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Kultúrális közvéleményt
Irta: Dr. FARKAS ELEMÉR országgyűlési képviselő

A kultusztárca legfontosabb problémájá
nak és általános céljának azt a nemzetnevelő 
feladatot tekintem, amely a magyar közfelfo
gásnak gyökeres átváltoztatását tűzte ki céljául. 
Senki sem hivatottabb erre, mint a kultusz- 
miniszter. S foglalkoznunk kell ezzel a kérdés
sel, akkor, amikor annyi szó esik a fiatalság 
problémájáról és amikor mindnyájunknak érez- 
nünk kell azt a feszifő erőt, amelyet a fiatal
ság el nem helyezkedése jelent. Át kell alaki
tanunk egész közfelfogásunkat és e téren a 
kultúrpolitikának igen fontos feladatai vannak. 
Én egy általános kultúrális közvéleményt sür
getek. Szerintem egy általános kultúrpropagan- 
dának kell kialakulnia éspedig olyannak, ame
lyért boldogemlékű nagy. Klebesberg Kunó egé
szen utolsó lehelletéig küzdött. Az önálló eg
zisztenciák megteremtése ebben az országban 
elengedhetetlen feladat. Az intelligenciának iro
dalmi, s főleg jogászi műveltsége, a fixfizetéses 
állásokba való tódulás, a gazdasági termelésben 
való közvetlen részvételtől való húzódás, ko
rántsem idealizmusnak a jele, hanem a munka 
nehezebb elemétől való irtózás s ezzel kapcso
latban a vele rokon tohonyaságnak a megnyil
vánulása. Az intelligencia körében mutatkozó 
ezzel a bajjal lelkileg rokon áz a jelenség ’ is, 
hogy a nép fiai, a vidék ^gyermeke! otthagyják 
földjüket, ásót, ekét, borónát és egy fixfizetéses 
rendőri állásért hajlandók felcserélni mindent

világon. Amaddig nincs meg a kedv a gaz
dasági termelésben való. közvetlen részvételre, 
addig a gazdasági helyzet jobbtafordulásáróLnem 
igen lehet szó. Sokan azt mondják, hogy a kultúr
politika segítségével próbáljunk szociálpolitikát 
folytatni. Akik ezt mondják, azok azt követe
lik tőlünk, hogy szüntessünk be egy-két egye
temet, szüntessünk be egyetemi tanári álláso
kat s inkább tereljük a fiatalságot mezőgazda- 
sági szakiskolákba, vagy középfokú ipari tan
intézetekbe. Hiszen kétségtelen, ebben van va
lami igazság, csakhogy ezt a kérdést iskola- 
szervezeti problémákkal megoldani nem lehet. 
Ha nincs meg a kedv a gazdasági térni elésben 
való közvetlen részvételre, akkor a mezőgaz
dasági szakiskolát végzett emberek mind ott 
fogják hagyni a földet, az ásót, ekét, boronát, 
eljönnek Budapestre, itt valamennyien felügye
lők, igazgatók akarnak lenni, közben azonban 
élfogy a felügyeltek és igazgatottak tpmege. 
Nagy adag naivitás kell ahhoz, hogy azt higy- 
jük, hogy tisztán kormánymunkával el lehet 
érni egy anyagi prosperitást. Végre be kell 
látnia ebben az országban mindenkinek, hogy 
az élet második felében jómódot csak az élet 
első felében végzett erős, megfeszített munká
val lehet elérni. Ameddig meg nem szűnik ez 
a felfogás, amely a fixfizetéses állást és pályát 
látja a karrierek ideáljának, addig az állampénz
ügyek szanálása után a mezőgazdaság szanálása 
bekövetkezni nem fog. A kultuszkormány tö
rekvését — amint ez például idei, előttünk, 
napról-napra érvényesülő költségvetésből is ki
tűnik — általánosságban két szempont jellemzi. 
Az egyik helyes törekvés: azoknak a kultúr
politikai értékeknek konzerválására, amelyeket 

nagy elődök és nagy alkotók életében kedvezőbb 
gazdasági viszonyok között teremtettünk meg ma
gunknak : a másik szempont pedig a történelem- 
tudós kultuszminiszter okos célkitűzése és az élet 
reális szükségleteinek bölcs szemlélete. A kul
tuszminiszter ismeri tradícióinkat és azokból 
nem enged.

A Kormányzót ünnepük 
a szarvasi frontharcosok
Vasárnap délelőtt díszközgyűlést rendeznek 

az Árpád-szálló dísztermében

— Saját tudósítónktól. —

A szarvasi frontharcosok kedden 
délután értekezletet tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy a Kormányzó Bu
dapestre való bevonulásának 15-ik 
évfordulója alkalmából díszközgyűlést 
rendeznek, amit vasárnap délelőtt fél 
12 órai kezdettel az Árpád-szálló dísz
termében tertanak meg. A diszköz-

Dalkar énekszámai között dr. Schauer 
Gábor főszolgabíró elnöki megnyitót, 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd kir. járás- 
biró, vezetőtiszt ünnepi beszédet mon
danak. Dr. Ribárszky Pál orvos, tiszti
titkár javaslatot terjeszt elő. A dísz
közgyűlésre ezúton hivja még az 
egyesület a város lakosságát.

gyűlés tárgysorozatában a Szarvasi

Nagy érdeklődés mellett folytak le 
a Nemzeti Egység nagygyűléséi
Több országgyűlési képviselő jelent meg azokon

mondott nagy beszédet, Bajkay Lajos öcsödi 
költő hazafias verset szavalt és Jánossy 
Gábor kedves humorával nevettette meg az 
egybegyűlteket. Délután Békésszentandráson 
volt nagygyűlés, ahol Lénárt Imre helyi elnök 
megnyitója után dr. Tóth Pál mondotta el 
beszámolóját kitérve az összes bel- és kül
politikai kérdésekre, majd Váry Albert, dr.

- Mezey Lajos és Jánossy £ábor beszéltek. 
A járási csoport elnökének, Raskó Kálmán
nak lendületes és értékes beszéde rekeszteite 
be nagygyűlést, amelyen Szarvasról is szép 
számban vettek részt az érdeklődők. A 
járásunkba jött képviselők még vasárnap 
délután otthonaikba utaztak.

(Saját tudósítónktól.) A Nemzeli Egység 
járási szervezete az öcsödi és békésszent- 
andrási szervezetekkel vasárnap Öcsödön és 
Békésszentandráson tartott nagygyűléseket. 
Amint értesülünk, a lakosság mindkét helyen 
nagyérdeklődéssel fogadta a szónokok be
szédét és nagy számban vett részt a gyűlé
seken. Öcsödön Oláh Antal ügyvéd elnöki 
Tnégnyítójá után dr. Tóth Pál 'ritondotta el 
tartalmas beszámoló beszédét, majd Já
nossy Gábor és dr. Mezey Lajos ország- 
gyűlési képviselők beszéllek a közönség nagy 
figyelme mellett. Délben a képviselők tisz
teletére közebédet rendezlek, amelyen Oláh 
Antal üdvözlő beszéde után Váry Albert

Szabolcska Mihály emlékezetének áldoztak 
a szarvasi öregdiákok

Nagyon sokan vettek részt

(Saját tudósitónktól.) Szabolcska 
Mihálynak, a neves költőnek halála 
évfordulóján, szombaton este jólsikerült 
emlékünnepséget rendezett a Szarvasi 
öregdiákok Szövetsége Budapesten. 
A nagy számban összegyűlt közönség 
soraiban ott volt á költő két fia: dr. 
Szabolcska László temesvári ref. es
pereslelkész és dr. Szabolcska Mihály 
budapesti törvényszéki biró is. Meg
jelentek még dr. Raffay Sándor ev. 
püspök feleségével, dr. Ravasz László

á  budapesti em lékünnepen

ref. püspök felesége, dr. Návay Aladár 
rendkívüli követ és még igen sokan 
mások. Raffay Sándor elnöki megnyitó 
beszédében megemlékezett a költőről, 
egykori osztálytársáról. Baja Mihály 
epizódokat mondott el Szabolcska 
életéből. Bakó Olga Szabólcska-ver- 
seket. szavalt, Bánhidy Lujza pedig F. 
Placskó Klári zongorakisérete mellett 
megzenésített Szabolcska-költeménye- 
ket énekelt.

Kétszáz járásunkbeli munkás részére nyújtott 
munkaalkalmat az ármentesités

A kormány tettekkel gondoskodik az ínséges ffijjÜmunkásságról

(Saját tudósítónktól). Közismert az a radt munkásság részére munkaalkalmat biz- 
tevékenység, amit a vármegye vezetősége tositson. Mint arról illetékes helyről értesül- 
egész nyár folyamán kifejtett, hogy az aszály- tünk, ezen akció teljes eredménnyel végző
kár következtében aratási munka nélkül ma- dőlt. A m. kir. kormány egyes ármentesitő
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társulatok bekapcsolássá^ oldotta meg a 
kérdést, amelyeket tekirtáyes összegű állam** 
köldiqijbén irészéélíett, ni3íy a niilttkartélkü- 
iiek fimégeit e líté l müntöban részesíthes
sék. Enesüléíjütik *z&iht áz államkölcsöno- 
két erijjtédélyéző rendéletek . már leérkeztek 
és héiFpn a Kprőé^-íitea—Marosi órmenté- 
sitő társulat 750 munkással megkezdte á 
munkálatokat. Ha ehhez hozzávesszük a pár 
héttel ezelőtt megkezdett harcsási álvágás 
munkálatait, mely több mint 200 munkás él
helyezését tette lehetővé, továbbá a Szarvas 
község határában folyamatban levő halász
telki munkálatokat, melynél a nyár folyamán 
hozzávetőlegesén 150 murikás volt állandóan 
álkélmázva, — úgy niég kall állatta hu rtk 
*zt, hogy a vármegye területén a kormány 
segítségé.és a vármegye vezetőségének gon
doskodásé folytán ezidőszerint 1400 munkás 
kapott alkalmazást, mi által családjának el
tartóéiról ö tél fólyamán gondoskodni képes 
lesz. Ez a körülmény kétségtelenül igazolja, 
hogy a kormány nemcsak  ̂ szóval, hanem 
tettékkel is a nehéz helyzetbe jutott föld
munkásság segítségére siet, mert hiszen meg
elégedéssel állapíthatjuk meg, hogy várme
gyénk területén az utóbbi években talán még 
noha sem folytak oly nagyarányú közmun
kák, melyek egyidőben 1400 ember alkalma
zását tették *volna lehetővé. Értesültünk egy
idejűleg arról is, hogy tekintettél a rnünka1- 
nélküliéknek ezévben különösen magas szá
mára. a vármegye vezetősége úgy intézke
dett, hogy azon munkások, akik a fentemlitett 
gát, útépítési vagy más hasonló termé
szetű itözmunkánál 70 P kezesetet értek él, 
más munkásokkal legyenek felváltva, akik 
eddig még keresethez nem jutottak és arra 
feltétlenül rá várinak szorulva. A most meg
indult munkához 100 szarvasi, 50 öcsödi és 
50 békésszentandrási munkást vettek fel.

HIJRÉK
A  vidék győzött!

A mosf be fejezett tehetség verseny en nem 
az az érdekes, személy szerint ki kapott jutalmat,' 
állást Sokkal érdekesebb a vidékiek fölényes 
győzelme a főváros felett Körülbelül annyi ke-

r^dtí̂ blrí̂ ílskolQi. végzett diákot küldtek Buda- 
pgjHtik uútófcxíf és a győztesê  közt körül- 
Wptf vidéki ' Pún, jmrii pestis#
Q&aáÓáusoV ketéHk már bizonyosan á jelentéi 
okait & csáMHgyáft érdemes sürgősén eltűnődni 
á főváros Uftinófc is, hogyan* miképpen maradt 
lé a Jővő íéreskédöinek első konkurenciáján a 
péstí gyérek, aki pedig élel/nes, talpraesett szo
kott lenni minden dolgában? A mozifelvevőgép 
Jupiter-támpája hirtelen csinos vidéki lányok, 
nevet6 vidéki fiuk felé tordalt. Ebből a hideg 
éles fényből egy sugár talán messzebb is eljut, 
él a magyar vidéki városokig. Egy sereg szülő 
lesi ótt a tégi boltokban szoroágó érzéssel ennek 
á uérsenynek a végét. Vájjon gondoltak-e az 
OKIStszép ünnepségén fnegjelent körmányférfiak 
és parlamenti tagok arra, hogy milyen gyötrő, 
idegmunka folyik ezekben a kisvárosi botiakban, 
ipaiüzemekben, ahonnatt elküldték á mai győ
zelemre a vidék kibontakozó, friss tehetségeit. 
Adaésék meg hát minden tiszteiét elsőbben a 
vidék haladó pedagógusainak, afeífe ezeket a 
kitűnő gyerekeket előkészítették a versenyre. De 
mindjárt égyúfial kérünk több gondot és meg
értést, sorsuknak könnyítését a megelőző gene
ráció számára is! Mert könnyű örvendezni a 
kibontakozó tehetségeknek. De mily nehéz fel
nevelni ú mar-mar összeroppand, magukra ha
gyott boltok mélyén a jouendő kereskedőit I 
Idézték Széchenyit Csakúgy (m őftéki itiinden 
mondása őrökké aífea/mazhátó magyar tehetségek 
vGrseinyén. Nekünk ugyanakkor egy új magyar 
irónök szécsényies mondása jár az eszünkben. 
A Debreceni Kaiéban mondja Németh László: 
„miben bizhatnak, akik helytállásra erőltetik a 
magyart 7 A lappangó j o bba kba nA  mai 
versenynek nagy éredménye volna, ha a vidék 
mélyén láppangó jobbakból csakugyan sikerülne 
egynéhányat kiemelni. BALKÁNYI KÁLMÁN

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latai Szarvason november hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ey. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, áz újtemplömbön tótnyelvű 
istentiszteleteket tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap reggel 
fél 9 órakor kis mise, 10 órakor nagymise. Minden "hét
köznap reggel fél & órakor mise.

Réformátus istentisztelet vasárnap délelőtt 10 
órától az Árvaház dísztermében. — Kondoroson az 
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van 
istentisztelet.

— Szolgálati jubileum. Vitéz d^M grky
Barna, Békés yármMye néps»erű-Sfospáqja 
pénteken, nóvémbépkó 9 ^ j ölle meg |fe>l- 
gálatának 25- éves évfordulóját. A vqrTOOBye 
tisztviselői ebből az alkalomból kylftn‘ em
lékvacsora keretében ünnepelték ve
zetőjüket.'

— Esküvő. Vida Irén és Bárány Béla folyó 
hó 7-én tartották esküvőjüket. (Minden külön 
értesítés helyeit).

— Személyi hir. Breuer Szilárd, „Remény
hez” cimü gyógyszertárát november hó l-től 
kezdődően Kossuth László gyógyszerész 
vette át.

— Eljegyzés. Darórzi Ferenc öcsödi köz
ségi irodatiszl eljegyezte Nagy Sarolta köz
ségi szülésznői.

— Reformációi emlékünnep. A szarvasi Pro
testáns Leányegyesület vasárnap délután az 
Árvaház dísztermében reformációi emlékün
nepélyt rendezett a közönség élénk érdeklő
dése mellett. Az énekkar szép énekszámai 
és a közénekek között Szvák Ilona szavalt. 
Fürst Ervin orosházai ev. lelkész pedig ha
tásos és gondolatokban gazdag beszédben 
méltatta a reformáció jelentőségét. Krón Fe
renc árvaatya-ielkész áhitatos imájával feje
ződött be a vallásos délután.

— Arcképtoleplezés Budapesten. A szarvasi 
gimnázium egykori tanulójának, a világhá
ború legnagyobb költőjének, Gyóni Gézának 
legújabb arcképét szerdán délután leplezték 
le a budapesti Patria Club dísztermében. Az 
ünnepséget a Gyóni Géza Irodalmi Társaság 
rendezte és az arckép felavatása alkalmává 
Karafiéth Jenő mondott nagyszabású beszé
det. A műsorban még Császár Elemér, Vályi 
Nagy Géza, dr. Szolár Ferenc és Baán Jolán 
szerepeltek.

— 'Népművelési előadás. A Középhalmi -Ol
vasókörben november 11-én, vasárnap este 
fél 7 órai kezdettel a népművelési előadások 
keretében dr. Tokay László szarvasi ügyvéd 
tart előadást.

FOGROMLÁSÁT 
100%-ig megakadályozza a
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szAjvfzessencla.
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Bementünk. Victor hálószobájával szem
ben egy Szökőkút csobogóit á köriben.

A kút medencéjéből a jő öreg görög 
istennek, Poseidonnak szobra emelkedett ki.

A vitéz huáz&r átgázolt a vizen és el
helyezkedett a szobor tetején. Az egyik 
lábával a fején, a másikkal a kétágú villa 
^között. Azután karmesteri pózt veit fel.

— Ide hallgassatok I .. . Három cimba
lom, három nagydob előre I . . .  így 1... És 
most -bele fogtok vágni, mint a sistergő mén
kű ; Csim-Bumm 1 ... Rajta l .. .

— Masiralá, ma-si-ra-la treta regimenta... 
Hurrá! az öregapátokat 1 ne kíméljétek azt 
az ócska szerszámot 1 ...

A pokoli zenebona és csinadratta, amit 
a 18 megvadult magyar zenész és a 27 
eszeveszett cigány véghez vitt: felébresztette 
az egész villanegyedet, csak az őrnagy ab
lakai maradtak sötétek és csendesek.

Ez a körülmény alaposan le is hűtötte 
volna a társaság jókedvét, ha közben az a 
bizarr dolog nem történik, hogy.a huszár a 
nagy gesztikulálás közben belepottyant a 
szökőkút medencéjébe. A derék Müjkosházy 
kapitány azonban, aki közben szorgalmasan

nézegetett a konyakos üveg fenekére, — pa
tetikusan felkiáltott.

— Az én városomban, az én szemem 
láttára egy vitéz katona nem fulladhat bele 
a kútbal

És fejjel utána ugrott I
A végte az lett, hogy őt keltett -Bren- 

’nernek kimentenie. Nem is lett más baj a 
•dologból, miníhogy a cigányok közül három 
olyan rfevető görcsöt'kopott, hogy szerszá- 
irtaikat Ifeejtve, össze-vissza fetrengtek a földön.

— Mr*cso-da ?! — üvöltött az öreg vad
kan. miközben a kapun kifele-keqneregtünk.
— Hát rajtam már minden mocskos cigány 
röhögni merészel 71 Az úristenit I . . .

Ezzel kardjához nyúlt, -hogy tüstént fel- 
apritja a felségsértőket.

Nagy volt az ijedelem Fáraó ivadékai 
között, de a báró megmentette a helyzetet.

— Bízzad csak rám őket öregem t A 
rajtad esett sérelem miatt az egész egyesült 
cigánybandát ruhástul megfürdetem a Tiszá
ban I Rendben van 71

— Rendben van I Csapott a tenyerébe 
a vén mujkos. Te lesnél a fürdető bába, én 
leszek a kereszteld pap, az úristenit I Irány 
utánam a Tisza-csatornához. ln-dulj I . . .

A megrettent feketék szét akartak ug
rani, de a bőró jeientősen intett nekik a sze
mével, hát jöttek.. .  Jöttek, lelógó orral, nyug
talanul kalimpáló cigányszivekkel.

A Tisza-csatománál a báró kifizette és 
élküldötte a fúvószenekart. A cigányokéit 
pedig rajvonalba állította a vízparton.

öt -darab százpengőst vett ki a zsebé
ből és medlobogtátta:

— 'Három prim&s élőre I A mai -éjsza
káért mindegyikotok egy-egy darab százast 
kap, de csak úgy, ha a bandájának minden 
'tagja egy percen belül csuromvizes'lesz. A 
negyedik százast annak a 'bandának osottom 
ki, amelyiknek minden tagja leghamarabb 
lesz együtt a túloldalon, átúszva a vizet.'Az 
ötödik százas azé, aki leghamarabb ér partot 
a - túloldalon és leghamarabb hozza «1 .azt a 
szarkafészket arról az öregtölgyfáról.Rajta I ...

A többit a nyájas olvasó képzeletére 
bízom.

Hajnalodott... A társaság nevetve, bol
dogan és dideregve oszladozott. Október 
visszatartotta 'az 5 szál legjobb cigányt.

— Tik még velünk jöttök egy kis szo
lid hajnali ébresztőre, a Március nagyságos 
úrékhoz I

— All rightl — feleltem. Mujkos bá
tyám és Brenner: nektek is. jönnötök kell. 
Száraz ruhát hozatunk nektek a lakásomra.

öt perc múlva már a feleségem ablaka 
aleitt sírt a nóta:

Két babonás szép szemednek
Almodójo lettem I . .

(Folytatása következik).



Óriási érdeklődés mellett folyt le 
az i,Erdei árvácska11 előadása

Nagy sikerrel szerepeltek az ügyes műkedvelők

— Katalin-est Lapunk már jelezte, hogy 
a Katalin-est előkészületei nagyban folynak. 
Az est igen fényesnek Ígérkezik. Örömmel 
értesültünk arról, hogy dr. Kácser Rezsőné 
is közreműködik. Az est részletes .műsorát 
legközelebb adjuk.
■ — Vacsora Jánossy Gábor képviselő tisztele

tére. A  Nemzeti Egység szarvasi szervezete 
szombaton este a Polgári Körben szép szám
ban összegyűlt párttagok jelenlétében vacsorát 
rendezett a Szarvason tartózkodó Jánossy 
Gábor országgyűlési képviselő tiszteletére. 
A vacsorán Raskó Kálmán a járási szervezet 
elnöke üdvözölte a megjelentekét és a ven
dégeket. Beszéltek még dr. Silberstein Dezső, 
dr. Tóth Pál és Csabacsűdy János. Az üd
vözléseket Jánossy Gábor közvetlen és 
szellemes beszédben köszönte meg.

— Reformációi emlékünnepély Öcsödön. Az 
öcsödi ref. egyház vezetősége a múlt héten 
á községháza tanácstermében rendezte meg 
a reformáció emlékünnepét a hivek nagy 
érdeklődése mellett. A műsorban Váczy 
Dezső ref. lelkész szép beszédben méltatta 
a reformációt, majd Hegedűs Lajos lelkész 
a prédikátorokról szóló tanulmányát olvasta 
fel. A műsor többi száma szavalatokból és 
dalkari énekszámokból állt.

A z én rádióm
GARAY SAMU verse

Az én legkedvesebb 
Szórakozásom 

És legmegbízhatóbb 
Igaz barátom 
Az én rádióm.

Nincs az a műsorszám,
Amely nekem rossz, 

Változatosságban
Nekem csak jó t hoz

 ̂ ~ Az éfi rádióm. { \ ^

Ha kell, szórakoztat,
Oktat, irányít,

Sok homályos kérdést
i Meg-megvilágít

Az én rádióm.

Szeretem a zenét,
Hiszen elemem ...

Csak a jazz-band számnál 
Másra terelem 
Az én rádióm.

Igaz, hogy már alszom,
Ha ez hangzana, 

így nincsen alkalom,
Hogy bosszantana 
Az én rádióm*

— Vakmerő betörések Szarvason. Szerdára 
virradóra éjszaka eddig ismeretlen tettesek 
betörtek özv. Holéczy Gusztávné szarvasi 
fűszer-, és csemegekereskedő üzletébe és on
nan nagymennyiségű, ezer pengőt is megha- 
ladóértékű cikkeket vittek el. A betörők az 
udvaron át jutottak be az üzletbe és külö
nösen a csemegeárukat és trafikot dézsmál
tak meg. Ugyancsak ez éjszaka betörők jár
tál Ungár Jónás szarvasi divatárukereskedő 
lakásán is és az egyik szekrényből nyolc 
rend ruhát vittek el. A csendőrség erélyes 
nyomozást indított a tettesek kézrekerilésére.
- V —  Vasárnap adják elő az Elsfi tavaszt An- 
<Jai Ernő bájos operettjének, az „Első ta
vasznak" előadása vasárnap este 8 órai kez
dettel lesz a Vigadó színháztermében. A 
H£)NSz szarvasi csoportjának rendezésében 
bemutatásra kerülő operett iránt az egész 
párosban nagy érdeklődés mutatkozik, annál 
inkább is, mivel a jövedelmet a HONSz 
egyesületének pénztára javára fordítják. A 
próbák lendületességéből. és a szereplők 
igyekezetéből ítélve szép sikerre van kilátás.

Évadnyitó teaestély. A Szarvasi Vivó és 
Jénniszklub e hó 10-én, szombaton este 9 

kezdettel évadnyitó teaestélyt rendez, 
fportbarátokat ezúton szeretettel 

megHívjá az elnökség. .

-(Sajói tudósítónktól.) A szarvasi ev. egyház 
egyesületei együttesen adatták elő jótékonycél
zattal Linder László békéscsabai ev. lelkész 
hangulatos színművét, á vallásostárgyú „Erdei 
árvácskát*4, amelyet óriási érdeklődéssel fogadott 
a város lakossága felekezeti és társadalmi kü
lönbség nélkül. Az épületes, ölfelvonásos szín
művet a szorgalmas és ügyes műkedvelők há
romszor adták elő. Pénteken délután a nyilvános 
főpróbán az iskolák tanulóifjúsága töltötte meg 
a Vigadó hatalmas szinházcsamokát. Szombaton 
este pedig zsúfolt ház előtt ment a darab be
mutatása. A gördülékenyen előadott, színpadi 
és világítási effektusokkal hangulatosan kiszíne
sedett előadás a közönség legteljesebb elisme
rését vívta ki. Nagy figyelemmel hallgatta végig 
a gyorsan lepergő színdarab minden jelenetét a 
közönség és hangos tápsokkal adózott a jól 
egybeválogatott műkedvelőgárda sokszor művészi 
magaslatra emelkedő játékának. A rendezőség 
minden dicséretét megérdemel a szereplők pom
pás egybeválogatásáért,. kik lendülettel, nagy 
akarással qdták az előadásba minden egyéni 
képességeiket. A darab előadásának középpont
jában Dispiter Juliska állt a tiszta és ideális 
művészetekig felemelkedő egyéni előadóképessé
gével. Minden szava, mondata a színészi készség 
kiformálásával, gazdag, lelkiségének kisugárzá
sával vetült a hallgatóság szivébe. Az utolsó felvo
násban meghatóan őszintê  alakítást adott, amely 
sokáig megmarad a hallgatóság emlékezetében. 
Roszik János méltó partnerének bizonyult, ki egy 
hitetlen erdész megtérését adta elő sokszor ke
gyetlen őszinteséggel, de a végén a szív mele-

— indiai német misszionárius Szarvason. Az 
Indiában működő Meyner misszionárius no
vember 10-én, szombaton Szarvasra érkezik. 
Vasárnap délelőtt je l magyar istentiszteleten 
prédikál. Délután 5 órakor az Arvaház dísz
termében vetített képek kíséretében előadást 
tart, amely alkalommal a missziói egyesület 
műsoros délutánt rendez. Műsorra kerül a 
Lányi Hermin vezetése alall álló vasárnapi 
iskolások előadása. Jáncsó Judit szaval. Fiú- 
és leány vegyeskar énekel. Szebegyinszki 
Böske szaval, az énekkar egyházi énekeket 
ad elő. A rendkívül érdekesnek ígérkező elő
adás, amely nekünk egy ránknézve idegen 
földrészről szól, bizonyára nagy élvezetei fog 
nyújtani. A missziói egyesület vezetősége 
szeretettel kéri a híveket, hogy. önkéntes 
adományaival járuljon hozzá a képek és a 
vetítés költségeinek fedezéséhez.

— Nagyszabású vallásos délután a csaba- 
csfldi ev. templomban. A csabacsüdi ev. egy
házközség november 4-én délután lélekemelő 
templomi ünnepélyt rendezett. Már a kora 
délutáni órákban rengeteg nép gyűlt össze, 
hogy a mintegy 300 lelket befogadó imaház
ban helyet kaphasson. A közönséggel zsú
folásig megtelt kis templomban, valóban ki
tűnő, vallásos műsor folyt le. Az ünnepély 
szónoka a közismerten kiváló tehetségű me
zőtúri ev. lelkész, Botyánszky János tartott 
magasszárnyalású beszédet. Az ünnepély 
szavalói is kitűnő munkát végeztek. Kivált-

gével kifinomult érzelmekkel. Biki Nagy Irén 
nemesen kedves, lehelletszerű finomsággal ala
kított egy idős asszonyt, dr. Gémes Szilárd pedig 
a hitben bízó, erős-lelkű gazdaember pompás 
megszemélyesítője volt. Markáns szavai pöröly
ként hulltak az előadás csöndjében a hallgatóság 
lelkére. Réthy Margit bájos, megnyerően szép 
jelenség volt, Janowsky Margit pedig rutinozott- 
sággal és nagy gonddal adta elő szerepét Kom- 
lovszki Mária és Cserey Sarolta kis szerepeikben 
is színes keretet nyújtottak kedves megjelenésük
kel az együttesnek. Szebedinszky Erzsébet a 
szomszédasszony szerepében nyújtott élethű ala
kítást, Mrsan Mária pedig a cigányasszony ka
rakter szerepében tűnt ki reális és megkapó 
alakításával. Molitórisz Pál színészeknél is ritka 
lendülettel és pompás készséggel adta elő nehéz 
szerepét, Schauer Bea pedig kedves melegséggel, 
aranyos ügyességgel mozgott a színpadon. Nobik 
Ernő élethű alakítása mellett Bankó Sándor, kis 
szerepét is nagyon jól játszotta meg és Komár 
Pál is igyekezett az együttesbe jól behelyezkedni. 
A rendezés hangulatosságát nagyban emelték a 
Protestáns ‘ Leányegyesület énekkarának finoman 
kidolgozott és Rohoska Jenő elemi iskolás tanu
lóinak egyszerűen őszinte szinfalmögötti énekei. 
A furulyaszólókat Horejsi Antal fuvolaművész 
szolgáltatta nagy művészettel. A közönség a 
legteljesebb elismerés hangjaival honorálta, a 
szereplők és a rendezőség igyekezetét és a vasár
nap ismét előadott darabot szintén meleg .érdeklő
déssel fogadta. A darab a szép erkölcsi siker 
mellett szép összeget hozott jótékonycélra is.

képen Csicsely Mancika, aki a mezőtúriak 
elismerten jó szavaló-előadója. Szavalata 
nagy hatást keltett. Ugyancsak kitűnően sza
valt Jeszenei Sámuel szarvasi tanitó is, aki 
egy rövid, vallásos költeményt mondott el, 
mély hatással. Nagy előrehaladásról tettek 
tanúságot a csabacsüdi Ev. Leányegylet sza
való tagjai is, kik szintén nagyon jó munkát 
végeztek. Névszerint: Szekretár Erzsébet és 
Palicska Erzsébet. Az orgonakiséretet Bor
gulya Endre, a szarvasiak nagyszerű kántora 
a kiváló egyházi zenész játszotta, ki egyéb
ként egy remek orgonaszólót is adott, mély 
átérzéssel és valóban, művészi technikával. 
A kitűnően sikerült vallásos délutánt a csa- 
bacsűdi ev. egyház agilis lelkésze, Chován 
József rendezte. Megemlítjük még, hogy az 
ünnepélyen nagyon sok vidéki vendég is 
volt, amely tény ismét bizonyítja, hogy a 
kis csabacsüdi ev. egyházban buzgó és lel
kes hitéleti munka folyik. Az ünnepély után 
a vidéki és helybeli vendégek a helyi lel
késznél kellemes családi összejövetelt is 
tartottak.

— Az öcsödi.tűzoltók ünnepe. A múlt héten 
az öcsödi tűzoltók a hősi emlékműnél szép 
ünnopséget rendeztek a háborúban elhunyt 
tűzoltók emlékezetére. A többszáz főnyi tö
meg előtt rendezett ünnepségen MolnárBéla 
községi főjegyző mondott lendületes és ha- 
zafiasemlékbeszédet,majd Petry Zoltán tűzoltó- 
parancsnok helyezettel koszorút az emlékműre.

TISZTA VETELT BIZTOSIT
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Dankonal (Arvab«)
— Háromszázan utaztak a filléres gyorssal.

A .múlt héten Orosházáról és Szarvasról fil
léres gyorsot indított a MÁV és azon 300-an 
utaztak Szarvasról Budapestre.

— A repülő halálfej. Péchy Horváth Rezső, 
a vidéki magyar irók egyik kimagasló nagy
sága, akinek számos könyve forog az olva
sóközönség kezében állandóan, a fenti cím
mel jelentette meg legújabb könyvét, amely 
méltán lárthat számot minden könyvbarát 
érdeklődésére. A különleges cselekményű, 
pompásan egybeszerkesztett regény a szok
ványos detektív históriai, bűnügyi regények 
átlagából erőteljesen kimagaslik; mfvel az 
érdekes cselekmény melleit a Felvidék szép
ségeinek pompás leírása és a jeles iró nyel
vezete hatnak lebilincselően. Ez a könyv 
tényleg áz, amiről azt lehet mondani, hogy 
ném lehet letenni, annyira érdekes. Olvasó
ink figyelmébe ajánljuk a ceglédi Hortobágy 
kiadásában megjelent regényt, amelynek éra 
P 1*50, Szarvason Nagy Sándor könyvkeres
kedésében kapható.

— Halálozás. A kondorosi Geist-uradalom 
főintézője, Serly Kálmán a múlt héten 70 
éves korában Debrecenben meghalt. Az el
hunyt az utóbbi időben sokat betegeskedett. 
Az egyik budapesti szanatóriumban hosszabb 
időn ét ápolták is, sőt mintegy három héttel 
ezelőtt halálhírét is költötték. Serly Kálmán 
kiváló gazdasági szakember és az uradalom 
efkalniazottaival szemben mindig humánus, 
melegszívű és megértő ember volt. Debre
cenben temették el.

— Országos vásár. A kétegyhézai országos 
vásárt november 12-én tartják meg.

Kapható: Mfeltner Soma
fűszer- és vegyeskereskedésében. Szarvason.

— Az öcsödi gazdák már ezer holdon ter
melnek bánkútl búzát. Az öcsödi Földműves 
Népkör a tagok között nemesitett vetőmag
akciót vezetett be évekkel ezelőtt, amit az 
idei őszön is szép eredménnyel folytattak. A 
legutóbbi időben 3 vagon bánkúti 1201-es 
búzát vezették be a gazdák, úgy hogy az 
előző vetőmagcserékkel jövőre már ezer hol
don felül lesz bánkútl nemesitett búza vetve.

— A modern gazda és a törvénykönyv. Egy
ügyvédtől haloltuk ezt a mai viszonyokat 
jellemző esetet. — Az irodámban ültem és 
olvastam, mert más dolgom nem igen van 
manapság — mondotta. Egyszer csak ko
pogtatást hallok. Tessék I — feleltem. Nap- 
barnitotta arcú, őszülő, de még jóerőben 
levő gazdaember lép be az irodába. Régi 
ismerősöm. Szép, tehermentes ingatlana van, 
jól beinstruált tanyával, a városban ház, sőt 
bankbetéllel is rendelkezik. Mélyen üdvöz
löm és megkérdezem minek köszönhetem a 
szerencsét, hogy megtisztelt látogatásával.
— Tudja ügyvéd úr, öregszünk. Az ember 
nem tudhatja, hogy mit hoz a holnap, fel- 
virrad-e reánk ? Ügy gondöltam, ideje lenne 
földi dolgaimat rendbehozni. Eligazítani, hogy 
mi maradjon kinek jussul. Végrendeletet sze
relnék készíteni. — Kicsit felvillant a szemem. 
Ha nem is nagy kereset egy végrendelet el
készítése, de hát Istenem a mai világban az 
is jobb a semminél. — Megcsináljuk — fe
leltem. — No igen ... meg ... is akarom csi
nálni, hiszen éppen azért jöttem. — Hát ak
kor kezdhetjük is, tessék elmondani, mint 
kiván intézkedni vagyonáról. — Nem úgy 
gondoltam — mondja gazduram. Az irást 
majd csak megcsinálom én magam. Hapem 
azt kérem az ügyvéd úrtól, adja ide a tör
vénykönyvel, amely a végrendelet elkészíté
séről szól. — Leesett az állam, amikor a kí
vánságot meghallottam. Roppant bántott a 
dolog, de ^mégis odaadtam neki a törvény
könyvel. Úgy se tud"« paragrafusok labirin
tusaiban eligazodni, mert persze nekem is 
volt annyi sütnivalóm, hogy a tárgymutatót 
kivettem a könyvből.

— Csak 20 pengőre ítélték el. Október hó 
28-iki lapszámunkban közöltük, hogy a kon
dorosi egyik hetipiacon két szarvasi barom
fivásárló összekülönbözött. Az ügy a szarvasi 
kir. járásbiróság elé került és a bíróság Benkó 
Györgyöt nem 100, hanem csak 20 ’ pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

— Műkedvelő előadás. Az öcsödi Népkör 
műkedvelői vasárnap este a „Nagymama" 
cimű vígjátékot adják éjő a Kör termében.

— Hol vásároljuk bútorainkat? Kárpitos- 
bútort és lakberendezési megbízhatót olcsón 
csak KOPSTEIN Bútoráruházban (Békéscsaba 
Andrássy út 16.) vásárolhatunk.

Fizessen elő a Szarvasi Közlönyre!

Eladók igen kedvező: Fizetési feltételek 
mellett az alábbi ingatlanok:

Szarvason a Kákahalomban, II. kker., 380. 
sz. alatt lévő 1 kát. hold 489. □■öl területű 
szántó; a Roszik-dűlőben fekvő 4 kát. hold 
407 □•öl területű szántó; a II. kér. 214. 
sz. lakóház; a II. kér. 565. sz. lakóház és

- egy krakói felépítmény félerésze.

Csabacsüdön 55 kát. hold szántó tanyával és 
gazdasági épületekkel.

Békésszentandráson a Gödénylapos végén 13 
kai. hold 155 D-öl szántó tanyával és 

‘ gazdasági épületekkel; a Furugyzugban 
2 kát.. hold 103 D-öl szántó; a Dinnyés- 
laposon 1 kát. hold 1224 □-öl szántó; a 
Csicsó-dűlőben 4 kát., hold 1511 G-öl 
szántó és a békésszentdndrási 575 sz. ház 
felerésze. ■

A mezőtúri határban Peres-dűlőben lévő 2 
kát. hold* 493 Q-öI területű szántó.

Érdeklődni lehet a Szarvasi Takarékpénztár
nál. Szarvason.

— Szervezkednek az öcsödi frontharcosok.
Az öcsödi frontharcos csoport már régebben 
megalakult. A tagok benevezése ..most van 
folyamatban és az első napokban is már 
számosán beléptek az egész országban oly 
nagy méreteket öltölt mozgalomba.

— Megjelent az Új Idők új száma. Herczeg 
Ferenc kitűnő hetilapjának legújabb száma 
gazdag tartalommal jelent meg. Előfizetési 
ára egy negyedévre ‘ 6 40 pengő. Előfizetni 
lehet Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Higiénikus kiszolgálás, daueroltatás, vas- 
és vizondolálás, fejmosás Imgrundnál.

N y i I t t  é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Minden kedves ismerősömtől.kiktől időm 
rövidsége miatt személyesen nem búcsúzhat
tam el, ezúton búcsúzom.

Breuer Szilárd gyógyszerész.

Nyilatkozat... ..

Alulírott elismerem, hogy Molnár László 
igazgatótanitó urat és a tanitói. rendet minő
síthetetlen kiszólásaimmal és helytelen maga
tartásommal megsértettem. Amidőn nekik e 
botlásomért igy nyilvánosan elégtételt nyújtok, 
egyben, eljárásomért bocsánatukét-' 'kéreW.- 

Szarvaa, 1934. november 3..-

• Bedrrár Sándor
kereskedő, vendéglős;1

Kaliforniai pajzstetfiiól mentes ' ;; j

Gyümölcsfát : V J
Magastörzsü ós bokorrózsátj 
Díszfát 1
Díszcserjét J
Évelő virágot - j
Gyökeres szölövesszöt stb H

bármilyen mennyiségben igén olcsón széllé , H

Unghváry József•'
faiskolája . ^

c e g lé d .
Budapesti iroda VL Aadráisy M£& -j

Oktató nagy árjegyzék ingyen." ̂  h
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Gramofon-lemezek és készülékek.

m á r k a |

_ rádiók kedvező részletfize-

S T A N D A R D  lésre móra i a n i i n n i i  p 10_ . től kaphatók

í
_ m_ világos, opál gyöngyfény

T11N Cr S R A At ®6 a legújabb Dekalqmen- l U n U Q A n i l  neva iwók fcKerezheiak

G varógcp-képviselet, új yar-
K  R  lógépek. alkatrészek

és olajok

más £
cikkek és felszerelési

Villamossági 4'^ á “"Cár.

evekkel
találkozunk SZUCS

villamossági műszaki 
üzletében.

Javítás, fémcsiszolás, galvanizálás, 
rádíóépltés, tervezés. 
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— Egy neves utazó előadása a mai Török
országról. A Szarvasi Iskolánkivüli Népmű
velési Bizottság szombaton, 1934. évi no
vember hó 10-én délulán 2 órától fél 4 óráig 
a leánynövendékeknek (tanitónöképzőintézet, 
polgári leányiskola és állami elemi népiskola) 
fél 4-től 5-ig, a fiúnövendékeknek (gazdasági 
tanintézet, gimnázium és községi tanonciskola) 
5 órától pedig a nagyközönségnek vetitett- 
képes. népszerű előadást nyújt a szarvasi 
Frecska-féle Mozgóban. Előadó: vitéz Hor
váth Béla fővárosi tanácsjegyző. Tárgy: A 
mai Törökország. 100 gyönyörű kép az új 
Törökországról és a magyar 'őshazáról. Be
lépődíj : ifjúsági jegy 20 fillér, Erkély-jegy 60 
fillér, földszinti zsöllye 50, zártszék 40 fillér, 
számozott hely 30 és az első sorok 20 fillér. 
Az előadás tiszta jövedelmét a bizottság a 
szerző engedélyével a szarvasi tanyai könyv
tárak segélyezésére fordítja. Erre a ritka elő
adásra felhívjuk olvasóink figyelmét. A ne
ves és európai hírű szerző, a turán-kérdés 
legalaposabb ismerője, hosszú éveken át bo
lyongott Ázsia azon részeiben, melyek a tu
dományos kutatások szerint a magyarság 
bölcsőjét képezik.

— Ha vendég érkezik a takarékos háziaaz- 
«Kony kalácsot, v«ay kuglófot kizárólag Dr. 
QETKER-FÉLE SÜTŐPORRAL készít. Tudja, 
'hogyha ezt a gyártmányt használja, akkor 
kalácsa biztosan sikerül é» ezáltal vendége 
dicséretéi elnyeri Az elkészítés sütőporral 
olyan gyorsan megy végbe, hogy amely há
ziasszony azt használta, az a DR. OETKER 
FÉLE SÜTŐPORNAK lelkesült hive.

Száraz, 
aprított tűzifát, 
dorogi darabos

vagy 
brikett-s zenet

leg o lcsó b b an ,

I e g  j o b b á  n

BÜK ADOLF-nái
s z e re z h e ti be.

Piactér. Telefon 26.

Tízéves a
és ünnepi ajándékul ad

mindenkinek egy
aki P 14'4Q*neI egész évre előfizet a népszerű magyar kézi* 
munkaujságra. A féligkész függöny 150x260 cm méretű és hozzáfér 
a kihimzéshez szükséges selyemfényű MEZ gyöngyfonat.

nyomban megkaphatja. Budapest; IV., Szervitádét 3.

Megindulnak az iskolánkivüli népművelési 
tanfolyamok

Nonevelési és méhészet;) kurzgisok S zarvson

(Saját tudósilónktól.) A szarvasi Iskolán- 
kivüli Népművelési Bizottság által tervbevett és 
megszervezett két gyakorlati tanfolyam; a méhé
szeti és a nőnevelési kurzus engedélyezését a 
vármegyei vezetőség a kultuszminiszterhez pár- 
tolólag terjesztette fel. Mivel pedig a felterjesztés 
megtétele óta eltelt két hét alatt külön intézkedés 
nem jött e tanfolyamok ellen, azok egyik része 
mér e hét folyamán, a másik része pedig a jövő 
héten megindul. A méhészeti tanfolyam előadói 
Szarvasnak legkiválóbb gyakorlati méhészei, kik 
előadásaikat hetenként kétszer (vasárnap délután 
2—4. és csütörtökön este 7—9.) az állami elemi 
népiskola egyik tantermében tartják meg a már 
beiratkozott és felvett 48 hallgató részére. A 
megnyitás az első előadással kapcsolatoson 
november hó 15-én lesz. A nőnevelési (varrás,

kötés, horgolás és foltozás) tanfolyam vezetésére 
a bizottság egy kitűnő szakerőt nyert meg: 
Hoffmann Anna oki. tanítónő személyében, Tti 
hallgatóit, Szarvas szegénysorsú leányait és 
asszonyait a varrás, kötés, horgolás és {nűvészi 
foltozás nagy go,ndot igénylő technikájába a 
IV. kerületi Dankó-féle elemi iskola tantermében 
hetenként kétszer négyórában (kedden és csü
törtökön délután 2—6.) vezeti be. A tanfolyam 
céljaira annak egész tartamára használatra 
három darab kitűnő varrógépet engedett át 
szívességből a Singer Varrógép Rt. csabai ügy
nöksége. A tanfolyamra 37 növendék jelentke- 
zett. A tanfolyam íjiegnyilása sz első előadás 
keretében nov. 8-án, csütörtökön d.u.törtépt meg. A 
tanfolyam megnyitásán a bizottság ügyv. elnökén kí
vül megjelent Fetzer József pápai kamarás is.

— Ferjszerzö cigányasszonyok a bíróság előtt.
Érdekes és nem mindennapi fhumorral bő
velkedő tárgyalás zajlott le a szarvasi járás
bíróság előtt november 3-án. Egy csinos 
szobaleány az eset szenvedője és két Fáraó 
ivadék volt a vádiolt. Oláh Róza cigánynő 
rövid ismeretség után meghívta a szoba
lányt lakására, Krakóba, mivel fontos dolgot 
akar vele megbeszélni. Oláh Róza férjszer
zést ajánlóit fel az ő módszere szerint, mivel 
nem szeretné, ha olyan csinos, jósorsra érde
mes leány rossz férjet kapna. Természetesen 
ezen ügyhöz pénz kell, mondotta a furfangos 
cigánynő. A hiszékeny leány nyomban adott 
is 10 pengőt, hogy jó partit biztosítson ma
gának. Egy évig húzódott ez a sikertelen 
história, melyen a cigánynő 140 pengőt, 
aranyfülbevalót és több ruhaneműt szerzett.

de a leányt tovább biztatta, mondva „jó 
munkához idő kell". Adott neki varázsszert 
is. Ám megtudta az esetet Ramos Józsefné 
is, aki ravaszabb furfanggal felajánlotta szol
gálatát a szobalánynak azzal, hogy ő vissza- 
szerzi Oláh Rózától a kiosikart pénzt, majd 
ő is kért segítséget és Különböző hazugsá
gokkal 90 pengőt és ruhaneműt cs.̂ It íft $ 
szerencsétlen szobalánytól. Termékelemen a 
bíróság előtt a két cigánynő semn l̂ 
akart tudni az egész esetről és kanokul ta
gadlak- De hiába vqlt minden tagadás, mert 
a vád bebizonypspdott és a bíróság csalás 
vétségéhen mondotta bűnösnek qket. Ql4h 
Róza 3f Ramosné pedig 2 hónapi foghg^ra 
lett elitélve. Az ítélet kihirdetése iitén rpind- 
két vádlott megnyugodott é* i ^  az Ítélet 
jogerős leli. P. í.

legolcsóbban és megbi^hajtó m ín^  
ségben csak az ország legnagyobb lak- 

JfesrartcUtxési üzletében Vásárolhatunk. Kedvező 
fizetési feltételek! Vidékre D1JM£NTE$ szállH&s!

BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út 25.



Egy* népszerű irat jubileuma
Tízéves a Tündérujjak

(Saját tudósítónktól.) Párrsoros kommüniké,, .közönséget, hogyan lehet olcsó pénzzel, de
tárgyilagosan szűkszavú, tudatta vélünk, hogy a 
magyar közönség népszerű folyóirata, a Tündér- 
Mjjak, most tölti be életének tizedik évét. Kiadói 
és szerkesztősége úgy véli, hogy a mostani nehéz 
időkben nem helyénvaló a göröglüzes ünneplés, 
melynek .külső csiljogásâ helyett okosabb dolog 
értékes belső tartalmát' adni minden cselekedet
nek;̂  AvTündérujjak^volt talén^az elsővfolyóiraf 
hazánkban, amely a praktikus, szép ajándékok 
rendszerével';egy egészen úr módszert -honosított 
meg a folyóiratok es olvasóközönségük viszo: 
nyában. „Családdá kell forrasztani az előfizétők 
táborát**, körülbelül ez volt a folyóirat tízéves 
életelve. A lap még ma is átérzi, Kogy minden 
előfizetője meghitt, őszinte testvéries viszonyban 
áll s hogy minden olvasóját nemcsak tanítani, 
szórakoztatni kell a kézimunka, az otthon és a 
háziasság világában, de időről-időre kedves 
figyelmességben is kell részesíteni őket.

Abban az időben, mikor a folyóirat az 
ifcynevezelt „gyermekcipőkben" életútjára elindult 
még tobzódtak nálunk az inflációs ízléstelenségek. 
A hamis jólét elfeledtette az emberekkel, hogy a 
szerény és otthonos lakás, több meleget ad a 
családi életnek, mint az erői teteit vigalmak. 
Végre egy folyóirat, amelyik, mint valaha a nők 
almanachjai, rámutatott azokra a lakályos, szép 
szobákra, melyekből színek, örömek és> meg
elégedés áradnak a lélekbe. Képekkel, mintákkal, 
okos cikkek tömegével tanította tíz éven át a

serény kézimunkázással megtölteni a kelengyés- 
szekrényt, széppé varázsolni az asztalt, a lakás 
falait, az ablakokat és hogyan kell hangulatot 
teremteni a kandalló körül, a gyermekszobában 
és a verandán. És még valamit. Arra is meg
tanította a válságókba sodort magyar középosz
tályt, hogy a házi szorgalommal pénzt lehet 
megtakarítani' és konyhapént lehet ,teremteniv— 
ha a szükség ezt kívánja.

Ajándékakciók. Minden, karácsonykor új 
meglépetés. Valóságos izgalmi hullámok: hol 
egy gobelinkép, hol hímzett párnák, hol uzsonna- 
abrosz. szép szervizzel. Sort álltak a nők az 
ajándékokért és nehéz teherautók száguldottak 
a yéros szivéből a környékre. Most itt a jubileum. 
Túl kell tenni minden eddigi akción, ünneppé 
kell varázsolni a születésnapot, hogy a Tündér- 
ujjak nagy családjának valemennyi tagja hangos 
szívvel osztozzon az ünnepségben. Így született 
meg s indult útjára az új könyv: a függöny. 
Megmutatták nekünk s olyan finom, űri, elegáns 
gesztust ismertünk fel benne, melyet nem győz
tünk csodálni. A csőn tsz in ű tül), a széles abla
kon, a gyönyörű himzésminták, a színek pompás 
ákkorcjja alkalmas lesz arra, hogy minden elő
fizetőnek halk pompát varázsoljon szobájába. 
Ez a függöny az első felvonást a Tündérujjak 
első évtizedének munkásságában zárja le. Min
den jóizlésű lakásban ott lesz és mindenütt 
tapsra fogja késztetni a tenyereket.

— Chován emlékhanflverseny. X  szarvasi lio- 
zönség által nagy érdeklődéssel vári Chován- 
emlékhangversenyt a jövő héten, szombaton 
este rendezik meg az Árpád-szálló dísztermé
ben. A közön^g jegyelővételéből és az elő
adó-kiválóságok szerepléséből a legszebb 
sikerre lehet számítani.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben november 2—9-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: ifj. Zubá Mihály 
és Lestyan Anna fia Mjhély, Német Mihály 
és Kepenyes Anna leánya Anna, Blaskó Já
nos és Urbancsok Anna leánya Anna, Ko
csis János és Cigléczki Mária fia András, 
Jeten Mihály és Kugyelka Zsuzsanna lánya 
Anna, Laukó János és Csankoyszki Zsuzsan
na fia Mihály, Gotllieb Benő és . Lőwy Gi
zella leánya Éva, Valent Pál és Skorka Er
zsébet leánya Mária, Terhes Márton es Pa-

Juditlieéhyá̂ MáfíaTc*P?íév&í&̂  Pér és
Kunstár Erzsébet fia Pál, Ladnyik Mihály és 
Pljesovszki Zsuzsannfr:^í|Ml/yarga Mihály 
és Komár Erzsébet fia
és Babinszki Mária fia ̂ énos/JJwtóó Sémiiéi 
és Slajchó Veronika fi^SámufiU Nágy'' Sán
dor és Konyecsny Emntfe fia? ^áitáor-Lajás- 
György. — Házasságot ̂ fótötti&k : Vcü̂ ély. Já 
nos Medvegy Máriával?Szebfeííyinszkí And
rás Gerhát Annával, Varga Márton Erdélyi 
Judittal, Ronafalyi Mihály Nagŷ IrnqfávaUiVli-̂  
surda András Korídacs Katalinnál^ HVifska 
György Kepehyés* MíSriavaK Bárány Béla: 
Vida Irénnel; Yisfekok ‘György Frankó Zsu
zsannával, Tautman József BráHscbe; Etel
kával. — Elhaltak: Cigléczki Mária 20 na-

póŝ  Laüko Mihály í napos, Jansik András 
35 éves, özv. Varga Mihályné Korbely Judit 
64 éves. özv. Gálát Mátyásné Mitlyan Er
zsébet 69 éves, Krivjanszki László 4 hóna
pos, Brózik Lajosné Valner Ilona 60 éves 
korukban"

— Frontharcos naptár jelenik meg. A ma
gyar frontharcosok pestújhelyi csoportja egy 
frontharcos-naptárt ad ki az 1935. évre. A 
szarvasi csoport vezetősége már most felhívja 
a naptárra a szarvasiak figyelmét. A naptár 
gazdag tartalommal olcsó áron rövidesen 
megjelenik.

— Választókerületi gyűlés. A Nemzeti Egység 
szervezetének szarvasi kerülete RaskóKálmán 
elnöklete alatt kedden, november 13-án a 
gimnázium tanácstermében tartja rendes évi 
választmányi üléspt. A gyűlésen ezalkalom
mal megjelenik dr. Fáy István Békés vár-
- megye-főispánja és dr. Fayl Gyula vármegyei 
központiv4jtkár is.
j-^'MAFC—Tarul H 2 '(4 :1)- L o n t bajnoki. Biró 

FrSrteL A2?erősen tartalékolt Turul vasárnap Mező
túron súlyos vereséget s^epvedett a MAFCtól. A Turul 
35 perc késéssel érké^g&ineg a mezőtúri pályára. A 
játék a Turul részéreKedvezően indult, mert az első 
felidő 5. percében megszerezte a vezető gólt, utána 
azohban az, ptthónájjan játszó MAFC hatalmas iramot 
diktált és átvezető RWa .peggyel válaszolt. A második 
félidőben a mezőtúri csapat hétre emelte a gólok szá
mát és az eredményen a mérkőzés vége felé szépített 
Galath. A mérkőzés erősiramú, és meglehetősen durva 
volt’ November l!-érrr vasárnap délután 2 órai kez
dettel a. Turul, idehaza játszik _el?eji>oki mérkőzést az 
orosházai MTK-ai. • ..... .
’ —' Félbeszakadt koDdbrođ bajooki nérkóiés. Vasárnap 

Kondoroson a mezőberényi Törekvés 'játszott bajnoki 
mérkőzést a KTE-el. Az első félidő 35. percében Hajdú

RÁpiÓ éladás KEDVEZŐ fizetési feltételek méllétt 
Š KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre. - 
-  . VILLANYSZERELÉS legolcsóbban. '

Bárkinél olcsóbban szerelek és javítok,
Új típusú S T A N D A R D  rádiókészülékek!

* " 0 '.í ,
Araim olcsóságáról és áraim minőségéről győződjön meg!

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
Árpádsbazár 5. szám. S X E FÁ N b n a  1« . Arpád*bazár 5.

.. U-.-.. . - N . w /  .v ■■ ^
kondorosi jáfékos oly erővel .támadott az egyik mező 
berényi játékosra, hogy az kómolyabt^ sérülést: azejâ  
vedett és ekkor tűnt ki, hogy! niiics orvos • a pályAn^ 
A mérkőzést vezető dr. Podany Hajdút kiállította, majd 
a mérkőzést lefújta.

— A Bocskay tovább játsza bjjnoki ■ mérkőzéseket, 
A szarvasi Bocskay szövetségi !ügye a mült ‘ pénteken' 
elintézést nyert. A fellebbviteli bizottság az egyesbirói 
ítéletét megsemmisitétte, az egyesület játékjogát vissza
adta és az elmaradt három mérkőzést a következő na
pokra sorsolta k i: november 11-én Gyomán GyTK— 
Bocskay, december 16-án Szarvason Bocskay—KTE, 
december 23-án ugyancsak Szarvadon 'Bpcskay—M. 
MÁV. Ezék szerint a Bocskay vasárnap Gyomára megy 
bajnokit játszani.

Tartós ondolálást
(DAUERWELLE)

eszközöl a legmodernebb eljárással 
(villanyáram nélkül)

IMGRUND
(A fürdővel szemben.)

Helybeli gabonaárak
Buzá . . 15‘30_\‘— 15'40
Tengeri . . : . ' ' 9*50
Csöves tengeri . . '— ---- '—
Árpa . ... . . . 1250 — 13'—
Zab .................1T------- -
Tökma? . . . .  1850--- ’—
Lucerna . . . . . 130'--- 150' -—

KÓCZY divatárukereskedő 
közleménye (L uther-árvaház)

Férfiöltöny-, felöltő-, raglánkelme az ősz- 
szes hozzávaló bélésekkel, úgyszintén front
harcos-, cserkész- és leventeruha-kelme anya
got 4 havi lefizetésre szállítok, nem részlet,, 
hanem készpénz árakkal. Továbbá rolettar 
vászon és gyökérfonatú rolelfaanyag, felsze
relve szintén kedvező feltételek mellett kész- 
pénzárban megrendelhető. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ►  

^  FIGYELEM! £
^  Ócska PAPLANJÁT ne dobja el 1 ^  
^  Mert .műhelyemben ó c s k á k b ó l  ^  
^  újak készülnek! úgy pehelyből, ^  
^  gyapjúból, mint vattából. Épp úgy ^  
+  vállalom új paplanok készítését. +
^  V IT Á L  EN D R ÉN É #
^  II. kér. Bem utca 210.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

APRÓHIRDETÉSEK
• Id. Rohony Sámuelnek f. 472. sz. alatti 

f ié ía l500 ̂ tiégyazöéolés'télékkel.szlíbSdí̂ z- 
ből bérbe, esetleg^prökóron. é.ladó.%

■ ■ ^ , 1 — * J ^
. Első kiosztásbáfp egy tó hotd légelő örök 

áron eladó. Érdeklődni lehet a kiadóben.

; .' Eladó egy 'zénékóri cselló iutárí^osWbem. 
Megtekinthető a Vitqlis-féle. üzletben.

'"•t L kér. 138: számú héz szabadkézből eladó.

. Eladó az 1. kér. Vajda Péter utca 220. sz. 
ház. Érdeklődni lehet a Szarvasi Hitelszö- 
vetkezetben- _________________  ...

. Borsót keresek megvételre, bármily meny- 
nyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a ki
adóhivatalban.

. Kétszobás lakás a Robitsek-telepen kiadó. 
Érdeklődni lehet a Szarvasi Takarékpénztárnál. ■ .,.-■■■■■ | .... ^
. IV., 401. számú ház eladó és azonnalra 

beköltözhető.


