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Szarvasi Közlöny
P O L I T I K A I  H E T I L A P

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

nyek ide cimzendők ! Telefonszám: 16.

Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N

Tnrulisták
Ir ta : Hortobágyi Jenó,

a Turul Szövetség v. orsz. sajtóalvezére

A háború utáni társadalmi megmozdulá

sokban nagy szerepe volt a Turul Szövetség

nek. Különösen az első szervezési időszakban, 

de később is, néhány esztendővel ezelőtt is a 

liberális sajtó előéneklésére a pesti közönség 

egy része el sem képzelhette másként a szö

vetség soraiba tartozó egyetemi és főiskolai 

hallgatókat, minthogy szemrehúzott diáksapka 

van a fejükön és gumibot a kezükben, mely- 

lyel egyetemi verekedéseket csapnak és úgy 

követelik a numerus clausust. Hiába volt az 

akkori diákvezéreknek minden őszinte nyilat

kozata és- hiába bizonyitották a rendőrségi jegy

zőkönyvek, hogy a zavargásokat az egyetemis

ták közé betolakodott és mindenütt megjelenő 

renitens alakok szították és vezették le. Sem

mit sem ért a szép szó, mert a másik oldalon 

ezt a védekezést is félremagyarázták, nem hit

ték cl. Azóta nagyot fordult a sors kereke, el

telt az idő és a szövetség keretébe tartozó, 

Immár harmincezemyi tömeg állandó munkás

ságával, az életre való érettségével és igaz ki

állásával számtalanszor bebizonyította, hogy ha

talmas ereje van az egyesült magyar ifjúság

nak. A  Turul Szövetség mozgalommá nőtt, fő

vezére a Házban mondhatja el az ifjúság kíván

ságait s a mozgalom keretei jóval túlnőttek az 

egyetemek falain. Idősebb és fiatalabb diplo

mások, érettségizettek és újabban már a gazda, 

iparos és kereskedő fiatalok vallják magukénak 

a turulista eszméket. Azokat, amelyekre nem 

lehet rámondani, hogy álszocialista és azt sem, 

hogy szédületes és népbolonditó. Ezek a fiata

lok egyenesen haladnak a magyar nemzeti meg

újhodás útján. Becsülettel szembenéznek és 

megszorítják minden jó  magyar ember kezét 

és megkérdik, hogy hoz-e áldozatot a nemze

tért. Olyan áldozatokat, amelyek nem a tag

ságidijak befizetésében nyilvánulnak meg, ha

nem az érzésekben, a lemondásban és az egy

mást támogatásban, a szeretet erejében, a ke

reszténységben. A  szövetség nem tagadja meg, 

de büszkén vallja magáénak a magyar sors- 

közösség kevertvérű, de a cselekvés és az ön- 

feláldozás mérvadó próbáját kiálló hordozóit. 

A Turul faji koncepciója egy azonos történeti 

múlton, azonos keresztény kultúrán és azonos 

magyar tradíciókon felépülő sorsközösség — 

és nem vérközösség. Tengelyében a faji gon

dolat áll, a fajnak történeti értelmezésében —  

Írja az egyik turulista vezér.

Ez az ifjúság kitartó, életerős, hasznos 

tagja akar lenni a társadalomnak. Annak a tár

sadalomnak, amely megérti kívánságainak jog

szerűségét és helyet biztosit a magyar nemzet 

új erőinek, mert ez a természetes felfrissülés 

élettorvény.

Vasárnap délután tartják meg 
a „Hősök Emlékünnepét**

A  testületek, iskolák, egyesületek lobogóik alatt 
vonulnak fel a hazafias ünnepségre

Szarvas község társadalma az idén is ke- 
gyeleles ünnepség keretében fog áldozni a hő
sök emlékének. Az ünnepséget vasárnap délután
6 órától a Hősi Emlékmű előtt rendezik meg, 
amelyre a község elöljárósága ezúton hívja meg 
Szarvas hazafias közönségét. Az ünnepély mű
sora a következő: 1. „Hiszekegy", énekli a hely
beli tanitónőképző-intézet énekkara. 2. „A véres 
kardot körülhordozom“. Agyagfalvi Hegyi I. verse, 
szavalja Harmali György gimn. VIII. o. tanuló.
3. Lányi E. : „Száraz földből”, Kertész Gy.: 
„Legyen úgy. mint régen volt”, énekli a m. kir. 
Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Taninté
zet énekkara. 4. Ünnepi beszéd, tartja Frankó 
Mihály ág. h. ev. tanító. 5. Huber Károly : „Fo
hász", énekli a Szarvasi Dalkar, mely alatt a 
m. kir. állami elemi leányiskola növendékei a 
hősi szobor talapzatára virágokat helyeznek. 6. 
Koszorúk elhelyezése a hősi szoborra a megál
lapított sorrend szerint. 7. „Himnusz*1, közének

a Szarvasi Dalkar vezetésével az ünneplő kö
zönség által énekelve. 8 . Diszelvonulás a hősi 
szobor előtt a levente zenekar indulóinak hangja 
mellett. *

Felkéri az elöljáróság mindazokat, akik 
valamely intézet, egyesület vagy testület nevé
ben koszorút óhajtanak elhelyezni a szoborra, 
hogy ezen szándékukat a község főjegyzőjénél 
legkésőbb május hó 30-án (vasárnap) délelőtt 
11 , órájáig a sorrend megállapítása végett is 
okvetlenül bejelenteni szíveskedjenek.

Felkéri az elöljáróság mindazon intézete
ket, egyesületeket és testületeket, melyeknek disz- 
zászlójuk van, hogy az ünnepélyre e zászlóval 
szíveskedjenek felvonulni.

Végül arra is felkéri az elöljáróság a la
kosságot, hogy házaikra lobogókat tűzzenek  Ifi 

Az ünnepély napján délelőtt a 
egyházak templomaiban hazafias isten 
két tartanak.

Haladéktalanul meg kell alakítani 
a Tessedik Szobor-bizottságot

A z ev. egyház ótemplomf jubileumi évében 
Tessedik Sámuel szobrának állnia kell

A szarvasi társadalom nagy részének óhaját 
nyilvánítottuk akkor, amikor a közelmúltban la- 
.punkban mozgalmat indítottunk Szarvas egykori 
nagynevű és világhírű ev. prédikátorának, Tes
sedik Sámuel emlékének méltó megbecsülésére 
azáltal, hogy az ótemplom fennállásának a jövő 
évben nralartandó 150 éves jubileuma alkal
mából menő emlékmű, illetve szobor állítassák 
fel. Hosszú évtizedeken át már-már szinte elfe
ledett nevét és nagy szellemét egy szegényes kis 
emléktábla hirdeti đ tanitónőképző reliefektől 
díszes falán. A gazdasági tanintézet, — amely 
létezését is neki köszönheti, — cimébe az ő 
nevét vette fel és ennél méltóbban nem is fejez
hette volna ki a gazdakultúra hódolatát nagy 
szelleme előtt. Azonban Szarvas és az ország 
közönségének minél előbb módot kell találnia 
arra, hogy Tessedik Sámuel egy művészi szo
borban méltó megbecsülést kapjon. Nem merjük 
hinni, hogy Szarvas társadalma, amely kulturális 
érzéseit sohasem tagadta el, hidegen elhaladjon 
e terv mellett. Nem tudjuk elhinni, hogy szavaink 
pusztába kiálltott szavak lennének akkor, amikor

Állandó gazdasági javulásról számol be 
a szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése
A jelentős szerint a  szarvasi gazdák visszatartották gabonakészleteiket (7)

egy kis munkáról, talán egy kis áldozatról van 
szó azzal az emberrel szemben, aki oly és annyi 
jót lelt egykor Szarvasért és népéért, aki a most 
kitatarozásra kerülő ótemplomot minden adóz
tatás, kéregetés nélkül, kizárólag iskolájának jö* 
védelméből állította fel egykor és bocsátotta az 
egyház és a hivek rendelkezésére. Az egyház 
magyaros és kulturális gondolkozású vezetősé
gének feltétlenül módot kell találni a terv leg
sürgősebb megvalósítására. Az ótemplomf jubi
leumot legméltóbban Tessedik szobra leleplezé
sével ünnepelhetjük meg, amely költségeihez 
örömmel járulnának hozzá nemcsak a nagyságát 
annyira csodáló magánosok, de földmivelésügyi 
kormányzatunk és mezőgazdasági iskoláink 
mellett a gazdatársadalom nagy szervezetei is. 
Haladéktalanul meg kell alakítani a szobor- 
bizottságot, hogy elvégezhesse az előmunkálato
kat, melynek eredményeként egy év múlva 
Tessedik szobra hirdesse mérhetetlen nagyságét 
és a szarvasi és magyar evangélikus gazdatár
sadalom kegyeletét és háláját.

A szeged] Kereskedelmi és Iparkamara 

most tette közzé évi jelentését a kamara terü

letére eső országrész közgazdasági viszonyairól 

és a kamara munkásságáról. A  kamara jelen

tésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni azt,

hogy a kamara az ország legtipikusabb alföldi 

és egyúttal mezőgazdasági jellegű vármegyéit 

foglalja magában. Itt az ipar és a kereskedelem 

helyzete sokkal inkább van összefonódva a 

mezőgazdasági terméseredményekkel és a tér-



ADDIG aratógépét, míg nem késő  !
Aratógépalkatrészek és aratóponyvák
Mc. Cormick, Massey Harcis, Deering, Milwaukee, Johnston
Stb. gépekhez. Mindennemű mezőgazdasági gépalkatrészek, műszaki cikkek 

és olajok legolcsóbb beszerzési forrása:

ZÖLDHEGYI M. ISTVÁN Budapest, V., Báthory u. 3.

A vasárnapi fe lhőszakadás 
nagyban megjavította a term éskilátásokat

A búza már kalászba szökkent, a tavasziak is új erőre kaptak az eső után

mések áralakulásával, mint bárhol másutt az 
országban. A jelentés az egyes szakmák és a 
termelési ágak viszonyainak elemzése alapján 
őrömmel állapítja meg a kétségtelen javulás 
jeleit. Bizonyos fenntartással jelentették ezt az 
összes ipartestületek, bár természetesen a ja
vulás mértéke úgy szakmák, mint helyek sze
rint erősen eltérő. Kár, hogy a jelentés az 
olasz és német nemzeti államok nagy munkás
ságáról rejtett célzatossággal nyilatkozik. A vi
dékkel szemben való budapesti elnyomást is 
felhozza és a tarifapolitika is, a jelentés sze
rint csak Budapest érdekeit szolgálja. Szarvas
ról a következőket közli a jelentés: „Szarvas 
nagyközség szempontjából igen nagy jelentő
ségű, hogy megkezdődött a Körösök szabályo
zása és részleges hajózhatóvá tétele, ami foko
zatosan néhány millió pénzforgalmat fog a járás 
községeinek jelenteni. A megkezdett munkák 
egyik örvendetes eredménye, hogy a munka- 
nélküliség a vidéken teljesen megszűnt. A me
zőgazdasági lakosság és munkásság vásárlóereje 
örvendetesen megnövekedett, panaszra ad el- 
ben okot a szarvasi kereskedők részéről, hogy 
a közönség nagyrésze Békéscsabára jár vásá
rolni. Egyik hozzánk beérkezett vélemény sze
rint Szarvason és környékén a jó gazdasági év 
eredménye igazán 1937-ben fog jelentkezni, 
mert a gazdák legnagyobb része áremelkedés 
reményében búzáját és tengerijét tartotta és 
ezek a készletek csak ezután kerülnek majd 
piacra (?). Panaszolják az érdekeltek, hogy a 
mezőtúri komp szolgálata nem kielégítő, a dij 
pedig, amely szekerenként 78 fillérre rúg, ab- 
normisan magas, ami nagyban hátráltatja Mes
terszállás község lakosságának Szarvassal való 
gazdasági érintkezését. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
0 órától magyar, újtemplomban tótnyelvű istenti.sz- 

icieiei tartanak. Szerdán délelőtt a- nagytemplomban a tót
nyelvű könyörgés után magyarnyelvű irásmagyarázás 

lesz.
A  szarvasi rom. kát. templomban vasárnap 

délelőtt 8 órakor diákm ise ifjúsági szentbcszéddel, 9 óra
kor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagy mise, dél
után 3 órakof liténia. Köznapokon a reggeli mise negyed 

nyolckor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében. 
Kondoroson m inden hónap  m ásodik vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason m ájus hónapban ifjabb Géczy Dezső 

gyógyszeriára látja el.
A  szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-től 

este fél 8-ig tartanak nyitva.

—  A gimnáziumi magánvizsgálatok elnöke.
Dr. Kisparti János kerületi főigazgató a szarvasi 
ág. h.u ev. Vajda Péter gimnázium magántanulói
nak vizsgálatain az állami felügyelet gyakorlá
sával dr. Magyar József gimn. igazgatót bizta meg.

—  A kereskedelmi szakiskola vizsgálatainak 
elnöke. A szegedi tankerületi főigazgató a szarvasi 
kereskedelmi szaktanfolyam ezidei évzáró szóbeli 
vizsgálatain az elnöki teendők ellátásával dr. 
Szakmáry Gyula békéscsabai felsőkereskedelmi 
iskolai tanárt bizta meg.

—  Anyák Napja az állami elemi népiskolában.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1930-ban 
megjelent rendelete minden alsófokú iskolának 
kőtelezővé tette az „Anyák napjáénak a meg
ünneplését. A szarvasi m. kir. állami elemi is-

Széppé és ham vassá
teszi bőrét a „VALERI* púder

krém- és rougekészitmény. 

Tegyen egy próbavásárlást a

Kallus - lllatszertárban

Az elmúlt hetekben állandó kánikulai idők 
járlak határunk felett és a 30 fok körüli állandó 
nagy meleg már már veszélyeztette a tavasszol 
igen szép eredményekei mulatóit terméstilátáso- 
kal. Az őszi búza és az őszi árpa a szokottnál 
kevesebb, mivel a korán beállott esős ősz és 
koratavaszi állandó esők nagyban hátráltatták 
a szántási és vetési munkálatokat. A pár heti 
mostani, kánikulai időjárás miatt pedig a tavaszi 
vetések nem tudtak rendesen kikelni és ami kikelt, 
azt a szárazság kikezdte, mivel fonnyadt és 
korán sárguló volt. A nagy szárazság éreztette 
hatását a veteményes kertekben is. a palánták 
elsenyvedtek, a kiültetett növények idő előtt 
magba szökkenlek. A méhészek is panaszkodtak,

kóla vasárnap, május 23-án délután rendezte 
meg a maga ilyen ünnepét a szülök, a vendé
gek, a tantestület és a gondnokság részvétele 
mellett. A műsoron az iskola csaknem összes 
növendékei szerepellek és azok úgy előadási kész
ségükkel. mint fellépésükkel elárulták, hogy a 
tantestület a maga nevelő munkájában nagy súlyt 
helyez az érlelmes kifejezésmódra és az ügyes 
mozgás elsajátítására.

— 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 június 
hó 1 -től fogva jelentkezhetnek a szaktanfolyam 
igazgatójánál, a gimnázinm igazgatói irodájában. 
A tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium által előirt tanterv és utasítás szerint 
működik, tanulmányi ideje 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 3 pengő fizetendő. A szak
tanfolyam sikeres elvégzése képesít pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bantukban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 
és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelői, 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet igazga
tósága (Gimnázium, Igazgatói terem) minden
nap délelőtt 9— 11 között.

—  Osztrák-magyar diákcsere mozgalom. A 
Verband dér Uqgarnfreunde (Wien L. Kámt- 
nerring 3 .) megkéri mindazokat a szülőket, akik 
ebben az akcióban a nyári szünidőre vendég- 
gyermeket kívánnak, hogy ebbeli kérésükkel 
mennél előbb forduljanak a Verband dér Ungarn- 
freunde-hoz. Kérjük olvasóinkat, hogy érdeklődés 
esetén közvetlenül a Verband dér Ungarn- 
freunde-hoz (Wien I., Kamtnerring 3.), hol minden 
felvilágosítást megadnak.

—  Tornaünnepély. A szarvasi m. kir. állami 
polgári leányiskola május 29-én délután 4 órai 
kezdettel tartja tomavlzsgáját a Horthy Miklós 
sporttelepen.

—  Pedagógiai szeminárium. A szarvasi és 
környéki tanítóság részére évenként tartatni szo
kott pedagógiai szeminárium előadásai hétfőn, 
május 24-én a ni. kir. állami elemi iskola nagy
termében folytak le. A gyakorlati neveléstudo
mány szempontjából értékesnek elismert össze
jövetelen megjelent Ringbauer Károly tanfel
ügyelő is.

mivel az akácvirágzás pár nap alatt elmúlt és 
öt nap alatt hordás nem volt. Vasárnap délután 
azután hatalmas felhőszakadásszerű 24*5 milli
méteres eső árasztotta el a szombaton mér igen 
szépen megázolt váiost és nagyrészben az egész 
határt. A növényzet új erőre kapott, a mezők, 
rétek, gyümölcsösök, veteményesek hatalmas nö
vekedésnek indultak és pár nap alatt szinte rá 
se lehet ismerni a határra. A búza már kalászba 
szökkent, a tavasziak is új erőre kaptak az eső
től. A gazdák boldog örömmel tekintenek szét 
földjeiken- A vasárnapi nagy eső nagyban meg
javította a terméskilátásokat, aminek mindannyian 
örvendünk, mert a jó termés jelében nemzeti 
jólétünk reménységei csillognak.

—  A protestánsok száma 180 millió körül van.
A legújabb statisztikai adatok szerint az öt világ
részben összesen mintegy 180 millió protestáns 
él. Legnagyobb a protestánsok száma az Egye
sült Államokban éspedig 74.5 millió, az angol 
birodalomban a számok 46.9 millió, Németor
szágban 40.3 millió, Svédországban 3.7 millió, 
Magyarországon 3.6 millió, Hollandiában 3.5 
millió. A megnevezett államokban tömegesen 
laknak a protestánsok, de'más államokban is 
élnek nagy számmal, mint Csehszlovákiában, 
úgyhogy az öt világrészben a protestánsok száma 
180 millióra tehető. Ebben a számban bent fog
laltatnak a reformátusok, evangélikusok, metha- 
disták, bapthisták és a presbiteriánusok is.
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A M. Kir. Jólékonycelú Államsorsjáték

h ú zá s a
m á r

június 4-én
Próbálja ki szerencséjét és a 
legközelebbi sorsjegyárusitónál 
vagy dohánytőzsdében szerezze 
be 3*— P-ért az államsorsjegyet.

Kis kockázat, nagy lehetőség!

40.000 ar. P-t nyerhet.

—  Választmányi ülés. A Szarvasi Nemzeti 
Egység Pórt választmánya május hó 30-án dél
után 2 órakor a Polgári Körben ülést tart.

Régen volt...
Zúgó erdő mélyén, sötét hársfák alatt
kéz a kézben ültünk — az idő hogy szaladt —
Azt hittem enyém vagy testestől-lelkestöl;
1Csendesen beszéltünk örök szerelmünkről.

Gyenge kezed tépte a hársfának lombját,
Nem kerülheti el senki sem a sorsát,
A mi sorsunk már egy, így van ez megírva! 
Ezt mondtad te nékem akkor majdnem sírva.

A  hársfa levele lehullott a földre.
És azóta már elváltunk örökre 
Lehull minden ősszel fáról a levél;
S nekem a múltról csak az emlék mesél.

1937. V. 19. _______  t.

— Negyven éves az öcsödi tűzoltó egylet. Az
Öcsödi Önkéntes Tűzoltó Egylet ebben az évben 
fogja megünnepelni 40 éves fennállását.

Rövidesen megnyílik a strandfürdő vendég
lője. A szarvasi községi strand már megnyílt. A 
vendéglő építése még folyik, amely rövidesen 
szintén át lesz adva a forgalomnak. A vendég
lőt a község elöljárósága Piros Anna szarvasi 
lakosnak adta bérbe egy évi időre.

Értesítés. Közöljük a mélyen tisztelt láto
gatóinkat, hogy június 1-től, szeptember 1-ig a 
a könyvtári órák csak szerdán este 8-tól tél 10-ig 
lesznek megtartva, ezek szerint a vasárnapi könyv
tárórák a fenti időre elmaradnak. A Szarvasi 
Kereskedők Egyesületének könyvtára.

A modern ember már nem lovat, hanem 
autót kíván. Autója lehet még Önnek is, ha részt 
vesz a 68. jótékonycélú m. kir. államsorsjátékon. 
Kis szerencsével 40.000 aranypengőt nyerhet.
17.000 nyeremény van, melyeket mind készpénzben 
fizetnek ki. Ha nem nyer akkor, vigasztalja az 
a tudal, hogy a nyomorgókon segített. Húzás 
már június 4-én lesz.

—  Üzen a szerkesztőség. KAZÁRI, Békésszent
andrás. F. NAGY LAJOS, Békésszentandrás. P. P. 
Sopron. SZ. E. Budapest. B. B. Szeged. M. J. 
Nagyszénás. Nyomdánk másirányú nagy elfog
laltsága miatt lapunk csak nég* oldalon jelenik 
meg pár héten át. Emiatt küldeményeiket nem 
-közölhettük. Alkalomadtán jönnek. — M. P. 
Szarvas. A fentiek miatt marad el állandó rova
tunk is. — Szarvasi asszony. Kérésével fordul
jon e Stefánia Szövetség helyi fiókjához. — M. 
B. Szarvas. Levele nem szolgálja a köz érdekét, 
igy nem tehetjük közzé.

—  A gimnázium majálisa. A gimnáziumi diák
ság és SZÖSZ együttes tavaszi ünnepét ezidén 
az iskola egykori tanítványa, dr. Szontagh Ta

más emléktáblájának felavatása bővíti ki. Az ün
nepségre a vendégek pénteken, június 4-én este 
6 órakor érkeznek. Ugyanezen a napon este 8 
órakor a különböző évfolyamú találkozókra ér
kezettek összejövetele lesz az Árpád-Szállóban. 
Másnap a 9 órai isten lisztelet után az emlék
tábla felavatása a régi gimnázium épülete előtt. 
Az ünnepségekre érkezik dr. Raffay Sándor el
nök-püspök, dr. Baross Gábor orsz. elnök és dr. 
Lóczy Lajos, a Földtani Intézet igazgatója. Az 
ünnepély után az ifjúság és a vendégek kivonu
lása az Erzsébet-Iigetbe. Itt lesz a SZÖSZ köz
gyűlése, a közös ebéd, a diákság sportünnepé
lye és táncmulatsága. A rendezőség az ünne
pélyre érkező vendégek részére szállást és foga
tokat az iskola jószívű barátaitól külön kibocsá
tandó iveken fog kérni és ezeket az önkéntes 
felajánlásokat és bejelentéseket a gimnáziumi 
igazgató címére kéri.
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Aratógépsalkatrészek
bármilyen gyártmányhoz, akciós árban, 
elsó kézből, kitűnő minőségben 
beszerezhetők a gyári képviselőknél:

L á s z l ó  és F ia
gép- és alkatrész nagykereskedőknél
Budapest* V., Alkotmány utca 25.

Telefon: Sürgönyeim:
1—184—3L és U —77—52. LAFIA, Budapest.

— Válasz a Gyösz közleményre. (Beküldték) 
Tekintetes Szerkesztő úr 1 Kérem lapjában soraim 
közlését.Tisztelt „GyÖsz" úr! ASzarvasiKözlönyben 
közzétett cikkét olvasva először is kérjük önt 
ne tessék minket kerékpárosokat banditáknak 
nevezni, mert ez a megszólítás ráillik a Chikágói 
alvilág kerékpárosaira, de nem miránk szarvasi 
dolgozókra, mert mink nem passzióból kerék
pározunk, hanem azért, hogy munkahelyünkre 
gyorsabban vagy pedig azért, hogy munka után 
fáradtan hamarabb érjünk haza családunkhoz. 
Tessék inkább azon fáradozni, hogy a köves- 
ulakat hosszabbítsák meg, mert sajnos Szarvason 
a község területéhez képest kevés a kőút a föld- 
utakon pedig kerékpárral közlekedni nem lehet 
mindaddig, amíg azokat meg nem javítják, A 
targoncásokról nem is szólva, azoknak is épp elég 
a maguk baja, azt hiszem, hogy ön is másképen 
gondolkodna, ha megpróbálná, lehet-e targoncát 
teherrel a göröngyös földúton tolni, önnek csak 
abban adunk igazat, ha valaki a kövesút 
mentén a gyalogúton kerékpározik, mert az ilyen 
már passziózik. Különben legyen nyugodt a ható
ságok megteszik kötelességüket a kerékpáros 
kihágásokkal szemben.

Szarvas, 1937. május 19. Aláírás.
V

Tekintetes Szerkesztőség I Tisztelettel bejelentem, 
hogy a minap egy motorkerékpáros majd agyon
gázolt a járdán. Tisztelettel: Egy asszony.

Köszönetnyilvánítás

Mindazon rokonoknak, szomszédok
nak. barátoknak, a Járási ípartestületnek, 
a kovácsszakosztálynak stb., kik felejt
hetetlen édes jó apánk elhúnyta alkal
mával megjelenésükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Valastyán János 
és családja*

— Megfellebbezett határozat. A Szarvasi Jpar- 
teslület szabószakosztálya értekezletet tartott, 
amelyen ismertették a Szegedi Kereskedelmi és 
Iparkamara leiratát, amelyben az iparügyi minisz
ter határozatát ismertették a szabóipari munka
bérek ügyében. Mivel az új munkabérek a szabó
munkák diját száz százalékkal emelnék, a hatá
rozatot a közönség érdekében megfellebbezték.

— Jól sikerült a lövészek háziversenye. A
szarvasi Polgári Lövészegyesület május 22—23 
napjain rendezte meg idei háziversenyét igen 
szép érdeklődés mellett. A verseny eredményei 
a következők : Lövészek versenyében 1 . Biliege 
János, 2. dr. Szathmáry László, 3. Kugyela György,
4. Kovács Pál. Csapatversenyben első a 3. sza
kasz csapata (dr. Szathmáry—Szappanos—Vár- 
kövi—Král—Kugyela). Frontharcosok versenyé
ben 1 . Kovács Pál, 2 . Ujfaluczky József. 3. In- 
ezédy Lajos, 4. Polónyi Dezső. Főversenyben
1 . Várkövi János, 2. dr. Medvegy György, 3. 
dr. Márki-Zay Lajos, 4.,Szappanos Soma. Vigasz- 
versenyben 1. Galáth János. 2 . Farkas Antal, 3. 
dr. Gémes Szilárd. Sorsjátékversenyben 1. Simon 
Imre, 2. Szappanos Soma. Sorversenyek győztesei 
Inczédy Lajos és dr. Márky-Zay Lajos. A ver
seny után társasvacsorái rendeztek, amely után 
Hollay Béla őrnagy osztbtta ki az emléktárgyakat.

— Tanonc munkakiállitás. A Szarvasi községi 
iparostanonciskola tanonc munka és rajzkiállitását 
június 5., 6. és 7-én tartják meg.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben május 21—27-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek: Gurzó Mihály és Valach 
Anna fia Mihály, vitéz Tepliczky János és Schultz 
Mária leánya Mária-Etelka, Győri László és Já
nosi Erzsébet leánya Erzsébet-Irén, Varga János 
és Feczkó Judit leánya Judit, Klimaj János és 
Liszon Margit fia Pál, Megyeri György és Pataki 
Éva-Anna leánya Éva-Mária. Házasságot kötöt
tek : Fulajtár Mátyás Sinkovics Annával, Janu
rik Mihály Bánhidi Zsuzsannával, Oláh Elek 
Mihály Tasi Ilonával, Zvara János B. Tóth Mar
gittal, Gál Pál Sovány Máriával. Elhaltak: Va- 
lastyan János 64 éves, özv. Trnyik Mihályné 
Filip Erzsébet 93 éves, Matusik Mária 25 éves, 
özv. Furár Andrásné Skulteli Mária 57 éves 
korukban.

Elsőrendű

m ár megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

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

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás! 11 |-|-[-|



Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonoknak és jóismerősöknek, 

kik felejthetetlen jó  enyém végtisztességén 
megjelentek és ezáltal mérhetetlen fá jda lm a
mat enyhitetlék, ezúton is fogadják szívből 
jövő köszönetemet.

Szarvas, 1937. m ájus hó.

Raffay Mihály és családja.

— Szúnyogcsipéstöl maláriát kapott. Az AU 

földön ritkaságszámbamenő megbetegedésről ad
hatunk hirt. Árvái István szarvasi kádármestert 
a közelmúltban egy szúnyog csipte meg, ami
től maláriát kapott. Az orvosi vélemény szerint 
a szúnyog vonaton vagy repülőgépen juthatott 
el ide, mivel a szarvasi szúnyogok nincsenek 
maláriával fertőzve.

—  A szegedi Ipari Kiállításra félárú utazásra 
jogosító vasúti igazolványok, ára 1 P, Ander- 
mannái kaphatók. Érvényes : odautazásra május 
23-tól június 6-ig, visszautazásra május 26-tól 
június 8-ig.

—  Leégett egy ház teteje. Molnár János és 

Tkács Mihályné szarvasi lakosok IV. kér. 480. 
számú háza a múlt héten a kéményből kipat
tant szikrától kigyulladt és a nádtető a nagy 
forróságban teljesen leégett. A tűzoltóságnak 

sikerült a tűz továbbterjedését meggátolni. A  
kár biztosítás révén megtérül.

—  A Párisi Világkiállításra tervbevett külön
vonatok június, július, augusztus, szeptember és 
október hónapokban indulnak. A meneldij egy
ségesen cca 90—95 pengő. Bővebb felvilágosí
tással készséggel szolgál ANDERMANN.

— Országos vásárok. A tiszaföldvári vásárt 
június 6-án, az orosházait június 10. és 1 1 ., a 
füzesgyarmatit június 6-án és az abonyit május 
31-én tartják meg.

—  Soffőr-tanfolyam Szarvason. M OLNÁR  

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 kellőszámű jelentkező 
esetén helyben levizsgáztatja résztvevőit. A  tan
folyamra jelentkezhetnek hölgyek és elméleti 
továbbképzést igénylő urak is, akiknek szükség 
estén külön csoportban tartom az előadásokat.

—  Tennisziitök szakszerű húrozását NAGY 
Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 
vállalja. Horthy Miklós úl 9.

I R O D A L O M
■ ■ ■ /

—  Megjelent a Magyar Vidék Könyvet tizedik 
száma. A Szarvason megjelenő Magyar Vidék 
Könyvei cimű könyvsorozat tizedik száma most 
hagyta el a Szarvasi Közlöny nyomdavállalat 
sajtóját. A vidéki kulturális viszonyok előrehala
dását jellemzi, hogy a mai nehéz gazdasági 
időkben rövid egy év alatt tiz könyv jelent meg 
egy önzetlen vállalkozásban, amely minden 
egyéni haszon nélkül igyekszik szolgálni a vidéki 
jobb sorsra érdemes írók és a vidéki magyar 
olvasóközönség ügyét és érdekeit. A sorozat 
tizedik számaként Gulácsy J. László okleveles 
közgazda, nagy szakértésre és egyéni megérzésekre 
valló nagyszabású közgazdasági tanulmánya jelent 
meg 126 oldalon. A könyv ismertetésére még 
visszatérünk, de a telepítéssel foglalkozó eredeti 
elgondolású tartalmáért már most olvasóink 
érdeklődésébe ajánljuk. A színes kiálitású kötet 
egypengős áron Nagy Sándor könyvkereskedésében 
szerezhető meg.

— Mr. Munt intézkedik. . .  Irta: Hugh Clevely. 
A detektivromantika még eddig nem is sejtett, 
új, eredeti izgalmainak bősége árasztja el az 
olvasót ennek a regénynek első sorától kezdve 
az utolsóig. Fiatal lány a hőse. aki orvosát főbe
vágva, hihetetlen vakmerőséggel és leleménnyel 
szökik meg az őrültek házából és nyer egérutat 
üldözői elől. Az iró káprázatos fantáziával és 
mesteri ügyességgel tapint ra az őrültnek hitt lány 
körül szövődő bonyodalmak titkos nigóifa és

bogozza ki egy mindenre elszánt gonosztevő
banda messzire elágazó üzelmeinek sötét rejtelmit. 
Alig van regény, amelyben az izgalmak robbanó 
feszültsége ennyi bájjal és humorral egyesülne. 
A Palladisnak ez a iegújabb Félpengős Regénye 
Félegyházy Endre nagyszerű fordításában válik 
szivremegtetó üdítő élményünkké.

♦

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

A Z  1937. ÉVI

K Ö N Y V N A P
június hó elején lesz megtartva. Tekintettel arra, hogy 
a kiadók a könyvnap könyveit csak korlátolt példány* 
számban jelentelik meg s ezen könyvnapi árak a 
könyvnap ulán jelenlékenyen magasabbak lesznek 
felkérjük i. vásárlóinkat hogy az őkel érdeklő könyvekei 
az alanl felsorol! könyvnapi kiadványok közül már 
mosi jegyeztessék elő Nagy Sándor könyvkereske* 
désében.

Mécs L.: Megdicsőülés, karion 3ö0, színezve, karion 4 80 
Dezső L .: Magyar hazám, karion 3 90 
Trencsényl— W .: Qőrög*római mithológia, kötve 4'80 
Donászy: Élelünket és vérünket, kötve 3*50 
Aszlányi K .: Breníford rendel csinál, kötve 3’60 
Drózdy Gy.: Aurora Borealis, kötve 3*60 
Királyhegyi P .: A férfi )ön»megy, kötve 2 —
Zsolt B .: A Wesselényi-ulcai összeesküvés, kötve 3'60 
Balassa].: A magyarnyelv életrajza,fűzve 2*— kötve3— 
Tompa M .: Virágregék, fűzve, 2‘20 kölve 3 — 

SchöpflinA.: Aciagyarirodalomtörténeta XX.században

kötve 480
Illyés Gy.: Puszták népe, fűzve 270, kötve 3*40 
vitéz Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története,

fűzve 3— , kötve 3*80 
Szabó Z.: A tardl helyzet fűzve 2"—

Szekfű Gy.: Bethlen Gábor, fűzve T—

Ráih— V. J . : A könyv komédiája, fűzve 3.— , kötve 3*80
Julier: 1914— 1Q18., fűzve ö —

báró Eötvös József összes regényet egy kötetben,

kötve 9*60
Tamási hon: Ábel trilógiája, kötve ö.—
Móra F .: Ének a búzamezőkről, kötve 3 —
Veres P .: Számadás, kötve 360 

Arany János összes költői művei egy kötetben kötve 12 *00 
Sebestyén K .: Shakespeare élete, kora, művei; 480 
Rafíy Á .: A máglya, kötve 4 80 Szécsi: Szállóigék,

kötve 3’GO
Körmendi F .: Találkozás és búcsú, kötve 3'80
Karinlhy F .: Tanár úr kérem, fűzve 1*20
Földi M .: Isten országa felé. Trilógia egy kötetben,

kötve ő ’—
Hunyady S .: Géza és a dúsán, fűzve 160 
Kodolányi J . : Boldog Márgit kötve 4‘—

Falk Géza: Vezető a zene világában, fűzve 2‘50 
Fekete I.: A koppányi aga testamentuma, kötve 2 — 
Asztalos M • D. Rákóczi Ferenc és kora kötve 4 — 
Berend M .: Lüktető talaj. Kélkölel, fűzve 4'— , kötveSGO 

Földes J . : Péter nem veszíti el a fejét, kölve 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 életkapuja,kötve — '80 
Csalhó Kálmán: 1825., kötve — *80 

Gulácsy Irén; Történelmi miniatűrök, kötve — -80*

Yülamossági, rádió és kerékpár cikkek

Rádiós Service

t,AIfolda villamos 
hőpárnák üzeme

N i k k e l e z ó s  
villamos műszaki' 
v&l la la taSzűcs

Képviseletek : SINGER varrógép, PETRO- 

FOR főzőkólyha, OMEGA rádió fűtőtelep, 
_________ SOLtJS gummicsiszoló__________

A vonatok érkezése és indulása 
SZARVAS állomáson.

Érkezét: Honnan ? Indnlit: Hová?

2'36 motor Mezőtúr 238 motor Orosháza
—  —  — —  — 533 Mezőtúr
646 „ Mezőtúr 648 ,. Orosháza*

7*46 „ Orosháza 751 Mezőtúr

12*55 . Mezőtúr 1310 .. Orosháza
1415 „ Orosháza 1417 ,, Mezőtúr
1637 „ Orosháza 16 39 „ Mezőtúr
1756 „ Mc7őtúr 17*58 „ Orosháza
19’32 Orosháza 19 34 „ Mezőtúr
2052 . Mezőtúr 2300 „ Mezőtúr

Érvénytes: 1937« május hó 22fftól.

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Szarvas község elöljárósága a községnél üresedésben 

lévő kertészi állásra országos pátyázatot hirdet.
A  pályázati feltételeket, valam int a kertész kötelessé

geit és javadalm át a képviselőtestület 74/1937. kgy. 
szám ú határozata tartalmazza, mely az elöljáróságnál 
díjtalanul szerezhető be.

Pályázhatnak m indazon magyar állampolgárok, ak ik  
megfelelő elméleti és gyakorlati képzettséggel bírnak.

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

Később beérkező kérvények figyelembe véve nem 
lesznek.

A  pályázók kérvényükhöz csatolni tartoznak illetőségű 

továbbá erkölcsi és politikai megbízhatóságukat iga
zo ló bizonyítványukat, hatósági orvosi bizonyítvány 
egészségi állapotukról, születési anyakönyvi kivonatu
kat, elméleti előképzettségüket igazoló bizonyítványukat 
és működési bizonyítványukat.

Szarvas. 1937. évi április 29. napján.

ELÖLJÁRÓSÁG .

Helybeli gabonaárak
B ú z a ..................  18 20 -  18 20
Tengeri m. . . . 9 20 — —*—
Á r p a .................. 12 50 -  12 50
Zab .................. 1350 — 1350

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

P U B L I K Á C I Ó

Czibula-halomnál 1 hold föld eladó, T IV. 266. — 

400 négyszögöl gyep eladó, T 111. 210. — Kútgém  és 
ágas eladó. T III. 256. — 4 hold föld K ákán  eladó, T
11. 360. — Használt nád eladó, T 111. 245. —  K ákán  
6 hold föld eladó, III. 380. — H áz eladó. II. 424.; IV. 
99. — Félház eladó, IV. 480. —  Kútgém és trágya el
adó, IV. 409. — Használt nád eladó. 111. 121.; T VIII. 
157. — Tóniszálláson 1 járás kiadó, I. 197. —  A b la
kok, ajtó eladó. 1. 156. — Gyepszéna eladó. T III. 232.
—  Kocsikerekek eladók, T III. 334. — Mézpergető és 
rokka eladó. 1. 472. — Hereszéna eladó, II. 266. —  A  
Szarvasi Közlöny m inden héten beszámol a járás ese
ményeiről. Olvassa, vegye meg m inden héten.

APRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés d ija 30 fillér.

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

út 9. szám.

. Eladó III. kér. Jókai Mór utca 219./a sz. 
ház, mely áll 3 szoba, melléképületekből 
udvarban külön egy kis ház.______________

.20—25 métermázsa terhelést biró stráfkocsi 
eladó Darida szabónál.__________________

. Jómunkás csizmadiasegédek állandó mun
kára felvétetnek jó fizetéssel. Kiss Lajos, 
Szentes.

. Veszek ócska járdatéglát. Ajánlatokat a lap 
kiadóhivatalába kérek, ahol a cím Í9 meg' 
tudható.________________________________ ^

. Eladó II. kér. 444. számú ház.

■ III. kér. 249. számú ház eladó.

. Tanoncot felvesz Stefáni műszerész.______

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó és 
azonnal beköltözhető özv. Krecsmárik End- 
réné tulajdonát képező III. kér. 104 sz. bel- 
telkes lakóháza. Érdeklődni lehet a Szarvas? 
Hitelszövetkezetni.

FeU lfe  tzerkotstf és kiadó N A G Y  S Á N D O l  

N yoM tott a S u r v a d  K lx lB iy  lyta ida« ét I*p lda4é*ál» 
I lla t a jo m liJŰ a B , 1. H tr ik y  M ik iét at 9 . ttáta.


