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Új utakon ...!
Irta: dr. Dérczy Ferenc,

a Turul Szövetség országos vezére

A mai nehéz gazdasági viszonyok 
közöli a magyar társadalom figyelme 
és érdeklődési köre érhetően azon prob
lémák felé terelődött, mely az egyes 
foglalkozási ágak és rétegek szociális 
helyzetének javítására törekszik. Külö
nösképpen vonatkozik ez az intellek
tuális fiatalság sorsára. Nem közömbös 
ugyanis, hogy milyen életlehetőségek 
nyílnak meg azoknak a rétegeknek a 
számára, amelyek a jövő magyar tár
sadalmának szellemi irányítói lesznek. 
Ezeknek a problémáknak gyökeres 
megoldására hirdet új harcot a Turul 
Szövetség. Több mint egy évtizede 
folynak különféle próbálkozások az 
immár 20.000 körül levő értelmiségi 
munkanélküli munkához juttatása ér
dekében. Az évek óla folytatott eddigi 
jószándékú kísérletezéseknek meddő 
voltál főképen abban találhatjuk, hogy 
a kérdést mindig a'amizsnaszerűen, 
segélyezésekkel s egyeseknek kisebb- 
nagyobb állásba juttatásával vélték 
,elintézni. A rendelkezésre álló közhiva
tali állások elégtelen volta s az e téren 
mutatkozó kereslet-kínálat közti hatal
mas eltérés új utakat és intézményes 
megoldásokat követel. A Turul Szö
vetség javaslatban kéri a kormánytól, 
hogy törvényesen rendezze a magán
alkalmazottak jogviszonyát, munka
idejük maximálását és a létminimum
nak megfelelő legkisebb fizetés meg
állapítását. A munkaidő maximálását 
és a munkabér minimálását már min
den állam rendezte. Mindenki által 
elfogadott közös elv már az is. hogy 
a munkanélküliség általános csökken
tésének s az emberi munka megbe- 
csültetésének ez a legalkalmasabb 
eszköze. Az is mindenki által elfoga
dott közös elv, hogy a nagyszámú ér
telmiségi munkanélkülieknek a nemzeti 
munkaközösségbe való bekapcsolása 
csak a magángazdaságban való elhe
lyezés útján lehetséges. Ehhez pedig 
az szükséges, hogy e téren az alkal
mazottak szociális helyzetét rendezzük 
s európai nívóra emeljük. A rendel
kezésre álló statisztikai kimutatások 
szerint nálunk az úgynevezett tisztvi
selői fogalom alá eső magánalkalma
zottak 39 százaléka 100 pengőn aluli, 
az összlétszám 76 9 százaléka pedig 
200 pengőn aluli fizetésben részesül. 
Viszont ugyanakkor átlagosan a magán
alkalmazottak heti 54 órát dolgoznak.

Igen sokan közülük heti 70 órát is. 
Rendszerint azok, akik a legkisebb 
fizelést kapják. Van olyan vállalat, 
amely reggellől-estig havi 16 pengőért 
dolgoztat alkalmazottat. Ugyanakkor a 
magántisztviselők s a főnökközti jog
viszony törvényes rendezés hijján van. 
Fizetéses szabadság és sok más egyéb 
stb. stb. tisztán a főnök kegyeitől van 
függővé téve. A külföldi államok az 
1930-as genfi nemzetközi egyezményt 
ratifikálva átlagosan 48 órás, Német
ország, Olaszország. U. S. A., Cseh
szlovákia pedig 40 órás átlagos munka
hetet vezették be. Ha nálunk is a munka
időt a Turul Szövetség által javasolt 
42 órában szabályoznánk, úgy száz
ezer magántisztviselő munkaidejéből

felszabaduló több mint egymillió mun
kaóra elvégzésére 23.000 munkahely 
ürülne meg. Végül pedig a létmini
mumnak havi 150 pengőben való meg
állapításával elérjük azt. hogy a magán- 
alkalmazottak szociális viszonyát eu
rópai nívóra helyezzük, a fiatalság 
részére a magángazdasági elhelyez
kedést vonzóvá tesszük, másrészt a 
rendelkezéssel kapcsolatban megnyíló 
többezer új intellektuális munkahelyen 
sokezer munkanélküli részére biztosí
tunk helyei. Ezzel többezer új család- 
alapitót kapcsolunk be a fogyasztók 
tömegébe, másrészt Magyarországnak 
ezt a közel két évtizede megoldásra 
váró súlyos problémáját az eredményes 
megoldás felé segítjük.

A Szarvasi Takarékpénztár közgyűlése
A Szarvasi Takarékpénztár 1937. február 

hó 12*én tartotta meg dr. Haviár Gyula kor- 
mónyfőtanácsos, kir. közjegyző elnöklete mel
leit 68. évi rendes közgyűlését a részvényesek 
és az intézet üzletbarátaínak nagy érdeklő
dése mellett,akik közöli ott láttuk Csegő Jánost, 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazga

tóját, Hudi József m. kir. kormányfőtanácsost, 
a Békésmegyei Kereskedelmi Bank igazgató

ját. dr. Aszódi Imre járásbirósági elnököl, 
Bartos Pál ev. lelkészt, Fetzer József esperes 

plébánost. Goldberger Ignác részvényest, 

Hollay Béla m kir. őrnagyot, Karcsai János 

állomásfőnököt, Kőnig Mór nagykereskedőt* 
Marozsi János igazgató adóhivatali főnököt, 
Ribárszky Pál társulati főmérnököt, dr. Sáray 
Ferenc póstafőigazgatól, dr. Schauer Gábor 
főszolgabírót, vitéz Tepliczky Jánost, a Gaz

dakör elnökét és még számos részvényest.

Az előterjeszlett mérleg szerint az inté

zet múlt évi eredménye hiven visszatükrözte 
a hosszú időn át tartott nyomasztó gazda

sági helyzet lassan bontakozó javulását, 
amely kifejezést nyert az intézet állományá

nak és a tiszta nyereségnek növekedésében. 
A közgyűlés igen helyes gazdasági átgondo

lással az igazgatóság javaslatának megfele
lően a mull évvel azonos 3 pengős osztalék 

fizetését határozta el és az igy elért ered

mény ezen felüli részét pedig az intézet 
belső erejének növelésére használta fel, 
amellyel közvetve a részvényesek érdekeit 

szolgálta, mert az intézet vagyonát gyara
pította. Ezen eredmény elérése természete

sen főként úgy volt lehetséges, hogy a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank az intézet ren

delkezésére állott és mindenkor a legmesz- 
szebbmenő támogatást nyújtotta, hogy az 
intézet a gazdasági élet követelményeinek 
és ügyfelei idényeinek a legteljesebb mérték
ben megfelelhessen. Érezték, tudták ezt a 
részvényesek is, amelynek a közgyűlés vé

geztével Ribárszky Pál igazgató főmérnök 
meleg szavakban adott kifejezést, megkö
szönve a Kereskedelmi Bank odaadó támo
gatását, az igazgatóság és a tisztikar ügy

buzgó működéséi.

Nehéz küzdelmet vív a lakosság a drágasággal
Pár hónappal ezelőtt még csak pár ipari 

cikk drágulásáról hallottunk és éreztük meg vá
sárlásunknál. A bor- és textiláruk a kertelek lel
ketlen összefogása következtében tetemes áremel
kedést értek el, úgy hogy nemcsak a mezőgaz
dasági munkásság, de az iparos- és kereskedő- 
társadalom mellett a gazdatársadalom, de még 

j a tisztviselők is megérezték. Ekkor még a gaz
dasági cikkek ára nem emelkedett. Most azon
ban, hogy a termény- és. állatárak is igyekeztek 
az ipari, inkább a gyári árak után haladni, az 
állandóan emelkedő drágaság súlyos megélhe
tési gondokat, ad a lakosságnak; A napszám

- nélkül jnunkátlanui éldegélő földmunkásságnak 
az a szerencséje, hogy az őszi jó terméskői Be

takaríthatott magának télire is, de igy is nagyon 
sok családban hiányt szenvednek sok élelme
zési cikkben, ruházkodásra pedig gondolni sem 
mernek. A kisbirtokosok is még az enyhébb 
áron értékesítették gabonájukat és most, hogy a 
spekuláció vette át a gabonákkal való jövede- 
lemfoEozasl. az~a~Toldmivestársadalmat nem is 
érinti a magas árak révén, mert már nincs el- 
adnivalója. A lisztviselőtársadalom is nehéz na
poknak néz elébe, mivel a lecsökkenteti és a 
kistisztviselőknek a megélhetési index alá került 
fizetésből eddig is alig tudták szükségleteiket fe
dezni. A lakosság nagy küzdelmet viv az állan
dóan fokozódó drágulási folyamattal és nehezen

1 várja az árak letörését. A drágaság emelkedése



egzisztenciákat ingái meg és hogy ez meg ne 
történjék az államnak mindent el kell követnie 
hatásos közbelépések alkalmazásával. Az árdrá
gítók ellen pedig a törvény szigorával kell fel
lépni. legyen az akér nagyüzem, akár a helyze
tet kihasználni akaró kisember.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelölt 
tót. úrvacsoraoszlással, az újtemplomban magyar, dél
után 5-koraz ótemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Az ótemplomban szerdán délelőtt a tótnyelvű 
könyörgés után magyarnyelvű irósmagyarázat lesz.

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

Szarvason református istentiszteletet tarlanak 
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 február hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

—  Egyházlátogatás. Harsányi Pál ref. espe

res a múlt héten meglátogatla az öcsödi ref. 

egyházat. A mindenben teljesen megfelelő 

ügykezelésért elismerését fejezte ki Váczy 

Dezső helyelles lelkésznek.

— A szarvasiak gólyája. A szarvasi főszolga- 

biróság gólyájáról a mu!t hélen több lap 

emlékezett meg. Az egyik fővárosi lap az 

Irka-firka rovatában a következőket olvastuk : 

Szarvasról érkezett valaki, aki elmesélte, hogy 

Szarvas legnépszerűbb lakója: a város gó

lyája. Volt egy gólya, amely a rossz idők 

beálltával, amikor társai úlrakészülődtek, 

megsérült, úgyhogy nem tudott melegebb 

tájékra költözni. Olt maradt szegény egyedül,

21 kotló
Körösvidéki költők görbetQkörben

Irta : lf|. Zerlnv&ry Szilárd

KINT A KÓRZÓN .. . 
(Raznóczy Méláné)

Kint a korzón nyári jelleg, 
Lengő-lingó tarka kép . ..

Itt minden úr messziről jött 
S így beszélhet bokrot-tücsköt,

Ez a divat, ez a szép.

Egy nörsz előtt elsuhanva *
Lám egy úrfi ott megáll.. .

A nörsz olvad . . .  az úr ásít. . .  

Még pedig egy óriásit.. .

S virágról virágra száll.

EGY KEDVES RÉGI U N Y  VOLT.. .  

(Pác Etus)

Egy kedves régi lány volt, 

Kertjében dáliák 

Küszöbét sok fajankó.

Sok diák lépte át.

Olló nem nyírta körmét,

> Úgy nőtt vadul, buján,

Pók 8zőtte-fonta szálát 

Hulló aranyhaján.

árván. Az árva gólyát betették a főszolgabírói 

hivatal istállójába, ott a gondos ápolás talpra

állította, de szárnyait még mindig nem tudta 

használni. Azóta is az istállóban lakik. Any- 

nyira Összebarátkozolt azokkal, akik gondoz

ták betegsége alatt, hogy valósággal bele

szeretett az emberekbe. A szarvasi gólyának 

megvan a napi programja : délelőltönkint 

kisétál a Kosuth-térre, nagy peckesen elmegy 

az egyik mészárosüzlet elé, ahol mindennap 

egy nagy darab májat kap. A város gólyája 

elfogyuszlj i ebédjét, azután a téren játszik 

a szarvasi gyerekekkel. Az öreg vándormadár 

ilyenformán szépen letelepedett, valószínű, 

hogy már nem is vágyódik melegebb vidékre. 

Ott fog maradni az istállóban jövő esztendőre 

is, amikor visszatért társai újra útrakelnek. 

Baj nem történhetik vele, hiszen a főszolga

bírói hivatal épületében lakik s annyi pro

tekciója mindig lesz, hogy illetőségi bizo

nyítványt kapjon.

—  Műsoros farsangi-est a Szarvasi Dalkarnál.
A Szarvasi Dalkar kedden esle. farsang utolsó

Ennél a régi lánynál 

Legifjabb voltam én.

De rajtam kívül ott volt 

Tömérdek sok legény.

A vén lány link dumámat 
Elhitte szüntelen 
A ház sok zeg-zugában 

A húga járt velem.

Aztán a régi lánytól 

Messze szakadtam én 

Elfogyott asztaláról 
A sok-sok sütemény . . .
Ahol azóta jártam 
Az asztal üres volt. . .

. . .  A vén lány diákgyomrom 

Nagy etetője volt.

ÉJJELI LEPKÉK 

(Falánky Zoltán)

Púderesek és drágák, 

mint a cocktail a bálon.. . 

néha jót nevetnek egy pénztelen 

mákvirágon.

Halk rendőrök diszkrét kísérete:

Egy szolid éjjelük története.

AZ ATILLA HALÁLA 

(Emericus Dinosaurus)

Miilen ruhadarab ez itt a szekrényben?

Smiért fogyatkozánk meg búban és reményben?

napján nagy érdeklődés mellett farsangi mű

soros-estét rendezett. Örömmel látjuk a dalárda 

újítását, hogy ötletes és a humorban is vá

logatott, szalonképes, sok eredetiségei eláruló 

műsort hozott Össze az utóbbi időben annyira 

felkapott kétértelmű és pesti éjjeli lokálok 

műsorára való egyfelvonásos förmedvények- 

kel szemben. Gördülékenység és ötletesség 

jellemezte a műsort, egy napi rádió-műsor 

ííürbitelt előadását. cimeJyben szép szóló- és 

i'bu!kari énekszámokat, humoros páros- és 

magánjelenetekel, felolvasási és zeneszámot 

hallottunk. A dalkör vezetősége dicséretet 

érdemel a jó előadásért, amelyet nagy tet

széssel fogadolt a közönség. A jelenvoltak 

a műsor után meg sokáig együltmaradtak 

kellemesen elszórakozva.

—  Felhívás a 44-es v. császári és királyi 
g>a!ogezredben szolgált bajtársakhoz. Felkérem 

a 44-es ezredben szolgálatot teljesitell helybeli 

bajlársaimat, hogy címüket velem, közérdekű 

bajtársi ügyben, közölni szíveskedjenek. Kurtz 

Géza ny. ezredes, v. zászlóaljparancsr.ok, 

Budapest, VIII., Hunyadi u. 43.

— Népmüvelödesi előadások. Az öcsödi Nép

művelési Bizottság a múlt héten előadást 

rendezett, amelyen dr. Áts Nagy György ügy-

] véd a bűnözők elleni védekezésről, Jóczik 

Imre tanitó a népművészetekről, Váczy Dezső 

Budapestről és Beer István állatorvos az 

állatok védőoltásáról tartottak előadásokat.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 
Kiadóhivatal: Szarvas, l.s 
Horthy Miklós út 9. sz.

Mert atillánk gyűrött, mint a ráncos alma 

S ozsonnázik rajta molyok sokadalma.

Avilt már a mente, de miért ütnénk dobra? 

Bízzuk csak szerényen a vén garderobra. 

Látjátok feleim szümlükkel? Ó, mondsza .. .  

Egy illen mesének nincs vége, se hossza.

S felzúg az egész ház: „Rossz helyre tevéd el I 

Moly és egér jár olt, akármerre nézel. .. 

Jobb az almáriom vénhedő fiókja 
Sajna I így járt ez isi De ott majd megszokja t“

S micsoda ébredmény és mily balga kérdés I 

Vajh, vagyon a molyban kímélet, megértés ? 

Van hely, ahol a por meg sose találja 
És az irigy üdő vasfogát kiállja?

S szóla a vén szolga: „Báró úr instálom 
Szüm hü érzeménye ékes, mint az álom . . .  

Legjobb a zálogház, hogyha úgy találja 

Garas is jő érte s vigyáznak reájaT -

így is Ion, elküldém a vén öreg szolgát. 

Oszt az meg már nagyon jól ludá a dolgát 

S hogy a gáláns ügyet ne tudja meg senki, 

Egy-két öreg bankót adék oda néki.

Nóta bene: így volt, akárki meglássa, 

Fogadom, hogy nem lesz sohase kiváltva (

(Folytatjuk.)



Dr. Lányi Mártont beiktatták
a Luther-tanitónöképző 

__ világi elnöki tisztébe
A lelépő elnök, dr. Haviár Gyula érdemeit

A bányai ev. egyházkerület még 
a mull év októbér havában tarlóit 
kerületi közgyűlésén a szarvasi ev. 
Luther Tanitónőképző-íntézet intéző bi
zottságának világi elnökévé dr. Lányi 
Márton országgyűlési képviselőt, a 
békési ág. hitv. ev. egyházmegye fel
ügyelőjét, egyházi elnökévé pedig az 
eddigi elnököl, Bartos Pál szarvasi ev. 
lelkészt választotlá meg. A tanitónő- 
képző intézőbizottsága január 21-én 
tartott ülésén iktatta be hivatalába az 
új világi elnököt. Előzőleg 20-án este 
családias vacsora keretében ismerke
dett meg az új világi elnök a tanári 
karral és az intézőbizottság tagjaival. 
A 21-i ülésen Bartos Pál egyházi elnök 
bensőséges meleg, szavakban üdvö
zölte elnöktársát s; kérte hivatalának 
elfoglalására; kieínelte az új világi 
elnöknek eddigi Öntudatos, példadó 
egyházi munkálkodását, melyek min
den tekintetben feljogosítják a bizott
ságot annak a rerbénynek a megvaló
sulására, hogy az |új világi elnök ke- 
resztülsegili az injézetet a gazdaság! 
válság okozta nehézségeken és céltu
datosan fog dolgozni azon, hogy az 
intézet elfoglalja etet a- helyet, melyet 
hagyományai, rendeltetése és eddigi 
működése Az új vi
lági elnök %zék foglalójában megkö
szönte az előlegezett bizalmat és Ígérte 
hogy minden erejével azon fog dol
gozni, hogy a résízére előlegezett bi-

jegyzökönyvben örökítették meg

zalmat kiérdemelje s a reményeket 
a lehetőségig megvalósítsa. Majd be
széde további során meleg szavakkal 
emlékezett meg a bizottság lelépő 
világi elnökéről, dr. Haviár Gyuláról, 
méltatta annak az intézet alapítása óta 
kifejteit munkásságát és érdemei!, in
dítványozta, hogy érdemeit az intéző- 
bizottság örökítse meg jegyzőkönyvé
ben. Az intézőbizottság az indítványt 
egyhangúlag magáévá telte.

A gyűlés további folyamén az 
intézet belső ügyeit érintő jelentések, 
számadások, kérelmek és intézkedések 
kerültek tárgyalásra. Ezek során egy
értelműen alakult ki az a vélemény, 
hogy az intézet hagyományainak és 
rendeltetésének megfelelő további fej
lődéséhez feltétlenül szükséges egy új, 
a modern kivánalmaknak megfelelő 
épület felállítása. Ennek alapján az 
intézőbizottság legközelebbi teendői
ként jelölle meg ezen célnak a lehe
tőség korlátain belül való megvalósí
tását s az annak érdekében való 
céltudatos működést.

A gyűlés befejezése után úgy az 
új világi elnök, mint a bizottság ér
deklődő tagjai előadásokat hallgattak 
meg, majd az új világi elnök meg
szemlélte az intézet össszes berende
zéseit úgy magában a tanintézetben, 
mint az internátusbán s az ott tapasz
talt rend és céltudatos munkálkodás 
felett elismerését fejezte ki.

—  Szarvasi zenész sikere Békéscsabán. Pár

hónappal ezelőtt költözött el Szarvasról Bé

késcsabára Havranek Vilmos ki mostszerepelt 
először a csabaiak előtt az Auróra Kör iro

dalmi estjén. A csabai lapok az elismerés 

hangján irnak Havranek Vilmos művészi 
hegedűjálékáról.

—  Iskolánkivüli nepmüvelödési-előadas. A 

Szarvasi Nyugdíjasok Egyesülete helyiségében 
folyó hó 7-én délulán 5 órakor dr. Ribárszky 
Pál községi orvos lartott a ferlőző betegségek 
elleni védekezés címmel igen tartalmas elő

adást, nagyszámú hallgatóság jelenlétében. 
Az előadást a hallgatóság mindvégig a leg
nagyobb figyelemmel kisérte s annak befeje
zésekor nagy tapssal jutalmazta az előadót 
a megtartott igen tanulságos előadásáért.

—  Döntöttek a szentandrási út készítésének 
bérbeadásáról. A kereskedelmi minisztérium

ban meghozták a döntést a Szarvas Békés- 

szentandrás közötti útszakasz átépítésére be
érkezeti ajánlatok ügyében. Az építéssel a 
Magyar Általános Építő Rt.-t bízták meg. A 

vállalati összeg négyszáznegyvenezer pengő, 

ebből mintegy nyolcvanezer pengő munkabért 

fog kifizetni a vállalkozó, aki két-háromszáz 

munkásnak ad majd kenyeret több hónapon 
keresztül.

—  Egy napon halt meg a nagymama és az 
unoka. Munyai Sándor szarvasi 20 éves keres

kedősegéd Budapesten volt állásban. A mull 
héten egy lekapart pattanás következtében 
vérmérgezési kapott és kórházban gyógyke

zelték, azonban az orvosi kezelés hiábavaló 

volt, mert a liú hétfő reggelre meghalt. Táv

iratban értesítették édesanyját. A hir oly nagy 

hatással volt a fiú nagyanyjára, özv. Kovács 
Mikalynéra, hogy az is még aznap esté meg

halt. A család kettős halálát megrendültön 

vette hírül Szarvas lakossága.

— Iskolánkivüli népmüvelödési-elöadások feb
ruár 12— 19-ig. Február hó 12-én este 7 órakor 

a Szarvasi Iparteslületben dr. Lukács Ferenc 
ügyvédjelölt előadása. 13-án délután a m. 

kir. állami polgári leányiskolában ' Láposy 
Kornélia tanárnő előadása. 14-én délulán 2 

órakor a Gazdaifjak Önképzőkörében Kachel- 

mann Curt gazdasági tanár és dr. Kordoványi 

Mihály állatorvos előadása. 14-én este a róm. 

kath. elemi iskolában Kovácsik Erzsébet 
tanítónő előadása és 16-án esle 7 órakor a 
Szarvasi Szövetkezetben Wagner Géza gim

náziumi tanár előadása. 17-én, szerdán este

8 órakor a Szarvasi Iparosifjak Önképzőköré
ben Korim Kálmán gimnáziumi vallástanár 

előadása.
—  Iskolánkivüli-elöadás. A Szarvasi Nyug

díjasok Egyesülete helyiségében folyó hó
14-én, vasárnap délután 5 órakor Janowsky 
György igazgató a „Magyar tenger mint fürdő

hely*4 címmel tart előadást. Az előadás nyil

vános és azon bárkit szeretettel lát az elnökség.

—  Drót mint közlekedési akadály. (Beküldték.) 
Tekintetes Szerkesztőség ! Egy nyill levelem
ben, amit é tek. Szerkesztőség szives volt 
közölni, már elpanaszoltam, hogy a tanítónő- 
képző előtt az utcai járdának a közepére a 
villanyosművek jóvoltából egy drót van kife- 
szitve az egyik oszlop megerősítésére, amely 
mint forgalmi akadály sok kisebb balesetnek 
volt az okozója. A panasz ellenére a drót 
még ott van és különösen esténként szapo
rodnak az orrbetörő balesetek. Ismételten 
kérem a nagyközönség érdekében, hogy a 
drótot a villanytelep helyezze el onnan, mert 
esetleges nagyobb balesetért anyagi károso
dása is lehet. Megköszönve a tek. Szerkesz
tőiéi jóindulatát, vagyok tisztelettel

Aláírás.

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

— Kondoros bekeríti a vásárteret. Kondoros 

község képviselőtestülete a közelmúltban 

elhatározta, hogy állatvásárterét bekerilteti. 
A vármegye a költségekhez ezer pengő se

géllyel járul hozzá.

—  Birkózó-verseny. A Szarvasi Levente

egyesület február 14*én este 8 órai kezdettel 

rendezi meg a Gyomai Levenleegyesülettel 
egyesületközi birkózó-versenyét a Gazdakör 
nagytermében. Ezen nemes sport iránt érdek

lődő, sportpártoló nagyérdemű közönséget 

tisztelettel meghívja és magyaros szeretettel 
várja a rendezőség. Belépődíj : 1. hely 80 f,
II. hely és karzati (páholy) személyjegy 60 f,

III. hely 40 f, leventejegy 20 fillér.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben február 5-től február 12-ig a következő 
bejegyzések történlek. Születtek: Kondacs 

Pál és Hudák Zsuzsanna leánya Mária, 
Gazsó Mihály és Marsinszki Mária fia Pál, 

Krejcsovicz Mihály és Gulyás Erzsébet fia 
János, Kohút János és Kőcse Zsuzsanna 

leánya Julianna-Mária. Demcsák János és 

Springel Mária fia Ferenc, Privler Pál és 

Szrnka Etel fia Endre-József. Házasságot kö

töttek : Filó József Bárány Annával, Major 

Pál-Sándor Dina Judittal. Elhaltak: Sárkány 

Pálné Bányik Judit 78 éves, Győző János 33 
éves, Trabach Pál 86 éves, özv. Szlovák

Andrásné Fabó Mária 62 éves, Laurinyecz 

Jánosné Peres Zsuzsanna 69 éves. özv. Ko
vács Mihályné Belopotoczky Julianna 77 éves, 

özv. Kondacs Pálné Kral Erzsébet 81 éves, 
özv. Veles Balázsné Krnák Anna 78 éves, 

Salacz Agnes-Rózsa-Mária 7 hónapos ko

rukban.

U J I D Ő K  
K Ö N Y V T Á R A  

első kötete
ZSIGRAT JULIANNA

új regénye

CSILLAGOS ÉG

Ára egy pengő

Kapható minden könyvesboltban, 
vasúti állomáson, dohány* és 

újságárusnál.



H E T E N K É N T
írja t OROSZ IVÁN

Baj van a szívvel
A biológia csodálatos kutatásainak sokszor 

régi tételeket megváltoztató munkásságának szo
morú megállapításaként halljuk mindenfelől, hogy 
az utóbbi időkben nagyon elszaporodott a szív
betegség és a szívbetegségből adódó halálesetek 
száma. A szív, ez a csodálatos emberi gépezet, 
amelynek élelfenntartási munkája mellé még oly 
sok érzelembeli megnyilvánulást teszünk, mint 
a szerelem és a szeretet hatalmas munkája, na
gyon elromlott és a vérkeringési szervek mindig 
több embernél mondják fel a szolgálatot és a 
halálozási statisztikák beszédes bizonyítékait az 
orvosi tapasztalatok is eltagadhatetlanul alá
támasztják. Tehát baj van a szívvel, ezzel a 
furcsa kis húsdarabbal, amely nem nagyobb, 
mint egy ökölr de csodalatos beosztásáért a leg
pompásabb gépnek nevezhető. A vérkeringés 
központi szerve ez a gépezet, amely pitvarain 
és gyomrocsain ét futnak ki az erek, igy az 
aorta és az artéria pulmonalis és jönnek vissza, 
hogy isméi megtisztultan szállíthassák tovább a 
vért, ezt a pazar szövetet, a vérplazmában lebegő 
harmincezernyi vörösvérsejtet és ötven milliárd 
fehérvérsejtet. A vérplazma a lúgok, sók, savak 
és fehérjék oldata, amelyek a benne levő egyéb 
dolgokkal, aminosavakkal, zsírokkal, enzimákkal, 
polipeptidekkel, cukrokkal és mirigyváladékokkal 
táplálja és tisztítja az emberi szervezetet, hogy 
minél jobban ellen tudjon állni annak a sok 
mérgezésnek, amelynek állandóan ki van léve 
az ételek és baktériumok sokaságától. Ha a szív 
jól működik, akkor nincs baj, mert a lest az egyéb 
betegségeket is jobban birja, de ha a szív izom- 
zatában akár bonctani, akár működési zavar 
van, bizony sokszor lemondólag legyinlhetünk 
páciensünk felett. A sziv betegségét okozhatják 
a veleszületetl bajokon kívül a fertőzések, vagy 
magának a szívizomnak megbetegedései, mint a 
korral jéró elmeszesedés. ezulán a szivmérgek : 
nikotin, alkohol vagy belső mérgezések a vese, 
tüdő révén. A billentyű elégtelenség és szűkület 
is elősegilője a korai szivhalálnak, de bizony be 
kell vallanunk, hogy a szesz, nikotin és hús
mérgezések mellett a lassú ellustuláson kivül a 
korszakváltozás ránkszakadt sok keserűsége is 
próbára teszi szivünket, meg az a sok szívtelen
ség, amelynek részelői vagyunk az utóbbi bi
zonytalan húsz év alatt. Baj van a szívvel, me
lyet a szerelem központjává neveztünk ki, mely 
a szeretetnek sokszor ürességtől kongó váza. De 
véle is úgy vagyunk, mint minden más szer
vünkkel, hogy addig nem is gondolunk rá, míg 
erősebben dobbanásaival vagy kihagyásaival fel 
nem hivja figyelmünkéi magára. Ilyenkor aztán 
igyekszünk belső vérkazánunkat megvédeni a 
túlzott sporttól vagy szórakozások örömeitől és 
bizony néha sikerül is a prevenció révén meg
előzni mindezeket, ha az ember arra gondol, 
hogy a sziv se tart örökké és a kazán se birja 
sokéig a túlfűtést. A reumás betegségek gyógyí
tásával. diétás kosztunk bevezetésével, a fűszerek 
és szeszek, dohányok lecsökkentésével, esetleg 
teljes elhagyásával, mandulánk eltávolításával, 
természetesebb étrendünkkel és életünkkel meg
előzhetjük szivünk bajait, amit a kényelmes mo
dern élet legtöbbünknél már fiatal korban elő
idézett. A vérkeringési halálozás statisztikai adatai 
már szinte megdöbbentőek és ezért különöskép
pen sok gondol kell fordítanunk bensőnkre, mig 
egészségeseknek érezzük magunkat, mert aztán 
már késő. A betegségek szaporodása egészség
ügyi, népesedéspolitikai és gazdasági szempont
jainkat nagyon lerontják és egyének, társadal
mak. nemzetek jövendőjét ássák alá. A legtöbb 
embernek más kincse nincs is, mint az egész
sége, sőt a gazdagok élele is csak akkor ér 
valamit, ha testük, lelkűk egészséges. Ha baj van 
a szívvel, akkor nem sokat ér az élelünk már, 
ezért jó azt edzeni lemondással, óvással, mér
tékletességgel, a szeretet érzésének minél több' 
szőri gyakorlásával, igy a jótékonykodással is, 
amelyre társadalmunk az utóbbi időben éppen 
elég lehetőséget nyújt.

O —  PIzMssn elő
•  SZARVASI KÖZLÖNYRE!

Nagy érdeklődés mellett folyt le 
a hadirokkantak egyesületének közgyűlése

Ügyésznek dr. Dávid László ügyvédet választották meg

A Szarvasi Hadirokkantak Nemzeti Szö
vetsége vasárnap délután tartotta meg évi 
közgyűlését csaknem teljes taglétszám mel
lett. Dr. Schauer Gábor nyug. főszolgabíró 
elnöki megnyitójában üdvözölte a megjelen
teket, Isten áldását kérte az egyesület műkö
désére. A szívből jött ^megnyitó szavak után 

a mull évi zárszámadásokat és pénztári je
lentéseket, valamint Nagy János alelnök lel
tári beszámolóját fogadta el és hagy la jóvá 
a közgyűlés, majd a választmányba két ren
des és öt póttagot választottak, majd ügyész
nek dr. Dávid László f ügyvédet választották 
meg egyhangú lelkesedéssel. Litauszki Mihály 

indítványát, amelyben a hagyományos kará

csonyi szeretet-adományozás, a liszt és a 
cukor helyeit a beleg tagok segélyezését ve
zessék be, elutasította azzal a nemes érve
léssel, hogy a karácsonyi szent estén egyet

len hadirokkant aszfaíáról sem hiányozhat a

kenyér. Az elnök kéri, hogy jelentkezzenek 

azok. akik az egypengős tagsági dijat meg
fizetni nem képesek, mert azok helyett ő a 

tagdíjat befizeti. Az elnök jelentette, hogy dr. 
Schauer Gábor elnök 6 tag részére 5—5 P-s 

segélyt adott, amelyért őszinte köszönetét 
szavaznak. Lenhardt Mihálynak a HONSz 

budapesti zenekarának Szarvasra való leho- 
zatala, a tagok beosztása, a választmányi 
tagoknak a gyűlésekről való elmaradásának 
tárgyában beadott indítványait a választmány 

elé utalták. Nagy elnök a jótékonykodó-akció 
ismertetése során köszönetét mondott az ak
cióra adakozóknak, majd elhatározta az egye

sület, hogy a temetkezési önsegélyző egye
sületet nem alakítja meg, majd vitéz árvátfalvi 

Nagy István országos elnököt táviratban üd

vözölték és dr. Schauer Gábor elnöki lelkes 
szavaival és a Himnusz áhitatos eléneklésé- 
vel ért véget a népes közgyűlés.

MOSOLY*
SAROK

— Iparosköri választások. Az Öcsödi Iparos

kor a múlt héten tartotta meg tisztújitó köz
gyűlését. A választáson elnöknek Deseő 
Antalt, alelnöknek Pantó Antalt, jegyzőnek 
P. Kiss Antalt, pénztárnoknak Bolyán Feren
cet, gondnoknak Vass Sándort, ellenőröknek 
Labanc Bálintot és Szörnyű Imrét választot

tak meg. — A Békésszentandrasi Iparoskor 

elnöke ismét Kovács István lelt, aki eddig is 

közmegelégedésre töltötte be tisztét.

— Jóváhagyás. A vármegye törvényhatósá
gának kisgyűlése kedden ' ülé'öttartott, amely
nek a póltárgysorozatán szerepelt a Békés- 
szentandrás—szarvasi belonút építésének leg
újabb kérdése. Az, hogy Szarvas község 
felhasználva az alkalmat, úgy határozott, hogy 
a különben csak írat méter szélességűre 
tervezeti átmenő útszakaszt községszépészeli 
és közegészségügyi, valamint egyéb szem
pontokból nyolc méter szélességűvé akarja 
megépíteni. Ez a 80.000 pengőn felül még 
47.000 pengő többletkiadást jelent a község
nek. Minthogy az indítványt a község kép
viselőtestülete egyhangúan elfogadta és a 
különbözeiről megfelelően gondoskodtak, a 
kisgyűlés az alispán javaslatára jóváhagyta 
az ügyet azzal, hogy az csak a fellebbezési 
határidő lejárta után Jép érvénybe.

— Feliilfizetesek a leventetiszti-bálon. Gróf 

Bolza Pál 12 P, özv. dr. Sziráczky Jánosné 
5 P, özv. Réthy Vilmosné 4 P, dr. Fischbein 

Imre 3 P, Kapus Lajos, Frecska Sámuel,
Deim János, dr. Szemző István, Szemző Pál,
Szabolcs Károly, dr Dörhyei József, özv.

Nagy Sándorné, özvv Veles Györgyné, Lustyik 
Pál, dr. Tóth Pál, Donner Árpád, Sziráczky 
Sándor, Czirbusz Endre 2—2 £\ Andermann 
Béla, Wagner Géza, Gáspár Bertalan, Ozmán 

Jenő, N. N., dr. Donner Tibor, Walfisch Jó
zsef, Medvegy Miklós 1 — 1 P, Bük Ferenc 50 f.

Ifj. Pilinszky János 2 P. Az adományokért 

ezúton is hálás köszönetét mond a. levente

egyesület Vezetősége.

v , ,

Gumibélyegzök
megrendelhetők 

N A G Y  SÁ N D O R  papirkereskedésébeh.

NA. VÉGRE.. .

A segéd lelkendezve rohan az üzletbe :
— Főnök úr, csőrepedés történi, a viz 

mindjárt a boltban van.
A főnök boldogan sóhajt fel:

— Na, végre nálam is befolyik valami.

f HÁZIASSZONY

— Micsoda? Maga leöntötte az egyik 
vendég ruháját a szósszal? Borzasztó egy 
ügyetlen lány maga, hallja. Most nem lesz
elég a szósz.

/

JÓKOR KÉRDEZI

— Mama, szabad nekem vízzel ját
szani?

— Már egyszer megmondtam, hogy nem 
szabad.

— Akkor nagy baj lesz. mert ég a 
konyha.. ,

SZÜLETÉSNAPI MEGLEPETÉSEK

Feleség: — Nézd fiam, milyen gyö
nyörű ruhát csináltattam magamnak, hogy 
születésnapod alkalmából megörvendeztes
selek.

Férj: — Köszönöm szépen. A te szü
letésnapodra majd egy láda szivart veszek 
magamnak.

HÁRI JÁNOSOK -  FESTŐKBEN

A napokban olyan élethű képet fes
tettem, hogy a madarak rászállottak és csip
kedni akarták et gyümölcsfát.

— Az semmi. Én lefestettem az apámat 
de olyan élethű, hogy mindennap borot
válni kell.
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Kétszer táncolták a palotást 
a levente tiszti-bálon

— Kiküldő!! béli tudósítónktól —

Téli ápolási és védekezési 
munkák a gyümölcsösben

A nagymértékben elszaporodott és a gyümölcsfát 
s azok terméséi nagymértékben veszélyeztető állati 
és növényi kártevők elleni védekezést a hatóságok 
rendeletileg kötelezővé telték. A tavasz folyamán, még 
rügyfakadás előtt, a szükséges védekezési munkála* 
tokai minden gyümölcstermesztőnek el kell végeznie. 
A Jermelők egy nagy része tájékozatlan a védekezési 
munkák kivitelében, ezeknek akarunk tanáccsal szol* 
gálni a közeledő tavaszi időszak alkalmából.

Csak az egészséges és ép gyümölcsnek van 
jó piaci értéke, ezért elsőrangú érdeke minden gyű* 
mölcslermesztönek, hogy a gyümölcsfaápolás és vé* 
dekezés munkáit, továbbá a permetezéseket rendsze* 
resen elvégezze s a szomszédját is bevonja a véde* 
kezés közös munkájába, nehogy annak fáiról gyű* 
mölcsösünkel újabb fertőzés érje.

Télen a fákon levő összes hernyófészket a 
törvény értelmében le kell szedni és elégetni. A gala* 
gonya« és sárgaíarú lepkék petéikéi még a nyár fo* 
lyamán lerakják a levelekre s a kikelt hernyók az 
összesodrott levelekben lelelnek áí. Rügyfakadáskor 
a kis hernyók éleírekelnek s a fák leveleinek lerágása 
által lesznek kárt. A Monilia nevű gyümölcspenész 
csiráit magukban viselő és a fára száradt leveleket, 
virágokat, összeszáradl gyümölcsöket is le kell szedni 
és el kell égetni. A Monilla-'gomba különösen a meggy* 
és kajszibarackfákon okoz jelentékeny károkat Virágzás 
idején fertőzi meg a fát s teszi íönkre a termést idő 
-előtt. A fák koronáját tisztítsuk meg a száraz, beteg, 
sebes, varas, vértetves és szuhos gallyaktól, hogy 
az azokon élősködő kártevők ne terjedjenek tovább 
az egészséges fákra. A  beteg, elöregedett, odvas fákat, 
továbbá minden olyan fát, mely hasznot nem hoz, 
hanem a gyümölcsöst sűrűvé teszi, ki kell vágni. 
Itt jegyzem meg azt a szarvasi szokást, hogy a ki* 
vágott fák gallyait összerakva a gyümölcsösben 
^záriiják s csak télre viszik haza, mikor tüzelőnek 
már elég száraz. Ezzel a szúbogarakaí mesterségesen 
tenyésztik s ezért vannak azok annyira elterjedve a 
-szarvasi gyümölcsösökben, hogy már jelenlétük a 
céltudatosan és haszonra dolgozó gyümölcstermesztők 
érdekeit katasztrófáiban veszélyezteti. A fák koronáját 
Is ki kell rllkllani, hogy az szellős legyen, a napsu* 
:garak a korona belsejébe is bejussanak, mert az 
ilyen fán kevesebb kártevő telepszik meg s az ilyen 
fa gyümölcsét is jól ki tudja fejleszteni. A fák törzséről, 
vastagabb ágairól a lehámló kérgei, mohát, zuzmói, 
iaplógombát stb. le kell kaparni, drótkefével alaposan 
megtisztogatni, hogy a különféle rovarok, különösen 
pedig az almamoly hernyója ne tudjon ott fészkel 
készíteni magának. Végül a tisztogatási munkálatokat 
-azzal fejezzük be, hogy a fán ejtell összes sebei 
áyümölcsfakátránnyal gondosan vonjuk be, hogy olt 
különböző gomba* és rovarkártevők meg ne teleped
hessenek s hogy a fák sebei a levegőtől és a viztől 
jól el legyenek zárva.

A tavaszi —  rügyfakadás előtti —  permele* 
zésnek csak akkor van haszna, ha a tisztogatási 
munkálatokat gondosan elvégeztük. A -különböző 
öombakártevők ellen a házilag készíthető mészkénlé 
léll hlgiíásű oldatával, vagy bordóMével permetezünk,
4  gyümölcsfákon átteleló rovarellenségek Is sikerrel 
irihatók mészkénlével, de nagyobbmérvű palzstetü* és 

‘ vérteflMertőzés esetén gyümölcsfakarbolineummal kell 
permetezni. A léll permetezés lemosásszerüen történjen 
úgy, hogy a permetező anyag a fák minden részéi 
Jól érje és a kéregrepedésekbe is behatoljon. A  léli 
permetezési a fák nyugalmi állapotában, de fagymentes 
időben, rügyfakadás előtt két héttel be kell fejezni, 
meil a réz* és kénvegyületek a zöld növényi részeket 
(rügyeket, bimbókat) leperzselik.

Tudnia kell a gyümölcstermesztőnek, hogy a 
í&k talaját éppen olyan művelésben kell részesíteni, 
mint a szőlő, vagy más terménynél s a fák erőteljes 
iejlődését trágyázással keD biztosítani. Cs.

Ródióidő szerint pontosan este 9 órakor 
csendült fel a kürtszó február 6-án, az Árpád- 
szálló erkélyén, hogy a meghajtóit zászló és a 
feszes vigyázban élló zészlóstiszlek assziszten
ciája mellett, az est ima édes-bús hangjaival a 
levente tiszti-bál kezdetét hirdesse.

Az előkelő közönség ekkor már szép szóm
ban rajzott a ruhatárban és a diszlerem elő
csarnokában. Egyenruhás, fehér kokárdás rende
zők fess és figyelmes csoportja fogadta a közön
séget, már a lépcsőfeljáratnál és úgy adta ked
veskedve kézről-kézre. mig csak mindenki a 
helyére nem került. De ekkor mér minden ki
pirult szép asszony és szép leány szive felelt ott 
mosolygott, ott virított a leggavallérabb rendező
ség pompás kis ajándék-meglepetése : egy-egy 
Ízléses, csinos táncrend, s egyegy szél külön
féle virág.

Majd diszkrét meleg parfüm-illat áradt szét 
a levegőben. Sarkantyú-pengés, halk vezény
szavak . . .  Az előcsarnokban a palotás-csoport 
sorakozik. Feszülten figyelő estélyi és egyen
ruhás közönség Fényárban úszó, nemzeti szí
nekben Gagyogó. címeres, zöld fenyőgallyas, vi
rágos nagyterem. A bejárattal szemben tizenhat 
szebbnél-szebb fiatal lény. piros, kék. zöld, fehér 
magyar ruhában. Jobbjaikon tiszti és levente
tiszti ruhás, sastollasi sarkantyús fiatal daliák. 
Azulén felharsan a kuruc-induló — az álomkép 
megmozdul és a közönség tapsvihara közben, 
csillogva és daliásén bevonul a díszterembe.

Feledhetetlenül szép kép I
A bűbájos, reprezentáns ősi tánc ebben 

az évben még az előzőkénél is tökéletesebben 
sikerült. Valóságos zsinór-palotás volt.

A szűnni nem akaró tapsorkén után a 
cigány, aki egész éjjel szinte a lelkét adta a 
szérazfába. rázendített a hagyományos bálnyitó
csárdásra : Csapj fel Jancsi katonának.

Igaz, hogy bálnyitáskor egy gombostűt alig 
lehetett volna leejteni az ezer-szinben tündöklő 
tömegben, de ugyanaz volt. a helyzetkép hajnal
ban is. Valahogy mégis mindenki helyhez jutott 
s fenomenálisan mulatott. Csak egy hiba volt. 
Hiába vonullak fel a város csaknem összes höl
gyei ; mégis kevesen voltak, mert minden tán
cosnőre legalább két-három táncos jutott. Ez 
már igy szokás a levente tiszti-bálákon 8 ezen 
nem lehet segíteni. Pompás vizsgát tett a rende
zőség a mindenre való felkészültségből is, mikor 
szünóra után a városban s igy a bálteremben

is hirtelen rövidzárlat, sötétség keletkezett. Pilla
natok múlva minden asztalon lobogtak a gyer
tyák s ezek fénye mellett negyedóráig olyan 
zavartalanul folyt tovább a bál. mintha misem 
történt volna.

Egyhangú megállapítás szerint a jubiláns 
levente tiszti-bál önmagét múlta felül és nem
csak az idei farsangnak, de az utóbbi évtize
deknek is kifejezetten a legfessebb, leghangula
tosabb bálja volt, mely meghozta a maga anyagi 
sikerét is.

A palotást — melyet hajnalban megismé
teltek — most már tizedszer is a Kállayházas- 
pár tanította be s a vezetőtiszt — ötödször — 
dr. Gémes Szilárd volt.

A bálon rengeteg vidéki előkelőség vett 
részt. Mezőtúrról, Békéscsabáról, Szolnokról. Szen
tesről, Csongrádról, stb.

—  A Turul bajnoki futballmérkőzése. A
szarvasi Turul BSE vasárnap délután jálsza 

első tavaszi mérkőzését Mezőtúron a szövő

gyár! csapattal.

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

szelvényeil a feltüntetett °/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 Dani-utca 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 %>.

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

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
SZARVAS

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......................................................

Foglalkozás: .......... :.................. .....................Postai d m : .....................................................



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 „UNIÓ" 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.

Halálos szerencsétlenség munkaközben
Fejét az üllőbe vágta és azonnal meghalt egy pályam unkás

A mull héten megrendítő baleset 
ért egy szarvasi MÁV pályamunkást 
a kisszénási vasúti műhelyben. Győző 
János szarvasi zöldpázsiti lakos a mű
helyben a fujtatónál volt elfoglalva. 
A szerencsétlen ember hátrafelé lépve 
valamiben megbotolhatott és hátraesett. 
Az esés következtében fejét odavágla

az üllőhöz és azonnal összeesett, majd 
rövid szenvedés után meghalt. Egye
dül volt a műhelyben amikor a bal
eset megtörtént és halálát csak később 
fedezték fel. Orvosi megállapítás sze
rint halálát koponyaalapi törés és 
elvérzés okozta. Nagy részvét mellett 
temették el.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle

Kelet és Nyugat. Új folyóiral első száma 
jelent meg : a Magyar Keleti Társaság indította 
útjára „Kelet és Nyugat** cimű lapját dr. Baktay 
Ervin szerkesztésében. A „Kelet és Nyugat" az 
orientalista tudományok, a keleli kultúráknak s 
a Kelet mai fejlődési irányainak népszerű, köz
érthető ismertetését tűzte ki célul s ezt szolgál
ják az 1. szám érdekes cikkei is. Dr. Germanus 
Gyula, dr. Kovrig János és dr. Baktay Ervin ér
tékes cikkein kivül a folyóirat elkezdte Mahatma 
Gándhi értékes, emberi dokumentumokban gaz
dag önéletrajzának folytatólagos közlését Baktay 
Ervin fordításában. Beszámol az orientalista vo
natkozású irodalom legújabb műveiről és végül

keleti híreket, érdekességeket közöl. A művelt 
magyar közönségben él a régi keleli kapcsola
tok hagyományos szeretete és bizonyára érdek
lődéssel fogadja az új folyóiratot, amely valóban 
hézagpótló munkát végez irodalmunkban. Szer
kesztősége (Budapest, Andrássy út 103.) kész
séggel küld mutatványszámot minden érdeklődő 
olvasónknak.

A Mezőgazdaság január 15-iki száma a 
tejtermelő gazdának annyira fontos takarmányo
zással foglalkozik, ahol a keményítő és fehérje- 
szükséglel alapján kiszámított takarmányozási 
receptet készen adja a gazdáknak, hogy a szá
mítás nehéz munkájától a gazdát megkímélje. A 
dúsan illusztrált szaklapból a „Mezőgazdaság* 
kiadóhivatala, Budapest, Földmivelésügyi Minisz
térium díjtalanul küld a Szarvasi Közlönyre való 
hivatkozással, mutatványszámot.

I —  Jól sikerült álarcosbál. A Szar vasi Iparos- 

I ifjak Önképzőköré vasárnap este az Árpád- 

szálló dísztermében igen jól sikerült álarcos

bált rendezett.

— Országos-vásár. A békéscsabai országos

vásárt február 22., 23. és 24-én tarlják meg.

H e ly b e li g a b o n a á r a k
Búza . - 18 50 — —'—
Tengeri rn. 10 ' -- — 10 —
Árpa (új) 14 — — 14 50
Zab ................... 14 -  -  15-

P U B L I K Á C I Ó

Taka im á in  répa eladó, IV. 637. — Szövőszék eladó. 
IV. 59U. — Használt ajtók, ablakok eladók. 11. 130. — 
Tnnyaépüiet lebontásra eladó. IV. 439. Tanyást keres 
Krakó 14. Takarmányrépa eladó. 1.228. Szoba
bútor eladó, 11. 97. Ház eladó, II. 370.. II. 3Sy. — 
6 hold fölei, vályog és hereszalma eladó. II. .319. 
Arpaszalma eladó. I. 71. - In m ás t keres II. 145. --
Tengeriszár eladó. 111. 233. — Ház eladó, IV. 635. — 

Köld tanyával eladó. T 111. 210. -  Takarmány eladó. 
T ÍV. 30. Kiadó I. 389 — 1. ház. —  Takarmány el
adó. Ii. 2ti. — MangolzuKbnn föld eladó. I. 169. — 
Föld tanyá\al Nagyréten eladó. II. 127. bélház el
adó, U. 2Ö7. — A Szarvasi Közlöny a járás lakossá

gának kedvelt lapja. M indenki ezt olvassa. 

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

APRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vaslayabb betűvel szedve 

Ü fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz n kiadóhivatal. Nayy Sándor 
könyv- es papirkereskedése Szarvas, I.. Horthy Miklós 

út 9. szóm.

. I. kerület 12. szám alatt Darida hentesnél 
egy üzlethelyiség március 1-től kiadó.

. 11. kerület 259. számú ház elköltözés miatt 
sürgősen eladó. _____________

. 65 hold föld tanyával eladó. Érdeklődni 
lehet Radvánszky ingatlan irodájában, II. ke
rület, Nagykunsági utca 58. szám alatt._____

. Fűszerüzlet forgalmas helyen betegség miatt 
átvehető. Párszáz pengővel társulni is lehet. 
Cím a kiadóban.__________________________

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

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

. 2—3 szobás lakást mellékhelyiségekkel 
együtt keresek. Cim a kiadóhivatalban meg
tudható.___________ ^ _ _ _ _ _ _ _

. Mikolay örökösök I., Kossuth utca 42. sz. 
háza eladó, esetleg 2 szoba, előszoba bérbe
adó. Felvilágosilást ad dr. Rimely Adóm 
ügyvéd Szentes I., Munkácsy u. 3. szám.

. Nap; 2—3 pengős kereset ügyes emberek
nek. Érdeklődni íehet a kiadóhivatalban.

felelés s^erkecitő és k|?d6\ N A G J  S Á N D O R  

Nyomatott a Szarvasi oyamd** és UpUattv*?'
tolat ayomdáJiban» 1. Horthy Mikiét nt 9, síim.

MÁVAUT MÁVAUT ■

Téli autóbuszmenetrend _
Érvény*es 1937. január 25-től május 

Szarvas—Gyula

2 1-ig

*
615 ind. Szarvas „Árpád“-szálló érk, ** 14M
703 I Csabacsűd t 1437
?29 i Kondoros T 1411
gSO érk. Békéscsaba 1■ 1320
8ar> érk. Gyula ind. 12w

Menetjegy Kondorosra1 P 1 '60. Békéscsabára P 3’40, Gyulérn P 4’ 10.
Menettértijegy P 2*40, „ P 

Békéscsaba—Gyula

550. P 6 50

g>5 ,2« ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. 10™ 1310
gS5 ]3io érk. Gyula városháza ind. Iqoo j 210

Menetjegy P 110, menettértijegy P 1 '90. 

Szarvas—Öcsöd—Kunszentmárton

— 122;> 1230 — ISoo ind. Szarvas pályaudvar érk. — 746 910 löw |
— 123rj i2r,o I5oo 18iq T Szarvas Árpád"-szálló érk. 6-*o 7-jo 8m 1620 |
— 1250 1 3oc I5is I823 | Békésszentandrás 4 62b 727 836 I607 L_
SVo 13" 1385 1 535 1815 érk. Öcsöd i 600 707 810 1541 s
53G 1335 13ft7 — — érk. Kunszentmárton ind. “  6*° 7« 15io

Menetjegy Bszentendrásra P 0*50, Öcsödre P 130, Kunszentmártonba P 2 — |
Menettértijegy „ P 0*80, „ P 2 20, „ P 3’20 |

Kunszentmárton—(Tiszakürt)—Lakytelek

4-v» 5 « 1340 i 3w Kunszentmárton érk. 643 740 1513 1630
I 61* I 143ü érk. Tiszakürt ind. 610 I 14“ |

5«» _  J4« ér|<. Lakytelék ind. -  610 — 1510

Menetjegy Tiszakürtre P 1*30, Lakytelekre B 2 20. 
Menettértijegy „ P 2 —, „ P 3*30.

A *-gal jelölt csalr hétköznap közlekedik.


