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Nemzeti élei
Iria r vitéx Nagy.Megyerí Nagy Kiroly ny. altábornagy.

A nemzet fogalmára nézve igen eltérőek 
á vélemények. Imánuel Kant úgy határozza meg 
a nemzetet, hogy az „o közös származásúak 
Glko.Ua polgári egész". Kornis Gyula professzor 
szerint: „A nemzet a szellemi egység, a közös 
észjárás és a közös szivjárás. a közös történelmi 
szemlélet és a közös sorsérzésM kifejezője. Méhely 
professzor szerint a nemzet az esryforma eredetű 
emberek Összessége, amiből világos, hogy a 
nemzet és a faj egybevágó fogalom. Kornis 
Gyula meghatározása, tehát tágabb keretű, mely 
feltételezi, hogy Magyarország halárain belül élő 
minden nemzetiség idővel annyira álhasonul, 
hogy a közös ész- és szivjárás. történelmi szem
lélet és sorsérzés tekintetében a magyarral egyen
értékű lesz. NÍéhely Lajos ezt élettani okokból 
lehetetlennek tartja s állításának bizonyságéul a 
velünk IQbb évszázadon keresztül sor̂ közös- 
ségben élő nemzetiségeinknek a. közelmúltban 
tanúsított magatartására utal. Rákosi Jenő a 
nyelvet tekinti a legnagyobb összetartó erőnek, 
nőikor azl állítja, hogy .'aki valamely nyelv ha
tása alá Verüí, annak a nyelvnek fájl tulajdonsá
gait is. fej veszi;". Ezzel, szemben a legnagyobb 
magyamok, Széchenyi Istvánnak az a véle
ménye, hogy -A .szólás még korántsem érzés, 
a nyelvnek pergése még korántsem dobogása a 
szívnek 8 ekép a magyarul beszélő, sőt a leg
ékesebben szóló is korán sem magyar még". 
Ha tehát a nemzet fogalmára nézve sem vagyunk 
egy véleményen, nagyon természetes, hogy a 
nemzeti élet tekintetében sem gondolhatunk egy
öntetűen, aminek életűnk átélésében is feltét
lenül kifejezésre kell jutnia. Igaz ugyan, hogy a 
magyar nemzet két lelkileg egymástól.különböző, 
de egymást kiegészítő fej tá. ú. m. az* ugoros és 
a__török§s szövődménye, amelyek
azonban * gyökerükben egységesek. Amit az egyik 
megszeretett, azt megtartóvá' a másik. Ezen sze
rencsés alkatának tulajdonítható, hogy a népek 
e veszedelmes országútién ezer esztendő vérzi- 
vaforai kozott iqj megtudott állani, Ezért kell 
neki történeiében gyökeredző nemzeti hagyomá
nyaihoz tovább^ .is jtóvósan ragaszkodna, Igazi 
nemzeti élet tehát csak a nemzeti hagyományokon 
épülhet fel. Ezek a hagyományok azonban, 
mint a nemzet jellemének hű kifejezői, egyszer
smind a nemzet jövőjének is a talpkövei. A 
magyar történelem tanulsága szerint a XVL 
század éppen ezért volt o legmapyarabb század, 
mert a nemzeti hagyományokhoz és a nemzeti 
nyelvhe?legsovósnbban ragaszkodjunk. Ezt a 
szellemét akkor elsősorban a magyar zsoiđoš 
katonaság képviselte és terjesztette. Mive) pedig" 
a végházak ̂ s  a kastélyok vitézlQ rendje, nem
csak a tijémzet| védelemnek, hanem nemzeti 
Önállóságunknak ís legfontosabb tényezője volt, 
kfcyetkezhetik e ebből más, minthogy a nemzeti 
4|l̂ 5nj(iÍB̂ ' leflb/ztVysaJbb alapja, a! nema^(( h « ^  
sereg volt és lesz?) Ha tehát ez kétségtelen, 
alfkpr, a, nemzői éleinek is a hadseregből kpU. 
kiindulnia, neki kell é téren is jó példával elöt 

Ez^iem jjXiliUkd, ez^a nemzeti jö^6 elő-̂
í ^eU*®Kiégíel1

elődein!
^óyeteh^k.
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hogy az hivatását befelé is teljesítse. Amidőn a

nagy háború tanulságai szerint a legkülönbözőbb 
fajojí öntudatra ébredve, nent£gli életre igyekeznek, 
berendezkedni, elmaradhatunk-e mi ezek mögött 
akkor, mikox erre a nemzeti életre éppen a 
legjellegzetesebb nemzeti sajátosságaink, a hadi 
erények útján váltunk érdemesekké és alkalma
tosakká ? Azokat a hadi erényeket azonban béke
erényekké is át kell változtatni tudnunk. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a történelmünkkor! min
denkor felismerhető módon végighúzódó és jel
lemző katonai erényeinket, jelesen a becsüle
tesség, kö lel ességérzet, továbbá az összetett jellem- 
értéket (bátorság, állhatatosság, megfontoltság.

következetesség és csüggedetlenség) képviselő 
vitézséget hivatásunkban éppen olyan nyoma
tékosan érvényesítsük, mint ahogy ezt az ellenség1 
előtt megcselekedtük De van még egy rendkívül 
fontos tanulsága a legmagyarabb századnak, a 
tfjrökhodollságbeli világnak t. i. hogy az a te
hetségek érvényesülésének a kora volt. A ?zükség» 
kitermelte, az igazság alkalmazta őket. Soha, 
anyi igaz magyar jellem, talpig férfiú és sajátosabb 
egyéniség nem szerepelt nemzeti életünkben; 
mint akkor. Íme,, az igazi nemzeli élet az 5 
szereplőit a maga képére teremti.

Impozáhs keretek között avatták fel 
a szarvasi frontharcosok egyesületi zászlaját

— ; 1 m.: - j  \" ■ . / i.
A Hősi Emlókmű előtt ment végbe az ünnepség

Vasárnap délelőtt ragyogó nap
sütésben fürdött az ünneplő város. Az 
őszi langyos napsugarak katonásan 
feszülő egyenrujjékpn. csillogó kitünte
téseken siklottak. vitézi kardokon csil
lantak s.flz $.,kép, raely a Hősi Em
lékmű előtt “tárult elénk, o maga ka
tonás egyszerűségében, impozáns szép
ségében mindig emlékezetes lesz előt
tünk. Az Országos frontharcos Szö
vetség Szarvasi Csoportja elérkezett 
egyesületi életének ama ünnepi aktu
sához, hogy felavathatta egyesületi 
zászlóját, tanúságot téve ezzel egy-, 
részt1 arról, hogy a csoport kebelén 
belül intenzív munka folyik, másrészt 
pedig a nagyközönség előtt bizony
ságot szolgálnak afelől, hogy a front-, 
harcosok a hazafias érzés, a. nemzeti 
szellem .ápolása, a faji együvétarto&ar\- 
dóság nagyszerű eszméinek szolgála
tában ma is* mint. mindenkqr 93, ŝ|5 
vonalban á11ánáfcr A zászlóewatqs
ünnepélyes kuláffiéfe£  Között tolvifer 
A gyönyörű. Tornán János művészi 
tervei szerint, selysji>ből készült, gaz
dagon díszített zászlót vasárnap dél
előtt az ev. ó-templomban Szelényi 
Jáfnopev, templomban
pedig Fetzer József esperes-plébános, 
pppaifíoraiarás, éldot,^ meg. A front
harcos' csoport tagjai ezután a már 
felszentelt

előzőleg, a £eg y e s  társa'd: „ . ,

lélek* valam int a  nagy számimaTegybe-

el. A felzendült Magyar Hiszekegy 
akkordjainak elhangzása után dr. 
Schauer Gábor a csoport elnöke tar
tó tta^ríeg avatóbeszédét. Tartalmas és 
m,ély gondolatokban gazdag beszéde 
során rámutatott arra, hogy a front- 
fyarcosok a magyar hazafias erzesT̂ a 
minden Fefofyástöt mentes,tisztult 
nemzeti gondolát, egyszóval a magyar 
szellem hivAtottképviselői üleTveépolói. 
kiíT áTdoza(készségükkel minden7időit 
magyarságának példát .szolgáltattak. 
A nagy tetszést kiváltó, lelkes hangú 
beszéd után az Országos Frontharcos 
Szövetség, képviseletében Rib,ény Ka
mill'n^ug. őrnagy emelkedett szólásra 
s beszédében á frontharcosok célki|ű-( 
zéseit vázolta. Ezek után dr. Scnaijer 
Gáborné zászlóanya kedves, hazafias 
beszéd keretében megkoszorúzta az 
új zászlót, mely ünnepélyes aktus után 
elhélyezie az első szeget, melyet a 
frontharcos csoportok, társadalmi egye
sületek zászlószeg-beverése követett. 
A Szarvasi Dalkar fgy~ alkalmi Balt 
adott elő, melyet a Hősi Emlékmű 
ünnepélyes megkoszorúzása követett. 
A Himnusz hangjai után az egyesületi 
díszszakász a felavatott, zászlóval ejr,< 
vonult a Hősi fynlékmű előtt, —  Este 
8 óraikor ünnepi vacsorát rendeztak* 
melynek keretében Ribény Kamill, Bar
tos P4I, Fetzer József, dr. Tóth Pál, 
div Ugrin László., Kurilla Gellért, ..dr»- 
Schauer Gábor és ismét Ribény Kamill 
mondottak beszédeket. m. p.

A fólföbkúít ráfe*f«tf6vedék agyonsnjtott egy szarvasi gazdaifjút

itülclíe ki a  uait s

A M dfnO tiá kitt Mg az égjégújtod JÜuA aeggoafeUdn Iá
fi, stgr ] iji«!« ttfti. :i vjCísíí-Jí. ’'

, telki bérletére 

ián í Frankó György 

szárVasl k̂ irfoKöá. Déllájbaô i kéllfiüL 
arra lett figyelmes, hogy az  eke nagyot

zökken és meglepetten látták, hogy. 

egy váslkareftát emp 1 k^ a  ̂ W b ^ l. g d a ,  

ugrottak, kinyitoöáfcja. vaakazettát és 
abbó l hat darab ágyúíövedéket emel-



tek ki. A fiúk a lövedékeket a kazet
tával együtt eldugták azzal a céllal, 
hogy estére jobban megnézik annak 
tartalmát. Késő este volt, amikor a 
tanyába értek, nem szóltak senkinek 
a talált tárgyról és vacsora után a ház 
népével együtt ők is lefeküdtek. Amikor 
már azt gondolták, hogy mindenki el
aludt, óvatosan felkeltek az ágyból, 
magukhoz vették a lövedékekkel telt 
kazettát és kimentek a föld végébe. 
Magukkal vittek egy kocsikereket is 
azzal a céllal, hogy az ágyúgolyókat 
majd ennek agyából fogják elsütögeini. 
Az ágyúlövedék éppen bele is fért a 
ketékagyba és hogy elsüssék, tüzet 
raktak alája. Azonban ettől nem sült 
el a lövedék, akkor a két fiú szeget 
és kalapácsot vett elő. hogy a szeggel 
gyújtsa meg az ágyúgolyó gyutacsét. 
Amint ütögetlék a lövedéket, egyszerre 
hatalmas durranás reszkettette meg a 
levegőt. Az ágyúlövedék elsült, de 
pozdorjává zúzta szét a kereket. A két 
fiút is messze vágta eí a robbanás 
ereje. Mindketten felugrottak, hogy a 
tanyába menjenek, azonban Frankó 
György 26 éves gazdaifjú e közben 
összeesett. Frankó Gábort is fájdalom 
és szédülés fogta el és pár lépés után 
ő is lerogyott a földre. A nagy durra
násra a szomszéd tanyából is figyel
mesek lettek és a fiúk jajgatását hallva 
lámpákkal a szerencsétlenség helyére 
siettek. Itt találták meg a kél gazdafiút 
vérbefagyva. Frankó Györgynek a belei 
mind kilógtak. Frankó Gábor is csupa 
vér volt. A szilánkok fején és mell
kasán súlyosan megsebesítették és jobb 
kezéről az ujjait is leszaggatták. A 
szerencsétlenül járt fiúkat azonnal ko
csira tették és behozták a városba, 
ahol orvosi segélyben részesítették őket, 
majd Frankó Györgyöt a mentők a 
szentesi kórházba akarták szállítani, 
azonban a szerencsétlen fiún segíteni 
már nem lehetett és haldokolva hozták 
vissza Szentesről. Frankó György az 
úton, a Kacskovics-major mellett meg
halt. A csendőrség erélyes nyomozást 
indított a szerencsétlenség körülmé
nyeinek tisztázására és annak meg
állapítására, hogy a halálos szeren
csétlenségért kit terhel a felelősség.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, 10 órától magyar, az újtemplomban magyarnyelvű 
istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvü könyörgés után magyarnyelvű 
irásmagyarázás lesz.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap d. e. 
8 órakor diákmise exhortacióval, 9 órakor csendesmise. 
10 órakor szentbeszéd, nagymisc, délután 4 órakor 
rózsafüzérájtatosság. Köznapokon reggel negyed 8 
órakor szentmise, délután 6 órakor októberi ájtatosság.

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 szeptember hóban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

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

—  Házasság. Dr. Csicsely Mihály oki. tanár, 

szarvasi ügyvéd szerdán délután a szarvasi 

ó-templomban tartotta esküvőjét Janurik Má

riával.

—  Kegyeleti Staféta. Az aradi vértanuk em

lékének tiszteletére évről-évre rendezett ke

gyeleti stafétát közbe jött akadályok miatt az 

idén október hó 6-ka helyett 10-én, vasárnap 

a szarvasi Levente Egyesület rendezésében 

futották le. A stafétában résztvett csapatok 

két csoportban indultak. A junior csapatban 

indultak a gazdasági csapata, a szarvasi, 

kondorosi és csabacsűdi leventéknek egyesitett 

A és B csapata. A szenior csoportban két 

csapat indult: a gazdasági tanintézet és a 

szarvasi leventék csapata. A verseny eredménye 

a következő. A junior versenyben első lett a
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gazdasági tanintézet csapata, másodiknak futott 

ba a levente egyesület A csapata és harmadik 

helyezést ért el a levente egyesület B esapata. 

A senior versenyben első lett a szarvasi levente 

egyesület, második a gazdasági tanintézet 

csapata. A junior csoportban versenyen kivül 

indult még az evangélikus főgimnázium csa

pata is és másodiknak érkezett a célba.

—  Halálozás. Ifj. Liszka Gyula, Liszka Gyula 

ny. államvasuti főfelügyelő fia, MÁV tiszt 33 

éves korában Miskolcon meghalt. A törtető és 

szorgalmas fiatal államvasuti tisztviselő halála 

nagy megdöbbenést váltott ki a Liszka család 

kiterjedt rokonai, ismerősei és barátainak tá

borában. Ifj. Liszka Gyula váratlan és korai 

halálával egy szép karrier előtt álló értékes, 

nagytudású és közügyekért mindenkor önzet

lenül dolgozni és fáradni kész férfi szállott 

sirba, akinek emlékét a szarvasi Levente Egye

sület kegyelettel Őrzi meg. Családja holttestét 

Szarvasra szálittatta és temették cl nagy részvét 

mellett.

M O S T  J E L E N T  M E G  !

HARSÁNYI ZSOLT

ÉS 
MÉGIS MOZOG  

A FÖLD
Harsányi Zsolt új regényének hőse 

az emberi tudomány egyik legér

dekesebb, legjelentősebb és leg- 

forraclalrnib.b . . ho?e, . Galilei, a $sil- ̂  

lagász. Megrázó „kozmikus* élmé

nyekben és mély emberi dokumen

tumokban gazdag élete bűvös pano

rámaként tárul ki Harsányi fólia 

nyomán.

A három kötetes, hatalmas mű 
ára 12 pengő, vászonkötésben 18 

pengő, bőrkötésben egy kötetben 

18 pengő.

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA

Itt a szarvasi újdonság
................... .................... un..immun...

Á Robítsebféle

Mária-malmot
ezévi október 1‘én vám*csere és kereskedelmi őrléssel,

Nagy József és Társai,
az új tulajdonosai, 12 hétig tartó legmodernebb felszereléssel

újból ü z e m b e  helyezték.
....................................................................................................................... .

A kívánt pontos és szolid kiszolgálással örvendeztetjük a hozzánk forduló öröltetö-feleket



Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak az ország leg

nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési 

feltételek! Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KOPSTEIN
B ú t o r h á z
B É K É S C S A B A ,  Andrássy-út 25. sz.

Tavasszal hazahozzák a világháború nagy 
költőjének, Gyóni Gézának hamvait

Honi földbe kerül a szarvasi öregdiák

Gyóni Gézának, a világháború 
nagy költőjének, a jeles szarvasi öreg
diák hamvainak hazahozatalával kap
csolatban a lapokban olyan hírek 
jelenlek meg, amelyek szerint Gyóni 
Gézahamvinak hazahozataláta szovjet 
kormány különféle okra való hivatko
zással megtagadta. A Gyóni Géza 
Irodalmi Társaság elnöke, Balogh István 
ezzel szemben megállapítja, hogy a 
nagy költő hazahozatali ügye minden 
vonalon a legszebb reményekre jo
gosít. A hamvakért kiutazó bizottság 
már meg kapta útleveleit és a szovjet

kormány is a legmesszebbmenően 
támogatja őket munkájukban. A moszk
vai szovjetkormány hivatalos értesítést 
küldött a Gyóni Géza Irodalmi Tár
saságnak, hogy a külügyi népbizotság 
mindent elkávet arra vonatkozóan, 
hogy a krasznojarszki tiszti temetőben 
nyugvó Gyóni Géza hamvait felku
tassák. A külügyi népbiztosság je
lentése szerint Gyóni Géza sírját meg 
is találták. Gyóni Géza hamvait a 
szibériai rossz időjárás miatt csak ta- 
vazszal hozzák haza és Budapesten 
díszsírhelyen fogják elhelyezni.

— Halálozás. Özv. Paál Sándorné született 

Benczúr Emma 82 éves korában, özvegységének 

36-rik évében Szarvason meghalt A tisztes 

kort megért nagyasszony meleg lelkfiletéről és 

jóságáról volt közismert. Temetése csütörtökön 

délután ment végbe nagy részvét mellett. 

Kiterjedt rokonsága gyászolja.

Az eperfák alatt
ó, hogyan elszálltak a szép nyári napok, 
Mikor off jáfszo/fam az eperfák alatt.
Gyászos öreg lelkem újra ott andalog 
Es szívem mélyéből fájó sóhaj fakad.

Kezemből hogyan szállt a könnyű kis labda, 

A fürgébb testvérrel a lovasdi játék.

A lebegő hinta hogy vitt a magasba,
Amint újra látom, mi/yen édes emlék.

Majd tovakelvet meg vissza-visszatérve,
Ifjúi szívvel ott boldogan mélázvat 
A lombok közt rezgő hold ezüstös fénye 
Álomba ringatott csendes éjszakára.

£s újra nagy útra tova messze szállva, 
Mennyi küzdelemnek játéka várt reám.
Fel-felhajtott, dobált az élet hintája.
Mint a kicsi labdát futó évek során.

Ah, nem ülhetek már az eperfák alatt, 
Nyugalmat találva és nmekkel játszva.
Csak borongva szállhat, mely szívemből fakad, 
A távolból oda fájó sóhaj szárnya.

Sárkány Imre.

—  Kézimunkatanfolyam. A Protestáns Leány

egyesület a protestáns leányok és asszonyok 

részére teljesen díjmentes magyar népművészeti 

kézimunkataofolyamot rendez október 15-től. 

Bővebb felvilágosítást Palkovícs Júlia tanítónő ad.

—  Jóváhagyott alapszabály. A belügyminiszter 

a szarvasi Iparoskör alapszabályát jóváhagyta 

ésr látamozta. (Multheti lapszámunk téves köz- 

lésének helyesbítése).

Hivatalos, apró vagy nagyobb

h i r d e t é s e  i t
Budapest, a vidék vagy a külföld

bármely lapja részére
eredeti kiadóhivatali árakon k ö z z é t e s z i  

a megbízhatóságáról és pontosságáról ország* 
szerte k ö z i s m e r t

E R D Ő S  J Ó Z S E F
hirdetési irodája, rektámválledata

HUDAEEST« VL, Terénkorúí 35. sz. 

Telelőn: 1(2—55&

Reklám tervezetek, köJtségvetés, 
hirdetési árszabás i n g y e n !

x A  HANGYA Szövetkezet a tojás- 

v t a l r lá i t  megkezdte.

—  Elütötte az autó. Spitzer István kunszent

mártoni lelencgyermeket Dorogi Imre és társa 

öcsödi teherautótulajdonosok autója Kunszent

márton határában elgázolta. A kisebb zúzó- 

dásokat szenvedett fiút a szentesi kórházba 

szállították és ott vették gyógykezelés alá.

—  Megjelent az Aranykalász. A szarvasi 

Tessedik Sámuel középfokú tanintézet gazda- 
ifjúsági önképzőkörének lapja, az Aranykalász 

most lépet be VIH-ik évfolyamába. A csinos 

kiállítású és gondosan szerkesztett ifjúsági lap 

vezetőcikkét Lahmann Sándor irta. Demeter 

György, Dubay Aladár szakcikkeket, Földi 
Sárdor novellát írtak a lapba. Öreggazda rovat 

és hirek színesítik a lapot, amelyre előfizetni 

évi 2 pengővel lehet.

—  Tehén és motorkerékpár karambolja. Juhász 

József békésszentandrási géplakatos motor- 

kerékpáron ment Békésszentandrásról Gyulára. 

Csabacsűd határában a kerékpár belerohant 

egy legelésző tehénbe. Juhász a kerékpárról le

zuhant az úttestre. Arra járók siettek*segitsé- 

gére, felélesztették, sebeit bekötötték, majd 

újra kerékpárra ült és Gyulán azonnal a kór

házba ment, ahol gyógykezelés alá vették. A 

tehénnek semmi baja sem történt.

x Könyvek. Alkalmi vétel I Ólcsón el

adó 40 kötetes Magyar remekírók. 

Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehet 

Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

■■IlililillllM llllW illllllli l i li l l l

Értesítés.
Értesítjük a n. é. közönséget, hogy

a Szarvasi „HANGYA** 
Fogyasztási és, Értékesítő 

Szövetkezet
üzletét szeptember hó 1-én a Machan- 
féle házban, II. kér., 39. sz. alatt (a 
gőzfürdővel szemben) megnyitotta.

Raktáron tart:
Csemege-, fűszer*, festék-, Üvegárut, tábla

üveg-, porcellán-, zománcedény-, vas-, bör- 

és rörösárukat. Tűzifát és szenet.

Vásárol tojást és hizottsertéseket. 

Kérjük az igen tisztelt tagok szives 

pártfogását. A z  Igazgatóság.

MÉN YEC/KEC/OKOLA'DÉ 
\ K \ l K  §  K A K A Ó • /ÜTEMEN YM INPEN  JOBB ÜZLETBEN



Felhívás.
A m. kir. kereskedelem' és közlekedésügyi mi* 

niszter 31.021—1937. I. számú rendeletével a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara újjáalakítását rendelle el.

A választási szabályzat 4. §^ának 3. bekezdése 
alapján felhívjuk a járási iparíestület tagjainak figyel* 
méí a községházán az e célbői kifüggesztett névjegy* 
zékre. A választási névjegyzék folyó évi október hó 
19‘ig bezárólag van közszemlére kitéve.

A névjegyzék ellen kifüggesztésének tartama alatt 
minden választó felszólalással élhet a kamarai vá* 
lasztási bizottsághoz. A felszólalást a bizottsághoz 
címezve vagy a községi elöljáróságnál kell beadni, 
vagy ajánlott levélben a Választási Bizottság címére 
(Szeged, Vörösmarty u. 3.) kell küldeni. A névjegy* 
zék kifüggesztésének utolsó napján postára adott fel* j 
szólalás még kellő időben beadottnak minősül.

A névjegyzékből való kim aradás mialli felszóla* 
láshoz a  községi elöljáróság írásos &azolásáí kell 
mellékelni arra vonatkozólag, hogy a felszólaló a 
község területén legalább egy év óla és ma is ipar
igazolvány alapján ipart űz, hogy polgári jogainak 
leijes élvezetében áll és tanúsítani keli, hogy az il*- 
lelő milyen összegű kamarai illetékkel lelt az 1930. 
évre megróva.

Bármelyik választó kérheti a  névjegyzék kifüg* 
geszlésének tartama alatt a választási bizottságtól, 
hogy őt a megillető választói csoport helyett az ál* 
tala megjelöli alacsonyabb választói csoportba soroz* 
zák be. M agasabb csoportba sorolási megengedni 
nem lehel. Mindenki csak a saját választói csoport* 
jában választó és választható. Kamarai taggá csak 
az választható : 1. aki polgári jogai teljes élvezetében 
van, 2. aki legalább 3 év  óla önállóan és jogosi* 
lollan ipart űz. A választást jelölés előzi meg.

A Szarvasi Járási Ipl. Elnöksége.

F i z e s s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb magyar köpesfolyóiratra.

Irodalom, képzőművészet, színház, zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Frankiin-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: RÉVAY JÓ Z S E F  
Kiadja: a Frankl in-Társulat

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

Évi előfizetés 8 40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hi\atala, Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. sz.

x Könyvek. Alkalmi vétel 1 Olcsón el
adó 40 kötetes Magyar remekírók. 
Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehet 
Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól, kiszolgálva, 

K0PSTE1N Bútorház Békéscsaba. Andrássy 
út 25.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szükség«
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TELEFON: 16.

H E T E N K É N T
írja í OROSZ IVÁN

Barátunk, a Samu
Ki ne ismerné őt, a deli legényt, a virágok 

szerelmesét. A szarvasi ulcák közismert és köz
kedvelt alakja ő. Hol itt, hol olt látjuk feltűnni 
5t, amint mezítláb, aprókat lépdelve siet tova 
mellettünk, fejében egy szürke női velourkalappal. 
amelyen papir- és élővirágok vannak körbe fel
erősítve, a mellén különböző érmek, hatalmas 
horogkereszt és mogendovid. szincs tiombok és 
csillogó rojtok, bal kezében hervadó virágcsokor, 
jobbjában pedig egy hosszú, vőfélynek is beillő 
pálca, amelyen hosszúra vágóit papirbokréla 
diszlik, omlik alá és röpköd utána, ahogy elsiet 
mellettünk a gyerekek és leányok kedvence, az 
utca szerencsétlen legénye, a Samu. Megállnak 
az utcán az emberek, halvány mosoly tóiul min
denkinek az arcára, van aki szóbaelegyedik vele. 
különösen a cselédlányok szeretik ugratni. A 
gyerekek inkább csak végigkísérik az utcán, de 
szólni nem igen mernek hozzá, mert komoly ar
cával, ha rájuk néz, bizony megijednek szegé
nyek, ha pedig valamelyik a csintalanabbja közül 
csúfolni meri, ulánaered, sőt hatalmas kövekkel 
is megdobálja. Máskülönben nem bánt senkii ő, 
az utca árvája, szegény Samu, házunk hű ba
rátja. Ügy történt ez a barátság, hogy többször 
elment házunk alacsony, és bizony már eléggé 
javításra váró kerítése mellett és kertté átalakított 
udvarunk virágai nagyon megtetszettek neki. Mert 
bizony ő mindennél jobban a virágokat szereli. 
Oly nagy szeretettel tudja elsimogatni a szerény 
rezedát, mint a hatalmps georginákat, de a tűz
piros kánákat és illatos rózsákat sem veti meg. 
Mindene a virág. Amikor először becsalták hoz
zánk a virágok, felajánlotta szolgálatait, hogy 
szivesen meglesz mindent a ház körül, csak 
kapjon a virágokból. Egyéb munkát nem tudtunk 
neki adni és igy csak vizet hordott ilyenkor * a 
napra kitett fürdőkádba, a nyári otthoni slran- 
doláshoz. Természetes, hoyy nemcsak virágcsok
rot, de ebédet vagy vacsorát, sőt még dohányt 
is kapott ilyenkor. De hát nem azért Samu ő- 
kelme, hogy szeresse a munkát, elég. ha a virá
gokat szereti, ezért már bizony nem igen hajlandó 
az ellenszolgáltatásra. Megáll időnként a kerítés 
melleit, de kivül és bekiabál, hogy adjunk virá
got. Ha a kantát ajánljuk a figyelmébe, ő azt 
nagy szemfülesen nem veszi észre, de a sárga 
rózsa most kinyílt bimbója szeget üt a fejébe és 
addig könyörög, amig meg nem kapja. Azután 
boldogan továbbrohan, be a városba, fel a kor
zóra és olt sétál gyors léptekkel fel alá, szépen 
kiöltözve, csokrétával a kezében. Ó boldog em
ber, Samu, a barátunk, de irigylésreméltó is vagy. 
Nem zavarnak a mosolyok, a leányok negédes
kedése, a gyerekek csúfolódása, mindenért meg
vigasztalnak a rózsák, a georginák, a petúniák 
és a rezedák. Pedig te sem teszel többel, mint 
azok a nők, akik a divat után indulnak és min
den kófic divatdiktátornak felülnek sok ruházati 
és díszítési dolgokban, akár jól áll nekik, akár 
nem. De neked Samu, minden jól áll, az öreg 
velourkalap, a sokféle jelvény, a rongyos nad
rág, a vőfélyi bot és a csokor a kézben, amely 
soha se kerül az álmodott leányhoz, hanem csak 
a fejed alatt hervad el, ha este a sok sétálás 
után lepihensz az árokpartra és a rózsacsokor 
helyettesíti a fejpárnát. A szerelem vándora, az 
utca árvája, a boldogok legboldogabbika vagy 
te most Samu, hiszen néked nyit minden virág 
ebben a szép őszben. De mi lesz veled majd 
télen, amikor a fagy megdermeszt mindent a 
természetben. Mér előre féltelek, de hiszem, hogy 
majd csak akad számodra is egy istállóablak, 
amelyen keresztül a meleg enyhelyről elgyönyör
ködsz majd a fák zúzmara-virágjaiban és az 
ablak furcsa japánrajzú, tilokzatos virágjeleiben. 
Azokért vizet se kell hordani néked és tovább 
álmodod majd azokat a sok álmokat, amiket mi 
sohase tudunk megérteni, se megtudni, hogy 
most balgán mosolygunk rajtad te jólelkű virág
bolond, házunk barátja, az utca szegény árvája, 
le jó Samu.

Istállótrágya vagy műtrágya ?
Különösen szőlőtermelők körében terjedt 

el az a vélemény, hogy a műtrágyát az istálló- 
trágya . hejyett adjuk^ Még .homokig szőlőkben a 
a műtrágya szakszerű adagolása, szinte teljes 
mérlékban helyettesítheti az istállótrágyát, de mér 
kötött talajú szőlő istállótrágya, vagy más szerves 
trágya nélkül meg nem lehet. A homoki szőlőnek 
is szüksége van bizonyos humuszképző, homokot 
megkötő szerves trágyára, istállótrágya hiányéban 
azonban ezt pótolhatjuk szalmalrágyázással, 
zöldtrágyázással, természetesen ilyenkor a mű
trágyázásnak fokozottabb jelentősége van. A 
kötött talajú hegyi szőlőkben azonban az istálló- 
trágyát nem nélkülözheljők, istállótrágya nélkül 
a talajok fizikai tulajdonságai annyira leromlanak, 
hogy a szőlőtermelés jövedelmezősége kérdésessé 
válik. Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy 
az istállótrágyának főszerepe : a szőlőt növényi 
táplálóanyaggal ellátni. Ez csak másodrendű 
feladat. Az istállótrágyát főképen azért kell 
adnunk, hogy a talaj humuszlartalmát, vizfogó- 
képességét, tevékenységét növeljük. Sajnos a 
legtöbb szőlőgazdaság nem rendelkezik elegendő 
istállótrágyával és igy vásárolt trágyára szorul. 
Nem tudjuk sohasem megmondani, hogy a 
vásárolt istállótrágyának 1 mi a béltartalma, ha
csak azt vegyileg meg nem vizsgáltatjuk, ez 
pedig már körülményes és költséges dolog. Jól 
vezetett szőlőgazdaságokban ezért az a gyakorlat 
alakull ki, hogy istállótrágyával nem a növényi 
táplálóanyagszükséglet szerint trágyázunk, hanem 
csak anyira. amennyire azt a talaj fizikai 
állapota megkívánja. Rendszerint 3 évenként fél 
istállótrágyaadag elegendő lesz. A szőlő táplálását 
pedig műtrágyával végezzük. A kérdést tehát 
nem szabad úgy felvetni: Istállótrágya, vagy 
műtrágya ? A műtrágya az istállótrágyának ki
egészítője, szőlőben mind kettőt alkalmazni kell I

Október 1-től

gép- és gyorsirási
órákat adok. Irodai gép- és gyorsírói

v i z s g á r a
előkészítek, tizujjas vakiráaoB mód
szerrel és egységes magyar gyorsírással

Érdeklődni a kiadóhivatalnál és 
a l a k á s o n  lehet.

M O L D  I L O N A  kereskedelmi iskolai tanár.

Gumibélyegzők
megrendelhetők

NAGY SÁ N D O R  papirkereskedésében.



Kétrendbeli gondatlanságból okozott emberölés 
vétségéért kétszáz pengő büntetés

A gyulai kir. törvényszék most tárgyalta 
a Csáky-utcai halálos fallebontás ügyét

—  Október 6-ának megünneplése Kondoroson. 
Kondoroson október 6-án az ev. templomban 

Pribelszky Mihály segédlelkész megható be
szédet mondott a gyászünnepséggel kapcsolat
ban. Az iskolák tanulói külön ünnepségen vet
tek részt és nyertek kellő oktatást a nagy 

nemzeti gyászünnep jelentőségéről.

xA HANGYA Szövetkezet a tojás
vásárlást megkezdte.

—  Felborult a kocsi. Murányi Antalné öcsödi 

lakos kocsin Öcsödre igyekezett. A lovak az 
úton megijedtek és az árokba fordították a 

kocsit. Murányiné a karját törte. A szentesi 
kórházban ápolják.

—  Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben október l — 14-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek : Ganyecz Pél és Bajnóczki 
Mária fia Mihály, Bárkányi János és Tőgyi Ju
lianna, fia Pál-Mihály, Janúrik György és Bor
gulya Judit fia János, Hruska Mihály és Szeljek 
Judit leánya Judit, Szilágyi György és Molnár 
Anna leánya Anna, Frankó Mihály és Zahorecz 
Mária fia Mihály, Gyurcsan János és Bulik Judit 
fia János, Novodonszki János és Gerhát Erzsébet 
fia János-István, Szvák Mihály és Borgulya Mária 
fia Mihály, Szebegyinszki János és Miloszrdni 
Mária fia András, Zvonár György és Kovács 
Anna fia György, Popka Mihály és Lestyan Mária 
leánya Mária, Janúrik György és Sutyinszki Mária 
fia György, Rácz Károly és Oláh Anna leánya 
Mária, Folytán János és Szakács Mária fia Ist
ván, Gyemjanics János és Gyekiczki Erzsébet fia 
János, Kun Pál és Pilonya Erzsébet leánya Ág- 
nes-Veronika, Fabó György és Mravik Anna leá
nya halvaszületett, Kovács József és Trojanovics 
Ilona fia Pál, Timár Ede és Litauszki Mária 
leánya Zsuzsanna, Kis Vince és Ruzsicska Er
zsébet fia Dániel, Fabó Pál és Aszódi Mária 
leánya Ilona. Házasságot kötöttek : dr. Böször
ményi Imre Rácz Margittal, Grósz András Opau
szki Judittal, Benkovics Pál Szvák Erzsébettel, 
Kis György Greksza Erzsébettel, Molnár Mihály 
Litauszki Judittal, Krajcsovics János Brjezsnyik 
Máriával. Kasuba János Fábri Erzsébettel, La- 
luska Pál Székesi Máriával, Lusiyik János Dankó 
Zsuzsannával, Sovány Mihály Pop Judittal, Kis 
Pál Palkó Zsuzsannával, dr. Csicsely Mihály Ja- 
nurik Máriával. Elhaltak : Filyó Mihály 66, özv. 
Komlovszki Jánosné Medvegy Mária 69, Kriska 
János 2 hónapos, Komár Pélné Csasztvan Zsu
zsanna 38, Huszárik György 34, Bakró Ilona 14 
hónapos, Oravecz Erzsébet 2 hónapos, Bobvos 
Mihályné Balczó Katalin 75, Szemian Gizella 74, 
ifj. Frankó György 27 éves korukban.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény.
Értesíti az Elöljáróság a község lakosságát,hogy a

gőz ' és kádfürdőt
folyó évi október hó 9-től üzembehelyezi.

A gőz- és meleg kádfürdőt hetenként három 
napon át tartják üzemben és pedig minden hé
ten szombaton, vasárnap és hétfőn.

A fürdő rend és fürdőhasználati dijak további 
rendelkezésig a következőkben állapittatik meg :

Szombaton délelőtt 7—12 óráig férfiak részére,
II délután 1—5 n nők »

tv délulán 6-9
”

férfiak
Vasárnap délelőtt 7—12 férfiak t#

n délulán 1—5 M nők
„ délután 5-7 It nők
„ délután 7-9 tt férfiak n

Hétfőn délelőtt 7—12 férfiak
„ délulán 1—5 n nők w

délután 6-9 férfiak
Gőzfürdő használati dija személyenként 60 f. 

10 szelvényből álló bérlet 4 pengő.
Vasárnap délután 5—7-ig és 7—9-ig tömeg

fürdés 26 fillér használati dij melleit a szegé
nyebb sorsú lakosság részére.

Kád használati dij egy személyre 80 fillér, 
pótjegy minden személy után 26 fillér. 10 szel
vényből álló bérlet 6 pengő.

Szarvas, 1937. évi október hó.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Annakidején beszámoltunk arról, hogy 
Szarvason az egyik földszintes ház lebontása 
közben egy három méter magas fal rázuhant a 
bontást végző munkásokra és id. Petrovics János, 
valamint Gombár Pál napszámosok olyan súlyos 
sérüléseket szenvedtek, hogy néhány nap múlva 
mindketten belehaltak sérüléseikbe. A szeren
csétlenség miatt eljárás indult Szvák György 
szarvasi ácsmester ellen, aki a bontási munká
latoknál mint munkavezető szerepelt. Az ügyész
ség kétrendbeli gondatlanságból okozott ember
öléssel vádolta Szvák György ácsmestert. A gyulai 
törvényszéken most tartotta meg ebben az ügy
ben a főtárgyalást a törvényszék Keszthelyi-ta
nácsa. Az elnök ismertette a vádiratot, majd 
megkezdte a vádlott kihallgatását. A vádlott elő* 
adta, hogy 1923 óta önálló iparos és azóta szá
mos bontást hajtott végre, de 1937. július 14-ig, 
a szerencsétlenség napjáig nem volt semmi baj.

— Volt önnek engedélye arra, hogy ács
mester létére bontási munkálatokat is végezzen ?
— kérdezte az elnök.

— Nem volt, de Szarvason az már régi 
szokás, hogy a bontási munkálatokat az ácsok 
is elvégezhetik.

A vádirat szerint Szvák kiadta az utasítást 
a munkásoknak, hogy csákányozzák alá a falat, 
azonban a fal alátámasztására „aládúcolására" 
nem adott utasítást. Az utasítás után a munka
vezető elment a közeli kocsmába egy pohár 
pálinkára és ez idő alatt történt meg a halálos 
szerencsétlenség.

Az elnök; Miért hagyta ott a munkát, 
amikor tudta, hogy egyetlen szakember sincsen 
a munkások között ?

— Nem gondoltam, hogy baj történik, amig 
visszajövök, mert a többi faíat is aláástuk és 
húsz ember tudta csak ledönteni.

— Miért nem dúcoltatta alá a falakat, mi
előtt hozzáfogtak volna, különösen akkor, amikor 
a keresztfalat is kezdték elvágni — kérdezte to
vább Keszthelyi tanácselnök.

— Nem gondoltam, hogy olyan hamar 
összeomlik a fal — felelte a vádlott.

Ezután sor került a tanúk kihallgatására.
Szpisjak Mihály 23 éves napszámos tanú

vallomásában előadja, hogy Szvák kiadta az 
utasítást a fal aláásására, azután elment, azonban 
alig fogtak hozzá a munkához, megtörtént a 
szerencsétlenség.

Ifj. Petrovics János tanú, az egyik szeren
csétlenül járt napszámos fia előadta, hogy nem 
kaptak utasítást az aládúcolásra, de mikor a 
a szerencsétlenség történt, csupán a keresztfái 
egy része volt elvágva, mig a fal tövénél csak 
a törmeléket takarították el s mégnem ástak alá.

Gergely György elmondta, hogy senki sem 
gondolhatott arra, hogy szerencsétlenség fog be
következni, mert a többi falakat aláásva alig 
bírták ledönteni.

Gödri István községi mérnököt, mint szak
értőt hallgatta ki ezután a bíróság.

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

reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 

Kiadóhivatal: Szarvas, I., 

Horthy Miklós út 9. sz.

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben.
■■■■■in iH

A szakértő kijelentette, hogy a községben 
igen kevés képesített kŐmivesmester van és ott 
bevett szokás, hogy ácsmester falbontási munkát 
is végezzen. Valószínűnek tartja, hogy a régi 
épület fala olyan helyen a sok nedvességtől el
porladt, de hozzájárulhatott az is, hogy a békés
szentandrási út építéséhez nagymennyiségű követ 
szállítottak és az úttest rázásától a környéken 
több házfal megrepedezett. Helytelennek tartja 
azonban a faldöntést, mert réteges bontásnál 
ez nem következhetett volna be. Egyébként a fal 
meglazitásához az is elegendő volt, hogy a ke
resztfalat félig átvágták.

A perbeszédek elhangzása után a bíróság 
ítélethozatalra vonult vissza, majd rövid szünet 
után kihirdette az Ítéletet, amely szerint Szvák 
Györgyöt kétrendbeli gondatlanságból okozott 
emberölés vétsége miatt kétszáz pengő pénzbün
tetésre ítélte. Az Ítélet jogerős.

—  Fertőző megbetegedések. A legutolsó 

egészségügyi kimutatás szerint járásunkban a 
múlt héten a következő fertőző megbetegedések 
léptek fel: Hastífusz Szarvason 1, Kondoroson 
1, vörheny Kondoroson 1, hörghurut Szarvason 

3, trachoma Szarvason 2 esetben.

—  Állatbetegségek. A vármegye állategészség
ügyi kimutatása szerint járásunkban sertéspestis 
Szarvason 2 tanyában, Békésszentandráson 2 

udvarban Csabacsűdön 1 tanyában lépet feL

—  Elvesztette munkásigazolványát. Pápai 

Gábor öcsödi lakos munkásigazolványát el

vesz tette. A járás főszolgabirája az elvesztett 

igazolványt semmisnek jelentette ki.

—  Országos vásár. A Kunszentmártoni 

országos vásárt november 7-én tartják meg.
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Szarvas nagyközség elöljáróságától. 19540/1937. ikt. sz.

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a lóvizsgálati 
helyek kijelölésében változás állott elő, minek követ
keztében a vizsgálatok az alábbi helyeken és időpon
tokban lesznek megtartva. Szarvason 1937. évi október 
22-én délelőtt 8 órakor a vásártéren, délután 14 órakor 
az endrődi úton a Borgulya tanyánál, 23-án délelőtt 8 
órakor a csabai úti iskolánál, délután 14 órakor a 
Ruzsicska tanyánál.

Szarvas. 1937 október hó 12-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

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

HIRDETMÉNY.

A járási főszolgabíró 78— 1937. számú rendeletében 
foglaltak alapján felhívja az elöljáróság Szarvas nagy
község lakosságát az alábbi tűzrendészeti szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padlására általában csak 
160 cm magasságig szabad rokározni s akkor is csak 
bútorok, a háztartásban nélkülözhetetlen és éghetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők el. Papir, 
szövet, bor, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
lángbiztos csomagolásban tárolható s úgy. hogy a 
raktározás módja a könnyű hozzáférést ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett a község lakóházainak 
összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lomtalanitandók. Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nádat, szalmát fazsindelyt, vagy más könnyen gyúló 
és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épületnek ily anyaggal való javítása is csak a tető 
felénél kisebb terjedelemben engedélyezhető, de minden 
esetben csak a tűzrendészeti szakértő meghallgatása 
után. A használatban lévő kémények, kürtők és füst
levezető csöveket állandóan tisztán kell tartani, a nem 
használt füstcső nyílását bárminő gyúlékony anyaggal 
betömni nem szabad. Uj épületek építése, illetve a régiek 
javítása esetén továbbra is a 180.000—1936. B. M. sz. 
rendeletben foglaltak szolgálnak irányadóul. Külön fel
hívja az elöljáróság az építtetők illetve a javítók figyelmét 
a 160.000—1936. P. M. sz. rendeletben biztosított tata- 
rozási és átalakítási kedvezményekre.

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

Szarvas 1937. évi április hó 24-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.



—  Autóbusz és céépldgép karambolja. A múlt 

hétcnt az öcs6di MÁVÁRT-autóbusz Szarvasra 

jövet összetalálkozott egy cséplőgépet vontató 

géppel. A cséplőgép kiálló oldala elkapta az 

autóbuszt és egyik ablakát betörte. Komolyabb 

baja senkinek sem történt.

—  Kicserélik a vasúti hid egyik pillérjét. A 
szarvasi halásztelki1 vasúti hid X. számú pillér

jé t kicserélik. A  meg nem felelő pillért csü

törtökön délután aláfűrészelték és igy önsúlyá

val vetették k i helyéből. A 860 mázsa súlyú 

betonpillér kiemelését nagy közönáég nézte végig.

— Templomátadás. Az öcsödi ref. templo

mot, tatarozásának befejeztével a múlt héten 

adták át ünnepélyes keretek között hivatásá

nak. Az ünnepségeken részt' vett' dr. Tóth Pál 

országgyűlési képviselő és dr. Ugrin László já 

rási főszolgabíró is.

—- Elütötté a teherautó. Vitéz Letenyei János 

szarvasi Takarékpénztári altisztet kedden este 

elütötte egy teherautó. Kisebb sérüléseket 

szenvedett.

—  Ellopták a sporttelep kerítését. Békés

szentandráson ismeretlen tettesek egy éjszaka 

ellopták a'sporttelep drótkerítését. Itt említjük 

meg, hogy az elöljáróság a sporttelepen lö- 

házat és öltözőt fog építtetni.

— Tanitóválasztás Öcsödön. Az öcsödi ref. 

egyházközség, megüresedett bábocka-külterületi 

tanítói állasra F. Tóth Lajos okleveles tanítót 

választotta meg.

0~- Fizessen éld

a  SZARVASI KÖZLÖNYRE 1

I R O D A L O M
Könyv- és folyóiratszemle
* Vigyázz! Irta: Mignon G. Eberhart. Marcia, 

a szép, fiatal, szenvedő aszoríy, akii gyermekleány 
korában feleségül adlak a gazdag Iván Gbddenhez, 
a kórházból haza váfla az urát. Autóbalesetből szár* 

mazó halálos sérülésből épüli fel a férj, akii Đlakie 
doktor a ház barátja m&itett iriciö az éleinek. Godden 
Iván megjön és még aznap esíe holían találják dol
gozószobája szőnyegén, fején súlyos üléssel, szivében 
hosszú, éles késsel. A gyilkosságol Marcia fedezi 

fel, de éppen úgy leheti a gyilkos is. Fia nem ő 
akkor Róbert, a szerelmes, aki a rejtelmes eseí ide* 
jében liíokban megfördull a Godden»házban. Jacob 
Wail, a detektív szinJe természetszerűleg őket veszi 
gyanúba, még pedig mindkettőjüket. Hiszen minden 
amellett szól, hogy a szerelmes férfi meg akarta 
szabadilani az asszonyt a gyölrelmes élettől, amely 
a léríj melleti reá várt. Ebben a fullaszló atmoszférában 
cak íévelyegni lehet. Az elvasó szinte segítségére 
szeretne sielni a delektivnek, de hiába dobogtatja 
meg szivél az izgalom, hiába keresi a lettest, pedig 
tudja, hogy ott jár előtte, azok: között, akik véde* 

keznek vagy gyanúsítanak. Pedig olyan természetes 
lesz egyszerre minden, olyan világos, érthető mindai 
amire eddig sötétség borult, amikor megoldódik a 
relytély. A végsőkig feszülő izgalomban szinte hangos 
szóval tör ki a meglepetés az olvasóból, amikor 
Mignon G. Eberhart, a mesteri meseszövö, a nagy* 
szerű irónó végre fényt dérit a Godden-ház titkára. 
A detektív irodalomnak ez az új szenzációja a 
Pengős Regények sorozatában került a közönség 

kezébe. Kosáriné Réz Lola irodalmi értékű forditá* 
sában és méltó párja „A félelmetes betegszobádnak, 
a nagy feltűnést kellő regénynek, amely legutóbb 
ugyancsak Mignon G. Eberhart tollából jelent meg 
a' Pengős Regények márkája alatt.

Fenli könyvek és folyóiratok Szarvason Nagy 
Séndor könyvkereskedése útján szerezhetők be.

HANGYA Szövetkezét

MlVAUT MAVAUT

Autóbuszmenetrend
Érvénye«-1937. október 3-tól 1938. május 14-ig;

*

6"°
6«
7m

8“
860

ind.
ind.

i
étk.
érk.

d—Szarvas—Békéscsaba— Gyula

Öcsöd érk. 15*°
Szarvas „Árpád“-szálló' érk. 14B6

Csabacsűd f 14”
Kondoros 1 14«

Békéscsaba 1» 13*>
Gyula ind. 1240

P 1*60, Békéscsabára P 3 40, Gyulám P 410.
P 2 40, P 5’50. P 6'50.

1310
1240

Menetjegy Kondorosra 
Menettévtijégy

Békéscsaba—Gyula

8to J2 *6 ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. 1055 
g50 1310 Gyula városháza ind. IO20

Menetjegy P Í'IO, menettértijegy P 1*90.

Szarvas—Öcsöd—Kunszentmárton

— 1235 1310 lSot) 18io 19io ind: Szarvas' érk:
— 1 2 4* 13*115o» 18io 19iö ind. Békésszentandrás ind.
5 1* 13io 1355 15w 18w 1940 ind Öc3öd ind

5i6 138p 14%1 érk: érk. érk- érk. Kunszentmárton ind.
Menetjegy Bszentandrásra P 0*50, Öcsödre P 1 *30, Kunszentmártbnba P 2*— 
Menet lérti jegy „ P0'80f „ P2’2(j, „ R3*2Q

625 736 8 45 1 625 
6ie 72C 836 1616 
565 7oe 810 1551 

6 40 745 1527

4*

51?

5"

Kunszentmárton—Lakytdek

1385 ind. Kunszentmárton érkj
14*° I Csépá |
14W érk. Lakytelék' ind. 6

Menetjegy Csépára P 1*40, Lakytelekfe P 2'20:

740 16“ 
6”  15“

is.

Ménéttértljegy w P 2*20,

Kunszentmárfon*—Tiszakürt
P 3*30.

5m 14m ind:1 Ktintóéntmáftbhí!p6lyáadVar érk. 643 
5ío ‘ 14“  ind.’ Któssteqlmártón főtér érk. 6SB
6o» 14ö8 érk. Tiszakürt ind/ 61®

Menetjegy Tiszakürlre P 1 '30- MenettértijejKPP; 2’—:

* Csak hétköznap közi. + Csak vasárnap és ünnepnap közi.

15

15*
152e
14gs‘

megkezdte!
w w w w w w w v w w w w w w v w w w w

Helybeli gabonaárak
Búza • 
Tengeri m. 
Árpa . .
Zab . .
Lucerna

19 50 -  19 80
------1150
1480 — —
- •----14 50

200 -  —210-

P U B L I K Á C I Ó

Héz eladó, I*. 497., 1.. 373. Kocsi eladó. 1., 
572. — 8 hold föld tanyával eladó. II.. 130. — Széna 
eladó. VI.. 261. — Tanyást keres. II.. 9S — ö hold 
föld kékén eladó. I., 18. — 3 hold föld tanyával el
adó VI.. 108. — Hereszéna eladó. VI., 2p3. — Egy 
hold föld eladó. V.. 323. — Erparton ház eladó, ÍJ., 
5Ű9. — Félporta eladó. VI.. 75. — Kocsik eladók. Vili.. 
18. — Tengeriszér eladó, 111., 192. — 3 hold föld el
adó, II., 133. — Gyerekkocsi eladó, II., 290. 4 hold
föld eladó. IV., 637. — Macózugban gyümölcsös eladó,
11.. 121. - Ablak, lószerszám eladó, 11., 445. — Gaz
dásági felszerelés eladó. 11.. 59. — Gyümölcsösök, fél- 
porta eladó III., 353, — Kútágas gémei eladó. T. 111.. 1/1.

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

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sánd®r 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I.. Horthy Miklós

ul 9. szám.

. Gyümölcsöskertben fekvő 2 szoba, konyha 
és mellékhelyiségekből álló lakás azonnal, 
kiadó. Érdeklődni lehel l. kér., 42. sz. alalt..

. Kifogástalan. 4 V2 HP Hoffher petróleurri- 
mólor, 2 db 4”-os centrifugál szivattyú tarto
zékaival, 15 db melegágyi ablak, cca 700 
virágcserép készfizetés mellett eladó, I. kér., 
183/;., szám^alaif.______________ •.............-

. Többféle házi-bútorok vannak eladók és 
egy jó állapotban levó szövőszéket keresek 
megvételre. MotoV-malom.,

. 1., kér: 106. sz. alatt egy ötszóüós, (üzlet
helyiségekkel) egy kétszobás ház eladó.

. Ügyes fiút tanulónak felvesz Bakos János.
Katholikús iskola.

. Eladó I., 450. számú ház. Érdeklődni lehet 
ugyanott.

. Eladó kedvező fizetési feltélelek mellett 
Özv. Krecsmárik Endréné tulajdonát képező
III., 104. számú1 beltelkeslakóház. Érdeklődni 
lehfef a Szarvasi Hitélszöyetkezetriél. . _

. 1., 497. számú ház eladó. Érdeklődni lehet 
ugya n o t t . ______________________________

• Egy gyermekhsgedű eladó,. Cipn a kiadóban.

. Egy Voigtlander- Bessa 6x9-es fényképező
gép olcsón eladó. Cim a kiadóban.

. Gyümölcsös lakással bérbeadó vagy ejadó.
IV. külkerület 13.3/a. Érd: lehet ugyanott,....

. Eladó egy jófearban levp. gy^rmek-spóH- 
kppsi. Érdeklődni. lehet a kiadóhiv^talhan,,

. Eladó 520-as :Ftaí gyórtmén^ü, généráHá- 
vhott személyautó/ Érdeklődni lehet 1.; 85. 
szirti ^alatt;1 ______.

. iJ tóület 482. siámű ház jutórrVösá^ el&dó. 
Ém(jkl6drif lefofet ugyáritiH^-t : ,,r, j

FtUlfo szwrkMzMT'éfl'lűkM̂  N’ÁgV s AND'OÍ
a S & U sI  K&ilony ajoauU' és LapkUdévéJ' 

I UUi lywUíjAWm, L U*rtky Mikié* mi 9. míkm.


