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

nyek ide cimzendök! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:

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

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

Az idegenforgalom 
nemcsak propaganda kérdése!

Irta : dr. Tormay Géza m. kir. I. I. államtitkár,
az Országos Idegenforgalmi Hivalal elnöke

Idegenforgalmi politikánk irányai
nak alkalmazkodniok kell a szinte 
kaleidoszkópszerűen változó gazdaság- 
politikai irányokhoz, amelyeket idegen- 
forgalmunk szempontjából szóbajövő 
külállamok általában követnek. Az 
idegenforgalom ma már nemcsak pro
paganda kérdése. A legötletesebb pro
paganda is hatástalan, ha az .utazás 
gazdasági és va’utatechnikai akadá
lyait nem sikerül eltüntetni. Ahol azon
ban gazdasági akadályai az utazásnak 
nincsenek, ott persze fontos a propa
ganda. Jó propagandát csak akkor 
lehet eredményesen végezni, ha van 
mit propagálni. E téren még sok tenni
valónk van. Gondoskodnunk kell, hogy 
az idegen hazánkat kényelmesen és 
zaklatásmentesen kereshesse fel, itt 
igényeinek és a szokásainak megfele
lően lakhassák és a látnivalókról he
lyesen csoportosított tájékoztatást kap
jon. A lakáskérdés elsőrendű fontos
ságú. Tiszta, barátságos, jó vízzel és 
elsőrendű mellékhelyiségekkel felszerelt 
szállodai szoba dolgozik idegenforgal
munkért annyit, mint a legszebb plakát. 
Kétségtelen, hogy a csoportos utazá
sok az utasszám statisztikában igen 
jelentős eredményekre mutathatnak, 
azonban e többnyire, kötött, mérsékelt 
összegekre utalt csoportos utasok a 
hazai idegenforgalmi ipart és kereske
delmet távolról sem táplálják oly ha
tásosan, mint a kongresszusok látogatói 
és az egyes kedvtelésből utazó ide
genek. Meg fogjuk, sőt részben már 
meg is szerveztük a sportolás céljából 
hazánkba igyekvők itteni fogadásét és 
nekik élvezetes sportalkalmat terem
tünk. A vadászat, közludomás szerint 
már is szép szerepet játszik idegen- 
forgalmunkban. Sokszáz jómódú idegen 
kereste fel pompás vadászterületeinket, 
ezek számát a múlt évben ugyancsak 
sokszáz külföldi lovassal igyekeztünk 
kiegészíteni. A szükséges lóanyagról 
s azok felszereléséről gondoskodtunk. 
A többi sport természetesen idegen- 
forgalmunk fejlesztésében ugyancsak 
előkelő helyet foglal el. A kulturált 
idegen irányításának igen alkalmas 
eszköze az útmutató füzetecske, mely 
képekkel díszített útbaigazítást ad az 
ideutazás körülményeiről és hatásosan 
utal a látnivalókra. Nem hanyagoljuk 
el vidéki városainkat, a magyar vidé

ket és tovább fejlesztjük szinte egye
dülálló, népművészeti remekeink fel
tárását. Törhetetlen akarattal és hittel 
szolgáljuk hazánkat s akkor azzal a

tudattal állhatunk a következő nem
zedék elé, hogy mindent elkövettünk, 
hogy sorssújtotta nemzetünket egyszebb 
reményteljesebb jövő felé vezessük.

Felhívás Szarvas evangélikus társadalmához
Szeretett Evangélikus Testvéreink 1 Mi, 

szarvasi evangélikusok nagy évforduló ünne
péhez közeledünk. Az 1938. esztendőben lesz 
egyik büszkeségünk, a nagy Tessedik Sámuel 
által épített ótemplomunk ISO éves. Ezenkívül 
1937-ben lesz 40 esztendeje annak, hogy a 
milléniüm évében épített, gótstilű, szép njtempi 
lomunkat apáink felavatták. Mind a két szent
hely nemcsak beszédes bizonysága elődeink 
hithűségének és áldozatkész egyházszeretetének, 
hanem mintha azt is figyelnék és számonkérnék 
tolunk, hogy vajion az utódok meg tudják-e 
becsülni az apáktól reájuk maradt szent örök
séget. Az egyházközség presbitériuma egyaka- 
rattal és a magasztos feladathoz méltó lelke
sedéssel úgy határozott, hogy az 1937. és 1938. 
esztendők folyamán az egyházközségnek meg 
kell oldania mind két templomunk külsó és 
belső renoválásának elodázhatatlan feladatát, 
mert az ősök nagy alkotásainak jubileumán az 
egész ország evangelikussága előtt méltón 
enélkül nem ünnepelhetünk. Azért ezekben a 
napokban az egyház.tanács megbízottai fogják 
meglátogatni a hittestvéreket, hogy átvegyék, 
vagy feljegyezzék kitől-kitől a megajánlandó 
adományt. A szükséges költséget tehát az egyház
tanács nem veti ki a hívekre. Mindenki tetszése 
és vallási buzgósága szerint adhat, amennyit

jó szívvel adni akar, — pénzben, vagy termény
ben. De tájékoztatóul mégis közöljük az egyház
tanács határozatából, hogy a szegényebb egyház
tagoktól egyenes állami adójuknak körülbelül
3 — 10 százalékát, a tehetősebbektől ennek kö
rülbelül 10--15 százalékát kitevő adományt 
kér és vár az egyház. A megajánlás fizethető 
azonnal a gyűjtők kezébe, vagy leróható 1937. 
folyamán, valamint 1938-ban szeptember végéig 
a gondnoki hivatalban. A készpénzfizetéses 
egyháztagoktól pedig havi fizetésüknek 0’5 
százalékát kérjük 18 hónapon keresztül. A gyűjtő- 
ívek az ig. lelkészi bélyegzővel lesznek ellátva. 
Szeretnők, ha a szarvasi evangélikusok hatalmas 
tábora gáncsoskodás és közöny nélkül egy 
emberként állana a szépséges feladat elé. 
Becsület kérdése legyen ez számunkra, mert 
sok igazság van abban a szállóigében : Nézd 
meg a templomát és megláthatod a gyülekezet 
vallásosságát. Mindezekért bizalommal tesszük 
le az egyháztanács felhívó kérelmét a szarvasi 
evangélikusok tízezreinek kezébe és bizonyosra 
vesszük, hogy úgy az áldozatok megadásánál, 
mint majd az ünneplésnél mindnyájan egyaka- 
rattal együtt leszünk.

Az egyháztanács nevében és megbízásából: 

Borgulya István Jancsó András BartosPál
másodfel ügyelő. gondnok. ig lelkész.

A tornacsarnokot zsúfolásig megtöltötte 
a közönség az „Iglói diákok*1 előadásán

Nagysikerű műkedvelő-előadást rendeztek a gimnázium ügyes tanulói

A Szarvasi Vajda Péter Gimnázium 
„Vajda Péter" Önképzőköre vasárnap 
este az iskola tornacsarnokéban nagy
sikerű műkedvelő-előadást rendezett, 
amely alkalommal az iskola ügyes 
tanulói Farkas Imre nagysikerű víg
játékét, az „Iglói diákok“-at adták elő 
lendületes előadásban. A gördülékeny 
és jól megrendezett előadás minden 
szereplője buzgó igyekezettel játszotta 
meg szerepét és a nagyszámú közön
ség legteljesebb elismerését vivta ki, 
amely megérdemelt tapsokban is meg
nyilatkozott. A szereplők között Varga 
Marg'.t bajos megjelenésével, kedves

hangjával. Harmati György ügyes ala- 
kitókészségével, Szűcs Lajos otthonos
ságéval, Bulik András ügyes jellem
ábrázolásával váltak ki. Krajner György 
mellett Benczúr György és az ügyes 
Glózik Pál érdemelnek dicséretet. A 
többi szereplők is: Szekera Pál, Sza
kara György, Takács András, Enessey 
István, Polónyi Emil, Kőhegyi Endre, 
Ladányi Mihály nagyban elősegítették 
jó szereplésükkel a sikert. Mázán 
László érdemeit külön ki kell emel
nünk. A zenekar a kíséretet Szeder
kényi Nándor zenetanár vezetésével 
pompásan és finoman látta el.

Szarvas lakossága egyöntetű akarással 
a Tessedik-szobor_f elállítását kéri

A z óftemploml Jubileumi ünnepségekre már állnia kell 
Szarvas legnagyobbja szobrának

A szarvasi ev. egyház egykori prédiká
torának, a világhírű Tessedik Sámuelnek em
lékét örökbecsű gazdasági alkotásain és a 
gazdasági szakiskoláján kivül az általa épített 
iskolaépület, jelenleg tanitónőképző falán egy

egyszerű táblácska őrzi. Tessedik áldott szel
leme örökké dinamikus erővel dolgozik 
nemcsak Szarvason, egykori munkahelyén, 
de a különböző gazdasági, társadalmi refor
mok és szociális elgondolások terén szerte



— Egyházi tanácsülés. A szarvasi ev. egy
házközség tanácsa ülésl tartott, amelyen a 
közeledő presbiterválasztás előkészítését be
szélték meg. A presbiterválasztás március hó 
elején lesz..

—  Községi képviselőtestületi közgyűlés.Szarvas 
község képviselőtestülete szombaton rend
kívüli közgyűlést tartóit, amelyen több kisebb 
ügy között elhatározták, ho.ííy a Kecskemét — 
békéscsabai állami út szarvasi átkelési sza
kaszát 8 méler szélességben építtetik ki.

— A Szent József-lconyha megnyitása. Tekin
tette! a jelenlegi időviszonyokra, a rossz ke
reseti lehetőségekre és a fokozódó drágulá
sokra a Szent József-konyhát január végén 
ismét megnyitották, hogy a rászorult iskolás- 
gyermekeket meleg ételhez juttassák. Mindent 
elfogadnak, ami egy konyhán felhasználható : 
ételnemű, tüzelő, stb. Jó alkalmak a névnap
megváltások, koszorúmegváltások, disznóölés, 
stb., hiszen a szeretet találékony. A szives 
adományokat a plébániára, vagy bármely 
délelőtt egyenesen a konyhára kérik. Minden 
adakozóra a jó Isten áldását kéri a konyha 
vezetősége.

—  Tea-estély a KIE-ben. A Szarvasi KIÉ 
szombaton este az Árvaház disztermében 
nagyon szép érdeklődés mellett tea-estélyt 
rendezett, amely jól sikerült. A megnyitó be
szédet Krón Ferenc árvaatya-lelkész mon
dotta, beszédében felvázolva az imádkozó 
ifjú szoboralakját. Klimaj Mihály az ifjúság 
munkásságát ismertette, majd a tea felszol
gálása után Borgulya Endre orgonista-tanitó 
gondos rendezésében több egyfelvonásost 
adtak elő az ügyes szereplők. A szereplők 
közül különösen Komár Juliska, MIadonyicki 
Olga, Sovány Mária, Fabó Böske, Sonkoly 
Jucika, Tusjak Böske, Janurik György, Holub 
János, Dankó Pál, Sznyida János váltak ki, 
de a többi szereplők igy Klimaj Mihály, Han- 
zel Béla, Frankó Pál, Skorka András, Lapis 
Pái is ügyesen szerepeltek. Szloszjar Ferenc 
ötletesen konferált.

— Színes és művészi műsor a Szarvasi Izr. 
Nöegylet kultúrestjén.̂  A Szarvasi Izr. Nőegylet 
szombaton este az Árpád disztermében nagy
sikerű és művészi műsorú kultúrestet rende
zett, amelyen nagyszámú közönség vett részt. 
Az est műsoiának középpontjában dr. Fábián

Béláné előadása volt spanyolországi élmé
nyeiről. A közvetlen és sok meglátást tartal
mazó előadást nagy élvezettel hallgattuk vé
gig, mert abból nemcsak Spanyolország egyes 
részeit, népét és művészetét, de dr. Fábián 
Béláné kedves közvetlenségét, élesszemű 
megfigyeléseit és magyaros érzését ismertük 
meg. Áscher Oszkár előadóművész Takáts 
Margittal kétszólamon adott elő verseket, kü
lönösképpen nagy sikert érve el az Enekek- 
Éneke és a Kőmives Kelemen székely nép
ballada előadásával. Ascher Oszkár pompás 
előadókészsége, a vers lelkiségét előhozó 
művészete, szavalóművészelének kristálytisz
tasága és egyéniségének lendülete mindenkit 
megfogott. Takáts Margit táncszámait Flei- 
scher Jenoné kisérte nagyon finoman, ked
vesen zongorán. A tartalmas és értékes mű
sor után az egybegyűltek a reggeli órákig 
maradtak együtt ^kellemesen elszórakozva.

— Mussolini küszönete a helybeli gimnázium 
tanulóinak. Mussolinit milánói hires revíziós 
beszédéért a magyar középiskolák ifjúsága 
külön emlékiratban üdvözölte. így a szarvasi 
Vajda Péler gimnázium tanulói is. A Duce 
most küldte meg az üdvözlésért a köszönetét 
az egyes osztályok vezető tanulói részére.

—  Pályázat. A vármegye alispánja pályá
zatot hirdetett Szarvas községnél betöltendő 
egy segédmunka-erői állásra. Az állásra ál
lástalan, jegyzői oklevéllel biró ifjak pályáz
hatnak. A pályázatok február 28-ig nyújtan
dók be a szarvasi járási főszolgabíróhoz.

ó z i u e t i z e t n

A M I Ó T A  
A S S Z O N Y  
V A G Y O K

A

„VILÁGOS FEJ'

VÉDJEGYŰ

DBOÉTKER
„ B A C K I N T  S Ü T Ő P O R T

a világon. Ennek a nagynevű és éleiében 
annyit dolgozott és a közért fáradhatatlan 
munkásságú prédikátornak emlékét még job
ban ápolandó határozták el, hogyazóiemp- 
lom fennállásának 150 éves fordulóján 1938*ra 
nemcsak a templomot renováltatja az egyház 
és az orgonát építteti át, de a gazdasági 
közületekkel együtt felállittalja Tessedik Sá
muel szobrát is, hogy nagy alkotásai mellett 
ércalakja is hirdetője legyen nagy gazdasági 
és társadalmi munkásságának. Szarvas lakos
sága kegyeleles és egyöntetű akarással foglalt 
állást a szobor felállítása mellett. Az egyház 
vezetősége már hozzá is fogott az előmun
kálatokhoz, hogy a szükségelt pénzösszeget 
előteremtse. Tessedik egykoron minden ké
regetés és gyűjtés nélkül tisztán az iskolájá
nak jövedelméből állította fel a hatalmas 
templomot és egyemeletes iskolaépületét, 
nékünk késő utódoknak nem szabad, hogy 
problémát adjon az ő emlékművének felállí
tása és a költségek egybehozása. Áldozatos 
munkát kíván az eszme és az eszméhez 
nemcsak Szarvas lakosságának, de az egész 
ország gazdaközönségének kívánsága és ke- 
gyeletes szeretete járul.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nag> templomban vasárnap délelőtt 
iót, 10 órától magyar, az újtemplomban (ötnyelvű isten
tiszteletei tartanak. Az ótemplomban ' szerdán délelőtt 
a tótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű irásmagyará- 
zatot tartanak

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szentbeszéddcl. 9 óra
kor csendesmise. 10 órakor szentbeszéd, nagymise, dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

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

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason február hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

21 kotló
Körösvidéki költők görbetUkörben 

Irta : lfj. Zerinváry Szilárd

FALU EGY SZŐRÖS KÖNYÖKÖN 

(lh 1 már házi Lajos)

Falu egy szőrös könyökön.

Vagy helyesbítek:
Egy szőrös könyökön egy falu

Ott van már egy pár hete kérem

Tán nem is falu, esetleg dudor

Fejet csóvál csak egy orvostudor

Alig mi vajákolunk és citerázunk
S hs szabadna... tudj’ Isten mit csinálnánk ?

...Dudor, dudor, bár nem látszik nagyobbnak

Mint egy .. . mit tudom én ! . .  .
De térjünk másra.

Életveszélyes vacsorák után 
Rámborul. . .  hogy mi, az nem lényeges 

Nézem a fenyőfák mámoros kezét: 

Bizonnyal ennek egy gyökere van csak,

Egy gallya, egy törzse és egy koronája,

Egy tűje, gyűrűje és cérnaszála 

Ámde tévedni emberi dolog 

És tovább vájjon miért is részletezném ? 

Ugyan mondd már, avagy világosíts fel 

Hogy vannak rajtad kívül is fenyők?

Azok is esznek, azok is beszélnek,

Mini én ?

Vagy gondolkozni is szoktak talán?

S ha így van, hogyan neveznék e verset? 

Vagy versnek neveznék egyáltalán? '

A REND SZIGETÉN 
(Nihil szül. Tapsi-tapsi Gizella!)

Jó volna neked innen nagyon messze 
A Rend szigetén kikötni örökre,

Ráborulni, a vétkes, kerge rögre.

Hogy sarudat a szivárvány fürössze.

Pagodát s tejszínt vinnél el magaddal 

S álmos kutakat, halk légszivattyúkat 

És lilacsőrű, töprengő hattyúkat 

Lassú örömmel, rozzant haraggal.

Ott mea culpa nincs, se per, se toriás 
Ó, suhanj oda, hisz már úgy kívánom . . .
S csobogj az izzó víg csókóceánon 

Mint csókraváró, széltoló vitorlás.

BÁNATOS KUPLÉ
(Ó de rossz zsivány I)

Ó barikám, szívemnek hűs báránya 

Bégess . . .  bégess . . .  hogy sose tudjam meg 

Mi a csend és a nyugalom 

Bégess. . .  mert ha nem hallom hangodat 

Miről szól dalom ?

Ó, halk szatócs, szép almáim becsüse, 

Hallod, amott egy kakas kukorékol ?

A szent mámortól orreimpám is * reszket. .. 

ó  április, szent, üde képtelenség . . .

Sírjak, vagy nevessek?

Ó, asszonyok kibontott tarka tincse.

Bánatos inga űr és hölgy között.

Ó, algebra, ó grammofonlemez ., . 
Számlálgatom a valószínűséget:

Nem csak paróka ez?

Ó, babrálom az álmaim motorját.

Nem fúj a szél, a motor rég megállt. . .

De nem sírok, csak halk könnyem potyog 

Ó, mert tudom, a baj titkát kilestem :

A benzin elfogyott.

CHOPIN ÉJSZAKÁJA 

(Párizsovszky Béla)

„A boulevardon aludni veszély T 
Halk capricciókban sziszegte egy kobra 

„Merd bien T — suttogta Briand szobra*

S lengyel mezőn kengyelbe szállt az éj.

Etűdözött arcán ugyanannyi ránc,
Míg térdén fugázott az ischiász,

Angol keringőt dúdolt egy makk-ász*

S adieut sóhajtott két beteg finánc.

Egyedül sírt egy marha-radzsa halkan 

S a két fináncból a lágy wallesi dallam 

Úgy buggyant ki, mint fjordokon a méz.. *

És bejöttek. Csiklandták lenge testét,

Bár nem is őt, de Lloyd Georgeot keresték 

De mit bánták ? Gőzölt a majonéz.

(Folytatása következik).



Cserélje ki régj kályháját ;;Vyíonéga REKORD kályhára!
Kellemes, egyenletes meleg leadás I II Csinos, ízléses külső, masszív kivilel! II Kedvező fizetési feltételek ! 
Kevés tüzelőanyag fogyasztás I || Árai rendkívül mérsékeltek ! || Még ma kérjen árajánlatot!
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—  Nyúlvacsora a fronthar
cosoknál. Az Országos Front* 
harcos Szövetség szarvasi 
csoportja hélfőn este a Pol
gári Körben nyúlvacsorát 
rendezett, amelyen 140*en 

vetlek részi. Az izleles va
csora elfogyasztása után dr. 
Schauer Gábor nyugalma

zott főszolgabíró, egyesü

leti elnök köszöntötte a megjelenteket, majd 
dr. Aszódi Imre kir. járásbirósági elnök és 
dr. Laczay Péter tb. főszolgabíró mondottak 
lendületes beszédeket.

*

A frontharcos vacsorára a következő 

nyúladományok érkeztek : Kovács Györgyné 
földbirtokos és dr. Fábián Béla országyűlési 

képviselő 33, Dauda Mihály községi biró 2, 
Kondacs Lajos, Bártfai János 1 — 1 darab 
nyulat, dr. Schauer Gábor nyugalmazott fő
szolgabíró a hajtok költségét fedezte 20 P-s 
adományával, A felajánlásokért ez úton mond 

köszönetét a vezetőség.

—  Farsangi ünnepély. A szarvasi m. kir. ál
lami polgári leányiskola hélfőn délután az 
iskola tornatermében nagy érdeklődés mellett 
és igen jólsikerült farsangi ünnyepélyt ren
dezett. Az előadott szavalatokat, táncokat, 
jeleneteket a növendékek kedvesen, ügyesen 
adták elő. A szép előadásért külön dicséret 
illeti meg a rendező tanárnőket.

Levente tlsztl-bál február 6.

—  Tisztújitás. Az öcsödi Polgári Kaszinó 
és Kereskedők Egyesülete tisztújító közgyű
lése elnöknek dr. Papp Andrást, választmányi 
elnöknek Molnár Bélát, jegyzőnek Halász 
Dénest, pénztárnoknak Méri Jánost, könyv- 
tárnoknak Szigeti Ferencet, gazdának Fekete 
Istvánt választotta meg.

— Az autóbusz hozza az öcsödi postát. Az 
öcsödi és békésszentandrási postát a MÁV- 
AUT autóbuszon hozzák be Szarvasra. A 
postai küldeményeket egy postás kiséri.

—  Segélyezés. A vármegye törvényhatósági 
bizottsága az Országos Stefánia Szövetség 
békésszentandrási fiókjának 200 pengő se
gélyt szavazott meg.

— Vidám-est. A Szarvasi Öregdiákok Szö
vetsége szombaton este fél 8 órai kezdettel 
Budapesten az AlkotmSny-vendéglőben (IV.. 
Vilmos császár-út 68.) vidám farsangi-estét 
rendez.

— Megsérült a villamos-balesetnél. Lakatos 
András postatiszt Budapesten a Margit- hid 
budai hídfőjénél történt villamos-baleset al
kalmával súlyos bordatörést és bejsp zúzó- 
dásokat szenvedett. Kórházban ápolják.

— Közgyűlés. A szarvasi Helyi Tanítóegye
sület hétfőn délelőtt rendes közgyűlést tartott 
a tanítóság élénk érdeklődése mellett.

— Halálozás. Pintér János szarvasi cipész
mester 47 éves korban elhúnyt. A közismert 
iparost nagy részvét mellett kisérték utolsó 
útjára.

— Vidám-est. A szarvasi 584. sz. Gábor 
Aidn cserkészcsapat e hó 6-án, szombaton 
este 8 órától a$ Ipartestületben vidám-estét 
rendez.

— Álarcosbál. A Szarvasi Jparosifjak Ön
képzőköre február 7-én rendezi meg álarcos 
jálneseetélyét az Árpádban.

Nyaralás 3— 4 havi részletre

Az UNIÓ Árubeszerzési Forrás 
figyelemreméltó új akciója

Az Unió Árubeszerzési Forrás megállapodott 
néhány balatoni és mátrai fürdőhellyel, amely 
lehetővé teszi, hogy úgy az eddigi, mint qz ez
után belépő tagjai újszerű módon, részletfizetési 
lehetőséggel vehessék igénybe a nyári üdülést. 
Nagyjelentőségű ez az akció, hiszen sokan csak 
azért nem utaztak el pihenésre valamely szép 
nyaralóhelyre, mert egy összegben történő kifize
tését az ott töltendő időnek nagy tehernek talál
ták. Most ezen vél segileni az Unió újszabású 
akciójával. Az Uniónak ezt a meglepetéséi széles 
körök fogadják hálával s előreláthatólag sokan 
utaznak majd így pihenésre el.

Az üdülésre való utazás nagy utazási kedvez
ménnyel jár, mert például a balatoni fürdőhe
lyekre való utazást a MÁV 62 °/u os engedmény* 
nyel eszközli. Ezt figyelembe véve az odautazás 
költsége egészen minimális. Szarvas közönsége 
tehát olcsón és kedvező fizetés mellett nyaralhat 
az Unió jóvoltából.

— Záróvizsga a méhésztanfolyamon. Január
31-én záróvizsga keretében ért véget a szarvasi 
Méhészkör által rendezett 40 órás méhész
tanfolyam, amely a múlt év november 15-én 
indult meg. Előadók Némethy Samu, Podani 
János és Marozsy János voltak. A tanfolyam 
hallgatóinak száma 38-volt, kik közül 27-en 
igényeltek végbizonyítványt.

A farsang legpompásabb bálja 
a LEVENTE-TISZTI BÁL 

február 6-án, szombaton. 

Vásároljon
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—  Irodalmi-est a cserkészeknél. A szarvasi 
„Kárpát" és „GáborÁron“ cserkészcsapatok 
jól sikerült irodalmi-estet rendeztek csütörtö
kön este az Árvaház disztermében. Az érté
kes műsorban Koiim Kálmán cserkész
parancsnok, ev. vallástanár értékes bevezető
előadási tartott, amelyben a cserkészet és 
az irodalom kapcsolatait vázolta, majd a 
korszakváltozás emberi és nemzeti követel
ményeiről értekezett fennkölt érzésekkel és 
mélyenjáró gondolatokkal. Medvegy Miklós 
saját versének lendületes elszavalásával ara
tott lapsokat. A cserkészek hatásos ének
számai között, amelyeket Hegyi József r. kát. 
tanitó, cserkészliszt és Darida Mihály őrs
vezető vezényletiek lendülettel, dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd kir. járásbiró és Orosz Iván 
szerkesztő, szarvasi irók és költők olvastak 
fel mélyenjáró költeményeikből. Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd nagy hatást ért el modern 
kobzos-énekével, amely álmodozó, kurucbú- 
sulásos leikéből fakadtan állította szembe a 
régi és a mai életet. Az estélyt Krón Ferenc 
cserkészparancsnok, árvaatya-lelkész melegen 
érző leikéből fakadt emelkedett záróbeszéde 
fejezte be, majd a Himnusz áhitatos elének- 
lésével ért véget. A cserkészek komolyérlékű 
munkássága, a szellemi életbe való szoro
sabb bekapcsolódása a cserkészeszmények 
mélyülését igazolja, amit örömmel fogad a 
cserkészet iránt oly megértően érdeklődő 
közönség, a magyar élet is.

— Méhészek figyelmébe. A szarvasi Méhész
kor folyó hó 7-én, a szokott helyen előadó 
s rögtön ulána igazgató választmányi ülést 
tart. Ez utóbbi gyűlés tárgya az ez évi köz
gyűlés előkészítése. A választmányi gyűlésen 
a tisztviselők és választmányi tagok vehet
nek részt

— Országos-vásár. A legközelebbi szarvasi 
országos-vásárt február 19.,20.,21-én tartják 

meg.

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 

Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.
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Békés vármegye. Szarvas nagyközség elöljárósága. 
598/1937. ikt. sz.

HIRDETMÉNY.

Közhírré leszi az elöljáróság, bogy miután a községi 
vadászterületek bérleli szerződései 1937. évi július 31. 
napjával megszűnnek, ennélfogva az új vadászati idő
szakra a vadászterületek megállapítása és a' bérbe
adással kapcsolatos egyéb teendők végrehajtása előtt 
felhívja a községi elöljáróság mindazokat a birtokoso
kat. akik birtokaikon a vadászati jogot az 1883: X X  
t.-c. 2. §-ának 3. pontja alapján csupán egyesülés út
ján tartották fent, hogy egyesülésükét s ez alapon bir
tokaikon a vadászati jog gyakorlásának fenntartása 
iránti kérelmüket, illetve szándékukat 15 nap alatt, de 
legkésőbb 1937. évi február hó 10. papjáig a községi 
elöljáróságnál Írásban nyújtsák be a községi iktatóhi
vatalban.

Az 1883 r XX. t.-c. 2. §. 4. pontja szerint az egy tag
ban legalább 50 katasztrális holdat tevő földbirtokok 
tulajdonosai összefüggésben levő földjeikre négye a 
vadászati jog gyakorlására egyesülhetnek, amennyiben 
az egyesített területek a 200 katasztrális holdat megütik.

Szarvas, 1937. évi január hó 23.

Az elöljáróság nevében: 
vttéz Blki Nagy Ívre b. k. DjuuU Mihály s. |u

főjegyző. (P. H.) bíró.



HETENKÉNT
írja i OROSZ IVÁN

Farsangi tánc
Az emberi éleinek és érzéseknek kél végletei 

telén az örömben és a bánatban állapíthatok 
meg. Ha természetünknek nem volna meg az 
a csodálatos képessége, hogy hosszú időkön át 
meg (udunk szabadulni a halál gondolatától és 
az elmúlás keserű érzéseit ellensúlyozni nem tudná 
egészségünk, akkor talán állandóan bőghetnénk, 
mert a két véglet közül mindig csak a feketét 
látnánk. Éppen elég keseregnünk a rossz napok 
kilátástalanságaiban, betegségeink lázas idejeiben, 
ezért hát meg kell találnunk a másik végiéinek, 
az örömöknek is szépségeit, amelyek érzetében 
el tudjuk feledni, hogy mi is vár reánk ezen a 
földön. Az örömök és szórakozások megengedett 
és naptárba szorított ideje a rövid vagy hosszú 
farsangok búfeledtető órákra hívnak bennünket 
és ha az ókori népek az örömünnepek idején 
annyira mentek, hogy ezekre a napokra még 
rabszolgáikat is felszabadították, úgy nekünk is 
fel lehet szabadulni sok kenyér- és társadalmi 
gondjainkból egy-egy estére és talán gyerekes 
kedéllyel örvendeni az életnek, ha megengedi 
az utóbbi időkben igen laposra szűkült pénztárcánk. 
Az egyiptomiak Isis istennő, valamint a szent 
Apis bika tiszteletére rendeztek nagy mulatozásokat 
és a művelt görögök se maradlak halra, mert a 
féktelenségükről közismert baccháliákon, melyeket 
a bor és a jókedv istenének, Bacchusnak-névnapján 
rendeltek, a gyönyöröknek és örömöknek minden 
szabadságát kiélvezték, de a római lupercáliák 
és saturnáliák népmulatságai is felülmúltak sokszor 
minden képzeletet a római lupus és Saturnus 
isten emléknapjain. A mi farsangolásaink már 
szerényebbek. A kereszténység által megengedett 
farsangidő a német Fasching szóból ered, ami 
magyarul, tréfaűzést, pajzánkodást jelent. És tart 
Vizkereszttől Hamvazószerdáig ez az idő, mig 
másutt, például Olaszországban a velencei híres 
karneválok karácsony másodnapján kezdődnek. 
A karnevál latin eredetű szó : Carne vale, ami 
annyit jelent: Isten veled hús Az emberi képzelet 
még megalkotta magának a Karnevál-hercegét is, 
amely a test szabadságának és örömeinek sohase 
élt szellemalakjává lett. Farsang utolsó napját, 
a húshagyó keddet zajos vigalommal tartják meg 
az egész világon. Az olaszoknál és franciáknál 
idegenforgalmi attrakciók a velencei és nizzai 
karneválok. Itt már. ipnrszerűleg megy minden. 
A villamos technika minden színes csodája, a 
művészi tervezésű diszletezés, a hatalmasarányú 
bábfigurák szerpentin és konfetti színes tömegeinek 
csatája örökké feledhetetlen emléket nyújtanak 
az új-világból is ide jövő földi halandóknak. A 
magyarság életében is élénk farsangolás volt a 
régebbi időkben. Zsigmond király farsangi lovas 
tornákat honosított meg; Mária Terézia 1772-ben 
rendeletben tiltotta el az utálatos maskaráknak 
a viselését. 1790. után, amikor II. József király 
megváltoztatta a magyarok javára alkotmányellenes 
rendeletét, nagy farsangra készültek a magyarok. 
Ekkor született meg halhatatlan költőnknek : 
Csokonai Vitéz Mihálynak páratlan humorai 
megirt farsangi költeménye: „Dorottya vagy a 
dámák diadala a farsangon". De a magyar 
farsangi mulatozások sohasem tobzódtak olyan 
mértékben, mint más államokban, igy legújabban 
a mindent monumentális arányokban előállító 
Amerikában. Nálunk a farsangolás, különösen 
ez utóbbi időkben inkább bálozásban nyilvánul 
meg. Nagynéha egy-egy maszkabált is rendeznek, 
de a nagyon is megnehezült anyagi helyzet miatt 
bizony kevés a jó és szép jelmez. így hát mi 
marad nekünk farsangolás idejére, mint a jó. 
kellemes társaság, a szerény baráti kör. melyben 
kell. hogy jól érezze magát a falusi ember. Mert 
bizony jó megfeledkezni a holnapi gondokról, 
az elmúlás törvényeiről, különösen akkor, ha 
egészséges az ember és az élet örömei a boldogság 
érzetét is kifejleszthetik bennünk. Csak meg kell 
elégednünk azzal, amink van, kicsiny dolgoknak 
is értéket és értelmet kell adnunk és akkor a 
farsangi tánc kavargó gyűrűjében gondtalannak 
is érezzük magunkat félretéve elmélkedésünket 
a hamvazó szerda utáni böjti elmélkedő időkre. 
Mert elmélkedni csak akkor lehet igazán, mikor

lelki szárnyalásunk elszabadul minden földi 

lekötöttségtől és erre legalkalmasabbak a böjti 

idők azok részére is, akik nehezen várják a 

hús véti időket, hogy szabadon és megengedetten 

fogyaszthassák a böjti időkben se megvetett húst.

—  Iskolánkivüli népművelési előadások feb
ruár 5— 12, között. Február hó 6-án a m. 
kir. áll. polgári iskolában Ormos Olga és 
Urbán Margit tanárnők előadása. Február 
hó 7-én: a r. k. elemi népiskolában Dá
vid Béla r. k. se^édlelkész, a Nyugdíjasok 
Egyesületében : dr. Ribárszky Pál községi 
orvos, a Sápszki Tanyai Magyar Olvasó 
Körben : dr. Molitórisz Pál közs. tisztviselő 
és dr. Gémes Szilárd gyakorló ügyvéd, a 
Szarvasi Iparleslületben : dr. Lukács Ferenc 
jogszigorló előadása. Február 9-én a Szarvasi 
Munkásotthon Szövetkezetben Molnár Béla 
tanár előadása és február 10*én az Iparos- 
ifjak Önképzőkörében Korim Kálmán vallás
tanár előadása.

— Vármegyei segély. A vármegye Sztancsik 
György, Deák Ferenc és Varga Pál szarvasi 
lakosoknak elhullott lovaik pótlásához 30—30 
pengő segélyt adott.

—  Elvesztette a cselédknnyvót. Loczka Juli
anna szarvasi lakos cselédkönyvét elvesz
tette. Az elveszett, cselédkönyvet semmisnek 
nyilvánították.

— Az Unió Árubeszerzési Forrás ezúlon értesíti 
tagjait, hogy a kötelékébe tartozó kereskedő 
cégei egy újabb céggel szaporodott. Bunzl 
Izidor zsák-, ponyva és fonálkereskedő ezen
túl Unió könyvecskére bármit 6 hónapos rész
letre kiszolgál. Ugyanitt közli a fenti cég, 
hogy Weszter Béla vas- és háztartási-cikke
ket (kivétel a nyersvas) az eddigi 3 hó he
lyett 6 havi részletre szolgál ki az Unió 
könyvecskére.

— Iskolánkivüli előadás. A Szarvasi Nyugdíja
sok Egyesületében folyó hó 7-én, vasárnap 
délután 5 órai kezdettel népművelődési elő
adást tart dr. Ribárszky Pál orvos : „Fertőző 
betegségek elleni védekezés** címmel. Az elő- 
alőadás nyilvános és bárkit szeretettel vár 
az elnökség.

— Főjegyzöválasztás Mezőberényben. Mező- 
berény képviselőtestülete a múlt héten dr. 
Marsall Ferenc főszolgabíró elnökiele mellett 
tisztiszéki-ülést tartott, amelyen nagy lelkese
déssel dr. Temesvári (Szrnka) Ferenc volt 
békéssámsoni adóügyi jegyzőt választották 
meg Mezőberény község főjegyzőjévé. A 
szarvasi születésű dr. Temesvári Ferenc 
megválasztása nagy örömöt keltett szarvasi 
barátai és ismerősei körében is. A kiváló 
képességű, kedves és behízelgő modorú, 
közvetlenségéről közismert jegyző iskoláit is 
itt végezte Szarvason és jegyzői gyakorlatát 
a szarvasi városházán szerezte, ahol több 
éven át működött felettes hatóságainak leg
teljesebb megelégedésére. Legutóbb Békés- 
sámson községben mint adóügyi jegyző mű
ködött és pár éves ott-tartózkodása alatt a 
lakosság szeretetét és megbecsülését vivta ki. 
Mezőberény község egy nagytudású, kultu
rális emelkedettségű főjegyzőt nyert dr. Temes
vári Ferenc főjegyzőben.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben január 29-től február 5-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek : Hrncsjar 
Pál és Kiszely Mária fia Mihály, Molcsan 
István és Babecz Mária fia Pál, Ribárszki 
András és Cserhin Erzsébet leánya Anna, 
Német Lajos és Bankó Erzsébet leánya Te- 
réz-Mária, Kovács Pál és Borgulya Mária 
fia Pál, Szekretér Mihály és Czesznak Er
zsébet fia Mihály. Házasságot kötöttek: Csi- 
esély Mihály Král Annával, Zima János 
Ladnyik Judittal, Maczik Mihály Majoros 
Erzsébettel, Terem Mátyás Polónszki Judittal. 
Elhaltak: Palyov János 33 éves, özv. Kóbor 
Károlyné Chrencsik Mária 52 éves, Petykó 
János 82 éves, Gregor Judit 9 éves, Czig- 
lédszki Györgyné Sinkó Zsuzsanna 40 éves, 
özv. Rómer Pálné Kozsuch Erzsébet 71 éves, 
Pálka János 73 éves, Kondacs János 76 éves. 
özv. Koszti Jánosné Tasi Katalin 65 éves, 
Frankó Mihály 78 éves, Balog Julianna 5 
hónapos korukban.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak, 

ismerősöknek és ti cipészszakosztály tagjai
nak, akik felejthetetlen jó férjem, illetve édes
apánk elhunyta alkalmával annak temetésén 
megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igye
keztek ez úton mondunk hálás köszönetét.

Szarvas, 1937. január hó.
Özv. Pintér Jánosné 

és családja.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonoknak, jóborátoknak 
és ismerősöknek, akik felejthetetlen jó édes
anyánk. illct\e nagyanyánk temetésén meg
jelentek s részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek ezúton mondunk hálás köszönetét.

Szarvas, 1937. február hó.

Rohony-család.

—  Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mégis 
a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még 
ma kéri a DR. OETKER-féle világhírű FÉNY
KÉPES RECEPTKÖNYVET, melyet bárkinek 
ingyen megküld a gyár : Dr. Oelker A. Buda
pest, VIII., Conti-utca 25.

66/1937. szám.

Hirdetmény
A Körös—Tisza —Marosi Ármenlesitő Társulat 

Békés —Bábockai Szakaszigazgatósága őrjárásai- 
ban lévő boglya szénák, fahulladékok stb. az 
alábbi sorrendben fognak nyilvános szóbeli ár
verés útján azonnali készpénz fizetés mellett a 
helyszínen értékesíttetni :

1. Február ll-én, csütörtökön délelőtt V29 óra
kor a 13. sz. öcsödi őrháznál lévő 2 boglya 
9zéna és fahulladékok.

Február ll-én, csütörtökön délelőtt 10 óra
kor a 12. sz. szentandrási őrháznál lővő 6 boglya 
széna.

Febrnár ll-én, csütörtökön délelőtt V212 óra
kor a 11. sz. szarvasi őrházvál lévő 1 boglya 
széna.

Február ll-én, csütörtökön délután 2 órakor 
a 10. sz. halásztelki őrháznál lévő 13 boglya 
széna.

2. Február 12-én, pénteken délelőtt 9 órakor 
a 9. sz. kisőrvetői őrháznál lévő 15 boglya széna.

Február 12-én, pénteken délelőtt 11 órakor 
a 8. sz. fazekaszugi őrháznál lévő 5 boglya széna 
és nyárfa tönkök.

Febrnár 12-én, pénteken délután  ̂ 1 órakor 
a 7. sz. endrodi őrháznál lévő 5 boglya széna 
és esetleg akácfák.

Február 12-én, pénteken délután V23 óra
kor a 6. sz. gyomai őrháznál lévő 5 boglya széna.

3. Fabruár 13-án, szombaton délelőtt 8 órakor 
az 5. sz. bábaszigeti őrháznál lévő 8 boglya széna.

Február 13-án, szombaton délelőtt V* 10 óra
kor a 4. sz. félhalmi őrháznál lévő 3 boglya 
széna, 2000 kéve rőzse*és fahulladékok.

Február 13-án, szombaton délelőtt 11 óra
kor a 3. sz. köröstarcsai őrháznál lévő 4 boglya 
széna és akácfa hulladékok.

Február 13-án, szombaton délután 1 órakor 
a 2. sz. mezőberényi őrháznál lévő 4 boglya 
széna és nyárfahulladékok.

Február 13-án, szombaton délután V23 óra
kor az 1. sz. békési őrháznál lévő 13 boglya' 
széna és néhány nyárfa rönk. '

Szarvas, 1937. évi január 27.
Takáisy Sándor s. k.

szakaszfőmémök.

A most meginduló új sorsjátékra 
megbízható

ü g y n ö k ö k e t
maximális jutalékkal keres 

elsőrangú cég. Ajánlatokat refe
renciákkal BUDAPEST 62. FIÓK 45. 

kérünk. Vasúti bérlettel előnyben!



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 nUNIÓ“ 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.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle

A zürichi titok
(Svájci novellák)

Péchy-Horváth Rezső könyve

Péchy-Horváth Rezső, a vidéki magyar irodalom 
egyik legtehetségesebb, szinestollú és mélylelkű 
novellistája legújabb kötelében igen erőleljesen 
csillogtatja egyéni képességeit és gazdag irói 
készségét, élesszémű meglátásait. A zürichi titok 
címmel most megjelent novelláskönyvei 14 oldalon 
nyolc novellát tartalmaz hangulatos, élénk képzelő 
és leiró erővel, szines és lebilincselő előadó 
készséggel. Az első novellája, a kötet cimél adó 
„A zürichi lilok“ titokzatosságával, szarkazmusá
val és egyéni stílusával köt le. Szines meséje, 
kerek egységgé formált történése, aláfestő szó- 
színezése lebilincselő hatással van az olvasóra. 
A film cimű hangulatos irása költői szépségekkel 
svájci tájakra visz bennünket, ahol a szépségek 
oly páratlanul halmozódnak a közvetlenséggel. 
Ál a glecseren cimű útleírásában a négyezer 
méteres svájci havasok csodálatos világába jutunk 
el. szemeink előtt látjuk az Alpenglűhen pazar 
csodáját pompás leírása nyomán, hogy a szelid 
humor befejezésével ismerjünk meg egy érdekes 
esetet. Ave Helvetia önfeledt és felemelkedett 
vallomás u liszlalelkű Svájchoz. Békesség vonal
ján pedig a sok szépséget rejlő svájci tájakon 
utazunk át. Szórakoztatásunkról a jeles író nagy
szerűen gondoskodik, amig Zürichbe érünk. Egy

éjszaka borzalmas leírásával a halálfélelem érzé
sével találkozunk, a Színek és színfoltokban pe
dig Péchy-Horváth Rezső költői lelkülete tör elő 
és pompás költeményeket olvasunk prózai mű
vében. Végezetül a Balalajka cimű novellájában 
a hazátlanok fájdalma, élelkeserve szólal meg. 
Péchy-Horváth Rezső ebben a 17-ik könyvében 
is hű volt önmagához, önmagát adta ez a világ- 
vándor iró, aki mégis csak itt érzi magát leg
jobban, ebben a sokat szenvedett országban, a 
Bükk, a Mecsek tisztult üdeségében. írói kész
sége, kifinomult érzésvilága, egyéniségének vará
zsa lisztén kikristályosodik ebben a legújabb 
könyvében is és nemes szórakozást igér a könyv 
igaz barátainak. A csinos kiállítású könyv cím
lapját Ruzsicskay György pompás linómetszete 
díszíti és az a Magyar Vidék Könyvei sorozat
ban jelent meg a Szarvasi Közlöny nyomdájá
ban. Szarvason 2'50 pengős árban Nagy Sán
dor könyvkereskedésében szerezhető be és azt 
a szarvasi kultúrközönség megértő érdeklődésébe 
ajánljuk.

A Magyar Művészet februári 2 . számában Olt- 
ványi-Ártinger Imre tanulmánya gazdag kép
anyag kíséretében ismerteti nagysikerű kiállítása 
alkalmából Diener-Dénes Rudolf művészetét ; 
Genlhon István Szent László feleségének remek
mívű keresztjéről ír magvas esszét, Csánky Mik
lós pedig a lőcsei Vir dolorum-oltár mesterét 
állapítja meg szemléletes és bőven illusztrált 
cikkében. A legújabb művészeti irodalom kriti
kai ismertetése és változatos művészeti hírek 
egészítik ki a tartalmas számot.

Levente tiszti-bál február 6-án.
—  Társasjáték a Színházi Életben. A Szín

házi Élet e héten darabmellékletül Fodor László 
nagysikerű színdarabját, a MTársasjáték“-ot közli. 
Koltamelléklelül pedig a „Három sárkány" című 
film „Széles a világon" cimű slágerét adja. Földi 
Mihály, a kiváló iró revüjét közli a lap ezen a 
héten. Hevesi Sándor a Sybill operaházi bemu
tatójáról ír. Bíró Lajos elmondja, mi igaz a 
Korda-ügyben, Hatvany Lili a moziújdonságokról 
referál, Szomory Dezső a Kék Duna 70 éves 
jubileuma alkalmából irt cikket. Téli póttárlatot 
rendez a Színházi Élet a lapban a festeni tudó 
színészek és színésznők festményeiből, Major 
Henrik New-Yorkból küldött cikket. Bárdos Artúr 
az „Egy pohár viz“-ről irt. Irodalmi Élet, Divat 
rovat, Kálmán Jenő és Gulhy Böske regénye, 32 
oldalas gyermeklap. Rádió Világhiradó egészíti 
ki a Színházi Életet, melynek ára 60 fillér. Elő
fizetési dij negyed évre 6'50 pengő Kiadóhivatal
VII.. Erzsébet-körül 7.

P U B L I K Á C I Ó
4 hold föld tanyával eladó. T VI., 59. — Siratóban 

fél lánc föld házzal eladó. T IV., 266. — Tanyást ke
res. Krakó, 14. — Búzapéva eladó. T 111., 260. — 3 
hold föld eladó. T V., 205. — Hóz eladó. II.. 370. — 
Ház eladó. IV., 445. — 20 hold föld kiadó. I.. 152. — 
Gyümölcsös Siratóban eladó. T II., 284. — Takarmány 
eladó. T III., 344. -  Föld házzal eladó. T IV.; 162. — 
Takarmány eladó. II., 50. — Hereszéna eladó. IV., 255.
— Olcsó, jó, tartalmas lap a „Szarvasi Közlöny/ Ezt 
vegye minden pénteken.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................. 19.50 — —'—
Tengeri m. . . . 9‘30 — 9'50
Árpa (új) . . . .  14 50 -  1470 
Zab .................. *15'---- 16-

APRÓ 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. I., Horthy Miklós 

út 9. szám.

. Házeladás. A gróf Bolza Géza örökösei tu
lajdonát képező, ö III. belkerület 94. számú 
ház és a hozzátartozó kert összesen 738 D-öl 
területtel szabad kézből eladó. Érdeklődni: 
dr. Szemző István ügyvédnél lehet.

. Csinosan bútorozott különbejáratú szoba 
kiadó. Cím a kiadóhivatalban megtudható.

. Nagyothallóknak hallókészülékeket aján
lok. Nem villamosak, egyszerűek, olcsók, ki
próbáltak. Zakariás Béla Magyarbánhegyes. 
(Válaszbélyeg).

. 2—3 szobás lakást mellékhelyiségekkel 
együtt keresek. Cím a kiadóhivatalban meg
tudható.

. Mikolay örökösök I., Kossuth utca 42. sz. 
haza eladó, esetleg 2 szoba, előszoba bérbe
adó. Felvilágosítást ad dr. Rimely Ádám 
ügyvéd Szentes 1., Munkácsy u. 3. szám.

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

Felel6s szerkeszti és kiadó NAGY SÁNDOR 
NyenaateH a Szarvasi KizlSaj nyomda« és Lapldadévák 

laUt nreadijfea*, L Bertky Miklós mi 9. síi«.

I MÁVAUT MAVAUT I

Téli autóbuszmenetrend
Érvényes 1937. január 25-től május 21-ig. 

Szarvas—Gyula

645 ind. Szarvas „Árpád“-szálló érk. 1455
703 | Csabacsűd 4 1487
729 | Kondoros 1 14H
820 érk. Békéscsaba 1 13i0
8n5 érk. Gyula ind. 1240

Menetjegy Kondorosra P 1*60, Békéscsabára P 3’40, Gyulám P
Menettértijegy P 2*40, . P 550. P

Békéscsaba—Gyqla

82D 1245 ind. Békéscsaba „Csabai-szálló érk. 1035 131#
865 1310 érk. Gyula városháza ind. 10°° 1240

410.
6*50.

Menetjegy P 1*10, menetlértijegy P 1*90. 

Szarvas—Öcsöd —«■ Kunszeotmirton

_  1226 1230 -  18oo ind.
— 128b 1250 I5oo 18io T
— 1200 1306 15i3 182a +
516 1316 1385 1536 18« érk.
580 1 336 1 3g7 — — érk.

Szarvas pályaudvar 
Szarvas „Árpád"-szálló 

Békésszentandrás 
Öcsöd 

Kunszentmárton

Menetjegy Bszentandrésra P 0’50t Öcsödre P 1*30, Kunszentmártonba P 2*— 
Meneltértijegy * P 0*80, „ P 2*20,  ̂ P 3*20

érk. —  746 9 10 
érk. 640 740 860 

628 727 836 
006 707 810t

16ao
16so

I6 0 7

1541
ind. — 640 746 15io

Kanszeotmirtoii—(Tiszakürt)—Lakytelek

1340 13M ind. Kunszentmárton érk. 6M 740 1518
I 1480 érk. Tiszakürt ind. 610 I 1486

14“  — érk. Lakytelek ind. — 616 —

Menetjegy Tiszakürtre P 1*30, Lakytelekre P 2*20. 
Meneltértijegy w P 2 - , ^ P 3*30.

A *-gal jelölt csak hétköznap közlekedik.

4» 583

I 6“ 
560 — 15;10



M E G H Í V Ó .

A Szar vas i  T a k a r é k p é n z t á r
1937. február hó 12.-én délután, 3 órakor Szarvason, székházában tartja

68. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
amelyre a t. részvényeseket meghívjuk.

Szarvas. 1937. február hó. Az Igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :

1. Az igazgatóság jelentése az 1936. üzletévről. g
2. A felügyelőbizottság jelentése, a mérleg megállapítása ^

és a nyereség felosztása. ^
3. Az ügyvezetéssel megbízott igazgatósági tag 1936. évi s

szolgálati illetményeinek megállapítása. š

4. Határozat a felment vény tárgyában.
5. Felügyelőbizoltság választása és díjazásának meg

állapítása.

F I 9 V  f i  I I t t  A 7 é A é A C  ̂ Felkérjük t. részvényeseinket, hogy amennyiben a közgyűlésen résztvenni kívánnak, szíves- 
^  * 8  /  ^  ^ C S I C I C a  • kedjenek az „ alapszabályok rendelkezése értelmében részvényeiket a közgyűlés napja előtt az
intézet pénztáránál Szarvason, vagy Békéscsabán, a Békésmegyei Kereskedelmi Bank R. T.-nál, vagy Budapesten, a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banknál letenni.

Mérlegszámla 1936. december 31.-én.
V a g y o n

Készpénz és bankári követelések . . .
Értékpapírok ...............................................
V á ltó tá r c a ..............................................

Ebből jelzáloggal fedezve P 2,266.254'— 

Adósok:
Jelzálogfedezettel................................
Áru- és értékpapírfedezettel . . . .
Külön fedezet né lkü l............................

Óvadékok.................................P 640 —

Ingatlanok:
Intézeti székház Szarvason és Békés-
szentandráson.....................................
Egyéb ingatlanok................................

68.280 ,49 
357.507 20 
54.247 i 62

54.000
80.000

78.835
77.832

2.525.406

480.035 | 31

134.000

3.296.110 I 11

T e h e r

Részvénytőke..........................................
Tartalékalap..............................................
Ingatlan érlékcsökkenési tartalék . . .
Nyugdíjalap..............................................

B eté tek :
Takarékkönyvecskékre.......................
Folyószámlákra.....................................

Visszlcszámílolt vá ltók ............................
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank köve

telése ...................................................
Átmeneti té te le k .....................................
Ó v a d é k o k ................... P 640’—
Nyereség...................................................

Szarvas, 1936. december 31.-én.

Az igzgelóság nevében : A felügyelőbizottság nevében :
Dr Haviár Gyula csákói dr Geist Gyula Ponylczky Kálmán

Megvizsgálta és helyesnek találta: A felügyelöbizottság.

300.000 ; —
180.000 ! -  
50.200 j -  
39.000 I —

504.251 192 
57.655 i 14

569.200 ;

j[
i

561.907

i

06

1.274.894
|-

861.028 13
10.765 87

18.315 05

3.296.110 i 11
I

Kovács Ferenc
ügyvezető igazgató.

Eredményszámla 1936. december 31.-én.

P f J ö v e d e l m i k P f

Üzleti költségek és tiszti fizetések............................  .
Adók és ille tékek .................................................................
Leírások különféle követelésekből......................................
1935. évi nyereségáthozat................................ P l.755 95
1936. évi nyereség..........................................P 16.559 10

39.800
10.103
13.522

18.315

59
31
43

05

Nyereségáthozat az 1935. é v r ő l ..........................................
Tiszta kamatjövedelem........................................................
Jutalékok és különféle nyereségek.....................................

1.755
69.233
10.751

95
62
81

81.741 138 81.741 38

■ 1

Szarvas. 1936. december 31.

Az igazgatóság nevében : A felügyelőbizoltság nevében :
Dr Havfár Gyula csAkól dr Geist Gyula Ponylczky Kálm&n

Megvizsgálta és helyesnek találta: A  felDgyelöblzOttS&g.

Kovács Ferenc
ügyvezető igazgató.


