlékének. A Terstyán- 
szky-vándordijat, amely ezüstkoszorú- 
ból áll 1933-ban Rajcsányi László 
(MAC), a múlt évben pedig izgalmas 
küzdelem után Pinton (Olaszország) 
nyerte el. A verseny eredményét ille
tőleg most még nem lehet jóslásokba 
bocsátkozni. Mindenesetre San Remo



Cremona után Szarvas is figyelemre
méltó szintere lesz az idei Európa-baj- 
nokságot megelőző erőpróbáknak. A 
versenyen meg fog jelenni a Magyar 
V ívó  Szövetség vezetősége, élén Filó- 
tás elnökkel, vitéz Uhljarik titkárral. 
Megjelenik Jekkelfalussy-Piller György, 
aki a zsűri egyik elnöke lesz. A ver
seny iránt az egész országban igen 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. A fő
városi napi- és sportlapok hosszú cik
kekben foglalkoznak a verseny jelen
tőségével és várható eredményeivel. 
A versenyre már többen beneveztek, 
de az induló vivók névsorát csak leg
közelebbi számunkban hozhatjuk. A 
verseny napján Budapestről filléres 
gyorsvonat indul Szarvasra. A verseny 
színhelye a Városi Színkör lesz. A 
selejtező verseny reggel 9 órakor, a I 
döntő délután 4 órakor kezdődik. A | 
versény után társasvacsora, majd tánc- 
mulatság lesz az „Árpád-Szálló“-ban. 
A versenyre a jegyek már beszerez
hetők a Szarvasi Vivó és Tennisz 
Club főtitkáránál (a Szarvasi Takarék- 
pénztárban).

H Í R E K
Kívánságok 

a tejesülés útján
Fabinyi Tihamér első pénzügyminiszteri 

költségvetési expozéja megismételt bjzonysága 
annak, hogy a kormány változatlanul ragasz
kodik ahhoz a Nemzeti Munkatervhez, amelynek 
megvalósítására, illetőleg fokozatos keresztüvite- 
lére annakidején Gömbös Gyula kormányt ala
kított. A költségvetési expozéból, annak szám
szerű adataiból, de a beszéd egész szelleméből 
és a pénzügyminiszter félre nem érthető világos 
kijelentéseiből is kitűnik, hogy a kormány egész 
gazdaságpolitikája a földre van felépítve és szá
mol azzal, hogy Magyarország földmivelö állam. 
Jóleső érzést keltve egészitette ki ez a pénzügy- 
miniszteri kijelentés Darányi Kálmán földmivelés- 
ügyi miniszternek ugyanezen a napon a fagy
károk tárgyában elhangzott napirend előtti Felszó
lalásokra adott válaszát. De talán mindezeknél

is felemelőbb tudatot szilárdítottak meg az or
szág gazdatársadalmában az expozénak a föld- 
mivelési tárcát illető számbéli adatai. Megtud- 
hattuk ezekből, hogy a kormány minden gazda
sági téren érezhető nehézségek ellenére is két és 
félmillió pengővel emelte a földmivelési tárca 
dotációját. Százezer pengővel több áll rendelke
zésére a főim ívelés ügyi miniszternek csak az 
egységes buzatipus kitermelésének céljaira. Két
százezer pengővel többet fordíthat a mezőgazda- 
sági értékesítés előmozdítására és teljesült a 
gazdák régen hangoztatott kívánsága is. Nem 
feledkezett meg a költségvetés a mezőgazdasági 
kultura fejlesztéséről és népszerűsítéséről sem. 
Beszélő számok ezek és kiegészülnek a földbir- 
tokpolitikai, célok számszerű adataival. Megtud
juk hogy a földbirtokpolitika, elsősorban telepí
tési célokra a már rendelkezésre álló 10 millió 
pengőn felül a kormány évi kétmillió pengőt 
kiván (ordítani, ami azt jelenti, hogy már öt év 
alatt 20 milliós keretű forgótőkével dolgozó 
állandó alap fog rendelkezésre állni, melyet 
állandóan táplálni fognak a telepesektől vissza
folyó összegek is. Bölcsen hangoztatta a pénzügy
miniszter azt is, hogy a kormány a földbirtok- 
politika keresztülvitelénél megkívánja öuní a 
termelésnek és a mezőgazdasági exportnak ér
dekeit, valamint azt a szempontot is, hogy a föld 
szerzési- lehetőségek ne hassanak hátrányosan 
a föld árára. Ha mindezekhez hozzátesszük az 
expozénak azt a részét, amely az igazságos. 
méltányos, a valóságos jövedelemhez jobban 
simuló adó és illeték reformokról szólott, nemkü
lönben a valóban nemzetfenntartó alapelveken 
épülő hitbizományi reform rövid vázlatát és azt, 
hogy a kormány mindenhol elökivánja mozdítani 
a közérdekű tagosítást, amelynek dologi kiadá
sait majdnem felére csökkenti, akkor nem kell 
tovább bizonyítanunk azt. hogy Gömbös Gyula 
miniszterelnök kormánya valóban, változatlanul 
a Nemzeti Munkaterv elgondolásainak reális 
alapján áll. Ez a költségvetési expozé egy ag
rárállam pénzügyminiszterének költségvetési be
széde volt. Lényege azonban nem a szó, illetve 
a betű, hanem a szám, illetve a számok össze
függő láncolata. Ez q láncolat olyan előretörésre 
mutat a földmivelési tárca, dotációjánál> amilyet 
évek óta sürgetett a parlament is, a gazdatársa
dalom is. Most — ime — a feíuánsdgoR a 
beteljesedés utján vannak.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason május hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szervasi cv. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót úrvacsoraosztással, az újícmplomban magyarnyelvű 
istentiszteletet tartanak.

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

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

— Szarvasi tudós lett az akadémia osztály
elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia 

nyelv- és széptudományi osztálya dr. Gom- 

bocz Zoltán tragikus váratlansággal elhunyt 

osztályelnök helyére egyhangúlag dr. Melich 

János tudományegyetemi tanárt, a szarvasi 

gimnázium felügyelőjét választotta.

— Halálozás. Matheidesz György ny. polg. 

iskolai igazgató 69 éves korában Kiskőrösön 

elhunyt. Az elhunytban özv. Palkovics Mi- 

hályné, néhai Palkovics Mihály ev. tanitó 

özvegye testvérét gyászolja.

— Hivatalvizsgálat. Such Gusztáv állam

pénztári tanácsos a mnlt héten vizsgálatot 

tartott az öcsödi községházán és különösen 

az adóbehajlásokat tekintette át.

— Névmagyarosítás. Buhay Antal és János 

a szarvasi Tessedik Sámuel gazd. tanintézet 

hallgatói nevüket belügyminiszteri engedéllyel 

„Ballai“-ra magyarosították.

— Május hó 31-én, pénteken este 9 órakor 
az Árpádban a Szarvasi Öregdiákok Szövetségé
nek rendes havi összejövetele műsoros est for
májában. Mindenki szivesen látott vendég.

Ha tűzhelye lassan forral, 
Cserélje ki 5>Petrofor“-ral.

Kérjen díjtalan prospektust 
a most megjelent 1935 typusú

„Hőkallanos" petroleumgáz készülékről. 

Gazdaságos, gyors, veszélytelen. 

Eladás: Budapest, Andrássy út 50. 

(Oktogon tér.)

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 

MÁSODIK RÉSZ 46

— Hű ! A Poncius Pilátusát! — igazított 
egyet a nadrágsziján Vargyas uram. De ez már 
nincsen Isten hirivel. Hogy egy pesti vigéc ek
kora bátorságot vegyen magának ! Kotródjon az 
úr, de sürgősen, mert tüstént rászabadítom a 
kutyát! Csipd meg Cézár I

De Cézár már sehelsem volt, mert abban 
a pillanatban szerencsésen elkapta a feléje sza
porán csapkodó aktaláskát s azt csücskénél 
fogva berántva, megfordult mint a szélvész és 
zsákmányával diadalmasan rohant a kert bel
seje felé, egyenesen a hintaszékében olvasgató 
Októberhez, kinek a térdére helyezte, csillogó 
szemmel, nem mindennapi zsákmányát. Azután 
leült és a fülét hegyezte, mintha csak mondta 
volna :

— No úgy-e ügyes kutya vagyok én ? Di
csérj meg kis gazdám !

Október éppen nyugtalankodni kezdett, 
hogy mi a patvar zene-bona hangzik a kapu 
felől, mikor ez törlént. A villa egyik ablakában 
két ijedt női fej jelent meg, s szaporán lépke
dett már a kapu felé Ányos Pál uram is.

A báró csak egy pillantást vetett a táskára, 
azután örvendező meglepetéssel kiáltott fel :

— De hiszen ez a Makszi! az irodaveze
tőm I Ha-ha-ha ! No, erről ráismerek I Halló ! ... 
Péter fiam I — lépett elő a bokrok közül — 
halló ! eressze be rögtön a doklor urat!

Az elvakult kis méregduda ekkor már a 
rácsos vaslándzsák tetején tornászott, látszólag 
ész nélkül, de azért óvatosan. Onnan kiabált 
torkaszakadtából :

— Csak egyszer bent legyek I Majd meg
tanítom én ezt a rablóbandát I Rögtön megüt a 
guta ! .. .

A guta azonban nem ütötte meg az érde
mes férfiút* mert egy pillanat múlva már Vargyas 
uram karjai között ficánkolt, ki könnyed óvatos
sággal a biztos anyaföldre helyezte őt.

A karakán kis ember akkorát ugrott, mint 
egy labda és mint egy hörcsög a szelindekre, 
úgy támadt Vargyas uramra :

— Maga víziló, maga dromedár I Tudja-e 
maga, hogy ki vagyok én ?! Dér Schlag soll 
dich treffen !

Egy pillanattal utóbb azonban hihetetlen 
változás állóit be a kedélyállapotában :

Eltorzult arca minden átmenet nélkül hó
mén derűt öltött s a szája egyszerre a füléig ért 
a gyönyörűségtől.

Széttárta karját a nagy léptekkel közeledő 
Október felé :

— Ügyvéd úr! Apám 1. . .  Csakhogy még 
egyszer életben láthatom I

A nők odavoltak a rémülettől : azt hitték,

hogy egy őrült töri be a villába, aki ráadásul 
az ölelésével veszedelmes szorítást talál gyako
rolni páciensüknek még frissen heggedt sebére.

A kis ember azonban olyan gyöngéden 
ölelte át Októbert, mint egy pólyás babát. Amel
lett rendíthetetlenül kiabált tovább :

— Majd adok én magának párbajozgatni, 
ügyvéd úr I Ilyen szamárságokra mi nem érünk 
rá ! . . .  No mi az, mi az apám ? I Csak semmi 
érzékenykedés! — folytatta, tenyerével gyorsan 
végigmajszolva mindkét szemén. A következő 
pillanatban azonban újra dühbe gurult; pana
májával nagyol csapolt a megbékült Cézár felé 
és újból nekirobbanl az álmélkodó házmesternek :

— Maga viziló ! Maga dromedár! Hol az 
én drága aktatáskám ?! A maga egész élete 
nem ér annyit ! Tudja-e most már, hogy ki va
gyok én ? !

, Úgy állt ott keresztbefont karjával, mint 
egy megsértett alkalmi Napóleon.

Október szemlátomást pokoli módon mula
tott az egész jeleneten. Most végre ő is szóhoz 
jutott s vidáman ragadta vállon hangos vendégét.

— Ne lármázzon már annyit, Makszi fiam, 
mert a végén majd itt is bolondnak fogják nézni. 
Hiszen azt sem tudják, hogy mi fán termett, 
amig meg nem mondjuk! Bemutatkozni fiam : 
ez az első. Csendesen megmondani a jövetelünk 
célját: a második. Mikor tanulja már meg 
Makszi fiam ? Már eleget ráfizelell!



Friss készítésű TENNISZUTOK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

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

Szarvasi tanítók nagysikerű tanügyi 
előadásai Orosházán

Melegen ünnepelte a tanítók vármegyei parlamentje 
a Jubiláns szarvasi tanítókat

A békési ág. h. ev. Egyházmegyei Tanító
egyesület a múlt héten, szombaton Orosházán 
tartotta meg évi közgyűlését a megye evan
gélikus tanítóságának nagy érdeklődése mel
lett. A szarvasi ev. tanitók is majdnem tel
jes számban vettek részt a közgyűlésen. A 
közgyűlést istentisztelet előzte meg, majd az 
impozáns és művészi értékű hősi emlékmű 
elé vonultak fel, amely előtt Janowsky György 
ev. tanitó, a községi iparostanonciskola igaz
gatója és Frankó Mihály tanitó mondottak 
szép beszédeket. A közgyűlésen Rohoska 
Géza elnök üdvözölte a megjelenteket. Az 
évi jelentés során a közgyűlés tiszteletbeli 
taggá választotta meg Czirbusz Endre kon
dorosi nyug. tanítót, majd meleg ünneplésben 
részesítette a szarvasi tanítóság három tag
ját, Pataki János igazgaló-tanitót tanítói mű
ködésének negyvenedik, Rohony Pál és Ro
hoska Lajos tanítókat 25-ik jubileuma alkal
mából. Ugyanqsak melegen ünnepelték Je-

szenszki Sándor kondorosi ev. tanítót, aki 
szintén 25 éve működik a tanítói pályán. Az 
elnöki beszámoló részletesen és alapos fel- 
készültséggel foglalkozott a tanítóság sérel
meivel, mindeddig hiábavaló küzdelmeivel a 
nyolcosztályú népiskola, a főiskolai tanítókép
zés és az anyagi helyzet javítása érdekében. 
Ezután Lelkes Pál „A tanitó egyénisége és 
a nevelés" cimen tartott értékes és tapaszta
latokkal alátámasztott előadást, majd Rohony 
Pál „Szeretetnevelés az iskolában" cimen 
értekezett nagy tudásáról, alapos ismeretei
ről, bő látóköréről és egyéni értékeiről gaz
dag igazolást adva. A nagysikerű előadások
hoz Borgulya Endre és Podani János szólot- 
tak hozzá szakszerű bírálattal. Janowsky 
György pénztárosi jelentésének elfogadása 
után elhatározták, hogy a legközelebbi köz
gyűlésüket Tótkomlóson tartják meg. Délben 
társasel^éden vettek részt a nagyszámban 
összegyűlt tanitók,

— „Ballag már a vén diák. . E dal melan- 

chólikus hangjai mellett hagyták el május hó 

14é-n a Vajda Péter gimnázium VIII. o. és 

május hó 15-én a Tessedik Sámuel Közép

fokú Gazdasági Tanintézet IV. éves növendé

kei az Alma Mater falait, hogv mielőtt vég

leg búcsút mondanának a diákéveik alatt 

lelkükhöz forrt városnak, kegyelettel búcsúz

zanak el hősi halottainktól. Az élet kapuja előtt 

álló ifjak a jövőbe vetett rendihetetlen hit

tel vonultak a Hősök szobra elé, hol egy- 

egy társuk mondott megható beszédet diák

társai nevében. A Himnusz hangjai után a 

„Ballag már a vén d iák ..." akkordjai sírtak 

bele a tavaszt váró fagyos magyar májusba. 

Ismét kilép az élet terére az ifjúság egy 

csoportja, a szarvasi diákság egy tekintélyes 

csapatja. Arcuk sugárzó, tekintetük bátor, 

oly sokat várnak az élettől I Mit kívánhatunk 

nekik? Amit várnak az élettől, az álmuk 

teljesedjék be, a csalódás ne sebezze meg 

őket, reményük legyen örök, hitük tántorít

hatatlan. Egy szóval, legyenek boldogok 1
— Madarak és Fák Napja. A helybeli m. 

kir. áll. elemi népiskola növendékei igazga

tónőjük : özv. Fertig Alajosné és a tanítónői 

kar vezetésével május hó 10-én, szombaton 

délután az Erzsébet-Iiget első köröndjén ün

nepelte meg a madarak és fák védelmének 

a nemes gondolatát. A természet és kincse

inek a védelme itt, ami fátlan Alföldünkön 

és inkább pusztaságnak, mint ligetnek ne

vezhető végtelen rónaságunkon kétszeresen 

fontos feladat és ennek a gondolatnak a 

gyemekek leikébe való átplántálása valóban 

nemzeti hivatás.
— Áldozócsütörtökön avatják fel a Levente- 

Otthont A szarvasi Levente Egyesület Levente- 

Otthonát e hó 30-án áldozócsütörtökön mű

soros-est keretében fogják felavatni. Az avató

ünnepélyre a fővárosi regőscsoport is lejön.

— Június hó 2-án a Chován emléktábla lelep
lezése a régi gimnázium épülete előtt. Délben 
közebéd az Árpádban.

— A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület folyó 

hó 21-én kedden délután fél 7 órakor saját 

helységében I. kér. 125. sz. (Demcsák ház) 

ülést tart. Kéri a tagokat, hogy a munkaterv 

megbeszélése végett minél nagyobb számban 

jelenjenek meg.

— A könyvnapra jelenik meg Orosz Iván vers
kötete. Orosz Ivánnak, lapunk munkatársának, 

az országos nevű költőnek legújabb „Pán 

hétágú sipján“ cimű verskötete június elején, 

a magyar könyvnapra jelenik meg. A könyv 

kiadója a Szarvasi Közlöny Nyomda -és Lap

kiadóvállalat most vette munkába a kitűnő 

iró verskötetét, amit méltán nagy érdeklődéssel 

vár az egész ország kultúrközönsége. A 

könyvre való igénylések állandóan érkeznek 

akiadóhoz és a nyomdából kikerülő számozott 

példányok nagyrésze már előjegyzésben el

fogyott. Pár példányra előjegyzést még elfogad 

Nagy Sándor könyvkereskedése Szarvason.

— A tanítóság tisztelgése az új tanfelügyelő 
előtt. A békésvármegyei tanitók a vármegyei 

tanitó-egyesület elnökének vezetésével május 

hó 6-án tiszteleglek Ringbauer Károly Békés

vármegye újonnan kinevezett kir. tanfelügye

lője előtt, ki a népes küldöttség előtt kijelen

tette, hogy a tanítóságot munkatársának te

kinti, tőle e nehéz napokban fokozottab 

munkát vár, ajtaja és szive mindig nyitva áll

a nemzet nevelői előtt. A vármegye élére 

került kiváló szakférfiú e rokonszenves meg

nyilatkozását a küldöttség hatalmas éljenzés

sel viszonozta.

— Vivóverseny a gazdasági tanintézetben. A 

szarvasi Tessedik Sámuel középfokú gazda

sági tanintézet ifjúsága szombaton rendezte 

meg házi vivóversenyét, amit a tavalyi védő 

Kovács Árpád IV. é. növendék nyert meg 

ismét veretlenül. Második Csemegi Károly

III. é. növ., harmadik Mixich Frigyes II. é. n. lett.

— Ki akar gyermekéhez nyárára osztrák fiút 
vagy leányt? Az Österreichischer Jugendbund, 

az osztrák ifjúság jelentős szervezete, akciót 

indított osztrák gyermekek magyar nyaralta- 

tása érdekében. Az egyesület 14 éven felüli 

intelligens, jómódú családok gyermekeit küldi 

Magyarországba, akik mint játszótársak játszva 

tanítják meg a német nyelvre a magyar 

családok gyermekeit. A vendégként beutalt 

osztrák diákok az útiköltséget maguk visélik. 

Bővebbet a fenti egyesületnél (Wien I. Elizabet 

strasse A.) valamint lapunk szerkesztőségénél.

alkatrészek és gumik mindenféle gyárt
óid mányban
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^  I dinamó és carbid-lámpa 

*>|i— I javítás jól és olcsón a legrövidebb idő alatt 
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A  jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

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

javitás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás !

Izsák J a k a b
M e z ő t ú r

Telefonszám: 69.
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A jócselekedet öröme

64. M. KIR. Á L L A MS O R S J Á T É K .
17.000 nyeremény 250.000 aranypengő órtékben. 
FŐNYER EM ÉNY 40.000 AR ANYPEN GŐ .

N y e r e m é n y e k :

20.000 aranypengő j  2-szer 5.000 aranypengfi 1  6-szor 2.000 aranypengő
10.000 aranypengfi 1  4-szer 2.500 aranypengfi I  10-szer 1.000 aranypengfi

és még több nyeremény, melyek mind készpénzben fizettetnek ki.

= =  H ú z á s  j ú n i u s  12-én. ■
S o r s j e g y á r a k :  E g é s z  a r . P  3 *—, fél a r . P  1*5 0 .

Sorsjegy kapható minden bank, sorsjegy- és főárusitónál. valamint az összes dohénytőzsdékben. Postai 
megrendeléseket a pénz előzetes beküldése után azonnal teljesít a Székesfővárosi M. Kir. Pénzügy

igazgatóság. Budapest, V. Szalay út 10.

Kerületi cserkész-szem le Szarvason
Cserkészújoncok eskütétele és cserkészzászló-avatás

A Biblia a szeretet könyve. Olyan csodá
latos és magasbaemelő meghatározásokat a sze
rétéiről, mint ebben a könyvben, sehol másutt 
nem találunk. Az ószövetségi nagy szeretet-ho- 
zsónnában, az Enekek-énekében ezt olvasom : 
..erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a 
sir, a buzgó szerelem lángjai tűznek lángjai, az 
Úrnak lángjai. Sok vizek el nem olthatnák ezt 
a szeretetet.. .** Pál apostol is az Új-Szövetség- 
ben idézi a mózesi törvényt, mondván : „Sze
ressed felebarátodat, mint tenmagadat/ „A sze
retet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak- 
okáért a törvénynek betöltése a szeretet.“ Ange
lus Silesiusnak, a kevéssé ismert német misztikus 
költőnek verseit olvasgatva, egyik helyen ezt ta
lálom : „Aki szeretet nélkül futkos a világban; 
nem ér fel a mennyekbe-. A szeretet témáját 
választotta beszélgetése tárgyéul egy nekem na
gyon kedves társaság a minap, ahol én is jelen 
voltam és a beszélgetés során egyhangú meg
állapodásra jutottuk, hogy a mai világban kiha
lóban van a szeretet. A szeretet érzetét nagyobb
részt az ifjú szerelmesek, a szabadba kimene
külő természetbarátok és az emberiség gyűlölkö
dése elől a magányba vonult, emberszerető tudós 
lelkek ismerik igazán, akik az emberiség szebb 
jövendőjéért, boldogulásáért és emberibb-ember 
megformálásáért dolgoznak és küzdenek. A tár
saság megállapításait itt továbbfolytatom és a 
fenti idézetek mellett még sok-sok idézettel, gon
dolattal tudnám igazolni a szeretet nagy kincseit, 
amik értékesebbek minden aranynál és gyémánt
nál. Az anyagiasság folyton erősödő folyamatét 
úgylátszik a folytonosan növekedő elszegényedés 
okozza. Amikor úgy látjuk, hogy anyagi értékek 
napról-napra kevesbednek az általános embernél, 
amikor a nyomor újabb és újabb családokba 
fés7kelődik be hivatlan vendégként, amikor a kis
emberek jövedelmei fokozatosan csökkennek és 
a szegény városnegyedek fölött az egész világon 
az éhségtől korgó gyomrok dala zeng halálszim
fóniát, akkor a vagyonosak még jobban ragasz
kodnak a vagyonukhoz, a szivek még jobban 
begombolkoznak a jótékonyság elől és szinte 
humorszámba megy már, ha zsiros erszényektől, 
domború mellű ember ajkáról nem hallunk pa
naszt. Az általános leszegényedés idején a sze
retet is csökken, a vallások szeretettanításai is 
pusztába kiáltott szavak és váddal zúg fel az 
égre minden nap a panasz azok ellen, akik a 
jócselekedetet kitörölték szivük szótárából. A nagy, 
hősi és nemes dolgok az önzetlenségből és bő- 
■zivűségböl fakadnak. Csakhogy hol van ma már 
a gazdag ember gazdag szive és a szegény em
ber boldog inge. A nemes fém, az arany szép, de 
szivtelen. És szívtelenné teszi a szivet. Tolsztoj 
Leó gróf azt mondja Az én vallásom cimű Írá
sában : „Az ember nem avégre él, hogy érte 
dolgozzanak, hanem, hogy ő dolgozzék mások
ért**. Arra pedig csak a szeretet képes, hogy az 
ember másoknak éljen és mások bajai jobban 
fájjanak, mintha sajátjai volnának. Szent Pál 
apostol „örüljetek az ömlőkkel és sírjatok a sí
rokkal" — mondása is az önzetlenségnek talp
köve és Sophokles Antigonéja se azért élt, hogy 
velünk együtt gyűlöljön, hanem hogy velünk együtt 
szeressen. De ha már valaki az önzés emberi 
hibáját nem tudja magából kikapcsolni, úgy azért 
lehet rabja a szeretetnek is, sőt a jótékonykodó 
szeretetnek is. Ha úgy is cselekszik, hogy a bal 
kéz is tudja mit cselekszik a jobb, de cseleked
jen, tegyen jót akárhogy és szerezzen önmagá
nak örömöt ezzel. A jócselekedet öröme nagy 
önzés, de nemes önzés és az éhező rokonnak 
ellátása, a lábatlan és vak koldusnak alamizsna
dobása, a nyilvánosan is megköszönt jócseleke
detnek ténye még mindig szebb, mint az arany 
bástyája mögé bújt elzárkózás. Az aranyimádat 
megöli a szeretetett a szeretet pedig sokféle: em
ber-, hit- és hazaszeretet. Akikben ez nincs meg, 
azokra nincs szüksége sem az emberiségnek, sem 
o hazának. A szivtelen és gyűlölködő ember nem 
első helyei érdemel gazdagsága és pozíciója foly
tán, de megvetést, mert az elsők mindig azok. kik 
ftzeretetben és önzetlenségben élnek, ha szegények is.

A 180-as és 584-es cserkészcsapatok 

vasárnap rendezték meg Szarvason cserkész- 

napjukat. Erre a napra kérte a járási veze

tőség a cserkész-szemlét is, amelyre a szö

vetség Éry Mihály orsz. vezetőtisztet küldte 

ki, aki az ünnepség előtt vezetői értekezletet 

tartott, az ünnepség után pedig megtekintette 

az otthonokat. A cserkésznap templomba- 

vonulással kezdődött. A vendégcsapatokkal 

együtt felvonulást rendeztek, amelynek kere

tében megkoszorúzták a hősök emlékművét, 

amely előtt Korim Kálmán parancsnok tar

tott beszédet. A délutáni műsor kiemelkedő 

pontja az 584. sz. cserkészcsapat zászlóava

tása volt. A zászlóanyai tisztet dr. Schauer 

Gáborné töltötte be. Krón Ferenc parancsnok 

felkérésére emelkedetthangú, igazi anyai ér

zésekkel átszőtt meleg beszéd kíséretében a 

zászló rúdra erősítette a hatalmas zászló

anyai háromszinű selyemszallagát és babér

koszorút. Beszédét, intelmeit és bizalmát a 

cserkészcsapat egész életére a szivébe zárta. 

Utána a csapat parancsnoka tartott avató

beszédet, melyben a vallásra, a hazaszere

tetre és összefogásra hivta fel a cserkésze

ket. mert ezeket a zászló is jelképezi. Há

lásan emlékezett meg a szervező-testületről, 

valamint a csapatot alapiló Némethy Samu 

tb. parancsnokról. Korim Kálmán vezetőtiszt 

azután mindkét csapat újoncaihoz lelkes be

szédet intézett, majd a csapatok vezetői el

végezték az avatást. Éry Mihály országos 

tiszt tartott azután felvilágosító beszédet, me

lyet a közönség igazi rokonszenvvel foga

dott. Vendégeink közölt üdvözölhettük a 95. 

sz. Papp-Váry Elemérné leánycsapatot, kik

nek megjelenése élénkítette az árvalányhajas 

cserkésztömeget. Kondoros, Orosházai Mező

túr és Szolnok kiküldöttei tisztelegtek a 

zászló előtt. Az összes csapatok jeleneteket 

mutattak be a cserkészéletből. Az 584. $i. 

csapat éneke és bemutatói vidám kedélyre 

hangolták a nagyszámban érdeklődő közön

séget. Kár, hogy a közelgő eső miatt a be

mutatót félbe kelleti szakítani.

— Gondos tenniszjátókos tenniszütőjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

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

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

D A NK Ó műszerész
Szarvas, Árvaház.

— Ezelőtt hetven évvel volt Szarvason nagy 
fagykár. A közelmúltban Szarvason is, de az 

egész országban fagyhullám szántott végig és 

különösen nagy kért okozott a szőlős, vete

ményes és gyümölcsös kertekben. A szőlő 

mellett a dió szenvedett százszázalékos *kárt 

és a legtöbb helyen barack, szilva és alma

termésre sem lehet számítani. Az akácfák is 

nagyon megsínylették a fagyot és akácvirág 

s igy akácméz sem lesz. Az eperfák is ter

més nélkül lesznek az idén. Idős emberek 

állítása szerint 1866-ban volt legutoljára 

Szarvason hasonlóméretű fagy, mégpedig 

akkor Orbán napján. Abban az időben Szarvas 

még szőlőtermő vidék volt. A szőlőtulajdono

sok között akkor az a hit járta, hogy a fagy 

ellen vízzel kell védekezni és hatalmas ká

dakat raktak a szőlőskertek köré és a fák 

alá. Azonban ez nem használt, ahogy nem 

használt most sok helyen a tűzrakás sem. A 
hélfokos hideg most is elvitte a termést. Hozzá

értők szerint a nagy hideg a jövő évi termésben 

is érezteti majd hatását.Kérjen árajánlatot!

Szőrme* és városibundákaí
molykár elleni megóvásra
elfogad DARIDA divaíszűcs.

Szarvas, Postával szemben«



Aratógépalkatrészek 
és aratóponyvák,

Mc. Cormick, Massey Harris, 
Deering, Mii waukee, Johnston sib. 
gépekhez és mindennemű mezőgazda- 

sági gépalkatrészek, műszaki cikkek és 

olajok legolcsóbb beszerzési forrása: 

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

— Érettségi-találkozó. A szarvasi ág. hilv. ev. 

gimnáziumban 1920-ban végzettek junius 1-én 
rendezik meg 15 éves találkozójukat. A 

találkozót dr. Kapuszta István orvos és dr. 

Lévay Béla bankigazgató készítik elő.

— A vasárnapi iskola előadása. Vasárnap 

este kedves előadásban volt része az árva

házi díszteremben összegyűlt nagy közönség

nek. Lányi Hermina kiváló és szeretetben 

gazdag vezetése alatt álló gyermeksereg 

színes, lekötő és megható jeleneteket adott 

elő. Vidor János igazgató és főszerkesztő 
közvetlen előadása a külmisszióról a vetített 

képek és bemutatott tárgyak szemléltetésével 

sokáig élő emléke marad a misszió iránt 

lelkileg is érző közönségnek. A dalkar éneke, 

Bartos György hegedűjátéka, Szakács György 

tanitó éneke, valamint Rohoska Jenő és 

Borgulya Endre tanitók kiváló kísérete, 

élénkítették az estét.

— Június hó l-én, szombaton a diákság ha
gyományos tavaszi ünnepe az Erzsébet-ligetben. 
Ennek kererében a SzÖSz 10 éves jubileuma.

— Felhívás a külterületi lakossághoz! A
postavezérigazgalóság megbízottjával törlént meg
állapodás alapján a Szarvas nagyközség külte
rületén lakó egyének részére az érkezeit posta- 
küldeményeket a sűrűbben lakott helyekre na: 
ponta, az elszórt [anyákra esetleg kél naponkénti 
kézbesítéséi és a küldeményeknek a kézbesítők 
útjáni feladásál megszervezni óhajtanám, felké
rem ennélfogva a külterületi lakosság minden 
rétegéi, hogy saját érdekükben munkámban se
gítségemre legyenek. Előre jelzem, hogy a tervbe- 
vell szervezés a külterületi lakosoknak anyagi 
(pénz) áldozatot nem jelent. A megszervezéshez 
statisztikai adatokra van szükségem, melyeket 
június hónapban szándékszom felvenni. Felké
rem ennélfogva lakosságot, hogy minden külte
rületen lakó az általa feladóit levelek, levelező
lapok, utalványokra, stb. azaz mindenfajta postai 
küldeményre írja fel a feladó nevét és lakása 
cimét (például: feladó Palyov János Ezüstszőlők 
627., vagy Balczó-halom 27, Décsi-szőlők 175. 
stb.) az érkezeti küldeményekre pedig hozzátar
tozóikkal írassák rá a külterület elnevezését is, 
.ahová azt kézbesíteni kellene (például Darida 
Pál siratói szőlők 96, Vitális János kereskedő 
leveleivel Szarvas, vagy Csicsely János Kontúr- 
major postafiók 32. Szarvas, vagy Benkó Pál 
T. VII., 258. kézbesítendő IV., Kossuth Lajos 
utca 228. szám alatt, stb.). Felkérem a külte
rületi tanitókal, a gazdakörök és olvasókörök 
elnökeit is, hogy foglalkozzanak ezzel a tervvel 
szerelettel és a lakosság széles rétegében ismer
tessék tervezetemet és a cél elérésére minden
ben támogassanak és segítségemre legyenek.

POSTAFŐNÖK.

— A Székesfővárosi M. Kir. Pénzügyigazga- 
tóság felkéri az igen tisztelt közönséget arra, 
hogy a címükre küldött állami sorsjegyeket 
ha megtartják úgy a mellékelt postatakarék
pénztári befizetési lap felhasználásával annak 
árát mielőbb fizessék ki. Akik a részükre 
küldött sorsjegyet nem kívánják megtartani, 
szíveskedjenek azt g küldött visszboriték fel- 
használásával visszaküldeni ahhoz, akitől 
kapták. Az állami sorsjáték jótékony célt 
szolgál és akik a sorsjegyet nem küldik vissza, 
a jótékonycélt károsítják meg. A sorsjegyek 
visszaküldése díjtalan.

— Húsz méter magasból leesett és csak a 
szemüvege tört el. A napokban egy nagyobb 

szarvasi társaság elhatározta, hogy vacsorára 

varjúpaprikást készítteti. A csemegéért mind

nyájan el is indultak és az Annaliget pompás 

varjúlerületén egy 16 méter hosszú létrával 

megjelentek. A legbátrabb vállalkozó egy 

hegyes kapaszkodóval és egy kötéllel felsze

relve fel is ment a húsz méter magas fa tetejére, 

de a kötél kicsúszott a kezéből és a nagy 

magasságból lezuhant. Az alant lévők igye

keztek őt elkapni, ami sikerült is, mert a 

repülőférfinek kisebb horzsolásokon kivül 

semmi komolyabb baja nem esett, csak a 

szemüvege tört el, de az egyik vadászcimbora, 

akire, ráesett, igen súlyosan megsebesült. A 

hegyes vaskapaszkodó a karjába fúródott és 

azt átlyukasztotta. A szerencsés baleset nem 

kedvetlenítette el a vadásztársaságot, mert 

még aznap este parázs vadászlakomán fo

gyasztották el a nagy ijedelemmel szerzett 

varjúfiókákat.
— Szigorú büntetést kapnak a levente fog

lalkozásról elmaradók szülei és munkaadói. A 

Levente- egyesület vezetősége a leventeköte

les ifjaknak* a levente foglalkozásokról való 

távolmaradása miatt szigorú büntetéssel fogja 

sújtani a szülőket és munkaadókat. Ezzel 

kapcsolatban egy felhívást bocsátott ki, melyet 

olvasóinkkal az alábbiakban közlünk: „A 

Szarvasi- Levente egyesület vezetősége fel

hívja a szülőket és munkaadókat, hogy 

leventcköteles gyermekeiket, illetve alkalma

zottaikat a levente foglalkozásokra minden

kor pontosan küldjék el. Leventének a le

vente foglalkozásokról való távolmaradásáért 

szigorú büntetés jár, e büntetés kiszabását a 

mulasztók szüleivel és munkaadóival szemben 

a Levente- Egyesület szigorúan alkalmazni 

fogja, tehát a szülők és munkaadók a jövő

ben saját érdekükben fokozottabb mértékben 

ügyeljenek arra, hogy a felügyeletük alá 

tarlozó leventeköteles ifjak a levente foglal

kozásokat pontosan látogassák.“

— Állatbetegségek. A legutóbbi vármegyei 
állategészségügyi kimutatás szerint rühösség 
Öcsödön egy tanyában, sertéspestis Csaba- 
csűdön egy tanyában. Kondoroson egy major
ban, Öcsödön egy udvarban és két majorban 
lépett fel.

Szentmihályiné Szabó Mária

E M B E R É  A M U N K A

A magyar munka himnusza ez a 
regény. Egy debreceni nemes ma
gyar kereskedőről szól, aki Kos
suth kortársa volt, egy életen át 

küzdött és győzött.

Ára 5 pengő.

Megtekinthető minden könyvesboltban.

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben május 10-től május 17-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Varga János 

és Feczkó Judit fia János, Gyöngyösi János 

és Kohút Anna fia János, Skorka János és 

Melich Erzsébet leánya Zsuzsanna, ifj. Filip 
János ésTusjak Erzsébet leánya Mária-Piroska, 
Csonka Imre és Kituljak Anna leánya Erzsébet, 
Hudák Mihály és Pramok Mária fia András, 
ifj. Brusznyicki János és Kovács Zsuzsanna 
leánya Erzsébet, Klimaj János és Kondacs 
Zsuzsanna fia János, Károly József és Rácz 
Mária fia Anerás, Holló János és Rimavecz 
Katalin fia halvaszületett, Korim Pál és Liska 
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, Pavlovics 
György és Janurik Zsuzsanna, fia Pál, Peres 
Mihály és Czesznak Mária fia Mihály, Horvát 
János és Vusnyár Anna fia Mihály. Házas
ságot nem kötöttek. Elhaltak: Nagy Szklenár 
Jánosné Gulyás Judit 72, Roszik Mihály 17, 
Bencsik Mártonná Hegegy Erzsébet 21, Molnár 
János 68, Varga János 3 napos, Kársai Mi- 
hályné Gulyás Katalin 85, Kovács (Hebron) 
András 65, Lestyan András 15 napos, id. 
Kapus Lajos 69 éves korukban.

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

KOPSTEIN



összeszólalkoztak a szerelmesek 
és a menyasszony lúgkővel leöntötte a vőlegényt

A  súlyosan megsérült fiút a budapesti szemklinikára vitték

Hegedűs Pál szarvasi gépkezelő
nek a múlt hét csütörtökjén lett volna 
az esküvője egy szarvasi leánnyal* 
Mielőtt azonban az anyakönyvi hiva
talba mentek, a fiatalok összeszólal
koztak. Szó-szót követett és a vőlegény 
az esküvő elhalasztása mellett döntött. 
Ez annyira elkeserítette menyasszonyát, 
hogy az egy mosdótálba marólúgot ön

tött. Utánament a Motor-malom gép
házában dolgozó fiúnak és a maró
lúgot az arcába öntötte. Hegedűs Pált 
azonnal orvoshoz vitték, akinek taná
csára a szolnoki kórházba szállították. 
Ott megvizsgálták és mivel szemei sé
rültek meg, a budapesti szemklinikára 
vitték. Az eljárás az ügy tisztázására 
megindult.

— Elvesztette a munkásigazolványát Král 
Mária szarvasi tanyai lakos 1925 évben váltott 
munkásigazolványát ismeretlen helyen elvesz
tette. Az igazolványt megsemmisítették.

— Félárú utazás a Szegedi Ipari Vásárra. A 
Kereskedelmügyi miniszter 50 százalékos 
utazási kedvezményt engedélyezett a május 
25-én kezdődő és június 3-ig tartó VII. Sze
gedi Ipari Vásárra. Az 50 százalékos utazási 
kedvezmény már május 18-án életbe lép és 
június 5-ig tart. A kedvezményes jegy váltá
séra jogosító igazolvány a helybeli ipartes
tület hivatalában kapható.

— Országos vásár. Az endrődi országos 
vásárt május 18-én, szombaton, a kunszent
mártonit május 19-én, vasárnap tartják meg.

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy út 25. vásá
rolhatunk.

— Kerületi ifjúsági atlétikai verseny. A Dél
kerületi Atlétikai Szövetség által Szegeden 
megrendezett ifjúsági bajnoki versenyén 
Szarvasról résztvett Stauffer Ernő gimn. VIII. 
o. tanuló, ki a benevezett mindkét számban 
(súlydobás és diszkoszvetés) I. dijat nyert.

— TTC—Turul 3:2 (1:1) Biró Faragó. A 
Turul vasárnap Tótkomlóson játszott bajnoki 
mérkőzést a TTC-vel. A tótkomlósiaka hazai 
pálya előnyével voltak jobbak és igy meg
szerezték a bajnoki pontokat. A játékot a 
Turul indította el és mindjárt élénk támadást 
kezd azonban a csatárok nem elég erélyesek 
nem sok munkát adnak a tótkomlósiak vé
delmének. Később a játék hullámzóvá válik 
és a 18. percben Klenk büntetővonalon belül 
kézzel érinti a labdát s a tizenegyest Nyíregy
házid hálóba lövi. A 31. percben viszont 
Asztalos vét hendszet a 16-oson belül, ekkor 
Gyimesi II. lő gólt bomba-tizenegyesből. Szü
net után a TTC erélyes támadásokat vezet 
a Turul-kapu ellen, eredményt mégis a Tu
rul ér el, a 15. percben Bobvos bead, a jól 
adott labdát Füle fejeli hálóba. A TTC erre 
nagy iramba kezd és már a 18. percben 
Nyiregyházki fejel gólt. Kezdés után közvet
len Szántai beadását juttatja újra Nyiregy
házki kapásból a Turul-hálóba. A hátralevő 
időt kemény nivótlan játék töltötte ki. — A 
Turul második csapata vasárnap Öcsödön 
játszott barátságos mérkőzést a Kinizsivel és 
4 :1 arányban vereséget szenvedett.— A Turul 
vasárnap délután Szarvason játszik bajnokit 
a MAFC-al. Nagy küzdelemre van kilátás.

— Bocskay—OFC 1:1 (1:1). Biró Komlósi. 
Vasárnap a Bocskay Orosházán játszott baj
noki mérkőzést az OFC csapatával. A mér
kőzés állandó Bocskay-támadásokkal telt el, 
az orosházaiak szívósan védekeztek s a biró 
is igen előzékeny volt velük szemben, ami 
hozzájárult, hogy a Bocskaynak félgyőzelem
mel kellett hazatérnie. A vezető gólt az első 
félidő elején érte el a Bocskay korner rúgás
ból, melyet Komár fejelt a hálóba. Az egyen
lítő gól a félidő 30. percében esett Gelegonya 
révén. A második félidőben a Bocskay sok 
munkát adott Domokinak, az OFC kapusának, 
aki feladatának bravúrosan megfelelt. Egyéb
ként ez a félidő az orosházaiak megfeszített 
és igen sűrűn erélyes védekezésével telt el. 
A Bocskay minden játékosa nagy lelkesedés
sel játszott.— A Bocskay vasárnap Kondorosra 
megy bajnokit játszani a KTE-hez. Ez a mér
kőzés igen komoly feladat elé állítja a csapatot.

— Leventék—Tűzoltók 4:2 (2 :1). A szarvasi 
Levente Egyesület oktatói kara és az Önkén
tes Tűzoltó-egyesület tagjaiból összeállított 
'csapatok mérkőztek egymással vasárnap 
délután a sporttelepen. A szép érdeklődés 
mellett megtartott érdekfeszitő, sokszor humo
ros és kedélyes meccset a nagyobbképességű 
leventeoktatók nyerték meg. A  gólokat Majerik 
2, Zima 1, Bankó I. 1 és Kiss 2, rúgták.

— Kinizsi—KTE 10:1 (4:0). Biró Wertheim. 
A kondorosi csapat vasárnap súlyos vereséget 
szenvedett Medgyesegyházán az ottani Kinizsi
től. A mérkőzést sáros nehéz talajon játszották 
végig és 4 :0-ás félidő után 10: 1 arányban 
a medgyesegyházaiak győzelmével végződött. 
— Vasárnap a KTE Kondoroson a Bocskayval 
játszik bajnoki mérkőzést.

— Hunyadi—KTE 4:2. A békésszentandrási 
Hunyadi futballcsapat vasárnap barátságos 
mérkőzést játszott a Kúnszentmártoni TE 
csapatával és azt 4 :2  arányban, élvezetes 
játékban legyőzte.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás : reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

Márkás kerékpárok
minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P*íől í 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. | STEFÁNINÁL
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 L 

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére.

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

beszerezhető :

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

Olcsó nyaralás
a Balaton mellett!

özv. Nárai Szabó Gyuláné. a neves iró neje Fonyód- 
fürdőtelepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4-szeri étkezéssel 4*50 P. Gyermekeknek 

7 éves korig félár.

Ritka, alkalmi vétel.
Eladó világmórkás COLLINEÁR Voigtlander-fény- 
képezőgép lókkal, ál vénnyal, kazettákkal. Lenese 
fényerőssége: 1:6.3, képnagyság 9/12, Compur- 
pillanatzár. V200-ad időre. Ára árjegyzék szerint je
lenleg 400 pengő, 100 pengő készpénzéri azonnal' 
eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Tökmag
Lucerna

1570
1250
13-
1250
19-

100-
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P U B L I K Á C I Ó
Eladó II. 558. sz. ház. Jelentkezni Macik Pálnál. — 

Egy hold föld Bezinai szőlőkben eladó T. 111. 30. -
Here eladó T. V. 32 -  T. II. 295. -  II. 33. -  II. 300.
— III. 185. -  III. 337. -  IV. 347. -  T. II. 153. -  III. 
146. -  1. 79. -  III. 225. -  I. 43. 111. 208. -  IV. 314.
— IV. 323. Tehénjárás kiadó jel. Dr. Fischbein ügyvéd
nél. Eladó zöldpázsit 528. sz. ház. Jel. III. 29. — Eladó 
IV. 564. ház kedvezményes fizetési feltételek mellett,, 
esetleg bérbeadó. — Hat hold föld eladó 111. 406. . 
Sárba való péva eladó. I. II. 102. Nyolc hold kákán, 
tanyával eladó II. 519. — Három hold föld eladó I. 195.
— Használt zsindely eladó II. 230. — Többezer vályog 
eladó. T. II. 132. -  Négy hold szántó eladó IV. 334.
— Tehén eladó !V. 409. — Birka felestartásra kiadó II. 
106. — Akácfa eladó. T. III. 540. — Ház eladó 1. 476. 
Jel. Ruzicska jegyzőnél a községházán. — Herepévát 
veszek. Községháza 48. ajtó. — Kutágas eladó 111. 71.
— A publikációt minden héten közli a Szarvasi Köz
löny! Mondja meg szomszédjának, ismerősének, roko
nának, hogy minden járásbeli lakos ezt a lapot olvassa L
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APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohánvárus. KON

DOROSON Velky Béla lanitó. 

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb hetüvel szedve 
6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

.. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.
. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


