
P O L I T I K A I  H E T I L A P

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas. I. ker.t 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé- 

nyék ide cimz.endők I Tslefonszám : 16.

FőszerkeGztő:

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

«ra 10  fillé r^

Az építésügy 
és a városrendezés

Irta : Bornemisza G éza
ipar-, kereskedelem- és kózlckcdcsügvi miniszler

A városrendezésről és építésügyről 
szóló törvényjavaslatot az országgyűlés 
mindkét háza elfogadta s ezzel előre
láthatólag rövid idő múlva törvény
tárunkba iktathatjuk, mint új törvény
cikket. A reform lényege az, hogy 
minden varost, határidőn belül, álta
lános és részletes rendezési lerv meg
állapítására kötelezzünk. Az általános 
rendezési terv keretén belül kell meg
oldani a városias kialakításra szánt 
terület megállapítását, e terület egyes 
.részein az építkezés módozatait, ki 
kell jelölni a közlekedési berendezke
dés jövő fejlődésének irányait, az 
övezeti beosztást és igy tovább. A 
városrendezés céljaira szolgálnak azok 
a különleges rendelkezések, amelyeket 
a törvényjavaslat a telekfelosztásra, 
a telek határrendezésre, a telekátala- 
kitásra és a kisajátításra tartalmaz és 
amelyek, véleményem szerint, a város
rendezésnek a legfontosabb eszközei. 
Végül gondoskodás történik az új tör
vény végrehajtáséhoz szükséges költ
ségek fedezéséről is és ez túlnyomó 
részben a városrendezés által érintett 
telkek értéke, vagy értékemelkedése 
után kivetendő, adókon alapulna. Ami 
a törvényjavaslat területi hatályát illeti, 
a telek határréndezésre, a telekfelosz
tásra — tehát a parcellázásra — vo
natkozó rendelkezéseik, valamint az 
épitésreridészét, áz ország összes hely
ségére, városokra, községekre egyaránt 
kiterjednek. Az itt vázolt keretek két
ségtelenné teszik a javaslat jelentősé
get és a. parlamenti vita során is úgy
szólván általános volt az a vélemény, 
hogy a városrendezés és építkezés 
ügyének szabályozása valóban fontos 
es sürgős feladataink közé tartozik. 
.Fpntos. és sürgős ,yol.t ez a reform, 
•n&ert .előzetes .városrendezési terv nél
kül minden új építkezés, az utakkal, 
közművekkel való ellátás terén min
den további lépés és a városkép ki- 
é'lakitására minden intézkedés végzetes 
hibát jelenthetne, amelyet később egyál
talán nem, vagy csak igen nagy költ
séggel lehetne helyrehozni. A közmű
vekkel, különösen a vízvezetékkel, 
csatornázással v q Ió  ellátás terén el- 
ójdázh^taílán feladataink vannak. Hi
szen Magyarország 55 törvényhatósági 
jogú és megyei városa közül csak 
27-ben, 3340 községéből pedig csak

14-ben van vízvezeték, csatornázás és 
ez sem a helység egész területén, mert 
ilyen csak 22 városban és 1 község
ben található. De fontos és sürgős ez 
a reform azért is. hogy a városok fej
lesztésében most már minden vonalon 
tervszerűség érvényesüljön, hogy az 
idegenforgalom növelésére a városren
dezés eszközeit is igénkbe vehessük 
és nem utolsó sorban azért, hogy olyan 
munkaalkalmakat ieremtsünk, ame
lyeknél a befektetett költségek haszna 
szemmelláthatólag megtérül. Igaz, hogy

A kereskedők és kéreskédelmisták műsoros-estje 
az érdeklődés középpontjában

Nagy érdeklődéssel várja a közönség a szombati műsoros-estét

az újítás most a közületeket nem a 
legjobb anyagi viszonyok közölt találja. 
Ez a körülmény azonban mit sem ront 
a kérdés időszerűségén. Ez a reform- 
javaslat nem egyedül a súlyos gazdá
sági helyzetre, hanem remélhetőleg 
boldogabb életviszonyokra is készült 
és nincs akadálya annak, hogy mind
egyik közület csupán gazdasági hely
zetével arányban álló mértékben va
lósítja meg a városrendezéssel kap
csolatos feladatait.

A Szarvasi Kereskedők Egyesülete a 

Szarvasi Női Kereskedelmi Szaktanfolyammal 

karöltve szombaton, május 3-4n este- féi 9 órai 

kezdettel a Szarvasi Színkörben jótékonycélú 

műsoros-estet rendez, amely iránt az egész 

városban nagy érdeklődés nyilvánul meg. Az 

érdeklődés középpontjába került gazdag mű

sorú és látványos estély előkészületei a leg

buzgóbb igyekezettel folynak és az előjelekből 

ítélve megérdemelt szép sikerre van kilátás.

Az erkölcsi siker mellett az anyagi sem fog 

elmaradni és a szarvasi kereskedők érdemes 

egyesülése szép összeget juttat majd a jótékony

célra. Szarvas társadalma mindig figyelemmel 

kiséri a kereskedőosztály mindig £rtékes meg

mozdulásait, a kereskedelmi szaktanfolyamot 

pedig megérdemelt szeretettel karolja fel, mert
V ---

Szarvas kulturális életében szinte pótolhatatlan 

szerepet tölt be és Szarvasnak, ennek az or- 

szágoshrru iskolavárosok egyik décfclgeteft és 

mindenki által becsült iskolaintézménye. Az 

estély műsora a következő: 1. Prológ. Irta: 

Chován József. Előadja Brózik Sarolta II. o. t.

2. Chován: Magyar táncok. Zongorán előadják 

Darida Margit II. o. t. és Készt Ági I. o. t*

3. Elő reklám. Megszemélyesítői a szaktanfo

lyam hallgatói. Szünet. 4. Lévayné : Csodabábú* 

Regényes komédia 4 képben. Előadják a szak- 

tanfolyam hallgatói. Az előadás után az Árpád

ban családias összejövetel lesz. Jegyek elővé

telben Nagy Sándor és Müller Károlyné könyv- 

kereskedőknél és az UNIÓ Árubeszerzési Forrás 

központi irodájában szerezhetők be. Az értékes 

musórú előadást olvasóink figyelmébe ajánljuk.

A ga^á lfjú sáá  pünkösdkor 
rhÜkedvelő-előadást rendez
A túl a  körösi gazdaifjúság a Víggwíóbao.... 

a  „Balatoni vihar" c. népszínművet fogja előadni

Ritka élvezetben lesz része pün
kösdkor a szarvasi közönségnek. A 
szarvasi gazdaifjúság túl a Körösön 
lakó része Podani István tanító be- 
tanifásában tanulta be Horváth Lajos
nak a „Balatoni vihar“ cimű eredeti 
népszínművét és azt pünkösd első 
napján este fél 9 órai kezdettel a Vi
gadóban fogja bemutatni a közönség
nek. Á kedves zenéjű és szép eredeti 
dalokkal színesített népszínmű előadá
sához a Szarvasi Gazdaifjak Önképző
körének agilis vezetősége minden 
előkészületet megtett a ( siker érdeké
ben és különösen a,.,gazdakózönség 
körében nagy érdeklődés nyilvánul

meg az értékes előadás iránt.. Az 
előadásra szóló jegyek Nagy Sándor 
könyvkereskedésében válthatók előre 
1'20 P, 1 P, 80 és 60 filléres árakon. 
A nagy érdeklődésre való tekintetjel 
ajánlatos a jegyekről mielőbb gon
doskodni, mert a jegyeknek már elő
vételben is nagy keletjük van. Mivel 
űz előadás után táncmulatság is lesz, 
a gazdaifjúság körébén méltán előzi 
meg az előadást nagy' érdeklődés. 
A darabban előforduló táncszámokat 
Kállayné Juhász Ilonka tanítja be. 
A dalszámokal pedig az Első Magyar 
Zenekar kíséri Gazsó György vezetése 
mellett.



Köftzonetayflvámtis*

Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak, 
Ismerősöknek, a ni. kir. Adóhivatal 

tisztikarának, az ág. hitv. ev. Tantestü

let, Ipartestület, Gazdakör képviseleté
ben megjelenteknek, akik felejthetetlen 

édes apánk elhunyta alkalmából mély 
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni 
igyekeztek, hálás köszönetünket fe
jezzük ki.

Szarvas, 1937. évi május havában.

A gyászoló Melis*csalá<L

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tói. 19 órától magyar, ez újtcmplomban (ötnyelvű isten
tiszteletei tartanak úrvacsoreosztással. Szerdán délelőtt 
a nagytemplomban a tótnyelvű könyörgés utón ma
gyarnyelvű irásmagyarázal lesz.

A szarvasi róni. Itat. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szenibeszéddel. 9 óra
kor csendesmise, lö órakor szentbeszéd, nagy mise. dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

Szarvason reformálás istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Arvuház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután
2 órakor van islcr;liszti.*!ct a Községi iskolában.

G yó gy sz e rtá r i in spe kc ió

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason május hónapban ifjabb Géczy Dezső 
gyógyszertárfi látja ci.

—  Tanári oklevelet szerzett Szclényi László, 

g im náziumunk volt.je les növendéke, a buda

pesti Eötvös Collégium tagja, e hó 4-én „kitűnő" 

képesítéssel szerezte meg a középiskolai tanári 

oklevelet a budapesti tudományegyetemen.

— Adoníány. Dr Mohtórisz Pál községi tisztviselő 

és W agner Géza gimnáziumi lenár iskolánkivüli 

népművelési tiszielctdijukat a „Nagymagyarország 

Közepe Emlékmű" alapja javára szolgáltatták be.

-- Csendes Nap a csabai iskolákban. A

szarvasihoz hasonlóan a békéscsabai ev. iskolák 

is megrendeljék a ninguk csendes napját hit- 

mélyilő előadások és épülő áhitat keretében. 

A  csabai csendes napon Szarvasról mint felkéri 

előadó, Korim Kálmán gimnáziumi vallástanár 

vett részt.

—  Halálozás. Id. Melis Mátyás volt szűcsiparos 

és földbirtokos 81 évcskoróban súlyos betegségben 

Szarvason elhűnyt. Az egykor kiváló iparosmester 

és széles körünkben jól ismert érdemes idős 

embert nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára. 

Kiterjedt rokonságot hagyott hátra. Az elhunytban 

Melis Mátyás m. kir. állampénztári tanácsos édes

atyját gyászolja. —  Simon Gyula fehérnemű 
mosoda tulajdonos 60 éves korában elhunyt. A 

közismert és közvetlen modorú iparost nagy

Élénk érdeklődés mellett folyt le 
a Szarvasi Hitelszövetkezet közgyűlése

A betétállomány és váltókihelyezós hatalmas növekedéséről számoltak be

Szokatlan .nagy érdeklődés s a tagoknak 
nagy számban való részvételével tartotta meg 
folyó hó 2*án délelőtt a Szarvasi Hitelszövetkezet 

évi rendes közgyűlését. Kondacs Lajos elnöki 

megnyitója után dr. Podany Pál ügyvezető igaz

gató ismertette a Hitelezővel kezet múlt évi üzlet- 

eredményé!, mely a halározoll javulást mutatja 

az 1935. évi üzleleredménnyel szemben. Meg

állapítható. hogy a bizalom állandóan erősödik 

az intézettel szemben, mit bizonyít az a tény, 

hogy az üzlelrészlőke 2300 pengővel emelkedett. 

A felolvasott adatokból^ legszembetűnőbbnek ta

láltuk a takarékbetélállománynak és a válló- 

kihelyezések állományának hatalmas növekedé

sét. Igen örvendetesnek találták a tagok az igaz

gatóságnak azt — a közgyűlésen elfogadott — 

javaslatát, hogy a tiszta nyereségből az 1935. 
évi 3 százalékkal szemben az üzletrészekre 4 
százalékos osztalék fizettessék azaz 40 pengős 

üzletrészenként 1*60 pengőt. A  felügyelőbizolUag 

jelentéséi Weszier Vilmos földbirtokos olvasta 

fel, maid igazgatósági tagnak újból megválasz

tották 3 évi időtartamra Raksa György gazdál

kodói. Az igazgatóság jelentéséhez a tagok ne

vében Borgulya Pál földbirtokos szólalt fel. aki 

meleghangú köszönetét mondolt az intézet veze

tőségének a keresztény szellemű szövetkezeti 

eszme jegyében elért szép eredményért s kidom

borította azt az örvendetes tényt, hogy az üzlet

részek osztaléka mosl már eléri a betétkamat 

színvonalát. Kérte a megjelent tagokat, hogy 

tőlük telhetőleg támogassák ezt a fejlődőképes 

pénzintézetet üzletrészjegyzés, takarékbetét elhe

lyezés s kölcsöneiknek a Hitelszövetkezettől való 

igénybevétele által. Az intézet vezetősége nevé

ben dr. Podany Pál ügyvezető igazgató mondolt 

köszönetét az elismerő szavakért s Ígéretet lett, 

hogy a jövőben is a szövetkezeti gondolat je

gyében folytatja az intézet további munkálkodását, 

amihez ugyancsak kérte a tagok jóindulatú tá

mogatását. Ezután id. Kondacs Lajos elnök az 

ülést berekcsztetle.

Örvendetesnek tartjuk Szarvas község köz- 

gazdasági életének szempontjából, hogy ily szé

pen erősödik egy. a szövetkezeli eszme szelle

mében működő pénzintézet, ahol a kis egzisz

tenciák hiteligényei is kielégilettnek s az intézet 

tiszta nyeresége a tagok között kerül feloszlásra.

Kitünően sikerűit a Chován Kálmán 
Zeneegyesület hangversenye

A Zeneegyesület első bemutatkozása

nyitányM-ával. Kéler Béla: „Magyar vígjáték 

nyitény"-ával és Brahms: „V. és VI. Magyar

láncáéval vitéz Szomjas Frigyen karnegy első

rangú vezelése mellett, kifogástalan összjátékban. 

Molnár Anna fővárosi zenetanárnő csodás hang

szerén az érzelmek legszélesebb skáláját szólal

tatta* meg és játékát mindannyiszor a közönség 

tomboló tapsvihara követte. Szederkényi Nándor 

gimnáziumi zenetanár Vivaldi : A moll hegedű- 
versenyét mut?'ttft be fcencktfri kwrelloJ bravúros 

könnyedséggel és fölényes interpretációval. A 

hangverseny után a megjelent közönség javarésze 

az Árpád szálló földszinti nagytermében a késő 

éjjeli órákig együtt maradt és melegen ünnepelte 

a kiváló szereplőket.

A/, újjászervezett és egyesületbe tömörült 

szimfonikus zenekar vasárnap, május hó 5-én 

mutatkozott be először Szarvas közönségének, 

amikor is műsorába egy Szarvason újdonság- 

számba menő hangszert : a hárfát illesztette be. 

A nívós estélyi Raskó Kálmán gimn. igazgató, 

az egyesület elnöke -nyitotta meg, aki beszédében 

üdvözölte a nagy számban megjeleni közönséget, 

a Mezőtúri Frontharcosok Zenekarának itt sze

replő csoportjai. fíVcAlmási Molnár Anna zene

tanár-. hárfaművésznot és a szarvasi zenekultúra 

megjelent maec*násál, gróf Bolza Páll. A szim

fonikusok kibővítve, létszámukat a Mezőtúri Front

harcosok Zenekarának' egy részével három szám

ban szerepeltek a műsoron, Herold : „Zampa

részvét melleit kisétték utolsó útjára. Temetésére

iparoslársai az egyesületi lobogó alatt nagy

számban vonultak fel. —  Havranek János nyug.

MÁV. s.-liszt 59 éves korában Szarvason elhúnyt.

A  közismert vasúti tisztviselőt nagy részvét

mellett kedden délután temették el a katolikus

temető halottasházóból.(•

o T Q e t k e r -

k ^ X u ö '  / y ü A ö t v o r

— A pünkösdi műkedvelö-műsor középpontját 
a H0NSZ előadása képezi. A békeidők sok si
kert aratott, nagy táncos operettjét, a »Túl a 
Nagy-Kriváfion*-t adatja elő műkedvelőivel a 
HONSZ szarvasi csoportja május 15-én, szom
baton a Vigadóban. Az előadás rendezőségé
nek agilitása, ipiiidenre kiterjedő figyelme, á 
ratínlrozott szereplők igyekezete pompás sikert 
és igen nívós szórakozási lehetőséget igén A 
hangulatos, kedves meséjű, fülbemászó zené)ú 
operettet Kondacs Andor rendezi. Olvasóink 
figyelmét már most felhívjuk a jegyelővételre.

— Műkedvelőt rendeznek a leventék. Mint 
értesülünk — a Szarvasi Levente-Egyesület 
1921. évfolyambcli leventéi műkedvelő-előadást 
rendeznek. Móricz Zsigmond „Légy jó mind
halálig- cimű nagysikerű haroinfelvonásos szín
darabját adják elő a Városi Színkörben június 
6-án, vasárnap.

-  Eredeti színmű bemutató Nagyszénáson. 
A nagyszénási Stefánia Védőinlézet vasárnap 
este a Kultúrház nagytermében a közönség nagy 
érdeklődése mellett műkedvelő előadást rendezett. 
Az ügyes műkedvelők nagy sikerrel adták elő 
Oskó Jolán nagyszénási községi óvónőnek a 
„Gyöngyöstopánka" cimű 2  felvonásos hangulatos 
mesejátékát. A kedves, behízelgő meséjú, ügyesen 
felépített, a figyelmet mindvégig lekötő színdarab 
szereplői lendületes játékkal igyekeztek a darab 
szépségét teljes egészében kihozni. A darabban 
előforduló dalok zenéjéi Jánszky Elemér a jónevű 
békési zeneszerző szerzette és a szöveghez oly 
pompásan simuló zene szintén nagy tetszést, 
aratott. A darab előadása elQM Orosz Iván lapunk 
szerkesztője tartott előadást a magyar vidék 
kulturális hivatásáról, értékeinek megbecsüléséről 
a magyar szellem egyedülálló alkotó erejéről- Az 
előadás Után jóisi került táncmulatságot rendeztek.

— Sofför-tanfolyam Szarvason. MOLNÁR 
BÉLA okL gépészmérnök, gazd. tanintézeti tanár 
a kővetkező hetekben gépjárművezetői (soffőr) 
tanfolyamot rendez, amelyre Jelentkezni lehet 
nála személyesen, vagy a gazd. tanintézet vegy
tan-fizikai laboratóriumában CSONKI SÁNDOR 
laboránsnál. A tanfolyam teljes elméleti éa gya
korlati kiképzést nyújt és kell&számú Jelentkező 
esetén helyben levizsgáztatja résztvevőit. A tan' 
folyamra jelentkezhetnek hölgyek és elméleti 
továbbképzést igényifi urak is, akiknek szükség 
estén kOlőn csoportban tartom sz előadásokat.



PARÁDFÜRDŐ
nagyszabású újjáép íté se

június első felében befejezési nyer. -

Új gyógyszálló, vendéglő, kávéház. casinóépület. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel szobákat aján
latos már most foglalni. Arzén, vasas, timsós és 
szénsavas fürdők. Modern vizgyógyintézet. Ivó* 
kúrák, 24° C hegyi strand. Kérjen prospektust.

—  Közgyűlés a községnél. Szarvas község 

képviselőtestülete szerdán délután rendkívüli köz

gyűlést tartott, amelyen a vármegyei kisgyűlés 

határozatát ismertették a Józsa-ügvben.

— Tanáregyesületi közgyűlés. Az Országos 

Ev. Tanáregyesület ezidei közgyűlését május hó 

16. és 17-én Szarvason, a Vajda Péter gim ná

zium  tornacsarnokában tartja meg. A megnyitót 

Bánkúli Dezső alelnök mondja. A gyűlés lárgy- 

sorozatán irodalmi nevelésünk időszerű kérdései

ről felolvas dr. Kerecsényi Dezső, a szociális 

nevelés feladatairól előad dr. Belohorszky Ferenc. 

Az egyes szakosztályok ülésein a „Helynevek 

jelentőségéről az oktatásban" cimű értekezését 

felolvassa dr. W eidlein János, „A munkáltató 

támlás és a fizikai gyakorlatokéról értekezik 

W agner Géza. A közgyűlés napján délután a 

résztvevők egyes csoportjai a gazdasági taninté

zet bikazugi tangazdaságát, a Pepikcrlet és a 

békésszentandrási duzzaszlóművekel tekintik meg.

—  Értesítés, A Fűszcrkcrcskcdök Országos 

Egyesületének Szarvasi Körzete értesíti tagjait, 

hogy ez évi rendes tisztújító közgyűlését m á

jus hó 23-án délelőtt 11 órakor —  határozat

képtelenség esetén jún ius 13-án délelőtt 11 óra

kor — egyesületi helyiségében tartja meg, 

melyre a tagokat tisztelettel meghívja

az Elnökség.
—  Új üzlet a Horthy Miklós-úton. A szarvasi 

kereskedötűrsf-dalom egy agilis és kedvesmodorú 

iagja, S/.cJeczky Vilmos a Horthy Miklós-úlon, 

a postával szemben vas- és fűszerüzletet nyílott. 

Szarvas közönsége megértéssel fogadja Szeleczky 

V ilmos vállalkozását, aki modernül berendezel! 

üzletével, szolid árakkal és figyelmes kiszolgá

lással áll a nagyközönség rendelkezésére.

— Alakuló közgyűlés. A szarvasi kézmű- 

iparossag folyó évi május hó 17-én, pünkösd 

másodnapján délután 2 órakor az Iparlestülel 

székházában Kör alakuló közgyűlést tart. Ezúton 

is felkéri a Szervező Bizottság az iparosságot, 

hogy ezen közgyűlésen leljes számban megjelenni 

szíveskedjen. A vonatkozó köri alapszabály az 

Iparlestület kivatalos óráin bárki által meg

tekinthető. A  Kör szervező bizottsága.

68. M. Kir. 
Állami Sorsjáték

17.000 nyeremény
250.000 ar. pengő értékben.

F ő n y e r e m é n y :
40.000 aranypengö.

N Y E R E M É N Y E K :
2 0 .0 0 0  aranypengö 4-szer 2 .500  ar« P
10.000 aranypengö 6-szor 2 .000  ar. P
2-szer 5 .000  ar. P 10-szer 1.000 ar. P

és még több nyeremény, melyek mind 
készpénzben fizettetnek ki.

Húzás 
június 4-én

Sorsjegy órak:

Egész: ar. P 3 '—  Fél: ar. P 1 *5 0

Sorsjegy kapható osztálysorejegyfóárusltóknál és 
dohánytózsdékben. Postai megrendeléseket a pénz 
előzetes beküldése után azonnal teljesít a M. Kir. 
Pénzügyigazgatóság (Budapest, V., Szalay-u. 10.)

Szarvaspn egy férfire 62 pengő ital- és dohány
fogyasztás, a tejet fogyasztókra pedig fejenként

csak 10 pengő esik
Az aknás kutak vize mind fertőzött Szarvason

Dr. Molnár János, Szarvas község ügyve
zető orvosa a képviselőtestület multheti közgyű
lésén terjesztette be a város lakosságának köz- 
egészégügyéről szóló jelentését, amelynek adatait 
a múlt év második felének történéseiből vette. 
A mindenre részletesen kiterjedő, tanulmánynak 
is beillő jelentésből a következő érdekesebb 
adatokat közöljük : *

A jelentés szerint a múlt év második fele 
egészségügyileg kielégítőbb volt az első félévinél. 
A házasságkötések száma kétszeresére emelke
dett. Csökkent a ragályos fertőző betegségek 
okozta halandóság is. Diftéria ellen 941 két éven 
aluli gyermek lett beoltva, mit; hasihagymáz 
ellen pedig 3426 egyént oltolfak be. Az Orszá
gos Közegészségügyi Intézetnek 68 aknás-kút 
vizét küldték be vegyelemzés végett, amely meg
állapította, hogy egyetlen egynek a vize sem 
kifogástalan emberi élvezetre, a legtöbbje szeny- 
nyezett és baklériumokkal fertőzőit. Az 1936. 
évben a gyulai kórházba 43 férfit, 43 nőt és 23 
gyermeket, összesen 109-et 136 ízben utaltak be. 
A csabai kórházba pedig l nőt. A mentőállo
más a múlt évben 21 egyéni részesített elsőse
gélyben. 113 betegszállításnál működött közre, 
tehát 134 esetben vette ajközönség használatba. 
Ebből Szarvasra 102. Csabacsűdre 9. Endrődre 
7, Öcsödre 6, Szentandrásra 4, Kondorosra és 
Jőzsefszállásra I — l esik. A Stefánia Szövetség 
fiókjának l l 20 védence volt a múlt évben. In
tézeti rendelés nőknél 767, csecsemőknél 2825, 
kisdedeknél 1227 esetben volt. Quarz fény ke
zelésben 60 gyermek részesült. A szülőotthonban 
155 asszony kapott helyet. A község elöljáró
sága népgondo/.ásra 3757‘38 pengőt, gyorsse
gélyre 1761 pengőt költött. A szegényháznak

64 lakója volt. A múlt év jobb terméshozama 
miatt a tízórai ozsonnázfatás, valamint a Zöld
kereszt akció szünetelt. A helyzet javulását iga
zolja az élvezeti cikkek forgalmának megnöve
kedése is. Az 1936. évi borfogyasztás az elozo 
évi fogyasztással szemben 36 százalékkal, a sör
fogyasztás 45 százalékkal, a likőrfogyasztás 33 
százalékkal emelkedett. A pálinkából az előző 
évi 12.949 liternek minlegy háromszorosa 37.012.5 
liter lett megadóztatva, A dohánytőzsdék forgal
ma a múlt évben 214.715 pengő volt. Az össz
lakosság 15 éven felüli férfi részére (9168 fő) 
fejenként az elfüstölt összegből 23*40 P esik. A 
szeszfogyasztásból pedig egy férfire 38’56 P jut. 
Az italokra és a dohányra kiadott 567.785 pen
gőből átlagosan 62 pengős fogyaszlás esik. Vi
szont a tehenek szama a kélezeret se haladja 
meg. ami 20 hl tejtermelés mellett a lakosság 
napi fejadagja átlagban a 2 decit se haladja 
meg. A nép táplálkozására gyűjtött adatok szerint 
a lakosság 41.2 százalékának táplálkozásából 
hiányzik a tej. Körülbelül 8 ezer hektoliter tejel 
feldolgozva elszállítanak, igy a 12 ezer hektoliter 
lejből a leje! fogyasztó 58.8 százalék évi fej
kvótája 10.72 pengő. Tehát amíg egy lélekre 62 
pengős ital és dohánykiadás esik, addig tejre 
csak 10.72 pengő. A születések állandó csökke
néséből az egykerendszer elharapódzására lehet 
következtetni. A halálozás arányszáma pedig 
állandóan emelkedik. A természetes szaporodás 
ezek szerint igen kedvezőtlen. Az 5—8 száza
lékos országos átlaggal szemben nálunk csak 
2.72 százalék. Csökkent a tuberkulózis okozta 
halálozások száma is.

Beszélő adatok ezek. erdemes felettük el
elmélkedni. Hova jutunk, ha igy haladunk, előre ?

— Budapestre kedvezményes utazási iga
zolványok kaphatók Tákös Lajos ipartestületi 
jegyzőnél, ára P 2  80. Érvényes április 24-től 
május 18-ifí.

— Új védőnő Öcsödön. Az Országos Köz- 
egézségügyi Intézet vezetősége Szúnyogh Gabriella 
öcsödi közegészségügyi védőnőt saját kérelmére 
Ceglédre helyezte át. Öcsödre helyébe Tomay 
Erzsébetéi nevezték ki.

—  Szülésznő választás. Öcsöd község képviselő
testülete dr. Ugrin László járási főszolgabíró 
elnöklete mellett tisztiszéki-ülést tartott amelyen 
a megüresedett községi szülésznői állásra Jordán 
Antalné okleveles szülésznőt választották meg.

—  Ritka halászzsákmány. Komlós Antal öcsödi 
halászmester a mull héten egy negyvenöt kilo- 
gramos harcsát fogott ki a Körösből. A ritka 
halászzsákmányt Budapestre szállította.

—  Az Atilla Új száma. Csizmadia Sándornak 
a jónevű vidéki írónak szerkesztésében megjeleni 
Atilla cimű szépirodalmi, társadalmi és zenei 
folyóirat 2-ik száma most jeleni meg. A csinos 
kiátlitású lapban dr. Benci Zoltán értekezik az 
Atilla név helyes irása felelt. Dr. Kompaszki 
László, V. Sipos Ida, Timár József, Csizmadia 
Sándor, K. Katonn József, Csongrádi Sándor, 
Murgács Kálmán, Medgyesi Katalin prózai írásain 
kívül többek között Ölbey Irén, Genszky Géza 
verseil találjuk. A lap évi 5 pengő áron Komódiban 
lévő kiadóhivatalában is előfizethető.

— A Budapesti Nemzetközi Vásárra félárú 

utazásra jogosító igazolványok minden felvilá

gosítással Andermannál kaphatók. Az igazol

vány háromszori díjtalan belépésre jogosít. Ára 
P 2’80. Érvényes április 24-től május 18-ig.

Elsőrendű

tennisziitők
már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papirkereskedésében, I., Horthy Miklós úl 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás l



r* « I« jí i • i a ít

alkatrész
Szükséglétét már 
most ízerézze be:
gyári áron

k A l m á n  Jó z s e f !
műszaki és gép kereskedőnél

Budapest, V., Kálmán ú. 14.
vaiíV: a helyi íjaegbizottnál;

MiklVa Pálnál
(, víIvjq

— A Székesfővárosi M. Kir. Pénzügyigazga
tóság felkéri az igen tiszteli közönséget, hogy aki 
a címére küldött állami sorsjegyet megtartani 
óhajtja, qnnak áréi a postatakerékpénztéri befize
tési lap felhasználásával mielőbb egyenlítse ki. 
Aki a megküldött sorsjegyet nem kívánja meg
tartani, szíveskedjék azt a mellékelt portómentes 
küldésre jogosító válaszboríték felhasználásával 
visszaküldeni oda, ahonnan érkezett. Az állami 
sorsjáték jótékony célt szolgél saki a megtartani 
nem kivént sorsjegyet vissza nem küldi, a jótékony- 
célt károsítja meg. A sorsjegyek visszaküldése 
díjtalan.

—  A Szarvasi Méhészkor választmánya folyó 
hó 9-én délután 2-kor az iparos tanonciskolában 
ülést tart, melyen négy új méhészellenör válasz
tását ejti meg. Ezúttal értesíti az elnökség a kör 
tagjait, hogy folyó hó 9-én délután 4*kor Rohony 
István, 23-án délután 2-kor meg Marozsi János 
méhészetének a megtekintése lesz. Gyülekezés a 
nevezettek méhésztelepén.

—  Háziasszonyok ! Nem kerül pénzbe, mégis 
a legjobb lésztarecepteket megkapja, ha még ma 
kéri a DR. OETKER-FÉLE világhírű FÉNYKÉPES 
RECEPTKÖNYVET melyet bárkinek ingyen meg
küld a gyár: DR. OETKER A. Budapest VIII. 
Conti utca 25.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben május 1—6-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek: Mitnyan Mihály és Balázs 
Marié leánya Ilona és fia halvaszületett, Szrnka 
György és Jancsó Mária fia György, Horváth 
Imre és Dobó Mária fia László-György, Kis 
György és Bliznák Anna fia György. jfj. Csícsely 
György és Konslantinovics Judit leánya Judit, 
Galáth Mihály és Mravik Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna. ifj. Valkoyazki Mihájy és Klimaj Erzsébet 
Jeánya halvaszületett, Bullermann és Flei-
scher Margit fia D^vid-Dénes, Zsamba János, és 
Hűdák Anna leánya Anna. Házasságot kötöttek : 
Kfcrösparti Pál Skorka Zsuzsannával Elhaltak : 
Melis Mátyás 80 éves, Simon Gyula 60 éves, 
özv. Litauszki Györgyné Litauszki Mária 79 éves, 
Feder Pál 99 éves. Havranek János 59 éves, 
Demcsák János 79, Deutschensc}imiedl András 
65 éves. 3'Znyida János 80 éves, Hraskó Zsu
zsanna 2 hónapos korukban.
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:old“ yffiamos 
hőpárnák üzeme

, N l k k e l e ? , é
vllfikraÖs műszaki

. p Z U V d  v á l l a l a t a
vKépviseletek: SINQER varrógép, I^ETRO 
FÓR főzőkályhp, OMEGA rádió fűtőtelep,* 
_________ SOLUS gum micsiszoló________
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t pr- i(léhé^ ^tóaaó-gyülés,^ ̂ taryfsi'l^éhés^'
kor yásárnap^délután az iparostanonc-iskolában 
jelőg^-gy^ljést; i;$ndezett. Némethy Samu nyug. 
polgári iskolai igazgató tartalmas beszámolót 
tartott a közelmúltban megtartott méhcllenőr- 
tanfolyamról, majd Kapuszta János számolt be 
a méhészetbe vágó dolgokról.

— Tenniszütök szakszerű húrozását NAGY 
Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 
vállalja. Horthy Miklós út 9.

. — A B. MÁV futballcsapata mérkőzik vasár
nap Szarvason. Az elmúlt vasárnap a Turul 
Mezőberényben*vereséget szenvedett a j<Jképcs- 
ségű Textiltől. — Vasárnap a bajnokságratörő 
csabai MAV-al mérkőzik a Turul Szarvason 
délután 4 órától. . f

Meghívó

A szarvasi Polgári Kör 1937. május hó 17-én 
délután 2 órakor saját helyiségében évi rendes 
közgyűlést tart, melyre a tagokat ez alkalommal 
meghívja az elnökség.

TÁRGYSOROZAT

1. Elnöki megnyitó.
2. Évi jelenlés a kör működéséről.
3. Zárszámadás és vagyon mérleg felolvasása.
4. Esetleges indítványok.
2 ̂  2 ̂  1__' V ' f. f! 'S >

Kóczy divatáru-kereskedő 
közleménye

Egészen prima férfiöltöny-kelmék, menyasz- 
szonyi kelengyék 6 havi folyószámlára vásá
rolhatók, azonnali fizetésnél minden cikkre 

10  százalék engedmény levonható. 
FÖNIX-gallér tucat-vételnél 4 hóra beosztva 

fizethető.
A legjobb faszövölt és grádli ablakredőnyök 

 ̂ minden méretben rendelhetők.

Ad l§9— 19JJ7. szám. 

Versenytárgyalási hirdetmény.

A szarvasi ág. h. evangélikus egyházközség 
ótemploma és tornya Túiiső-belső javítási mun
káinak vállalati úton való végrehajtására nyilvános 
írásbeli versenytárgyalást hiidet. A szabályszerűen 
kiállított, zárt. lepecsételt, ajánlatok „Ajánlat a 
szarvasi ág. h. ev. egyház ótemploménak javítási 
munkáira" külső felirattal legkésőbb folyó évi 
május hó 22-én 17 óráig adandók be az egyház 
gondnoki hivatalában. Bánatpénz az ajánlati 
összeg 2 százaléka. A vonatkozó kiírási művelet 
ugyanott megtekinthető, illetve beszerezhető az 
ajánlati lappal együtt 2 P árban. Az esetleg szük
séges felvilágosítások ugyanott adatnak meg. 
Az ajánlatok felbontása a beadási határnapon ,17 
órakor eszközöltetik bizottságilag. Az egyházköz
ség a szabadváiasztás jogát fenntartja.

Szarvas 1937. május 3-án. .
Barfos l*ál sk«

** , Wgató-Jslkgiz

63/1937. kpv. sz. Békés vármegye központi választmánya 

HIRDETMÉNY.

Békés varmegye Központi Választmánya közhírré 
Jeszi, hogy az 1938. évi országgyűlési választói ideig- 
lenes.névjegyzék éspedig az 1937. évi végleges, az 
,193&,évi decemberi hó3l-ig 23. életévüket már betöl
tött férfiaknak, és 29. életévüket mér betöltött nőknek 
pótnévjegyzéke, valamint az 1925. évi XXVI. t.-c. 36. 
§-ának rendelkezései értelmében kihagyottak névjegy
zéke, a választókerület székhelyén az egész választó- 
kerületekre vonatkozólag., tovóbbé az egyes városok és 
községek választóira vonatkozó részei az illető város
ban vagy községben 1937. évi méjus hó 16. napjától 
június hó 14. napjáig bezárólag közszemlére fogjtité- 
lelni. A közszemlére való kitétel a városházán vagy a 
községházán naponként reggel 8 órától déli ;.1£ óráig 
.— vasárnap is.— történik. Ez idő alatta névjegyzéket 
és a kihagyottak jegyzékét az illető hatóság megbízott- 
jajnak jelenlétében mindenki megtekintheti és közna
pokon délután 2 órától 6 óráig lemásolhatja.

Bármelyik választó felszólalással élhet a központi 
választmányhoz amiatt, hogy •

...» a) a pótnévjegyzékbe valakit jogosulatlanul vet
tek fel.

b) a kihagyottak: névjegyzékébe nem vetlek fel 
.oly^1* ^kit abba- az, 1925. évi XXVI. ;t.-c., 3f>. §-ának 
rendelkezései értelmében fel Kellett volna venni.

’A kihagyás ténye ellen csak maga az érdekelt szó
lalhat fel.

A felszólalást 1937. évi május hó 16. napjától május

b •£ *  'i>j' t W i1' ” * ■’ 1 J Vk ''l
n6 30. napjáig bezárólag lehet benyújtani, a központi 
választmányhoz kell intézni* de a városok polgármeste
rénél, jllefye a .községi főjegyzőnél keU beadni.

Felszólaló köteles felszólalását indokolni és mellé
kelni azokat az okirati bizonyítékokat; amelyeknek meg
szerzése az egyeseknek módjában állhat, azokra a bi
zonyítékokra pedig, amelyeket megszerezni nem képes, 
akként köteles felszólalásában utalni, hogy azok az 
elöljáróságok, illetőleg a központi választmány által 
feltalálhatok vagy beszerezhetők legyenek. A felszólalás 
olyan változásra is alapiiható, amely az összeírás óta 
állott elő. i

Á felszólalások benyújtásuktól kezdve június hó 14. 
napjáig bezárólag a fentebb megjelölt helyen és időben 
szintén közszemlére fognak kitétetni. A felszólalásokra 
mindazok, akiket a felszólalás joga megillet, május hó 
16. napjától június hó 14. napjáig bezárólag Írásban 
észrevételeket nyújthatnak be.

Az észrevételek benyújtásának módja ugyanaz, mint 
a felszólalásoké.

Az. akinek a névjegyzékbe felvételre vuió jogosult
sága ez 1937. év folyamán nem az előirt korhatár be
töltése cimén. hanem bármely más jogcímen (1935. 
XXVI. t.-c. 1—4. §. és 33. §. 5. bekezdése) nyílik meg 
1937. évi május hó 16. napjától május hó 30. napjáig 
bezárólag a varosokban a polgármesternél, községek
ben a községi főjegyzőnél Írásban vagy személyesen 
szóval kérheti a pólnevjegyzékbe való felvételét. A 
szóbelileg előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell 
foglalni.

Az 1925. XXVI. t.-c. 40. §-a 3—7. bekezdésének a 
rendelkezése, a2 előző bekezdés értelmében előterjeszt
hető kérelemre is irányitandók azzal a kiegészítéssel, 
hogy o kérelmet o polgármester, illetőleg községi fő
jegyző köteles a választójogosultság szempontjából át
vizsgálni. észrevételeit a kérelemre rávezetni és 1937. 
évi június hó 15-ig azt a központi választmányhoz 
beterjeszteni.

Gyula, 1937. április hó 30-án.

Dr. vitéz MÁRKI BARNA alispán.
, ( . . , 3  központi választmány elnöke.,
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H e ly b e li g a b o n a á r a k
Búza . . 18 80 — 18 80
Tengeri m. 9 80 — —’—>
Árpa . 13 80 -  13 80
Zab. ...................14'----- 14 —

P U B L I K Á C I Ó

Tehénjárások kiadók: IV. 131. — 11. 211. — 11. 10Q. 
-- IV. 156. — Ili-. 112. — III. 267. — IV. 185. -  I. 172.
-  Lábon álló here eladó, IV. 564. Méhrajok elő* 
jegyezhetők, here eladó, T 11. 227. — Fejős tehén el
adó. T II. 74. — Macózugban dinnyeföld eladó, IV. 126-
-  Ház eladó, II. 364. -  T V . 32. -  I. 118. -  111. 
230. -  T II. 135. -  I. 424. -  Krakó 14. -  IV. 127.
-  T 11. 249. ~  T IV. 110. -  *V. 194. -  III. 145. -
I. 437. -  1. 14. — 4 hold föld tanyával eladó. T VII. 
82. — 3 hold föld tanyával eladó. T III. 169. — 6 hold 
föld eladó. 11. 263. — Ház eladó. 1. 551. — Szőlő Fu- 
rugyban házzal eladó, 894. — Ház eladó, 111. 107. — 
Kútágaf, kútgém eladó, T V; 68. — Köles, szójabab 
eladó. 11. 212. — Használt nád eladó, 11.269.— 6 hold 
föld kiadó. 1. 15L , . . , x „ .......... ,

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

út 9. szám.

. 3 szobás komfortos lakást keresek augusz
tusra „Pontos fizető" cimre a kiadóba.

. III. kerületben házal keresek megvételre. 
Cim a kiadóban megtudható.

. Özv. dr. Sziráczky Jánosnénak Halásztelkén 
levő lucernája .első kaszálásra kiadó. Érdek
lődni lehet II. kér. 96. szám alatt.

. Eladó II. kér. 444 számú ház. Jelentkezni 
lehet a helyszínen. , B

---------------------- - " • ! .! . 1 -■>
. Eladó 111. kér., 249. ház. Érdeklődni lehet 

ugyanott, vagy a közgyámi hivatalban.

* .J .  kerület. 4 8 £  számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

.. U. kerület, 144. számú ház eladó. .

vE l̂adó egy hálószoba- £s konyhabútor fc»e- 
repdezés. . Érdeklődni Jöhet. I., J 1 & s?r difiit.

,,, Feleiéi szfrk<pzft8 és kiaclö N A p Y  Š A N JÖ 0  

Nyomatott a Szarvasi Kozíony nyom<la> és iLapkiadóvil* 
lolat nyomdájában, I. Horthy Miklós ni 9. szám.


