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A tanyavárosok
Irta : dr. Búd J&nOS nyug. miniszter,
országgyűlési képviselő

A vidéki városok problémái a városrendezésről és építésügyről szóló, előrelátha
tólag mára közeljövőben törvényerőre emelkedő
törvényjavaslat keretében jóformán teljes ren
dezést nyertek. Nem közömbös kérdés azonban,
hogy mi történik a tanyavárosokkal. Ne mint
különlegességet kezeljük a tanyavilágof, mert
ha a városok fejlődését évszázadokra, vagy
ezer évre visszamenőleg tekintjük, akkor azt
látjuk, hogy a legtöbb város valahogy hasonló
jelleggel bontakozott ki a szervezetlenségből.
Hogy nálunk, mint különlegesség maradt meg
a tanyavilág, ez sajnos, a török hódoltság kö
vetkezménye. Nagyon jól tudjuk, hogy a Hu
nyadiak idejében négymillió lélek lakta az
ország területét, amikor Poroszországnak csak
700 —800.000 lakosa volt. A török negatív
politika az, amit mi tulajdonképpen még ma is
sok tekintetben sinylünk, amely nemzeti fejlő
désünkbe is belevágott s ezért nem tudtunk
úgy kifejlődni, mintha azon az egyenes úton
haladtunk volna, amelyet a török hódoltság
előtti idők előírtak. De a tanyavilág problémája
sui generis probléma és éppen a városrende
zés szempontjából egészen különleges elbírálást
kiván. 900.000 holdnyi katasztrális területről
van szó és körülbelül másfélmillió lélekről.
Akár a földterületet veszem, akár a lélekszámot, mind a kettő megmutatja a probléma
fontosságát. Nem közömbös, hogy ez a nagy
földterület és ez a nagyszámú lakosság a maga
termelési politikájával, gazdasági és szociális
kultúrájával hogyan kapcsolódik a nemzet
egyetemébe. Érdekes, hogy ebből a szempont
ból a tanyavárosok nem a koncentrálás folya
matát kell, hogy kövessék, hanem bizonyos
fokig a megosztásét; a tanyavilágot oda kell
vinni, hogy egészséges néptömörülési pontok
keletkezzenek, amelyek később talán önálló
községek lesznek, vagy idővel szervesen bele
kapcsolódnak egyes városokba. A tanyavilág
kérdése — szerintem — előbb-utóbb parancsolóan elő fogja Imi, hogy azzal, mint külön
problémával foglalkozzunk, valamennyi vonat
kozásában. De addig is lehet egy intézkedéssel
olyan városrendezést foganatósitanl, mely Igen
alkalmas volna a tanyavilág megerősítésére.
És pedig egyes tanyai útvonalak kiépítésével.
A kereskedelemügyi miniszter, aki olyan meleg
érzéssel viseltetik a falu népe és annak érde
kei iránt, nagy hálára kötelezné a tanyavilágof,
ha — igen kevés költséggel — ezt a különleges
útépítést megkezdené, mert ez van olyan fon
tos, mint az összekötő utak építése. Nem lehet
elhanyagolni a gazdasági vasutak kérdését sem.
üajnos, ez csak későbbi idők problémája, ami
kor majd kellő tőke fog rendelkezésre állani
és amikor a gazdasági kisvasutak problémája
logikusan fog beleilleszkedni a tanyavilág nagy

kérdésébe. Az űtpolitikát és a közlekedési po
litikát döntő jellegűnek tartom a városrendezés
és városképzés szempontjából. Ha arra aka
runk törekedni, hogy az Alföld a mai speciális
jellegéből kiemelkedjék és népességileg fej
lődjék, — már pedig legnagyobb érdekünk a
gazdasági erőben és lélekszámban való meg
erősödés — nem lehet egyetlen egy momen
tumot sem elszalasztani, amely a belső erőkre
támaszkodva, az erősebb néptömörülést épitl ki.
A modern technikai fejlődéssel számolni kell;
a főútvonalakat, gazdasági kisvasutakat mind
egységbe kell tömöríteni, okosan és tervszerűen

kell a csomópontokat kialakítani, mert ez ala~
pon nagy előrelátással és megfontolással a néplömörülésen keresztül a jövőt fogjuk kialakítani.
És ha majd megoldásra kerül a csatornázás és
az öntözés kérdése, a városok fejlődéséhez ez
szervesen hozzátartozik, másrészt úgy építsük
ki Összhangban a többi útvonalakkal karöltve
az alföldi csatornát, hogy néptömörülési csomó
pontok alakíttassanak. Ezek a kérdések szoro
san összetartoznak azzal a gondolatmenettel,
amit a városrendezés képvisel, ezeket tehát
programba kell venni és megoldáshoz kell
juttatni.

Állandó javulást mutat a m ezőgazdaság helyzete
A d rág aság m iatt m egnehezedett a fixfizetésQek helyzete is
m ondja a z alispánt jelentés
A vármegye alispánja rnost adla ki
jelenlését a vármegye lakosságának helyze
téről. A vármegye életét oly hűen bemutató
jelenlésből a következőkel közöljük :
A mezőgazdaság helyzete a kedvező
terméseredményeket és értékesítési lehető
ségeket, valamint az emelkedő álií^tárakat
figyelembevéve, javulást mulat ugyan, mégis
olyan mértékben nem érezteti halasát, hogy
az az általános gazdasági helyzetre lényeges
kihatással lenne, mert a gazdatérsadalom
közvetlenül a termés betakarítása ulán kény
telen volt termésfeleslegétől megválni, hogy
az előző évek folyamán előállott súlyos vál
ságból eredő kötelezettségeinek eleget tudjon
tenni. A mezőgazdasági munkások egy része
kerti munkálatoknál, másik része gyáraknál,
vállalatoknál stb. jutott némi munkához és
keresethez. A kereskedelem és ipar helyze
tében a legutóbbi jelentésem óta változás
nem következett be. Nagyon természetes,
hogy a mezőgazdaság prosperitása az ipar
ban és a kereskedelemben is jótékonyan

érezteti hatását és ennek következtében már
lehet beszélni némi ipari fellendülés bekö
vetkezéséről is, kivéve az építőipari, ahol
fellendülés mindezideig nem mutatkozik és
ezen iparág kizárólag kisebb talarozási és
átalakítási munkálatoknál szerzett keresetből
él. Ezen rovat alatt szükségesnek látom meg
emlékezni az általános drágaságról is. Úgy
szólván minden ipari cikk ára jelentős mér
tékben emelkedett. Feltűnő az emelkedés a
kortell-termékek árainál, a ruházati cikkek
ben és iparban, a mezőgazdasági eszközök
ben, építési anyagokban, tűzifában stb. Mint
sajnálatos jelenséget kell azonban megálla
pítanom, hogy az iparcikkek árainak emel
kedése nincs arányban a mezőgazdasági
term^lvényekben bekövetkezett áremelkedés
sel. Ezt a körülményt a gazdaközönség ál
landóan és nagymértékben sérelmezi és
kormányhatósági beavatkozást kér. Hasonlóan
nehéz a fixjövedelemmel rendelkezők hely
zete is a drágaság következtében.

Május 2-án, vasárnap rendezi meg
a Chován Kálm án Z e neegyesület hangversenyét
Két ve ndégm űvész szereplése gazdagítja a m űsort
A szarvasi Chovén Kálmán Zeneegye
sület május 2-án, vasárnap este fél 9 órai
kezdettel az Árpád-szálló dísztermében rendezi
meg nagyszabású hangveisenyét, melyen a
mezőtúri Frontharcos Zenekar és ráczalmási
Molnár Anna fővárosi hárfaművésznő és zenetanárnő is közreműködnek. Délután 5 órakor
főpróba és ifjúsági előadás ugyanott. A hang
verseny iránt nagy az érdeklődés, mert az

egyesitelt zenekarok játéka és a Szarvason
először hallható művészi hárfajáték mindenkit
csábit a hangversenyre. Előreláthatólag külön
leges zenei műélvezetben lesz részünk, A
Zeneegyesület tagjai 25 százalékos kedvez
ményben részesülnek. Jegyek elővételben
Nagy Sándor és Müller Károlyné könyvkeres
kedésében igényelhetők.

Betörők jártak a szarvasi városházán
A fő p é n ztárb a akartak b e ju tn i de a rendőrség m egzavarta m ün káju kat
Keddre virradó éjszaka betörők jártak
a szarvasi városházán. Éjjel egy óralájban a
városházán megszólaltak a vészcsengők, mik
a főpénztárban vannak felszerelve és a rend
őrségre vezetnek. Az előfutó rendőrök elöl a
betörők az adóhivatal ablakain keresztül

az utcára menekültek, majd izgalmas hajsza
után eltűntek az éjszaka sötétjében. A be
törők, akik valószínűleg idegenből jöttek
Szarvasra, vasárnap és hétfői napokon hely
színi szemlét tartottak. Kedden éjjel azután
a folyósó egyik ajtaján, amelyen a kézbesi-

tők járnak az épületbe az udvaron és kerten
keresztül behatoltak a városházára és az
adóhivatali rész melleit lévő padlásfeljáró
ajtaját ál kulccsal kinyitottak, majd a pad
Istentiszteletek
lásra mentek, ahol a főpénztár fölött nyílást
A
szarvasi
ev.' nagytemplomban vasárnap délelőtt
akartak nyitni, hogy azon keresztül jussanak
tót,
úrvacsoraoszlással, délután 6 órától magyar, az új
a Werlheim szekrények közelébe. Ez a ter templomban magyarnyelvű istentiszteletet tartanak.
vük azonban nem sikerült, mert a mennye Szerdán délelőtt a nagytemplomban u tólnyelvű kö
zet itt vastag gerendákból áll, amelyeknek át- nyörgés után magyarnyelvű irásmagyarázat lesz
fűrészelése hosszabb időt vett volna igénybe
A szarvasi róni. kát. templomban vasárnap
és erre megfelelő szerszámaik se voltak. Ek délelőtt 3 órakor diákmise ifjúsági szentbcszéddel, 9 óra
kor
caendesmi.se.
10 órakor szentbeszéd, ntigymise. dél
kor visszajöttek a folyosóra, az adópénztár
után 3 órakor litáriia. Köznapokon a reggeli mise negyed
előszobájának ajtaját álkulccsal kinyitották, nyolckor.
majd bezárták maguk után és belörőszerszáSzarvason református istentiszteletei tartanak
maikkal a főpénztár vasajtajának feltörésé vasárnap
délelőtt 10 órától az Árvaház disztermében.
hez fogtak. A kitűnő szerszámokkal rövide Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután
sen sikerült is, de amikor a belső ajtót ki 2 órakor van islcnliszlelel a községi iskolábun.
nyitották, a rendőrség szobájában megszólal
tak a vészcsengők, amire az ügyeletes rend
Gyógyszertári inspekció
őrök azonnal kirohantak. Természetesen zárt
Az éjjeii éa vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
ajtókra találtak. A kulcsokat a kisbiró hozta latot Szarvason
uprilis hónapban Farkas Antal János
el, de ezalatt a megzavart betörők igyekeztek gyógyszertára iátja el.
megszökni. Az adóhivatali irodahelyiségekbe
futottak be, először a tanyai kerületek abla
— Egy magyarbarát lengyel gróf jön Szarvasra.
kán át a folyósóra akartak kijutni, de itt az
Gróf
Dambszky Pál kiváló lengyel iró a nyár
egyik rendőr revolvert szegezett rájuk, de a
folyamán
mütyür ismerősei és barátai meg
fegyver csütörtököt mondott. Erre a betörök
az I. és II. kerületek irodájában az ablako látogatására Mayyarországra jön. Az alaku
kon keresztül az utcára vetették magukat és lóban tévő szarvasi Vajda Péter Társaság
a kerítésen keresztül az utcán futásnak ered meghívására a rnágyarbarát lengyel iró
tek. A hősi emlékműnél álló rendőr ekkor re
volverével utánuk lőtt, de csak egy lövés Szarvasra is ellálogat és előadást fog tartani
hangzott el. Azonban a betörőkben kárt nem a magyar —Icnyyel kapcsolatokról.
tett és azok a Bethlen utcán át a Macói— Szülői értekezlet. A helybeli gimnázium
szőlők felé futotlak, majd eltűntek az éjsza
tanári
kara folyó hó 25*én, vasarnap délután
kában. A rendőrség ezután az irodahelyisé
4
órától
az iskola tornacsarnokában szülői
geket vizsgálta át. A betörők szerszámaikat,
egy aktatáskában levő élelmiszereiket hagy értekezletet tart. Ez értekezletre ezúton is
ták ö színhelyen. Gondos munkával igyekez meghívja a tisztelt ^szülőket a gimnázium
tek a pénztárba behatolni, a magukkal ho igazgatója.
}.
zott kendővel a kéznyomaikat eltörölni, me
— Megfellebbezett.r választás. A Szarvasi
nekülésközben az egyik betörő a kezében
levő fúróvasakat az egyik Íróasztalon levő Ipartestülel legutóbbi! közgyűlésén történt vá
főkönyvekbe dugta be, amire másnap mun lasztást több iparos, megfellebbezte.'Az ügy
kakezdés elől), nagy.megJepeléssd talált...rá a -főszolgabiróság ebé került, amely a-felleb
az egyik fiatal tisztviselő. A rendőrség azon
nal értesítette a csendörséget is, akik a nyo bezők kihallgatását, ‘rendelte el.
mozást azonnal bevezették az éppen közsé
günkben tartózkodó egyik csendőrszázados
vezetése mellett. Szerdán már a nyomozóhatóságok a kirendelt közegekkel ujjlenyo
matokat vettek fel és a legerélyesebben fog
tak hozzá a tettesek felderítéséhez. Valószínű,
hogy a meghiúsult betörést is ugyanazok a
betörők követték el, akik Tótkomlóson, Oros
házán, Csorváson több kevesebb sikerrel mű
ködtek, igy az Orosházi Hangya páncélszek
rényéből 1 1 ezer pengőt vittek el.
*
A csendőri nyomozás minden adatot
felhasználta tettesek kézrekeritésére. A hátra
hagyott kabátban négy zsebkendő volt, me
lyek egyikében egy fogházi számra találtak.
Azonnal értesítették a budapesti rendőrséget
és pár óra múlva már tudták az egyik be
törő nevét. Természetesen egy többszörösen
büntetett kasszafúró az illető, aki a közel
múltban a soproni fogházból szökött meg
regényes köiülmények között. Ennek alap
ján társainak kilétét is felfedték és az orszá
gos körözésen remélhetőleg rövidesen hű
vösre kerülnek a betörők.
**********************************
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— Túl a Nagy-Krivánon. A HONSZ szarvasi
csoportja pünkösd szombatján a „Túl a
Nagy-Krivánon“ című hangulatos operettet
adatja elő ügyes műkedvelőivel. Az előadás
iránt már is nagy az érdeklődés.
— Nagy érdeklődés mellett folyt le a méhellenör-képzö tanfolyam. Dr. Koppány József,
a gödöllői állami méhgazdaság laboratóriu
mának vezetője ápr. 2 1 -én,.szerdán a szarvasi
ipariskolában egy napos méhellenőr-képzá
tanfolyamot rendezett, amely a járás minden
községéből egybesereglett méhészek nagy
érdeklődése mellett folvt le.

1!
Önnek is meg kell már Tenni i

NIKOPÁLL
S Z I RK ÁT,
ha egészsége er egy fabatkát. . .

— Vihar a Balatonon. Nagy érdeklődés előzi
meg a Szarvasi Gazdaifjak Önképzőköre
műkedvelőjét is. A gazdaifjúság pünkösd
vasárnapján a Vigadóban a „Vihar a Balatonon“ cimű népszínmű előadására várja a
közönséget. A siker biztosra vehető.
— Értesítés. A Nemzeti Egység Párt vá
lasztmánya április hó 25-én, vasárnap délután
2 órakor a Polgári Körben ülést tart,
— A dalárdisták pünkösdi-estje. A Szarvasi
Dalkar, mint már közöltük, pünkösdkor meg
rendezi hagyományos dalestjét. A műsort a
dalkari számokon kívül az „Érettségi" című
színmű előadása fogja kitölteni, amelynek
próbái már megkezdődtek.
— Budapestre kedvezményes utazási iga
zolványok kaphatók Tákos Lajos ipartestületi
jegyzőnél, ára P 2‘80. Érvényes április 24-től
május 18-ig.
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‘ kiadóhivatala az előfizetési dij ellenében értékes
a j á n d é k o t is ad. Előfizetési dij egy évre 14*40 pengő.
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Cím et
a kiadóba szombat estig kérem leadni.

Az előfizetési dijat Budapest, IV. Szervita-tér 3. cimre küldje.

— Az idei érettségi vizsgálatok elnöke. Dr.
Raffay Sándor a bányai ág. h. ev. egyház
kerület püspöke a szarvasi ág. h. ev. Vajda
Péter gimnázium 1937. évi érettségi vizsgá
lataihoz a maga képviseletében elnökül Sár
kány Béla pestmegyei ev. esperest küldte ki.
— Szarvasi származású orvos előadása. A
Közegészségügyi Egyesületben kedden dr.
Plenczner Sándor, a Szent István kórház or
vosa, a szarvasi ág. h. ev. gimnázium egy
kori tanárának a fia a tudományos körök
érdeklődését magára vont előadást tartott a
szívbajokról, mint tömegproblémáról. Meg
állapítása szerint a rendelkezésre álló adatok
alapján sok szivbaj már a gyermekkorban
kezdődik és ezért gyógyításához preventív
beavatkozás szükséges.

— Súlyos szerencsétlenség vetés közben.
Kondoros határában Hodálik János 22 éves
gazdasági cseléd vetés közben egy gyökérben
megbotlott és olyan szerencsétlenül vágta a
fejét a vetőgépbe, hogy nyomban eszmélet
lenül terült el a földön. A szerencsétlen fiatal
ember sebét egy oltani orvos bekötözte, majd
a kezelés után beszállították a békéscsabai
korházba, ahol megállapították, hogy Hodálik
János sérülése életveszélyes. A szerencsét
lenség körülményeiről még nem lehetett ki
hallgatni a sérült fiatalembert, meri még mindig
nem nyerte vissza eszméletét.
— Háziasszonyok ! Nem kerül pénzbe, mégis
a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még
ma kéri a DR. OETKER-FÉLE v i l á g h í r ű
FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, melyet bár
kinek ingyen megküld a gyár: DR.OETKER A.
Budapest, VIII., Conti utca 25.

ARATÓGÉPsk
alkatrész
szükségletét már
m ost szerezze be

gyári áron

KÁLMÁN

JÓ ZSEFI

műszaki és gép kereskedőnél

Budapest, V., Kálmán n. 14.
vagv a helyi megbízottnál:

Miklya Pálnál

Szentjánosbogár vallomása Nagyon jól sikerült a nyugdíjasok egyesületének
Ifj. Zerinváry Szilárd verse.
Olyan rossz volt egyedül égni
sok holdas nyári éjszakán . . .
a mécsvirágok fénye melleit
te is gondoltál rám talán.
Te is láttad, hogy áruán járni
olyan hideg és oly sivár . . .
mind elbújtak a barna lepkék
s fénytelen, szürke volt a nyár,
S mosf itt vagy . . . a véletlen hajtott
ide, hol pislákol a fény — — —
sokat fáztál: melegedj ntífam
s csodás meséket mondok én.
*

Testem lámpája érted izzik,
egyetlen égő szív vagyok;
holnap már ősz lesz és ha nem jössz,
egy mély árokban megfagyok.
Lámpám örökre kialudna
é*. nem gyújthatnád meg te se — — —
de még nem késő: hív az éj
és hív ezer tündérmese.
Ha kelten járunk, vad cincérek
villogó szeme nem kutat
s úgy látnak minket s társaiba/
mint földre festett Tejutat.
A csillagok is irigyelnek,
a pigypong is nekünk mesél
s egy harangvirág árnyékában
megesket az éjféli szél.
Gyere: csodás lesz ez a nászú/:
a párnánk lesz a lenge fű,
bolond tücskök kezében rólunk
csiripel ezer hegedű.
Szerelem lángja körülnyaldos,
de az útat nem ismered:
Jöjj és simulj ide kis párom,
hogy világíthassak neked.
— Eltörölték Csabán a stólát. A csabai ev.
egyházközség képviselőtestülete a héten gyű
lést tartott, amelyen indítvány alapján a lel
készeknek juttatott stólát október 1 -i hatállyal
eltörölték.
— Nem minden farkaskutya farkas. Szarvas
község adóhivalala felsőbb utasításra a far
kaskutyák után 2 0 pengő adót vetett ki. Ter
mészetesen ez nagy megdöbbenést keltett az
ebtulajdonosok között, mivel a magas adót
a legtöbbje nehéz anyagi helyzete miatt meg
fizetni képtelen. Aki pedig á kivetést téves
nek hiszi, az megfellebbezi. Ilyen fellebbe
zés érkezeit be minap az adóhivatalhoz,
amely szerint a fellebbező tévesen irta be
farkasnak sima, feketeszőrű kuvaszkutyáját,
nem ismerve a kutyafajtákat azt hitte, hogy
minden kutya, amelynek farka van az farkas.
— A Budapesti Nemzetközi Vásárra félárú
utazásra jogosító igazolványok minden fel
világosítással Andermannál kaphatók. Az
igazolvány háromszori díjtalan belépésre jogo
sít,ára P2’80.Érvényes április 24—május 18-ig.

műkedvelő-előadása
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A Szarvasi Nyugdíjasok Egyesü
lete szombaton este adatta elő mű
kedvelőivel zalai Szalay László víg
játékét, a „Szuhay“-t, amelynek elő
adása igen jól sikerült és a szépszámbán összegyűlt közönség tetszéssel
fogadta a darab előadását. A cím
szerepben Kondacs Andor, a most
Szarvason tartózkodó színművész bril
lírozott. Komoly tehetsége jól érvénye
sült szép szerepében. A gondos ren
dezés és betanítás is az ő érdeme.
Makó Ica kedves szerepében bájos
jelenség volt, ügyes mozgásával szép
sikert ért el. Lipták Mihály behízelgő
alakitása mellett Horváth Lajos érté
kes szereplése, Zleszik Mátyás ügyes

sége, Bágyoni János eredeti, színészi
képességet eláruló karakterábrázolása
tűntek ki. Mrsan Mária nagyvonalú
alakitókészségével a közönség ked
vence már, Berta Pál otthonosságával,
Komlóssy Károly talpraesett alakításá
val, Forster Gusztáv eredeti figurájá
val, Janecskó Pál erős beleélésével
segítették elő az előadás sikerét. A
többi szereplők : ifj. Makó Gyula, Lestyán György, Tusjak Böske, Dénes
József, Pödani János, Zalai Margit és
Bencsik Margit is mind tehetségükhöz
képest kitettek magukért. Az előadás
után hangulatos táncmulatságot ren
deztek, amelyen az egybegyűltek jó
hangulatban szórakoztak el.

— A május 8-iki kereskedelmi estély iránt
mely újszerűségével
egyedülálló lesz a
szarvasi hasonló irányú rendezések sorában,
nemcsak a helyi, hanem a szélesebb környék
kereskedői és polgársága körében egyre
nagyobb érdeklődés nyilvánul meg. A ren
dező bizottság miden hét keddjén ül össze
az Árpád-szálló külön helyiségében és rendezi
a fővárosi és nagyobb vidéki városi cégek,
vállalatok és gyárak részéről az élő reklámok
számára beérkezett szép anyagot. Soron van
a műsor végleges összeállítása is, melyen a
prológon kivül egy elhúnyt kiváló zeneszerző
zongoradarabja, Vaszary Jánosnak a fővárosi
színpadokon hatalmas sikert kiváltott egyfelvonásosa, Lévay A.-né „Csodabábú“ cimű
látványosságszámbamenő tündérjátéka és
legvégül az estély gerincét alkotó élő reklámok
szerepelnek. Jegyek elővételben, vagy elő
jegyzésre már kaphatók mindkét könyvkereskedésben.
— Harangot kap egy szentandrási iskola.
A békésszentandrási Horga-Altalak dűlőben
lévő iskola udvarán a környékbeli hivek ál
dozatkészségéből harangot állítottak. A harang
felirata a következő: „Zengje Isten dicső
ségét, vigye imánkat Magyarország feltáma
dásáért/*

— Gazdaválasztás. A kondorosi községi gazdai állásra titkos szavazás útján 3 jelölt kö
zül Lestyan Jánost választották meg, aki a
választást vezető főszolgabíró kezébe letelte
az esküt.
— Tenniszütök szakszerű húrozását NAGY
Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón
vállalja. Horthy Miklós út 9.
— Térkép készült Öcsödről. Öcsöd község
ről Dóczi Antal térképet készített és az most
jelent meg nyomtatásban.
— Országos-vásár. Az öcsödi országos-vá
sárt május hó 1 0 -én tartják meg.
— Új kövezet. A kondorosi ev. templom
köröskörül új kövezetet kapott a hivek ön
kéntes adakozása révén.
— Rémhír egy leventéről. A napokban egy
megrendítő hír járta be Szarvast.Borzadva
kérdezték egymástól az emberek:
— Hallotta, egy levente leesett az új temp
lom tornyából.
— Nem !
— És hogy történt a szörnyű eset?
— Hát leesett. A harangozó lejött a to
ronyból ; felvette és elszívta.

Gumibélvecjzök
megrendelhetők

N A G Y S A N D Ó R papirkereskedésében.

HETENKÉNT

Baromfiállománynak vérfelfrissHése
nemzetgazdasági érdek

írja i OROSZ IVÁN

A magyar külkereskedelmi forgalom
emelkedése a háború utáni években külö
nösen, elsősorban a hazai baromfitenyészté
sünknek köszönhető, itt is lőleg az alföldi
baromfitenyésztésnek. Kivitelünk emelkedése
baromfitermékekben azonban nem sokáig
tartott s ebben különösen az utolsó pár év
ben meglehetős erős visszaesés tapasztal
ható. Szinte önkéntelenül felvetődik az a
kérdés, hogy mi ennek az oka ?
Első oknak a kivitel lanyhulásánál ok
vetlen az öntudatos nemzeti önellátást tart
juk, a másiknak pedig azt, hogy exportbaromfiállományunk létszáma lassan foko
zatosan kezd csökkenni, az állomány kisebbmérvű ellenállóképessége következtében. Ez
a körülmény teszi nagymértékben indokolttá,
hogy igyekezzünk baromfiállományunk vér
fel frissítésére olymódön, hogy távolabbi vi
dékekről szerezzünk be egy-egy kotló alja
megbízható tenvésztojást vagy egészséges
napos csirkéket. Ezekből neveljünk magunk
nak kakasokat, hogy felfrissíthessük ezzel
állományunk vérét.
A vérfelfrissités baromfiállományunknál
nem látszik valami nagyjelentőségűnek, csak
amikor egy kicsit elgondolkozunk a rokon
tenyésztés káros hatásain, jövünk rá, hogy
bizony érdemes egynéhány fillérrel többet
kiadni, hogy az elkövelkezendo esztendőben
baromfiállományunk edzettebb, egészsége
sebb legyen.
— i — gy.

Reggel a tornácon
Ma a szokottnál korébban ébredtem, meri
a nyitott ablakon át ritka fényesség szűrődött be.
Olyan volt a szobánk, mintha kicserélték volna.
Szelíd, szürttiszta fény terjengett. Egy pillanat
alatt kint voltam az ágyból, kabátot, cipőt kap
tam magamra és ki a verandára. Szokatlanul
szép hajnali látvány tárult.. elém. Tavaly szep
tember óta állandóan borongós, esős idő járta,
a március elejei pár napos tavaszidői napot
most heteken át állandóan borulás követte. Na
pot nem igen láttunk. Nagyritkán a délutáni
órókbfen kibújt pár pillanatra a felhők mögül,
de az ilyen íróasztalhoz szegezett élelű ember
bizony nem igen leshette sok munkája miatt,
így hát már az idegekre menő ködfátyolos, bo
rulásom napok után egy napkezdetet látni, ami
kor a rózsaújjú hajnal új színekkel tölti meg és
szórja tele a kertet, külön élvezel volt. A tornác
sárgásfehér fényben úszott, a kert rózsabókrainak biborhajtásain csillogott a friss harmat, a
szilvafák serkedő zöld lombja szemetnyugtalóan
hajolt felém. Kis japánkakasunk már nagydélce
gen kint álldogált az eperfa alatt és recsegő
hangon hirdette a virradatot. A tyúkólban a
pórhetei csirkék zsivajogtak követelve éhes gyom
raik számára az eleséget és a mezsgyeszéli akácFókon és a kert mélyében a hatalmas körtefán
csízek harsogták reszelőhangú nótáikat. Az utcán
néha egy tragacs gördült a járdán, hirdetve a
piacrasiető árusok igyekezetét, egy asszony ko
sarából apró libák csiricselése tört ki és az utca
végén a csúvórló nyakán lógó csengő csengerészett kedvesen. A nap pedig sütött, a keleti la
pos felhőcskéket pirosra* fesíegetve küldte el ide
hűvösmeleg sugarait és a napfényt oly keveset
kapott saláták a hosszú ágyakban boldog öröm
mel kacsintgattak egymásra. De a verebek se
voltak restek, nagy csapatban húztak el a szom
széd ház fölött és hatalmas zajjal csaptak le a
kert széles útjára, ahol előző nap az aprócsirkék
hagylak el apróbúzaszemeket. Messze innen, az
országúton, ét a városon nagy teherautók futot
tak, zúgásuk egészen idáig ért és itt a faluvé
gen, kicsinyke házak közölt a természet szórta
pazarul hangjait, színeit. A nap csábitó suga
raira a tornác pókja is feléledt, kiült az oszlop
szélére és onnan lesett ki. hogy érdemes lesz-e
mór hozzáfogni a háló szövéséhez. A nap ott
túl a szomszéd ház kerítése fölött lassan emel
kedett féífelé, később érezni is lehetett enyhe
lehellétét, amely a szélcsendben arcomhoz ért
és én lehúnyt szemmel lassan eltűntem a tor
nácról és mint az álmodó, hol itt, hol ott jártam
fel képzeletemben. Láttam a pusztaságokon, a
hegyek között rohanó vonatokat, amint az éj
szaka nyugtalanságában összetört testű emberek
feltápászkodnak ülőhelyeikről, nagyokat nyújtóz
nak és készülődnek leszáll ni valamelyik ismert
vagy ismeretlen állomáson. A nagyvárosokban
is megindul az élet, a munkások ezrei rohan
nak munkahelyeik felé, kezeikben lóbázva élel
miszeres bőröndjeiket. A kórházi ágyakon bete
gek pihennek el a lázas éjszaka fáradtságában.
A balatoni parton egy vitorlás indul útnak, a
Kékes aljában egy kanász hajtja kondáját a
legelőre és valahol Taorminában a csodás reg
gelben egy olasz donna sétálgat a szálloda park
jában és fenn a magasban az Etna szürke füstje
csillog a fényben. Olyan jó álmodozni áprilisi
napsugaras hajnalban, kint a tornácon üldö
gélve, lehunyt szemekkel újra tervezgetni a sok
téli álmokat, hosszú vasút* és hajóutakat isme
retlen tájak, ismeretlen emberek között, menni
idegenben, talán Görögországban vagy fertri a
Kárpátok havasaiban. De az ólmok azért ól
mok, hogy ne valósuljanak meg és igy amikor
kinyitom szemeimet és elemtárul újra kis ker
tünknek sok, napról napra új szépsége, bele
nyugszom a nagy földön való kicsi,'tokát tépett
és a lemondáshoz hozzászövődött életembe és
örülök azoknak a kis örömöknek, amik bizony
nyal könnyebben elhozzák azt a boldogságot,
amit a beteljesülhetetlen álmok sohasem tudnak
valóra váltani.

gedve a helyi viszonyokkal, meg hogy ott
nem igen tudnának megélni, mivel tegymásnak lennének kénytelenek muzsikálni, amiből
pedig megélni még Abessziniában se lehet.
— Az esós időjárás következtében elmaradt
gyümölcsvédelmi munkálatok pótlásáról ir a
Növényvédelem és Kertészet legújabb'száma.
Cikkeket közöl még a csipkegomba szabadbani termesztéséről, az almamdlyés atevéltetvek sikeres irtásáról, az öntözhető gyümöl
csösökről, a gyümölcsös tavaszi kártevő
rovarairól, a virágágyak készítéséről stb. A
dúsan illusztrált, színes gyümöcsképet is
közlő két szaklapból a „Növényvédelemkiadóhivatala (Budapest, V., Főldmivelésügyi
Minisztérium)egy alkalommaMapimkra hivat
kozással díjtalanul küld mutatványszámot.
— Jutalomdij. A Szarvasi Hitelbarik Rt. 30
pengőt juttatott a szarvasi ev. gimnázium
igazgatóságának azzal a rendeltetéssel,.hogy
ezt az összeget két, a matematikában leg
kiválóbb növendék kapja. Az adományért
az intézet vezetősége ezúton is hálás iköszönelél fejezi ki a nagylelkű pénzintézetnek.
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a SZARV ASI K ÖZLÖN YRE I
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Egészséges és sikerdús
reklámot kaphat, ha a

— Állatbetegségek A legutóbbi állategészség
ügyi kimutatás szerint, járásunkban a követ
kező ragadós állatbetegségek léptek fel: lépfene Szarvason efey tanyában, juhhimlő
Szarvason egy tanyában, rühösség Szarvason
egy tanyában, Kondoroson egy tanyában,
Öcsödön egy tanyában lovakon, sertéspestis
Békésszentandráson egy udvarban. Szarvason
egy tanyában, Öcsödön egy udvarban.

Szarvasi Közlöny

— A cigányok Abessziniába készülnek. A
közelmúltban a következő hir jelent meg a
világvárosi lapok bein: „Mussolini a cigá
nyoknak letelepedési helyet ajánlott fel
Abessziniában annak a levélnek a tanúsága
szerint, amelyet a Varsóban elhunyt Kwiek
Mátyás galíciai cigánykirály hagyatékában
találtak. Á lengyel cigányok, akik most az
elhunyt király fiát, a 12 éves Mátyást vá
lasztották meg királynak, felhívást intéznek
a világ valamennyi cigánytörzséhez. Felszó
lítják őket, vándoroljanak ki Abessziniába
és alapítsák meg a Cigányok-Birodalmát/*
Ezzel kapcsolatban* megkérdeztük a szarvasi
cigányokat is hogy hajlandók lesznek-e el
menni az új hazába, ilthagyva a 400 év óta
nekik kenyeret adó magyar földet. A szarvasi
cigányok egyhangúan tiltakoztak az ellen,
mondván, hogy ők nagyon meg vannak elé

Az alábbi cégek a Magyarság kliringszel vényeit a feltüntetett */o arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az
alábbi cégeknél a Magyarság -klmng-szelvényeinek felhasználásával, hogy megtakarít
hassa előfizetési diját.

politikaiihotilaplHU) hirdet.
Kiadóhivatal : Szarvas, I.,
Horthy Miklós űt 9, sz.
A Magyarság klirmg-akciójának tagjai

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, IDeák
Ferenc-utca 87, 5
Hentes és mészáros Frc®kalGyula,íDeák
és Haviár Dani-utca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 %>.
Könyv-, papír- és zeneműkereskedés,
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor,
Horthy Miklós-út 9. tankönyvékkivételével 5 °/o.
Női szabó László Emma, Szent István
út 169., 5 %.
Villamossági, rádiószerelés ée kerék
párok : Stefáni .Mihály, Árpád-bazár5., 5 % .
Vas- és háztartási cikkek: rBérány
Béla, Kossulh-tér 48. szám, durva áruk ^ki
vételével 2 ?/o.

H í b á t l a n u l írni és beszélni
a n y a n y e l v ü n k ö ji :
a műveltség első j e l e l
Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus
Irta: D Ü S M .G L J Á W ^ S D R * egyetemi rnyllvéno* rend«# lanár
Megjelenik 1937. áprilisban. — 480—500 lap terjedelemben négy nyolcadrét alakban,
egész vászonkötésben. — Előjegyzési éra: P 10*— Megjelenés űién: P 14*—
A 1 0 —• :P*. előjegyzési .árat 4 hónap alatt, 2 50 P-s részletekben törlesztheti le. aki
a „Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus" című könyvet április közepéig *a NAGYkönyvkereskedésben megrendeli. Az elsÓ ngsžlet, vagyis 2’50 P ;a könyv -átvételekor
esedékessé válik.
Az előjegyzési ö s s z e g A egyenlő részletben törleszthető N a g y S & fldor könyv
kereskedőnél. Ezt a ik ed^v e z m<é n y t csak N agy SAndovilal veheti Igénybe.

Huszonhárom évi távoliét után
m ost jött haza orosz fogságból

Világszenzáció

A z idegen uralom alatt sínylődő orosz nöp a felszabadulást várja
A múlt héten egy kétgyermekes család
szállt le Szarvason a vonalról. A vállas,
tagbaszakadt férfi szemében könnyek csillog
tak, amikor a szarvasi földre lépett. Nem is
csoda. Huszonhárom évi idegenben való tá
voliét, nagy szenvedések után jött haza csa
ládjával Kársai Mihály. A boldogság tiszta
öröme öntötte el a férfi arcát, hogy véyigjött
a városon és csak akkor borult el, amikor
megtudta, hogy édesanyja, aki huszonkét
éven ót repesve várta haza, nem birta to
vább a várást és tavaly meghalt. Első útja
a városházáról édesanyja sírjához vezetett.
*
Elbeszélgettünk Kársai Mihállyal. El
mondja kissé idegenes magyarsággal, hogy
1914-ben von-ill be katonának. 1916*ban esett
orosz fogságba és legutóbb, mint cukorgyári
munkás Lepistyika nevű városban, Ukrajná
ban lakott. Itt megnősült, elvette feleségül
Istyik Palaika nevű orosz leányt, akitől két
gyermeke született. Ezek a 7 éves Mária és
a 2 éves Miklós. Hosszú éveken át minden

szabad idejét arra hasznosította, hogy enge
délyt kapjon hazajöveteléhez. Végül sikerült
is kiszabadulnia az orosz pokolból. A viszo
nyokra vonatkozóan elmondja, hogy a múlt
évben 460 napot dolgozott, de fizetést csak
400 napi munkájáért kapott, mert 60 napig
kényszermunkát kellett végeznie. Oroszorszá
got a világ minden részéből odamenekült
idegenek, legnagyobbrészt zsidók vezetik és
minden állami állást ők töltenek be. Orosz
muzsikok csak munkások lehetnek. Az orosz
nép elkeseredése óriási és titkon elmondott
imáikban a felszabadulást várják a kommu
nizmus és az idegen uralom szörnyűségeiből.
Kársai Mihály itteni jelentkezése után Kon
dorosra ment át ottani testvérének megláto
gatására, majd visszajön családjával közsé*
günkbe és itt fog letelepedni.
*

— Igyekezzünk szebbé tenni városunkat. (Beküldetett.) Tekintetes Szerkesztőség I A közel
múltban többfelé jártam és örömmel láttam,
hogy a legtöbb város buzgó igyekezettel azon
van, hogy utcáit, tereit szépítse, fákkal, bok
rokkal, virágokkal színesítse. Ha komolyan
foglalkozunk Szarvasnak fürdővárossá téte
lével, úgy nekünk is erre az útra kell lép
nünk, mert bizony a legyjabb telepítésű ál
lomás eTőlti ligetecske ném' nagyon igazolja
ebbeli akarásunkat. Azonkívül középületeink
minél megfelelőbb szépítésével is igyekez
nünk kell *v4 rosunk csinosítására. Az ótemp
lom klasszikus vonljait, . hogy mennyire el
rontja az elébe á lljtptt izjésíelen__ viljamps
transzformátor, azt csalí^az Tudja, altinett á
szép iránt érzéke van és az ily látvány
elszomorítja. Jó lenne talán rávenni Mezőtúri,
hogy telepítse el onnan azt a látványrontó
épületet. Az Árpád-bazárok tatarozása alkal
mával kinytolták a színházba vezelő nagy
kaput is. Aki véletlenül betekintett, látva a
színház épületéi, akaratlanul is arra gondolt;
hogy mennyire el van dugva ez az épület
és milyen jól mutat igy az utcáról. Szarvas
község elöljárósága csináltasson egy rácsos
bejáratot az Árpád-bazárnál, amely mögül
a színház jól látszana és a színház előtli tér
parkírozásával nagyban emelné szépségét és
egy látnivalóval több lenne Szarvason, mivel
viszont a színház körüli rész is szebb, elfogad
hatóbb lenne. És igy még sok ilyen dolog
van, amik nem is pénzt, de város és szépszeretelet kívánnak és megvalósításukkal
igazolhatjuk jobb sorsra érdemes voltunkat.
Tisztelettel :
Aláírás.
*

szarvasi piaci vásárlók nevében. Az utóbbi
időkben az állandóan fokozódó drágaság
melleit lassan már vásárolni se fogunk tudni
a piacon a kofák miatt. Mert a kofák és
megbízottaik nemcsak a piacon, de a ta
nyákról befelévezető utcákon, a város szélén
fogják el az eladókat és’olt veszik meg tőlük
áruikat és igy lassan feleslegessé teszik a
piacot. Szigorú ellenőrzést kérünk, hogy ez
ne ismétlődhessék állandóan, azonkívül a
piaci szabályrendelet szigorú betartását, hogy
a kofák a piacon csak ,8 óra után vásárol
hassanak. Jelenleg, ha valamit venni aka
runk, kénytelenek vagyiírik szükségleteinket
a kofáktól beszerezni. Nagyon szépen kö
szönöm a Szerkesztő Urak megértését és
levelem közlését a jó eredmény elvártában
vagyok tisztelettel:
Aláírás.

Tekintetes Szerkesztőség I Mint nagycsaládú háztartásvezető szarvasi asszony
kérem levelem közlését sokak, talán az egész

Villamossági, rádió és kerékpár cikkek

Rádiós Service

Mindenütt jó. de legjobb otthon —
mondja a közmondás. De hogyne lenne jó
itthon — mondja Kársai Mihály — ha az
idegenben mindig csak rosszban volt részem.

— Névmagyarosítás. Maczik Mihály szarvasi
MÁV pályamunkás nevét a belügyminiszter
„Megyeridre magyarosította.
— Megszűnt autóbuszjáratok. E hó 24-éveI
megszűnik a Békésszentandrás—Kunszent
márton közötti Kunszentmártonból Szentandrásra induló 6*40 és vissza 13 12-kor Békésszentandrásról induló autóbuszjárat, mivel
ennek a járatnak utasai legnagyobbrészt
Szarvasra járó tanulók voltak.
— Bármilyen könyvre, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON : 16.

M U S I C A
kis piamno i

9 6 cm magas, 7 oktáv, teljes hangerőstég
Tekintse meg a N em zetközi Vásáron a
gyár kiállítását Iparcarnok 4 6 8 . sz.
és kérjen díjm entes képes p ro sp ektu st:

M U S IC A

Erzsébet'krt^W al'cR oyal)

— A Bánky-kamaraszínház szarvasi előadásai.
Vitéz Bánky Róbert szinigazgatása alatt mű
ködő Magyar Komédia Kamaraszínház a
múlt héten pénteken kezdte meg Szarvason
egyhetes előadás-sorozatéi. A kitűnő együttes
a színművészet nemes célkitűzéseivel átitatva
gondosan megrendezett előadásokkal szerzett
kellemes estéket a szarvasi közönségnek.
Őrömmel hallgattuk Mágori Mária klasszikus
beszédét, kiegyensúlyozol! játékával ismét
elhivatottságát igazolta. Szegedi Edit nemes
vonalú technikáját, Orbán Viola értékes stí
lusát, viléz Bánky Róbert szélesskálájú mű
vészetét, Ihász László jól ismert finomságát,.
Serfőzy Ilona kultúráltságát, Bánky Elemér
hódító megjelenését, Buday Tusi, Szántó Ernő,
Bakos Gyula, Sorr Jenő. Bárdos János, Gás
pár Amália ügyes játékát nagy élvezettel
hallgattuk, néztük meg. Köszönet a társulat
nak, érdemes igazgatójának a szép estékért
— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben április 16— 13-ig a következő bejegyzések
történtek. Születtek: Nagy György és Kugyela Judit fia Pál, Hugyecz János és Nagy
Mária leánya Judit, Kugyelka Mihály és Tóth
Mária fia János, Bankó István és Szirony
Judit fia Béla-István, Velencei György és
Kis Katalin fia János-Antal, Oszlári LajosKornél és Fábri Katalin fia Lajos. Házassá
got kötöttek: Gdula Mihály Balogh Rozáliá
val, Csontos Pál Hrncsjár Judittal, Bankó
István Szirony Judittal, Frankéi Izsák Kallus
Szerénával, Nagrant György Nyemcsok Anná
val. Elhaltak: Gyekiczki András 77 éves,
Madács Mihály 2 hónapos, Gulyás János 46
éves, Bakulya János 87 éves, Uhljar János
95 éves, özv. Hrncsjár Sámuelné Lestyan
Zsuzsanna 83 éves korukban.
— Tisztviselők labdarúgómérkőzése. A már
évadonként szokásossá vált IgazságügyiKözségi tisztviselők közötti Iabrarúgómérkősek tavaszi fordulóját vasárnap tartják meg
az ETC—Turul mérkőzés előtt egynegyed 3
órai kezdettel. Ha a csapadékdús idő vasár
napig tart, érdekes mérkőzésre van kilátás.
A mérkőzés iránt nagy az érdeklődés.

Elsőrendű

tenniszütők
már megérkeztek é s 12 pengőtől kaphatók

„Alföld" villamos
hőpárnák üzeme
N lkkelezós
villam os m űszaki

Szűcs

vál lalata

Képviseletek : SINGER varrógép, PETROFOR főzőkályha, OMEGA rádió fűtőtelep,
SOLUS gummicsiszoló

NAGY

SÁNDOR

könyv* és papirkereskedésében, I., Horthy Miklós úí 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás l

VI. kiadása ebből a szempontból nélkülöz
hetetlen és rendkivQi nagy szolgálatot tesz
tal rendezett Láthatatlan Bálra összesen^ a szülőknek, mert kimentő útmutatást nyújt
23101 P folyt be. A Nagymagyarorazág Kö az oktató-intézetek és nevelőotthonokról. Az
zepe Emlékmű Aranykönvvébe a báli belépő ügyesen és áttekinthetően összeállított cím tár
jegyek megváltásával a következők írták be téjé kozta tót 30 filléres bélyegportó-megtérítés
neveiket: (előző közleményünk folytatása.) beküldése ellenében ingyen és bérmentve
Müller Károly, Pálka Pél, Belopotoczkiné, küldi meg Erdős József hirdető irodája, Buda
Géczy Dezső. Radimetzki Vilma. Papp Istvánná, pest VI. Teréz körút 35.
Válkovszki Pálné, Dr. Mocskónyi Béla, N, N.
— Ide a gyémántokkal! irta: Roy Vickers.
Fabó György, Nagy Imre, N. N. Bartos Pál, — Két millió fontnyi gyémánt I Remélem, meglett
Finta Albert, Dr. Kerényi Miksa, Holub Mihály, minden óvóintézkedést 7 1 — szisszent fel az ügy
Medvegy Miklós, Janúrik János, Radvánszky véd, amikor a gyémántkirály közli vele, hogy
Iván. Dr. Melis János, Dr. Készt Béla, ifj. visszavonul az üzlettől és gyémántjait árúbaKondacs Lajos, Fetzer József, Dr. Faragó bocsájtás céljából a palotájában közszemlére teszi.
Mór, Halász Szabó Imre, Kőnig Mór, Dr. S a jelzett napon, a gyémántszindikátus tagjainak
Silberstein Gyula, Dr. Silberstein Dezső, jelenlétében a gyémántokat elrabolják. Katonás
Lőwy Salamon, Arnócki Pál, Klenk József, külsejű férfi, egyetlen rövidcsövű puskával kezében
N. N. özv. Dr. Mikolay Istvánná, Cinkoczky sakkban tartja az egész társaságot, míg a társa
Kálmán, Omazta Béla, Raskó Kálmán. Forster nyugodtan rakja táskájába az ékszereket. A házi
Károly, Podani János, Rencsik László, Dr. gazdának torkán akad a szó, a biztosítási köt
Fischbein Soma, Baán Béla, Weszter Béla, vényekre gondolva azonban titkos öröm dobogtatja
Farkas Antal János Dr. Král Pál és Klein szivét. Annál nagyobb csalódás éri a betörőket:
Mór 1 — 1 pengőt adtak.
(Folytatjuk.) azelrablott gyémántok helyett értéketlen kavicsokat
— Elmaradt az MSZSC— Turul bajnoki mér találnak I Ki az a titokzatos harmadik, aki mindanykőzés. Az elmúlt vasárnapra kiirt MSZSC— nyijukat orruknál fogva vezette ? S milyen szerepe
Turul bajnoki labdarúgó mérkőzés karhata van a titokzatos gonoszlettben a fiatal szőke lánynak,
aki ellen nyomós okok alapján elfogatóparancsot
lom hiánya miatt elmaradt, helyette a két ad ki a rendőrség ? Izgalmas hajsza következik,
csapat barátságos mérkőzést játszott. — Va s a Iélegzetfojtó feszültségben mind megragadóbb
sárnap újból Szarvason lesz bajnoki mérkő színekkel bontakozik ki két fiatal szívnek harca
zés. Ezúttal az Eleki TC lesz a Turul ellenfele. egymásért és a becsületért. A Palladisnak ez a
A mérkőzés délután fél 4 órakor kezdődik. rendkívüli izgalmakkal teli regénye a Félpengős
Regények soréban, Félegyházy Endre pompás
— Elvesztette cselédkönyvét. Rónyai Bálint fordításában jelent meg.
öcsödi lakos cselédkönyvét elvesztette, azt
semmisnek jelentették ki.
Fenti könyvek és folyóiratok Szarvason Nagy
— Bármilyen könyvre, kottára van szüksége, Sándor könyvkereskedése útján szerezhetők be.
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON : 16.

— Ilaoymaoyarország Közepe Emlékmű Aranykönyve. A Szarvasi Frontharcos Szövetség ál

Zöldhiteleket

csönöket) kap
hatnak 7% kamatra gazdák, bérlők, földbirtoko
sok ; úgyszintén szeriünk óvadék, kaució céljára
I R O D A L O M
takarékkönyvet pesti nagybanktól, bizalmi állás
Folyóirat- és könyvszemle
hoz, hazfelügyelőséghez, valamint jólfizetett el*
helyezkedéseket hozunk létre Budapesten, hosz— A szülök tízezrei teljesen tájékozatlanok, szú szerződéssel. (Választék van I) Heller Keres
hogy gyermeküket melyik internátusba, milyen kedelmi és Bankhitel irodája, törvényszékileg be
tanintézetbe.milyen pályára adják ? A most jegyzett cég. Alapítva 1925. Budapest, IX. Dan
megjelent 1937—38 tanévre szóló „Inter- dár utca 24. (Részletes felvilágosítás és tájékoz
nátusok-Tanintézetek Tájékoztató Címtára"
tatók 50 fillér válaszbélyeg ellenében).

K óczy divatáru-kereskedő
közlem énye
Egészen príma férfiöltöny-kelmék, menyasz*
szonyi kelengyék 6 havi folyószámlára vásá
rolhatók, azonnali fizetésnél minden cikkre
1 0 százalék engedmény levonható.
FÖNIX-gallér tucat-vételnél 4 hóra beosztva
fizethető.
A legjobb faszövött és grádli ablakredőnyök
minden méretben rendelhetők.
Szarvas nagyközség elöljárósága. 5315/1937. ikt. sz.
HIRDETMÉNY
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a csecsemő gyer
mekek h i m l ő ’ elleni első oltása folyó évi május hó
3.. 4. és 5. napjain délután 1 órától 3 óráig a n y á r i
s z í n k ö r b e n tartják meg. az újraoltások már fo
lyamatban vannak az iskolákban a 12. évben levő
gyermekeknél. A diftéria elleni védőoltások a járási fő
szolgabíró rcndelete alapján folyó évi április 23.. 30.,
május hó 7., 14 . 21. és 28-án délelőtt 11-től 1 óráig
a községháza tanácstermében lesznek eszközölve, mire
kötelezve vannak mindazon 2—6 éves gyermekek, kik
eddig még diftéria ellen be nem oltattak.
Felhivatnak mindazok a szülök, akiknek oltásra kö
telezett gyermekeik vannak és idézést nem kaptak,
hogy a jelzett napokon okvetlenül hozzák el gyermekeiket az oltóbizoltság elé és ezt megelőzőleg össze
írásba vételük végett a 20. számú jegyzői irodában is
jelentkezzenek.
Szarvas, 1937. április hó 20-án.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................. 19 50
Tengeri m. . . . 10' 10
Á r p a .................. 14 60
Zab
.................. 14 50

— 19 50
— —'—
- 1470
- 14 60

P U B L I K Á C I Ó
Tehén eladó, 111. 323. — 10 hold föld eladó vagy
bérbeadó, 111. 364. — Széna, kerékpár eladó. T 11. 135.
— 30 hold föld tanyával eladó, 11. 130. — Ház eladó.
II. 130. - Ház eladó: 1. 431. - 11. 521. - IV. 468.—
I. 652. — Búzapelyva eladó, T 111. 379. — Tehénjárá
sok kiadók: 1. 174. — 11. 2b6. — l. 146. — 111. 113. —
IV. 392. - IV. 258. - III. 334. - II. 171. 11. 83. -1. 1 1 6 . - 1 . 18. - 111. 45. - II. 136. - 1. 110. - IL
57. — 111. 306. — Nád eladó, 1. 125. — Takarmányrépa eladó, I. 369. — 3 hold föld tanyával eladó, 111.
169. — Olvassa, terjessze a járás legkedveltebb lapját,
a Szarvasi Közlönyt.

A P R Ó H IR D E T É S E K
m

Av a u t

M ÁVAUT

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve
6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Antóbuszmenetrend

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy- Miklós
út 9. szám.

Érvényes 1937. március 21-től május 21-ig.

. Eladó 11. kér. 444 számú ház. Jelentkezni
lehet a helyszínen.

Szarvas—Gyula
6 46,

ind.
|
|

Szarvas „Árpád“-szálló
érk.
14M
7°.
, 437
Csabacsűd
f
729
Kondoros
14“
820 érk.
Békéscsaba
132#
12«
8W érk.
Gyula
ind.
Menetjegy Kondorosra P 1*60, Békéscsabára P 3'40, Gyulám P 4*10.
Menettértijegy
P 2*40,
„
P 550.
P 6*50.
1

T1

Békéscsaba—Gyula
!310
1240

Békésszentandrás—öcsöd—Kunszentmárton
Békésszentandrás '
érk.
. Öcsöd
4 ind.
Kunszentmárton
ind.

7*4 832 16oe 707 810 15« 21so
640 7« 15ío 21o*

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

Knnszentmárton—(Tiszakürt)—Lakytalek
4* 5* 1340 14w ind. Kunszentmárton
érk. 6M 740 1506 16*°
1
1430 érk.
Tiszakürt
ind. 610 | 14w I
I 6“
5 » — 145*
— érk.
Lakytelek
ind.
— 616 — 15*
Menetjegy Tiszakürlre P 1*30, Lakytelekre P 2*20.
Menettértijegy .
P 2‘—,
„
P 3’30. *
A *'gal jelölt csak hétköznap közlekedik.

• Kedvező fizetési feltételek mellett eladó és
azonnal beköltözhető özv. Krecsmarik Endréné tulajdonát képező III. kér. 104 sz. beltelkes lakóháza. Érdeklődni lehet a Szarvasi
Hitelszövetkezetnél.
. IV. 227 számú ház eladó.

825 12“ ind. Békéscsaba „Csaba"-szálló érk. 103a
8W 1310 érk.
Gyula városháza
ind. 1000
Menetjegy P 1'10, menetlértijegy P 1'90.

— 12w13*2 16ft6 ind.
5lft 1316 1386 17JÖ érk.
jgsft ig67 |y40 ^

. Eladó 111. kér., 249. ház. Érdeklődni lehet
ugyanott, vagy a közgyámi hivatalban.

- I. ker.t Benka Gyula utca 104/b. sz. ház
eladó. Érdeklődni lehet Perczel Tetéznél a
cukrászdában.
. Ügyes fiút tanoncnak felvesz Semetka Sá
muel szabómester, III., 160.
. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó.
Érdeklődni lehet ugyanott.
. JI. kerület, 144. számú ház eladó.
. Eladó egy hálószoba- és konyhabútor berendezés. Érdeklődni lehet 1 ., 116. sz. alatt.
Felelői siorkttxlt éa klad6 N A G Y S Á N D O R
NynuMt mSxarv^ii K S ilfa j aytaia* és L a p k M v ll«
Itlat bjoedijifcam, t EUrthy MlUés st
bxÍb.

