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Szociálpolitika 
a belügyi igazgatásban

Irta: dr. Molnár Imre orsz. gyűl. képviselő 

A szociálpolitika integráns részeiben a 

belügyi igazgatás hatáskörébe tartozik, a szo

ciális élet pedig a gazdasági élettel mindig 

párhuzamos, sőt sok tekintetben annak egye

nesen a függvénye. Nem sorolom fel most 

azokat a számadatokat, amelyek e téren való 

visszamaradottságunkat mutatják a nyugati ál

lamok indexeivel szemben, csak azt akarom 

kérni, hogy amikor saját fejlődésünket bíráljuk, 

mindig tekintsünk vissza arra, hogy milyen 

messziről kellett elindulnunk és milyen nehéz 

úton kellett haladnunk, amig ennek az útnak 

cáy-egy stádiumát magunk mögött hagyhattuk. 

A mi viszonyaink, sajnos, nagy ugrásokat nem 

engednek meg, de a lehetőségek mértékével 

mérve, az újabb egy év eredményében a 

maximumot kell látnunk abban az előretörés

ben, amelyet az idei költségvetés adatai fel

mutattak, amelyekből azt látni, hogy minden 

diszponálható összeg, minden elérhető megta- 

k árit ás a szociális helyzet javítására irányozta

tok elő. A szociálpolitikának a gazdasági élet

tel való szoros összefüggése s az utóbbi téren 

történt zuhanásszerű rosszabbodás fejlesztette 

ki e téren is a tevékenység fokozásának szük

ségességét. Mig a múltban — ami alatt a há

ború előtti időket értem, — a szociálpolitika 

feladatai alig haladták meg a szabványos bürok

ráciái munkakört addig a mai viszonyok között, 

amelyeket elsősorban egy nagyméretű gazda

sági és társadalmi átalakulás involvált, az állam

élet minden mozzanatának és berendezkedésé

nek lépést kell tartania az élet követelményei

vel, annak szeszélyes hullámzásaival, amely 

követelmények egyik feltétele az intézmények 

és az intézkedések megfelelő iniciativával és 

rátermettséggel való átalakítása volt. A belügy

miniszter hivatali elődje is, érezvén az időknek 

ezeket a követelményeit, a szociális berendez

kedésüknél előállott hiányok pótlására egy 

programot állapított meg. Az azóta eltelt Idő 

e program végrehajtásával szemben gyorsabb 

temjtót követelt ez okból határozta el magát 

a jelenlegi belügyminiszter ennek a munkaidő

nek szükségszerű és lehető megrövidítésére, 

amely céljának első etapja jelentkezett az Idei 

költségvetés adataiban, mint kézzelfogható bi

zonysága e célkitűzés határozott irányának. 

Fundamentumát képezi a belügyminiszter szo

ciálpolitikájának a közegészségügy fejlesztése 

és a gyermekvédelem, hogy az utóbbira a mi

niszter igazán melegséggel átélzett szavait idéz

zem, ;a kis magyarok felnevelése és megőr

zése/ A közegészségügyi igazgatás államosítása 

korszakalkotó. A legnagyobb elismerés illeti 

meg a kormányzatot, hogy ezt ilyen nehéz 

pénzügyi viszonyok között is meg tudta való- 

flitani, párhuzamosan hozzákapcsolván ehhez,

mint kiegészítő részeket, az orvosi továbbkép- ányai miatt és örömmel kell üdvözölni az e

téren mutatkozó nagy hiányok pótlására irá

nyuló minden erős és céltudatos törekvést. 

Mérföldes lépést jelent céljaink érdekében a 

kisdedóvás ügyének a belügyi igazgatás körébe 

leendő áthelyezése. Ezzel egységessé válik a 

gyermekvédelem kérdése. Az intézmény eddigi 

módszerének gyökeres reformjával pedig átala

kul a kisdedovoda gyermektanitó intézetből 

gyermekvédő intézetté, amely eredeti célja mel

lett még a napközi otthonok feladatát is végzi, 

emellett pedig az elhagyottá nyilvánított gyer

mekek nevelése és megőrzése tekintetében is 

igen fontos szerepet fog játszani.

zést, az ápoló- és védőnőképzést és az egész

ségvédelmi körzetek szaporítását. A múltban a 

gyermekvédelmi feladatok csak humanitárius, 

sőt bizonyos fokig rendészeti célokat szolgál

tak és adminisztrálásukban nem is mentek túl 

az ezeket a célokat szolgáló szükséges mérték

ben. Most az az irány, amelyet a belügymi

niszter tűzött ki, ezeknél jóval több, mert nem

zeti, nemzetvédelmi, nemzeterősitő, szóval a 

távoljövőbe tekintő célokat is szolgál. Melegen 

kell átérezníök ezt a célt mindazoknak, akik 

saját szemeikkel kénytelen látni napról-napra 

ezeknek a kis magyaroknak pusztulását az 

egészségügyi és szociális berendezkedések hi-

Szeptember 27-én tart képviselői beszámolót 
a kerület országgyűlési képviselője

Október 4-én a kerület többi községében lesz a beszámoló
valószínűség szerint a pénzügyminisz
ter, az igazságügyi államtitkár és több 
képviselőtársa. A szarvasi, beszámoló 
napján déli egy órakor az Árpád-szálló 
dísztermében a magas vendégek tisz
teletére ünnepi bankett lesz, a beszá
molót megelőző estén pedig szűkebb- 
körű vacsora a Polgári Kör helyisé
gében.

Dr. Tóth Pál országgyűlési képvi
selő, kormányfőtanácsos kerületi őszi 
beszámolóját szeptember hó 27-én és 
október hó 4-én tartja a kerület négy 
községében és pedig az egyik vasár
napon Öcsödön és Békésszentandrá- 
son, a másikon Szarvason és Csaba- 
csűdön. Mindkét beszámolójára elkí
sérik őt a kormány tagjai közül minden

Nagyon jó a tengeri-termés a határban
Szilvából rekordtermést hoztak a szarvasi gyümölcsösök

A keserves, aszályos, sok meg- 
próbáltatásos évek után a szarvasi 
határ is áldásos termést hozott. A búza 
igen jól fizetett, közepesnél jobb ter
mést adott. Az árpára se panaszkod
hatnak a gazdák. Mindezeket pedig 
csak emeli örömben az, hogy a kor
mányzat megfelelő árat biztosított a 
búzának és nem állt elő az a helyzet, 
mint más években, hogy a közvetítő 
kereskedelem spekulációja miatt a 
cséplés után lezuhant volna a búza 
ára, amig a kisemberek kénytelenek 
eladni termésüket. A tengeri is hatá
runkban szokatlanul jó termést hozott 
az idén. Most folyik a kukorica törése 
és néhol 17 mázsás termésre is talá-

Haszonnégy évi távoliét után most tért haza az orosz fogságból
Az orosz nép nagy szenvedések és nélkülözések kozott várja a felszabadulás óráját
Egyszer volt. hol nem volt. . .  olyan, mint embert megilletnek. Fiatal volt a legény, udva-

a mese. Egyszer volt. . .  volt egy szarvasi sze- rolgatott is a lányoknak és házasságát is csak
gény munkáscsaládnak egy szorgalmas munkás azért halogatta, mivel be kellett vonulnia kato-
fia, aki egyszerű és mégis szép reményekkel in- nának. El is jött az idő. 1912-t irtak a naptá-

dult az életnek, hogy az élet néki is megadja rak ekkor és 6 október 1-én szüleinek nogyai-
mindazokat a szelíd örömöket, amik ^minden ránkozása közben, nemzetiszinű szalaggal a kai:

lünk. A tengeri ára is emelkedőben 
van. Amig a múlt héten 4'20—4'60 
volt mázsája, most már 5—5‘40-et is 
elkérnek. A gyümölcsösök is kitettek 
magukért az idén. Mindenféle gyü
mölcsből volt elegendő. Most a szilva 
szüretelése folyik és megállapítható, 
hogy Szarvason rekordtermés van 
szilvából. Messzi vidékekről jönnek 
ide szilvát vásárolni az emberek, sőt 
a kiviteli kereskedelem is érdeklődést 
mutatott a szilva iránt. Folyik a lekvár- 
főzés is a városban. De gyűl a cefre 
is a hordókban. Lesz lekvár és pálinka 
is elég. Szarvas lakossága boldogan 
raktározza el télire és jövőre a jó termést.



padján, dallal az ajakén elment a többi újon
cokkal. Le is töllött a katonaéletből nagy haza
vágyódások közölt több, mint másfélesztendőt, 
amikor megszólaltak Délen a harci kürtök, a 
kaszárnyákban a harcrahivó riadók és a mi hő
sünk, a szarvasi Szikora György is az elsők 
között volt, akik a felvirágzott vonatokon dallal 
és mosollyal indultak a halál elé. Erős hittel, 
magyar bátorsággal küzdött heleken át. de Wol- 
hyniában néki is be kellett hódolni az orosz 
túlerőnek. Fogoly lett és hosszú heteken át tartó 
utazások után Szibériába jut, ahol hosszú éve
ket tölt el keserű fogságban sok tízezer magya
rok között. Az orosz viszonyok egyre súlyosbod
nak, a kommunizmus szörnyú vérzivatara át- 
száguld a hatalmas birodalmon és hullahegyek, 
embermilliók pusztulása marad útján. Megrettent 
emberek, a szabadság legkisebb álmától is meg
fosztott oroszok között él Szikora György is nagy 
nélkülözések és szenvedések között. Az elnyo
mottak keserű kenyerét eszi, haza is vágyódik, 
de a nagy távolság csak nem akar megrövidülni 
elölte. Többször megszökik, de mindig elfogják 
és visszaviszik. Más nemzetiségbeli foglyok ha
zamehetnek, csak a magyarok nem. A magya
rokon még itt is jobban ül az átok. Végre az 
év elején 22 évi borzalmas raboskodás és 24 
évi Szarvastól való távoliét után felvillan a sza
badság reménysége. Álmatlan éjszakák előzik 
meg a szabadulás percét és amikor hetekkel ez
előtt vonatra ült orosz származású feleségével 
Irkutzban, könnyes lett a szeme a boldog öröm
től. Hosszú hetekig jött a vonat velük és vasár- j 
nap hajnalban JSzarvasra érkeztek. A huszon
négy évvel katonának bevonult fiatalember, mint 
meglett, sok mindenen átment és sokat szenve- 
vedett férfi tért haza bátyjához. Felesége is vele 
jött és itt akarnak boldogabb, szebb és igazabb 
életet kezdeni.

*

A kis szoba, ahol megpihentek a nagy út 
után a boldog öröm levegőjével van tele. Az 
asztalon az oroszok örök barátja : a szamovár 
dalol. Az orosz asszony teával kínálja a vendé
geket, akik közül nem egy volt együit valamikor 
férjével az orosz pokolban. Még mindig fárad
tak a nagy út után. A beszéd csendesen folyik 
és kicseng belőle az oroszok nagy fájdalma, 
keserűsége. Megdöbbentő borzalmakról, borzal
mas éhínségekről, a Cseka embereinek kegyet
lenségeiről és az orosz nemzet nagy tragédiá
járól folyik a szó és este pedig, amikor elpihen 
a város, a Betlehem egy kis házában felcsendül 
egy orosz asszony bánatos-bús éneke. Az ének
ben pedig zokog a panasz és zeng a vágy, de 
az orosz nép vágya a felszabadulás órája után.

h í r e k
Gyógyszertári inspekció

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

Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
lót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvü isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi róm.kát. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagymise. 
délután 6-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise, 
6-kor litánia.

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

—  Új megyebizottsági tagságok. A vármegye 

alispánja dr. Lestyan György elhalálozása 

révén megüresedett tagsági helyre Valastyan 

János békéscsabai, Schwartz Gyula csaba

csűdi lakos helyére Molnár Pál szarvasi, 

Csabai Kálmán v. szarvasi lakos helyére Czeg- 

lédi János csorvási lakost hivta be.

— Választmányi ülés. A Nemzeti Egység 

szarvasi szervezetének I. kerületi választmánya 

szombaton, szeptember 12-én délután 2 órá

tól a Polgári Kör külön helyiségében érte

kezletet tart. Az értekezleten ezaikalommal 

megjelennek dr. Tóth Pál országgyűlési kép

viselő, kormányfőtanácsos és dr. Korda Imre 

a Nemzeti Egység Békés vármegyei központi 

titkára.

— Felhívás a szimfonikus zenekar tagjaihoz.

Ezúton felkérik a szimfonikus zenekar tag

jait, hogy szeptember hó 20-án, vasárnap 

délután 5 órára 6 szokott helyen teljes szám

ban megjelenni szíveskedjenek.

—  Halálozás. Grexa György nyugalmazott 

békéscsabai ev. taniíó 55 éves korában Bé

késcsabán meghalt. Grexa György Szarvason 

született és iskoláit is itt végezte.

—  Helyettesítés. Az öcsödi ref. egyház 

presbitériuma Bariba Lajos tanitó beteg.sza- 

bedságának idejére helyettesül Beijkay Terez 

okleveles tanítónőt választotta meg.

—  Jegyzöértekezlet. A járás községi jegy

zői szokásos havi értekezletüket héttőn dél

után tartották meg a szarvasi városházán.

-- Képviselői beszámolók. Ángyán Béla nyu

galmazott államtitkár a békési kerület ország- 

gyűlési képviselője vasárnap tartoíta meg 

képviselői beszámolóját Békésen, ameiyen 

felszólali dr. Tóth Pál szarvasi országgyűlési 

képviselő is. — Vasárnap Orosházán Csiz

madia András tartja beszámolóját, amelyen 

dr. Tóth Pál szintén megjelenik. |

— Zeneoktatás a gimnáziumi növendékok ! 
részére is megkezdődött, jelentkezni lehet a 
zeneteremben délelőtt 9 —10-ig.

— ELŐÍRÁSOS poigárista és gim
nazista sapkák, magyar ruhára zsi
nórzások, paszományok, gimnazista 
sapkákra pajzsok, jelvények, iskola
táskák, kézikofferek, aktatáskák dús 
választékban a íegofcsóbban a Fil
léres Gombáruházban szerezhetők 
be. (Róm. kat.-iskola, Piactér).

-- Szüreti táncmulatság. A szarvasi Gazda- 
ifjak Önképzőköre szeptember 19-én este 
8 órai kezdettel a Vigadóban szüreti tánc- 
mulatságot rendez. Zenét az Első Magyar 
Zenekar szolgáltat.

—  Nagy szalmatüz Öcsödön. Az öcsödi új- 
temető és vásártér között szalmalerakodó 
hely van, ahol a gazdák takarmányaikat 
ideiglenesen elhelyezni szokták. A múlt hé
ten ismeretlen okból kigyulladt Csikei János 
és Boldizsár Lajos öcsödi lakosoknak takar
mánya és teljesen elégett. Három hatalmas 
szalmakazal és két lörekkazal esett a tűz 
martalékául. A tűzoltók munkájának köszön
hető a tűz továbbterjedésének megakadá
lyozása.

— A Színházi Élet e heti darabmelléklete : 
Az úr katonái. Az elmúlt szezon legnagyobb 
drámai sikerét, „Az úr katonái"-t közli e 
heti számában darabmellékletül a Színházi 
Elet. A több mint százszor szinrekerült gyö
nyörű darab a iegszebb olvasmány is. Sok 
érdekességei tartalmaz az új szám. Nagy 
Endre irodaimi rovata, érdekes mozirovat. 
A jövő számtó! kezdi közölni „Az amerikai 
kaland" című hir^s regényt. Rádióműsor, 
gyermeklap, kézimunkaiv és szenzációs kot- 
iasláger egészilik ki a 60 fillérbe kerülő új 
számot. Negyedévi előfizetés P 6'50 Kiadó
hivatal : Budapest, Ví 1. Erzsébet-körút 7.

F e lh ív á s
Földmunkások ! Magyar testvérek !
Magyarország egész munkástársadalmában 

a földmunkások sorsa a legnyomorúságosabb. 
Legtöbbször nincs munka. De ha van, látástól- 
vakulásig. testet, lelket meggyötrő nehéz munká
ban. mégsem tudjuk megkeresni még a legszű
kebben számitolt napi megélhetésünket sem.

Testvérek! Földmunkások ! Itt az idő a 
cselekvésre. Ragadjuk meg alkalmat, hogy ki
menekülhessünk földhöz ragadt nyomorult hely
zetünkből.

Egyedül, szétszórtan és részekre bontva 
gyöngék voltunk eddig erre. Most a nagy mun- 
kásszervezelünk, a NEMZETI MUNKAKÖZPONT 
veszi kezébe a földmunkás tömegek sorsénak 
irányítását.

Biztosítani akarjuk a munkaidő és bérek 
törvényes szabályozásét.

Gyertek el mindnyájan és tömörüljelek 
zászlónk alá !

Földmunkások ! Magyar testvérek I Ne hagy
juk magunkat többé lelkiismeretlen agitátoroktól 
félrevezetni! Egyetlen út van előttünk a sanyarú 
tengődésből való szabadulásra: a nemzeti gon
dolat jegyében szervezkedve törvényes eszközök
kel kiharcolni jogos követeléseink teljesítését.

Fogjunk össze mindnyájan, akkor az ered
mény nem lehet kétséges. Ebben az országban 
ne legyen többé nyomorgó földmunkás I Ezt a célt 
irta zászlajára a Nemzeti Munkaközponti

Becsülettel a Hazáért! Bajtársi üdvözlettel: 
a Nemzeti Munkaközpont földmunkás csoportjá
nak Vezetősége.

*

A Nemzeti Munkaközpont vezetősége szep
tember 13-án, vasárnap délután 2 órakor a Pol
gári Körben gyűlést tart Szarvason. E gyűlésre 
a szarvasi földmunkásokat ez úton is meghívja 
a Vezetőség.

H a s z n a f.t t a n k ö n y v e t
becserél, vesz,

t a n k ö n y v r e
előjegyzést elfogad 

NAGY SÁNDOR könyvkereskedése Szarvas
I., Horthy Miklós út 9. (a Gimnázium közeiében) Telefonszám: 16.

1

használt és új
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[Mezőgazdasági Közraktárak Rt.|
| Telefonszám: s z a r v a s i te le p e  a  v a s ú t á l lo m á s  m e lle t t , Telefonszám: |

| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. |
1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- m 
| pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. I
1 Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. 1
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— Méhészeti kiállítás. A Szarvasi Méhész

kor vasárnap délután havi előadógyűlést 

tartott, amelyen Némethy Samu elnök ismer

tette a havi jelentést és a méhészügyek ál

lását. A méhészek elhatározták, hogy részt- 
vesznek az októberben Békéscsabán rende

zendő méhészkiállitáson és oda filléres 

autóbuszt indítanak.

H o n f i b ú
Irta: SÁRKÁNY IMRE

Petőfit olvasom ma ismét.
A lobogó lángfénynek árja, 
Amely verseiből kiárad, 
öreg keblem mélyen átjárja.

A sok bűvös virág mellett — 
Amit szívében mélyen érzett,
A honfibú felcsapó lángja 
Keblem átjárva, ma is éget.

Mégis úgy érzem, a hazáért 
Ma mennyivel fájóbb a bánat; 
Mennyivel kínosabb a sorsa 
A széttépett csonka hazának.

De míg Petőfi a hazáért 
Életét is feláldozó,
Ki az, aki ma a hazáért 
Az életét feláldozná ? I

— A kereskedelmi szakiskola évnyitó ünne
pélye. A megnyilvánult nagy érdeklődés nyomán 
a szarvasi kereskedelmi szakiskola vezetősége 
ebben a tanévben a másik évfolyamot is meg
nyitotta. A szakiskola a maga évnyitó ünnepé
lyét szerdán, szeptember hó 9-én délután 3 
órakor a gimnázium U. emeletén rendelkezésére 
bocsátott helyiségében rendezte meg. Raskó 
Kálmán igazgatótanár megnyitó beszéde után 
ismertette a növendékekkel a szaktanfolyam 
fegyelmi szabályait, felolvastatta az egységes, új 
iskolai imádságot és kiosztatta a tanítás rendjét 
ismertető órarendet. Az előadások csütörtökön 
kezdődtek. Utólagos beiratkozás még lehetséges 
és arra e hó végéig még az igazgató ad enge
délyt, aki a feltételeket e gimnázium igazgatói 
irodájában eszközli naponként déletőtt 9 — 11 
óráig.

— Mózexportváöár. Szeptember 20-án Csabán, 
a Vármegyei Méhészegyesület rendezésében méz- 
export vásár lesz, hová a svájci, német és 
osztrák nagykereskedők jönnek le és igy kizár
ják a közvetítő kereskedelmet. A Szarvasi Mé
hészkör határozatából a méz nagybani ára 1 
pengd lesz kilónként. Az eladott mézet a ke
reskedő kannájában Szarvason veszik át. A mézet 
tehát nem kell Csabára átszállítani, abból csak 
mintát kell küldeni. A mintát 2 dl-es üvegben 
jól lezárva be kell vinni Némethy Samu elnök
höz, Szarvas, I.. Benka Gyula utca 122. szám 
alá, ahol egyben termelői igazolványt is kap az 
eladó. Igazolvány nélkül az exporlvásáron a 
termelők nem vehetnek részt. A mintára címkét 
kell ragasztani, amelyen rajta legyen a termelő

pontos cime, a méz feütája (akác, vegyes
virág sfb.) az eladandó mennyiség. E mintákat 
egy megbízott viszi be Csabára és eszközli az 
eladást. Csak 1 mázsán felöli mennyiség kerül
het igy eladásra. A mintákat legkésőbb szep
tember 15-ig kell beszállítani, hogy azokat idejé
ben bejelenthesse az egyesület elnöke. Semmi 
költség nem terheli az eladót, csak tiszta, kiérett 
méz mehet a vásárra.

Súlyos motorkerékpár baleset 
a csabacsűdi országúton

Egy budapesti fiatalasszony súlyos sérüléseket szenvedett
Adelszhofer László budapesti la

kos feleségével a múlt héten pénteken 
este Budapestről Gyulára igyekezett 
motorkerékpáron. A fiatal házaspár az 
asszony gyulai hozzátartozóinak meg
látogatására akart Gyulára menni. 
Amint a szarvasi határból Csabacsűdre 
érkeztek, a motort vezető férfi egy 
előttük haladó kétlovas kocsit akart 
megelőzni. Amikor a sebesen robogó 
kerékpár a kocsi közelébe ért, a kocsi 
elé fogott lovak megijedtek a fényszóró 
fényétől, jobbra kiugrottak és maguk
kal rántották a kocsit. A sebesen futó 
kerékpár nekirohant a kocsinak és a 
rajta ülők közül Adelszhofer Lászlóné

nagy ivben kirepült a kövezetre. Férje, 
akinek kisebb zúzódásokon kivül ko
molyabb baja nem történt, azonnal 
segítségére sietett és az eszméletlenül 
fekvő asszonyt az összefutó lakosok 
segítségével a községbe szállította, 
ahol dr. Krajcsovics Pál községi orvos 
részesítette elsősegélyben, majd taná
csára a szarvasi mentőautón a gyulai 
közkórházba szállították. A szeren
csétlenül járt asszony agyrázkódást 
szenvedett, azonkívül bal alsókarja 
eltört és felsőkarja súlyos zúzódásokat 
kapott a baleset következtében. Álla
pota súlyos.

7A«ftllAfltslr pianinók| elsőrendű
« U H | 5U r f l K  külföldi gyártmányok már 

300 pengőtől teljes jótállás mellett, kedvező rész
letfizetésre is kaphatók. Használt zongorák be
cserélhetők. Hangolás és mindenféle Javitis 

a legjutányosabb árban.

STEINDL RUDOLF zongoraraktár és gyártelep 
(a szarvasi ev. tanitónőképző állandó hangszerkezelő 

mestere.)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Kaszap utca 8. szám.

Ha ruhacsináltatási ügyben jár,
Kraszner-, Schwarcz-mintakártyát 

[mellőzni kár,
Mert abban mindent, ami új

[és divatos megtalál 
S ami fontos, készpénz árért

[a vásár 6 havi hitelbe áll,
Igy Ön olcsón, hitelbe, az új divat

szerint jár.
Ha szabójától e két kollekciót követeli 

[s ettől el nem áll.

Ezt üzeni Önnek
a Szarvasi Férfiszabó Szakosztály.

— Rádióelőadás az első szarvasi nyomdász
ról. Rozsnyai Kálmán a múlt héten előadást 
tartott a budapesti rádióban „Szarvasi ke
nyérsütés" cimmel. Az előadás az első 
szarvasi nyomdáról és nyomdatulajdonosról, 
Réthy Lipótról szólt, aki 1847-ben állította 
fel az első szarvasi, de egyben Békés vár
megyében is első nyomdát. Különösen a 
szabadságharc idején sok hazafias és forra
dalmi tárgyú könyv és röpirat jelent meg a 
nyomdában. A szabadságharc után Réthy 
Lipótot beárulták, elfogták és az osztrák 
uralom félévi fogságra Ítélte. 1856-ban nyom
dáját Gyulára, majd Aradra vitte át. Rozs
nyai Kálmán hangulatosan adta elő a nyom
tatványokat kereső pandúrokat és a kenyér
sütő kemencét, amelyben az iratokat elégette 
Réthy Lipót felesége.

— Méhészeti tanfolyam. A Szarvasi Méhész
kor ez évben is megrendezi 40 órás méhész
tanfolyamát. A tanfolyam ingyenes. Mindazok, 
akik ezen részt akarnak venni e hó 15-ig 
jelentkezzenek a méhészkör elnökénél. Né
methy Samunál (I., Benka Gyula u. 122.). E 
téli tanfolyam órái vasárnaponként délután 
2—4-ig és csütörtökön este 7—9-ig lesznek. 
Az előadások kezdete az őszi gazdasági 
munkák után lesz.

4— 5 HAVI

RESZLETRE
elegáns divalöllönyök a legelegánsabb szabás szerint

Kugyela úriszabónál készülnek.
Ragiánok, felöltök, télikabátok a leg

szebb fazonokban.



HETENKÉNT
írja: OROSZ IVÁN

Új életlehetőségek
A békésszenlandrósi zsilipnél hozzáfoglak 

a duzzasztó megépítéséhez, amely hatalmas 
öszeget emészt majd fel, de hatalmas tömegű 
munkásnak ad éveken ét megélhetést, kenyeret. 
Hatmilliós munka indult itt meg. amelynek 
nyomán sok-sok millió új nemzeti jövedelem 
zsilipjei nyílnak meg, hogy az új életlehetőségek 
során a már-mér elszaharósodott Hármas-Körös 
vidékét termékenyebbé, használhatóbbá és jöve
delmezőbbé tegye. A belvizlecsepoló társulatok 
nagy költséggel kiépített csatornái, szűkebb ha
tárunkban a dögös-kákafoki, halásztelki, majd 
a békési és kórógyi, a Köröst a Tiszával össze
kötő Kurca-csatornák vízzel való megtöltése 
során mintegy 50 ezer katasztrális hold öntözése 
válik lehetővé, de nemcsak a többtermelés és a 
biztosabb termelés válik ezáltal valóra, de a 
Körös hajózása is nagy lendületei vesz, mivel a 
hajók ezután egészen Békésig feljuthatnak és 
ezáltal a kereskedelem fellendülése, a hajózás 
kiterjedése, a hajóút olcsóbbsága révén nagy 
irammal tör majd előre. Az egész országban 
nincs még egy olyan alkalmas hely, ami oly 
könnyen és aránylag ily kis összeggel alakítható 
át öntözésre. Ideális hely ez az öntözésre, gyö
nyörű tájrészleteivel, tiszta és nemes alföldi han
gulataival a megtekintésre. A Körös-Tisza-Marosi 
Ármentesitő Társulat főmérnökének, Novobáczky 
Rezsőnek az elgondolása érvényesült e tervnél, 
akinek évtizedes helyi tapasztalatai, álmodozó 
lelkűidéből fakadt tervei most valóra válnak. 
Az építendő duzzasztó által az eddig a Tiszába, 
Dunába, Fekete tengerbe lefolyt, értéktelenül 
iovábbengedett viz ezután majd befolyik a Holt- 
Körösbe, Halászteleknél a víztároló Holt-Körös 
ágba, amelynek révén a viz szintje a város alatt 
úgy felemelkedik, hogy a csatornák két és fél
méteres esése folytán állandóan vízzel látja el 
azt a hatalmas területet, amely Halásztelektől 
Mindszentig és Csongrádig terül el. Ez a nagy 
terület ezután majd nem fogja ismerni a szá
razságot és aszályt. A gazdák kisebb csatornák 
kiépítésével földjükhöz vezethetik el az áldott 
jó vizet és a társas alapon megszervezendő 
öntözés lévén, ha kell, évi 300 milliméteres 
mesterséges esőt zúdíthatnak vizéhes földjeikre. 
Az öntözőcsatornák elkészítése, a permetező 
öntözőgépek vagy áramlás útján való munkálatok 
katasztrális holdanként 10— 12 pengő költséget 
jelentenek majd, amit ha számbaveszünk a meg
nagyobbodott és biztosabb terméshozammal oly 
minimális összeggé zsugorodik, hogy azt minden 
gazda, még a szegényebbje is, örömmel fog majd 
vállalni. A kísérletek igazolása szerint a legkez 
detlegesebb öntözés mellett is 18 mázsás búza
termést, 40 mázsás kukoricatermést hoz az ön
tözött föld. és ha a mostani jó időkben 6—8, 
to ssz  időkben 2—3 mázsás búza és 6— 10, 
illetve 8— 14 mázsás tengeriterméssel ezt szembe
állítjuk a jövedelemtöbblet és a rendszeres évi 
biztos hozam busásan visszahozza az évenkénti 
10— 12 pengős öntözési kiadást, illetve az ősz* 
szes .költségekké) a 150 pengős beruházást. Ha 
az ember most lehúnyja a szemét és a képzelet 
repülőgépén a tervezgetések álommezejére száll 
és látja a halásztelki, kákái földek, szántók és 
legelők nyári üdeségét, gazdag aratását, a varos- 
körüli gyümölcsösök új lendületét, az egységesí
tett gyümölcsfajták ’̂ pazar* pompáját, a kerti- 
vetemények mérhetetlen tömegét, amiket gyors
járatú hajók a megszervezett értékesítés nyomán 
szállítanak naponként a fővárosba és még 
messzebb, külföldre is, valami meleg öröm fut 
át az emberi beripőn, az örömöd boldogság^ * 
érzete, hogy egyszer már ez a sokat szenvedett 
és jobb sorsra érdemes nép is megtalálja a 
szebb jövendő felé vezető utat. De ismerve né
pünk elmaradottságát, a hagyományokba bele- 
fasult gondolkodását, rettegő maradiságát, ke
vésnek találjuk azt az igyekezetei, amely hatal
ma^ Ötszögek felhasználáséval sieti a nép és igy 
a nemzetgazdaság szolgálatára. A tanyai lakos
ság gazdasági továbbképzése, a belterjes gazdál
kodásra való rávezetése, a reális valóságoknak 
gyakorlati bemutatása mind szükséges kellék 
ahhoz, hogy népünk levétve hagyományos el

maradottságát, megértve a kormányzat segítő 
igyekezetét, igyekezzen a lehetőséget a saját 
hasznára a legteljesebb mértékben ki is hasz
nálni. Csak igy lesz értelme az öntözés kérdése 
megoldásának és csak igy lehet új utakra ve
zetni népünk gazdasági előrehaladását. A nép 
gondolkodása tudásával együtt a múlt sötétjében 
kullog, ebből a homályból kell kiemelni, hogy 
saját maga is akarja kihasználni azokat az új 
életlehetőségeket, amiket a most megkezdett 
nagy munka hord magában. Ha ezt is sikerül 
megoldani, úgy az új életlehetőségek nyomán a 
boldogabb és szebb élet ideje jő el erre a 
vidékre, amely évszázadok óta a legjobb búzáját 
termeli a világnak. Tessedik szellemének áldott 
ereje világosítsa tovább is ix népet ezekre az új 
utak felé.

—  Az elszigetelt ország. Gulácsy Vilmos 
László oki, mezőgazda telepítési tanulmánya. A 
szerző kiadása. Ára 80 fillér. Gulácsy Vilmos 
László 26 oldalas tanulmánya a telepítés fon
tos kérdésével foglalkozik és az iró nemzetgaz
dasági széles látóköre, a helyzet alapos ismerete 
és külföldi tanulmányainak tapasztalatai mind 
kerek egészbe, meggondolásra késztető realitásba 
tömörülnek essay-ében. A tanulmány egy ame
rikai, modern telepítésbe vezeti el az érdeklődő 
olvasót, ahol a mezőgazdasági egyéni munká
latok, a földmagánlulajdon, a kellő szövetkezeti 
kollektív beszervezéssel és irányítással van egy
bekapcsolva. Valahogy úgy érezzük, hogy a te
lepítés sok tekintetben egyezik a szarvasi kis- 
birtokosság mai helyzetével, a városi lakos és a 
tanyai élet szoros kapcsolatával, természetesen a 
modern megoldások és a szövetkezeti kapcso
latok fokozott kiépítésének szükségérzetével. Az 
amerikai példát Gulácsy Vilmos László kapcso
latba hozza hazai viszonyainkkal és ez állal 
útmutatást nyújt az olyan nehezen haladó és 
sok akadályra találó megoldáshoz. A telepítés 
problémája közérdekű. Annak is érdeke, akinek 
rovására történik nagy nemzetgazdasági és po
litikai jelentőségét tekintve. Sajnos a kérdés még 
ma is csak a politikum terén mozog, kell hogy 
az összesség egyénenkénti jogos érdekével ösz- 
szekupcsoltassék, hogy minden ember magán
ügyévé váljék és ez által a problémát a kiala
kult egészséges népszellem automatikusan meg
oldaná. Az eddig megjelent száraz tudományos- 
ságú ilynemű munkák között Gulácsy tanulmá
nya üdítő közvetlenséggel és megnyerő önzet
lenséggel hat és ezért a kérdés közismertté te
vésében széles körök érdeklődését keltheti fel. 
Az egész írásművet a magyar föld és népe iránti 
szeretet pedig oly megnyerővé és meleggé teszi 
hogy azt különösen gazdáink olvashatják nagy 
érdeklődéssel. A tanulmány Szarvason megren
delhető Nagy Sándor könyvkereskedése útján.

— Fertőző betegségek járásunkban. A leg

utóbbi egészségügyi kimutatás szerint járá

sunkban a következő fertőző betegségek 

léplek fel: Hastífusz Szarvason 6, Kondoro

son 2; roncsoló toroklob Kondoroson 2, 

Öcsödön 1 ; nyilt gümőkór Szarvason 1 ; 

hörghurut Kondoroson 1 ; veszettségre gyanús 

marás Szarvason 1 egyénnél.

—  Ragadós állatbetegségek. A legutóbbi 
állategészségügyi kimutatás szerint járásunk 
területén lépfene Békésszentandráson 2 ud
varban, sertéspestis Szarvason 8 udvarban, 
1 majorban, 4 tanyában, Öcsödön 7 udvar
ban, 10 majorban, Csabacsűdön 1 tanyában, 
Békésszentandráson 12 udvarban, 2 tanyá
ban és sestésorbánc Csabacsűdön 7 udvar
ban lépett fel.

—  Országos vásár. A cibakházai országos 
vásárt szeptember 17-én tartják meg.
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Mi a legtermészet- 
szerübb takarmány ?

Tudjuk, hogy a háziállatoknak más és más 
a bélrendszerük. A kérődzőknek összetett gyomra 
merőben különbözik a ló, vagy sertés gyomrától, 
de a bélhos?zúság, a vakbél kifejlődése is kü
lönböző. Nyilvánvaló ebből, hogy a különböző 
állatoknak más és más a természetszerű takar
mányuk. Hogy mi az, azt megmutatja, ha ezek
nek az állatoknak legközelebbi rokonait a ter
mészetben figyeljük meg. Ámbár a bélrendszer
ből is következtethetünk arra. így szarvasmarhára 
és általában a kérődzőkre megállapíthatjuk, 
hogy ezek legtermészetesebb tápláléka a legelő, 
illetve a rét szénája. Arra kellene tehát töre
kednünk, hogy a szarvasmarhának, de egyéb 
háziállatjainknak is állandó legelő álljon rendel
kezésükre és hogy a téli takarmányszükségletüket 
is lehetőség szerint főkép szénával biztosítsuk.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy a legeld, 
de különösen a közlegelő a határ legrosszabb 
része. Olt, ahol már nem terem semmi sem, 
azt a részt hagvják meg legelőnek. Ennek meg 
van a böjtje. Elsősorban az állatoknál, de köz
vetve a gazdánál is. Az ilyen legelőn az állat 
csak kódorog, táplálékot nem talál. Több erőt 
pazarol el a legelésre, mint amennyit azon 
gyűjthet. De a rétjeink sem jobbak. Növény 
ugyan leiem rajtuk, de leginkább csak gyom, 
vagy értéktelen füvek. Pedig könnyen lehelne 
azon segíteni.

Ha a rétet, legelőt gondozzuk, ápoljuk, 
fogasoljuk, a mohától megszabadítjuk, a han- 
csikokat, vakondtúrásokat elegyengetjük, a viz- 
állásos rétekről a vizel levezetjük és trágyázzuk 
is azokat, úgy a legelőn is megtalálja a gulya 
a szükséges táplálékot és a réten is nem a 
gyomok lesznek az uralkodók, hanem az édes* 
füvek, a herefélék.

A rétnek, legelőnek legtermészelszerűbb 
trágyája a trágyalé, a hig ürülék hígítva. Nálunk 
ellenben a trágyalé elfolyik és csak ritka az a 
gazdaság, ahol rendes trágyatelepen megfelelően 
kezelik a hig ürüléket is, úgyhogy a rét vagy 
legelő trágyázására felhasználható volna.

Műtrágyázással segíthetnénk a bajon, mert 
műtrágyákkal megadhatjuk azokat a növényi 
tápanyagokat, amelyekre a zöldmező növényei
nek szüksége van. A műtrágyázás költsége olyan 
kevés, hogy egy számosállatra csak néhány 
fillér esik, úgyhogy még közlegelőkön is a 
gazdapublikum különösebb 'megterhelése nélkül 
a zöldmező trágyázása és műtrágyázása könnyen 
elvégezhető volna.

Miért nem tesszük?
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műbútorasztalos
Szarvas, II., 149. (a Bárány-vendéglő udvarában)

Hészít m ű bútort művészi tervek szeriní! 
Antik bútorokat javít l

Kedvező fizetési feltételek!



Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók:

iskolaszerek „ tanszerek
előírásos irkák, füzetek, kottapapirok, rajzfüzetek és tömbök, írótollak, tollszárak, mindenféle színű 
írónők, kréták, tinták, tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radirgumik, rajzszögek, szivacsok, körző
készletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, gombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festék

szekrények és tolltartók stb. Iskolatáskákban nagy választék!

TVT \T O A 1\T T\ f  \ T) könyv« és papirkereskedésében,
I N / Í U . 1  O i ^ I N L ' W r l a  gimnázium közelében. ■-=— ■ =

Búcsúznak Szarvastól a színészek
Vasárnap este játszik utoljára a Károlyi-szintársulat

—  A Körös vidékének költői. A Magyar Vidék 
Könyvei cimű sorozat szerkesztője a vidéki 
irodalom és művészetek egy táborba való ho
zásénak és a nagy nyilvánosság előtt minél 
szélesebb körben való megismertetésének célját 
tűzte ki. A magyar vidéki olvasóközönség meg
értő érdeklődéssel fogadta a Magyar Vidék 
Könyvei eddig megjelent értékes kiadványait. A 
sorozat egyik száma a Körösök vidékének köl
tőit szólaltatja meg egy reprezentatív kötetben, 
amelyben együttesen lépnek a nyilvánosság elé 
megmutatva értékeiket és életrevalóságukat. A 
költők életrajzait és munkásságukat is bemutató 
ontológia a karácsonyi könyvpiac egyik jelentős 
értéke lesz. A könyv szerkesztője kéri a Körös 
mentén élő költőket, hogy legjobb költeményeiket 
életrajzuk közlésével mielőbb küldjék el címére, 
hogy a kötet összeállítása mielőbb megtörtén
hessen. A könyvvel kapcsolatos minden kérdésre 
készséggel ad felvilágosítást az antológia szer
kesztője : Orosz Iván hírlapíró, Szarvas, I.t Vajda 
Péfer-utca 379.

—  A községi kertimunkások szüreti táncmu- 
mulatsága. A szarvasi községi kertészet al
kalmazottai hagyományos szüreti láncmulat
ságukat e hó 12-én (rossz idő esetén 19-én) 
szombaton este 8 órai kezdettel rendezik 
meg az Erzsébet-ligeti pavillonban.

— Megkerült az elveszett leány. Multheti 
lapszámunkban megírtuk, hogy egy szarvasi 
háztartási alkalmazott búcsúlevél hátraha
gyása mellett eltűnt. A leány kétnapi távoliét 
után visszatért szüleinek lakására.

—  Elmosta az eső a népünnepélyt. A szarvasi 
Iparosasszonyok és Leányok Egyesülete va
sárnapi népünnepélyét a délutáni felhősza
kadás elmosta. Ezért a családias összejöve
telt most vasárnap, e hó 13-án este 8 órai 
kezdettel az Iparlestületben megismétlik. 
Belépődíj nincs. Minden érdeklődőt szívesen 
látnak.

— Uj hétfői lap indult. „Virradat" címmel 
új hétfői politikai lap indult Budapesten. A 
lap — amelynek élén szenterzsébeti Szakóts 
István dr. Hitler könyvének, a Mein Kompi
nak egyik kitűnő fordítója áll — a jobboldali 
világnézet jegyében hirdet harcot a magyar 
népi érdekekért s a nemzeti és keresztény 
gondolat maradéktalan uralmáért. A Virradat 
pártoktól és minden befolyástól függetlenül 
kitűnő érőkkel nagyszerű hírszolgálattal és 
célkitűzéssel megfelelő elsőrangú tart tlommal 
szeptember 7-én jelent meg először.

— Villám csapott a villanyvezetékbe. Vasár
nap este dúló viharban Pusztabánréven a 
villám belecsapott a villanyvezetékbe és há
rom oszlopot kidöntött. Emiatt Szarvason is 
kialudt a villany és egyiptomi sötétség borult 
a városra. A villanyvezetéket csak hétfőn 
javították meg.

— Elvesztette a munkásigazolványát. Kocsis 
György szarvasi IV., 609. szám alatti lakos 
múnkáftiftafcolványát ismeretlen módon el
vesztette. Az élveszett igazolványt semmis
nek jelentették ki.

Károlyi János színigazgató átszervezett 
színtársulata — mint megírtuk — Szarvason 
kezdte meg őszi szezonját és másfélhetes elő
adássorozaton mutatkoztak be a társulat új 
erői. A szeptemberi szülői gondok, a gyerme
kek beiratási költségei a színház látogatottsá
gánál nagyon éreztették hatásukat. Ennek elle
nére a színészek minden tehetségükkel, buzgó 
igyekezetükkel szerepeltek és érdemelték ki a 
kevésszámú, de mindig hálás közönség lelkes 
tapsait. Szombaton és vasárnap a Csavargólány 
cimű vidám operettben a kultűrálthangű Már
kus Erzsit, a színpadon otthonosan mozgó Kon
dor Erzsit, a kellemes megjelenésű és jóhangú 
Sass Imrét, a helyzetkomikumot ügyesen ki-

—  A Magyar művészet most megjelent szá
mában Farkas Zoltán a kellőképpen nem 
méltányoltnagy mesternek,báró Mednyánszky 
Lászlónak művészeiéről irt kitűnő tanulmányt 
s megállapításait a művész 14 gyönyörű 
képének reprodukciójával is igazolja. Kampis 
Antal középkori fafaragásunk 12 legszebb 
emlékét mutatja be komoly műtörténete fej
tegetései során, ifj. Csemegi József, a budai 
koronázótemplom építésének történetéhez 
szolgálatt új és érdekes adatokat részben a 
Schulek-hagyatékból előkerült fényképek 
nyomán, Bárány-Oberschall Magda pedig 
Aelbert Cuyp egy budapesti magángyüjte

használó Szende Máriát ismertük meg. Vértes 
Károly, Arany Kató mellett a szarvasi közön
ség kedvence: Ruttkay Marika brillírozott, Aj- 
tay Kovács György is értékes alakítást nyúj
tott, Szabó Sándort örömmel láttuk ismét a 
szarvasi színpadon. Hétfőn ifj. Horváth Pál víg
játék ment. Károlyi Iános, Kondor Erzsi, Ger
gely Imre, Nádassyi, Besse, Köpeczi, Sass di
cséretet érdemelnek. A Pármai ibolya jó volt. 
A Csodahajót szép közönség nézte végig.

A színház heti műsora:
Pénteken: Csavargólány, operett. 
Szombaton: Csárdás, operett.
Vasárnap délután : Pármai ibolya, operett 
Vasárnap este: Csárdás, operett.

ményben levő tájképét ismerteti. Mutatvány" 
számot szívesen küld a kiadóhivatal: Buda
pest, VII., Erzsébet-körút 7.

I d öj ár ás j e I entés az elmúlt hétről:
Min. — Max. hő Csapadék Szélirány

3 t l l '3 +29*9 C Dél

4 1-13*5 +298 —'— ÉK

5 +15*1 +29*- 2*2 DK

6 +15*4 +27*3 32*9 DNy

7 +12*4 +199 —'— ÉK

8 f l2  — +22'4 10*3 DNy

9 + 11-  +14*6 nyom. ÉK

B ú to rt
legolcsóbban és m egbízható jó m inőségben 
csak a z ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. K e d ve ző  fizetési fel
tételek: V idékre  D Í J M E N T E S  szállítási



A legelsőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető
Telefon 47. Takács fakereskedőnél.
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—  Szerkesztői üzenet „Zeneimádónak”. Ke
nyéririgységtől tajtékzó, sötét lélekre valló, 
rosszindulatú soraival éppen az ellenkezőjét 
árulja el annak a jelzőnek, melyet jeligéjéül 
választott. Mivel pedig hozzá még a névtelen
ség nem jellemes emberhez illő mezébe is 
burkolódzik és állításai mind egytől-egyig 
rágalmak, nem kívánunk azok cáfolatára 
kitérni.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben szeptember 4— 11-ig a következő be
jegyzések történtek. Születtek: Borgulya
András és Melich Anna fia Pál, Borgulya 
András és Kasuba Judit fia Pál, ifj. Kondacs 
Lajos és Komlovszky Mária leánya Mária- 
Erzsébet, Plentri János és Reitinger Anna 
leánya Mária-Éva, ifj. Rimavecz Mihály és 
Rómer Erzsébet leánya Zsuzsanna, Kergyik 
András és Brlázs Julianna fia István-János, 
Kovács Mihály és Kovács Julianna fia 
Mihály. Házasságot kötöttek: Kasnyik And
rás Huszárík Zsuzsannával, Gaál Mihály 
Maczik Ilonával, Kaposvári Mátyás Bankó 
Zsuzsannával, Bankó Mihály Medvegy Má
riával, Kocsis Pál Kiss Judittal, Bagyin 
András Csicsely Máriával. Elhaltak: Babecz 
Pálné Gregus Anna 22 éves, Hronyecz 
János 17 hónapos, Szappanos János 74 éves, 
Lentworszky Mihály 73 éves, Blaskó György 
57 éves korukban.

— A gyöngytű. Irta: Dávid Durhom. Húsz
év előtt John Selkirket és Henry Ledwait azzal 
vádolták, hogy valami építési szabadalom titká
ért meggyilkolták annak tulajdonosát. Mindkettő
jüket letartóztatták; de Ledway — a detektiwel 
együtt, aki elfogta — a jelek szerint szénné 
égett egy vasúti katasztrófában, Selkirket ellen
ben húszévi fegyhózra ítélte a bíróság. Ledway 
felesége, nem sokkal a vasúti katasztrófa után, 
nőül ment Hallett ezredeshez. Mint a derült 
égből lesújtó villám zavarta meg ezt a csendes 
boldogságot Selkirk, aki megszabadulva a bör
tönből, meglátogatta Hallettet és hangoztatva, 
hogy a gyilkosságot, melyért elitélték, sem ő, 
sem Ledway nem követte el és azzel vádolta 
March építészt, a főtárgyalás egyetlen terhelő 
tanúját, hogy hamis vallomással juttatta őket a 
(egyházba. Brilliéns fantáziával szövi Durham 
a bonyodalmat, melynek szálai már nemcsak 
Halletlet, hanem a leányát is behálózzák, úgy
hogy semerre sem látszik út a menekülésre. 
Nem lehet abbahagyni ezt a regényt: egy 
lélekzetre kell elolvasni, olyan szédületes tempót 
diktál a szerző. A fordítás kitűnő, zökkenés 
nélkül fokozza a feszültséget az utolsó sorig. 
A  Palladis Félpengős Regényeinek sorozatában 
jelent meg és dr. Fekete Oszkár fordításában. 
Beszerezhető Szarvason, Nagy Sándor könyv- 
kereskedésben.

—  Gólya az utcán. Kovács Mihályné 
szarvasi fiatalasszony a Stefániába igyeke
zett, hogy ott várja be a gólya érkezését. A 
gólya azonban megelőzte és az utcán adott 
életet egy erős fiúgyermeknek.

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy út 25.

—  Turul— GyTE 4 :2  (2:1). Bíró: Faragó. 
A vasárnap délutáni bajnoki mérkőzést a zu
hogó eső miatt nem tudta a két csapat végig
játszani. A biró 20 perccel a befejezés előtt 
kénytelen volt letújni a játékot s igy valószínű, 
hogy a mérkőzést újra kell játszania a két csa
patnak. A játékot a Turul indította el és szép 
támadásokat vezetett a gyulaiak kapuja ellen. 
A támadásokat siker koronázta, mert azok két 
gólt is eredményeztek. Az elsőt Kovács—Bertók 
összjátékból az utóbbi szerezte, majd a máso
dikat Kulasák kapulécre iveit labdájából Szent- 
pétery. Ezután a gyulaiak szépítettek az ered
ményen. A második félidőben is a Turul volt a 
többet támadó fél, ami újabb két gólt eredmé
nyezett. Az egyik Kovács erős lövése folytén a 
gyulai hátvéd fejéről pattant a hálóba, a másik 
pedig Kulasáknak Gyimesi elé adott labdájából 
A zuhogó esőben a gyulai csapat is megszerezte 
második gólját. A csapat minden tagja igen nagy 
igyekezettel és lelkesen játszott, aminek meg is 
volt az eredménye. — A Turul vasárnap Mező- 
kovácsházán játszik bajnokit az MTE-el.. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Szarvas nagyközség elöljáróságétól.

Versenytárgyalási hirdetmény

Szarvas község elöljárósága a község részére szük
séges tüzelőanyag biztosítása végett nyilvános verseny- 
tárgyalást hirdet. Szállítandó 400 q hazai származású 
dorongfa, továbbá 1200 q hazai darabos vagy kocka
szén s 300 q hazai daraszén. A tűzifa a szállítás oda
ítélésétől számított 15 napon belül, a szén pedig októ
ber 25-től 1937. március 1-ig megrendelés szerinti 
mennyiségben szállítandó. A tüzelőanyagok a szarvasi 
községházán vagy az állomáson mérlegelve adandók 
át. Csak szabályszerűen kiállított, aláirt, pecséttel lezárt, 
sértetlen borítékba elhelyezett s a községi iktatóhiva
talba benyújtott ajánlatok vétetnek tárgyalás alá. Az 
ajánlatok „Szarvas község részére szállítandó tüzelő
anyag szállítására vonatkozó ajánlat" megjelölésével 
1936. szeptember 23-án délelőtt 10 óráig kell az iktató
hivatalba benyújtani. Az ajánlatok ugyanezen napon 
délelőtt 11 órakor lesznek a nagytanácsteremben fel
bontva. Ajánlatok részmennyiség szállítására is tehetők. 
A tüzelőanyag ára az átvételtől számított 30 napon 
belül fizettetik ki a közpénztér állal. Ajánlattevők a 
végleges döntés megtörténtéig kötelezettségben marad
nak. Az elöljáróság fenntartja azon jogot, hogy az 
ajánlattevők közölt az árra való tekintet nélkül szaba
don dönthessen s a szállítást esetleg meg is oszthassa. 
A számla s nyugta bélyégilleték eladók terhe.

Szarvas, 1936. szeptember 7.
ELÖLJÁRÓSÁG.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

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

A SZARVASI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára helyben negyedévre 
3*18 P, egy hónapra 1*06 P, vidékre negyedévre 3'68 P.

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.

I t t  l e v á g a n d ó !

A SZARVASI KÖZLÖNY t. Kiadóhivatala
SZARVÁS

Mint a SZARVASI KÖZLÖNY politikai hetilap előfizetője, ezennel előfizetek a

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

Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm.

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

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben!

Kóczy divatárukereskedö 
közleménye

Főgimnáziumi és polgári leányiskolái nö

vendékeknek egyensapkák, tanügyi előírás 

szerinti prima lornacipők, magyar ruhagom- 

bolók, sujtás, diák-nyakkendők és harisnyák 

raktáron vannak.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 
Tengeri csöves 
Árpa (űj)
Zab . . .

14 30 -  14 40 
4'b0 -  5 -  

10—  _  1050 
10 50 -  1 1 -

P U B L I K Á C I Ó

Ház eladó. Krakó 98. — 22 hold föld harmadába 
kiadó. 111. 190. — 16 hold föld felesbe kiadó. IV. 188.
— 5 hold föld Kákán eladó. IV. 35. — Siratóban fél
lánc föld tanyával eladó. T. III. 201. — Vetőgég eladó 
VII. 10. -  5 hold föld eladó. VII. 473. -  3 hold föld 
eladó. T II. 285. -  2 hold föld etadó T III. 20. -  2 
hold föld eladó. T 111. 95. — Ezüstszőlőben ház és 
kenderföld eladó. I. 20., vagy T III. 306. — Föld eladó 
T II. 263. — Féllánc föld házzal Siratóban eladó, T
III. 141. — Használt zsindely eladó. I. 15. — 70 hold 
föld bérbe kiadó. IV. 210.— Másfél lánc föld házzal 
eladó. T IV. 196. — Ház eladó. IV. 363. — Ház eladó 
II. 323. -  Félház eladó II. 262. -  Héz eladó l  164.
— Góré eladó 111. 183. — Ház eladó IV. 29. — Ház: 
eladó IV. 108. — 20 hold föld eladó. 111. 270. — 40 
hold föld kiadó. II. 171. — Tanyást keres II. 131. — 
Góré, istálló kiadó. IV. 213. — Tengeriszár, here eladó.
IV. 332. — Ház eladó 1. 366. — 42 hold föld felesbe 
kiadó. II. 127, — 8 hold föld Nagyszénáson eladó. 
T III. l/l. — Ház, ótemető alatti szőlő, pótlékok, föld 
eladó. II. 140. — Olvassa, terjessze a szarvasi járás 
legelterjedtebb lapját: a Szarvasi Közlönyt.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

út 9. szám.

. Drótsodrony-égybetétet méret után, régi 
ágybetétek javítását, kerítés-fonatot bármilyen 
méretben a legjutányosabb áron készítek 
Böröcz István szita- és rostakészilő II. kér. 
Bem utca 209.

. Hirdetés. Békésszentandrás községben 9 
kát. holdas belsőség szép gyümölcsössel, sző
lővel, 5 lakószobás újonnan tatarozott, min
den mellékhelyiséggel ellátott kényelmes kas
téllyal, tágas istállóval, ólakkal jutányosán 
haszonbérbe adó, esetleg eladó. Bővebbet a 
Bankgazdasági irodában, Békésszentandrás.

. Kiadó III., 170. sz. házban egy utcai 2 
szoba-konyhás lakás. Érdeklődni lehet a  
Szarvasi Hitelszövetkezetnél.

• Azonnal kiadó 2 utcai szoba, egyik búto
rozva, 1-2 úrnak vagy hölgynek, esetleg teljes 
ellátással. Görbe u. 76. Ruttkey-ház.

- Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek
kel november 1-re kiadó, I. kerület, Haviár 
Dani utca 57,

Feldft# »lerkttxü fa kUdó NAGY SÁNDOR

NjoutoM a Szarvasi KtdSay ayoauU« k  LapkiaióvAl* 
Ul*t BjMidiJAbui« L  Horthy MIkUa it  9.


