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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas. 1. kér., 
Horthy Miklós úl 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak : Helyben hézhoz hordva negyed
évre 1 '30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

ebből az egyöntetűségből kiáramló önérzetes járultak, azokról az idős tisztekről, idős tábor

szellem volt a legimponálóbb, amivel a mi 

honvédségünk a díszszemléken — az osztrák 

köztársasági elnök és az olasz király, abesszin 

császár előtt — fellépett. De nemcsak a jelen

legi tisztikarnak, a jelenlegi altisztikarnak és 

legénységnek szól ez az elismerés, amely 

mindezt kétségtelenül megérdemli, hanem a 

köszönet és az elismerés szavával kell meg

emlékeznünk mindazokról is, akik a honvéd

ségnek a mai színvonalra való jutásához hozzá-

nokokról, akik háborús tapasztalataikat, értékes, 

nagy tudásukat, mind odaadták a honvédség 

megalapozásához, akik átsegítették a magyar 

honvédséget azon az időn, amikor gyermek

cipőkben járt, akik megizmositotfák a honvéd

séget és neveltek bennünket, fiatalabbakat és 

a mi kortársainkat, akik az utánunk következő 

tiszteket neveltük és igy biztosították, hogy ez 

a honvédség úgy megalapozza a jövőt, hogy nem 

fejlődhetik többé vissza.

Közgyűlést tartott S zarvas képviselőtestülete
A belügyminiszter nem hagyta jóvá a  betonút szarvasi részének 

nyolc méterben való elkészítését

Honvédségünk
Irta: Vitéz dr. Shvoy Kálmán

nyug. eltübornügy, orsz. gyűl. képviselő

Minden hadsereg, igy a mienk is, a nagy 

nyilvánosság elöl elvont, belső életet él és 

feladatai olyanok, hogy nem szerepelhet min

den alkalommal nyilvánosan. Akad azonban, 

ritka alkalom — nálunk, Magyarországon egé

szen ritka volt eddig — amikor a hadsereg

nek is meg van a módja, hogy a közvélemény 

elé ; a közönség szeme elé menjen, prezentálja 

magát, megmutassa, milyen az értéke. Itt rá

mutatok a közelmúltban végbement díszszem

lékre, amelyeken honvédségünk egy része, a 

budapesti helyőrség, a nagy nyilvánosság előtt 

megjelent. Mint szakértő ; néztem végig e ka

tonai díszszemléket — még pedig, igen erős 

kritikus szemmel. Mit mutatott a honvédség 

belső értékéből az a külsőség, amelyet láttunk ? 

Egy hadsereg igazi értékét a harci kiképzés 

adja meg, de arra, hogy milyen a hadsereg fe

gyelme, milyen a szelleme, a felszerelése, mit 

árul el a külseje, a legalkalmasabb vizsga min

dig egy katonai díszszemle. Ha a világ bármely 

országában katonai díszszemlék során az or

szág hadserege megjelenik a nagy nyilvánosság 

előtt, a laikus is meglátja, vájjon értékes, vagy 

kevésbbé értékes-e az a hadsereg. Én, aki isme

rem a honvédségnek majdnem minden részét, 

nyugodtan merem mondani, hogy nemcsak a 

a díszszemléken résztvett budapesti helyőrség 

olyan, amilyennek prezentálta magát, hanem 

egész honvédségünk. Jellegzetes : az egyöntetű, 

nem túlzottan feszes, nem erőszakos drillt, 

hanem az önérzetes fellépést eláruló, szép tért 

nyerő lépés és az emberek öntudatos, bátor, 

nyílt tekintete, amellyel például az államfők 

szemébe néztek. Ez mutatja a belső szellemet. 

De mutatja ezt a felszerelés kifogástalansága 

és egyöntetűsége, a lószerszám, a hámszerszám 

kifogástalan felillesztése és olyatén alkalmazása, 

ahogyan az elrendeltetett. A lovak külseje — 

annak ellenére, hogy a tavaszi szőrváltás ideje 

volt — feltűnően jó volt, pedig tudjuk, hogy 

a lóanyag tavasszal minden hadseregben kriti

kán alul rossznak látszik. Kerékpárosaink, aki

ket a nagyközönség alig ismer, bravúros — azt 

mondhatnám — mutatványt végeztek. Had

seregünk, a toborzási rendszerből kifolyólag, 

teljesen különböző időben kiképzett katonák

ból áll — az egyik még csak három hónapja 

szolgál, a másik már hat éve — ezt a különb

séget . azonban a díszszemlén nem láttuk sehol. 

Ez is mutatja, milyen óriási munkát fordítanak 

a kiképzésre. Láttuk az összes fogatnak kifo

gástalan voltát és kis motoros gépkocsizó par

kunknak, vagy magyarul: készletünknek minta

szerű, gondozott állapotát. Mennyi szorgalom 

és fáradság kellett ennek eléréséhez 1 Mint 

katona, azt láttam, hogy az egyöntetűség és az

Szarvas község képviselőtestülete 
kedden délután gyér érdeklődés mel
lett rendkívüli közgyűlést tartott. Dauda 
Mihály biró megnyitó szavai után Pa
taki János mondotta el a Nenzeti 
Hiszekegyet, majd vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző felolvasta' az előző közgyűlés 
jegyzőkönyvét, amit egyhangúlag fo
gadtak el. Hozzászólások nélkül gyor
san pergett le a tárgysorozat. A pénztár
vizsgálatok bejelentése után a pálinka
főző üstök használati diját erre az 
évre is 60 fillérben állapították meg, 
majd a főjegyző tette meg a bejelen
tést az állami közút szarvasi átkelési 
szakaszának betonnal való kiépítésé
vel kapcsolatos szerződés megkötésé
ről. Bejelentette azután, hogy a város
ban 8 méter szélességben elkészült, 
a község által készíttetett két méter út
rész különbözetet a belügyminiszter 
nem hagyta jóvá. Az út építését alis-

páni rendeletre az épitő vállalat vé
gezte és igy a községet felelősség nem 
terheli. A rendelet tudomásulvétele 
után az 1935. évi XII. törvénycikk ren
delkezései alapján a helyi légi oltalom 
terveit elkészítette a község és az jóvá 
lett hagyva. 1937. évre 15 ezer pengő 
költség állott elő, aminek fedezetéül 
7 százalékos pótadó kivetését határoz
ták el pótköltségvetés keretében. Rácz 
Ferencnek elmaradt cigánybirói fizeté
sének megtéritési kérelmét elutasították 
azzal, hogy a község nem bizta meg 
őt ezzel a tisztséggel és annak előtte 
három évi fizetését sem vette fel. Több 
kisebb ügy létárgyalása után a Csabai
úti elemi népiskolai körzetben a lakos
ság által összegyűjtött 650 pengőhöz 
250 pengő segélyt szavaztak meg a 
szükségelt Northon-kút fúrási költsé
geihez. A közgyűlés 5 óra után ért 
véget.

Egy kiváló közéleti férfiú lelkes ünneplése
Százötven terítékes banketten adták át 

dr. vitéz Zerinváry Szilárdnak a testnevelési nagy aranyérmet

Szarvas lakosságának minden tagja nagy 
örömmel fogadta a közelmúltban a hirt, hogy 
az Országos Testnevelési Tanács dr. vitéz Zerin- 
váry Szilárd szarvasi kir. járásbirót a legnagyobb 
sportkitüntetéssel, a nagy aranyéremmel és ok
levéllel tüntelle ki a sport, különösen a levente- 
oklalás lerén szerzett elévülheletetlen érdemeiért. 
Fáradhatatlan, örökké aktiv, végtelenségig önzet
len és minden cselekedelében a köz érdekeit 
néző kiváló egyéni ért ez a magas kitüntetés. 
Az ulolsó éviized minden társadalmi és kulturá
lis, nemkülönben és talán elsősorban minden 
sporlmegmozdulásban olt láljuk dr. vitéz Zerin
váry Szilárdot, aki jellegzetes, az elhivatottak 
különlegességét, egész valójában magán viselő 
eredeti egyéniségével áll nemes önzetlenséggel 
és fáradhatatlan ügy buzgalmával a tervek és a 
dolgok élére. Mint erjesztő kovász önt lelket 
minden megmozdulásba, terveket épit és sokszor 
teljesen- magára maradva valósítja meg azokat.

A Levente Egyesületnek mint hosszú éveken át 
volt ügyvezető elnöke, a levente szervezés és 
kiképzés mellett, a levente és hazafias eszmék
nek egyedülálló megkedveltetöje és harcosa volt. 
A messzi vidéken híressé vált talajtornának 
egybehozása, a Horlhy-Spoittelep és környéken 
egyedülálló tribün megalkotása az ő örökké al
kotó és buzdiló lelkületének örök időkre való 
kivetülése, a Szarvasi Úszó és Tornaegylet meg
alapozásával a levente sorból kikerült sportoló
kat hozza egybe, a Holt-Körös bajnokságok ne
vével és évenkénti megrendezésével pedig or
szágos viszonylatban szerzett hírnevet a szarvasi 
sportéletnek. A Körös-napok ötletével Szarvas 
idegenforgalmi kilátásainak alapjait rakta le és 
az évenkénti, hangulatos Körös-napok egy szebb, 
boldogabb magyar jövendőnek fényes és látvá
nyos ígéretei lettek. A körösvidéki költők egy- 
táborba hozásával, a Vajda Péler Irodalmi Tár
saság eszméjének felvetésével a szarvasi és öl



földi kulturális kapcsolatok kimélyitésél igyekszik 
szolgálni. Mint kiváló szónok minden alkalmat 
megragadott, hogy magyar lélekkel szóljon a 
magyar lelkekhez, mint költő kurucbúsulásos és. 
modern magyarhoz illő magabizó freménykedéses 
költeményekkel vigasztalja a magyar sziveket. 
Mint társadalmi ember közvetlen, mindenkiben 
a lelki értéket kereső és azt megbecsülő, minden 
szépért és nemesért és az igazságért mindig ki
álló eredeti egyéniség, aki szárnyaló lendületével, 
eredetiségével és kedves, finom modorával jel
legzetes egyénisége Szarvasnak, őt érle most ez 
a magas kitüntetés és megérdemelt elismerését 
mindannyian megelégedett örömmel vettük tudo
másul. Dr. viléz Zerinváry Szilárd a közelmúlt
ban társadalmi és sportegyesületeinkben viselt 
tisztségeiről nagy elfoglaltságra való hivatkozással 
lemondott és felszabadult idejét az irodalomnak 
kívánja szentelni. Fokozott kultúrmunkája bizony
nyal újabb dicsőségei fog szerezni néki és igy 
közvetve mindnyájunknak. Szarvas városának is.

*

A kitüntetés átadása vasárnap e3te ünne
pélyes keretek kö?ött ment végbe. Mintegy száz
ötven terítékes banketten ünnepelték dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd kir. járásbirót szép számban 
összegyűlt tisztelői és barátai. Dr. Ugrin László 
járási főszolgabíró emelkedett szavakkal adta át 
a kitüntető aranyérmet és díszoklevelet. Az ok
levél Prihoda István festőművész gyönyörű réz
karca. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a 
jónevű festőművész felesége Zerinváry-leany. 
Dr. Aszódi Imre járásbirósági elnök, a Levente 
Egyesület és a járásbirósági tisztviselők, valamint 
a többi egyesületek nevében üdvözölte a kitün
tetted majd vitéz Biki Nagy Imre főjegyző a po
litikai község nevében mondott meleghangú 
üdvözlő szavakat. Hollay Béla a nemzetvédelmi 
szervezetek nevében közvetlen és szívből jött 
üdvözlést mondolt. majd Bartos Pál ev. lelkész 
hatásos beszédben mutatta be dr. vitéz Zerin
váry Szilárd egyéniségét, mint társadalmi embert 
és mint költőt. Dr. vitéz Zerinváry Szilárd meg- 
hatódottan, költői lendületű beszédben köszönte 
meg az ünneplést és tett Ígéretet a további mun
kára. A jelenvoltak ezután még sokáig együll- 
maradtak a legjobb hangulatban.

h í r e k
Istentiszteletek

A  szarvasi cv. nagytemplomban-vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótryelvű isten
istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lom ban a tótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű irás- 
magya- rázás lesz.

A  szarvasi rom. kai. templomban vasárnap 
délelőtt 6 órakor diákm ise ifjúsági szentbeszéddel, 9 óra
kor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagy mise, dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

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

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason jú lius  hónapban id. Géczi Dezső 

gyógyszertára látja el- 

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

— Találkozó. Kérem osztálytársaimat, kikkel
1927-ben a szarvasi áll. polgári leányiskolában 
végeztünk« július 3-án déíután 4 órakor volt osz
tályunkban 10 éves találkozónkra megjelenni szí
veskedjenek. Bartos Valéria oki. tanítónő.

— DoktorráavatáS. Tallér Ferencet, a kisper- 
jési uradalom főintézőjének tát, a szegedi egye
temen a jogtudományok doktorává avatták.

— Halálozás. Bakator József r. kát. esperes- 
plebános a mull héten 51 éves korában Nagy
szalontán meghalt, A szarvasi származású, köz- 
tiszteletben állott és 28 évig volt plébánosa a 
szalontai kát. egyhóznak. Különösen a város* 
kulturális mozgalmaiban vett részt — Csató 
Gábor volt öcsödi, majd kunhegyesi kántor 58 
éves korában Kunhegyesen meghalt.

—  Képviselőnk Salgótarjánban. Széli József 
belügyminiszter vasárnap vette át Salgótarjánban 
képviselői mandátumát. Útján dr. Tóth Pál. a 
szarvasi választókerület országgyűlési képviselője 
is elkísérte. A belügyminiszter salgótarjáni be
szédében a keresztény nemzeti gondolat melleit 
tett hitvallást.

— Zenevizsga a gimnáziumban. A szarvasi 
gimnázium zenetanára. Szederkényi Nándor azok
kal a tanítványaival, akik az elmúlt tanév 
folyamán külön is részesültek zenei oktatásban 
e hó 26-án, szombaton délután 5-től a gimnázium 
tornacsarnokában nyilvános vizsgálatot tart. Erre 
a vizsgálatra, amelynek programját az érdeklődők 
a helyszínen fogják megkapni, a gimnázium 
igazgatósága a T. Szülőket és a zene iránt érdek
lődőket ezúton is szívesen meghívja.

— Ármsntesitö társulati közgyűlés. A Körös- 
Tisza- Marosi Ármentesitő Társulat kedden tartotta 
Hódmezővásárhelyen évi közgyűlését, amelyen 
Szarvas község képviseletében Gödri István községi 
mérnök vett részt.

—  Filléres gyors a Balatonra. A MÁV július
3-án, szombaton, filléres gyorsot indit a Balatonra. 
E vonat vasárnap esle indul vissza. Vasútijegy 
éra oda-vissza 7 pengő. Elsőrangú szálló igénybe
vételével 11 pengő s ebben már a vasárnapi 
reggeli ára is -benne van. Az UNIÓ tagjai akár 
csak a vasúti jegyet, úgy a szálló dijával nagyob- 
bitott összköltséget 3 havi részletre válthatják meg. 
Mielőbbi jelentkezés, az UNIÓ könyvecske bemu
tatásával, Andermnnnál.

— Huszonötezer hold földet tesznek öntöz- 
hetövé. A múlt héten minisztertanácsot tartottak 
a kormány vezetői, amelyen, az öntözési terve
zetet is megvitatták. Az Alföld öntözésének meg
valósítására 70 millió pengőt irányoztak elő. A 
Hármas-Körösnél szükséges csatornázások ré
vén 25 ezer kát holdnyi területet tesznek öntöz- 
hejővé.

Agrogeológiai térképezés Szarvason. A
földmivelésügyi kormány megbízásából Békés 
vármegyében megkezdődtek az agrogeológiai és 
termeléstechnikai talaj-térképek felvételi munká
latai. A munkálatokat a m. kir. Földtani Intézet 
végzi dr. Kleibig Lajos kormányfőtanácsos. fó- 
geológus vezetése mellett. Szarvason a munkála
tokat Buday György gazdasági tanár fogja elvé
gezni, aki már Szarvason tartózkodik. A mun-
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kálat célja a szikes területeknek a megismerése 
az esetleges talajjavitási szempontból, másrészt 
az öntözési munkálatoknak megtervezése.

— Két ujjal húzta ki a fogakat. A multhetí 
szarvasi vásáron egy illatserárusitási engedéllyel 
rendelkező társaság fájdalomcsillapító gyógysze
reket árult és az egyik tagja egy különleges 
módszerrel két ujjal húzta ki a jelentkezők fogait. 
A csendőrség a meg nem engedeti üzelmek mialt 
kiutasította Őket a vásár területéről.

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

—  Vizsgahangverseny. Dr Kácser Rezsőné 

zongoratanitványai szombaton este jólsikerült 
vizsgahangversenyt rendeztek.

—  Országos vásárok. A kisújszállási országos 

vásárt június 17.. a dévaványail július 5-én tart
ják meg.

— Megkezdődött az aratás. Vasárnap délután 

hangos nótaszóval indultak munkába felpántli
kázott lovakkal és virágos kocsikon az aratók. 
Az egész város és határ zengett a szép magyar 
nótáktól. Hétfőh azután megkezdődött az aratás. 
A gazdák nagy reménykedéssel várják a csép- 
lést, mert a legtöbb helyen igen szép, jó köze
pes termés Ígérkezik búzából és árpából. A 

multheti esőzések és hűvösebb időjárás a ten
gerit is megjavította.

—  Meghalt a csabai úti baleset sérültje. Múlt 

héten pénteken a Csabai-úti országúton a fel
fordult. kocsiból, kieseit. Varga. Pálné. Nyemcsók 
Erzsébet 68 éves tanyai lakos. A baleset követ
keztében bordatörést szenvedett. A gondos ápo

lás ellenére sem lehetett az életnek megmenteni, 
mert szivbénulás következtében meghalt.

—  Értesítés. A Nemzeti Egység Párt választ- 

mánya június hó 27-én, vasárnap délután 2 
órakor a Polgári Körben ülést tart.

—  Beiratások a szarvasi gimnáziumban. A

szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter gimnáziumban 
a behatásokat az 1937/38. tanévre július 1-én 

és 2-án délelőtt és délután tartják meg.

— Belefulladt a Körösbe. Szőke István 19 

éves mesterszállási béres a Körösbe fulladt. Hul
láját az öcsödi határban a teleki szőlők csősze 

fogta ki.

—  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 tatiterv 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, bankokban, 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.

—  A Párisi Világkiállításra tervbevett külön
vonatok június, július, augusztus, szeptember és 
október hónapokban indulnak. A menetdij egy
ségesen cca 90—95 pengő. Bővebb felvilágosi*

I tással készséggel szolgál ANDERMANN.



Tavasz a réten.
IFJ. ZERINVÁRY SZILÁRD verse.

Színek csatáznak kint a réten,
A lombok égnek:
Nótázó kedve uan a tarka ...
Tavaszi rétnek.

Dalolok én is : nincs mar seftf i j j j l l ^  
Mi visszafájjon ; : :
Fehér lepkék becézik egyrjn\
A gyöngyvirágon.

Csilingelnek a zöld mohák isKp ^  ■ 
Amerre járok
Ezer bogárkát öv, melenget,
Ringat az árok.

A patak is megáll egy percre, 
A rügy feípűf/an,
A szél tapsol, a fű is meséi 
Suttog alattam.

Illat suhan — a fdfe fülelnek, 
Meredten állnak —
Piros pipacs telefonál 
A búzavirágnak.

— Iparosok és kereskedők a vásártéri kira
kodóvásár mellett. Az útépítés mialt a multheti 
kirakodóvásárt az állatvásártéren tartották meg. 
A nagy területen minden ipari és kereskedő- 
szakma kényelmesen helyezkedett el, ami a vá
sár üzletmenetét is nagyban' befolyásolta, Most 
tűnt ki, hogy a belső piactér kirakodóvásárok 
tartására már szűk. Mivel a vásárokon leginkább 
e tanyai és környékbeli lakosság szerzi be 
szükségleteit és igy a kocsik elhelyezkedése is 
könnyebb. A szarvasi kereskedők és iparosok 
jórésze az állandó kinti vásártartást fogja ké
relmezni.

— Igen sok volt a vidéki a szarvasi vásáron.
A multheti szarvasi országos-vásáron különösen 
-a vidékiek részéről erős felhajtás nyilvánult meg. 
Az árak igen tartottak voltak és különösen a 
lóvásáron értek el magas árakat az eladók. 
Gyengébb lovak 200—500, jobb lovak 600—1200 
pengőért cseréltek gazdát. A kirakodóvásár is 
mozgalmas volt..

— Nagymagyarország Közepe Emlékmű Arany
könyve. A Szarvasi Frontharcos Szövetség ál
tal rendezett Láthatatlan Bálra összesen 
231 01 P folyt be. A Nagymagyarország Kö
zepe Emlékmű Aranykönvvébe a báli belépő
jegyek megváltásával a következők irlák be 
neveiket: (előző közleményünk folytatása.) 
N. N„ Bracsok Endre, Oravecz István, Po- 
vázsay Pál, özv. Kugyela J-né, Galáth György, 
Czinkoczky György, Czinkoczky János, Sze- 
leczky Vilmos, Steinfeld Dávid, N. N., Bodnár 
István, N. N., N. N., Kudlák Pál, N. N., N. 
N.f N. N., Kepenyes György, Búzás Mátyás, 
Tóth Lajos, Hantos György, Rohony István, 
Olvashatatlan, N. N.t N. N„ Bankó Mihály, 
Swartz S.. Slisszer Zoltán, Pribelszki János, 
Kiszely János, Povázsay János, ifj. Szűcs 
József, Deutsch Gy., Kiss A., .Olvashatatlan, 
Deutsch Jenő, Silberstein Fülöp, Halász Ala- 
dárné* Olvashatatlan, vitéz Orbán László, 
András Mátyás, Szervátka Sándor, Becsák 
Béláné, Kovács János, Rákosi Ottó, Köké- 
nyesi Pál, Balogh Jánosné, Povázsay Györgyné 
2 0 - 2 0  fillér.
********************************* 

A vonatok érkezése és indulása 

SZARVAS állomáson.

irkezét: Homuu? Indolis •» HOTá?
236 mótor Mezőtúr 238 mótor Orosháza

— — 5*33 Mezőtúr
"6*46 r Mezőtúr 648* Orosháza
7*46 - Orosháza 751 m Mezőtúr

12*55 . Mezőtúr 13*10 m Orosháza
1415 „ Orosháza 14*17 m Mezőtúr
16*37 . Orosháza 1639 m Mezőtúr
1756 „ Mezőtúr 17*58 n Orosháza
19*32 * Orosháza 19*34 #■ Mezőtúr
20*52 . Mezőtúr 23*00 IV Mezőtúr
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jegyja

> ;, megrendelhetők
NAGY SÁNDOR papirkereskedésében. 

^  ***********************

— Idegenforgalmi irodátSzarvasnak. (öeküldték.) i 
Tekintetes Szerkesztőség i Az ulobbi időkben mindig 
gyakrabban halljuk eredeti alföldi szépségű áldott 
városunkat, mint fürdővárost emlegetni Úgy látszik, 
hogy szépségének hire messzire jut el, meri majdnem 
minden vasárnap kisebb'nagyobb csoportokban jönnek 
a kirándulók a szomszédos városokból, községekből. 
Vasárnap is egy nagyszámú mezőtúri leánycsoport 
vikkendezett Szarvason. A leányok vezetőjükkel 
együtt igen árvák voltak. Természetes, hogy az idegenek 
nem ismerik a helyi látnivalókat, megfelelő útikalauz 

nincsen, viszont a kérdezósködés sok idői vesz el. 
Ezért nagyon szükséges lenne, ha a város felállítaná 
az idegenforgalmi irodát. Az ide kirándulókat taná* 
csókkal, utasításokkal látná el. Előkészítené a kirán
dulásokat és vezetőt adna melléjük, aki elvezetné 

azokat minden látni és megnéznivalóhoz. Gondoljunk 
csak a mezőhegyesi kirándulásra. Két vezetőt is 

kaptak a szarvasi járási gazdák. így kellene ezt 
megoldani nálunk is és akkor szívesebben jönnének 
hozzánk a kirándulók és a Szarvasra jövők tényleg, 

mindent megláthatnának, mert igen sok értékünk 
van, amivel érdemes eldicsekednünk. Az idegen* 
forgalmwroda azután megoldaná az utcai hirdetések 
ügyét is, amiből más községeknek és városoknak 
szép jövedelmük van. Orosháza most adta bérbe 
több ezer pengőért a hirdetési jogol. Mi házilag is 
kezelhetnénk megfelelő szakértő vezetése mellett. És 

végül a szépészcleí is előmozdítaná, ami oly dicsé
retesen indult meg a község vezetőségének haladó 
gondolkodását dicsérve. Tisztelettel Aláírás.

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

lyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv- 
nius 18-tól június 25-ig a következő be- 

ySiek történtek. Születtek: ifj. Maczik János 
és'ploÍRár Mária fia Pál. Prievara János és Uhljar 

'Erzsébet leánya Erzsébet, Maczik Mihály és 
^Majoros Erzsébet leánya Erzsébet. Kondacs Já- 
-rnos és Filip Mária fia Pál, Csasztvan György 
és Balczó Mária fia György, ifj. Árvái Mihály 
és Kondacs Judit fi« Mihály-János. Házasságot 

^kötött: Fodor Sándor Bartyik Zsuzsannával. El
hallak : özv. Szvák Mihályné Molnár Anna 86 
éves, özv. Gerhát Andrásné Vitális Anna 74 
éves, Varga Pálné Nyemcsok Erzsébet 68 éves,
Hegyi Jánosné Jasák Zsuzsanna 29 éves, Pri
belszki Anna 16 éves, özv. Veres Sámuelné 
Dina Mária 66 éves, Kondacs Pálné Kovács 
Zsuzsanna 49 éves, Bagyin Erzsébet 14 hónapos,
Józsa János 69 éves, Árvái János 3 éves. özv,
Bálint Jánosné Szappanos Judit 71 éves korukban.

— Bármilyen könyvre, kottára van szüksége, 

beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TELEFON: 16. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A Magyarság kliring-akciójának tagjai

Az alábbi cégek a Magyarság kliring- 
szelvényeit a feltüntetett %> arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring-szelvé- 
nyeinek felhasználásával, hogy megtakarít
hassa előfizetési diját.

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 %>.

Hentes és mészáros Frcska Gyula, Deák 
és Haviár Dani*utca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 °/o.

Könyv-, pepir- és zeneműkereskedés, 
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor, 
Horthy Miklós-út 9. tankönyvek kivételével 5°/o.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 °/o.

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok: Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 %.

Vas- és háztartási cikkek : Bárány 
Béla, Kossuth-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2  %. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Az állami útépítéssel
kapcsolatosan szükséges

50 cm átmérőjű

betoncső
legolcsóbb árban kapható

G ottlieb  Benő
fakereskedő cementírmgyárábaa. 

Szarvas, -  Vasút melllett.

Elsőrendű

tennisziitők
már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

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

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó é^v szakszerű húrozás 1



I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle
* Dömötör Sándor tanulmánya Váth Jánosról.

A Vasi Szemle könyvei 94*ik számaként most jeleni 
meg dr. Dömötör Sándor ériékes tanulmánya az 
50*ik életévéi betöltő Válh Jánosról, a Pannonlenger 
ihlelell mesemondójáról, a kiváló vidéki íróról. Dr. 
Dömötör Sándor rövid, de annál lömörebb tanulmá
nyában skicc-szerúen vázolja íel Válh János éleiéi 
és munkásságál és ezzel kapcsolatban rámulal arra 

az érdemdús eredményekre is, amikel Válh János 
éri el a vidéki, különösen a dunántúli irodalom meg* 
ismertetése és elismerése érdekében. Válh János 
ötvenedik évéhez, háromévlizedes irodalmi múltban 
a róla szóló gazdag irodalomhoz pompás vezelö ez 
a kis értekezés, amely egy örökké alkotó lélek 
felfelé Íveléséi mulatja be. A tanulmány ára 40 fillér 
és a Vasi Szemle szerkeszlőségélól rendelhető meg 
(Szombathely, Széni Imre u. 5.)

* Az Atilla új száma. Csizmadia Sándor lapja a 

Komádiban megjelenő Atilla új számában Tiuiár 
Józseftől Történelem és valóság címmel olvashalunk 
értékes cikkel, Csizmadia Sándor A csillagnéző férfi 
címmel irt szép novellái. Murgács Kálmán, Kiss János 
írásain kívül versek és tartalmas könyvszemle szi» 
nesifik az ügyesen szerkeszicü lapol, amelynek évi 
előfizetési ára 5 pengő.

* Lány, aki senkitől sem fél. Irta: Víngie E 
fioe. Kuíyafalkálól kíséri, váglaíó fiatal lány alakja 
emelkedik ki a Pokolkő sziklaóriásainak komor hát- 
leréből, hosszú haja sötét felhőkéül úszik ulána a 
szélben, mig éles szemének iekinlele száguldó pari* 
pájál'messze megelőzve fulja be a völgy szélesen 
elterülő, füves ródaságál Egyszercsak meglorpan 
a különös csapat, a kutyák hátborzongató vonílásba 
kezdenek: vérszagol szimatolnak. És valóban : vértől 
csöpögő, roskalag emberi alak vonszolja magái a 

sziklafal tövében. Hisz ez Jons Haslett. . .  t Mi tör* 

lénl ? ! . .  „FIMovasok vollak —  nyöszörgi az öreg.
—  Rámlőltek, amiért rajlacsiptem őkel a marhalolvaj* 

láson.. “ A lány keze ökölbe szorult Már meginf. . .  
Nincsen férfi, áld végre leszámolna velük ? Háí akkor 
majd ő, Black Delié áll bosszúi helyettük isi És a 
harc most már kétfelé ágazódik: egymással bálran 
szemben állva, kiki a maga fegyverével küzd az 
igazságért és ugyanakkor a szivükben ébredő érzések 

ellen is. Szépség és erő lüktetése, szlnpompás 
jellemek és hősies kalandok magával sodródó élet 
áradása' kap meg és teszi felejlhelelüen, izzó élmé* 

nyűnkké a Palladisnak ezi a legújabb /élpengős 
Regényét Az élvezetes fordilás Halász Judit munkája.

* Mikor kelt a gyümölcsfákat öntözni ? Erről 
ir a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. 
Cikkeket közöl még az őszibarackfák betegségeiről, 
az idei hcmyóinvázíóról, legnagyobb szamócafajláról, 

a nikoiínos nyári permetezésről a júniusban velhető 

zöldségféléről, a rózsa dús virágoztalásáról, a pero* 
noszpóra elleni eredményes védekezés feltételeiről a 
hangyák irtásáról stb. A dúsan illusztrált, színes 

gyümölcsképp is közlő két szaklapból a jtövény 
védelem- kiadóhivatala (Budapest, V., Földm:velés* 
ügyi Minisztérium) egy alkalommal lapunkra való 
hivatkozással díjtalanul küld mutatványszámot.

*

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

Hirdessen lapunkban!

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

krém* és rougekészitmény.

Tegyen egy próbavásárlást a

Kallus - II latszertárban

— Tűzoltóverseny Nagyszénáson. A nagyszé
nás! önkéntes Tűzoltó TeslQlet vasárnap ünne
pelte meg fennállásának 25 éves jubileumát. Az 
ünnepségek során Hegyi Lajosnak, a nagyszé
nás* tűzoltóság megszervezőjének és volt parancs
nokának sírjához vonultak ki, ahol dr. Ugrin 
László, a szarvasi járás főszolgabírója, a Vár
megyei Tűzoltó Szövetség elnöke mondott kegye- 
letes beszédet. A díszközgyűlés során a jubiláló 
egyes ülelet a szarvasi tűzoltóság nevében vitéz 
Biki Nagy Imre főjegyző, tűzollófőparancsnok 
üdvözölte. A díszközgyűlés után versenyt ren
deztek, amelyen a kondorost, békésszentandrási, 
csabacsűdi tűzoltók vették részt járásunkból. A 
versenyen a mozdony fecskendő 5-ös gyorsszere
lésben Csabacsűd második, a kocsifecskendő 
5*ös szerelésben 1., Kondoros, 2 ., Békésszent- 
andrás. a kilences kocsiszerelésben második 
Békésszentandrás, negyedik Kondoros lett. A 
járásközi második vándordíját a kondorosiak 
nyerték el.

Villamossági, rádió és kerékpár cikkek

Rádiós Service

„Alföld*4 villamos 
hőpárnák üzeme

N l k k e l e z é s  
C  villamos műszaki
w Z U C S  v á l l a l a t a
Képviseletek: SINGER varrógép, PETRO- 
FOR főzőkólyha, OMEGA rádió fűtőtelep, 
_________ SOLUS gummicsiszoló__________

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

Szarvas nagyközség elöljárósága.

22220/1937. ikt. szám.

HIRDETMÉNY.

A  békésvármegyei alispán úr 13002/1929. szám ú ren- 
delete a lap ján  közhírré teszi az elöljáróság, hogy m in
den vasúlmenti birtokos vagy bérlő terményeinek le- 
aratását a pályamenti részen kezdje meg s a learatott 
termények pedig a sinektői legalább 100 méter távol
ságra belyezendők el. Ahol a tűztávlaton kivül nem 
helyezhető el, az onnan a legrövidebb idő alatt elhor
dandó. Aratás után a tarló a vasút mentén legalább 
100 méter szélességben feltisztitandó, A z első kereszt
sortól 6— 10 méter távolságban, a vasút felől legalább
3 méter szélességű védőszántás végzendő.

Tanyáktól és gazdasági épületektől az asztagok és 
kazlak 20, illetőleg legalább 11 méter, vasútvonaltól 
pedig legalábo 100 méter távolságban helyezendők el.

FIZESSEN ELŐ MÉG MA
a  legjobb magyar kézimunka .újságra

" T0NDÉRUJJÁK
kiadóhivatala az előfizetési dij ellenében értékes 
ajándékot is ad..Előfizetési dij egy i' rre 14*40 pengő. 

Az előfizetési dijat Budapest, IV. Szervita-t"-#. cimre küldje.

Az egyes asztagok (kazlak, boglyák) között legalább 4 
méter széles út hagyandó. Szérűn az asztagok hosszú
sága 20 méter, szélessége 8 méter, magassága pedig 
legfeljebb 6 méter lehet.

Minden gazda a termény behordása alatti időben az 
asztagok mellett hordóban 6— 10 hl vizet, 2— 3 vedret, 
va lam int csaklyát helyezzen el. Kívánatos arról is gon
doskodni, hogy az aszlagok mellett nagyobb mennyi
ségű porhanyitott föld legyen. A  szükséges ásó, lapát 
és ponyva pedig könnyen hozzáférhető helyen nyerjen 
elhelyezést. Szérűskertekben, szérűkben a dohányzás 
tilos, úgyszintén ügyelni kell. hogy idegenek, főként pe
dig serdületlen gyermekek olt ne tartózkodjanak.

A  szem veszteségek megakadályozása érdekében fel
hivattak a cséplőgéplulajdonosok, hogy a netán jav í
tásra szoruló cséplőgépjüket úgy a m aguk érdekében, 
mint nemzetgazdasági szempontból javíttassák ki. a 
cséplés alatt pedig szakszerűen kezeljék.

Figyelmeztetnek a bércséplőgéptulajdonosok. hogy a 
csépeltető gazdával szemben felelősséggel, a mulasztás 
okozta kárért pedig kártérítéssel tartoznak. Ha a gép 
rossz állapota, hanyag vagy szakszerűtlen kezelés, a 
m unka túlzott siettetése, vagy bármi más, a cséplő
válla lkozó vétkes gondatlanságából eredő ok állapíttat
nék meg, a bércséplővállalkozók tartoznak az okozott 
kárt megtéríteni.

A  nagyobb (2 százalékot meghaladó) szemveszteség 
folytán előállott kár a F. M. 82303/1923. III. B. számú 
rendelet szerint szakértő által mindenkor megállapítható.

Szarvas, 1937. jún ius hó 18-án.
ELÖLJÁRÓSÁG .

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................. 1720 — —’—
Tengeri m. . . . 9 — — —‘—
Á r p a ..................  1 1 0 0  -  1 2  00
Zab ..................  13 00 -  13 50

A P R Ó H IR D E T É S E K
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedé^e Szarvas, 1., Horthy M iklós - 

úl 9. szám.

. Eladó II. bel. kér. 236. szám alatti volt 
Deutschenschmidt féle ház, (elkülönítetten). 
Érdeklődni lehet a közjegyzői irodában : Dr. 
Medvegy György kir közjegyző-helyettesnél.

. Eladó III. kér. 264. sz. "házam, ugyanott 
egy keresztépületet külön is eladok. Termény- 
és liszt őrzésére alkalmas gyalult és festett 
tartályt is eladok., Érdeklődők az Árpád-épü
letben levő fodrászüzletemben találhatnak.

özv. Janúrik Lajosné.

• Cséplőgépek és gazdasági gépek kenésére 
alkalmas kenőolaj beszerezhető a Molor- 
malomban._______ _________________________

. Alig használt, teljesen új úriszoba beren
dezés, négy párnázott borszék, egy bőrdivány,. 
egy kisasztal, háromajtós nagy könyvszek
rény, egy íróasztal hozzávaló bőrkarosszékkel 
kedvező készpénzáron eladó. III. kér. 214.

. Bérlet. Az endrődi és a berényi kövezett 
utak között levő 26 hold szántóföld f. évi 
október hó 1-től haszonbérbe vehető. Tuda
kozódni lehet ez iránt Szarvason, 1. kér. 52. 
szám alatt.

- —

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó 
és azonnal beköltözhető özv. Krecsmárik 
Endréné tulajdonát képező Hl. kér. 104. sz. 
beltelkes lakóháza. Érdeklődni lehet a Szarvasi 
Hitelszövetkezetnél.

i - 11 .........—
. Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz 

Tákos Lajos borbély és fodrász.

. A Magyar Olasz Bank R. T. a Nagyszé- 
nási Károlyi-féle (Wolfinger-bérlet) birtok
parcellázását megkezte. Az árak olcsók, a 
feltételek nagyon előnyösek. Felvilágosítással 
szolgál a Mezőtúri Takarékpénztár fiókja és 
dr. Dörnyei József ügyvéd.

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

. II. kerület, 144. számú ház eladó.

Felelfe m rk « zt*  és kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvait Közlöny nyomda* ét Lapkiadóvá!* 

lalat nyomdájában, I* Horthy Mikiét mt 9« szim.


