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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, I. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Telefonszém : 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.

Az idegenforgalom érdekében
Irta : dr. Görgey István min. tan., 

országgyűlési képviselő

Az idegenforgalom — magyaro
sabban védjárás — jelentősége Magyar- 
országon évről-évre növekszik, nem
csak abból a szempontból, hogy az 
idegenek idejönnek, jól érzik magukat, 
itt hagyják pénzüket, tehát az országnak 
gazdasági hasznot hajtanak, hanem 
abból a szempontból is, hogy azok, 
akik az országot megismerték és iti 
jól érezték magukat, Magyarországnak 
igaz barátaivá lesznek. Minden kül
földi, aki itt jár és megismer, meg
szeret minket, propagálója lesz saját 
hazájában a magyarság igaz ügyének. 
Éppen ezért mindenképpen arra kell 
törekednünk, hogy az idegen itt csak
ugyan jól érezze magét és nekünk a 
íégkisebb hibára is vigyáznunk kell. 
Ezért igen nagy örömmel üdvözöltem 
a kormánynak azi az intézkedését, 
hogy az idegenforgalmi ügyeket, 
amelyek meglehetősen szétágaznak 
és eddig rendszertelenül intézteitek, 
egy felsőbb hatóság egységes irányítása 
alá, az Országos Magyar Idegenfor
galmi Hivatal alá helyezte, amelynek 
dotációjára az 1937—38 évi költség- 
vetésbe csak 46.300 pengő van felvéve, 
azonban ezenfelül ugyanezen célra 
a kivándorlási alapból évi 100.000, 
az államvasúttól évi 400.000 pengő, az 
IBUSz-tól pedig 120.000, összesen 
tehát 666.000 pengő van előirányozva 
s ez mindenesetre mér olyan eszköz, 
amellyel hatékony propagandát lehet 
folytatni. Ezenfelül Budapest székes
főváros is igen sokat áldoz idegen- 
forgalmi célokra. A főváros létesített 
egy úgynevezett gyógy- és üdülőhelyi 
bizottságot is, amely Budapestnek 
főleg gyógyfürdőjellegét propagálja. E 
bizottságnak máris igen szép eredmé
nyeket sikerült elérnie. Végül a költ
ségvetésben, mint rendkívüli kiadás. 
200.000 pengő van beállítva a jövő 
évi eucharisztikus kongresszusra és 
Szent István évre. Hiszem, hogy nem 
fogunk szégyent vallani. Az intézke
dések megtörténtek az államvasu
taknál, továbbá az utak rendbehoza
talát illetőleg és más tekintetben is, 
hogy méltóan fogadhassuk azokat, 
akik a jövő esztendőben az egész 
világról Magyarországra jönnek. Van
nak Tazonhan kérdések, amelyek az 
idegenforgalom Tokozása szempont
jából föltétlenül rendezést igenyelnek. 
Sokszor hjallpm csodálkozva!, hogy 
például, ha válaki 'Magyarországból

Finnországba utazik — már pedig Finn
országban elég nagy az irántunk való 
érdeklődés mert a finnek rokonnem- 
zelnek tartják magukat — az illetőnek 
észt, lett, lengyel és cseh vízumot kell 
váltania. Nem akarom itt összegsze
rűleg feszegetni, hogy ez mennyit jelent, 
de rámutatok arra, hogy egyes kis 
országokban vannak olyan átutazó 
vízumok is, amelyeknek ára 10—20 
pengő között mozog. Ugyanakkor más 
állambeliek úgyszólván minden or
szágban vízummentesen közleked
hetnek. Az utas igazolására az útlevél 
teljesen elegendő,miért szükséges ezen
felül külön költséges vízumot váltani ?

Ez sok országból megnehezíti a Magyar- 
országra való jövetelt. Én tudom, 
hogy a magyar kormány a recipro
citás álláspontján van, ami az egye
düli helyes álláspont is, azt hiszem 
azonban, hogy nekünk, mint kis or
szágnak kellene sok állam féle a kez
deményezőnek Lennünk. Nekünk kel
lene megkezdenünk a vízum eltörlését, 
mert hiába várjuk azt, hogy nagy, 
hatalmas országok — amelyek nem 
is helyeznek súlyt arra. hogy Magyar- 
országgal szemben van-e vízumkény
szer, vagy nincs — kezdeményezzék 
a tárgyalásokat a vízumkényszer el
törlése érdekében.

Pompás betonút köti össze  
Szarvast Békésszentandrásal •

Az útépítő vállalat teljesen megfelelt kötelességének az útépítés során

Évtizedek óta állandó panasza 
volt a községbeli lakosságnak, hogy 
a Szarvas—Békésszentandrás közötti 
útszakasz keskenysége és rosszasága 
miatt a közlekedés életveszélyes. Két 
kocsi alig tudta kikerülni egymást a 
keskeny úton, nagy esőzések idején, 
különösen pedig akkor vált veszélyessé 
ez az útszakasz, amikor autóbusz
járatot vezettek be Kunszentmárton—
Szarvas között. A széles autóbuszok 
nem térhettek le az útszéli keskeny 
földrétegre, mert onnan nem tudtak 
volna a nagy sár miatt visszajutni a 
durva kövezetre, és igy a gyalogosok 
és lovaskocsik mind a sárba szorultak 
le mellőle. A régi panaszokat most 
azután orvosolták. Az állam a 
szarvasiak többszöri panaszára, dr.
Tóth Pál korm.-főtanácsos, országgyű
lési képviselőnk közbenjárására elha
tározta az út betonná való átépítését, 
amelyet a Magyar Útépítő R. T. kapott 
meg. Kora tavaszai hozzá is fogtak 
az út munkálataihoz és állandó mun
kával sikerült js azt a kikötött határ
időre elkészíteni. A vállalat az út mun

kálataiért minden dicséretet megér
demel, mert a szakértők véleménye 
szerint az út kitünően sikerült. Mér
nökeinek hozzáértésénél pedig talán 
csak megértésük, a munkásság iránti 
szeretetük volt nagyobb. A szarvasi 
és környékbeli munkásság sokáig meg 
fogja emlegetni humánus érzéseiket 
és minden alkalommal megnyilvánult 
jóindulatukat. Az út kész. A városban 
• az út szélének kövekkel való kirakása 
és a bejárók, valamint átjárók mun
kálatai folynak. Kár, hogy ismét ár
kokat húznak az út mentén, meny
nyivel szebb lett volna az útszélek 
kimélyitésével a vizlevezetést megol
dani. Más városokban sincs csator
názás, mégis ároknélküliek a főbb 
útvonalak. (Orosháza, Mezőtúr Szentes 
stb.) A városháza előtt is azelőtt 
mennyivel szebb volt a kirakott sétány 
a mostani árok helyén. De talán egy
szer minden megoldódik, ha előbb 
nem úgy a nagy csatornázás idején. 
De áll az út és Szarvas és környéke 
nagy örömmel szemléli a szép munkát.

Ma este kezdi meg szinUszezonját Szarvason  
Károlyi János átszervezett szintátsulata

Az első h£t gazdag és változatos műsora 
meleg színházi jflér

Lapunk multheti számában már 
hírül adtuk, hogy Károlyi János szín
igazgató átszervezett társulata a héten 
kpzdi jnegszjfli-^zezonját a Szarvasi 
BzinkÖrbén.Á közönség nagy érdek
lődéssel várja a több új erével felfris

sített társulat bemutatkozását. Az ejső 
hét gazdag és változatos meleg szín
házi estékét jgér. A pénteki ver§£S 
vígjáték bemutatása mellett operettek, 
zenés vígjátékok, színmű szerepelnek 
a társulat műsorán. A színtársulat



Terménvekre kedvező feltételű kölcsönöket folyósíi
™ ■ ■ ■ ■ imiMiiiiimtiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimmuiiiimiiiimimMiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiNMiHiiiiMiiiiMiiimiiiiiiiimiiiiitiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimi

a SZARVASI HITELBANK Részvénytársaság.
Bővebb felvilágosítások a bank helyiségében nyerhetők.

minden tagja tehetségével és igyeke
zetével áll az igazgatói tervek mellé, 
hogy mindjobban kiérdemeljék a kö
zönség megértését és tetszését. Ha a 
társulat szivvel-lélekkel, áldozatos igye
kezettel fogja fel hivatását, úgy meg
jósolhatjuk, hogy a szarvasi közönség, 
amely a jó előadások iránt mindig 
fokozódó érdeklődést szokott tanúsí
tani, most is szeretettel fogadja majd 
a társulatot. Thália papjai és papnői 
már itt vannak. Estére felgördül a 
függöny és a nemes szórakozás év
ezredes örömei Szarvas közönségének 
leikéből is ki vetülnek. .Tehát hittel és 
bizodalommal, tudással akarással 
előre.

A hét műsora: Pénteken: Néma 
levente. Szombaton és Vasárnap este: 
Marika hadnagya, vasárnap délután : 
Csodahajó. Hétfőn: Házasság. Kedden: 
Sztambul rózsája. Szerdán : Eső után 
köpönyeg. Csütörtökön: Szűz és a 
gödölye.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasérnap délelőtt 
tói. 10 órától magyar, az újtemplomban tólnyelvű isten
tiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemplomban 
a  tótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű irasmagya- 
rázás lesz.

A  szarvasi rom. kát. templomban szünidőben 
vasárnap  és ünnepnap fél 9 órakor csendesmise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise, délután 6 órakor délu
táni ájtatosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délu lán  6 órakor litánia.

Szarvason református isten tiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház disztermében. 
Kondoroson m inden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció
A z 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.

—  Két perces szünet a postán. Marconi 
halála alkalmából a szarvasi postán is szerdán 
este 6 órakor két perces kegyelet-szünetet tar
tottak.

— Halálozás. Honthy Sándor volt szarvasi 
fakereskedő és vendéglős 39 éves korában a 
gyulai kórházban meghalt. A sokak által ismert, 
kedves modorú kereskedő halála mély meg
döbbenést keltett kiterjedt barátai és ismerősei 
körében.

—  Kérelem. A szarvas! Vajda Péter gimná

zium igazgatója tisztelettel kéri mindazokat a 
szülőket, akiknek fiú vagy leánygyermekei a 

jövő tanévben a helybeli gimnáziumba óhajt
ják  folytatni tanulmányaikat és a felvehetés 

csak különbözeti vagy egyéb más vizsga alap
ján történhetnék, legkésőbb augusztus 15-ig 

jelentsék be a gimnázium igazgatóságánál 

abbeli szándékukat, hogy gyermekeik szeptem
ber elején ily vizsgálatokon okvetlen meg 

fognak-e je lenni? Különösen szól e kérelem  
azon t. szülőknek, akiknek leány gyermekei 

polgári vagy egyéb más iskolából (nem gim
názium) óhajtanak a jövő tanévben a helybeli 
gimnáziumba átlépni.

István király hadai ismét legyőzték 
a lázadó Koppány pogány seregét

Tudósítás a 180. sz. Kárpát cserkész-csapat veszprémi táborából

Legutolsó híradásunk óta végbement az 
idei táborozás középponti feladatát kepező 
történeti hadijáték: István király hadai Ven- 
cellin vezérsége alatt megverték a lázadó 
Koppány pogány seregét A fiúk egészen bele

élték magukat a történeti helyzetbe, a legyő
zött pogány magyarokat meg is keresztelték 
megfelelő külső formaságok kozott. Este tör
téneti tábortűz volt. Itt beszéltük meg a nagy 
nap eseményeit, a regősök és igricek elmond
ták dalban és énekben a hősi tetteket. A  tűz
benéző fiuk átszellemült arca, a gyönyörű 
csillagos égbolt és a múlt dicső emlékeit sut
togó fenyves mind azt mondták és hirdették : 
Ne félj te kicsi nyáj, bús magyaroknak szen
vedő népe, néked adja az igazságos Isten a 
te országodat, csak higyj, remélj és légy oly 
bátor és vitéz, mint voltak a te elődeid \ A  
szebb magyar jövő hite és akarása csillogott 
minden Kárpát-cserkész szemében!

A hét második felében megkezdődtek a 

kirándulások. A csapat meglátogatta a herendi 
porcellángyárat, a zirci apátságot és a magyar 

tengert, a gyönyörű Balatont. A világhírű he

rendi porcellángyárban láthatták a fiúk a ma
gyar kézműipar csodálatos alkotásait, a magyar 
géniusznak teremtő erejét. A zirci apátság 
könyvtárában és múzeumában pedig belepillant
hattunk abba a széles és mély kultúrmunkába 

amelyet a rend ezen a vidéken kifejtett a 
múltban és végez a jelenben is.

Boldogan élvezték végül a szarvasi cser
készfiúk a Balaton meleg simogató vizét és 
az eléjük táruló lebilincselő panorámát a ba
latonalmádi-! strandon. A balatoni kirándulás

Vásároljon
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könyvecskére!

napján látogatta meg a csapatot dr. Dörnyel 
Józef ügyvéd, aki ismert kedvességével meg
örvendeztette a fiúkat a magával hozott hazai 
édességek kiosztása során. Egyben szemtanúja 

lehetett annak a mosolygós, örvendező életnek, 
amely a cserkészet sajátja. A  táborozás vége 
felé közeledünk. Fájó szívvel bontani kezdjük 

sátorvárosunkat, kis államunk épületeit, ahol 
visszaálmodtuk magunkat az ezeréves múltba, 
láttuk a jelen csodáit és szépségeit s láttunk 
biztató varázslatos álmokat a jövőről. Lélek
ben meggazdagodva, testben megerősödve té
rünk vissza otthonainkba és abban a hitünk

ben megerősödve : Hiszünk Magyarország fel
támadásában !

Veszprém, csererdő július 21.

Korim Kálmán.

Megbízható * aktív társaságbeli

hölgyet keresünk
párisi cég képviseletére

Szarvas és környékére. 
Ajánlatok „Kevés könnyű munka"jeli- 
gére Blockner J. hireetőjébe Budapest. 

IV. Városház ut. 10 küldendők.

—  Értesítés a kereskedelmi iskolából. A
szarvasi kereskedelmi iskola igazgatósága ez

úton is felkéri azon t. szülőket, akik leány 
gyermeküket a jövő tanévben is megnyíló 
helybeli Kereskedelmi Iskolába óhajtják járatni, 
hogy ebbeli szándékukat mielőbb, de legké
sőbb augusztus hó 20-ig jelentsék be az igaz
gatóságnál . Tekintettel a jövő tanév korábbi 
megnyitására, föltétlenül szükséges, hogy az 
igazgatóság kellő időben kapjon tájékoztatót 
a beiratkozó növendékek számáról. A  jelent
kezés naponként a déli órákban történhetik 
meg a gimnáziumi igazgató irodájában.

— Telefont kap minden ügyosztály a város- 
házán. A szarvasi városházán a tisztviselői 
munka megkönnyitése érdekében a rendőrségen 
elosztó központot állítanak fel, amely kilenc 
mellékállomással fogja ellálni az egyes ügyosz
tályokat. A telefon átcsereléshez már hozzáfogtak.

—  Elkeseredése miatt a halálba. Farkas Ist
vánná Nótári Mária 40 éves szarvasi lakos csa
ládi összekülönbözés miatt annyira elkeseredett, 
hogy lakásában egy szegre az udvaron talált 
lókötőfékkel felakasztotta magát. Mire rátaláltak, 
már halott volt. Hozzátartozói és a hatóság 
részére búcsúlevelet hagyott hátra.

I!=

yaralásra  |
=  és egyéb célokra schilling és mindenféle |B 

jH  külföldi pénz igénylése, vízumok és uta- WM 

=  zási jegyek beszerzése eszközölhető a =

■  Szarvasi Takarékpénztárnál, jj|
=  ahol ausztriai nyaralásra díjmentes pro- H  

l g  spektusok és felvilágosítások kaphatók, g§i
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[Mezőgazdasági Közraktárak Rt.i
|  Te lefon szám:

I  15.
szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám: I

a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. 1
| elfogad tárolásra mindennemű terményt és árat igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- 1
■ pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. I

I  Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. |
lllllllltIHIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

# —  Beküldött levél. Igen tisztelt Főszerkesztő 
Ur! A Szarvasi Közlöny 1937. július 1 1 -iki 
számában „A közönség jóindulatának kihasz- 
nálása“ dm alatt egy közleményt helyeztünk 
el, amelyben közóhajnak adva kifejezési egy 
sajtótermék szokatlan terjesztését tettük szóvá. 
Mivel Főszerkesztő Urat bizonyos oldalról 
cikkünk miatt személyes sérelem érte, köte
lességünknek érezzük az Ön reputációja 
miatt és az objektív igazság érdekében ezúton 
is az elnézését kérni.

Változatlan együttérzéssel: 
Több olvasó.

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

A gazdasági tanintézet /VvJ 
igazgatóságának felhívása

A gazdasági tanintézet létszáma az 1937— 
-38. évre betellett, az igazgatóság 150 tanulót 
vett fel s bár még folyton jönnek a jelentkezések,
-a tantermek méretei több tanuló felvételét lehe
tetlenné teszik. Amig pár évvel ezelőlt a tan
intézet benépesítése erős propagandát tett szük
ségessé, most a visszautasitandók nagy száma 
okoz gondot. A jövő tanévre ez a helyzet eny
hülni fog, mert akkor megnyílik az ország má
sodik középfokú gazdasági tanintézete Székes- 
fehérváron, amire a szarvasi lanintézet teher- 
-mentesilése érdekében is nagy szükség van.

A 150 tanulóból helybeli és környékből 
bejáró tanuló 14 van, a tanintézet konviktusában 
elhelyezhető 66 tanuló, úgyhogy 70 tanuló szá
mára a tanintézetnek nincs helye. Ezek közül 
20 elsőévest az igazgatóság félbentlakónak vett 
fel, akik reggeli előtt a tanintézetbe bemennek, 
napközben a bentlakókkal együtt tanulnak, ét
keznek stb. és csak vacsora után mennek szál
lásaikra, 50 tanuló pedig az eddig szokásos 
módon kintlakó és kintétkező lesz. Ezek elhelye
zése az igazgatósagnak nagy gondot okoz, mert 
az elmúlt évek megmutatták, hogy e téren nem
csak a kintlakó tanulók, de a szállásadók köz
felfogása is erősen kifogásolható és ismételten 
panaszra adott okot. Hogy ez megváltozzék, az 
igazgatóság kéri Szarvas közönségét, hogy szállás-, 
vagy szállás- és ellátásadásra csak az vállal
kozzék. aki a gazdász-tartásban nemcsak anyagi 
hasznot keres, hanem a serdülőkorban lévő 
lakójával szemben a szülő tekintélyéi, annak 
irányi tó* nevelő s ha kell, fegyelmező erélyét is 
képes és hajlandó biztosítani. E szülőkkel szem
ben fontos lelkiismereti kötelezettsége érdekében 
az igazgatóság a szállásadók megválogatása körül 
a legnagyobb gonddal fog eljárni s ahol a múlt
ban mulasztásokat és teljes szabadjára engedést 
tapasztalt, oda kintlakási engedélyt nem ad, a 
kintlakókról, valamint a szállásokról rendszeres 
feljegyzést vezet s akinél e szempontja méltány
lását biztosítva nem látja, attól lakóját bevonja 
vagy elköltözteti s a kintlakó tartásra jogosultak 
közül minden mellékfekintet nélkül töröli.

Ezért a tanintézet igazgatósága a múltban 
adott minden lakásengedélyezést most hatály
talanít és az 1937—38. iskolai évtől kezdve 
csak annak a lakását engedélyezi, aki ezl a 
tanintézet titkári hivatnlában díjtalanul kapható 
jelektkezőiven — megfelelő kötelezetiség vállalása 
mellett — 1937. augusztus 1-ig kéri és amely 
lakást tanügyi, valamint egészségi [szempontból 
való megtekintés és elbírálás után augusztus 15-ig 
írásban engedélyezi.

A  mennyei ütegek dörgése fogadta 
a Mátrába érkezett szarvasi cserkészeket

Nagyon jól érzik magukat a fiúk Mátrafüreden.

Mátrafüred, július 21.

Látjuk még az aggodó anyák könnyes 
szemelt zölddel díszített kocsinkon megpihenni. 
Amint elindult a vonatunk megkezdődött az 
egészséges rázás jobbról-balra és vissza. Tej
felnek képzeltük magunkat, amelyet az állam- 
vasút vajjá akar rázni. Egymásután bekapcsol
nak Mezőtúron, Szolnokon, Hatvanban és Vá- 
mosgyörkön, ugyanitt rákapcsolnak természe
tesen a hosszú szerelvények végére kerülünk 
s pár perces pihenés után újra kezdődik a 
rázás.

Gyöngyösön végre megtapogattuk tagja
inkat, de miután megtaláltuk őket, leszálltunk. 
Tiszteletünkre a magas felhők fényjeleket ad
tak le s pillanatok múlva megszólaltak a mennyei 
ütegek. Az ég is örömkönnyeket hullatott a 
kis és nagy alföldi gyerekek láttára, úgyhiszem 
a hirtelen zápor a mamák könnyéből gyülem- 
lett össze s itt Gyöngyösön összetalálkoztunk 
és ránkhullatták.

Csakhamar kiderült, holminkat a kisap- 
ródokkal együtt < felraktuk egy társzekérre s 
megindulunk a púpos világ felé 1 A Kékes is 
levetette fenyegetően sötétszürke palástját és 
felvette kék köntösét, a nap is kezdett rámo

solyogni, mintha aranyos mosolyával egyre 
biztatta volna: „Csak csalogasd őket feljebb 
és feljebb*. Mátrafüredre. érve, ott várt már 
táborhelyünk talpánál a jó száraz szalma. Az 
apródok a többiekkel együtt gyorsan megtöm
ték szalmazsákjaikat, mert a gyakori hátizsák 
és dobozbontás és tartalmának bekebelezése 
után pihenni vágytak. Gyönyörű táborhelyün
kön este már minden rendben volt. A tábor 
lábánál patak kellemes csobogása, a lombsu- 
sogás és Kékes oltalma alatt lehuzódó kelle
mes levegő hamar álomba ringatta a csapatot. 
Egy viharlámpa ég, az első őrséget az apró
dok adják, ezzel oszlatják el azokat az aggo- 
dalmakat, amelyekkel elengedték gyermekeiket. 
Holnap megkezdődnek a két és az apródok 
részére tervezett egy napos kirándulások, ame
lyek sok ismeretet, meglátást és örömet fogunk 
a fiúknak nyújtani. Meg volt az első tábor! 
istentisztelet is, amelynek záró imájában meg
emlékeztünk az otthoniakról is, akiket ezen 
üzenetünkkel is szeretettel köszöntünk a 
Szarvasi Közlönnyel együtt.

Cserkészüdvözlettel: 

Krón Ferenc
parancsnok.

—  Halálozás. Rozváczi Omazta Gyuláné szül. 
nemes Kertay Ida a Szarvason is sokak által 
jól ismert jótékonykodó lelkű békéscsabai úri- 
asszony 78 éves korában elhunyt. Szarvason az 
Omazta család gyászolja.

x Jövedelmező külső munkálatokra 
agilis ü z le ts z e r z ő k e t  alkalmaz a 
a Szarvasi Takarékpénztár.

—  Felvétel a Márta Diákotthonba. A budapesti 
IX. Liliom utcai 13. sz. alatti Márta Mater Diák
otthonban megüresedett helyekre az az 1937—38. 
tanévre szóló felvételi kérvények augusztus 20-ig 
beadhatók. Pályazhatnak oly szegénysorsú, 
példás viseletű és jó előmenetelű egyetemi és 
főiskolai hallgatók, akik tanulmányaikat Buda
pesten végzik. A szobák 2—6 személyesek. A 
város közepén, az egyetemhez közelfekvő, szép 
kertes otthonban, ahol külön tanuló, társalgó és 
fogadószoba, fürdő, zuhanyozó, fűtés és gázrezsó 
használat, tornaszer és telefon szolgálják a hall
gatók kényelmét, a bentlakás díjtalan. Bővebben 
felvilágosítást készséggel nyújt postán is (bélyege  ̂
válaszboríték mellékelendő) az otthon igazgatója. 
Személyesen reggel 8—9 óra között.

—  Választmányi ülés. A Nemzeti Egység Párt
szarvasi szervezete július 25-én, vasárnap dél
után 2 órai kezdettel a Polgári Kör helyiségé
ben választmányi ülést tart. f

—  Jótékonycélú mulatság. Az Izr. Jótékony 
Nőegylet kabaréval egybekötött jótékony mulatsá
got rendez 24-én, szombaton este 9 órai kez
dettel az Árpád-szálló kerthelyiségében. Meghívó 
nincs. Vendégeket szívesen Iát a Rendezőség.

—  Szegedre félárú kedvezményes igazolvá
nyok és a Szegedi Szabadtéri Játékokra színház
jegyek bővebb felvilágosítással Anderitiannál 
kaphatók.

—  Flőbertvevő jelentkezzen. A szarvasi rend
őrség kéri azt az egyént, aki az elmúlt két 
hónap alatt Flóbert-puskát vásárolt, hogy jelent
kezzen a városházi őrszobán.

— A gyerekekre zuhant a ledültfal. Szelényi 
János szarvasi ev. lelkész békésszentandrási ta
nyáján kőmivesek dolgoztak. Az ólak építésénél 
az egyik fal leomlotl. A fal mellett ifj. Kohút 
György béres négy gyermeke játszadozott. Há
romnak sikerült a beomló fal elől elfutnia, a 
negyedik, a négyéves György nevű kisfiúra 
azonban rádült és maga alá temette. Azonnal 
segítségére sietlek és sikerült is élve kimenteni. 
A kisfiú jobb lába eltörött, és zúzódásokat szen
vedett. A gyulai kórházba szállították. A vizsgá
lat megindult, hogy a balesetért kit terhel a 
felelősség.

Községi M a n g o l z u g i

Strand s ve ndéglő
Állandóan meleg és hideg ételek

Szombatom és vasárnap este 
családias összejövetelek !

Hűsített italok! 
Magyaros ko nyha: 

C i g á n y z e n e !
Figyelmes kiszolgálás! 

Frissen csapolt sori
Elsőrangú boro k!

Társaseosszejö ve telek 
megrendezését vállaljuk!

Olcsó árak!
Egész nap nyitva !



— A protestáns írók egy kötetben. Chovén 
József, a csabacsűdi ev. egyház kiváló költő- 
popja régi hiányt igyekszik — lapunkban mér 
gőzölt nagyszabású egyháztársadalmi tervével — 
pótolni. A protestáns irók és költők szavalásra 
alkalmas vallásos költeményeit gyűjti össze egy 
kötetbe és Protestáns Költők Antológiája címmel 
akarja a közeljövőben megjelentetni. Az egyház
társadalmi életben oly nagyon nélkülözött sza
valókönyv kiadásának hirét örömmel fogadták 
az egyházi egyesületek is, a protestáns költők 
pedig örömmel vállaltak munkát a verskötetben 
való szerepléssel. Chován József a főszerkesz
tése alatt kiadásra kerülő mű s.zejkesztőbizott- 
ságába dr. vitéz Zerinváry Szilárd szarvasi kir. 
járásbirót, Marjay Géza békésszentandrási ref. 
lelkészt és Orosz Ivánt, lapunk munkatársát hivto 
meg. A kiadandó mű seregszemlét tart majd a 
protestáns irók fölött és azoknak további szoro
sabb együttműködését és nyilvántartásét is esz
közölni fogja.

-- Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben július 16*23-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek: Potoczki Pál és Babinszki 
Mária leánya Mária, Gajdos György és Rá- 
gyanszki Zsuzsanna fia György, Litavecz Pál és 
Kovács Erzsébet leánya Erzsébet, Timár Antal 
Uhrin Mária fia Lajos-Mihály, Filóci Mihály és 
Adamovszki Anna fia János, Hruska György és 
Kepenyes Mária fia György, Komár György és 
Kovács Zsuzsanna leánya Zsuzsanna. Házasságot 
kötöttek : vitéz Csatai György Litauszki Zsuzsan
nával. Elhaltak: Filyó Erzsébet 2 hónapos, Özv. 
Balázs Györgyné Gyuris Anna 49 éves, Nyem
csok Judit 4 hónapos, Májer Mária 3 hónapos, 
Rafaj János 78 éves, Farkas Istvánná Nótári 
Mária 40 éves korukban.

—  Beleesett a boronába. Medvegy István 21 
éves szarvasi béres munkaadójának, Hruska 
Jánosnak házánál a boronát akarta letenni a 
kocsiról. Munkaközben megszédült és beleesett 
a boronába, amely esés közben bal lábén a 
húst felhasitotta. Dr. Kerényi Miksa orvos része
sítette elsősegélyben.

—  Köröznek egy gyereket. Keller Lajos tíz
éves menhelyi gyermek az öcsödi menhelyi telep
ről eltávozott. A járás főszolgabirája körözéséi 
rendelte el.

—  Elvesztették munkásigazolványaikat. Brusz- 
nyiczki János és Kozák István szarvasi lakosok 
munkásigazolványaikat elvesztették. Az elveszett 
igazolványokat semmisnek jelentették ki.

— Véletlenül leütötték a rudassal. Gaál Ist
ván szarvasi géplakatos gépénél dolgozott Kür
tösi János 24 éves szarvasi napszámos. Özv. 
Kunstár Mihályné tanyáján cséplés közben a 
szalmahordók véletlenül megütötték a rudassal 
és oldalán igen súlyos siénjrlést szenvedett. Dr. 
Placskó Soma községi orvos kezeli.

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

A Magyarság kliring-akcióján̂ c tagjai
Az alábbi cégek a Magyars4 g kliring- 

szelvényeit a feltüntetett °/o arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring-szelvé
nyeinek felhasználásával, hogy megtakarít' i 
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 %.

Könyv-, papir- és zeneműkereskedés, 
Nagy Sándor, Horthy Miklós-út 9. tankönyvek 

kivételével 5°/o.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 %>.

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

Vas* és iiáztartási cikkek: Bárány 
Béla, Kos3uth-tér 48. szám, dürvá áruk Iq- 
vetéfcvel 2  °/o.

Kondoroson

100 és S0 kishold
príma minőségű széntó

e l a d ó .

6 “,1.-os nettó bérjövedelem.
tőkebefektetésre k iv á lóan  a lka lm as .

Felvilágosítást nyújt : Thury Lajos 

Békéscsaba, Békési út 6.

—  Lábába fúrodott a toklász. Török György
IV. külkerületi 151 hsz. a. lakos vitéz Nemes 
Gyula földjén dolgozott. Szalmarakás közben egy 
toklász jobb lábának újjai közé fúródott, Dr. 
Faragó Mór orvos vette gyógykezelés aiá. Sebé
nek kezelése 2—3 hetet vesz igénybe.

—  Baleset kerti-munkaközben. Madarász Já
nos szarvasi lakos a Pepi-kertben kerli-munká- 
vaí foglalatoskodott, amikor bal alsókarját a 
gereblyével megsértette. Dr. Grósz Jenő orvos 
vette gyógykezelés alá. Állapota nem súlyos.

—  A Munkásotthon Szövetkezet segélye. A 
szarvasi Munkásotthon Szövetkezet adósságainak 
csökkentésére segélyt kért a vármegyétől. A tör
vényhatósági bizottság 150 pengő segélyt szava
zott meg.

—  Tizholdon aluli védett gazdabirtokosok fi
gyelmébe. Az új gazdarendelet, amelyet most 
tárgyalt le a 33-as bizottság, különösen nagy
jelentőségű a 10 holdon aluli gazdák adósága- 
inak rendezése szempontjából. A törpebirtokosok 
adóságainak az a része, amely a kataszteri tiszta 
jövedelem negyvenszeres szorzatán túl esik, 
már rendezés alá került, amennyiben azokat 
az állam könyvadóságként vállalta magára. A 
mostani rendezéssel a negyvenszeres szorzaton 
belül eső rövidlejáratű tartozásokat alakítják 
át hosszúlejáratúvá. Még pedig a védett törpe
birtokos 30 év alatt törleszti le tartozását és 
fizet évente 4 és fél százalék kamatot. A gaz
daadós lemondhat tartozásának konverziójáról. 
Ha a gazdaadós a konverziókról lemond, a 
védettséget automatikusan törlik és rövid idő 
múlva az elé a helyzet elé kerülhet, hogy 
jelenleg fennálló tartozása később egyszerre 
esedékessé válik. Ebben az esetben a pénzin
tézet követelésének teljes összegét készpénzben 
kapja meg. Egy részt az a körülmény, hogy 
a régi tartozást 50 év alatt kell törleszteni, 
másrészt pedig az a körülmény, hogy igy biz
tosítva van 50 évre előre, hogy csak négy és 
fél százalék kamatot kell fizetni, olyan előnyöket 
jelent a gazda számára, hogy ha helyesen van 
informálva érdekei felől, egyetlen egy sem 
akad közülük, aki önként lemondana a kon
verzióról, rövid lejáratú hitelének 50 éves hosz- 
szúlejáratú hitellé történő átalakításáról, amikor 
ezt neki kívánni jogában áll. Éppen ezért igen 
szükséges, hogy az adósokat felvilágosítsák, 
ml áll érdekükben, nehogy valaki is megtévesz
tésnek áldozatul esve, adóságainak átalakítását 
ne kívánja. Különösen szükséges, hogy ha a 
hitelező emel kifogást az átalakítás ellen, akkor 
a gazda határidőn belül tiltakozzék, mert a 
rendelkezések szerint, ha elfelejt ellentmondani 
a hitelezőnek, akkor a hallgatását beleegye
zésnek veszik. A konverzió tehát, mindent egy
befoglalva, a törpebirtokosok számára igen 
.előnyös s mert ez számukra előnyt jelent, fel 
kell világosítani mindenkit, hogy ne mondjon le.

Polgári stákat, 
gimnazistákat

javitóvizsgára
olcsón előkészítek.

Cim a kiadóhivatalban. : o :

A azarvw kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
58T9/1937. tfevi szám.

Atw éri hirile(néay>kivMUÍ
Szajvo^í tiÜeltwank r-t. szarvasi t*ej. cég vfgrehpjtajó- 

nak t)ém jén Nándor (Antal 'fia) végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható

ság utóajénlfitro újabb árverési 700 P lökekövetetés és 
járulékai behajtása végeit a szarvasi kir. járásbíróság 
területén levő. Öcsöd községben fekvő, s az öcsödi 4290. 
sz- betétben A  I. 1— 2 sorsz. 7934/2., 7935.2. hrszámok 
alatt felvett, Csökönyéri dűlőben fekvő 2 hold és 1472 
négyszögöl szánló és 185 négyszögöl ugyanottani csa
torna ingatlanra 1800 P kikiáltási árban a 7935 2 hr- 
szám alatti ingatlanra C 1. sorsz. alatt a Körös-Tisza- 
jMarosi Ármcntesitő Társulat javára bekebelezett viz- 
szolgalmi joggal terhelten elrendelte.

A: árverést 1937. évi augusztus hó 18. napján délután 
fél 5 órakor Öcsöd községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál 
alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverclni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szám í
tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előieges birói Jeléibe helyezésé
ről kiállitoll letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláirni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet telt, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Szarvas, 1937. évi július hó 2-án,

Dr. Zerinváry S. k. ^  kiadmany hitelcül :

kir. járásbiró. Raffai S. k.
kezelő.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .........................  1980 —  — ’—

Tengeri m. . . . 9 50 — —’—
Árpa . . .  . 1550 — —*—
Zab .......1450---------- V

P U B L I K Á C I Ó

6 hold föld eladó vagy kiadó, I. 517. — Hóz eladó.
IV. 585. — 32 hold föld tanyával K iadó, IV. 262. —- 
15 hold föld kiadó. T III. 1. — 30 hold föld kiadó, III. 
294. — 22 hold föld kiadó, III. 179. —  5 hold föld 
kiadó, II. 370. —  Bérest keres T II. 86. —  Kocsi el
adó. II. 311. -  H áz eladó, III. 42.. II. 311.. 11. 187. —  
40 hold föld kiadó, 111. 244. —  10 hold föld tanyával 
K ia d ó , IV. 359. —  15 h o ld  föld eladó, T II. 04. - 15
hold föld kiadó. II. 284. — 25 hold föld kiadó, II. 127.
— 25 hold föld kiadó, IJI. 152. — Tanyást keres. IIL 

292. —  Ócska nád eladó, IV. 412. — 25 hold föld ki
adó, IV. 250. — Búzapéva és törek eladó, IV. 105.

APRÓHIRDETÉSEK
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, I.t Horthy M iklós 

út 9. szám .

. Eladó egy jó karban lévő üzletberendezés 
és két ingaóra. II. kér. 17. szám.

. Fűszerüzlet berendezéssel eladó ; ugyanott 
szőnyegszövőszék. Cim a kiadóban.

. Eladó 520-as Fiat .gyártmányú, general-ja- 
vitolt személyautó. Érdeklődni lehet I., 85. 
szám alatt.

. Eladó üzlethelyiség korcsmával. Érdeklődni 
lehet Krakó 19.

. Eladók II. kér. 8 6 . és III. kér. 42. számú 
házak. Érdeklődni lehet Kondoroson 6 8 . tanya
szám (Károlyi-puszta) alatt.

. Terehalma mellett (szentesi határban) 41 
és fél hold föld tanyával, nagy gyümölcsös
sel eladó. Értekezni lehet Füsti Molnár Bé
lával a helyszínen.

. Eladó I. kér. zöldpázsit 551. számú ház.

* Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz 
Tákos Lajos borbély és fodrász.

. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron «ladó. 
Érdeklődni lehet ugyanolt._________________

■ TI. kerület, 144. számú h$z elqcjó.________

fololfii Btrkeot* fa kiadó NAGY SA N11 OK 
Nyomtat! *  'Sxarvasl ftfelSay nyomda* és LejUdidóvil* 

U kt nyomdájában, L Horthy Jflttfo mi f ,  ixIÍb.


