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A  magyar szövetkezés 
fejlődési iránya

I r la : dr. Darányi Kálmán m . kir. miniszterelnök

A szövetkezés gondolatának és a szövet

kezeti szervezkedésnek szükségszerűségét és 

•eredményességét ma már világszerte elismerik 

és vitán felül áll, hogy a magántulajdonra ala

pított gazdasági rendben az erők egyesítésének 

szövetkezeti formája nemcsak bevált, hanem 

egyenesen nélkülözhetetlen. Tagadhatatlan, hogy 

a kapitalisztikus fejlődés során a tőkeegyesités 

a részvénytársaság alakjában a gazdasági hala

dás, a termelés és vállalkozás célszerű és 

eredményes eszközének bizonyult és a hatalmas 

tőkék koncentrációja a nagyipar és a hitelszer

vezet példátlan fellendülését eredményezte. 

De éppen annyira igaz, hogy a társulatnak ez 

a formája nem volt alkalmas arra, hogy a sze

rény gazdasági erőket, a kisembereket nagyobb 

gazdaság] erőkifejtésre összefogja, a széles 

néprétegek gazdasági összefogását lehetővé 

tegye és őket gazdasági tevékenységükben 

megerősítse és alátámassza. Ezt a hiányt van 

hivatva pótolni a szövetkezés, amelynek lét

jogosultsága és szükségszerűsége ma már két

ségtelen. Az a tény, hogy a szövetkezeti gondolat 

az egész világon tért hódított és ma már minden 

országban a kisebb gazdasági egyedek millióit 

egyesíti különböző szövetkezetek kötelékében, 

kétségtelenné teszi a szövetkezés! szervezkedés 

diadalát. A tapasztalás igazolja, hogy a nagytőke 

és a tőkés gazdasági rend természetesen kiala

kuló tűlhatalmával szefnben a társadalmi egyen

súly fenntartásának leghathatósabb eszköze a 

szövetkezés, amely nem egyéb, mint a nagy 

tömegek szervezkedési formája a gazdasági 

érvényesülésért folytatott létküzdeleraben. Ma 

már felesleges és időszerűtlen a szövetkezést 

szervezkedés helyessége és szükségessége körül 

elméleti vitákat folytatni. Magyarországon is a 

szövetkezeti hálózat elérte a fejlődésnek azt a 

fokát, amely mellett a magyar gazdasági élet 

egyik fontos és lényeges tényezőjeként szerepel 

a köztudatban. Most már arról van szó és arra 

kell törekednünk, hogy a szövetkezés ügyét 

az élet felmerülő szükségleteihez képest tovább 

fejlesszük, a nagy gazdasági érdekek szolgála

tára mentői képesebbé tegyük és a nemzet ja

vára hasznosítsuk. A szövetkezeti alakulás terén 

tekintélyes eredményeket állapíthatunk meg két 

irányban : az egyik a fogyasztási szövetkezet 

működése, a másik a hitelszövetkezetek tevé

kenysége. Fokozott tevékenységre és szervező 

munkára van szükség a termelő és az értékesítő 

szövetkezetek létesítése és terjesztése terén. 

A kisgazdák bekapcsolása a versenyképes mi

nőségi termelésbe, csakis mentői sűrűbb ter

melőszövetkezeti hálózat útján lesz lehetséges, 

mert a tapasztalat azt mutatja, hogy magára- 

hagyott kisgazdatársadalom tervszerű racionális 

és eredményes termelésre alig képes. Hogy mit,

milyen minőségben és mennyiségben termeljen 

a kisgazda, azt az értékesítés mai nehézségei 

közepette nem lehet egészen a kisemberekre 

bizni, már csak azért sem, mert azoknak gaz

dasági ereje és felkészültsége elégtelen és mert 

a teljesen önkényes és ötletszerű termelés mel

lett sok oly produktum áll elő, amely szapo

rítja a felesleget és nehezíti az értékesítést, 

vagy pedig szükséges és rentábilis cikkek elől 

vonja el a talajt. Hogy a termelés terén való 

szövetkezéssel Magyarországon is milyen nagy 

eredményeket lehet elérni, azt élénken mutatja 

a tejszövetkezetek eredményes munkája, mely

nek révén a tehénállomány tejelőképessége és 

a tejtermékek minősége tekintélyes fejlődést 

ért eh Mezőgazdaságunk átszervezése a minőségi 

versenytermelés irányában csak is úgy lehet 

eredményes, ha a kisdazdák nagy tömegeit 

mentői hamarább termelőszövetkezetekbe tud

juk tömöi iteni. Hasonlóan fontos hivatás vár 

a szövetkezés munkásaira az értékesítő szövet

kezetek megszervezése és szaporítása terén is. 

Számos olyan termék van, amelyet a kistermelő 

nem tud eljuttatni a piacra, miyel ez rendszerint 

távolabb esik a termelés helyétől. Az értékesítő-

szövetkezet rendeltetése, hogy a kistermelők 

termékeit egybegyűjtve, megszerezze azoknak 

a kedvezőbb értékesítés lehetőségeit. E részben 

is nagyon áldásos és hálás munka vár a szö

vetkezés hazai apostolaira. A kormányzat a 

maga részéről már eddig is mindent megtett 

és még fokozottabban fog megtenni arra nézve, 

hogy gazdasági tanfolyamokon és a szakoktatás 

népszerűsítésével felvilágosítsa a gazdatársada

lom legszélesebb rétegeit — még a tanya népét 

is — a termelési és értékesítő szövetkezet 

hasznosságáról. De nem nélkülözheti ezt a közre

működést a kormány telepítési politikája sem, 

amelynek következtében az Önálló, megbízható 

és termelőképes kis gazdasági egyedek évről- 

évre szaporodni fog, de akinek gazdasági mun

kája is csak akkor lesz eredményes, ha körük

ben a szövetkezés mind nagyobb mértékben el 

tud terjedni és a termelő és értékesítő szövet

kezetekben gazdasági munkájuk irányításra, 

szervezésre és vezetésre talál. íme, nagy fel

adatok és kötelességek hárulnak a magyaror

szági szövetkezetekre. Szívből kívánom, hogy 

a magyar nép boldogulása érdekében ez a 

nagy nehéz munkájuk minél sikeresebb legyen.

A Tessedik-szobor és a mezőgazdasági szaktudás
Tessedik szobrának hirdetnie kell a  gazdasági szaktudás fontosságát

Hosszú évszázadokon ét s egyes 
vidékeken még ma is, az volt az ál
talános felfogás, hogy a gazdálkodást 
tanulni nem kell, mert az minden ma
gyarnak a vérében van, ha pedig nincs 
benne, akkor nem is igazi magyar 
ember az illető. Annak, hogy hazánk 
mezőgazdasági termelésének átlagai 
európai viszonylatban nem az első 
helyen állanak, nem annyira a talaj 
és éghaj lati viszonyok bán, hanem éppen 
a szaktudás hiányában keresendők.
Megbosszulja magát az a tévhit, hogy 
az apa a nagyapától, a fiú az apától 
tanulgatja, jobban mondva sajátitgatja 
el a gazdálkodást. Amikor a gazda
gyermek elvégezte a hat elemit, esetleg 
2—4 gimnáziumot, azonnal az apja 
mellé kerül s tőle tanulja a gazdál
kodás csinjál-binját, ugyanakkor az 
iparostanonc nemcsak éveken keresz
tül dolgozik mestere mellett, de még 
iskolába is jár, hogy elméletileg is ki 
legyen képezve. így szembeállítva a

két tényt, talán minden olvasóm elis
meri azt, hogy az okszerű gazdálkodás 
is van legalább olyan nehéz tudomány, 
mint teszem fel a cipészmesterség vagy 
villanyszerelés, tehát a gazdálkodást 
is nemcsak gyakorlatban, hanem el
méletben is el kell sajátítani. Testben- 
lélekben megedződve, elméletileg és 
gyakorlatilag felvértezve kell lennie 
minden gazdának, aki a mai viszonyok 
között meg akar és meg tud birkózni 
a földdel. Szarvas volt az első, ahol 
Tessedik Sámuel az első gazdasági 
iskolát felállította. E város társadalma 
most mozgalmat indított, hogy e nagy 
lelkésznek szobrot emeljenek. Okvetlen 
szükséges is, hogy álljon mielőbb ez 
a szobor s kell, hogy mindenki, aki 
mellette elhalad, kegyelettel emelje 
meg kalapját, ezzel is hódolva a nagy 
férfiú emlékének, de feltétlenül szük
séges ez a szobor azért is, hogy örök 
időkre hirdesse a mezőgazdasági szak
tudás mérhetetlen fontosságát. - 1 -gy

Hótakaró nélkül sok helyen vizben állnak a vetések
' *

Sok a bevetetlen földterület a szarvasi határban

Az őszi esős időjárás miatl a szarvasi 
gazdák nagy fáradsággal tudták csak őszi 
vetésüket elvégezni. Nagyon kevés helyen 
sikerüli a búzát elvetni és bizony nagyon 
ritka a szépen kikelt búzatábla. A legtöbb

gazda sárba szórta el a vetőmagot és az 
az állandóan esős, majd fagyos időjárás 
miatt alig kelt ki. Nagyon sok gazdának 
pedig nem sikerült az őszi búzavetés és igy 
sok vetetien területet találunk a határban.



A párhetes hótakaró jó védelmet szolgáltatóit 

a kikelt búzának, azonban a gyorsan beállt 

olvadás miatt a szikesebb lészeken vízben 

áll a vetés, ami az éjszakai fagyok követ

keztében nagy károkat szenved. A gazdák 

örömmel látják az enyhe Időt, ám mégis 

jobbat'* szeretnék, ha meleg hóiakaró fedné 

be vetéseiket, mert igy egy esetleg bekövet

kező hideg időjárás reménységeiket fagyasz

taná le. A tavalyi jó termés nagy örömöt 

hozott a gazdatársadrilomnak, sőt azok, akik 

termelvényeiket tartalékolni tudlák, nagyon 

jól járlak, mert a gabonaneműek áremelke

dése révén azok eladása állal sok kötelezett

ségüknek teltek eleget. Azonban a több 

aszályos esztendő és alacsony gabonaárak 

miatt nagyon is elszegényedett gazdalársa- 

dalom egy jobb termés révén csak részben 

tudott valamennyire anyagilag megerősödni. 

Több évi jó termés kellene ahhoz, hogy a 

gazdák anyagilag rendbejöjjenek, pótolják 

nemcsak nagyon is kikopott háztartási, ruhá

zati, de gazdasági szükségleteiket is. A hét 

szűk esztendő után az első bő esztendő sok 

örömöt hozott' és a gazda reménykedik, hogy 

még több jó év termése segíti meg előre

haladását, megerősödését. Azonban a múlt 

őszi és a mostani téli időjárás a reményke

dést nagyban leapasztotta, mégis reményke

dik a gazdatársadalom, hogy meleg és esős 

tavasz rendbehozza majd mindezeket és a 

jó időjárás révén feljavul majd a vetések 

helyzete és Péler-Pálru buzgó hálaadással 

köszönheti majd meg az Egek Urának a 

csengő kaszák dalában leomló bő kalászok 

életét, országot, a magyarságot boldogító 

áldását. Nehéz idők után nagyon is ráférne 

erre a sokat nélkülözött alföldi magyarságra 

a jobb idők áldása, mert a jó termés nyomán 

a jólétnek napjai derülnek nemcsak a gaz

dára, de a munkásra, iparosra, kereskedőre 

egyaránt. A szarvasi gazdák bizakodó re

ménysége őseinek szilárd hitével ma is erő

teljesen szárnyal és Isten áldó keze védje 

meg bevetett vetését a zimankó viszontag

ságaitól és a szép tavasz dalos örömeiben 

induljanak fel a magyar lelkek a már sok 

nélkülözést hozott szűk esztendők után egy 
gazdagabb év Ígéretében.
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IstentisztéleteK

A A szarvasi ev. nagytemplomban yaéárnap délelőtt 
lót. 10-kor magyar, újlcmplombun tótnyelvű istentisz
teletei tartanak úrvacsoraoszlással. Az ótemplomban 
szerdán délelőtt a (ötnyelvű könyörgés után magyar
nyelvű irásmogyarázat lesz í

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szcntbeszéddel, 9 óra
kor csendesmise. 10 órakor szentbcszéd, nagymise. aél-

i után 3 órakor lilánia. Köznapokon a reggeli mise negyed
i nyolckor.

| Szarvason református istentiszteletet tartanak
| vasárnap délcloit 10 órától Árvahúz dísztermében. 

Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van isU-r.liszklet a községi iskolában.

~ Gyógy s ^ rtáh in sp e k e ió

Az éjjeliés vasárnap délutáni ügyeletes »zolgá
lától Szarvason február-hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

— Tanfolyamon. Vitéz Biki Nagy köz

ségünk főjegyzője, a járás tűzrendészed fel

ügyelője a múlt héten háromnapos tanfolyam 

hallgatására Budapestre utazott. - Gödri 

István községi mérnök kéthetes tanfolyamról 

szombaton érkezett haza Budapestről.

—  Névmagyarosítás. A belügyminiszter Szvák 

Anna szarvasi postakezelönő nevét „Annus“- 

ra \állozlatta át.

— Közgyűlés. A Szarvasi Iparosasszonyok 

és Leányok Egyesülete e hó 22-én, délután

2 órakor az Ipartestületben tartja évi rendes 

közgyűléséi, melyre az egyesület tagjait ez

úton hívja meg.

-- Bármilyen könyvre, kottára van szüksége, 
beszerzi Nögy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TELEFON ■. 16.

—  Műkedvelö-elöadás. A Szarvasi Levente- 

Egyesület a közeljövőben a Vigadóban mű

kedvelő-előadást rendez. Parádés szerep- 

osztásban kerül szinre az „Erik a búzaka- 

lász“ cimű táncos-operett. A darab próbái 

már folynak Kondacs András szinész-ren- 

dező szakavatott vezetése mellett.

—  Cigánybál az Árpádban. A szarvasi cigány

zenészek március 7-én, vasárnap este 8 órai 

kezdettel az Árpád-szálló dísztermében nagy

szabású cigánybáll rendeznek.

21 kotló
Körösvidéki költök görbetükörben 

Ir ta : Ifj. ZerlnvAry Szlttrd

A PÁSZTORÓRÁKBÓL 

(Szvinka Islván)

Farsangkor az urak szeme 

G hölgyeken legel, 
a kérő ilyenkor nagy legény, 

szándéka tiszta . ..
8 bár szegény feje állás nélkül repdes, 

de tudja, érzi, hogy szorul a háló 
s várja elvégre a bölcső, kelengye, 

sok Ígéret és kevés hozomány 
s ez mind a Marié . . .  
a Marié?

hát persze hogy a Marié I

Ültem melletté- A másik szobából 
jött egy komoly asszony: a mamája.

Nem is1 köszönt.

Aztán mondta, hogy van egy eladó lánya, 
iszebb, mint a  kóró és nálam idősebb 

aztán dalolt s a halántéka fénylett 

csókok* ölelt. . .

a Mari mondta, hogy ő már mehet, 

ezt nézni bajos,
hiszen ő ehhez nagyon kicsi még . . .

A fali tükörben Csobán Ida 

(ez volt a lánykori neve) 

fésülte magát,
púderje porzott, gőzölt a teánk, 
de bennem valami megszólalt, 
nem érdekeltek á csipkék és fodrok,

sietnem kellett, fáradt voltam 
és mentem tovább . . .
Lém így fogja meg a mama a kérőt, 

de csak a csukottszeműt s az alvajárót.

A kósza kis Marinak 

nem él már a híre se 

meghalt vakbélben, 

csendesen megélték, 
megettem én íb a kenyerem javát 

s a tanya, falu, város és lokál 

ezer nője nem hagy sose nyugtot, 

de ezekről már kár is verset írni.

A BÉKÉSI HATÁRBAN .. .  

(Szánandó Hernyó)

A békési határban

Megáll a víz a sárban,

Gyere rózsám oda hát.
Lépj bele az angyalát I

A békési mezőben 

Béka csipog a fűben,

Nézd csak lám, mily nagy csoda : 
Ugrik ide, meg <jda I

Csicsókos az alkonyat, 
Csicseregjünk- hát sokat,
Egy kulacs csókáldomás 
Könnyebb, mint a versírás.

RAGOZÁS A KÉKESEN 
(Bosszantó Róbert)

Én?
Kóró vagyok az álmaim hegyén.

Te?
Szőke hajad miért oly fekete ?

Ö. . .
Nem 19 tudom, fiú-e, vagy hő?

MII
Szavunk oly durva és oly szellemi...



— Megszökött a nevelőszülőitől. A múlt hé- 

ten egy kis frúcskát hozlak be a szarvasi 
csendőrségre. A kis fiú elmondta, hogy mint 

lelencgyermek volt kiadva Öcsödön, de ö 

világot látni indult el az országúton és vég

célja (Budapest helyett, ellenkező irányban 

csak Szarvasig jutott el. Itt megvendégelték, 
majd visszavitték nevelőszüleihez.

— Húsvéti társas kirándulás MátrafUredre.

Az Unió Árubeszerzési Forrás kétnapos hús
véti társasutazást rendez Mátrafüredre. Uta

zás a MÁVAUT I. oszt. túraautóbuszéval, 
kényelmes üléseken, teljes ellátás pedig Mátra- 
füred legelegánsabb helyén : a Nagy Pensió- 

ban. Ez a pensió erdő közepén, fenyvesek 
között fekszik, újonnan épült, modern, fürdő

szobákkal ellátóit szobái hófehér bútorza
tnak. Az összes szobák napozó erkéllyel és 

folyóvízzel. Bőséges étkezéssel és egy Kékes

tetőre történő kirándulással együtt a teljes 

két nap 27*50 P-be kerül. Borravaló ebben 

az árban bennfoglaltatik. Indulás húsvét va
sárnap reggelén 6 órakor az Árpád elöl, 
visszaérkezés húsvét utáni kedd délelőtt. 

Miután csak korlátolt számú utasokról lehet 
szó, ajánlatos minél előbb jelentkezni az 

Unió ArubesserzéBX Forrás Ijözponti irodájá

ban (Luther-Árvaház épülete). Jelentkezhet 

báikí.

— IskólánfcivGli népművelési előadások. Feb

ruár 19—26/ Február 24-én az Iparosítja k 

-Önképzőkörében: Darida Sámuel elnök a 

Kisiparos könyvvezetéséről, február 21-én a 

jr£in. elemi népiskolában Privler Pál

iifazgfaő: Jézus élete és haláláról, február

23-án'láj Szarvasi Munkásotthon Szövetkezet

bén Molnár Béla oki. gépészmérnök : A köb- 

tartalom szám itáB egyszerűbb eseteiről. Vala
mennyi előadás nyilvános és azokon a ve- 
•zetőség vendégeket is szívesen lát.

— Boctkay-sapkát kaptak a gazdászok. A 

szarvad Tessedik Sámuel középfokú gazda

sági tanintézet igazgatósága a"tanulók részére 

jé tányérsapka helyett magyaros Bocskay-

terveztetett. A hangulatos sapka a 
:véros közönsége körében is nagy tetszést 

laratott. Az igazgatóság az első három osz- 
Sifly janulóit kötelezte a sapka viseletére.
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J i . . .

Hasatokat a napsugár süti.

Ő k . . .
Az aranyszájú halk kritikusok,
A verseimen mindig nevetők 

S ó jaj I a papírkosárba tevők 1

BESZÁMOLÓ

{Szépen úszd meg Sándor I)

Ó jaj I Tudom s nem is kételkedem : 

Olvasók ellen én is vétkezem. 
Kisujjamban ez Ats Poetica 

És mégis hiba, újra csak hiba .. .

Helyesírással tisztában vagyok,

Ó, most egészen másra gondolok :

Míg összeállítom egy versemet,
Megbánom százszor minden vétkemet.

Dalomnak nincs tolla és szárnya se,

Hogy repülök, az csak gyermekmese.1 

De mert igaz önvádak bántanak,
Á kritikusok megbocsátanak.

(Folytatjuk.)

Üzenet Sopronból
a »Szarvasi Közlöny« részére

Igen tisztelt Főszerkesztő Ür!
Kedves Barátom I

Régóta gondoltam már arra, hogy egyet- 
mást irok a „Szarvasi Közlöny" részére Sop
ronról. Gondolatomat azonban csak most 
öntöm formába és ezúttal nem in Sopronról, 
hanem mirólunk, itt élő szarvasiakról irok 
néhány sort. Talán érdekli otthoni kedvesein
ket az, hogyan éljük mi itt, távol a szülőföldtől, 
a szarvasi életet.

Tudod, mi itt-élő szarvasiak — főleg 
theológusok, meghitt baráti kört alakítottunk ; 
havonként egyszer-kétszer „Szarvasi Est’-et 
rendezünk. Ilyenkor előkerülnek a diákem
lékek, feltámadnak a gyermekkori álmok és 
a inajálisi szép délutánok. Itt a Csengery 
utcában, egyik társunk szobájában jövünk 
össze. A falon vap Szarvas címere és néhány 
képeslap, az asztalon Rultkay Sándor bátyánk 
„Szarvasi Deákévek** és „Háromszáz saját
ságos sírfelirat** cimű könyve, azután a „Kö
rösvidéki Költők Antológiája” és természete
sen a „Szarvasi Közlöny/ Akad közöttünk 
poéta, aki versbeszedi a tagok jellemző vo
násait, kisdiákkori szerelmeit. Persze az egyes 
összejövetelek emlékeit jegyzőkönyvben meg
örökítjük... és tovább él közöltünk a szarvasi 
élet.

Hogy mi hozott minket igy egy táborba, 
arra egyszerűen felelek: a szülőföld szerete- 
tének tiszta, nemesen egyszerű érzése, Szinle 
halljuk esti, néma csendben az ó-templom 
óraütését, látjuk a bogárhátú kis házikókat, 
lombkoronája vesztetten is méltóságteljes li
getünket, lavaszlváró Körösünket.

Üzenjük most haza: szarvasiak I mi 
nem felejtjük a szülőföldünket 1 Gondoljatok 
Ti is ránk meleg szerettei és el ne felejtse
tek minket.

De leírok valamit a jegyzőkönyvünk
ből Talán a bevezető részt : „Ha egy távol
ból érkező utas leszáll a szarvasi állomáson, 
hirtelen azt gondolhatja - különösen ha a 
község régi történetét ismeri is — hogy az 
ma is mocsaras, lápos szarvaslakta vidék. 
Csak az égbemeredő új* torony figyelmezteti 
arra, hogy itt a község. Pár száz métert kell 
mennie a Csáky úton és akkor köszöntik a 
a bogárhátú kis házikók. Pár napot kell olt 
töltenie és az őszinte, nemesen egyszerű 
szivek is megnyílnak előtte. Májusban ezer 
fürtös akácvirág illatában Tessedik arca mo
solyog felé ; az ős alma mater előtt Benka 
Gyula és Vajda Péter üdvözli, mig a Körös
parton Gyóni és Chovan állítja meg egy szóra. 
Azután az idegen is könnyes szemmel bú
csúzik el Szarvastól. És mindig-mindig visz- 
szavágyik . . .

Robog a vonat. Uj tájak új szépségei 
tűnnek lel előttünk. Az égbemeredő új torony 
azonban más halárban is figyelmeztet: „Ne 
feledkezzetek meg a szülőföldetekről. Szarvasi 
estéken, távol a szülőföldtől. Istenünk, Te is 
erre taníts minket 1“

Van már indulónk isi *

Végül, hadd irjam meg, hoc?y mi itt együtt 
imádkozunk azért, hogy szülőföldünk legyen 
újra, minél előbb Magyarország közepe. A 
„Nagymagyarország Közepe Emlékmű,,-re pe
dig a soproni — szarvasi fiúk is rövidesen 
elküldik kegyeleles filléreiket.

Üzenetünk közlését megköszönve, igaz 
baráti szeretettel ölellek

Pásztor Pál
ev. teológus.

Sopron, 1937. február 15.

—  Iparigazol vány kiváltásához mestervizsgát 
kell tenni. A múlt évben életbelépett új ipar- 

lörvény-novella bevezette a kötelező mester

vizsga rendszerét. Ez a gyakorlatban annyit 
jelent, hogy mindazok, akik 1937. január hó
15-ike után képesítéshez kötött iparra ipar- 

igazolványért vagy iparengedélyért folyamod

nak. ezt csak akkor kaphatják meg, ha a 

mestervizsgát sikerrel letelték és a mesterle

velet az iparhatóságnál bemutatják. A mes

tervizsgára bocsátást sajátkezűleg irt és a 
mestervizsgáló bizottsághoz címzett beadvány
ban kell kérni az illetékes kereskedelmi és 
iparkamaránál. A kérvényre 2 P-s okmány
bélyeg ragasztandó és melléklendők a ta- 

nonci és segédi szakképzettséget igazoló ösz- 

szes iratok.

— A Szarvasi Sakk-kör háziversenye. Bár
még a bajnokság a végső eredménytől mesz- 
sze van, mivel sok játszma van még hátra 
s egy pár el is maradt, igy az még teljesen 

nyílt s a helyezésekért igen erős küzdelem 
folyik. Az eddig lejátszott mérkőzések után 
az alábbi pontegységeket érték el a verseny

zők : Szirony 8, Kovács 4 és fél, Lustyik 4, 
Podmaniczky 3 és fél, Janurik 3, Urbancsok

3, Fehér 2 és fél, Darida 1 és fél, Dankó 1, 
Kohut 1, Szappanos 1, dr. Szöllősi 1, Faze

kas 0, Valent 0.

—  Levente birkozóverseny. A múlt vasár

nap a GISz termében megtartott birkozóver- 

senyen a szarvasi birkózók nagy fölénnyel 
győztek a gyomaiak felett. A verseny részle
tes beszámolóját jövő számunkban hozzuk.

— A Turul veresége Mezőtúron. A szarvasi 

Turul BSE csapata az elmúlt vasárnap Mező

túron játszott bajnoki mérkőzést és azon 7 : 1 

arányú vereséget szenvedett az ottani szövő

gyári csapattól. A nagyarányú veresé« tréning- 

hiánynak tudható be, mert mig a mezőtúri 
jól salakozott pályán idejében gyakorolhattak 

az ottani csapatok, addig itt Szarvason csak 
zárt helyiségben vehettek a játékosok némi 
edzést, mert az újonnan feltöltött pálya még 

nagyon mély. — Vasárnap a csapat újra 

Mezőtúron játszik bajnokit a MAFC-al.

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

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 106 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 l

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 cim: ....................................................



HETENKÉNTI
írja: OROSZ IVÁN

A felszabadult lélek
A nemrégen Nobel-dijat nyert francia szár

mazású amerikai orvostudós. Alexis Carrel most 
megjelent „Az ismeretlen ember“ cimű könyvében 
a leghatározottabban ellentmond annak az ősi 
tanításnak, amely szerint a test és a lélek kü
lönböző valami. Erélyesen szembeszáll Descartes 
tévedésnek minősített felfogásával, amely az em
beri dualizmust tételekbe állította. Nékem nincs 
jogom, sem a léleknek szüksége arra, hogy az 
ősi tant megvédjem, de valahogy mégis úgy ér
zem, hogy a kizárólag orvosi tudományokkal 
foglalkozó tudós a saját igazát igazolja ezzel is, 
hogy a specialista sohasem lá'hatja úgy az egé
szet, mint az, aki ez összesség egybefogásával 
igyekszik a világot megérteni és esetleg megér
tetni. A lélek és a test kapcsolatai nagyon sok
ban egymásba és egymásból folyók, kétségtelen, 
hogy az én lelkemet nagy o n  nehéz elképzelni az 
én testem nélkül. De igenis el lehet képzelni azt 
a világmindenségben áramló lélekmasszát, mely 
az anyagokban és anyagok fölött az örök törvé
nyek rendelkezései szerint sürög, dolgozik. Sőt 
még az egyéniség lelkét is meg tudjuk látni a 
testiségtől elvonatkoztatva egy-egy műben, szo
borban. festményben, irásműben. Mit is nevezünk 
léleknek ? A magesabbrendű emberi éleljelensé- 
gek összefoglaló és megszemélyesítő elnevezését. 
Ha igy van, akkor nincs szükségünk még a de- 
izmussal kapcsolatos teológiai magyarázatokra 
sem, pedig túl az orvosi tudományokon és em
beri elképzelések felett, éppen maga a Biblia 
adja a legmélyebb, mégis a legtisztább értelme
zését a léleknek, amikor mondja : „az Isten lé
lek és akik ót imádják, szükséges, hogy lélek
ben és igazságban imádják". Tehát a lélek meg
foghatatlan és kisérleli műveletekben részekre 
nem bontható valami, ami él a testben, de él a 
halhatatlanságban is. A test. mint emberi test, 
csak ideig-óráig, évtizedekig tartja meg ilyeléni 
Sajátságait, de mint lélek állandóan változik, 
hogy szétáramlásával a szépségeket és jóságo
kat szolgálja. A pszihológia is a szükségesség
ből adódott és szépségeibe egykor annyit elme
rült embernek nehéz lenne egyszerre elhinni, 
hogy mindaz, ami egyszer oly sok örömöt és 
elmélyülést hozott, nem volt egyéb álomnál és 
képzelődésnél. De ha igy ven, még akkor is jól 
van. mert hiszen lassan rájövünk, hogy az anya
giasságnak örömei ideig-óráig tartanak és a va
gyon is valamikor csak Croesusnak, Lidia ókori 
királyának hozott ma is sokszor elemlegetett hal
hatatlanságot, de talán nem is a kincsei miatt, 
hanem inkább azért, mert a monda szerint So- 
lon a nagy bölcs nem volt hajlandó előtte el
ismerni a kincsek boldogító erejét és azt mondta, 
hogy amig valaki nem hal meg boldogan, ad
dig nem mondhatja életét boldognak. Tehát ha 
a földiek nem szereznek halhatatlanságot, akkor 
hiába is törtetünk a percnyi örömök és bizony
talan jólét után. így azután marad a lélek, mint 
boldogító mentőöv, amibe belekapaszkodhatnánk, 
ám amig élünk lelkünk szárnyalását nagyon is 
lehúzza a földi sár, a napi gond, a bizonytalan
ság köde, az ösztönösség megkötő bilincse. A 
lélek felszabadulása az emberi test gátlásaiból 
ritka jelenség, de aki a lemondás révén igényeit 
a minimumra szorítja le, az a meglevőnek meg
becsülésével nemcsak a boldogság titkait nyeri 
el magának, de a lelkét is felszabadítja. A mű
vészek igénytelensége, a filozófusok világtól való 
elvonulása, a lélek felszabadulásának pillanatai, 
amik meghozzák a magányosság szépségeivel a 
világ rejtett titkait és bűvöleteit is. Goethe mondja 
a Faustban „Óh jaj ! Két lélek lakozik ben
sőmben. Az egyik szeretne elválni a másiktól. 
Az egyik durva, kéjesen tapad a világhoz érzéki 
karmaival ; a másik erőszakkal emelkedik a földi 
porból fennkölt ősök virányai felé**. Ez a jó és 
ez a szép lélek, amely nehezen tud elválni a 
másiktól, ezt igyekezzük kihámozni a testünkből 
és ha hallatja a szavát, hallgassuk meg és igye
kezzünk utasításait betartani. A füvek, fék. álla
tok lelke, az élési folyamattal egyenrangúsodik 
az ember egyik, a rosszabbiknak Ítélt, ösztönös 
leikével, de a jnósik, az alkotó lélek, amely a

művészeteket, a hitbéli csodákat, a technikai ta
lálmányokat hozza elő, amely a szépségek és 
jóságok összhöngzatait színezi ki, az ha ritkán 
kerül is elő, mégis megvan bár mindenkiben, 
mégis oly kevesekben a világ előtt. Az, aki a 
társadalmi színjátékok és gyermekes kedvtelések 
mellől önmagába tud fordulni és félre tudja azt 
uz első lelket dobni, az cserébe nyeri a benne 
levő másodikat, amely ha felszabadul, röptében 
ajándékul hozza a tiszta örömöket és nemes 
szórakozásokat. A francia tudós is. ha egyszer 
megtalálja önmagát és az emberi testben nem
csak a húst avagy a hullát fogja látni, hanem 
az alkotásokon keresztül a lelket is megleli, bi
zonyára önmagéban is felfedezi azt az isteni 
szikrát, melyei léleknek érzünk s mely csendes al- 
konyi órákon felemel bennünket a csillagos ég 
tündöklő titkai felé.
********* AAAAMA*A*AAAArt*AMMAA*A*

Az expresszhizlalásról
Az expresszhizlalás iránt a kisgazdák kö

rében is mind nagyobb lesz az érdeklődés. Sokan 
csodát várnak tőle ; azt hiszik, hogy egy új recept 
segítségével egyszerűen felfuvatjuk malacainkat 
és rövid néhány hónap alatt 180—200 kilo
grammos hízókat nyerünk. Sajnos nem megy ez 
ilyen egyszerűen. Csodaszerek csak a reklámok 
világában élnek. A komoly állattenyésztőnek meg 
kell elégednie a természeti törvényeken, biológiai 
alapokon nyugvó adottságokkal, lehetőségekkel. 
Ezért ismertetem e rövid cikk keretében az ex
presszhizlalás lényegét és annak komoly jelen
tőségét.

Régebben csak kifejlett. legalább 10— 12 
hónapos süldőket állítottak hízóba, hogy az állat 
mér kiépített csont- és húsalapjára megfelelő 
mennyiségű zsírrétegei rakjanak. Tehát először 
gondoskodtak arról, hogy az állat teste kifejlőd
jön, majd a hizlalás alatt pedig zsirt raktároz
zon el. Az expresszhizlalás ezt a kél fázist egy
bekapcsolja és gondolkodik arról, hogy az állat 
testének Ujfejleszlésévél egyidőben, a szükséges 
zsirmennyiséget is elraktározza így a sertés tar
tásénak ideje megrövidül, mert hiszen a hizla
lásra fordított idő elesik. Ez a körülmény adja 
meg az expresszhizlalás nagy jelentőségét. Az 
állat ugyanis életének fenntartására (mozgás, 
lélekzés. emésztés, slb) nagymennyiségű táp
anyagot igényel, ha tehát a hizlalási folyamatot 
meggyorsítjuk, ugyanazon végsúly elérése mel
lett, jelentékeny mennyiségű takarmányt takarít
hatunk meg, ezenkívül a tartási költség is lénye
gesen rövidebb időre esik. Igaz, hogy ezzel 
szemben tekintetbe kell venni, hogy az expressz- 
hizlalásnál drágább takarmányok etetése is szük
ségessé válik.

Régebben a fiatal állatok hizlalásának út
jában áíu a sertéspestis, ki kellett várni mig a 
sertések átvészelnek. Ezenkívül a lezsugorodás 
vagy megmacskásodás (angolkór) akadályozta 
meg a fiatal mangalicák hizlalását, mert a túl
zottan és meg nem felelő táparányú takarmá
nyokkal etetett fiatal, rendszerint gyengecsontú 
állatok hirtelen, kis testsúly mellett elzsirosodtak 
és különösen téli időben hamarosan lesántullak. 
így azután további hizlalásukat be kellett szün
tetni. Ma már a sertéspestis ellen szimultán-ojlás- 
sal, a lezsugorodás ellen pedig kellő mennyiségű 
takarmánymész és D-vitamin készítmény adago
lásával könnyű szerrel védekezhetünk. Az állat 
testének normális kifejlődését pedig mindezek 
mellett a hizlalólakarmányok helyes megválasz
tásával biztosíthatjuk, ha ügyelünk a bennük 
levő tápanyagok megfelelő arányára.

Az expresszhizlalás lényege az, hogy a 
hízóba állított fiatal 3—6 hónapos malacokat 
megfelelő menyiségű fehérje és takarmánymész- 
adag biztosítása mellett oly bőségesen takarmá- 
nyozzuk, amennyit csak jó étvággyal elfogyasz
tani képesek. A fiatal állat testének felépítésé
hez nagymennyiségű fehérjét, a csontok képzé
séhez pedig sok ásványi anyagot igényel. Igen 
fontos tehát, hogy ezek megfelelő mennyiségben 
álljanak rendelkezésre. A szükséges fehérjét 
1 : 4 5 - 5  táparánnyal (fehérje mennyiségének 
aránya a takarmány összlápanyagához) biztosít
hatjuk. Ezt úgy érhetjük el, hogyha az etetésre 
kerülő takarmány egynegyed—egyötöd része fe
hérjedús takarmány (pl. húsliszt, vérliszt, hal
liszt, olajpogácsa, esetleg borsó, bab, atb.). Pél

dául egy takarmánykeverék : 56 százalék árpa- 
dara, 20 százalék finom búzakorpa, 20 száza
lék borsódéra, 4 százalék vérliszt. A takarmány- 
keverék összetétele a hízás előrehaladtával ter
mészetesen változik. Malachizlalásnál ügyelni 
kell arra is, hogy a' takarmánykeverék Ízletes 
legyen, hogy az állatok sokat fogyasszanak be
lőle. A mészszükséglel fedezésére féléves korig 
1 kilogramm abrakra — az Összetétel szerint — 
átlag 20 — 25 gramm, ettől kezdve a felnevelés 
Yégéig 15—20 gramm szénsavas takarmányme- 
szet kell a takarmányba kévéivé adagolni. A 
süldőnek a korral emelkedően 2 — 5 gramm kony
hasóra is szüksége van naponkint és darabon- 
kínt. A csontképzés zavartalan biztosítására, kü
lönösen a hizlalás első két hónapjában, jól ada
golni állatonkint és naponkint 10 gramm Pek- 
ket (D vitamin készítmény).

Így az expresszhizlalássnl elérhetjük, hogy 
12—16 hónapos prima kész hízókat vihetünk a 
piacra. Ezek után már a számítás fogja eldön
teni. hogy viszonyaink közölt melyik hizlalási 
mód lesz a legjövedelmezőbb.

Balla István.

Egészséges és sikerdűs 
reklámot kaphat, ha a

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

*********************************
—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége, 

beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TELEFON : 16. 
*********************************** 

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

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

Angol úriszabó Gyurcsík Mihály, Deák 
Ferenc*utca 87. 5 °/o.

Hentes és mészáros Frcska Gyula, Deák 
és Haviár Dani-utca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 °/o.

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 : Slefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 %>.

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



1 és 2 uknás modern

f o l y  t o n é g ő
Kelje meg;: egyenletes, meleg leadás I, || Csinos, ízléses külső, masszív kivitel! 
Kevés tüzelőanyag fogyasztás!

REKORD kályhára!
Árai rendkívül mérsékellek !

Lerakat a helyi egyedárusitónál:

Kedvező fizetési feltételek !
Még ma kérjen árajánlatot!

Szarvas, 
Piactér. Telefon: 26.40 P-ÍÖI. BÜK ADOLF RAI

— Míikedvelö-elöadas. A/. Örsödi Földmives

Népkor február 21-én, vasarnaj) cs!'/ müked- 
velö-clőrulásí rendez, moly ći Tói

leány cimű népszínműve! mlják elő.

— Háziasszonyok ! Nem kerül pény.be. még

is a Í(4gjoi>b h’s/.iarec^ptekeí U-ii*jrí. h;-i meg 
ma kéri a DR OETKER KELE viláqliirü 

FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, »melyei 
bárkinek ingyen megküld a gyár: DR OET- 

KER A. Budapest, Vili., Conii utcd 25.

Kinn m aradié a medve 
Boldogasszony napján ?

Máskor is eped ve várja a f.-.lusi, de a vá
rosi nép is, milyen lesz az időjárás Gyertya
szentelő Boldogasszony napján, Kin 1 maradó a 
medve avagy visszabúvik-c a vackába, ez idén 
azonban sokszorosan nagyobb voll az érdeklő
dés. Persze ez a medvehistoria is csak babona, 
de azért minden iiyen babonának van némi év
százados megfigyelésen alapuló kicsike kis magva.

A gazdálkodók kicsije, nagyja azért lesle 
a medvét ez idén sokkal nagyobb érdeklődés
sel, meri a korai kitavaszodás esetleg helyrehoz
hatja a késedelmes őszi vetéseket. Sajnos, feb
ruár 2-ón nem leltünk okosabbnk. Nemcsak az
ért, mert bizonytalan volt az időjárás, — volt is 
nap, nem is, — főképpen azonban azért, mert 
Csonluimogyarországon medve .-.-csak az állat- 
kertben van.

Bizonyos csak az, hogy biztonsággal nem 
tudjuk megjósolni, milyen lesz nz időjárás ; an
nál fontosabb, hogy mindent meglegyünk, amit 
csak megtehetünk, hogy termesztett növényeink 
beéredésél elősegítsük, azok beéredését biztosít
suk. Ennek biztosítására megfelelő vetőmagon, 
talajmunkán kívül még egy fontos eszköz van : 
a mű t r á gya .

Elmaradt vetéseken nitrogén műtrágyával 
fejlrégyázva segíthetünk, de a beéredést elősegí
teni és minőségi magtermést akarunk, erre csak 
a foszforsavas műtrágya, a s z u p e r f o s z f á t  
képes.

Az elmaradt őszi vetéseket ezért kát. hol
danként 100—150 kg szuperfoszfállal felültrá- 
gyézzuk és pedig minél korábban, amint csak 
a szántóra rá lehet menni. E műtrágya bemun- 
kélása annál inkább szükséges, minél kötöttebb 
a talaj. A 20 pengőn felüli búza megérdemli és 
meghálálja a csekély kiadást.

m t f w w w w w v w v w w w w w w w w *

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

a  legszebb magyar képesfolyóiratra.

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

T Ü K Ö R
Szerkeszti: RÉVAY JÓ Z S E F  
Kiadja: a Frank i  In-Társu la t

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

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

Kerékpárt topott, hogy idejében hazaérjen 
Kondorosra

Héthónapi fogházat kspott a kondorosi kerékpártolvaj

Dr. Vályi Nagy Islván törvény- 
széki egyesbiró a mull hélen Békés
csabán tárgyalta Janlyik J :.nos kon
dorosi napszámos ügyéi. Az volt a 
vád ellene, hogy Békéscsabán ellopta 
Kliment B. Pál kerékpárját. Személyi 
adatainak felsorolása után dr. Vályi 
Nagy István igy szóll a vádlotthoz:

— Mondtam én neked úgy-e, hogy 
ne lopjál többet. Emlékszel rá ?

— Igen, emlékszem.
— Miéri loptál megint ? Mért lop

tad el a kerékpárt?
Janlyik megforgatta kezében sü

vegéi, azlán igy feleli:
— Mert már sötét este volt s nem 

tudtam hazamenni. Szerettem volna 
idejében Kondoroson lenni.

— Hogy jöttél át Békéscsabára?
— Autóbuszon.
— Mért nem mentél vissza is 

autóbuszon ?
— Mert eiitlam az út.költségei.
— Tudod, hogy be leszel csukva?
— Igen.
A bíróság ezután lopásért 7 hónapi 

fogházra Ítélte Janlyik Jánost.
— Megnyugszol az ítéletben ? kér

dezte Vályi Nagy István dr.
A legény hosszabb ideig hallgatott, 

csóválgatta a fejét, aztán kibökte:
— Nem nyugszom meg.
— Miért ? Loplál, elítéltelek.
—  Sok a hét hónap.
Az ügyész súlyosbításért fellebbe

zett, az ügy a tábla elé kerül.

—  Közgyűlés a Mfihés2kürben. A Szarvasi

Méhészkor március 7-én délután 2 órától a 
szokott helyen évi rendes és tisztújiló köz

gyűlést Inrl. A gyűlés tárgysorozata o követ
kező : 1. Elnöki megnyitó és jelentés. 2. Tit

kári jelenlés 1936-ról. 3. Megfigyelő jelentés. 

Könyvtáros jelentét-e. 5. Tanfolyamról jelen
tés 6. Cukor-jelentés. 7. Ellenőri jelentés. 8. 
Elszámolás. 9. Költségvetés. 10. Leltári jelen

tés. 11. Tisztújitás. 12. Indítványok. Csak 8 

nappal a gyűlés előtt írásban beadott indít

ványok tárgyalhatok. Közgyűlésen csak az a 

tag szavazhat, aki tagságát nyugtával iga
zolja. A régi tagok az 1936-os, az új 1agok 

az 1937. évi nyugtával. Ha a közgyűlés ha

tározatképtelen lenne, úgy a következő va- 
napon, 14-én (artolt gyűlés tekintet nélkül a 

tagok számára határozatképes. ,
O— Fizessen elS

a SZARVASI KÖZLÖNYRE I

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben február 12-töl február 19-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Batta György 

és Bohnyjat Mária leánya Mária, Tóth János 

és Zima Zsuzsanna fia János; Kornidesz Mi
hály és Polonszki Anna fia Mihály, ifj. Ku- 
laság Pál és Hipszki Judit fia Pál-Mihály, 

Vityaz Mihály és Galáth Anna fia János, 

Beleznay Béla és Meregya Magdolna fia 
Tibor, Uhljar György és Rágyanszki Mária 

fia György, Kondacs Pál és Gulyán Zsu

zsanna fia János, Pimiller Pál és Szirony

Erzsébet fia János, Bagi Ferenc és Prife! Ju

dit fia Lajos-József, Nyemcsok János és Med
vegy Erzsébet fia János. Házasságot kötöt

tek : Czigléczki Pál Nagrant Judittal; Ponyicki 

András Sztancsik Erzsébettel. Eihaltak: Sza
kács Mária 62 éves, Karlovics János 77 éves, 

özv. Králík Pálné Rohony Mária 87 éves. 
Gulyás Pál 65 éves korukban.

I R O D A L O M

Folyóirat-és könyvszemle

A gyümölcstermesztés kézikönyve
Irta: Mohácsy Mátyás

Gyümölcsészetünk jövedelmezőségét nem
zetgazdasági szempontból nézve, örvendetesen 
vehetjük tudomásul, hogy az évről-évre jelenté
keny gyarapodást mutat. A magyar gyümölcs 
külföldön is minden évben új piacokat talál és 
kilátásaink ezeken a piacokon a jövőben is biz
tatóak, főként azért, mert ma már tényleg jó 
gyümölcsöt termesztünk s azt a világpiacnak is 
megfelelően hozzuk forgalomba. Gyümölcster
mesztésünk helyes irányba való terelése, roha
mos fejlődése, földművelésügyi kormányunk bölcs 
iráqyitásának, szervezettebb gyümölcskereskedel
münknek és' nem utolsó sorban szakembereink 
munkájának, a szakirodalmunknak köszönhető. 
Ismertnevű gyümölcsészeti szakírónk, Mohácsy 
Mátyás, m. kir. kertészeti tanintézeti igazgató 
most megjelent „A gyümölcstermesztés kézi- 
könyve“ cimű munkája a gyümölcstermesztőnek, 
kertbarátnak nélkülözhetetlen könyve lesz. Bőven

Gumibélyegzök
megrendelhetők 

NAGY SÁNDOR papirkereskedésében.
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TÜZELŐANYAGÁT mindig a legolcsóbb 4iapi árban;
T a k á c s-f a k e re  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.

Sznrvas nagyközség elöljárósága. 3104—1937. ikt. szfoglalkozik a gyümölcstermesztés történetével. Ér
iékes felvilágosításokat ad a gyümölcsismeret 
(pomológia) koréból. Részletesen ismerteti az elemi 
károk ellen való védekezést is. Hasznos taná
csol ad a gyümölcsök értékesítésére, elraktározá
sára, csomagolásra stb. Külön fejezetekben fog
lalkozik a gyümölcsök feldolgozásával, eltartá
séval és a folyékony gyümölcs készítésével. A 
sok értékes illusztrációval ellátott 528 oldal ter
jedelmű könyv ára 12 50 P. Kapható a Pátria 
könyvkereskedésében, Budapest, IX., Üllői-út 25. 
és minden könyvkereskedésben.

A párisi divat a Színházi Élet új száma-
bán. Most vannak Párisban a nagy divatcégek 
bemutatói. A Színházi Élet ezekre a bemuta
tókra kiküldte Párisba Guthy Böskét, aki a lap 
legújabb' számában kezdie meg beszámolóit az 
új párisi divatról. Nemcsak Írásban, hanem gyö
nyörű képekben is bemutatja Guthy Böske a 
párisi divatot. A Színházi Élet számos érdekes 
cikk mellett darabmellékletül a *3 : 1 a szere
lem javára “ cimű operettet hozza. Rádió világ- 
hiradóval és gyereklappal együtt 60 fillér egyes 
szám ára.

A „Magyar Gyümölcs" új száma. A kali
forniai paízslelű irtásáról, a gyümölcsfák metszé
séről. Európa őszibaracktermeléséről, a hazánk
ban forgalomban levő permetezőgépek használa
táról, a télvégi gyümölcsfapermetezésekről, a havi 
teendőkről stb. ir a „Magyar Gyümölcs** leg
újabb száma, mely képes folyóiratból lapunkra 
hivatkozással ingyen mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Budapest, IV., Gerlóczy út 11.

Versenytárgyalási hirdetmények.
Szarvas község elöljárósága ezennel versenytárgya

lást hirdet a községnél 1937. évben szükséges fuvaro
zásokra és anyagszállításokra. Pályázhat bárki, aki hi
vatásos fuvaros és iparigazolvánnyal rendelkezik. A 
versenytárgyaláson való részvételhez szükséges nyom
tatványok a községi mérnöki irodában díjtalanul be
szerezhetők s ugyanott részletes felvilágosítás is nyer
hető. Az ajánlatok zárt borítékban, legkésőbb 1937. évi 
március hó 1-én délelőtt 10 óráig nyujlandók be a köz
ségi iktató-irodában „Ajánlat Szarvas község 1937. év
ben szükséges fuvarozási és anyagszállítási munkáira*1 
felirattal. Elkésve, nem ajánlati lapon benyújtott vagy 
szabálytalan ajánlatok nem vételnek figyelembe. Az 
elöljáróság az ajánlatok felett szabadon dönt.

Szarvas. 1937. február 17.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Szarvas nagyközség elöljárósága ezennel versenylár- 
gyalást hirdet a község tulajdonát képező homokkiter
melő helyeken az 1937. évben kitermelésre kerülő ho
mokszükséglet biztosítására. A versenytárgyaláson való 
részvételhez szükséges nyomtatványok a községi mér
nöki irodában díjtalanul beszerezhetők s ugyanott a 
szükséges felvilágosítások is megtudhatók. Az ajánla
tok zárt borítékban, legkésőbb 1937. évi március hó 
1-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be a községi iktató
ban „Ajánlat Szarvas község 1937. évi homokkilerme- 
lésének biztosítására" felirattal. Elkésve, nem az aján
lati lapon vagy szabálytalan ajánlatok nem vétetnek 
figyelembe. Áz elöljáróság az ajánlatok felett sza
badon dönt.

Szarvas. 1937. február 17.
ELÖLJÁRÓSÁG.
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Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben!

HIRDETMÉNY
A házicsclédek jutalmazása tárgyában az elöljáróság 

a következőket teszi közhírre :
Elismerő oklevélért és pénzbeli jutalomért folyamod- 

hátik a munkaadó olyan hűségesen szolgáló, érdemes 
és becsületes házicselédje részére, aki példás magavi
selettel legalább 25 évet töltött egy munkaadónál.

A munkaadó a folyamodványt írásban a községi elöl
járóságnál. a 19. aj lószám alatt, 1937. évi február hó 
26-áig nyújthatja be, amikor is a jutalmazandó erkölcsi 
bizonyítványa is kiváltandó és az egy munkaadónál 
töltött szolgálati idő cseléd könyvvel igazolandó.

A folyamodványok a Főispán úr Öméltóságához cim- 
zendók. de a fentiek szerint az elöljáróságnál nyúj
tandók be.

Szarvas, 1937. évi február hó L ^
MOLDVAI BÉLA s. k. 

jegyző.

Helybeli gabonaárak
B ú z a ............18.— — ----
Tengeri m. . . .  10 — — 10 —
Árpa (új) . . . .  14*— — 14‘ I
Zab ............ 14*---- 15-

P U B L I K Á C I Ó

T V. 111. számú ház földdel eladó.— Ház és kákái, 
legelő eladó, II. 370. — 3 hold föld tanyával eladó, T
II. 264. -  1 és fél hold föld eladó. T 111. 201. -  2 
hold föld felesbe kiadó. T IV. 232. — Tengeriszár el
adó: 111. 711., III. 436. -  Ház eladó: IV. 438., II. 259.,
III. 308., IV. 147. — Takarmány eladó : II. 26., T 111-
30., Ili. 40.. T Ili. 1/1. — 65 hold föld tanyával eladó. 
II. 58. — Mangolban dinnyeföld eladó, 1- 169. — Föld 
tanyával eladó, T 111. 210. — Ház és házhelyek eladók*
II. 431. — Föld eladó, IV. 406. — Hereszéna eladó, T
11. 112. — Borbélynál, \endéglŐben. kávéházban, újság
árusnál. trafikban, otthonában, mindenhol a Szarvasi 
Közlönyt követelje!

APRÓ H IRDETÉSEK
».

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

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

úl 9. szám.

. II. kerület, 251. számú ház eladó. Érdek- 
lődni lehet ugyanott.______________________

. Grósz-féle varrógépüzlet helyiség, a postá- 
val szemben kiadó._____________________

. I. kerület, 419. számú ház eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.______________________

. 11. kerület, 144. számú ház eladó.________

. 65 hold föld tanyával eladó. Érdeklődni 
lehet Radvánszky ingatlan irodájában, 11. ke
rület, Nagykunsági utca 58. szám alatt.

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

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

. Mikolay örökösok 1.. Kossuth utca 42. sz. 
háza eladó, esetleg 2 szoba, előszoba bérbe
adó. Felvilágosítást ad dr. Rimely Adám 
ügyvéd Szentes I., Munkácsy u. 3. szám.

F f lt l i i  szerkeszti és kl*4é N A G Y  S A N D O R  
N y m h t t  i  Szarvast KfxMiy és U pkliáévll*’

U lti mjoméliIfcaa, L H»rtky Mikié* mi nim .

MÁVAUT MÁVAUT B|

J0  Téli autóbnszmenetrend \  |
Érvényes 1937. japuár 25*tői május 21 -ig. B j

Szarvas—Gyula

645 ind. Szarvas „Árpád“-*zólló érk. l 4ss

70* j Csabaisűd f 14«7

7* | Kondoros I 14m

8*° érk. Békéscsaba 1 13!0
8“  érk. Gyula ind. 12*°

Menetjegy Kondorosra P 1‘60, Békéscsabára P 340, Gyulám P ■
Menettértijegy P 2 40. P 550. P

Békéscsaba—Gyula
8“  1246 ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. 103f* 1310
8M 13,tt érk. Gyula városháza ind. jqOO j 210

Menetjegy P 110, menettértijegy7 P 1 *90.

Szarvas—Öcsöd—Knnszentmárton

— 1226 12ao — 18oo ind. Szarvas pályaudvar érk. — 746 910 16a)

— 12®* 1260 15oo 18io j Szarvas „Árpád“-szálló érk. 6*o 740 8“  16« 

f  Békésszentandrás 4*
515 1316 1386 1586 1840 érk. Öcsöd 1. 605 707 810 15«

—; 12B0 13oe 15i3 18m 1 Békésszentandrás 4* 620 727 886 I607

__ 586 133B 13®7 — — érk. Kunszentmárton ind. “ 610 74ft IS10

l g  Menetjegy Bszentandrásra P 0*50, Öcsödre P 1 *30, Kunszentmártonba P 2'— =
s  Menettértijegy „ P 0*80, „ P 2*20, P 3*20
>= ' • 'V

=  Kuszeotmirton—(Tiszák őrt)—Lakyf elek
4^ 5** 1340 13w ind. Kunszentmárton érk. 6W 749 1513 1630
I 606 I 14* érk. Tisiakürt ind. ö10” | 1485 |

5ao — 1 4 M — érk. Lakytelek ind. — 616 — 15ia

Menetjegy Tiszakürtre P 1*30, Lakytelekre P 2*20.
Menettértijegy „ P 2 - ,

A *-gal jelölt csak hétköznap közlekedik.


