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Az „úr11 fia 
és a kereskedés

Irta : dr. v itéz Tóth András orsz.-gyül. képv.

A kormány — helyesen — félredob 

minden elavult és a mai világban nem illő 
társadalmi előítéletet« amely azt mondja, 
hogy az „úr" fia ne menjen kereskedőnek, 

mert az „úr fia csak úr lehet.“ Nagyon so

kat vesztettünk nemzeti vagyonban emiatt 
a felfogás miatt! A kormány a magyar nem

zet jövőjét, az intelligens, keresztény fiatal
ságot be akarja kapcsolni a közgazdasági 
életbe. Ez végtelenül helyes és okos dolog. 
Annyiszor hallottam már erről ragyogóbbnál 
ragyogóbb politikai beszédeket és gondol

koztam azon : jogot elvenni olyan könnyen 
nem lehet parlamentáris államban ; munka- 
alkalmat teremteni végtelenül nehéz autar- 

chiás gazdasági életben ; hogyan kell tehát 

megoldani a kérdést, hogy meglássuk azokat 
a réseket, amelyek nem vágnak a mások 
vagyontestén és hűséges állampolgári lelkű
idén sebeket, hanem a kormány részére 
lehetővé teszik, hogy ezeken keresztül súlyos, 

nehéz problémákat oldjon meg. Ilyen rést, 

önmagától mutatkozó rést, talál az ember, 

ha a keresztény ifjúságot a közgazdaságba 
akarja bekapcsolni. Az első lehetőség pedig 
a közgazdaságba való bekapcsolásra: a kis
kereskedőnek való nevelés. Már most'mi kell 

ehhez ? A kiskereskedelembe való bekapcso

lódáshoz, a kormány részéről éppúgy, mint 

az egyén részéről lelkiismeretesség kell. Át

gondoltnak és szervesnek kell lennie annak 
a gondolatnak, amelyet a kormány ilyen ne

héz helyzetben keresztül akar vinni. Meg 

kell állapítani, hogy ma a kiskereskedelmet 

veszedelmesen fojtogatja a nagytőke és a 

gyáripar. Nem szeretném, ha félreértenének: 
kapitalisztikus államban nem lenne józan 
ember az, aki a tőkét megtámadná. De a 

gyáripar a kiskereskedelmet, valóban, fojto

gatja és kereskedelmi vállalkozásaival — 

amitől feltétlenül meg kell szabadítani a kis
kereskedelmet — az egész gazdasági életet. 

Meggyőződésem, hogy ha ettől a kereske
delmet megszabadítjuk, akkor ezzel az egész 

gazdasági élet megszabadul egy súlyos te

hertől. A kiskereskedelem, sanyarú sorsa 

miatt, nem irigylésreméltó pálya. Meg kell 

tehát teremteni a lehetőségeket, a kedvet, 

hogy a magyar intelligencia ifjúsága keres
kedői pályára menjen. A magyar kiskeres

kedők a magyar kereskedelem kombattánsai 

méltók arra, hogy kormánysegitség és törvény

hozási segítség jusson a részükre. Jó ma

gyarok ezek . . .  Hej, de sok kiskereskedő 

üzlete zárult be 1914-ben azzal, hogy „be

vonulás miatt zárva,” de nem láttam egyet
lenegy olyan gyárat sem, amelyen ez a tábla 

függött vohtip, amikor mi hazajöttünk. 1916-

ban, 1917-ben rokkantén és bénán. De a 

magyar kereskedelem védtelenül is jóakaratú, 

hűséges, dolgos, szerény munkásréteg. Sajnos, 

azonban ma olyan a helyzet, hogy már a 

proletári életszínvonal közelébe süllyedt.

Azokat kellene kormányintézkedésekkel ki

küszöbölni, akik ezt a gazdasági réteset ide 

süllyesztették. Teljesen tisztában vagyok azzal, 

hogy a kormány sincs bővében a pénznek.

Bizony, azt is tudom, hogy nincs senki ebben 

az országban, aki a világviszonylatban is 

elismert kiváló tehetségű magyar fiatalságot 

tisztviselő gondokkal teli íróasztalokhoz kí

vánná szorítani. Nem a hivatalok és a szö

vetkezeti irodák adminisztrációjában van a

A jövő vasárnap tartja meg 
országgyűlési képviselőnk beszámolóját

Szarvas polgársága nagy érdeklődéssel várja 
dr. Tóth Pál kormányfötanácsos beszámoló beszédét

helye a magyar ifjúságnak, hanem a keres

kedelem első tüzvonalában, a kiskereskede

lemben ! Igaz, hogy ezen, az úgynevezett, 

önálló pályán nincs szamárlétra, nincs nyugdíj 
sem, nincs kegydij sem. van azonban egy 
lehetőség: megnyitni az utakat, a komoly,
önálló munka mellett, a vagyonosodáshoz, 
megszeretni a kitermelt magyar értéket, s 

megtanulni a takarékoskodást s az értékek 
helyes felhasználását. Ha kedvet teremtünk 

a magyar intelligencia fiatalságában a keres

kedői pálya iránt, hosszabb-rövidebb idő 
elteltével már nem a hivatalnoki fizetésre 
várók serege fog szaporodni, hanem az ön

álló adófizetők és munkaadók tábora.

Dr. Tóth Pál országgyűlési kép
viselőnk, amikor először mondott prog
rambeszédet á szarvasi választó- 
közönség előtt, nem sokat igérő és 
álombaringató frázisokat pufogtatott el, 
hanem a megfontoltság és higgadtság 
méltóságával Ígérte meg. hogy a vi
szonyoknak és az adandó helyzetek
nek megfelelően mindent meg fog 
kísérelni, hogy azok a szükségletek, 
amik kivitelre várnak, megvalósulja
nak. Azóta tizenegy év múlt el és a 
hagyományos és szokásos képviselő- 
jelölti nagyotigérések nélkül dr. Tóth 
Pál ez idő alatt annyit és oly sokat 
tett, hogy ezelőtt évtizedek alatt se 
tapasztalt Szarvas lakossága ennyi 
előrehaladást, ö  nem ígért, de minden 
alkalmat felhasznált, hogy a választó- 
polgárságért, a városért és a választó* 
kerületért a nehéz idők, a gazdasági 
válságoktól oly hosszú éveken át súj
tott nehézségei dacára az alkotó munka 
itt is megindult és számos nagy köz

munka és egyéb alkotás igazolja fá
radhatatlan munkásságát, úgy egyesek, 
mint a közösség szempontjából. Dr. 
Tóth Pál kormány főtanácsos, ország- 
gyűlési képviselőnk azonban nem 
nyugszik az elért szép sikerek ellenére 
sem. Űrökké aktív munkássága újabb 
lehetőségeket keres, hogy szolgálhassa 
a polgárság érdekeit. És most, hogy 
beszámolóra készül, meg kell állapí
tanunk, hogy neki könnyű beszámolót 
tartania. Annyi alkotás, a polgárság 
érdekeit előbbrevivő beruházás dicséri 
munkásságát, hogy méltán élvezi a 
kerület lakosságának legteljesebb bizal
mát, sőt a más pártállásúak is csak 
elismeréssel és dicsérettel nyilatkoznak 
képviselői működéséről. Dr. Tóth Pál 
beszámoló-beszédét a jövő vasárnap, 
augusztus 8-án délután háromnegyed 2 
órakor kezdődő gyűlésen fogja a 
Kossuth-téren elmondani. A beszámoló 
gyűlés bővebb programjáról a jövő heti 
számunkban fogunk beszámolni.

Gazdag tartalommal jelent meg 
a Gazdasági Tanintézet értesítője

Az öntözéses gazdálkodás az Alföld képét nagy mértékben átalakítja
és fellendíti lakossága óletét

A napokban hagyta el a sajtót a 

szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel Középfokú 

Gazdasági Tanintézet gondosan megszerkesz

tett és egybeállitott értesítője, amely a kiváló 

iskola elmúlt tanévi munkássásáról számol 

be, mindenre körültekintő figyelemmel. Dr. 

vitéz Székely Győző igazgató szakavatott 
szerkesztésében megjelent értesítő vezető

helyén Csabai Kálmánnak, az iskola nyu

galomba vonult igazgatójának fényképét és 

munkásságának méltatását találjuk, majd 

Páter Káröly és Kállay Koméi tollából „Az 

öntözéses gazdálkodás problémái4" cimű ta
nulmány ismertet meg bennünket az öntözé

ses gazdálkodásról, annak beruházásairól, 

munkájáról és eredményeiről. Megállapításuk
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szerint az öntözéses gazdálkodás az Alföld 

képét nagy mértékben fogja átalakítani és 

fellendíti lakossága életét/ Élvezetes, kanul- 

ságosés értékes cikk. A tanintézet személy

zetének bemutatása után az elmúlt tanév 

történetének részletes beszámolójára találunk, 

majd az elméleti és gyakorlati oktatásról, a 

valláserkölcsi nevelés és fegyelemről, az 

intézet tanügyi felszereléséről, a tanintézet 

gazdaságáról szóló kimerítő ismereteket ol

vashatjuk el. Külön fejezetek szólnak a lá

togatókról, a képesítő vizsgákról, az ösztön

díjakról és tandíjmentességről, a. jufalmazá- 

sokról, amik után a tanulók érdemjegyeinek 

felsorolására találunk. A statisztikai kimuta

tások szerint a tanulók létszáma 145 volt. 

Előmenetel, szempontjából 5 általános jeles, 

17 általános jó és 81 általános elégséges 

osztályzatot kapott. Egy tárgyból elégtelen 7, 

kettőből 13 és többől 13 tanuló lelt. Az ér

tesítő végén a tájékoztatót találjuk meg. A 

hangulatos, képekkel diszitelt értesítő figye

lemreméltó csinos kiállításban a Szarvasi 

Közlöny nyomdájából került ki.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, délután ö órától m agyar az újtemplomban nagyar- 
nyelvű istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű 
irásmagyarázás lesz.

A szarvasi rom. k á t . . templomban szünidőben 

vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csendesmisc. 10 
órakor szentbeszéd, nagymise, délután 6 órakor délu
táni ájtatosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délután 6 órakor litánia.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház 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 augusztus hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látja el.

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

—  Egyházi tanácsgyűlés. A szarvasi ev. 

egyházközség tanácsa július 30-án a Kosuth- 

téri egyházi épület dísztermében tanácsgyűlést 

tartott. Az ülésen nagyobbrészt a gazdasági 

bizottság előterjesztéseit tárgyalták le.

—  Hivatalvizsgálat Dr. Ugrin László járási 

főszolgabíró a hét több napjain hivatalvizsgá- 

latot tartott a szarvasi városházán.

—  Képviselőnk előadása a váltság-foldekről. 
Dr. Tóth Pál. kormányfőtanácsos, országgyű

lési képviselő augusztus 1-én, vasárnap dél

előtt 11 órakor a Hadirokkantak, Hadiöz

vegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége 

szarvasi csoportja árvaházi helyiségében 

tart előadást a váltság-földek legújabb állá

sáról. Az egyesület minden érdeklődőt ezúton 

hiv meg.

—  Lelkészi áthelyezés. A csonka nagyvá

radi római katolikus egyházmegye apostoli 

kormányzója Regős András orosházi segéd

lelkészt Kondorosra helyezte át.

—  Halálozás, özv. Ponyicky Györgyné 

Haviár Emma 86 éves korában Szarvason 

elhunyt. Nagy részvét mellett temették el 

a közismert nagyasszonyt.

—  Irodaáthelyezés. Dr. Dörnyei Jószef ügyvéd 

irodáját II. kér. 72. sz. alá a Gazdák és Ipa

rosok Szövetkezetének régi székházába he

lyezte ét.
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elhunyta alkalmából jóleső, igaz részétüknek kifejezést adtak, 
fogadják az én és családom köszönetét.

Szarvas, 1937. július 26.
Dr. Haviár Gyula

kir. 1 közjegyző. '

—  Előadás a védettségi rendelkezésekről. Dr.

Tóth Pál kormár.yfőlanácsos. országgyűlési 

képviselő a Gazdakörben augusztus 1-én, 

délután 2 órai kezdettel a védett birtokosok 

részére rendező összejövetelen előadást fog 
tartani a védettségi újabb rendelkezésekről 

és azt magyarázatokkal és felvilágosításokkal 

látja el.

— Elöadógyülés. A Méhészkor augusztus

1-én délután 2 órakor tartja előadógyűlését 

az iparos-tanonciskola helyiségében.

—  A Nemzeti Egység választmányi ülése. A

Nemzeti Egység Szarvasi Szervezetének vá

lasztmánya vasárnap július hó 25-én tartotta 

rendes havi értekezletét. A gyűlésen meg

jelent dr. Tóth Pál kormányfőtanácsos, or

szággyűlési képviselő is és beszámolt a kor

mánynak a lefolyt időszak alatt végzett mun

kájáról, a megalkotott törvényekről. Majd a 

kerületi titkár ismertette az endrődi értekezlet 

és előadó gyűlés lefolyását.

—  Elmarad a Körös-est?A Körös-est intéző 

bizottsága folyó évi július hó 28. napján este 

8 órakor tartotta első gyűlését az Árpád szálló 

kerthelyiségében. A gyűlésen vitéz Zerinváry 

előadó és Kovácsik Pál bizottsági tag ogy 

részletes Köröy-délutáni és Körös-est terveit 

terjesztették a bizottság elé, indítványozták, 

hogy a Körös-nap és Körös-est jövedelme ez

úttal is a Nagymagyarország Közepe Emlékmű 

javára forditlassék. Minthogy azonban a bi

zottság ez utóbbi indítványt leszavazta, ezek 

után a Körös-nap és Körös-est programos 

megrendezése is kérdésessé vált.

—  Kiesett a felborult kocsiból. Özv. Zleszik 

Pálné szarvasi baromfi- és íojáskereskedő 

a múlt héten kocsijával a Csabai úton fel

borult és nagy ivben kiesett belőle. A mentők 

igen súlyos agyrázkódással szállították a

lakására. ' ' - ■
. * ) 1

—  Személyhajó-járat indul a Körösön. A

földmivelésügyi kormányzat úgy határozott, 

hogy a Kunszentmárton—bökényi duzzasztót 

másfél méterrel megemelteti, qmi által elér

hető lesz, hogy a békésszenlandrási duzzasztó 

elkészültével egyidejűleg a személyhajózás is 

megindulhat a Körösön. így reményünk van 

rá, hogy Szarvasról állandó hajójáratunk lesz 

a Tiszára is.

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

—  Elütött egy gyermeket a motoros. A múlt 

héten Szarvasról Mezőtúrra tartó motoros

vonat elütötte az országút közelében Szűcs 

János 13 éves mezőtúri gyermeket. Az el

ütött gyermeket a motoros vezetője elsőse

gélyben részesítette, majd felvették a motorra 

és Mezőtúrra szállították, ahol azonnal or

voshoz vitték. A gyermek sérülései súlyosak 

voltak, de nem életveszélyesek, A motorve- 

zetőjét a balesetért felelőség nem terheli.

—  Felborulj a Jisztejrakptt kocsi, Májesz 

Pinkász szarvasi fuvarozó Tíétlovas kocsiján 
ötven mázsa lisztet szállítottak Szarvasról 

Szolnokra. Öcsöd alatt égy kanyarodónál a 

kocsi felborult és a zsákok a mély árokba 

zuhantak. A zsákok az égyik lovat is elte

mették. A ló kiszabadítása közben a kocsi

rúd megsértette Rusz Sándor öcsödi keres

kedőt, aki a munkánál segédkezeit.

—  Zivatar nagy záporral. A múlt héten 
Békésszentandráson zivatarral 54 miliméteres 

eső esett. A villám Liska Mátyás tanyájának 

udvarára lecsapott és egy szalmakazlat meg

gy ujtott.

—  Meghalt a szállodában. Frisch Bernét 

szarvasi 69 éves ügynök Öcsödön a Vérten- 

vendéglő egyik vendégszobájában valószí

nűleg alvás közben szivszélhüdésben meghalt. 

Kunszetmártón i felé akart továbbutazni és 

Öcsödön szállt meg éjszakára. Holttestét 

Szarvasra hozták és itt temették el.

—  Szegedre kedvezményes utazási igazol

ványok kaphatók Tákos Lajos ipt. jegyzőnél. 

Ára 1*50 pengő. Érvényes július 28-tól au

gusztus’ 18-ig.

yaralásra
és egyéb célokra schilling és mindenféle 

külföldi pénz igénylése, vízumok és uta

zási jegyek beszerzése eszközölhető a

Szarvad Takarékpénztárnál,
ahol ausztriai nyaralásra díjmentes pr<?- 

__  spektusok^és felvilágosítások kaphatók-

IStoliHIIHmi— IMIM— HK



guMénlÉinitiiMiiiiiiiÉiiáiiiiiiRlií̂
'nn' " ’—L '^rw "ln^c [ m nCííÉ^B Z á i í r 'mm ■ m r  ■ — ^  *  —(Mezogazdasagi Kozraktarak Rt.

| Telefonszám: * s2arvasi telepe a  vasútállom ás mellett, Telefonszám:
I  15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15.
1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak melíett, azokra a Szarvasi Takarék- 
j  pénztár előnyös feltételű előleget nyújt.

S Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszámá 5.
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Szarvas közönsége ismét szeretetébe fogadta 
Károlyi János sz intársulatát

Jó  darabok, gördülékeny és jól megrendezett előadások, pom pás 
művészgárda gondoskodnak a közönség szórakoztatásáról

—  Egy fürt szőlőért fürdőruhában vezette 
végig a városon. Az egyik szőlőrész csősze 
szerdán délután őrködés közben észrevette, 
hogy egy fürdőruhás leány a szőlőtdézsmál ja. 
A csőszapóka azonnal akcióba lépett és a 
leánykát kézen fogva úgy ahogy rátalált, 
fiirdőlrikóban vezette végiga városon a rend
őrségre. Az idős ingújjas és a fiatal fürdő
ruhás leányka kettőse sok néző mosolyát 
csalía elő.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben július 25—30*ig a következő bejegyzé
sek történtek, Születtek: Bukovinszky János 
és Szilágyi Ilona leánya Mária, Nádas Má
tyás és Czigléczki Anna leánya Anna, Pri- 
belszki Pál és Balczó Judit leánya Erzsébet- 
Anna. Rapkovszki István és Kasnyik Judit 
fia István. Házasságkötés nem történt. El
haltak : Jancsó Kálmánná Opauszki Zsu
zsanna 62, Osztroluczki Erzsébet 2 éves, 
Tomasovszki Erzsébet 11 hónapos, Kohút 
Jánosné Szenteszki Anna 54, özv Ponyiczky 
Györgyné Haviár Emma 8 6 éves, Novodom- 
szki Pál 4 hónapos, Szappanos Lászlő-Sá- 
muel 2 hónapos korukban: - v '

Ne mulasszuk él 
a tarlóhántást

Az Országos Mezőgazdasági Kamara egyik 
most megjelent kiadványában kimulatja, hogy 
<a közép- és nagybirtokok búza termése kát. hol
danként 1930—36 közötii időszakban 1 *20—2’20 
métermézsával nagyobb, mint a kisbirtokoké, 
ami átlag kát. holdanként 30 — 40 pengő tiszta 
jövedelemtöbbletet jelent a közép- és nagybirto
kokon. Az egész országban pedig — ha a kis- 
birtokokon is annyi teremne, mint a nagyobba- 
kon — évente körülbelül 3 500,000 mázsával 
több búzát és dupla ennyi szalmát jelentene, 
majd annyit tehát, mint amennyi az évente állag 
exportált búzánk!

Hasonló nagy a termésátlagok különbözete 
egyéb növényeknél is.

Minthogy a kis- és nagybirtok nagyjában 
az egész országban egyenletesen oszlik el, e 
nagy termésátlag-különbség nem magyarázható 
sem jobb, illetve rosszabb talajjal, sem kedve
zőbb, illetve kedvezőtlenebb időjárással, az pusz
tán csak a gazdán, annak tudásán, akaratán, 
szorgalmán múlik.

Mig nagyobb birtokon ilyenkor tarlót már 
alig látunk, addig a kisgazdák tarlóikat — tisz
telet a kivételnek — alig buktatják, kőkeménnyé 
cserepesed ve megy az őszbe, persze az ekevasqt 
csak akkor fogadja be, ha a jó Isten megfelelő 
esőt idejében küld, De a gyomok elleni küzde
lemben is a tarlóhántás az első és legfontosabb 
lépés.

Ne gondoljuk azonban, hogy a helyesen 
alkalmazott tarlóhántással mindent megtettünk. 
A helyes talajmívelésben, jó vetőmag alkalma
zásé kivül talán még fontosabb az okszerű, a 
jövedelmezőséget szem előtt tartó trágyázás. 
Tudja azt ma már minden képzettebb gazda, 
hogy csak istállótrágyával a talaj térmőerejét 
fenntartani nem lehet, elkerülhetetlenül szükséges, 
hogy az istállótrágyát műtrágyával egészítsük ki.

Ne mulasszuk el: tarlóhántás, őszi mély
szántás, jő Vétőmag. helyes is tél ló trágyázás és 
ennek szükségszerű kiegészítése műtrágyával. 
Így nem , lesz külünbség kis és .nagybirtok ter
mésátlaga kozott és például egy 20 holdas kis
gazda jövedelemtöbblete, igy gazdálkodva, leg
alább 600—800 pengőre becsülhető.

A lassan fürdővárossá alakuló Szarvas 
nyári éleiéhez szorosán hozzátartozik a szín
társulat szereplése. Az aratás, cséplés után ren
desen megjelennek színészeink is és a közönség 
meleg megértéssel fogadja az arra érdemes tár
sulatot. Az idén ismét Károlyi Jánosnak, a jeles 
vidéki színigazgatónak társulatát üdvözölhetjük 
itt és az első hét előadásaiból örömmel állapíthat
juk meg, hogy minden tekintetben megérdemli 
Szarvas kultúrtársádalmának legteljesebb párt
fogását és érdeklődéséi. Jó darabok, gördülékeny 
és jól megrendezett előadások melleit a pompá
san összeválogatott szinészgáraa gondoskodik a 
közönség szórakoztatásáról. A megnyíló előadást 
pénteken tartották meg, amely alkalommal a 
„Néma levente” című hangulatos versesjáfékot 
adták elő a szokásos vidéki nívón jóval felül
emelkedő szép és gondos előadásban. A kedves- 
meséjű színjáték finom előadását Dolgos Ida 
nemesveretű művészetével, az apró nüánszokat 
is kihozó jellemábrázolásával, Kondor Erzsi gon
dos szerepkidolgozásával, Ruttkay Marika köz
vetlenségével, Török Ica és Vértes Klári igyekvő 
alakításaikkal, 'Károlyi János kiegyensúlyozott és 
mélyérzésű művészetével. Szabó Samu pompás 
karakterébrázolásával, Benkő Ilona komoly tu
dásával tették színessé. Nádassy-József teljesít
ménye a legteljesebb dicséretet érdemli. Komoly 
értéket ismertünk meg benne. A. Kovács György 
nemesen emelkedett művész. Gergely Lajos, Fo
dor István és Kardoss József is elősegítették a 
darab sikerét, Jelmezek, rendezés egyest érdemel. 
Szombaton és vasárnap a „Marika hadnagya“ 
cimű, sok dilettantizmussal egybeállitolt gyenge 
operett ment telt házak előtt. A darabot a jó 
előadás segítette a sikerhez. Erdész Irén prima
donna bájosságával, Sass Imre meleg és szépen 
csengő hangjával, elegáns megjelenésével, Benkő 
Ilona gondosan kidolgozott szerepével, Vértes 
Nelly üdeségével. Károlyi Judit igézetes alakítá
sával, Szabó Sándor ötletességével. Besse Miklós, 
Fodor" István, Gergely Lajos, Radó Vilmos, A. 
Kovács György az együttesbe jól bekapcsolódó

alakításaikkal tűntek ki. Hétfőn Vaszary János 
Házassági cimű darabját tapsolta végtg a 

szépszámú közönség. Kedden a „Szlambul ró
zsájáéban hallgattuk újra a régi szép melódiá
kat. Szerdán Fodor László „Eső után köpönyeg4* 
című operettje szerzett derűs órákat a közönség
nek. Erdész Irén, Kondor Erzsi, Sass Imré, A. 
Kovács. Ruttkay Marika szerepeltek ügyesén. 
Csütörtökön „A szűz és a gödölye** pompás be
mutató előadásán Kondor Erzsi, Ruttkay Marika 
és Károlyi János, Szabó Sándor, A. Kovács tiszta 
és nemes előadóművészetében gyönyörködtünk.

Heti műsor: Július 30., péntek: Szakítani 
nehéz dolog, Csathó Kálmán zenés komédiája.
— Július 31./szombat: Jávor Pál, a Nemzeti 
Színház tagjának vendégfelléptével Bónyi Ador
ján Hódítás cimű vigjátéka. — Augusztus 1., 
vasárnap: Két előadás. Délután fél 5 órakor: 
Marika hadnagya, operett, este: Fodor László 
zenés vigjátéka : Eső után köpönyeg- — Augusz
tus 2.. hétfő: Békeffy István és Stella Adorján 
Jöjjön 1-én cimű vigjátéka. — Augusztus 3., 
kedd: Lili bárónő, Huszka Jenő bájos operettje.
— Augusztus 4., szerda: Meseáruház, Szilágyi- 
Eisemann kitűnő operettje. — Aügusztiis/ S?,* 
csütörtök: Martos-Szilégzi-Reichert gyonyöm^op^ 
rettje: Tavaszi szerelem (Liszt-rapszódiá.) ^ ...

—VA dadogó professzor esete. Irta: Erle S. 
Gardner. Eliíélheinek*e valakit 22 év előli gondat
lanságból elköveleíl emberölés miati.vagy csak ezzel 
a fenyegetéssel akarják lávoitarfani ellenségei a sors* 
üldözöd asszony! hazájától ? Ezzel a kérdéssel állil a 
a dadogó professzor Perry Mason elé. Szaggatóit 
elbeszéléséből egy hiheleilen furfanggal (és ördögi 
gonoszsággal kiterveli bűnügy körvonalai bonlakoznak 
ki. Lélekzetfojtó izgalom sodorja megállás nélkül az 
olvasói, mígnem Mason olyan acélos erővel paüantja 
ki a végső csattanót, amilyennel eddig még nem la* 
lálkozíunk. A Paliadisnak ez a legújabb Pengőá fte*' 
génye Kosáryné Réz Lola élvezetes fordiiásában 
kapható.
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Elsőrendű

már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papírkereskedésében, I., Horthy Miklós út 9!

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozásí



—  Országos vásár. A legközelebbi kunszent

mártoni országos vásárt augusztus 2 2-én 
tartják meg.

—  TenníSzütök szakszerű húrozását NAGY 

Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 
vállalja. Horthy Miklós út 9.

— Szegedre fólárú kedvezményes igazolvá
nyok és a Szegedi Szabadtéri Játékokra szín

házjegyek bővebb felvilágosítással Ander
mannál kaphatók.

— Eltörött a cséplőgép tengelye. Baginyi Jó
zsef cséplőgépjénél dolgozott Hribér Pál szarvasi 
lakos. A múlt héten munka közben a cséplőgép 
tengelye eltörött és a kirepülő szilánkok Hribár 
jobb karját súlyosan megsebesítették. Azonnal 
gyógykezelés alá vették. Állapota javulóban 
van.

—  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 m i
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 képesit 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 vonatok érkezése és indulása 
SZARVAS állomáson.

Érkezés: Honnan ? Indulás: Hová ?

236' mótor Mezőtúr 2*38 mótor Orosháza
— — — — — 533 „ Mezőtúr
646 Mezőtúr 648 Orosháza

7*46 „ Orosháza 751 .. Mezőtúr
1255 „ Mezőtúr 1310 „ Orosháza
14*15 „ Orosháza 1417 „ Mezőtúr
1637 ,. Orosháza 16’39 Mezőtúr
1756 „ Mezőtúr 17*58 „ Orosháza
1932 Orosháza 19*34 .. Mezőtúr
20*52 „ Mezőtúr 2300 „ Mezőtúr

Érvényes: 1937. május hó 22-töl.

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

H IRDETMÉNY.

A  járási főszolgabíró 78— 1937. szám ú rendeletében 
foglaltak a lap ján  felhívja az elöljáróság Szarvas nagy
község lakosságát az a lább i tűzrendészeti szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padláséra á ltalában csak 
160 cm magasságig szabad rakározni s akkor is csak 
bútorok, a háztartásban nélkülözhetetlen és éghetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők el. Papir, 
szövet, bőr, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
lángbiztos csomagolásban tárolható s úgy. hogy a 
raktározás m ódja a könnyű hozzáférést ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett a község lakóházainak 
összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lom talanitandók. Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nádat, szalmát fazsindelyt, vagy más könnyen gyúló 

és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épületnek ily anyaggal való javítása is csak a tető 
felénél kisebb terjedelemben engedélyezhető, de m inden 
esetben csak a tűzrendészeti szakértő meghallgatása 
után. A  használatban lévő kémények, kürtők és füst- 
levezető csöveket á llandóan tisztán kell tartani, a  nem 
használt füstcső nyílását bárm inő gyúlékony anyaggal 
betömni nem szabad. Uj épületek építése, illetve a régiek 
javítása esetén továbbra is a 180.000— 1936. B. M. sz. 
rendeletben foglaltak szolgálnak irányadóul. Külön fel
hívja az elöljáróság az építtetők illetve a javítók figyelmét 

a 160.000— 1936. P. M. sz. rendeletben biztosított lata- 
rozási és átalakítási kedvezményekre.

Fentiek be nem tartása kihágást képez, melyet a 
törvény szigorúan büntet

Szarvas 1937. évi április hó 24-én.

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

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

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

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................. 19*60 — —*—
Tengeri m. . . . 9 60 — —*—
Á r p a .................. 14'60 — —* —
Zab ..................  1480 -----—

P U B  L I K A  C  I Ó

15 hold föld Csabacsüdön eladó, 11. 73. —  A jtók, 
használt tégla eladó, IV. 338. — 34 hold föld kiadó,. 
IV. 190. - 5  hold föld kiadó. II. 370. -  30 hold fö ld  
kiadó, T V ili. 18. — 8 hold föld eladó vagy kiadó, VII, 
543. —  13 hold föld kiadó, T 11. 168. —  6 hold föld 
kiadó, IV. 95. — Mótyóban szöllő eladó, T II. 62. —  
20 hold föld kiadó, IV. 103. —  13 hold föld kiadó, IV , 
66/1. —  7 hold föld kiadó, II. 116. —  Takarmány el
adó, T IV. 105. -  Széna eladó, IV. 323. -  40 hold 
föld Józsefszálláson kiadó, 111. 379. — H áz eladó, IV. 

535. -  17 hold föld kiadó. IV. 118. -  15 hold föld 
tanyával kiadó, II. 284. —  26 hold föld kiadó. 1.52. —  
H áz eladó, 1. 242. —  16 hold föld kiadó. IV. 210. —  

19 hold föld kiadó, IV. 474,

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 M iklós 

út 9. szám .

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

. Hatszemélyes személyautó, Tip-Top álla
potban, olcsón eladó. Ugyanott 5 darab ma
gastörzsű leánder, piros és fehér szinű, ol
csón eladó Garay Pál vendéglősnél.

. Jólfőző mindenes és egy kifutó fiú felvéte- 
tik Garay Pál vendéglősnél.________________

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

. Eladó 520-as Fiat gyártmányú, general-ja* 
vitott 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.

• Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz
Tákős Lajos borbély és fodrász.___________

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

• II. kerület, 144. számú ház eladó.

FelelSs tx e r W tt  ét kbdé N A G Y  S Á N D O l  
Nyomatott a S u r fu l  KSiliij nyonuU’ ét Lapkla4évál» 

Illat i j — L Htrtky Mikiét mi 9. tiAm.

ELÖLJÁRÓSÁG.

g35 ind. Szarvas „Árpád--szélló érk. 14“
608

í Csabacsűd t I 437
Kondoros 14“

glú érk. Békéscsaba 1 1320
866 érk. Gyula ind. 1240

Menetjegy Kondorosra P 
Menettértijegy „ P

1 '60, Békéscsabára P 
2*40, „ P

3*40, Gyulára 
5*50. „

4*10.
6*50r

Békéscsaba—Gyula

g26 i246 ind. Békéscsaba „Csabai-szálló érk. 
g66 jgio érk Gyula városháza ind. 10!

Menetjegy P 1*10, menettértijegy P 1’90.

IQltt
,o

1310
J2«

Békésszentandrás—Öcsöd—Knoszentmárton

— 1249 16m ind. Békésszentandrás érk. 8Q2 16is —
515 13io 1718 érk. Öcsöd ind. 8io 15B1 21«o
5U 13ao 1740 érk. Kunszentmárton ind. 7« 15io 21 o&

Menetjegy Öcsödre P —*80, Kunszentmártonba P 1 '60
f,,

Knoszentmárton—Lakytelek
13“ ind. Kunszentmárton érk.
1420 I Csépa j

14u érk. Lakytelek ind.

Menetjegy Csépára P 1 "40, Lakytelekre P 2‘20.
Menettértijegy . P 2*20, „ P 3 30.

Kuaazentmárton—Tiszakor*

4“
5«
5«

7«

6“
glS

16M
15M
1515

583
5 «

6te

14m ind. Kunszentmárton pályaudvar érk. 64í 
1428 ind. Kunszentmárton főtér érk. 6S8
145« érk. Tiszakürt ind. 6 10

Menetjegy Tiszakürtre P 1*30. Menettértijegy P 2'—.
A járatok csak hétfőn, szerdán és pénteken közlekednek.

A *-gaI jelölt csak hétköznap közlekedik.

15*
15“
14«

MAVAUT MÁVAUT

( /  Autóbnszmenetrend %
Érvényes 937. március 22-től október 2-ig.

Szarvas—Békéscsaba— Gyula


