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Agrárpolitikánk útja
Irta : dr. Darányi Kálm án miniszterelnök

A háborúi követő világválság a 
mezőgazdaságot, ez által a magyar föl
det. létalapjában támadta meg, igy a 
mezőgazdaság legfontosabb problémái
nak megoldása már az akkori kor
mányoknak igen nagy gondot okozott. 
A gazdák a válságból kivezető utat 
a mezőgazdálkodás belterjességében 
látták és erre csábította őket az a ked
vező körülmény is. hogy a szükséges 
beruházásokra, külföldi kölcsönök ré
vén, a mezőgazdaságnak megfelelő 
hitel állott rendelkezésére. A többter
melés azonban a mezőgazdaság jöve
delmezőségét nem volt képes biztosí
tani és mert az államok mindinkább 
az önellátás politikájára tértek rá, a 
magyar mezőgazdaság termelvényei 
elé mind újabb és újabb sorompókat 
raktak. Az értékesítési válság termé
szetszerű következménye volt a mező
gazdasági termelvények árának foko
zatos lemorzsolódása, rohamos csök
kenése. A mezőgazdasági termelésnek 
igy, nemcsak az áruértékesítés nehéz
ségeivel kelleti megküzdenie, de a 
gazdaságba beruházott — hitel útján 
biztosított — tőke kamatait sem tudta 
fizetni. A mezőgazdaság válságán a 
kormányok elsősorban piackutatással 
és piacbiztositással igyekeztek segíteni. 
Azonban itt is bizonyos óvatosságot 
kellett tanúsítani, mert az önellátás 
politikája a magyar közgazdasági élet
ben is mindinkább vezető teret nyert 
és az ipar érdekeit sem lehetett teljesen 
kikapcsolni, de mert a magyar áruért, 
külföldi iparcikkeket is kényszerültünk 
behozni, külföldi export útján sem si
került a magyar mezőgazdaság szá
mára figyelembe jöhető legmagasabb* 
világpiaci árakat biztosítani. A mező- 
gazdasági termények árának állandó 
csökkenése mellett sem a termelési, 
üzemi, sem a földbirtok egyéb terhei 
nem csökkentek abban a mértékben, 
amely mértékben ezt a termélés ren
tabilitása megkövetelhette volna és igy 
az előbbi nehézségek közepette, las- 
sankint, még azok a gazdák is, akik 
extensive gazdálkodtak, újabb és újabb 
adósságvállalással voltak kénytelenek 
a gazdasági termelés deficitjét biztosí
tani. így tehát a magyar földnek már 
nemcsak a termelés és értékesítés ne
hézségeivel, de jelentős adósságaival 
is kellett megküzdenie. Terhelésünk 
és termelőink veszteségei, ilyképpen, 
egyre fokozódván, az önhibáján kivüi

bajba jutott föld pár év alatt a leg
nagyobb nehézségekkel küzdött. M.vel 
pedig kétségtelenül beigazolódott, hogy 
a mezőgazdaságnak az előbbi módon 
való megsegítése nem jár kellő ered
ménnyel, a kormánynak radikális mó
don, a védettség bevezetésével kellett 
a magyar mezőgazdaság segítségére 
sietni. A föld nemcsak a mezőgazda
ságunknak, de nemzeti létünknek is 
alapja, amellyel a nemzet jövő sorsa 
egybeforrt. A magyar föld nemcsak a 
magyar mezőgazdaság, de az egész 
magyar nemzet boldogulását szolgálja, 
helytelen úton járnak tehát azok, akik 
a mezőgazdaság támogatásában, a 
mezőgazdaság megsegítésében bizo
nyos egyoldalú kedvezményt Iáinak. 
Igaz, hogy gazdáinknak némely ter- 
melvénynél olyan árakat biztosítottunk, 
amely meghaladta a világpiaci árakat, 
a termelési költségek nagyságára azon
ban jellemző, hogy sok esetben még 
igy is nehéz feladat maradt az üzemi 
egyensúly biztosítása. A kormánynak 
nemcsak lehetőséget kell keresnie, de 
mellőzhetetlen kötelessége is a mező- 
gazdasági termelvények árösszeomlá
sának föltartóztatása. Ez más foglal
kozási ág érdekeit nemcsak, hogy nem

sérti, de szolgálja is. Bizonyítja ezt az, 
hogy a gazda vásárlóerejének helyre
állítása emeli annak fogyasztóképes- 
ségét, ami az ipar és kereskedelem 
fellendítését természetszerűleg maga 
után vonja. A mezőgazdaság jövedel
mezősége, tehát az ipari vállalkozá
soknak kétségtelen érdekük, nem be
szélve arról, hogy az iparcikkek fo
gyasztása megélhetést és kereseti lehe
tőséget nyújt az ezen munkakörhöz 
kapcsolódó munkásságnak is. A veze
tésem alatt álló kormány ezekből az 
okokból a magyar föld érdekeinek 
megvédése mellett, a többi termelési 
ágakról sem feledkezik meg. Célunk 
a nemzet anyagi és erkölcsi erőinek 
egyöntetű ápolása és fejlesztése és az 
államalkotó és nemzetünk létfenntar
tását biztosító munkálkodás előfeltéte
leinek megteremtése. Ehhez a mun
kánkhoz a nemzet valamennyi ténye
zőjétől joggal várunk józan megértést, 
elfogulatlan megítélést és teljes erő
kifejtést. Senki sem kételkedik abban, 
hogy ez a föld nemzeti erőnk össze
fogásának éltető forrása és érdekeinek 
szolgálata a nemzet, a haza megma
radásának, s megerősödésének záloga.

Ismét előadják a gazdaifjak 
a „Tatárjárás11 című operettet

Nagy érdeklődéssé? várja a  közönség 
a közkedvelt operett újbóli e lőadását

Karácsonykor adták először elő a 

Szarvasi Gazdaifjak Önképzőkörének lelkes 

ás tehetséges műkedvelői Bakonyi Károly és 

Kálmán Imre klasszikus-veretű operettjét, a 

szépzenéjű Tatárjárást. Az előadás iránt oly 

nagy érdeklődés nyilvánult meg, hogy a je
gyek nagyrészben már elővételben elfogytak 

és az előadás estéjén nagyon sokan kényte
lenek voltak a pénztárnál visszafordulni, 

mert az összes jegyeket kiadták jóval az 
előadás megkezdése előtt. A közönség ké

relmének engedve az egyesület gondos és

rátermett vezetősége január 23-án, szombaton 

este 8 órai kezdettel ismét műsorra tűzte az 
operettet, amelynek előadása iránt ismét nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. A rendezőség kéri 
a közönséget, hogy a jegyeket* elővételben 

igyekezzék biztosítani és a jegyek mar kap
hatók Nagv Sándor könyvkereskedésében, a 

Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában. Az elő

adásra hívogató plakátok már megjelentek a 

szarvasi utcákon és az előadást Szarvas 

közönségének jóindulatú figyelmébe ajánljuk.

A  szarvasi iparosság rövidesen megválasztja 
az iparos-ellenőröket

Szarvason körülbelül 12 iparos-ellenőrt választ a közgyűlés

Február végéig valamennyi ipar
testületnek meg kell tartania évi köz
gyűlését, ezért a szarvasi iparosság is 
erősen készülődik az Ipartestület 
közgyűlésének megtbrtására. Az idei 
közgyűlés jelentőségét, emeli az, hogy

az új ipartörvény-novella értelmében 
itt kell megválasztani az iparos-ellen
őröket. Az új ipartörvény-novella 
ugyanis úgy intézkedik, hogy a jövő
ben a műhelyekben a tanoncok és a 
segédek foglalkoztatását ellenőrizni



kell és erre a célra az ipartestületek 
közgyűlése az ipartestületi székbe ellen
őrző tagokat választ. Az ellenőrzők
nek a hozzájuk beosztott ipartestületi 
tagokat évenként kétszer meg kell lá- 
togatniok, anélkül, hogy erről előzőleg 
az iparost értesítenék. De ezenkívül 
kötelesek meglátogatni az ipartestületi 
tagot akkor is, ha ellene, a tanoncok 
vagy segédek foglalkoztatása tekinte
tében írásbeli panasz érkezik. Az 
ellenőr szakértőt is vihet magával. Az 
iparos viszont tillakozhatik az ellenőr 
és a szakértő működése ellen, ha úgy 

.látja, hogy azok véleménye elfogult. 
Egy-egy ellenőrre legfeljebb 50 műhely 
eshetik s az ipartestületi közgyűlésnek 
Szarvason 10—12 iparos-ellenőrt kell 
választani.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nag> templomban vasárnap délelőtt 
lót. délután 5 órától magyar, az újtemplomban magyar- 
nyelvű istentiszteletei tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szentbeszéddel, 9 óra
kor csendesmise. IG órakor szentbeszéd, ntigymise, dél
után 3 órakor litánia. Közimpokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason januar hónapban Kossuth László 
4,'yógy.szerláfn h:tjn e’.

-  A helyettes főszolgabíró bemutatkozása.
Dr. Ugrin László, a szarvasi járás helyettes 
főszolgabirája szerdán délben látogatást tett 
a szarvasi községházán. A község elöljáró

sága és tisztviselői kara a tanácsteremben 
gyűlt össze, ahol vitéz Biki Nugy Imre köz
vetlen és meleg szavakkal köszöntötte az új 
főszolgabírót és munkásságához felajánlotta 
az elöljáróság és a tisztviselők munkáját. Dr.

21 kotló
Körösvidéki köttök görbetükörben 

Irta : IQ. Zerinváry Szilárd

ELŐSZÓ.
Dalol a szőke Körös. Kobzos mákvirágok 

kobzodnak* az árterein és felfigyelnek az Ár

mentesítő Társulat mérnökei. Megszólalnak 
a nádasok strigói, a berkek ármányai. És a 

hal úszik tovább... A kímélet és a merő 
keménység rigmusait átveszik a vigyázószémű 

bányák és a pusztaságok kalifái.
í)é tudod-e bús olvasó, hogy megszólal

nak a poéták is, akik ezen a vidéken főleg 
a füzesekben találhatók ? Éscsodálatos, hogy 

ezek a füzesen kívül alig mennek másfelé. 

Néha lemennek a Körös partjára; hogy meg
mutassák kobzuk tükörképét. Ezúttal is ott 

voltak, de csodálatosképpen a víz erősen 
hullámzott és így csak görbetükörben ismer

hettek magukra. A hab tovasiklott és a kép 

örökre elenyészett volna, de a' szemfüles 

alulírott még idejében exponált és így a képek

&  bűnjelek Örökre megmaradnak.
A görbetükör készítője úgy cselekedett 

mint egy gyorsfényképész: sem nagyításra* 
visiont retusáláara semvoltberendezkedye

Ugrin László h. főszolgabíró szívből jövő és 
emelkedett beszédben köszönte meg az üd
vözlést és -őszinte szavakkal ismertette egyé
niségét. amelyet a kötelességteljesités és a 
szeretet hat át és kérte az egybegyűlteket, 
hogy bizalmukkal tüntessék ki, hogy az együtt

működés fokozatosan kifejlessze a világ éle
tében oly fontos szerepet betöltő szeretet ne
mes és emberi érzéseit. Beszéde végeztével 
még sokáig kedélyes eszmecserét folytatott 
a teljes számban egybegyűlt elöljárói és tiszt
viselői tagokkal. — Hélfőn délután a tiszti- 

értekezletre egybegyűit járási jegyzői kar tisz
telgett az új főszolgabíró előtt, aki meleg
érzésű lelkületével, közvetlen modorával és 
határozott célkitűzéseivel mindenki tetszését 
megnyerte.

— Névmagyarosítás. Demcsák János kon
doros! közigazgaiási jegyző és László, János. 
István, József gyermekei családi nevüket bel
ügyminiszteri engedéllyel „Dévay^-ra magya
rosították.

—  Halálozás. Fekete Lajos a dorogi szén
bányatársulat volt bányagondnoka 70 éves ko
rában január hó 6-án Szarvason, veje Söjlöri 
Károly gimnáziumi tanár házában elhunyt. 
A jókedélyű és népszerű bányagondnok te
metése nagy részvét mellett január 7-én ment 
végbe.

és ha a képek itt-ott torzak, és ha az egyes 

költők kinövései, mondhatnánk lelki ádám
csutkái erősebb kontúrokban jelentkeznek, 
ezzel még nem akart sérteni, mint ahogy a. 
gyorsfényképész sem akar senkit sem meg

bántani a rossz képpel, hanem egyszerűen 

nem tud jobbat készíteni.

Külön hibám az, hogy legfiatalabb létemre 

én készítettem ezeket a görbetükröket, de ez 
onnan van, hogy az öregebbek rendszerint 

elnézőek irántunk, míg mi ifjúi kotnyeleske- 
déssél mindent észreveszünk. Jó szándékomat 
azzal is bizonyítom, hogy az antológia 'szer* 
kesztőinek is ilyen körbetükörrel kedves
kedem. Z. Sz.

Most pedig álljanak elő a Márkusok:

NEM VÁR A KATÓ 

; ' (Balálajkay Bajos)

Tudjátok-é mi az 
Pénz nélkül lebegni.

Az estéli korzón 

Hívó szót hebegni —

Nem hagyni a nőknek"

' Soha-soha, békét. 
Siratvaámágunk

— Napsugár a korhadó fejfákon. Rüttkay 

Sándor nyug. ev. lelkész, a szarvasi írók 
ifjúlelkű nesztora hosszú évek alatt össze
gyűjtött 300 érdekes sírfeliratát rendezte sajtó 
alá. A széles körök érdeklődésére számitó 

könyv a Magyar Vidék Könyvei sorozatban 
jelenik meg rövidesen. A Szarvasi Deákévek 
kitűnő tollú szerzőjének új könyvét nagy ér
deklődéssel várja Szarvas kultúrált közön

sége. A könyv 50 filléres árban előjegyezhető 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Február végén lesz a főszolgabiróválasz- 
tás. Békés vármegye törvényhatósága február 

27*én közgyűlést tart, amelyen betöltik dr. Scha- 

uer Gábor nyugalombavonulásával megüre
sedett szarvasi főszolgabírói állást.

— Az ev. missziói szövetség közgyűlése. A 

szarvasi ev. missziói szövetség e hó 9-én tar
totta évi közgyűlését Kellő Gusztáv elnöklete 
mellett. A közgyűlésen felolvasták Lányi Her- 

min társelnök lemondó levelét. Lemondását 

a közgyűlés sajnálaltal vette tudomásul és 
érdemeit a közgyűlés, jegyzőkönyvben örökí
tette meg majd diszelnökül választotta. A társ
elnöki tisztségre özv. Fertig Alajosnél egyhan

gú lelkesedéssel, Omaszta Bélánét pedig ellen
őrnek, Székesi Jánost segédkönyvhárosnak 
választotta meg a közgyűlés. Szabolcs Károly 
egy. számvevő jelentése, Puspau Medres-i 

evangélista nő karácsonyi levele voltak a köz
gyűlés további fontosabb tárgyai, melyek lelár- 
gyalása után a népes közgyűlés véget ért.

- -  Iskolánkiviili nópmivelési előadások. A helyi 

iskolánkivüii népmivMési bizottság rendezé

sében január 15—22. közötti időben az alábbi 
egyesületekben lesznek népszerű ismeretter

jesztő előadások : január 17-én a rom. kát. 
elemi népiskolában i.Jó^ef tanilq, elő
adása, ugyanezen a napon a Szarvasi Nyug
díjasok Egyesüleiében Némelhy Samu nyug. 
igazgató előadása, január 20*án az Iparos
inak Önképzőkörében Regős János gazda
sági tanintézeti gyakornok előadása. Vala
mennyi helyen az előadások nyilvánosak és 
köri tagokon kívül vendégek is megjelenhet
nek. Belépődíj nincsen.

Levente tiszti-bál február 6-án.

Tudjátok mi tetszik » 

Egy mai kislánynak ? 
Hízelegni kell csak 

A kedves mamának 

Hozományról szólni 
Búsan és vidáman,
S válaszképp beérni 

Egy finom kosárral.

Tudjátok-e mi az 

Wertheimet feltörni.
A pangó bankókat 
Kezünkbe söpörni 

És nyakára hágni 
'A pénznek — egy szóval: 
Divatkirakatot 

Nézni a Katóval.

Tudjátok, hogy fest 
Egy kikopasztott ember? 

Halk röhögés végett 

Nézzetek m$g engem . . .
. Szeretném a fejem 

Százszor falba verni,

Kató se vér, ó  de 
Rossz »polipnak lenni.



—  Liszt ünnepély a polgári leányiskolában. A
szarvasi m. kir. áll. polg. leányiskola Arany 

János önképzőköre a következő műsorral ün
nepély! rendez jan. 16-án d. u. 3 órától az 

intézet tornatermében a halhatatlan nagy ze

neköltő Liszt Ferenc emlékének. 1. Szép vagy 
gyönyörű vagy... énekli: Raksa IV. o. zongorán 

kíséri Regős 0. IV. o. 2. Vörösmarty M: Liszt 

Ferenchez szav. PintérlV. o. 3. Liszt F. : Ma
gyar rapszódia zongorán előadja Pándi Il.o.
4. Hiador : Liszt Ferenchez, szav. Prámer IV. o.
5. Vajda J : Liszt Ferenchez, szav. Lestyán 
IV. o. 6. Liszt Ferenc élete szövegben és ké

pekben. Felolvasás és bemutatás vetített ké

pekben. 7. Liszt Ferenc: Tassó hanglemez. 8. 

Liszt Ferenc leveleiből anyjához, szemelvénye
ket olvas: Bocskay IV. o. Liszt Ferenc: Sursum 
corda hanglemez. Liszt Ferenc: Szerenád é- 
nekli Báthy A. hanglemez. 10. Ábrányi E: 

Liszt Ferenchez, szav.Szvák IV. o. 11. Brahms: 
Négykezes, előadják: Simon M. és Simon K. 

IV. o. 12. Liszt, mint magyar ember, írta és (el
olvassa: Szvák IV. 13. Himnusz: énekli az if
júság.

—  Tűzoltóitól Kondoroson. A Kondoros! Ön

kéntes Tűzoltó Testület hagyományos bálját 

február 7-én rendezi meg a kondorosi Csárda 
nagytermében.

— Műkedvelő-előadás. A Szarvasi Ág. Hitv. 

Ev. Vajda Péter Gimnázium Vajda Péter Ön

képzőköre ebben a tanévben Farkas Imre: 
Iglói diákok cimű színművét mutatja be úgy 
az ifjúságnak, mint a nagyközönségnek. Az 

ifjúságnak szombaton, február 6-án délután, 

a nagyközönség számára szánt előadás pe

dig vasárnap, február 7rén este 8 órakor 

lenne a gimnázium tornacsarnokában. Az 
előkészületek már régebbi idő óta folynak 

és minden remény megvan rá, hogy ez az 

idei előadás csak öregbíteni fogja a rutiniro- 
zott műkedvelő-gárda jó hírnevét.

— Uj tanító Kondoroson. Jeszenszki Sándor 

kondorosi ev. tanító állását a felsőbb ható

ságok beleegyezésével elcserélte Kastalik Já

nos maglódi ev. tanító állásával. Az új kon
dorosi tanító. Kastalik János most vette át 
hivatalát és vasárnap iktatták be állásába.

ISTÁLLÓBAN 

(Hóhér Józseb)

Árnyékos asztalok és árnyékos székek 
Között bolyongtam világéletemben —
Ó csodás istálló, ahova kerültem 
Ezer borjú bőg és álmodik helyettem 
A fejem fázik: szalmát gyömöszöltem réja, 
A papámnak sincsen ily hálósipkája. 
Mellettem légyottról mekegnek a kecskék 
S én egyszerre fürödni kezdek: 
Megmértózom egy majdnem ében — 
Feketeszlnű gyanúsas lében.
Közben a buldogom sáros bundájába 
Sok £pró vendég ugrik és lopódzik —
Mit ér a gerenda és az álmos borjak ? 
Nagyokat vakkant és szörnyen vakarózik. 
Ez alatt a részeg kántor is belépett 
Nem volt se öve, se nadrágtartója 
A nadrágját a leeséstől 
Láttam, hogy csak egy paraszthajszái óvja. 
Hegyeset köpök az akolba 
Tiágár szavak is jutnak a fülembe: 
•Gyöíjgédség*. „rímek" — fütyülök rájuk — 
Csak Itt érzem jól magam s ez az otthonom. 
Innen indultam el s visszajöttem.
Nem voltam Vse,vigéc, se utazó 
S ó mily boldogság, azt bőgik az ökrök: 
„Közöttünk úgy*e ó mi jó ?M '

“ (FolytatáM kövalkmik). >

A farsang végén láthatatlan*bálat rendeznek 
á szarvasi frontharcosok

Minden szarvasi magyar lóleknek részt kell vennie 
ezen a jelképes hazafias bálon *

A magyar lélek mély érzéseit, sirvaviga- 

dásos bánathangulatait az érzelmi megnyilat

kozás őszintesége jellemzi. A háború utáni 

porbasujtott, hazátvesztétt magyarság a szóra

kozásaiba is beleviszi a néma dacot, a mindig 

a nagy nemzeti tragédiára emlékező kollektív 

magyar érzést, amely a szórakozások közvet

len örömeire is enyhe bánatfátylat hűz. Ez a 

fájdalom keltette életre a tervet, hogy Nagy- 

magyarország közepét, amely itt van Szarvas 

határában, emlékművel kell ellátni és ez a fáj

dalom épiti ki lassan anyagi alapjait ennek az 

emlékeztető műnek, amelynek felállítását már 

rövidesen valóra kell váltania Szarvas hazafias 

és magyar lakosságának. A szarvasi fronthar

cosok lelkes igyekezettel, hazafiul szeretetükböl 

fakadt munkakészséggel és áldozatossággal áll

tak az eszme szolgálatába és legújabb határo

zatuk is azt a célt szolgálja, hogy az idei rövid 

farsang egyik báljának teljes jövedelmét a szép

és magasztos célra ajánlja fel. Az eszme annál 
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értékesebb, mert minden anyagiasságot félre

téve a bálát jelképesen rendezik meg a farsang 

végével, mégpedig úgy, hogy a belépőjegyeket 

forgalombahozva nyújt lehetőséget mindenkinek 

a jótékonykodásra ügy, hogy a jegy megváltá

sával mindenki részt vehet a jelképes * Látha

tatlan-bál" -on, amely a szarvasi hazafias pol

gárságunk emelkedett és önzetlen szép lelki- 

találkozója lesz. Ezen a báli estén mindenki 

otthon marad és a magyar fájdalom szomorú 

érzése és a szebb jövendőbe vetett remény 

feltárna dásos hite egybeforrassza ezen az estén 

mindazokat, akik magyarok, akik érzik, hogy 

igy nem élhet sokáig ez az elárvult nemzet. A 
szarvasi magyar frontharcosok őrtálló munká

ját támogatásával, együttérzésével erősít! majd 

a Láthatatlan bálon Szarvas minden rangú és 

rendű polgára. Mindnyájan ott leszünk, mert 

mlndannyiunknak ott kell lennünk ezen a ma

gasztos magyar összejövetelen.

— Légvédelmi előadás a Vigadóban. Szarvas 

község elöljárósága felhívja a lakosság figyel
mét vasárnap, e hó 17-én délelőtt fél 11 órá
tól a Vigadóban tartandó légvédelmi elő
adásra, Az előadást Hollay Béla őrnagy tartja. 
A közédekre való tekintettel kéri az elöl

járóság Szarvas lakosságát a minél nagyobb 

számban való részvételre. Az előadás meg

hallgatása díjtalan.

—  Jelentkezzenek a tizennyolcévesek. Szarvas 

község elöljárósága felhívja azokat a fiatalo
kat, akik 1919. évben születtek, hogy nemre 

való tekintet nélkül jelentkezzenek január 
3l-ig bezárólag a községházán dr. Dérczy 
Ferenc jegyző irodájában, ahol a jelentke

zéshez szükséges bejelentő lapokat díjtala
nul kapják meg és ugyanott kitöltve beadni 
tartoznak. A bejelentés megtörténtéért a be

jelentésre kötelezett felel és a belügyminisz

teri rendelet értelmében, annak megszegése 
kihágást képez és súlyos büntetést vonhat, 

maga után.

— Tréfés-est. Az 584. sz. Gábor Áron cser

készcsapat e hó 30-án este az Iparteslület- 

ben 8 órar kezdettel tréfákkal fűszerezett 
móka-estet rendez. A szegény cserkészek fel

segélyezésére önkéntes adományokat köszö

nettel fogad a rendezőség.

— Meghalt a legidősebb megyei újságíró* Do- 

bay Ferenc, a Gyulán megjelenő Békés cimű 
napilap főszerkesztője 72 éves korában Gyu
lán elhúnyt. A békésmegyei újságírók benne 

legidősebb kartársukat gyászolják.

—  Lábasjószágot is fel lehet hajtani azend- 
rődi piacra. Endrőd község piafcára január 

1-től a lábasjószágok is felhajthatok. A köz
ség elöljárósága június végéig a lábasjószá
gok után helypénzt nem szed.

— Álarcos- és jelmezbál. A Szarvasi Keres- 

kedőalkalmazoltak Egyesülete január 23-án 

este fél 9 órai kezdettel az Árpád dísztermé

ben álarcos- és jelmezbált rendez.

—  Közgyűlés. A Szarvasi Nyugdíjasok Egye

sülete január 17-én, vasárnap délután 2 óra

kor tartja rendes évi tisztújító közgyűlését az 

egyesület helyiségében.

A Magyarság kliring-akciójának tagjai
Az alábbi cégek a Magyarság kliring- 

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

Angol űriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 °/o.

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

Könyv-, papír- 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 fikkek; Bárány 
Béla, Kossiith-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2 % .
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Álom a Parthenon alatt
A magányosság csendes órái ilyenkor, eb

ben a kint zimankós, bent kályhadurúzsolásos 
téli hangulatban az álmodozás felé hajlítják a 
napi gondoktól, egyéni és társadalmi problémák
tól szinte már elfásult lelket és ha ehhez a fa
lusias hangulathoz egy adag képzeletet is kever 
az álmodozásokat kitermelő belső lelki szárnya
lás, akkor olyan könnyen tudunk nemcsak a régi 
emlékekhez visszajárni, de előbbremenni lelkünk 
gyorsröptű repülőjén az ismeretlen távolokba is, 
amiknek álmodott színei a képzelet gyújtózsinór
ján futnak fel a tiszta szépségek és valóságok 
bűvös rétegeibe. így van ez az emberrel, ha a 
nagyhalkan és sejtelmesen zenélő rádió a másik 
Szobában egy messzi svéd állomásról titokzatos 
és bánatos Berwald szimfóniái közvetít, s hogy 
itt az íróasztalomnál ülve félig odafülelve, félig 
toliam sercegését hallgatva tudat alatt elkalando
zom a messziségek kitárt titkai felé, akaratlanul 
is a szelíd melanchóliának halk ütemei lendítik 
elő képzeletem és amikor visszajárok most leg- 
napesti olvasmányom során az iskolában is any- 
nyira szeretett hellénvilág kitisztult szépségeibe, 
a boldog és erényes élet felé mutató hét görög 
bölcsek tisztult filozófiai emelkedettségébe, el
vesztem a rádiózenét, elvesztem a kinti szél zú
gását, az ablaknak térdemre csapódó hidegét, a 
kályha durúzsolását és úgy érzem, hogy otl va
gyok valahol messze a szép Hellasz bűvösen 
tiszta és örök szépségében, az athéni Parthenon 
beszélő falai előtt, a sudár oszlopok titokzatos 
világában és kitisztulnak előttem az évezredes 
falak és képzeletemben ott járok a nagy Perikies 
korában, a várost védő Parthenos Athéné szűz 
istennő rajongó csodálatában, ki bűvben és mély
ségben fogant titkok csodájával kábítja a mai 
technokráciába beleszédült és a természeti tit
kokba oly nagyon vágyó telkemet. Igen. ott ülök 
Athénben, a Krisztus előtti korok pazar pompá
jában, a földi ember örök életére kiható hellén 
csodák anyaföldjén. A Parthenon magasbaivelő, 
büszke és ma is oly erős dór oszlopai alatt a 
szememet vakítja a tűző déli nap és a fény. 
amely az olimpuszi magasságok és titkok elér
hetetlen csodáit szórja reárrf. Oly jó igy elüldö
gélni Íróasztalom mellett a Parthenon dór osz
lopai alatt és a krétai, valamint a minosi kultú
rák romjain támadt görög kultúra kitisztult és 
határozott vonalaiban, emlékeiben, hatásaiban 
gyönyörködni. Gondolatban végigjárni a gazda
ságilag sokszor terméketlen földek művészettől 
szentelt útjait, a színes szigetvilág enyhe klimájúr 
hagyományait, a ionok, dórok, atolok és achaio- 
aok ősi földjeit, hegyláncait, folyóit, tavait, ten- 
fejöbíeit, ahol a legcsodálatosabb művészi alko
tások őrökszép *és örökértékű sora támadt életre 
Lykurgos, Solon, Perikies idején, ahol az istenek 
atyja Kronos és anyja Rhea uralmát Zeus veszi 
ét az Olímpusz képzelt világéban a fetisizmus 
nemes primitívségével, hogy a kiemelkedő hat 
islebpár ö világnak egyik légszebb mitológiáját 
adja a félistenek hatalmas sorával együtt. Kép
zeletemben orphikus misztériumok játszva csa- 
pongnak Pilhagoras vallásbölcseleti mélységeivel 
és előttem aíakfll ki a szkepsisen keresztül a 
panteizmus, amely a kereszténységnek ad ala
pot. Demokrilost a nevető filozófust is felkeresem 
ér Platón akfldémiéjábo is benézek, ha már ette 
járok és a stoikusokkal együtt ábrándozom 
az erényről. De Homeros is kisért, akárcsak Ana- 
kreon, meg Sepphó, kik már diákkoromban úgy 
megmerültek szépséget kereső lelkeatben és igy 
tovább Sophoklesen, Eurípidesen, Sd^raleseh át 
jutok el Heronig, a fizikusig, majd a nagydob' 
rászok : Miron, Polykeitos és a nagy, halhatatlan 
Pheidías kísértenek. Mennyi szépség, bűvölet, 
lelki kifejezési forma és formula, mennyi emel* 
kedettség és mélység. Kevés az Idő és kevés a 

capk WsorotósiiWm, nem a velQk való el- 
besaéífetésfe. Hogy most itt átsnhanhák telke
men és az évezredes múlt minden szépsége elém* 
vetül, most tudom csak felmérni, hogy menriyi- 
vd éa roélyeht értékek jick ü mai
fifilIfrtA&ba&pta, áttifoU Wekt*I*füi ezágitldé 
életével ét ezercsod4jú, embertölő é* leHcetölő

gépkultúrájéval szemben. Ó hogy mennék szép 
Hellas, áldott talajú Görögország megpihenni bű
vös titkaid közé és hogy most ábrándozva ott 
üldögéltem Athénben;egy dór oszlop alatt, bo
csásd meg nekem istenektől áldott föld, mindez 
azért volt, mert nagy6fi szeretlek igy ismeretle
nül is és mert oly nagyon vágyódom utánad.

I R O D A L O M
Folyóirat- és könyvszemle

Leány a csavargótanyán.
Írta: Wilson Collison.

Szépséges, gazdag menyasszony, az eskü
vője előtti ulolsó percekben bizalmas beszélge
tésben találja vőlegényét egy ismeretlen nővel. 
Csoda-e, ha nem tud uralkodni magán és a ha
talmas vázával, ami éppen a kezeügyébe akadt, 
főbesujtja az álnokT hazug férfit 7 Majd elindul 
úgy, amint voll, fényes menyasszonyi öltözék
ben, ki a palotából és mind tovább a sötét or
szágúton, míg a fáradtságtól már majdnem ösz- 
szeesve. csavargó férfival találkozik a szakadó 
esőben. Csak annyit árul el neki, hogy mene
külnie kell, mert gyilkolt és a rendőrök már tán 
a nyomában is vannak. És a züllött férfi, mint 
valami középkori lovag, gondjaiba veszi az ül
dözöttet s magával viszi társaihoz az elhagyott 
csónakházba. Három sörsüldözött világcsavargó 
húzza meg itt magát és a leány baráti otthonra 
lel köztük. Ezalatt rendőri köre.zést adnak ki a 
milliomoslány ellen, akinek bűnösségét bebizo- 
nyitoltnak veszik. Nincs senki, aki hinne ártat
lanságában, egyedül a három rongyos férfi áll 
mellette s ezek veszik kezükbe sorsának lovábbi 
intézését. Vájjon sikerül-e nekik az ártatlan le
ányt tisztázni a gyilkosság vádja alól ? . . . Ez 
az izgató kérdés vetődik fel a regénynek minden 
sorában. A Palladisnak ez a legújabb Félpengős 
Regénye a legizgalmasabb, legérdekesebb olvas
mány, amit csak el lehet képzelni. Fekete Osz
kár dr. fordította drámai lendülettel. Szarvason 
Nagy Sándor könyvkereskedésében kapható.

— Fehér galamb száll a falu felett Nyolc 
közkedvelt nótáját irta át Murgács Kálmán, a 
kiváló dalköltő kezdő zongoristák részére, nagy 
hozzáértéssel és gyakorlati tudással, oly ügyesen, 
hogy azt minden zongorapedagógus használatba 
kell hogy vegye. Sokat tanul ezeken a könnyű 
és mégis hangulatos letéteken a növendék. A 
száraz etűdök mellett ilyen darabok tanításával 
kap ambíciót a gyermek és kedveli n̂ eg hang
szerét. Az Ízléses kiállítású, igazán hézagpótló 
füzet Szarvason a NAGY-kőnyvkereskedésben 
kapható. Ára 1*60 pengő.

— A Mezőgazdaság -december 15-ikiszámaa 
sok hasznos apró aktuális ismeretteijesztő kö
zött a jó vetésforgó gazdasági jövedelmezőségé
ről, a jövedelmező kacsa- és lúdtenyésztésről, a 
homoki talaj jó erőben tartásáról ~ ír. A Mező- 
gazdaság kiadóhivatala egy alkalommal díjtala
nul küld mutatványszámot a Szarvasi Közlönyre 
való hivatkozással.

— Riport Szarvasról. A Körösvidék cimű 

békéscsabai napilap egyik mullheti számá
ban riport jelent még Szarvasról. A közsér 
günkben járt újságíró elmondja a cikkben 
benyomásait Szarvasról, ismerteti Szarvas 

kulturális múltját és szeretettel emlegeti köz
ségünk szépségeit.

— Orosházán tartják az idei vitézi bált. Bé

kés vármegye vitézi társadalma e hó 16*áfi, 
szombaton este 9 óra kezdetlel az Alföld
szálló termeiben rendezi meg a vitézi szék
ház alapja javára a vármegyei vitézek bál

ját. A szarvasi vitézek közül is többen készül

nek átmenni a pompás sikerűnek Ígérkező 
nagyszabású láncmulatságra.

F iz e s s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb magyar képesfolyölratra.
Irodalom, képzőművészet, szirrház. zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franki In-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: R ÉVAY J Ó Z S E F  
Kiadja: a F ran k lln -T & rsu la t

írják a legkiválóbb magyar irók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságirók; illusztrálják a 
legjobb rajzoló- és fényképezőművészek.

Évi előfizetés 8*40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó
hivatala, Szarvas. I., Horthy Miklós út 9. az.Levente tiszti-bál február 6.

BÉLA
műbútorasztalos

Szarvas, II., 149. (a Bárány-vendéglő udvarában)
Készít m ü b ú l o r t  művészi tervek szólni 1 

Antik bútorokat javít f
Kedvező fizetési feltételek!



1937. január 17. SZARVASI KÖZLÖNY' 5. oldal.

Brikett és darabos szenek.
Bükk, gyertyán, tölgy,

aprított és hasábfák.

Legelőnyösebben szerezhető be

Piactér. Telefon 26.

S záraz,
gázgyári

koksz.

REKORD szón
és fatüzelésű ZEPHIR  

kályhák nagyraktára.

BÜK ADOLF FIAI tüzelőanyag
üzletében*

—  Az idén korábban rendezik meg a Körös- 
napot. A frontharcos szövetség szarvasi cso

portja a napokban értekezletet tartott dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd kir. járásbiró elnöklete mel

lett és elhatározták, hogy a fürdőpropaganda 

jellegével rendezendő Körös-napot az idén 
korábban tartják meg, mégpedig a közép
iskolai tanárok nyári konferenciájával egy- 

időben és annak előkészítéséhez már most 
hozzákezdenek.

—  Aki talicskán tolta a bort Tiszakürtröl 
Gyomára. Különösen ünnepek előtt nagy for
galmat bonyolítottak le a szomszédos köz

ségek biciklistái az országutakon. Egy-egy 

demizsont erősítettek kerékpárjukra és úfjy 
rándultak le Tiszamentére egy kis kedvderitő 
borocskáért. Kocsikon is nagymennyiségű 

borocskát hordtak széjjel. Újév előtt az Árpád 

előtt egy idősebb ember pihent meg talics
kája mellett, amelyben pár demizsonban mint

egy 30 liter bor volt. Megkérdezték tőle, hogy 

hova való és mit visz az üvegekben. A ta- 
licskás ember elmondta, hogy gyomai lakos 
és Tiszazugban járt, ahol egy ismerőse 30 

liter bort ajándékozott neki, Mivel más al
kalmatossága nincsen, hát talicskával ment 
el a borért. A fáradságot enyhítendő, néha 

egy-egy kortyot fel is szippantott, de hisz- 
szük, hogy mégis szerencsésen ért hazájába 

és sajül jól ‘ megszoJgéli^feoroefftójtr-^etíeH^íiUdozlak:' xnégödlok' érté a kétszáz'pengőt/

Két mészáros furcsa esete 
az eladott idegen üszővel

Tanulságos történet hiszékeny emberek szám ára

jókedvűen köszöntötte az új esztendőt.

—  Csabán rendezik* meg az idei megyebált. 
A Békésmegyei Egyetemi Ifjak Köre február
9-én rendezi meg megyeijellegű Egyetemi Bál

ját Békéscsabán a Vigadóban. Az egyetemis
ták bálja iránt nagy az érdeklődés, a bál 

előkészületei már javában folynak. A rende
zőség ezer ötlettel gondoskodik arról, hogy 

a-bál hűen a tradíciókhoz, ez alkalommal 

is megyénkben a farsang legsikerültebb bálja 
legyen. Biztos, hogy az Egyetemi Bál az idén 

is, rbinl minden éltben a törzsközönséget 
megtartja, a fiatal első bálozókat pedig egy 

kedves jóhangulatú bál emlékével örökre meg

hódítja. Községünkből is sokan készülnek 

átmenni az Egyetemi Bálra. A meghívókat 

január közepén küldi ki a rendezőség. Meg
hívók igényelhetők az elnökség cimén: Bu

dapest, II., Liliom utca 13.

— Új egyesület a járásban. A múlt héten Bé- 

késszentandráson új egyesület alakult Békés-, 
szentandiáéi Gazdaifjak Önképzőköre cím

mel. Az előkészítés munkájában a szarvasi 
Gazdaifjak Önképzőkörének vezetősége élénk 

tevékenységét fejtett

— Lefülelték a kolbásztolvajt; Kedden este

11 óra tájbán Szarvason a III. kerület 444 sz. 

ház lakói arra lettek figyelmesek, hogy a pad

láson járkál valaki. Azonnal őrizetbe vették a 
padlásfeljárót, majd értesítették a csendőrsé

get, akik azonnal kimentek és elfogták a .kol

básztolvajt egy fiatalkorú szarvasi lakos sze

mélyében, aki ellen az eljárás megindult.

Az Országos Frontharcos Szö
vetség szarvasi csoportja minden pénteken 
délután 5—7-ig tartja hlvataips óráit a hRol- 
fiári Körben.J " Elnökség.

Furcsa és kellemetlen kalandba keveredett 
a napokban két szomszédos községbeli mészá
ros. A községükbeli vásártér egyik vendéglőjében 
beszélgetlek. A szomszédos asztalnál egy bőrka
bátos, jólöltözött, gazdálkodó külsejű ember fo
gyasztotta a bort. Az idegen egyszer csak fel
vette a poharát és átült a mészárosok asztalához.

— Van egy fiatul üszőm eladó — mondotta. 
Ha meg tudnánk egyezni, megnézhetnék . . .

— Aztán hogy adná az üszőt ? — kérdezte 
az egyik mészáros.

— Hát ha nem sokalnák/ odaadnám kétszáz 
pengőért. Van az üsző jó hórom mázsa.

A mészárosok nem sokalták. Azonnal bér
autót rendellek, beültek az \ ismeretlen eladóval 
és elindullak Királyság feléi arra nevezte meg 
az illető a tanyát. Útközben, elmesélte, hogy van 
neki még két szép fiatal tinója, meg hal hizója 
is, azok is nemsokára eladód lesznek.

Jó félóra múlva kiérkeztek a jelzett tanyá
hoz. A mészárosoknak ekkor kezdett gyanús 
lenni a dolog. Ismerték a tanyát: a Vári Szabó 
Mihály gazdálkodó tanyája volt, ahol az isme
retlen az üszői jelezte. Nem szóltak azonban, 
gondolták, ha már kijöttek csak megnézik az üszőt.

A tanyában csak egy fiatal leány! találtak, 
akitől azonban nem sokat tudtak meg. Bementek 
az istállóba és annak rendjemódja szerint meg- 
muslrálták. megsaccolták az \eladó üszőt. Mind
járt látták, hogy éri a pénzt.: Nem is sokat al-

Hol a passzus ? — fordultak az alku
megkötése után az eladóhoz.

— Eiőbb fizessék ki az árát — mondta az
— s azután átadom a passzust.

A mészárosok nem hagytak magukat.
— Előbb lássuk a passzust, azután fizelünk.
— A passzus a másik taknyában van — mon- 

dolta a fiatalember — ha akarják, menjenek érte.
Végül is abban állapodtak meg, hogy elmen

nek a másik tanyába, vezetikUz üszőt is. olt aztán 
majd megkapják a mészárosok a passzust és 
kifizetik az üsző érát. ^

így is tettek, a másik tartya jó három kilo
méterre volt oda, Fábiánbari. A mészárosok lát
ták, hogy az is a Vári Sza^ó tanyája. Az üsző
vel már éppen befordullak § bejárón, amikor a 
fia'alember egyet gondolt:

— Ejnye — mondta — jinosl jut eszembe, 
hogy még nekem másutt is van dolgom.
1 Avval felugrott egy éppen arra haladó kocsira 

és faképnél hagyta a meglepett mészárosokat/
A két' mészáros — mit volt mit tenni — be

ment a Vári Szabó tanyába, vezették az üszőt is,
A tanyában nagy volt a meglepetés.
— Hát maguk mit akarnák az én üszőmmel?

— állott a két mészáros elé a meglepett frazda.
A mészárosok alig bírtál® megmagyarázni a

történteket. Hogy ők jó s£an$ékkal járaak, de 
alighanem becsapta őket valaki. Hogy ki, nem 
tudják. 31 ;

A dolog viége az lett, hogy ' az eladott üszőt 
vissza kellett vezetni a 3 kdpméterrel arrébb eső 
tanyába, azután a felültelétfltafeszárosok beszáll
tak az autóba és hazahajtottak. Hazaérve, azon

nal rendőrséghez és csendőrséghez fordultak, de 
bizony nem sok eredménnyel. Minthogy az is
meretlen eladónak az esetből — szerencsére — 
egy fillér jogtalan anyagi haszna sem szárma
zott s legfeljebb csak a ravasz fondorlat volna 
bizynyitható — igy áll vén a dolog, a bűntető 
feljelentés nem sok eredménnyel biztat.

A póruljárt mészárosok most azon gondolkoz
nak, hogy ne forduljanak-e ügyvédhez a potyára 
kidobott autófuvar behajtása végett. Csak lég-; 
alább tudnák, ki volt a bőrkabátos eladó, aki 
ilyen csúful rászedte őket.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben január hó 8 —15-ig a következő bejegy
zések történtek, Születtek: Osztroluczki Pál 

és Domonyi Irma leánya Irma, Ecsédi Már* 

tón és Szappanos Zsuzsanna leánya Emília, 
Pljesovszki Pál és Demeter Anna leánya Ju- 

lianna-Anna, Csasztvan János és Semetka 

Mária leánya Mária, Mravik János és Bakulya 
Erzsébet fia halvaszületett, Sinkovics János 
és Kondocs Mária fia János-Pál, Homonnai 
József és Behrtn Mária leánya Erzsébet, Kor- 

bely János és Melich Mária fia Pál, Bertók 

János és Csicsely Mária leánya Mária. And
rás Mihály és Haliczki Mária leánya Mária.* 
Házasságot kötöttéit: Novodomszki Pál Tra- 

bach Zsuzsannával, Pljesovszki Pál Látauszki 

Máriával, Klimaj György Vaskor Judittal. El
haltak : özv. Bencsik Mihályné Unatyinszky 
Erzsébet 72 éves, Bohnyjat György 26 napos 

korukban.

— Családias összejövetel. A Szarvasi Iparos

asszonyok és Leányok Egyesülete vasárnap 

este az Ipartestületben nagyon jól sikerült 
családias összejövetelt rendezett. Az estélyen 

mutatkozott be először a szarvasi közönség 

elolt a pompásan átszervezett Falusi jazz- 

zenekar. A zenekar tagjai festői képet mu
tatnak ötletes egyenruhájukban és zenei fel- 

készültségüket és tudásukat csak ragyogó 

jókedvük múlja felül. Nagyszerűen szórako

zott el szép muzsikájukon az egybegyűit 

közönség.

—  Megjeient a Színházi Élet farsangi száma. 
Az induló farsang káprázatos tükre a Szín

házi Élet új száma. A külföldről hazatért 
primadonnák bemutatják az új táncokat. Da

rabmelléklet „Dr. KerekesMária", kottasláger 

„Dalol a flotta‘cimű film slágere. A Színházi 
Élet egy száma 60 fillér. A lap kiadóhivatala 

Budapest, VII., Erzsébet köriit 7.
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megrendelhetők
NAGY



TÜZELŐANYAGÁT mindig a legolcsóbb napi árban
T a k á c s-f a k e r e s k e d é s b e n

(telefon 47.) szerezheti be.
Mint az „UNIÓ" Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t -  

f i z e t é s r e  is a m. t. közönség rendelkezésére áll.

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben!
—  Eperfának rohant az autóbusz. Szomba

ton délulán a Gyuláról Szarvasra jövő 
MAVAUT autóbusz fékhiba következtében 
Békéscsaba határában nekifulott egy útmenti 
eperfának. Az autóbusz összetört az utasok
nak komolyabb bajuk nem történt.

—  Rövidke sorok egy szerény emberről. A
szarvasi hadirokkantak nagysikerű és a kö
zönség állandóan fokozódó érdeklődésével ta
lálkozó műkedvelő-előadások különleges 
szint hoznak Szarvas műkedvelő életébe. Eze
ket a műkedvelő-előadásokat buzgó igyeke
zettel, fáradságot nem ismerő akarással, hoz
záértéssel vitéz Takács István községi iroda
tiszt, hadirokkant rendezi. Vitéz Takács mint 
magán ember, de mint rendező is a végte
lenségig szerény és odáig megy, hogy az elő- 
adásokat hirdető falragaszokon sem engedi 
a nevét kinyomatni. Így történt, hogy lapunk 
multheti számában megjelent műkedvelői be
számolóból az ő neve kimaradt. Amikor a 
legteljesebb elismeréssel adózunk szakava
tott munkájának abbeli reményünknek adunk 
kifejezést, hogy Őt még sokszor alkalmunk 
lesz mint rendezőt üdvözölni és eljuttatni 
hozzá a hálás közönséglegleljesebb elisme
rését.

—  Álarcos-bál. A Szarvasi Iparosifjak Ön

képzőköre február 7-én rendezi meg hagyo

mányos álarcos- és jelmez-bálját. A közön
ség körében nagy érdeklődés nyilvánul meg 

a bál iránt.

— Könyvtáróra. A Gróf Bolza Pálné Leány

egyesület f. hó 17-én délután 2 órakor könyv

tárórát tart a gimnáziumi leányszobában.

—  Hirtelen halál. Hajdú Pálné Jancsó Má
ria 58 éves kondorosi asszony este még jó
kedvűen elbeszélgetett övéivel. Reggelre hol
tán találták ágyában. Nagy részvét mellett te
mették el.

— Gyümölcsfák alakitó metszéséről, a gesz
tenyetermelésről, a törpefák ültetéséről, a 
január—február havi teendőkről, a tavaszi 
talajmunkákról, trágyázásról, a zöldség- és 
virágkerti teendőkről, a permetezőgépek birá- 
latáról, a madarak téli etetéséről stb. ir ké
pekkel bőven illusztrálva a „MAGYAR GYÜ
MÖLCS*' legújabb száma, melyből a Szarvasi 
Közlönyre hivatkozva ingyen mutatványszá
mot küld a kiadóhivatal: Budapest, IV. kér. 
Gerlóczy u. 11.

—  Országos-vásár. A gyulai országos-vásárt 
január 22., 23. és 24-én tartják meg.

' —  Cigánybál. A kondorosi cigányok vasár
nap a csárdában bálát rendeznek.

— Verspályázat. A Turul Szövetség „Szép- 
mives‘ lörzse országos pályázafot hirdet oly 
megzenésítésre alkalmas versre, mely méltó 
lehet arra, hogy a magyar ifjúság dala legyen. 
Első dij 150 P, második dij 75 P, harmadik 
dij 40 Pengő. A részletes tájékoztatási tartal
mazó nevezési lapok 50 fillérért kaphatók 
a Turul Szövetség Fővezéiségén Bpest. Vili. 
Múzeum körút. 6—8. Posta 20 fillér. Pályá
zati határidő 1937. február 15-ig.

— Elmentek Kondorosról a színészek. Balogh 
László színigazgató társulatával Kondoroson 
befejezte előadásait és Endrődre tették át mű
ködési helyüket.

A szarvasi járás főszolgabirája. 204-1937.

Elöljáróság, csendörörs!
Fagyos és sáros időben a gyalogjárdákon a jégréteg 

vagy a sár miatt majdnem éietveszélyes a közlekedés, 
ezért felhívom, hogy a járdák tisztántartását ellenőrizze. 
Többszöri figyelmeztetés úlján hasson oda, hogy e ház
tulajdonosok a járdát takarítsák, illetve fagy esetén le- 
szórják. Ha h jóakaratú figyelmeztetés eredményre nem 
vezetne, úgy a mulasztókat hozzám a kihágásí eljárás 
lefolytatása céljából jelentse fel.

Szarvas, 1937. január hó 11.
A kiadmány hiteléül: Dr. Ugrln s. k.

KISS S. k. kiadó főszolgabíró-

Békés vármegye. Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas nagyközség elöljárósága a községnél az 

1937. évben felmerülő kovács, bognár, szíjgyártó, laka
tos munkákra, továbbá a méntelcpi katonák élelmezé
sére, a méntelcpi kalóriák ken> érszállitásének biztosí
tására, a könyvkötői munkákra, a nyomdai munkákra, 
papir és írószerek szállítására versenytárgyalást hirdet.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, akik a fenti 
munkálatokat, illetve szállításokat elnyerni óhajtják, hogy 
zárt írásbeli ajánlataikat folyó évi január hó 27-én dél
előtt 10 óráig a községi iktatóhivatalban nyújtsák be.

Későn érkező, vagy szabálytalan ajánlatok figye
lembe nem vételnek.

Ajánlati lapok a'számvevői irodában díjtalanul 
kaphatók.

Bővebb felvilágosítást a számvevő nyújt.
Ajánlattevők ajánlataikkal folyó évi február hó 

15-ig állanak kölelezettségben.
Az elöljáróság az ajánlatok feletti szabad döntés 

jogát fenntartja.
Szarvas. 1937. évi január hó 11-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

A magyar szellemi élet tükre: a TÜKÖR
A SZARVASI KÖZLÖNY előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető 
meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.

A SZARVASI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára helyben negyedévre 
3’ 18 P, egy hónapra 106 P, vidékre negyedévre 3’68 P.

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.

I t t  l e v á g a n d ó !

A SZARVASI KÖZLÖNY t. K iadóhivatala
_ SZARVAS

Mint a SZARVASI KÖZLÖNY politikai hetilap előfizetője, ezennel előfizetek a

TÜKÖR-re 193............................... ...................-tói 193....................................................-ig
a  lapjukban hirdetett feltételek szerint.

Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm.

Szarvas, 1936. ............................. ...................

Foglalkozás : ................................................... Postai cim : ...................................
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FŐNIX

tO«v. VÍovt

évig
kifogástalan Káliért visel, mert ha a viselés vagy mosás 
következtében a legkisebb sérülési szenvedi a

FŐNIX GALLÉR,
úgy a Dunrt-. Király-vHgy Hungmín-gőzmosógyár fiókja 
útján folytatólagosan új FÖNlX-galléira cseréljük

Törvényesen védett, egyedülálló rendszer.
Egy tucat vételnél 3 hóra beosztja fizethető. 

Eladással és a tisztítás gyűjtéssel egyedüli megbízott 
K Ó C Z Y divatarukercskedő ÁRVAHÁZ.

p u b l i k á c i ó

Ház eladó, I. 702. — Siratói ház és föld eladó T
II. 141.— 1854 négyszögöl szántó eladó. T VIII. 82. — 
2 öl szalma eladó I. 165. — 1 hold föld tanyával el
adó T V. 168. - - Péva eladó, I. 257. — 2 hold föld 
eladó, T III. 337. — Félház eladó. IV. 97. — Takar
mány eladó, IV. 111.— Eladó házak: IV. 518.: Krakó 
127.; IV. 438. - Tengerimorzsoló eladó, I. 124. —
Nem kell fáznia, áznia a templomok előtt! A publiká
ciót minden héten közli a Szarvasi Közlöny l

H e ly b e li  g a b o n a á r a k
Búza . . . .  20.40 — ---
Tengeri m. . . . 10*50 — 11 —
Árpa (új) . . . .  14*50 — — —
Zab ...............16‘-----------

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

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

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

út 9. szám.

. III. belkerület 353. számú félportás ház 
vagy egy üres félporta eladó.

. Napi 2—3 pengős kereset ügyes emberek
nek. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

. Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek: 
kel 1-re kiadó, I. kerület, Hayiár Dani u. 57.

Felelő« tzerkesxtS és kiadó N A G Y  S Á N D O R .  

Njiaat«|t a Szarvasi Közlöny nyomda* és
lalat nyomdijiban, I. Horthy Miklis ut 9, azte.


