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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, l. kér, 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:
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Előfizetési órak : Helyben házhoz hordva negyed
évre I '30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

Pünkösd ünnepére
Irta : Krón Ferenc árvaatyaJelkész

A (estnek kijut az ünneplésből. 
Rekordok dőlnek, rekordok keletkez
nek. Nincs a történelemnek olyan kora, 
melyben éppen a lelkivilág ellen indult 
meg olyan tudományos látszattal biró 
és faji elméletekkel fűtött támadás, 
mint a mi korunkban. Európa legna
gyobb országa csakis a vágyainak élő 
test kultuszának és a maga léleknél- 
küli életének áldozza fel a halottak 
ezreit. Spanyolországban, a művészet 
gazdag tárházába bombákat dob a 
testvéri kéz. Egy közös lelkivilágban 
nevelkedett nemzet jórésze a gonosz- 
lélek szolgálatába szegődött. Német
ország egész állami rendszere az árja 
paragrafuson keresztül az ősi Wotan 
és Donát lelkivilágával kacérkodik. 
Recseg az a bölcső, amelyből a lelki
világosság indult el hóditó útjára. A 
német lélek kettétörik, az emberek két 
irányba tömörülve a nemzeti egységet 
fogják meggyengiteni. Franciaország 
ráfutott az oroszok lelkivágányára, meg 
tudja-e majd a keresztény irányzat ro
hanásában állítani ezt a lelkiegyen
súlyát elvesztett népet, ezt - még nem 
lehet tisztán látni. Nálunk is fel-felüti 
a fejét holmi feltűnési viszketekségből 
eredő ázsiai pogányság. Sötét a lélek 
képe. Nap-nap után újabb torz voná
sok kerülnek a lelkivilág vásznára. A 
hitetlenség és istentelenség hatalmas 
hullámaitól vert szigeten ülnek Krisztus 
tanítványai. Csendes kis csoport. Két
ség, bátortalanság tépi a lelkűket. A 
mester nincs már közöttük. Mi lesz 
velük ? Ez a máj világ kérdése is ! 
Leszáll a lélek. Új világot varázsol a 
tanítványok szivén-lelkén át e földre. 
Isten ereje minden emberi támadásnak 
ellene áll és győzni fog. Ihlet száll a 
földre, a nyelvek megoldódnak, min
den szó nyitott ajtóra talál. Az igaz
ság feltartóztathatatlan, még ha úgy 
is látszik, mintha meg kellene hátrálnia, 
Isten lelke előtt minden akadály eltű
nik. A lélek azóta is jár e világon erő
sítve, bátorítva és munkálkodva. Pün
kösd kősziklaként áll és győz.

Vájjon mi bízó, de sokszor csüg
gedő magyarok mit várunk ettől a 
pünkösdi ünneptől ? Golgotái keresztet 
hordozunk, ezt a tényt megállapította 
rólunk a világ. Trianon urai örülhet
nek-e ennek? A föld forog a maga 
útján, de ami rajta történik azt árulja 
el, hogy sokan vették Isten lelkét és 
sokan eloltották Isten égő lángnyelvét.

Akiknek kezéhez és döntéséhez tapad 
a magyarság vérző szive, azoknak 
meg kell hallaniok égy küldetést és 
hivatást végző nemzetnek bizó leiké
ből fakadó feltámadási vágyat. A lélek 
előtt nem zárhatják el szivüket, mert 
az mér nagyon sok hatalmas ember
nek nyitotta meg látását. Tűz lobog 
mindenfelé. Fegyvertelenül törjék össze 
Trianon bilincseit. Új tüzek gyulladnak

ki az ifjúság lelkében, amely megra
gadja a keresztet és hisz az isteni 
erőben. A történelmi film pereg, ki 
tudja, hol szakad el, vagy mikor ég 
el ? Keresztény lélek és szeretet, tiszta 
erkölcsi eszméken nyugvó társadalmi 
élet: ez legyen a mi pünkösdi kéré
sünk. Ha valóban barátra és ellenségre 
leszáll Isten lelke, akkor valóélet és 
béke száll a földre.

Pünkösd vasárnapján kerül színre 
a „Balatoni vihar*? c imű népszínmű

Nagy érdeklődés előjel meg a gazdaifjúság műkedvelőjét

A Szarvasi Gazdaifjak Önképző
körének egy lelkes tanyai csoportja, 
a túl a körösi ifjúság nagy szorgalom
mal tanulta be Horváth Lajos eredeti 
népszínművét, a kedvesmeséjű és szép- 
zenéjű „Balatoni vihpr" címűt. Podani 
István tanító gondos betanítása és ren
dezése mellett pünkösd' vasárnapján 
esti fél 9 órai kezdettel a Vigadóban 
tartják meg az előadást, mely iránt 
az egész városban osztatlan nagy ér
deklődés nyilvánul meg. A darab ze
néjét a közismert Első Magyar Zenekar

adja Gazsó György vezetésével. Az 
érdeklődés fokozásában nagy része 
van annak is, hogy az előadás után 
táncmulatság is lesz, amelyre a gazda 
ifjúság nagy számban készül. A jegy 
elővétel már megkezdődött Nagy Sán 
dór könyvkereskedésében és ajánlatos 
hogy mindenki idejében gondoskod 
jón megszokott helye biztosításáról 
mert a jegyek jórésze már elkelt. A 
jegyek 1*20, 1‘— P, 80 és 60 filléres 
árakon szerezhetők be, amelyek mind 
a táncmulatságra is érvényesek.

A Duna—Tiszaközi Általános Segélyző Egyesület felhívása
Magyar testvéreim 1
Egy Szeged székhellyel működő hazafias, szó* 

ciális, kulturális és karitatív célkitűzésű egyesülésnek
—  egyébként országos mozgalomnak —  hullámai 
Jutottak el községünkbe.

Henéz Béla titkos tanácsos, nyugalmazott mi* 
niszler, egyetemi ny. rendes tanár és országgyűlési 
képviselő, valamint gróí Széchenyi Viktor fejénnegyei 
főispán, mint az Általános Segélyző Egyesületek köz
ponti végrehajtóbizottságának elnökei állanak a moz
galom élén, amely mozgalmai magasabb helyről 
nyert sugalmazás hívott életre. Az egyesülés alap* 
szabályai! a nagym. m. kir. belügyminiszter úr 
157.335/835. VII. a. sz. alatt hagyta Jóvá. Az or
szágos szervezést lovag Stemád István m. kir. kor- 
mányfőtanácsos, az ismert nevű közgazdász, a köz- 
ponű végrehajtóbizottság ügyvezetője lrányitja.

Az országos szervezés aliöldi alakulatának, a 
„Duna— Tiszaközi Általános Segélyző Egyesületnek44 
elnöke dr. Hoguiovlcz Károly szegedi egyetemi ny. 
rendes tanár, az ismert, nagynevű földrajztudós. Ez az 
egyesület kél főcsoportra oszlik szervezésiig: a 
kecskeméti és a szenlesi főcsoportra.

A szenlesi főcsoport elnöke Für Géza nyugal
mazott Jószágigazgató, s Ide tartozik a dr. Ugrin 
László szarvasi járási főszolgabiró elnöklete alatt 
szervezés alatt álló szarvasi tagozat, amelynek a 
szarvasi csoporton kivül a már szépen elindított, s  
Molnár Béla községi főjegyző elnöklete alatt életre- 
hivott öcsödi csoporton kivlil még a békésszentand- 
rási, kondoros! és csabacsüdi csoportok lesznek a tagjai

A fenti vezetők megtisztelő felkérése folytán 
reám hárult a feladat, hogy mini a szarvasi csoport 
elnöke életrehivjam a szarvasi csoportot. Magyar 
emberhez méltó kötelességérzettel vállaltam is e fel

adatot, ezt egyesületi feletteseimmel, dr. Ugrin László 
tagozati- és Für Géza főcsoportelnökökkel tudattam is, 
mert úgy érzem, hogy mindannyiunknak támogat
nunk kell e kellős keresztes emblémájú egye
sületei, melynek egyik célkitűzése az integritás prob
lémájának a felszinen tartása a megvalósulásig.

* Az alapszabályokban foglalt —  kultúrál támo
gató —  célkitűzését pedig az Alföld-kutató Bizottság 
anyagi támogatásával teljesíti az egyesület; a dr. 
József Ferenc kir. herceg védnöksége, vüéz dr. Shwoy 
Kálmán ny. altábornagy, országgyűlési képviselő el
nöklete és dr. Hogutowlcz Károly szegedi egyetemi 
ny. rendes tanár ügyvezető alelnökleíe alatt immár 
második évtizede működő ad hoc bizottság nemzet
mentő munkája közismert.

Az igen érdekes elgondolások szerint szervez
kedő munka már megindult községünkben. Szerepet 
kap abban lassankint minden konstruktív magyar erő.

Az egyesülés központja Magyar László igaz
gatói —  sok, már szépen működő szervezet életre- 
hívóját —  küldötte hozzánk, hogy a megindulási 
gyakorlati tanácsaival elősegítse.

Felkérem minden érzelmű polgártársamat, hogy 
egyesületi megbízóijainkat meghallgatni szívesek legye
nek s támogassák belépésükkel ezen szükségszerű 
egyesülésünket annál is inkább, mert olyan gyakorlati 
megoldások közöli történik e szervezés, hogy vég
eredményben még anyagi hasznot is jelent mindenki 
számára e magyaros kölelességleljesilés.

Az országos mozgalom ma már a 166.000 
tagsági kötvénnyel igazolta a helyes alapelgondo- 
lásL Hiszem és remélem, hogy Szarvas község 
polgársága sem fog lemaradni e nemes versenyben.

Hazafias üdvözlettel: Kovács Ferenc
a Szarvasi Takarékpénztár Igazgatója.



h í r e k
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, délután 6 órától magyar.ez újlcmplomban magyar, 
hétfőn a nagytemplomban lót. 10 órától magyar úrva
csoraosztással, az újtemplomban tótnyelvü istentisztele
tet tartanak úrvacsoraosztással. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű 
irasmagyarazat lesz.

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szentbeszéddel. 9 óra
kor csendesmise. 10 órakor szentbcszéd, nngymise. dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak pün
kösd vasárnapján délelőtt 10 órától az Árvaház dísz
termében úrvacsoraosztással és délután 3 órakor. Kon
doroson pünkösd hétfőjén délelőtt fél 10 órakor úr- 
vacsoraosztással a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason május hónapban ifjabb Géczy Dezső 
gyógyszertára latja el.

A szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-től 
este fél 8-ig tartanak nyitva.

Négy oldalon jelentünk meg ismét. 
Nyomdánk másirányű nagy elfog- 
laltságai miatt több héten át hasonló 
terjedelemben vagyunk kénytelenek 
megjelenni, amiért kedves előfizető

ink szives elnézését kérjük.

—  Iskolalátogatás. A Szarvasi Luther-tanitó- 
nőképzőintézetben a szokásos szakfelügyelet 
gyakorlása végett dr. Straub Vilmos címzetes 
középiskolai igazgató május hó 10. és ll-én 
látogatást tett. Szerdán, május hó 12-én pedig 
dr. Kisparti János szegedi kir. tankerületi fő
igazgató látogatta meg az intézetet.

—  Tanulmányi kirándulás. Dr. Ugrin László 
járási főszolgabíró a járási gazdák részére egy 
mezőhegyes! tanulmányi kirándulás rendezését 
vette tervbe. Az eszmét a járás törekvő gazdái 
nagy örömmel fogadták.

—  Előadás a rádióban. Péchy-Horváth Rezső, 
a kiváló író. lapunk külmunkatársa hétfőn este 
a budapesti rádióban érdekes előadást tartott 
Szicíliáról.

—  Síremléket kap Szabolcska Mihály. A szarvasi 
ev. gimnázium egykori tanulójának, Szabolcska 
Mihály költő-papnak sírhelyét a Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége művészi kivitelű síremlékkel 
fogja ellátni. A síremléket még ez évben felállítják.

—  Megfellebbezett választás. A Szarvasi Ipar- 
testület elöljárósága a meghirdetett aljegyzői 
éllásra Kasnyik Ferencet választotta meg. A 
választást az iparosság egyrésze megfellebezte, 
mivel az öt pályázó közül a legalacsonyabb 
képesítésű lett megválasztva, holott az ipartestületi 
törvények iskolai képesítésnek a figyelembevételét 
is előiiják.

—  Szombaton tartják meg a hadirokkantak 
műkedvelőjét. A szarvasi hadirokkantak érdemes 
csoportja, a HONSZ helyi fiókja szombaton este 
fél 9 órai kezdettel a Vigadó nagytermében adatja 
elő a „Túl a Nagy>KrivánonM cimű operettet. Az 
előadás iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Villamossági, rádió és kerékpár c i M

Rádiós Service

,»Alföld** villamos 
hőpárnák üzeme

N i k k e l e z é s  
villamos műszakivillamos müsza

O Z U C b  v á l l a l a t a
Képviseletek : SINGER varrógép, PETRO- 
FOR főzőkályha, OMEGA rádió fűtőtelep, 

SOLUS gummicsiszoló

Pünkösdkor tartják meg a Szarvasi Iparoskör
alakuló közgyűlését

S ^ r v a s  Iparostársadalmának lelkes megmozdulása 
a kulturális íparos-egyesülósért

A Szarvasi Ipartestületnek járási ipartes
tületié való átalakulása kapcsán az ezáltal adó
dott munkatöbblet annyira megterhelte a ve
zetőséget, hogy az iparostársadalom belátta, 
hogy nem terhelheti vezetőit tovább azokkal 
a nagy munkákkal is, amik az iparostársadaloin 
kulturális szükségletéből fakadnak. Ezért elha
tározta, hogy a Járási Ipartestület mellett 
Szarvasi Iparoskört alakit, amely új vezetőség
gel veszi majd kezébe az iparostársadalom 
kulturális ügyeit és kulturális szükségletének

kielégítését. A Szarvasi Iparoskor alakuló köz
gyűlését pünkösd hétfő délutánjának 2 órájára 
tűzték ki az Ipartestülct helyiségébe. Az elő
készítő bizottság önzetlen lelkesedéssel készí
tette elő az ügyeket és remélhető, hogy iparos
társadalmunk személyi érdekeit alávetve meg
értéssel fogja fogadni a bizottság javaslatait és 
kizárólag az iparostársadalom érdekeit fogja 
nézni. A megalakulás elé nagy érdeklődéssel 
néz Szarvas iparostársadalma.

—  Pályázat* Szarvas nagyközség elöljárósága 
országos pályázatot hirdetett a Szarvas nagyközség
nél megüresedett kertészi állásra. A pályázatok kel
lően felszerelve június'5 ig nyújthatók be.

—  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 már junius 
hó 1-től fogva jelentkezhetnek a szaktanfolyam 
igazgatójánál, a gimnázium igazgatói irodájában. 
A tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium által előirt tanterv és utasítás szerint 
működik, tanulmányi idefe két esztendő és 
annak növendékéül minden IV. polgári osztályt 
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyors- 
és gépírásban, kereskedelmi levelezésben és 
könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor be- 
iratási-dij fejében 5 pengő fizetendő. A szak- 
tanfolyam sikeres elvégzése képesít pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 
és magáncégeknél gyprsirói, levelezői, könyvelői, 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet igazga
tósága (Gimnázium, Igazgatói terem) minden 
nap délelőtt 9—11 kozott.

—  Tenniszütök szakszerű húrozását NAGY 

Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 

vállalja. Horthy Miklós út 9.
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—  Köszönetnyilvánítás. Hálás köszönetéi mond 
a széni József konyha vezetősége mindazoknak, 
akik adományaikkal lehetővé lelték, hogy a négy 
téli hónapban 60 szegény iskolás gyermeket 
tápláló, meleg ebéddel lathelott el. Köszönjük a 
névnapok megváltásaként ugyanezen célra küldött 
pénzadományokat ésa természetben adott ebédeket. 
Ugyancsak köszönetét mondunk a 62 kis első 
áldozó nevében, akik számára szeretelvendégséget 
rendezhettünk a jólelkű adakozók jóságából. A 
jó Isién áldása legyen jutalmuk jóságukért.

— A legkisebb munkabérek megállapítása.
A szarvasi járási mezőgazdasági legkisebb 
munkabér megállapító bizottság a legkisebb 
munkabéreket a következőképen állapitolta meg : 
május hónapra 1 P 70 fill.. júniusra 2 P, júliusra 
2 P 20 fill.. augusztusra 2 P 2 0  fill.,szeptemberre 1 P 
70 fill.,íoktóberre 1 P 50 f., novemberre 1 P 40 fill.. 
decemberre 1 P 30 fill. Az a munkaadó, aki az 
igy megállapított legkisebb munkabérnél kevesebbet 
fizet munkásainak, kihágást követ el, ami 600 
pengőig terjedő pénzbüntetéssel lesz büntetve. A 
női napszámbér a férfi napszámnak 70 százaléka, 
a gyermek napszámbér a férfi napszámnak 4Q 
százaléka.

— Cserkészjelöltek felavatása. A szarvasi 180. 
számú Kárpát cserkészcsapat szerdán, május hó
1 2 -én háziünnepély keretében avatta fel a szük
séges kezdőpróbát kiállott 1 0  ujonc-cserkészét. 
Az avatóbeszédet Korim Kálmán, a csapat pa* 
rancsnoka mondotta, ki egyben az újoncoktól a 
cserkésztogadalmat is kivette. A csapat parancs
noksága a pünkösdi esztergomi hadijátékokra 
Wagner Loránd VII. oszt. t. cserkészőrsvezetőt 
küldte ki.

—  Ballagnak a diákok. A szarvasi ev. Vajda 
Pé*er gimnázium most végzett ifjúsága csütörtö
kön délelőtt tartotta ballagását. A „ Ballag már 
a vén diák“ éneklése mellett a Hősi Emlékmű
höz vonultak, azt beszéd kíséretében megkoszo- 
ták és elénekelték a Himnuszt.

•

—  Kotrógép a duzzasztónál. A multhéten a 
„Vihar" nevű vontatógőzös egy hatalmas kotró
hajót vontatott fel a Körösön a békésszentandrási 
duzzasztó munkálataihoz. Érdekes látvány volt 
a kotrógép vontatása, annál is inkább mert a 
kotróhajó után egy munkahajó és azután pedig 
a Gyula nevű anyahajó volt kötve. A kotróhajó 
a héten már munkához látott.

— Lóvásárlások. A Hangya Lóértékesitő Szö
vetkezet május 18-án Szarvason, május 19-én 
Kondoroson lóvásárlást rendez.



A  Kereskedők Egyesületének és a Kereskedelmi 
Iskolának közös ünnepélyeUtolsó napok!

A M. Kir. Jótékonycélú 
ÁUamsorsjáték húzását

június 4-én tartják meg.

Még nem késett el, még vehet sors
jegyet. Kapható osztálysorsjegyfŐáru- 
sitóknák és dohónytőzsdékben.

S o r s j e g y  ó r a :

Egész: ar. P  3"— Fél: ar. P  1*50

— Közgyűlés a Polgári Körben. A szarvasi 
Polgári Kor hétfőn dőlután 2 órától saját he
lyiségében tartja meg éví közgyűlését.

— Szarvasiak az útépítésnél. A Békésszeni- 
-andrás— Szarvas közötti út békésszentandrási 
munkálatainál eddig alig foglalkoztattak szarvasi 
munkásokat. A járási főszolgabíró közbenjárására 
hétfőn két banda szarvasi földmunkást állítottak 
munkába.

— Árokba futott az autó. Szebin F. János 
kunszent márloni lakos feleségével autóján Öcsödön 
járt. Öcsöd határában az autó az utmenli mély 
■árokba futott. Az utasok szerencsére csak kisebb 
sérüléseket szenvedtek.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben május 5—13-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek : Zsamba János és Hudák 
.Anna leánya Anna, Palyov János és Urbán 
Zsuzsanna fia Pál, Lestyan György és Ko- 
nyecsni Mária leánya Mária-Margit, Gráfik 
Pál és Gyurcsik Anna leánya halvaszületett, 
Demeter Pál és Gombár Erzsébet leánya Zsu
zsanna, Paluska Pál és Mateidesz Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, Demeter Mihály és Magi- 
nyecz Anna leánya Anna, ifj. Bobvos György 
és Trnyik Mária leánya Mária, Blastyák Já
nos és Benkó Mária leánya Mária-Éva, Kas

nyik. János és Kulasák Erzsébet fia Pál, Ter
hes András és Bertók Anna leánya Anna, 
Filyó János és Molnár Erzsébet leánya Er
zsébet, ifj. Csasztvan Marion és Medvegy 
Mária fia János, Pesztránszky Albert és Egri 
Rozália fia Tihamér—Rezső—Alfréd, Szirony 
Pál és Kovács Hebron Judit leánya Anna, 
Szappanos Sámuel és Nyemcsok Mária fia 
László-Sámuel, Babecz János és Trnyik Mária 
leánya Anna. Házasságot kötöttek : Ambrus 
János Szakáll Judittal, Maczik Mihály Pe- 
kárik Máiiával, Valkovszki Pál Komlovszki 
Erzsébettel, Nyemcsok János Gregus Máriá
val. Elhaltak: özv. Szirota Pálné Kasnyik Anna
74 éves, Komlovszki Zsuzsanna 44 éves. 
Vitális Judit 78 éves, Medvés Jánosné Dem- 
jan Mária 47 éves, Tóth Erzsébet 3 éves* 
Kasik Erzsébet 2  hónapos, özv. Dankó 
Györgyné Bene Rozália 80 éves korukban,

— Háziasszonyok I Nem kerül pénzbe, mégis 
-a legjobb lésztarecepteket megkapja, ha még ma 
kéri a DR. OETKER-FÉLE világhírű FÉNYKÉPES 
RECEPTKÖNYVET melyet bárkinek ingyen meg
küld a gyár: DR. OETKER A. Budapest VIU. 
Conti utca 25.

— Sofför tatifolyam Szarvason. MOLNÁR 
BÉLA oki. gépészmérnök, gazd. tanintézeti tanár 
a következő hetekben gépjárművezetői (soffőr) 
tanfolyamot rendez, amelyre jelentkezni lehet 
nála személyesen, vagy a gazd. tanintézet vegy- 
tan-fizikai laboratóriumában CSONKI SÁNDOR 
laboránsnál. A tanfolyam teljes elméleti és gya
korlati kiképzést nyújt és kelíőszámű jelentkező 
esetén helyben levizsgáztatja résztvevőit. A tan
folyamra jelentkezhetnek hölgyek és elméleti 
továbbképzést Igénylő urak is, akiknek szükség 
estén külön csoportban tartom az előadásokat.

Széppé és ham vassá
teszi bőrét a „VALERl” púder- 

krém- és rougekészitmény. 

Tegyen egy próbavásárlás! a

Kai lus -11 latszertárban

Nagy sikert váltott ki az

Élvezetes estét nyújtott Szarvas társadalmá
nak szombaton, május 8*á.n a Kereskedők Egye
sülete, mely ez alkalommal a fennhatósága aló 
tartozó Kereskedelmi Szaktanfolyammal karöltve 
a Városi Színkörben rendezte meg műsoros elő
adását. Az előadáshoz prológot Chován József 
lelkész irt és azt Brózik Sarolta 11. é. n. adta 
elő. Utána Készt Ágnes I. és Darida Margit II. 
é. n. zongorakettőse szórakoztatta a közönséget. 
Majd Takács István, a szarvasi „Unió" igazga
tója rendezésében a szarvasi kereskedők rek
lámjai vonultak fel : A Schmoll pasztát Aranyi 
Ilona, az Ungár céget Brózik Sári, Wigner ven
déglőjét Darida Margit, a Meitner és Bük céget 
Faragó Vera, a Weiczner-malmot Kerekes Jolán, 
a Szarvasi Takarékpénztár Áruházait és pénz
intézetét Kovács Anna, Bárány Béla régi vas
üzletét Kugyela Mária, a tatai brikettet Krsnyák 
Erzsi, Kovácsik Pál csemege- és fűszerüzletét 
Podhradszkv Márta, a hires Franck kávét Plat- 
zer Sári, a tatai és dorogi szenet Sárkány Er
zsébet, a mezőtúri Izsók céget Schillinger Kata 
és a helybeli Miklós József szövőgyárát Tomka 
Anna, a csabai országoshirű cserépgyáraí pedig

— Elvesztette munkásigazolványát. Szakáll 
András kondorosi lakos munkósigazolvónyát 
elvesztette. Megsemmisítették.'

—  Újabb betörés Szarvason. Péntekre virra
dóra eddig még ismeretlen tettesek betörtek a 
városházához tartozó egyik épületbe, amelyet dr. 
Nagy Béláné bérel. A berörők az üzletbe a fo
lyosóról vezető ajtón jutottak be, amit feltörtek 
és onnan nagymennyiségű szeszesitalt, a kézi
pénztárból 50 pengőnyi összeget vittek el. A 
csendőrség nyomoz a tettesek után.

—  Leesett a járgányról. Maglóczky Pál 15 
éves béres Pálinkás Mihály szarvasi lakos tanyó- 
ján a lóval vontatott kukoricdarólónól segédke
zett. A járgányról oly szerencsétlenül esett ler 
hogy a fejét egy kiálló csavarba ütötte és be
verte annyira, hogy az agyveleje is kilátszott. A 
mentők autójón a gyulai kórházba szállították. 
O— Fizessen e l6

a  SZARVASI KÖZLÖNYRE!

élő-reklámok bemutatása

Kallus Margit képviselte. Mindegyik cég reklámja 
szellemes, ötletes és hangzatos formában került 
bemutatásra. Az előadást Lévayné „Csodabábú* 
cimű regényes tündérjátéka rekesztette be, mely 
Mold Ilona tanárnő vezetése és Dukony Margit 
irányítása mellett hűen interpretálta a szerzőnő 
elgondolásait. Bazil szerepét Darida Margit sze
mélyesítette meg. Jól felellek meg feladatuknak : 
Aranyi Ilona, Szuhay Judit és éber őrnek bizo
nyult Lobifcsák Margit. Nagyszerű alakitókész- 
ségről tettek tanúságot Tomka Anna, Kugyela 
Mária és úgy ügyes fellépésükkel, mint gyönyörű 
jelmezeikkel szép babákat elevenítettek meg: 
Brózik Sári, Kerekes Jolán, Komár Anna, Bor
gulya Emma, Platzer Sári, Készt Ágnes, Lustyik 
Anna, Halász Erzsébet, Podhradszky Márta, Sár
kány Erzsébet, Korbely Mária, Krsnyák Erzsé
bet, Varga Irén, Csicsely Anna, Kiszely Anna, 
Schillinger Katalin, Szabó Margit, Schlesinger 
Lenke, Hoppál Erzsi és Magda. Az est tiszta 
jövedelmét az egyesület vezetősége az iskola fel
szerelésének további fejlesztésére fordítja. A ne
meslelkű vállalkozásért a szaktanfolyam vezető
sége ezúton fejezi ki köszönetét.

—  Leesett a kocsiról és agyrázkódást szen
vedet. Szakái András szarvasi tanyai lakos vasár
nap kocsin jött be a városba. A Bethlen utcában 
hirtelen elszédült és lezuhant a kocsiról. Eszmé
letlen állapotban szállították haza a lakására és 
az orvosi megállapítás szerint igen súlyos agy
rázkódás! szenvedett.

N y i 111 é r
E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

A  mai napon kijelentem, hogy fiamnak* 
Nagy Szklenár Jánosnak senki hitelt ne adjon* 
mert azt semmi körülmények között kifizetni 

nem fogom és erre a közleményre hivat
kozni fogok.

Szarvas, 1937. május hó 7.

Nagy Szklenár Mihály.

Elsőrendű

tenniszütők
már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

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

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás 1-|-1 I l i i

ADDIG aratógépét, MIG NEM KESO!
Aratógépalkatrészek és aratóponyvák
Mc. Cormich, Massey Harris, Deering, Milwaukee, Johnston
gépekhez. Mindennemű mezőgazdasági gépalkatrészek, műszaki cikkek és olajok 
legolcsóbb beszerzési forrása:

ZÖLDHEGYI M. ISTVÁN Budapest, V., Báthory u. 5.



Gyalogjárók szervezkedjetek I
(A hatóságok és kerékpáros banditák figyelmébe).

Tíz év óta figyelem, hogy lalán sehol ebben a 
kicsi országban annyi panasz nem merül fel a kerék
párosok garázdálkodása ellen és sehol annyiszor a helyi 
lapok nem foglalkoznak velük, mint éppen Szarvason
— nem nagy dicsőségére fürdő- és iskolavárosi kultú
ránknak.

Magam is lelkes lokálpatrióta vagyok s igy bi
zony kissé savanyú arcot vágtam hozzá, amikor pár 
hét elolt egy Európa-járó ismerősöm útinaplóját és váz
latkönyvét lapozgatva, abban szép városunk rövid le
írása és jcllemzéseképen a következőket találtam :

— Szarvas Nagymag) arország földrajzi közép
pontja. Gyönyörű ligetekkel, amiket kipusztitanak. Itt 
a kerékpárosok és targoncások kizárólag a gyalogjárón 
közlekednek.

Nagyot nyeltem — és elhatároztam, hogy itt lenni 
kell valamit.

Igaz. hogy újabban a hatósági felügyelet és szigor 
alkalmazása körül dicséretes javulás tünetei mutatkoz
nak. De ez nem elegendő.

Nem pedig azért, mert kevés és fontosabb cé
lokra is igénybe van véve derék csendőrségünk és rend
őrségünk. Talán az alkalmazható büntetések szigora 
sem eléggé elrettentő.

Egy szó, mint száz : nekünk gyalogjáróknak kell 
magunkat megvédenünk.

Hogyan ?
Megnyugtatom kedves polgártársaimat, hogy nincs 

ennél egyszerűbb dolog a világon.
Eddig egyéni akcóit csináltam — de igen jó 

eredménnyel.
Keresek csupán egy vagy két tucat hasonló gon

dolkodású és fellépésű férfit, mint csekélységem.
És megalakítjuk a „Gyalogjárók önvédelmi Szö

vetkezetéit. Röviden GYÖSZ.
A kerékpáros banditáknak pedig azt üzenjük!
— „GyöszH még te a mi utcánkba. . .  csakhogy 

a kocsiúton 1
És garantálom, hogy a megalakulástól számított

2 hét alatt rend lesz. Abszolút rend I
Mit szólnak hozzá kedves polgártársaim? y.

— MŰkedvelÖ-elŐadás. A Szarvasi Dalkar, mint 
azt már többször közöltük pünkösdkor az „Érettségi*1 
cimű színdarabot mutatja be.

—  3*—  pengőért 40.000 pengőt nyerhet, ha 
részt vesz a 6 8 . jólékonycétú államsorsjátékon. 
Sorsjegyek kaphatók dohánytőzsdékben és osztály- 
sorsjegy főárusitóknál.

—  Panaszos levél. (Beküldték.) Tekintetes Szer
kesztőség I Örömmel látom, hogy a tekintetes Szer
kesztőség minden panasznak helyet ad b. lap
jában és mivel látom azt íst hogy a panaszok 
a lehetőség szerint majdnem minden esetben 
orvosoltatnak is kérem, hogy az én panaszomat 
is közölni szíveskedjenek. Tudomásom szerint 
egy rendelet országosan rendelkezik a csend
zavarásról. Én a sors különös szeszélye folytán 
épen olyan helyen lakom, ahol egy műhelyben 
éjszakai munka folyik. Hajnali háromtól hatig 
olyan kalapácsolás van, hogy aludni nem tudunk, 
viszont hattól egész nap alig ütnek az üliőre. B. 
lapjukon át kérem a kalapácsotokat, hogy végezzék 
munkájukat nappal és ezáltal egy egész utcának 
nyugalmat és talán maguknak is rendes éjjeli 
pihenést szereznek.

Tisztelettel: Aláírás, II. kerületi lakás.

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

HIRDETMÉNY.

A járási főszolgabíró 78—1937. számú rendeletében 
foglaltak alapján felhívja az elöljáróság Szarvas nagy
község lakosságát az alábbi tűzrendészeti szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padlására általában csak 
160 cm magasságig szabad rakározni s akkor is csak 
bútorok, a háztartásban nélkülözhetetlen és éghetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők el. Papír, 
szövet, bőr, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
Ióngbizlos csomagolásban tárolható s úgy, hogy a 
raktározás módja a könnyű hozzáférést ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett a község lakóházainak 
összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lomtalanitandók. Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nádat, szalmát fazsindelyt, vagy más könnyen gyúló 
és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épületnek ily anyaggal való javítása is csak a tető 
felénél kisebb terjedelemben engedélyezhető, de minden 
esetben csak a tűzrendészeti szakértő meghallgatása 
után. A használatban lévő kémények, kürtők és füst
levezető csöveket állandóan tisztán kell tartani, a nem 
használt füstcső nyílását bárminő gyúlékony anyaggal 
betömni nem szabad. Uj épületek építése, illetve a régiek 
javítása esetén továbbra is a 180.000—1936. Đ. 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, melyet a 
törvény szigorúan büntet.

Szarvas 1937. évi április hó 24-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

A Z  1937. ÉVI

K Ö N Y V N A P
Június hó elején lesz megtartva. Tekiníeílel arra, hogy 
a kiadók a könyvnap könyveil csak korlátol! példány* 
számban jelenielik meg s ezen könyvnapi árak a 
könyvnap ulán jelenlékenyen magasabbak lesznek 
felkérjük l. vásárlóinkat hogy az őkeí érdeklő könyveket 
az alanl felsorolt könyvnapi kiadványok közül már 
most jegyezíessék elő Nagy Sándor könyvkereske* 
désében.
Mécs L.: Megdicsőülés.karlon 3'60, színezve, karion 4 80 
Dezső L .: Magyar hazám, karion 3'90 
Trencsényi--W .: Görög*római miíhológia, köíve 480 
Donászy: Eleiünket és vérünket kölve 3’í>0 
Aszlányi K .: Brenfford rendel csinál, kölve 3*00 
Drózdy G y.: Aurora Borealis, kötve 360 
Királyhegyi P .: A férfi jön«megy, kötve 2 —
Zsoli 5 .: A Wesselényi'Utcai összeesküvés, kötve 3'60 
Balassa J.: A  magyar nyelv életrajza, fűzve 2 — kötve 3—  
Tompa M .: Virágregék, fűzve, 2 20 kölve 3 —  
Schöpflin A.: A magyar irodalomtörténet a XX. században

köíve 4*80
Illyés G y.: Puszíák népe, fűzve 270, kötve 3 40 
vitéz Málnási Ödön: A  magyar nemzeí őszinte története,

fűzve 3.— , kötve 3'80 
Szabó Z .: A  tardi helyzet fűzve 2’-—
Szekfű G y .: Bethlen Gábor, fűzve T —
Ráih— V. J .: A könyv komédiája, fűzve 3.— .kötve 3 80
Julier: 1914— 1918., fűzve 6 —
báró Eötvös József összes regényet egy kötetben,

kötve 9 60
Tamási Áron: Ábel trilógiája, kölve 6.—
Móra F .: Ének a búzamezőkről, kötve 3 —
Veres P .: Számadás, kötve 3 00 
Arany János összes költői művel egy kötetben kötve 12 *60 
Sebestyén K .: Shakespeare élete, kora, művei; 480 
Raffy Á . : A máglya, kötve 4*80 Szécsi:5zállóigék,

kötve 3 60
Körmendi F .: Találkozás és búcsú, kötve 3'80
Karinthy F . : Tanár úr kérem, fűzve 1'20
Földi M .: Isten országa félé. Trilógia egy kötélben,

kötve ő —
Hunyady S . : Géza és a dúsán, fűzve 1‘60 
Kodolányl J .: Boldog Márgit kötve 4 —
Falk Géza: Vezető a zene világában, fűzve 2 50 
Fekete I.: A  koppányi aga íestámeníuma, kötve 2 —  
Asztalos M : II. Rákóczi Ferenc és kora kötve 4 —  
Berend M .: Lüktető talaj. Kétkötet fűzve 4 '— , kötve 560 
Földes J .: Péter nem veszíti cl a fejét kötve 1*80 
Révay J.: A költő és a császár, fűzve 3'— , kötve 4—  
Zsolt B .: Villámcsapás, fűzve 2'40,;* kötve 3'40 
Herczeg F .: Napkelte előtt kötve 3 —
Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula, kötve 3*—  
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja,kötve —  80 
Csalhó Kálmán: 1825., kötve —.*80 
Gulácsy Irén; Történelmi miniatűrök, kötve — 80

152/1937. vght. szám. (585/934. Pk.)

Árverési hirdetmény.

Dr. Morvay Béla budapesti ügyvéd által képviselt
Hofherr—Schrantz stb. cég javára,----ellen 7360 P
tőkekövetelés és ennek 1931. október 1-től 1931. októ
ber 17-ig magasabb kártérítés, de 12 százaléknál nem 
magasabb kamata, ezentúl pedig 6 százalék kamata és 
457'17 P költség erejéig, amennyiben a követelésre 
időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, 
a budapesti kir. Törvényszék 1931. évi 47853. sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytén végre
hajtást szenvedőtől 1933. évi július hó 31-én lefoglalt 
3000 P-re becsült ingóságokra a szarvasi kir. jbiróság 
585/934. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak
— végrehajtást szenvedő tanyáján Békésszentandráson 
leendő megtartására határidőül 1937. májas kó 24. 
napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt Hofherr traktor és cséplőszekrény ingóságokat 
a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad 
részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni.

Szarvas, 1937. április 24-én.

Molnár István
kir. bírósági végrehajtó.

Kóczy divatáru-kereskedő 
közleménye

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

10 százalék engedmény levonható. 
FÖNIX-galIér tucat-vételnél 4 hóra beosztva 

fizethető.
A legjobb faszövött és grádli ablakredőnyök 

minden méretben rendelhetők.

Szarvas nagyközség elöljárósága.
9045/1937. ikt. szám.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Szarvas község elöljárósága a községnél üresedésben 
lévő kertészi állásra országos pátyázatot hirdet.

A pályázati feltételeket, valamint a kertész kötelessé
geit és javadalmát a képviselőtestület 74/1937. kgy. 
számú határozata tartalmazza, mely az elöljáróságnál 
díjtalanul szerezhető be.

Pályázhatnak mindazon magyar állampolgárok, akik 
megfelelő elméleti és gyakorlati képzettséggel bírnak.

A szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények 1937. 
évi június hó 5-ig Szarvas község elöljáróságához nyúj
tandók be.

Később beérkező kérvények figyelembe véve nem 
lesznek.

A pályázók kérvényükhöz csatolni tartoznak illetőségi, 
továbbá erkölcsi és politikai megbízhatóságukat iga
zóló bizonyítványukat, hatósági orvosi bizonyítványt 
egészségi állapotukról, születési anyakönyvi kivonatu
kat. elméleti előképzettségüket igazoló bizonyítványukat 
és működési bizonyítványukat.

Szarvas, 1937. évi április 29. napján.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Ad 169—1937. szám.. 

Versenytárgyalási hirdetmény.

A szarvasi ág. h. evangélikus egyházközség 
ótemplomö és tornya külső-belső javítási mun
káinak vállalati úton való végrehajtására nyilvános 
írásbeli versenytárgyalási hiidet. A szabályszerűen' 
kiállított, zárt, lepecsételt ajánlatok „Ajánlat a. 
szarvasi ág. h. ev. egyház ótemplomának javítási 
munkáira- külső felirattal legkésőbb folyó évi. 
május hó 22-én 17 óráig adandók be az egyház 
gondnoki hivatalában. Bánatpénz az ajánlati 
összeg 2 százaléka. A vonalkozó kiírási művelet’ 
ugyanott megtekinthető, illetve beszerezhető az 
ajánlati lappal együtt 2 P árban. Az esetleg szük
séges felvilágosítások ugyanott adatnak meg. 
Az ajánlatok felbontása a beadási határnapon 17 
órakor eszközöltetik bizottságilag. Az egyházköz* 
ség a szabadválasztás jogát fenntartja.

Szarvas 1937. május 3-án.
Bartos Pál sk»-

igazgató-lelkész.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 18 30 -  18 30
Tengeri m. . . . 9'30 — —‘—
Á r p a .................. 13*40 — 13*40
Zab ............... 1 4 -  —  14 —

P U B L I K Á C I Ó

Here eladó: T II. 89. -  T II. 90. — IV. 254. — L 
14. -  I. 79. -  I. 43. -  II. 353. — T III. 324. -  IIL 
42. -  T II. 153. -  II. 96. -  II. 492. -  I. 195. -  11. 
311. - T II. 50. -  IV. 52. -  TV. 32. -  1. 102. —
I. 116. -  111. 229. -  IV. 127. -  II. 204. -  IV. 213.
— II. 270. -  I. 157. -  T II. 269. -  I. 472. -  III. 65.
— IV. 242. -  IV. 49. — T IV. 93. — II. 83. — T VI. 
128. — I. 369. — T III. 342. — 111. 210. — I. 153. -  
5 hóid föld tanyával eladó. VIII 46. — Épület lebon
tásra eladó, Krakó 8. — Ház eladó, IV. 468., IV. 302.
— Tanyást keres, 1. 12. — 14 hóid föld eladó, T HL 
260. — 48 hold föld felesbe kiadó, I. 102. — Félház. 
eladó, III. 367.

A PRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

út 9. szám.

■ Tanoncot felvesz Stefáni műszerész.______

. Egy szoba, konyha, speiz azonnal beköl
tözhető. Ugyanott egy üzlethelyiség kiadó.
II., Újtemplomköz 259.

. 3 szobás komfortos lakást keresek augusz
tusra „Pontos fizető- cimre a kiadóba.

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

* II. kerület, 144. számú ház eladó.

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

FeltlSs szerkesztő és kiadó NAGY SÁNDOR 
Nyomaiéit a Szarvasi KSzlony nyomda* és Lapkiadóvá)* 

lalat nyomdájában, I, Horthy Miklós ni 9« síim*


