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

nyek ide cimzendők ! Telefonszám : 16.

Főszerkes2tő:

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

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.
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Kisért a múlt
Irta: Ivánffy Tamás

Erdélyben, ahol maholnap nem
csak a magyar beszédei, de a magyar 
érzést és a magyar álmokat is eltiltják 
és megtorolják, kinos feltűnést keltett 
egy eddigelé szinte ismerellen zug
lapocskának : a „Turdá“-nak pár hét- 
lei ezelőtt megjeleni vezércikke, amely 
'be sem érte az Erdélyben és a Regat- 
ban már szinte megszokott gyalázkodó 
hanggal, hanem a magyar kisebbségnek 
egyenesen új Szent Bertalan-éjt he
lyezett kilátásba Mussolini világfellű- 
nést keltett milánói revíziós beszédé
vel kapcsolatban. Ez a lap és egy 
hasonló társa a megfélemlítés legdur
vább és legQcsmányabb eszközeivel 
és nyomdafestéket is csak a .trianoni 
határokon túlfekvő részekben tűrő 
hangon üzeni a sárba lerántani! kivárj! 
Mussolini gigantikus ércalakján ̂ át a 
Magyar Igazság összes felismerőinek, 
hirdetőinek és propagálóinak, , hpgy 
rJiürtani készülnek minden magyart és 
így oldják meg az erdélyi problémát. 
Egyszer mér megpróbálták, még egy 

, évszázad sem múlt el azóta 1 ,Qyula- 
’ fehérvár, Zalatna, Brád véres árnyai 
sírjaikból felkelnek és figyelmeztetik a 
világot: jó lesz ügyelni! Itt nemcsak 
egy jelentéktelen lapocska gyalázko- 
dásaival állunk szemközt, hanem azzal 
a Cinye Mintyé-vel, amely 1848-ban 
oly tömegmészárlást vitt végbe a fegy
vertelen magyar lakosság soraiban, 
amelyhez fogható kegyetlenséget azóta 
is talán kétszer ért meg a világ: a 
bolsevizmus oroszországi és napjaink
ban spanyolországi őrületeiben. Egy
szóval : Kisért ismét a véres múlt I 
Az a kérdés immár, hogy lehet-e, 
szabad-e ily körülmények között a 
felvilágosítás fegyvereivel folytatott bé
kés hadjáratunkban meghátrálnunk és 
erdélyi drága véreink békéje érdeké
ben a revízióért folytatott harcunkat 
feladnunk ?! A magyar toll kiváló 
mestere, Herczeg Ferenc fényes vezér
cikkében kimutatta, hogy nem szabad I 
Megtámadhatatlan és megcáfolhatatlan 
gondolatmenetéből csak egyet raga
dunk ki e helyen. Éspedig azt: ha ezt 
megtennők, mit sem segítenénk üldö
zött véreink .sanyarú sorsán. Mert a 
vihart a román lelkekben nem* a mi, 
általuk számtalanszor kigúnyolt „reví
ziós álmaink és reménységeink" vál
tották ki, hanem az, hogy a revízió 
.szükségét. immár Anglia és Olaszor
szág miniszterelnökei hirdetik világgá;

a világ békéjének és a világokat kor
mányzó Igazság győzelmének jegyé
ben. Már pedig egy Baldwin, egy 
Mussolini aligha fognak a kilátásba 
helyezett román terror elől meghétróíni. 
Amidőn cikkünknek a „Kisért a mult“ 
cimet adtuk, gondoltunk a Magyar 
Nemzeti Szövetség országos elnökének, 
báró Perényi Zsigmondnak újévi lán
goló szavaira: „Most újév napján 
szeretettel gondolunk odaát élő vére
inkre, de mi, akik a szenlislváni.gon
dolatot imáinkba foglaljuk, nemcsak 
a magyar anyanyelvűekre gondolunk, 
hanem mindazon testvéreinkre, akik 
. évszázadokon át velünk éltek és velünk

A Szarvasi Gazdaifjak Önképző
körének lelkes és szorgalmas vezető
sége a közönség körében megnyilvánult 
óhajnak engedve ismét műsorra tűzte 
karácsony első napján oly nagy sikerrel 
előadott Bakonyi—-Kálmán operettet, a 
.szép és klasszikuszenéjű Tatárjárást. 
. Az. előadást. a Xiga^óban^szombajpn, 
e hó 23-án este 8 órai Kezdettel ren
dezik meg a bemutató-előadás jól qsz- 
szeválogatott szereposztásában. Ölöm
mel fogjuk viszontlátni a színpadon 
a darab ügyes szereplőit, élükön a 
vigkedélyű Mravik Zsuzsikét, a talpra-

küzdöttek a magyar szabadságért 1“ 
Ez az a közös történelmi múlt, amelyet 
megölni próbáltak Trianonban, de 
amely határon innen és határokon túl 
minden magyarban és minden magyar
érzésű idegenajkúban tovább éli min
den gyarló emberi mesterkedéssel da
coló, isteni rendelésben gyökerező 
életét. Ez kisért ma is a mostani tetsz
halálban ! És a mi feltámadásunk 
alkalmával a szentistváni megváltó 
eszme fog sírjából diadalmasan ki
lépni, mert az egykori történelmi Ma
gyarország minden igaz fiára nézve 
ez az egyedüli út, igazság és életi

esett Czinkóczky Böskét, nemkülönben 
az elegáns Pletenik Józsefet és a töb
bieket mind, akik oly meleg és feled
hetetlen estét szereztek közönségüknek 
karácsonykor. Az előadás iránt máris 
nagy érdeklődés nyilvánul meg, a je
gyek elővételben mér nagyrészben 
elfogytak, ezért ajánlatos azoknak mi
előbbi beszerzése. A jegyeket elővé
telben Nagy Sándor könyvkereskedése 
árusítja. Az előadás után táncmulat
ság l§sz, amelynek közismert hangulata 
már előre is biztosítja a legkellemesebb 
farsangi szórakozást.
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A jobb terméseredmény nem hozta meg 
a kereskedelmi forgalppn lényegesebb javulását

A  Szarvasi Kereskedők Egyesületének jelentése 
;,a^Szegedf, Hsec^sftedelmi Kamarához

A Szarvasi Kereskedők Egyesülete most 
küldle be a Szegedi Kereskedelmi és Ipar
kamarának jelentését, az 1936. évi szarvasi 
kereskedelmi viszonyokról. A jelentés a kö
vetkezeket tartalmazza :

Az 1936. gazdasági év a szarvasi já
rásban az előző évekhez képest a mező- 
gazdaságban lényegesen jobb termésered
ményt hozott: Ezen körülmény a kereskedelmi 
és ipari forgalomra is észrevehetően kedvező 
hatást gyakorolt, különösen az 1936. esz
tendő negyedik negyedében. A kereskedelmi 
forgalom javulásának a mérlpke azonban 
lényegesen kisebb volt, mint amennyit aTer
méseredmény számszerű javulása Után várni 
lehetett volna. 'Ennek kokét,abban .látjuk : 

aimert azelpző^ gazdasági éyeHt qiező- 
gazdasági terméseredménye katasztrofálisan 
rossz volt és a. mezőgazdagság roipden tarta
lék. nélkülr̂ )|ptt. ^  ‘ "

b) mért a jószágállomány a békebeli és 
normális mértékeknek legalább is a felére

csökkeni és igy a mezőgazdaság nélkülöz
hető készleteit elsősorban a jószágállomá
nyokban mutatkozott hiányoknak a pótlására 
fordította,

ej a szarvasi járás birtokviszonyaiban 
apró- és törpebirtokosok vannak túlsúlyban, 
ezeknek eladható készleteik nem igen váh- 
nak, ami van, inkább baromfinevelésre for- 
dittalik és ezért a baromfikereskedelemben 
tekintettel a baromfi lényeges áremelkedésére 
is, számottevő emelkedés mutatkozott.

• A jószagfárakban való áremelkedés ja
vító hatással bírt a kereskedelmi, íorgalöm 
emelkedésénél, amely : állandósulónak mu
tatkozik. ’

A kereskedői társadalmat az az aggo
dalom halja át, hogy a pénzügyi hatóságok 
» q, ípozőgofd^^g fenti javulására hivertkozva 
az . adókat minden vbnalori^m el ní“' f öguík. 
Súlyosan katásztrófálisnak JaHjuk ézt afe éset- 
leges eljárást/ meifaž élfóő éfték'áltahdó&íilt 
túladóztatása után a kereskedelemnek is hel-
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Szombaton este kerül ismét színre 
a „Tatárjárá s1* c imű operett

Szarvas lakossága nagy érdeklődéssel várja a gazdaifjak előadását



külözhetetlen szüksége van egy minimális 
adókönnyítésre annál is inkább, meri az előző 
rossz évek rögzített adója tmellelt túl volt 
adóztatva.

A szabadkereskedelem elveinek külke
reskedelmi vonatkozásban való érvényesíté
sét, különös tekintettel a gabona- és állat
kereskedelemre is, szükségesnek és nélkü
lözhetetlennek tartjuk.

Az építkezési ipar 1936-ban a szarvasi 
járásban majdnem szünetelt, amit az érdekelt 
kereskedőszakmák is súlyosan éreztek.

1936. vége felé a járásban többmillió 
pengő kiadásra előirányzott közmunka indult 
meg a Körösök szabályozásával kapcsolat
ban, ami a munkanélküliséget majdnem tel
jesen megszüntette és a munkásrétegek fo- 
gaszlóképességét növelte. Kívánatos és remél
hető, hogy a szarvasi járásban ennek kap
csán meg lesz szüntetve az inségadó.

A szarvasi delail kereskedelem súlyo
san érzi a budapesti nagy áruházak verse
nyét, különösen kapcsolatban az utazási ked
vezményekkel, ezen a téren valamelyes ki
egyenlítő szabályozási tartana az egyesület 
szükségesnek.

A hitelviszonyokat illetőleg :
Betétek a pénzintézeteknél nem szapo

rodtak, a helyzet az előző évekhez képest 
inkább stagnáló.

A hitelnyújtás kereskedők részére, külö
nösen az árulombard formájában nagyobb 
mértékben folyósittatott, mint az előző évek
ben. Lényeges lenne a már megszervezett 
kiskereskedelmi hitel kereteinek felemelése.
A legtöbb pénzintézet megfelelő tárolóhellyel 
nem rendelkezik, a lombardhitel folyósítása 
is nehézségekbe ütközik.

Már régen sérelmezett lokális panasza 
a szarvasi érdekeltségnek az, hogy a közsé
günkkel szomszédos Mezőtúr és Mesterszál
lás községgel a gyalog- és szekérforgalom 
csak a mezőtúri kompon keresztül bonyolit- 
tatik le, ahol abnormálisán magas átkelési 
dijat, szekerenként 78 fillért szednek. Ez bé- 
nitólag hat a szarvasi kereskedők forgalmára 
mert az érdekelt községek, illetve a Körösön 
túl fekvő községek lakossága n .'m a2km-re 
fekvő Szarvasra, hanem a 15 — 20 km-re fekvő 
városokba vagy községekbe kénytelen járni 
szükségleteit fedezni.

Ezen a helyzeten valószínűleg azért 
nem változtatnak az illetékes ek, mert Jász-a

Nagykun-Szolnok megye tulajdonát képezi 
és így a Szarvas községhez közel lakó lakos
ság Jász-Nagykun-Szolnok megye községei
ben kénytelen szükségleteit beszerezni.

A Szarvasi Kereskedők Egyesülete át
vette a Szarvasi Női Kereskedelmi Szaktan- 
folyam patronátusát és tulajdonát, mely szak
iskola eredményes és hasznos munkája meg
nyilvánul abban, hogy a kereskedők* meg
felelően képzelt kezdő munkaerőket helyben 
találnak, a kereskedelem és ipar körében el
helyezkedést kereső szarvasi női növendékek 
pedig a megfelelő kiképzést helyben meg
kaphatják. Az intézel vezetője Raskó Kálmán, 
a szarvasi főgimnázium igazgatója.

h í r e k
Ist 3ntiszteletek

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

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

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

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason január hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el-

—  Házasság. Dr. vitéz Ricsóy-Uhliarik Béla, 

Békés varmegye főispánja csütörtökön tar

totta esküvőjét lnkey Gabriellával. Az eskü

vőn Békés vármegye törvényhatósága is kép

viseltette magát és a küldöltségben Szarvas
ról dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő vett 

részt. Szarvas község elöljárósága táviratban 

üdvözölte a megye főispánját házasságkötése 

alkalmából.

—  Iskolafelttgyelöi beiktatás. Csütörtökön, 

január 21-én délelőtt tartotta évi közgyűlését
szarvasi ág. h. ev. bányakerületi Luther-

tanitónőképzőintézet intéző-bizottsága. Ezen 
a gyűlésen iktatták be tisztségébe ünnepé
lyes keretek közölt az elmúlt év folyamán 
megválasztott új felügyelőt: dr. Lányi Már

ton kormányfőtanácsost. Tótkomlós ország- 

gyűlési képviselőjét. A gyűlésen az intéző

bizottság tagjain kivül résztvettek dr. Scholtz 

Oszkár az Orsz. Lulher-Szövetség igazgatója 

és dr. Zelenka Frigyes a Vallás- és Közok

tatásügyi Minisztériumba beosztott kir. tan- 

felügyelő.

— Meghívó. A Baráti Kör 1937. január 30-án, 
szombaton este saját helyiségében évi ren
des közgyűlést tart. A közgyűlés tárgysoro- 
zatán az elnök évi jelentése, új tisztikar vá
lasztása, a pénztáros számvizsgáló és gond
nok jelentése szerepelnek. A közgyűlésre a 
tagokat ezúton is meghívja az elnökség. 
Amennyiben a közgyűlés nem volna hatá
rozat képes, úgy február 13 an, szombaton 
lesz megtartva, tekintet nélkül a tagok szá
mára. A közgyűlés előtli napon a választ
mány larl ülést. Elnökség.

— Főzőtanfolyam Öcsödön. Az öcsödi Egész

ségházban a mull héten főzőtanfolyam kez
dődött, amelyre 26 öcsödi fiatalasszony irat
kozott be. A tanfolyamon különösen az ér

tékes tápanyagokat tartalmazó állati vér el
készítési módjait tanítják. A vármegye főis
pánja a tanfolyam költségeihez 50 pengővel 

járult hozza.
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21 kotló
Körösvidéki költők görbetükörben 

Irta : II]. Zerinváry Szilárd

FALÁNK HÁRMASKÉP 

(Hol van — hol nincs József)

Kettesben ülni „a" torta „és“ ember 

Éhséget forraló bizarr „téli" csendben — 

Asztalon a torta, „az*4 ember a széken,

A torta felsóhajt: „Én drága pribékem I" 

Bohó búcsút „venni* vigasztalan, végleg. 

Tudva, a delikvens „több“ napot .nem"
[ér „meg“. 

Megfogni halkan „a“ kést „és“ felszelni 

Aztán komor daccal „hol“ sírni — „hol* enni, 
Remegő ajkakkal „feP és „alá* járni,
És „a“ legutolsó falatokra várni 

Aztán „ezer“ szitkot dühösen keresni 

És megcsömörlölten „a" pamlagra „esni\

Síró étvágyunkat visszaszorítani 

S ha tortánknak vége, könnyeket ontani, 

Majd leborulni az üres tortalapra 

S visszaemlékezni töltelékre, habra 

S ha vágyó szemünk már ezer könnyben

[fürdőit.

Átkozni a cukrászt, hogy csak egy küldött. 

Sírni, hogy fénykép se maradt vissza tőle 

És zord fogadalmat tenni a jövőre:
Ha tortái Jtapnártk - még — történjék akármi

Fogcsikorogva is — egy szeletet vágni 

S toriánk sírja felett — hisz sohase bántott 

Kitűzni mellünkre egy csokornyi fánkot.

Végül bent az ágyban lázban dideregve 

A hat tortalapra gondolni csak egyre 

Ijedten várni, hogy hajnalt üt az óra 
Mellettünk aszpirin, szódabikarbóna.
Gonosz álmok jönnek — csokoládészag bánt 

Száz cukrász önti a grilliást, marcipánt, 

Zaharinszag árad, a lélek megreszket :

„Nem írok ezekről soha-soha versel T 

Ju j! Krém, vaj és lekvár, — nem felejti
[könnyen

S inkább száz kritikus karjaiba röppen . . .
_ (

SZIVARNAK VÉGE KELL LEGYEN 

(Kalandos Pezső)

Fly-tox csöppek egy kis legyen 

Szivarnak vége kell legyen.

Reumás már a kéz, a láb 

Taxink se visz ingyen tovább.

Nincs már Észak s nincs már Nyugat, — 

Egy haldokló pincsi ugat 

Lejárt minden zálogjegyem 

Szivarnak vége kell legyen.

Nátha ez? Vagy valami más?
Mindegy. . .  egy csendes orrfúvás----—

Odanéz s szól egy remete:

„Kegyednek elment az esze ?"
Egy kis jószág, egy halk akol,

A finyás szomszéd már pakol — — —  
Szivarcsutak a Svábhegyen .. .

Versnek is vége kell legyen.

SOKSZOR NEM RÍMELÜNK 

(Nyögössy Bandi)

A gyorsvonat fut velem 
S magamat énekelem 
Csak ilyenkor van időm 

Rímeken is gondolkozni, . ,

Rossz költőkön csodálkozni.

A sín melleit van a rét,
— Dalom vajh, miért oly sötét? 
Véreim dolgoznak ott,
Ilyen messziről legott 

Mindnek testvére vagyok.

Vetik a búzaszemet 

Én meg rímeket velek,

De a sors oly mostoha:

Nem kel ki a mag soha:

Minek is a kritika?

Meddig élek ? Ki tudja!

A pénztárcám még futja I 

Konkurrens nem kell ide 

És mindenki elhigyje :

Rossz versnek nincs irigye t (Folyt.)



—  Óriási az érdeklődés az „Egyetemi Bál*' 
iránt, A Békésmegyei Egyetemi Ifjak Köre 
február hó 9-én, farsang utolsó napján Békés
csabán a Vigadó termeiben rendezi megyei 
jellegű „Egyetemi BáT-ját Búd János ny. mi
niszter, Békéscsaba országgyűlési képviselője, 
vitéz Ricsóy Uhlarik Béla dr., Békés vármegye 
Főispánja diszvédnöksége és vitéz Jánossy 
Gyula Békéscsaba város polgármestere leg
főbb védnöksége melleit. Az „Egyetemi Bél" 
iráni megyeszerle nagy az érdeklődés, 
Szarvasról is sokan készülnek átmenni. Az 
.agilis rendezőség minden! elkövet a leljes 
.siker érdekében. A meghivókal a jövő hét 
elején küldi ki a Rendezőség. Meghívók 
igényelhetők az elnökség dinén. (Budapest, 
IX.f Liliom utca 13. szám).

—  Korcsolyaverseny. A szarvasi Vajda Pé
ter Gimnázium Sportköre nyolc versenyszám
ból álló serlegmérkőzéséből az ötödiket a 
korcsolyaversenyt folyó hó 14-én csütörtökön, 
d. u. bonyolította le. Az V—VI osztályok mű- 
korosolyázási számában első lett Szelényi A., 
a 300 m-es gyorskorcsolyázásban Takács A., 
az 500 m-es gyorskorcsolyázásban: Adamko- 
vics Ki és a 800 m*es korcsolyázásban : 
Adamkovics K. A VII — VIII osztályok vala
mennyi versenyszámában első lett : Hollay B. 
A serlegmérkőzés jelenlegi állása a követ
kező: az V—VI osztályok között 25:50, a 
VII-*-VIII osztályok között 45—30.

-  ̂ Baleset a jégen. Vitéz Nemes Gyuláné 
vasárnap'délután korcsolyázás közben oly 
szeréncsétlenül esett el, hogy a karját törte. 
Dr. Simkovics György orvos részesítette első
segélyben.

Hasznos madaraink védelme
A tél kezdi kimutatni fogát, mondogat

ják azok/akije jó meleg szobából néha-néha 
egy-egy tekintetet vetnek a jégvirágos abla
kokra és hallgatják oz északi szél fel-fel
hangzó fütyülését. A gazdának ilyenkor nincs 
a szántóföldön dolga, munkájának legnagyobb 
része kimerül az állatok körüli teendőkben, 
éppen ezért kétszeresen kötelessége legönzet
lenebb kis munkatársairól, legjobb barátjairól, 
á madarakról is megemlékezni, melyeket a 
kultúra fejlődése egyre inkább kiszorít termé
szetes lakóhelyeiről.

Szarvason egyre nagyobb és nagyobb 
mértékben fejlődő gyümölcstermesztés, szinte 
elképzelhetetlen a madarak segítsége és ép
pen ezért azok védelme nélkül, hiszen egy- 
egy a gyümölcsösben megtelepedő cinkepár, 
majdnem' több kártékony rovart, hernyót, ku
kacot pusztít el, mint egy felületesen végzett 
permetezés. A cinkéken kivül ott vannak a 
harkályok, nyaktekercsek, légykapók, rigók, 
fülemülék slb. is, melyeken segíteni télviz ide
jén elsőrendű kötelességünk. Ez a segítség kia
dást alig, legfeljebb egy kis munkát ad, vi
szont a haszon pedig amire ezáltal szert te
szünk, szinte mérhetetlen.

Möst, mikor énekesmadaraink nem jut
hatnák elegendő táplálékhoz, célszerű min
den gyümölcsösben, minden kertben azoknak 
etetéséről gondoskodni. A disznóölések ide
jén mindenhol akad egy kis hulladékszalonna, 
húsdarabka, de egy kis tökmag, vagy napra
forgó is. Tegyük ezeket ki madarainknak. Gon
doljunk arról is, hogy legyen számukra 
valami védőhely, ahol meghúzódhatnak zi- 
mankós időben, egy két kéve tengeriszár, egy 
kis boglya széna, vagy szalma, elsőrangú vé
dőhelyei nyújt, a hideg ólmos esők idején. 
Ha még nem lenne, tegyünk ki megfelelő ma
gasságban fészekodvakat, melyeket minden 
oagyobb nehézség nélkül saját magunk is 
készíthetünk. Micsoda öröm lesz, ha majd 
az odúból cinkét látunk kirepülni I

Elhiheti mindenki, hogy a madárvéde* 
lemre még senki nem fizetett rá, mert a ma
darak nagyon meghálálják a gondozást, s 
minél többen etelik, gondozzák a madarakal, 
akkor az 1937-es nyárra sokkal kevesebb 
lesz a férges gyümölcs, s még hangosabb 
lesz a Körös partja, az ott levő gyümölcsösök 
éf-qy^lók környéke a to^dárdallól, mint 
tddíg.' — i — gy.

Csapj fel Jancsi katonának
E lő k é s z ü le te k  a  ju b ilá r ís  L e v e n te t is z t i-b á ir a

Az első leventetiszti-bált 1928. február 

elején rendezték meg és folyó évi február hó 

6-án immáron tizedszer fog felhangzani a ked

ves bálnyitó csárdás :

— Csapj fel Jancsi katonának !

Ezt megelőzőleg azonban tizedszer vonul

nak fel fiatalságok minden üde szépségével és 

a nemzeti-, katona- és levcnteviselet minden 

bűbájával a palotás-párok a vérpezsdítő ősi 

zene ritmikus és hetyke ütemei mellett.

Csodálatos, hogy ez a bál mennyire bele

lopta magát a farsangoló közönség szivébe, 

osztatlan szeretetébe. De ha ennek okát keres

sük, akkor hamar rájövünk, hogy ez nem is 

annyira csodálatos, mint inkább végtelenül 

természetes.

Ugyanis a rendezés mindig kifogástalan, 

gondos. A 40 tagú leventetiszti és polgári ren

dezőség már hetekkel előbb munkában, hogy 

úgy mondjuk lázban van Minden rendező az 

egész egyéniségét és magyar szivének minden 

dobbanását viszi a bálba. Nem csoda, ha egy 

2—300 tagú, temperamentumos táncos gárda 

mellett soha elég táncosnő nem lehet és vi

szont nem újság, ha a menyecskék, lányok már

Vásároljon

u

hetekkel előbb arról álmodoznak titkon, hogy 

a rendezői gárda micsoda váratlan, aranyos 

meglepetésről gondoskodik nekik a bál estéjén, 

mert eddig még minden évben gondoskodott. 

Megsúgjuk,hogy ezidén is gondoskodni fog. 

Mint különleges csemegét áruljuk el ked

ves olvasóinknak, hogy legközelebb egy vidé

künkről a fővárosba készülő fiatal hírlapírónak 

a leventetiszti-bál megszervezendő intimitásaiból 

kell a riporteri vizsgát letennie. Izgató feladat... 

Méltóztassanak figyelemmel kisérni báli tudó

sításainkat.

— Az „Iglói diákok" Szarvason. Előző hír

adásunkban jeleztük, hogy a helybeli gim
názium Vajda Péter Önképzőköre ebben a 

tanévben Farkas Imre „Iglói diákok** cimű 

darabját kívánja bemutatni az ifjúságnak és 

a szülőknek Az előadás végleges időpontjául 
a rendezőség január 31-ét állapította meg. 
Az előadás ezen a napon esti fél 8 órakor 

az intézet tornacsarnokában lesz és arra az 
iskola igazgatósága ezúton hivja meg a szü

lőket, az iskola barátjait és a tanulóság sor
sát lelkén viselő érdeklődőket.

— Március 2-án lesz a Láthatatlan Bál. A 

Nagymagyarország Közepe Emlékműbizott
ság úgy határozott, hogy a Láthatatlan Bált 

március 2-iki jelképes terminussal rendezi 

meg, egyrészt azért, hogy ne rivalizáljon a 
valóságos farsangi bálokkal, másrészt pedig 

azért, hogy Szarvas község fogadott ünnepé

nek, az oláhok kitakarodásának emlékezetes 

napját feledésbe menni ne hagyja. A Látha
tatlan Bálnak 20 f-től 5 P-ig mindenféle, de 

csupa tetszetős és emlékbe eltehető „belépő
jegyei" lesznek és a bálból valami megren
dítő és fenséges ünnepi aktus mégis csak 

látható és hallható lesz. Erről azonban ké
sőbbén fogunk beszámolni.

—  Népmivelési előadások január hó 22— 29-ike 
között. Január hó 23-án a szarvasi m. kir. áll. 
polgári iskolában Ormos Olga és Privler Pálné 
tanárnők előadása. Január 24-én a Szarvasi 
Gazdaifjak Önképzőkörében dr. Král Pál ügy
véd előadása. Ugyanezen a napon a közép
halmi Magyar Olvasó Körben dr. Gémes Szi
lárd gyakorló ügyvéd és Kresnyák Gyula 
jegyző előadása. Január hó 26-án a r. k. 
elemi népiskolában dr. Dörnyei József ügyvéd 
előadása. Január hó 26-án a Szarvasi Mun
kásotthon Szövetkezetben Molnár Béla gé
pészmérnök gazdasági tanár előadása. Január 
hó 27 én az Iparos Ifjak Önképzőkörében 
Orosz Iván szerkesztő elmaradt előadása.

—  Alakuló közgyűlés. A Szarvasi Ipartestület 

január 24-én, vasárnap délelőtt 11 órától 
székházában alakuló közgyűlést tart, amer 
lyen a járásivá lett testület tisztikarát választ

ják meg.
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HETENKÉNT
Iijai OROSZ IVÁN

A  kolbász dicséreti
Hej azóta, hogy boldogult szép gyermek

koromban a téli örömök legnagyobbikát, az egész 
éven ét oly nehezen vért disznóvágás minden 
különös izét kiélveztem jóegypárszor, sok minden 
megváltozott. De jó is volt ez előző este fog
hagyma, vereshagyma tisztogatásos előkészületei 
után nyugtalan alvásból ébredni a másnapi későn 
virradó reggelben, kiugrani a puha, meleg ágyból, 
nehogy elmulasszuk a disznóvégás egyetlen ese 
ményét sem. Még ina is orromban érzem a gát 
oldaléban szalmával porzsolt disznó szőrének 
égéses szagát, számban a megsült fül nyerses 
izét. Azóta mér ez a pörzsölés is megváltozott 
és lángotokédó modern gépszerszám kopaszitja 
le a szőrt a kövér mangalicákról odahaza az 
udvarokban. Mondják, hogy a szalonna [ize se 
olyan jó azóta, mert mégis csak más füstje van a 
tölgyfának és igy a szalonna ize más, mint a 
szalmafüsttől volt. Egész nap ott ténferegtünk a 
vérben, húsban, zsírban könyökig vájkáló belié* 
rek között, akik a kolbászba való húst se da
rálták még akkor, hanem késekkel vagdalták, 
este azután a gazdagteritékű toron úgy bepofáz 
tünk mi gyerekek, hogy éjszakai nyugalmunkat 
is fel kellett áldoznunk &z állandóan bikákkal 
való álmodozás mialt. Hogy most is a fogcsikor
gató. yizetaszaló nagy hidegben itt is, ott is a 
disznóvégásokról hallok, jólesik visszaemlékezni 
ezekre a gyerekkori időkre és örömökre, s akarat
lanul is a szarvasi kolbászra gondolok, amely 
már országoshirre tett szert és bizony szerte az 
országból nagyon sokan a hires szarvasi kol
bász megrendelésével szereznek maguknak külön
leges evési örömöket. Az Ínyencek csemegéje lett 
a jól beházipaprikázott, sokszor a könnyeket is 
előcsalogató szarvasi kolbász, amelynek dicsére
téi zengem én, mert annak ellenére, hogy jó* 
magamnak már régen volt belőle részem az or
vosi rendelkezések szigorú, de egészségelmentő 
parancsa folytán. Úgylátszik, hogy a kolbász is 
olyan régi lehet, mint az emberiség, mert az 
egyik vendéglőslapban olvasom, hogy a görögök 
is nagy barátai voltak egykoron a kolbásznak, 
hiszen maga Homéros is megemlékszik róla Odis- 
seájéban. Hogy a magyar kolbász név honnan 
eredhet, bizony pontosan megállapítani nem lehel, 
de hogy itt a Nagykunságon Kolbász nevű város 
is volt, mint a Kolbász-szék főhelye, az a régi 
karcagi iratokból megállapítható, mivelhogy azt 
a XII. században alapította egy Kolbász nevű 
kun főnemes és a város romjai a kolbászi pusz
tán még ma is kimutathatók, bár az eke már 
sokat simított rajtuk. A város 1683 bán pusztult 
el. amikor Murád Csiraj krimi talár kán Bécs 
megvívása után Debrecen alá szállt és szétrom
bolta hadaival a kunsági városokat. De a rómaiak 
is igen kedvelték a kolbászt, mert a lukulluszi 
lakomák főeledele volt a véres bolupi, a húsos 
tomacula, a füstölt lucanica és a májas hillae. 
A  római hódítók magukkal hozhatták nyugat felé 
is a bélbekészitett eledelt is, mert 1601-ben mér 
a braunschweigiek hirdették, hogy ők a legjobb 
kolbászkészitők és készítményeiknél hosszabbat 
sehol se tudnak készíteni. De úgylátszik mi ma
gyarok se maradtunk le a kolbászkészitésben ré
gen sem, mert egy régi okirat szerint gróf Thurzó 
Borbála menyegzői ünnepélyén is szolgáltak fel 
kolbászt a vendégek nagy örömére, sőt a régi 
céhek életében a felszabadulásra kerülő inasok 
ke telező remekebédjénél az első fogás a kol
bászleves volt. Régen is, de ma is a vásárosok 
tacikonyhái közkedvelt kimérőhelyei a kolbász
nak, amely vidékenkint változó elkészítési mód* 
jával ma még verhetetlen előnyben részesül sok 
más eledel felett. A dunántúli portákon egy
szerre húsos, véres, majorannás, citromos, zsem- 
lés, rizses, tepertyűs és mit tudom még milyen 
kolbászokat készítenek. Igaz, ott azt pár nap 
alatt meg kell enni, mert nem tudják oly tarlósra 
készíteni, mint a mi szarvasi magyarjaink. De a 
jó szarvasi foghagymás, házipaprikás kolbász
nak nincs is páija a földkerekségen, akárcsak 
nincs a 6—8 kilós hatalmas kenyereknek sem. 
Igaz, hogy az orvostudomány hosszú fejezetet 
szerzett megállapításaiban a kolbászmérgezések

nek és a diétás konyha teljesen mellőzi ezt a 
csodakészit menyi, de hát az nem betegeknek 
való. mig az egészségesnek a kolbász az igazi 
öröme. Én valahogy úgy érzem, hogy a kolbászi 
is inkább csak a benne pompásan összevágó 
izek kedvéért eszi az ember és nem a löbbhóna- 
pos húséért, de az mindegy, az kolbász marad 
és mindig jó lesz addig, amig diétára nem szo
rítják az egész emberiséget. De azután úgy is 
vagyunk vele, hogy ha egykor azt a rómaiak ki
bírták, hogy ne bírnánk mi ki magyarok, akik 
oly sok rosszat kibírunk ebben a cudar nemzet
közi zűrzavarban.

— Kilenc ajánlat érkezett be az útépítésre.
A gyulai államépitészeli hivatalban felbontot
ták a kecskemét—békéscsabai állami közút 
szarvas- békésszentandrási szakaszának át
építési munkáira beérkezett versenytárgyalási 
pályázatokat. Kilenc pályázat érkezett be: 
Somlyó József 545.749*99 P. Magyar Aszfalt 
r. t. 500 253 95 P. Fábián. Somogyi és György 
56K.28429 P. László és Blum 474.999 81 P. 
Magyar Wayss és Freyta r. t. 486 254*70 P. 
Palalinusz építő és ingatlan fórt;, r. t, Buda
pest 543.194 21 P. Hacker Emil 457.682*10 P. 
Soliditit Betonépítő 474.31244 P. Magyar 
Általános Útépítő r. t. 441.236 82 P. valameny- 
nyien budapestiek Az ajánlatokat az állam- 
építészeti hivatal most bírálja felül s javas
latot tesz a kereskedelmi miniszternek a dön
tés meghozatalára vonatkozólag. A döntés 
joga azért a miniszteré, mert a kecskemét — 
békécsabai országút állami út. A munkálatok 
a tervek szerint a tavasszal indulnak meg.

— Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mé

gis a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha 
még ma kéri a Dr. OETKER-féle világhírű 
FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, melyei bár

kinek ingyen megküld a gyár: Dr. OETKER

A. Budapest, Vili., Conli ulca 25.
— A gyümölcsfák metszését ismerteti a Nö

vényvédelem és Kerlészet legújabb száma. 
Cikkeket közöl még az elöregedett gyümölcs
fák ifjitásáról, a gyümölcsfák átoltásának a 
jelentőségéről, egy új, külföldön bevált Ryü- 
mölcstermesztési módszerről, a vértelű irtá
sáról, a virágoskert stílusáról, a gyümölcsfák 
trágyázásáról, stb. A dúsan illusztrált, színes 
gyümölcsképet is közlő két szaklapból egy 
alkalommal a „Növényvédelem" kiadóhiva
tala (Budapest, V., Földmivelésügyi Minisz
térium) lapunkra való hivatkozással díjtala
nul küld mutatványszámot.

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

szelvényeit a feltüntetelt °/o arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring-szelvé- 
nyeinek felhasználásával, hogy megtakarít
hassa előfizetési diját.

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 %.

Hentes és mészáros Frcska Gyula, Deák 
és Haviár Daniulca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 %>.

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, 
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor, 
Horthy Miklós-út 9.tankönyvek kivételével 5°/o.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 %>.

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok : Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 °/o.

Vas- és háztartási cikkek : Bárány 
Béla, Kossuth-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2 °/o.

B. 2422/1936/8. A szarvasi kir. Járásbíróságtól. 

A Magyar Szent  Korona  Nevében !

A szarvasi kir. Járásbíróság mint büntető 
bíróság rágalmazás vétsége miatt Bencs i k  
A n d r á s  ellen indított bűnügyben Szarvason 
1936. évi október hó 24. napján megtartott nyil
vános tárgyalás alapján a vád és védelem meg
hallgatása után meghozta a következő 

ÍTÉLETET:

Bencsik András vádlott 58 éves ev. val- 
lású szarvasi születésű és lakos, magyar állam
polgár, ir, olvas, földmives foglalkozású, katona 
volt. vagyonos, bűnös a Bv. 1. §-ába ütköző 
és minősülő rágalmazás vétségében. A kir. járás
bíróság ezért vádlottat a 11. Bn. vonatkozó §-ai 
felhívásával a Bv. 3. §-a alapján a Btk. 92. 
§-ának alkalmazásával 50 P pénzbüntetésre ítéli.

A pénzbüntetést behajthatatlansága esetén 
a II. Bn. 10. §-a alapján 2 pengőnként 1 — 1 
napi fogházra kell átváltoztatni.

A pénzbüntetési az ítélet jogerőre emelke
désétől számított 15 nap alatt kell végrehajtás 
terhével a postahivatalnál az 1802. XXXII. t.-c.
3. §-a alatt meghatározott célra megfizetni.

A vádlott a Bp. 480. §-a értelmében köte
les az ez úton fölmerülő bűnügyi költségeket 
államkincstárnak megfizetni.

Köteles vádlott a Bp. 489. §-a értelmében 
főmagánvádlónak eljárási költség fejében 60 P
- fillért az itélét jogerőre emelkedésétől számí

tott 15 nap alatt végrehajtás terhével megfizetni.
A bíróság a Bv. 28. és a St. 43. §-a alap

ján a sértett fél kívánságára elrendeli, hogy az 
elitéit az ítéletet indokaival együtt 30 nap alatt 
a Szarvasi Közlönyben saját költségén közzé- 
tétesse.

INDOKOLÁS.

A vádlott beismerésével, a tárgyaláson ki
hallgatott tanúk egybehangzó vallomásával bizo
nyítást nyert a vád lárgyává tett az a tényállás, 
hogy Szarvason 1936. év elején Bencsik András 
vádlott röpiratokban Medvegy János főmagán- 
vádlóra vonatkoztatva a következő vád tárgyává 
teli kitételeket használta : Szabad-e Medvegy ács
nak a tavalyi közgyűlésnek a jóváhagyását meg
másítani, meghamisítani, sőt tovább megyek, sza 
böd-e egy igazgatónak oly hanyagságot tenni, 
ami 319*59 P kárt okoz a szövetkezeti vagyonra, 
szabad é egy igazgatónak saját magának ki
utalni 3 pengőt igazgatóság többsége ellen ćs az 
áruját szövetkezel költségén hazafuvarozni, az 
igazgatóság tudta nélkül, továbbá szabad-e az 
igazgatónak a takarékból 1000 pengőt kivenni 
a többi igazgatóság tudta nélkül.

A valódiság bizonyítása nem sikerült.
Vádlottnak ez a cselekménye a rendelkező 

részben irt bűncselekmény tényálladéki alkotó
elemeit foglalja magában.

A vádat erre a jogosult főmagánvádló emelte.
A beszámítást és büntethetőséget kizáró ok 

nincs, ezért vádlott bűnösségét meg kellett állapí
tani. s őt el kellett Ítélni.

A büntetés kiszabásánál a bíróság vádlott 
büntetlen előéletét, meg nem cáfolt jóhiszeműsé
gét, mint enyhítő körülményt, a rágalmazó állí
tások terjesztésének módját, a röpirat útján való 
híresztelést, mint súlyosbitó körülményt vette fi
gyelembe.

Az ítélet egyéb rendelkezései az idézett tör
vényszakaszokon alapulnak.

Szarvas, 1936. évi oklóber hó 24. napján. 
A kiadmány hiteléül : dr. PÁND1 s. k.

Olvashatatlan aláírás kir. járásbiró.
dijnok.

Ez az ítélet jogerős és végrehajtható.
Szarvas, 1937. január hó 13.napján.

dr. PÁNDI s. k.
' kir. járásbiró.

Gumibélyegzök
megrendelhetők 

N A G Y  SÁ N D O R  papi r keres kedésében.



Száraz,
gázgyári

koksz.

Brikett és darabos szenek. 
Bükk, gyertyán, tölgy, 

aprított és hasábfák.

REKORD szén 
és fatüzelésü ZEPHIR  

kályhák nagyraktára.
Legelőnyösebben szerezhető be

Piactér. Telefon 26. BÜK ADOLF FIAI tüzelőanyag
üzletében*

—  Tisztújító közgyűlés a nyugdíjasoknál. A
Szarvasi Nyugdíjasok Egyesülete e hó 17-én, 
vasárnap délután tartotta meg évi tisztújító 
közgyűlését, melyen megválasztották az ősz- 
szes tisztikart és választmányt. Diszelnökök : 
Némelhy Samu és viléz Biki Nagy Imre let
tek. Elnök : dr. Schauer Gábor, ügyvezető 
elnök : Makó Gyula, alelnök: Varga Ferenc, 
jegyző: Frankó János, pénztáros: Félix László, 
ellenőr : Komlóssy János, gondnok: Trnovszki 
Márton, Uönyvtárnok : Mladonyiczki Márton, 
segédkönyvtárnok : Povázsai Pál, ügyész : dr. 
Dörnyei József, számvizsgáló bizottságilagok : 
elnök : Ribárszky Pál. tag : Opauszky Lajos 
és Szabó János. Választmányi tagok : Barna 
Imre, Biró András, Frank Vilmos. Kőhalmi 
Frigyes, Lajtai János, Mikolay Tamás, Máié 
András, Óvári Sámuel. Paraj János. Prunkl 
János. Póhl Gyula, Solymossy Béla, Sonkoly 
György. Szirti András. Szvák Mihály, Szvák 
Pál, Várnai József, Zalai György. Választ
mányi póttagok: Fazekas József, Demeter 
András, Csasztvan Mihály, Plenlri Pál. Bjenyik 
Mihály, Ferkel Márton leltek.

—  Olcsó jégpályát kér a szarvasi közönség. 
^Beküldött levél.) Tekintetes Szerkesztőség I 
Nagyon szépen kérem szíveskedjenek sorai
mat közölni b. lapjukban, amely a köz ér
dekében mindig a legteljesebb pártfogással 

támogat minden ügyel. A Körösön egy ma
gán-jégpálya van, amelynek 40 filléres hasz
nálati diját nem tudjuk megfizetni. De mivel 

a jégsportokból, különösen a korcsolyázás

ból nem szabadna pénzhiánya mialt senkit 
se kirekeszleni, nagyon kérem a közönség 
nevében Szarvas község érdemes elöljárósá

gát, hogy kellő felügyelet mellett engedélyez

zen egy olcsóbb pályái, melynek pár filléres ta
karítási hozzájárulását a legszegényebb nép

osztály gyermekei is megtudják fizetni. A 

sport nemcsak egészségügyi, de nemzeti kö
vetelmény és a sportolni akarást mindenki

nél támogatni kell. Soraim közlését megkö
szönve, vagyok hű olvasójuk

Aláírás, előfizető.

—  Megszökött munkahelyéről a gazda lován.
Oláh Antal endrődi tanyai lakos egy fiatal

korú menhelyi gyereket fogadott fel kisbéres

nek. Másnap a gazda átjött a szarvasi ha

tárba ott lakó rokonához azzal, hogy ne várja 

ót másnap, mert nem jćjn be Szarvasra bé
rest fogadni, mivel már felfogadta a men

helyi fiút. Amig távol volt a fiú eltűnt a ta

nyáról, mégpedig a gazda egyik lovával 

együtt. A gazda azonnal jelentette az esetet 
a csendőrségen. Négy nap múlva a mester- 

szállási csendőrök jelentették, hogy az eltűnt 
fiút ott megtalálták Gulyás Kálmán tanyáján. 

Elmondta, hogy Öcsödie, majd Szarvasra 
akart menni, onnan pedig Mezőkovácsházára 
akart eljutni, hogy a lovat bátyjának átadja. 
A fiút javitó-intézetben helyezik el.

— Fertőző megbetegedések a járásban. A 

legutóbbi vármegyei kimutatás szerint járá

sunkban a következő fertőző megbetegedé

sek léptek fel: Roncsoló toroklob Szarvason

1, vörheny Kondoroson 1, Szarvason 1, nyilt 

gümőkór Öcsödön 1, trachoma Kondoroson 

I esetben.

—  Gondnokválasztás. Az öcsödi ref. egyház 

gondnokául Daróczi Ferenc volt községi bi- 

Tót választották meg.

—  Halálozás. Sutyinszki Pál szarvasi kő- 

mivessegéd, volt levente 25 éves korában 
elhúnyt. Utolsó kívánságának megfelelően a 

Szarvasi Levente Zenekar gyászindulóval ki
sérte el utolsó útjára és koporsójának sirba- 

tételénél egyházi énekeket adott elő. A teme
tésen nagyszámban megjelent gyászolók meg- 
hatódottan hallgatták a Levente Zenekar első 

alkalommal előadott áhitatos gyászzenéjét.

— Korcsolyaverseny. Nagyarányú korcsolya- 

versenyt rendez a Szarvasi Úszók és Test
gyakorlók Egyesülete január 24-én délután

3 órai kezdettel a Sárkány-féle és a Gazda

sági tanintézeti, ez alkalomra egyesített jég

pályákon, gyorskorcsolyázó és műkorcsolyázó 

számokkal. A SzUTE ezüst vándorserlegét 
a gazdasági tanintézet kiváló csapata védi. 

melynek elsőségét ez alkalommal erősen vi

tássá fogja tenni a gimnázium jól felkészült 
együttese, mely óriási erőt rejt magában a 
fiatal Hollay Bélának, a KISOK ezidei or

szágos bajnokának személyében. A SzUTE 
és Levente versenyzőgárda felvonulása teszi 
a versenyt még izgalmasabbá, mely elé mél
tán tekint megfeszített figyelemmel városunk 
sporltársadalma.

— Kultűrest. A Szarvasi Izr. Nőegylet e hó

30-án este az Árpád-szálló különtermében 

nagyszabású kullúrestet rendez, melyen fő

városi művészek lépnek fel. Részletes műsor 
a jövő számban fog megjelenni. Meghívókat 
csak vidékre küld, vendégeket szívesen lát 

a nőegylet. Az est iránt már is széles körben 
nagy az érdeklődés.

— Háziverseny a Sakk-körben. A Szarvasi 

Sakk-kör csapata az idén újból megrendezi 

szokásos évi háziversenyét, amely Szarvas 
sakk-bajnokságáért fog folyni. A verseny kez

dete e hó 23-án, szombaton este 8 órakor 

az Ipartestület sakk-termében. Jelentkezése

ket elfogadnak szombat este 8 óráig Szappa
nos Samu, Szirony Pál, Podmaniczky János 

köri tagok. A versenyen való részvétel neve

zési dija 20 fillér. A verseny sorsolás szerint 

fog lefolyni s a kisorsolt napokon arra a napra 
kisorsolt játékos köteles mérkőzését lejátszani. 

A verseny folyásáról és annak állásáról a 

vezetőség hetenkint lapunkban állandó be
számolót fog adni. Kérik a sakk iránt ér 

deklődők megjelenését a szombat este meg

induló versenyen.

— Tisztújitó közgyűlés. A Szarvasi Garda- 

ifjak Önképzőköre e hó 24 én délután 2 óra

kor saját helyiségében tisztújitó közgyűlést 
tart. melyre a tagok minél nagyobb számban 
való megjelenését kéri a vezetőség.

— Műsoros-est a Levente-Otthonban. A helyi 

Levente-Egyesület atléta-szakosztálya január 
24-én este fél 9 órai kezdettel a Levente- 

Oithonban jó szórakozást nyújtó műsoros

estet rendez, amelyre Szarvas társadalmát 
magyaros szeretettel ez úton hívja meg a 

Szarvasi Levente-Egyesület vezetősége. Mű

sorok 40 filléres árban már megválthatok a 

leventéknél.

—  Országosvásár. A kunszentmártoni or
szágos vásárt február hó 14-én tartják meg.

MOSOLY* 
SAROK

HA ELALSZIK A VILLANY.

Szilveszter éjszakáján egy magánház
nál nagyobb társaság gyűlt össze. A jóízűen 
elfogyasztott vacsora után asztal köré ültek 
és elkáityázgattak kedélyes poharazgatás köz
ben. Az egyik kártyapartner éppen bemondja 
az adunak a zöld szint, amikor elalszik a vil
lany. Pár-pillanatnyi szünet áll be, majd nagy 
zsivajjal köszönti a társaság az újesztendőt. 
Mikor ismét megnyugszanak a kedélyek, a 
partner ismét bemondja az adut, de most 
már makkot.

— De az előbb zöldet mondtál — mondja 
valaki a játékosok közül.

— Mikor ?
— Hát mielőtt elaludt volna a villany.
— Ki emlékszik arra, ami a múlt esztendő

ben történt ? — adja meg a talpraesett választ 
a szint változtató kártyajátékos.

ALKOHOLELLENES ÉRVEK.

— Most pedig, uraim, példával fogom meg- 
világitni az ősi ösztönt az alkohol ellen. Pél
dául én egy szamár elé egy hordó vizet, azu
tán pedig hordóban sört teszek. Mondják hát 
meg nekem uraim, melyikből fog inni?

— A vízből — mondták mindnyájan.
— Nagyon helyes, uraim. Nos és miért?
— Mert szamár, — volt az egyhangú válasz.

ELŐNYÖS LAKÁS.

— Rendben van, kiveszem ezt a szobát. Re
mélem, nincs zongora a házban ?

— Van, kérem, de csak egy s annak is 
teljesen elnyomja a hangját a tizenkét hang
szóró ...

GYEREKEK.

Két kis fiú beszélget:
— Szeretnél olyan sokáig élni, mint Matu

zsálem ?
— Nem.
— Miért ?
— Mert **kkor még százéves koromban is 

életlen kölyöknek nevezne a papám.

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben!

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

a legszebb magyar képes folyóiratra.

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

T Ü K Ö R
Szerkeszti: R ÉVAY J Ó Z S E F  
Kiadja: a Franklin-T ársu lat

Írják a legkiválóbb magyár 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- 
hivatala, Szarvas, L, Horthy Miklós út 9. az.



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

(telefon 47.) szerezheti be. 
Mint az „UNIÓ11 Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t 

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

Negyvenöt halálraítélt
A seft legyőzte a kegyeletet. Szarvas sok 

vihart túlélt századosfái közül huszonhét már 
holtan hirdeti a m ai világ mindent legázoló ha
szonlesését. Hogy féltettük lombjaikat szaggató 
orkántól, hogy lestük szorongó szívvel, nem 
esett-e bajuk! S most favágók kezére adjuk őket!?

Annaliget, Pepikert, Népkert! Sehol az Al
fáidon nincs párja ennek a három gyönyörű 
ligetnek. Ott kanyarog alattuk az éltető Körös. 
Most jégbeburkolva alszik és tavasszal hiába 
fogja keresni szomszédjai legdélcegebbjeit.

Mennyi édes emlék hirdetői! Nézem a ki- 
döntött fákat. — Kis békanyúzó diákbicskák ide
vésték reménytelen nagy szerelmük nevét. Ko
moly öregdiákok, idős, fáradt emberek ők már, 
de az átdöfött szivek, a kedves leánynevek fiatal
ságuk édes-bús emlékei. Elraboljuk tőlük?

Szarvas, hagyományok városa, diákélet, az 
drep templom kongó harangja, szomorúfűzes 
szőke Körös, drága öreg népkerfi fák! Ez lesz

* a sorsotok, mind elmúltok! De legalább ne a 
mi parancsunkra pusztuljatok el!

Szarvasiak l Még nem késő! Tizennyolc 
büszke ótiás még áll, de a halál bélyege, a ke- 
tesztjelőlés már rajtuk i?an. Mentsük meg őket!

Dr. — y.

— Álarcos- és jelmezbál. A szarvasi Keres- 

kedőalkalmazottak Egyesülete hagyományos 
álarcos- és jelmezbálját szombaton este ren- 
:dezi meg az Árpád-szélló dísztermében. A 

''közönség nagy érdeklődéssel várja a jel

mezbált.

—  A „Tatárjárását a Népművelés keretében 
is előadják. A Szarvasi Gazdaifjak Önképző

köre a helybeli Iskolánkivüli Népművelési 

Bizottság felkérésére hétfőn, e hó 24-én dél
után 3 órától a GISz nagytermében előadja

^Bakonyi Kálmán Tatárjárás cimű operettjét. 

Az előadáson a helybeli elemi és középfokú 

iskolák növendékei és az iskolánkivüli ifjú
ság vesz részt.

—116Az Ypáröéifják álarcoöbátja. Fébruár 7-én 

*refi'dfezi még a ̂ Szarvasi Iparösifjak Önképző
köré hagyományos farsangi táncmulatságát 

vöz Ár0ád-szálló "dísztermében. A tagok és 

ismerősök nagyban készülődnek a bálra-

— 'Anyakönyvi "hírek: A szarvasi anyáköriyv- 

ben január hó 15—22-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: Melis Mihály és 
Molnár Erzsébet fia Mihály, Lábát Pál és 

Rosžik Erzsébet leánya Erzsébet;'Roszik Já

nos és Janunk Judit leánya Erzsébet, Sonkoly

^Pál és Gajdos Mária leánya Anna*Zsuzsarina, 

'Győngyössr János és *KohútvAnna leánya 

-Anna, Batta Mihály és Benkő Julianna leánya 

Julianna-Lenke, Bencsik János és Pramok 

Zsuzsanna fia Mihály. Házasságot kötöttek : 

VaTach Mihály Tofnasovszki Judittal, Tisíjar 
, János‘Nagy Ilona-Arankával/Szijgyártó Péter 

Janurik Ilonával. Elhaltak : Brachna Györgypé 

'vKönyécsni Judit 51' éVes,v Sonkoly vSáiflüel 
. 73 éves, Maczik Zsozsanna 5 hónapos, ifj. 

Sutyinszki Pál 25 éves korukban.

— Kinevezés. Brauner Margit oki. tanítónőt 

a vallás- és közoktatásügyi miniszter a nyír
egyházi púposhalmi állami iskolába kinevezte.

— Megjelent az „Aranykalász'1 új száma. A

Szarvasi Gazdasági Tanintézet gazda ifjúsági 

önképzőkörének ügyesen szerkesztett lapjá
nak 5-ik, januári száma most került ki a 

sajtó alól. A tartalmas lap vezércikkét Mixich 
Frigyes irta, majd cikkeket találunk az öntö

zés jelentőségéről, a szövetkezetek célja és 
hasznáról. Az irodalmi-rovatban két novellát 
találunk. Öreggazda- és hírrovat egészítik ki 
a színes lapot, amely 20 filléres áron Nagy 

Sándor könyvkereskedőnél vehető meg.

—  Harsányi Zsolt revüje a Színházi Élet új 
számában. Harsányi Zsolt, a neves magyar iró 
a Színházi Elet új számában három oldalas 
külön kis revütad, amelyben több apró cikk
ben csillogtatja irói bravúrját. Szép Ernő Fe- 
dák Sáriról. Márkus Emíliáról és Vizváry Ma

riskáról irt cikket, Hatvany Lili Zilahy Lajos 
új darabját és a Nemzeti Színház újdonságát. 

Bónyi Adorján darabját ismerteti. Darabmel
léklet: Feltételes megállóhely. A kottamellék
leten négy remek magyar nóta. Ára 60 fillér. 

Előfizetési dij 1/4 . évre 6’50 P. Kiadóhiva
tal: Budapest VII., Erzsébet krt.7. Előfizetni 
lehet a Nagy-könyvkereskedésben.

—  Kivágták a ligeti nyárfákat. Szarvas köz

ség az Efrzsébet-ligeti * körösparti nyárfasor 

45 topolyafáját eladta. A fákat a héten ter
melték ki.

—  A lélekidomár. Az utolsó 50 esztendő 

irodalmában forradalmi változást hozott egy 

lángelme. Minden mai iróra nagy hatással 
volt, bár ő maga nem iró. Orvosprofesszor, 

aki a léleknek orvosi eszközökkel tárta föl 

eddig ismeretlen mélységeit. Freud professzor
ral foglalkozik új tanulmányában Márai Sán

dor. A tanulmány az Uj Idők mai számában 
jelent meg. Időszerű és művészi képek egész 

sora, ötletes fejlécek, apróbb közlemények, a 

kedvelt rovatok egészítik ki az Uj Idők tar

talmát. Kiadóhivatal* BucUrpest, VI., Andrássy 

út 16. Előfizetési d ij: negyedévre 6 pengő 
40 fillér, egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni 
lehet Nagy Sándor könyvkereskedőnél, 

Szarvas.

O — Flzéssen él6
a SZARVASI KÖZLÖNYRE!

IBBWMlMBMtHIHllMMHBi
Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

' politikái hetilapban hirdet.

’ Kiadóhivatal :SzarvaSvJ-, 

Horthy^iWÓ8~úti 9. sz.

Békés vármegye. Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas nagyközség elöljárósága a községnél az 

1937. évben felmerülő kovács, bognár, szíjgyártó, laka
tos munkákra, totabbá a méntelepi katonák élelmezé
sért*. a méntelepi katonák ken>érszállilásának biztosí
tására, a könyvkötői munkákra, a nyomdai munkákra, 
papir és írószerek szállítására versenytárgyalási hirdet.

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

Későn érkező, vagy szabálytalan ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Ajánlati lapok a számvevői irodában dijtalanúl 
kaphatók.

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

15-ifc,' állanak kölelezettségben.
Az elöljáróság az ajánlatok feletti szabad döntés 

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

ELÖLJÁRÓSÁG.

P U B L I K A C l  Ó

Házak eladók : IV. 518., Ószénasktr! 635., Zöldpalái*
600., Krakó 127., IV. 438., Zöldpázsit 599- T Hl. 468.,
II. 456.. 1. 702., T 11. 141.. II. 370. — Herepéva eladó, 
IV. 140. — Takarmány eladó. IV. 111. — Ótemető alatt 
kenderföldek eladók, 1. 280. — Szappanosban dinnye- 
föld eladó. III. 457. - Csa becsűd ön 10 hold föld eladó,

. VII. 235. Rózsáson föld tanyával eladó, V. 168. — Péva 
eladó, 1. 257., II. 370.. III. 348 . III. 223 -  Bérest kétes.
III. 176. — 20 hold föld kiadó, 1- 151. — Ne álldogál
jon a nagy hóban, megfázik. Vegye meg minden héten 
a Szarvasi Közlönyt, abban megtalálja a mindenkit ér
deklő publikációt.

Helybeli gabonaárak
B ú z a ...................  20.60 — —"—
Tengeri m. . . . 9‘30 — 950
Árpa (új) . . . .  14 50 -  1470
Zab ...............15‘------- 16-

APRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb belüyel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I.. Horthy Mikló* 

út 9. szám.

. Mangolzugban a város közelében 350 D-öl 
körösparti nyaraló telek eladó. Érdeklődni 

1 lehet 1. kerület. 79. szám alatt.

. 2—3 szobás lakást mellékhelyiségekkel 
együt keresek. Cim a kiadóhivatalban meg
tudható.

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

. Fűszerüzlet, forgalmas helyen, betegség 
miatt átvehető. Érdeklődni Nagy Sándor pa- 
pirüzletében lehet.

.'Napi 2-̂ *3 pengős kereset ügyes emberek
nek. Érdeklődni lehet a .kiadóhivatalban.

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

r: Fphlir A C Y S AflJP t
NyMuttH a Suurvast i,A*.

ULftt ayMMUjttu, L Bem?MOtlés í  isim.


