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Jönnek a meneküllek!
Irta: Molitórisz Pál

Jönnek a menekültek 1 Jön a szomorúan 
tarka, űzött emberhad. A ködös decemberi na
pokon hosszú vonatok jönnek, sápadt arcok 
tekintenek ki, megtelnek a várótermek, a nép
szállók síró gyermekekkel, jajveszékclő asszo
nyokkal, megtört lelkű férfi&kkal. Kiűzte őket 
a balkáni szellem. Kiverte őket csendőrszurony- 
nyal, még cl sem búcsúzhattak otthonuktól, 
még össze sem szedhették ingóságaikat, máris 
hajtották őket a komitácsik, durva kiabálások 
között marhavagonokba zsúfolták őket, való
ságos hajtóvadászat folyik odaát. A hivatalnok 
délelőtt még benn dolgozott irodájában, dél
után már mennie kellett. Egy anyának még 
annyi Időt sem engedtek, hogy gyermeke lábára 
cipőt húzhasson, mezítláb kellett kimenniök a 
vasútállomásra. A határon pedig egyszerűen 
átlökték a menekültekkel telt vasúti szerelvényt.

Ezalatt Genfben ugyanaz a kéz, mely sárba 
vágta Európa kitoloncoltjainak utolsó batyuját, 
ugyanaz a kéz, mely puskatussal terelte át a 
határon a megriadt védtelen embereket, meg
szorítja annyi sok intelligens diplomata finoman 
ápolt kezét.

De jól nézzék meg azok az urak ott 
Genfben, hogy kikkel szorítanak kezet. Vigyáz
zanak és nézzék meg utána saját kezűket is: 
vájjon nem lett-e sáros, vagy véres. Vagy ha 
mást nem, hát térjenek el egy pillanatra egyéni 
ncfódszerüktől és amikor senki sem látja őket, 
vizsgálják meg saját lelkiismeretüket: vájjon 
nem piszkolta be azt is a balkáni szellem. Unal
mas óráikban nyissák ki rádiójukat, hallgassák 
meg a napihireket, a vérig sértett magyar nem
zet még most is olyan előzékeny, hogy anya
nyelvükön mondja be a mikrofonba, hogy hány 
családot, hány szerencsétlen lelket tesznek át 
barátaik naponként a határon „a világbéke 
érdekében- . És ha mindezt megteszik, vagy ha 
esetleg annyira bizalmatlanok, hogy nem hisz
nek a számokban és meghallgatják saját honfi
társaik személyes tapasztalatait, akkor gyújtsa
nak rá egy finom havanna szivarra és gondol
kozzanak. Gondolják meg: ki tesz nagyobb 
szolgálatot a világbékének, Jeftics úr, vagy a 
magyar kormány ? Gondolják meg, hogy annak 
a szerencsétlen ékszerésznek, akinek az üzle
tét már régen kirabolták, vagy akár a többi 
menekültnek, nem teljesen mindegy, hogy béke 
lesz-e, vagy háború. Hiszen otőlük már elvet
tek mindent és a puszta életüket is csak azért 
hagyták meg, hogy annak hátralévő részét még 
kínosabbá tegyék. Gondolkozzanak a genfi urak, 
hogy mire fog vájjon ez vezetni?

Mi pedig szerencsétlen magyarok csak 
állunk tanácstalanul, kezeinket tördelve mene
kültjeink között. Szerető kézzel letöröljük köny- 
nyeiket és nem vesszük észre, hogy a mi 
arcunkon is végigperegnek a fájdalom könnyei, 
hogy a végtelen keserűség megmarkolja a mi 
szivünket is. De akármerre nézünk, mindenütt 
csak szuronyokat látunk. Mindenünnen lesnek 
ránk, lesik a percet, hogy mikor rohanhatnak 
meg, és végtelen megalázottságunkban nem te
hetünk mást, mint befogadjuk kidobott testvé
reinket. de a könnyeken át, a csontig vágó 
fájdalom tüzén keresztül is átvillan egy-egy 
percre a viszontlátás keserűen fájó öröme.

Egy kiutasított fiatalember magával hozta 
kátonakönyvét és megjegyezte, hogy visszamegy 
még 6 azzal haza 1. . .  de akkor Isten legyen 
irgalmas minden rablónak 1

Gondolatban kezet szorítunk ezzel a fiatal
emberrel, lenyeljük könnyeinket, visszafojtjuk 
a sirást, némán, arcunkon a az ősi daccal be
fogadunk minden kiűzött mdjgyar lelket. A visz- 
szafojtott fájdalom azonban nem vész el, fel
halmozódik a lélekben, már régen halmozódik... 
és el fog jönni az idő, amikor az elfojtott ke
serűség zsilipje szétpattan éi akkor. . .  1

De addig is szorítsuk meg jól egymás 
kezét. . .  vigyázzunk, hogy ne vesszen el közü
lünk senki, mert szükség lesz még minden em
berre . . .  ha majd vissza kell menni. Adjunk 
kenyeret minden éhezőnek, meleg otthont min
den hazátlan magyar léleknek és ne feledjünk 
el semmit, semmit 1

Vasárnap lesz az iparos és kereskedő 
törvényhatósági kiküldöttek választása

A vármegyei llstáh Szarvasról az iparosok részéről Tákos Lajos, 
a kereskedők részéről Donner Árpád van jelölve

A szegedi Kereskedelmi és Ipar
kamara december 16-án délelőtt 9 
órájára tűzte ki a mégyei törvény- 
hatósági iparos- és kereskedőkiküldöt
tek választását. A megye iparostársa
dalma együttes listával indul, amelyen 
a kereskedők részéről Szarvasról Don
ner Árpád a helyi Kereskedők Egyé- 
sülete elnöke, az iparosság részéről 
Tákos Lajos, az Ipartestület jegyzője

van jelölve. Szavazati jogot csak az 
a kereskedő és iparos gyakorolhat, 
aki a szegedi Kamara által készített 
jegyzékben fel van véve. Szarvas ke
reskedő- és iparostársadalmának az 
urnák elé járulásával bizonyságot kell 
adnia egybeforrt kartársi érzelmeiről 
és a szebb jövendőbe vetett bizoda- 
máról. A választás a szarvasi város
házán fog lefolyni.

Megmozdult az ország szive 
a kiuidözött magyarokért

Multhetí felszólításunkra Szarvas lakossága köréből is szám os 
adomány érkezett

* A megszállott területekről kiüldözött 
magyarok szomorú sorsa megmozgatta az 
országban a magyar sziveket. Minden más 
akciót megelőzően a Szarvasi Közlöny egy 
lelkes honleány első felajánlására adako
zásra hívta fel Szarvas jószívű lakosságát és 
a felhívásra megmozdultak a jó, a magyar 
szivpk. Jöttek a fillérek, a pengők és szer
kesztőségünk a napokban továbbítani fogja 
az egybegyűlt adományokat, hogy minden 
kis fillér könnyeket töröljön le. A szivek 
megmozdulása minden szónál szebben be
szél és az egyöntetű fájdalomban a re
ménység és a szebb magyar jövendő drága
kövei csillognak. A szerkesztőségünkbe be
hozott összegek és levelek között volt egy 
kis levélke is. Ezt egy kis cserkészapród irta. 
A levél igy szól: „Kedves Szerkesztő bácsiI 
A levélben 30 fillért küldök szegény magyar 
testvéreim segélyezésére. Ezi is filléres aján

dékokból gyűjtöttem nyári táborozásra. De 
erről is lemondok, csak ne szenvedjenek 
szegény magyar testvéreim.44 De nemcsak 
Szarvason, hanem az egész országban meg
indult az akció, szegények, gazdagok adják 
össze filléreiket, pengőiket. A belügyminiszter 
országos gyűjtést rendelt el. Adományokat, 
legyen az pénz. vagy élelem, ruhanemű, 
továbbra is elfogad továbbítás végett a 
Szarvasi Közlöny szerkesztősége (Nagy-könyv
kereskedés), de közvetlenül is beküldhetők 
a Belügyminisztérium 64.086. számú posta- 
takarékpénztári csekkszámláján, a természeti 
adományok a vármegye főispánja címére.

Lapunk zártáig szerkesztőségünkbe a 
következő újabb adományok érkeztek: Szarvasi 
Iparosasszonyok és Leányok Egyesülete 20 P, 
N. N., N. N. 1 — 1 P, egy cserkészapród 
30 fillér.

Hétfőtől ismét 231 szegény iskolásgyermek 
kap ozsonnát

A város élőljáróságának tejakcióját

Szarvas község humánus gondol
kodású elöljárósága az idén is meg
valósítja az iskolai ozsonna-akciót és 
hétfőtől 231 szegény iskolásgyermek 
kap az iskolai szünetben meleg tejet 
és kenyeret. Az előmunkálatok már 
megkezdődtek és örömmel vette a 
tanyai lakosság, hogy az ozsonna-

nagy örömmel fogadja a lakosság

akcióba az idén bevonják a lányai 
iskolák egyrészét is. Reményi Gyula 
iskolájában 15, Garay Samunál 27, a 
Kossuth-utcai központi iskolában 30, 
Janowsky Györgynél 35, Rohony Pál
nál 20, az ószőlői iskolában Trizna 
Jenőnél 12, a szélesúti iskolában Regős 
Mátyásnál 20, az ezüstszőlői iskolában
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Intő jelzések
A szovjeiuralom vasvesszeje alatt nyögő 

Oi’oszországbói jő a hír, hogy ott Kirovót, Sztálin 
legbizalmasabb emberét megölték. Ez az eset is 
bizonyítéka annak, hogy a parázs erősen izzik 
az orosz' hamu alatt és hogy a muszka biroda
lom ma sem kisebb rejtély, mint ezelőtt 15 esz
tendővel. S habár az orosz terrorszervezetek 
nagyszerűen működtek a legutóbbi időkig’ a 
golyó, az akasztófa mindig készen állottf mégis 
hisszük, hogy nincs az a vérszomjas elszántság, 
amely vissza tudná tartani a szerencsétlen ország 
népét szabadságmozgalmától. Mert hogy a 
szovjetvezér meggyilkolása nem elszigetelt jelen
ség és nem egyéni akció, bizonyítják azok tíz 
angol jelentések, amelyek szerint Leningrád. ut
cain a sorkatonaság és polgári lakosság, sőt a 
hírek szerint a GPU közötf napokpn keresztül 
véres harcok dúlnak. Bizonyos tehát, hogy a 
Nagan-pisztoly gyilkos lövése után megindult az 
áradat, hogy elsöpörje a vérbe, könnybe és 
nyomorba fallqdt szerencsétlen társadalom bilin- 
cséii A néptörvényszékek működnek ugyan és 
tömeges halálos ítéletekkel próbálják megfélem- 
liteni az orosz szabadságharc apostolait, de a 
vérrel áztatott orosz mezők nem termelnek már 
sokáig ennek a rendszernek, az erőszak és el
nyomás nem ' tarthat örökké. A sorsírapédtáfe 
csökönyös következetességgel visszaszállnak azok 
Fejére, akik először vétkeztek a társadalom ellen. 
Oroszországban olyan nagy a fegyveres terror, 
hogy a társadalom másfél évtizede már hogy 
dermedien szenvedi a kinqk kálváriáját. Az ellen
forradalmi fehér gárdák leverése után büszkén 
hirdethette a bolseviki elvetemültség, hogy nincs 
senkif aki szót vagy fegyvert merne emelni elle
nük. Elhíresztelték mindenütt a világon, hogy a 
szovjet belső békéjét nem zavarja semmi, hogy 
a gazdasági fejlődés ötéves programjai nagy
szerűen beváltakhogy a gyárkémények újra 
füstölnek és minden virágjukat kibontják a gon
dosan megművelt nagy orosz mezők. A befeje-
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Regény, írta: MÁRCIUS
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A párbaj
Mésnap reggel a tábornok, — tekintettel 

arra, hogy a lovagias ügyben tisztek szerepeltek
— mór fel is'terjesztette a felvett jegyzőkönyvet 
és megállapodást a vegyesdandér-parancsnok* 
Sághoz. A közbeeső formalitások miatt tehát a 
feleknek 3—4 napi idejük-volt ügyeik elintézé
sére. Ezzel az idővel mindketten éltek is. Októ
ber is felutazott Budapestre, nálam hagyva sür
gönyeiméi. Két nap múlva azonban vidáman és 
frissen vissza is érkezeit, mint akinek minden 
szénája a legnagyobb rendben van.

Ideje is volt, hogy visszatérjen, mert én 
már majd beleőrültem a rémképeimbe és a sö
tét bizonytalanságba. Szükségem volt rá, hogy 
lássam a báró derűs és fölényes tekintetét, biz
tos fellépését. Meg kelleit nyugtatnom magamat, 
mint egy lidércnyomásos, gonosz álmot látó 
gyermeknek:

— Ne félj, ne rettegj, te ember 1 Hiába 
Victor a világ egyik legjobb céllövője, a béró 
sem rosszabb és talán gyorsabbkezű I .. . A 
kardforgatásban meg éppen fölényben van Vic- 
torral szemben I ...

Október az összes aggodalmaimon mosoly
gott, bár — miután becsületszavamat vette, 
hogy a párbajig senkivel egy szót sem közlök 
a beszélgetésünkből — nem titkolta, hogy az ő 
élete nagyobb veszélyben van, mint ellenfeléé.

2e W  folyamat bizonyítása céljából
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csfflií<#t$k, ajj^ kioktatták ófegf-a ’kbniptuniTqnps 
gazdasági é̂ if&sfiífalmi bererifázkedépéről. MíStyt 
r f̂lőtt\0rosiStsz t̂ belső gazfaságfi á(s?ervÁőf 
désf ésr ai tszovjelmunltfi „betetőzése" következ
nék, a tizenötesztendös politikai rendszer intő 
jelzéseket kap. Ilyennek tekintjük Kirov• meg
gyilkolását is. _ _ _

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

lttól Szarvason december hónapban Kossuth László- 
.Remény“-gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi cv. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

lót, (úrvacsoraosztás),, az' újtemplomban magyarnyelvű 
istentiszteleteket tartanak. Csütörtökön este 5 órakor 
ádv.enti istentisztelet lesz az, ótemplomban.

A, szarvasi róm. kát. templomban reggel énként 6 
órakor hajnali mise, vasárnap fél 9 órakor diákmise. 
10 órakor nagymise.

Református istentisztelet- vasárnap délelőtt 10 
órától az Árvaíiáz dísztermében. — Kondoroson az 
ev. templomban minden hónap első. vasárnapján van 
istentisztelet. '

— Szeméjyi hjr. Dr, Fayl Gyula.nyug. pol
gármester, a Nemzeti Egység vármegyei köz
ponti titkára hétfőn, december hó 10-én vá
rosunkban járt, meglátogatta a Nemzeti Egy
ség szarvasi szervezetét és anntik vezetősé
gével értekezletet tartott.

— Doktorráavatás, Takáts Jánost, a kiváló 
képzettségű járási állatorvost a mull héten 
avatták az állatorvosi tudományok doktorává.

— Koszorúmegváltás, Néhai özv. báró Benz 
Ottóné, Csáky Ilona grófnő temetése alkal
mából bérlői P 1450-t adtak koszorúmeg
váltás cimén a Szent József konyhára.

— Orvosok értekezlete. A szarvasi orvosok 
a múlt héten, pénteken délután a község
házán orvosi értekezletet tartottak, amelyen 
forgalmiadó ügyeiket is megbeszélték.

— Előléptetések. Az Öcsödi önkéntes Tűz
oltók Egyesületében Kardos Lajos, Hugyik 
János, Apponyi Lajos és Galbács József tűz
oltókat őrvezetőkké lépteitek elő, mely alka
lommal öléves szolgálatuk jutalmául szolga-

i lati éremmel is ki lettek tüntelve.

— Ezt nem értem — replikáltam könyör
telenül. Szembe kell néznünk azzal a rideg, 
cudar ténnyel, hogy Victor az életedre pályázik. 
Elképzelhetetlen, hogy elhibázza a lövést I Meg 
kell előznöd., ennyi1 az egész!

— Ennyi és mégsem ennyi — volt a báró 
hideg válasza. Úgylátszik Victor lelkiismeretére 
ráfér, hogy engem megöljön. Elárulhatom neked : 
az enyémre nem férne rá az ő halála, a történ
tek dacára sem, — vagy éppen ezért I . Hi
szen ostoba szerelemféltésből sértett, holott — 
mint most már tudod ! — éppen én akartam őt 
összeboronálni a Hedda asszonnyal, akit a kis 
húgom gyanánt szeretek .. . Nekem .tehát Vic- 
tort megölnöm nem szabad : De viszont azt is 
elhiheted, hogy a áaját bőröm is van nekem 
olyan kedves, hogy csak úgy potyára ne aján
dékozzam oda senkinek. Nos tehát: mi a teendő?!...

— Victorl a lövésben feltétlenül megelőzni 
s Őt epy lövéssel lehetőleg harcképtelenné teoni, 
de .nem megölni! — válaszoltam.

— Valahogy úgy van, — bólintott a báró,
de némileg erélyesebb és finomabb formában, 
mint ahogy elképzelni tudnád. De ne beszéljünk 
erről többet.. Beszéljünk fontosabb dologról I... 
Nézd Március fiam, éa az életem minden függő 
dolgát elintéztem,. Ha a párbajban elesnék, az 
ügyeim miatt ne fájjon a fejed. Rád csak egy 
lepecsételt iratcsomagot bizok. Ha életben ma
radok : visszaadod ’ sértetlenül. Ha elesem:
bontsd fel és majd meglátod, mitévő légy vele ?

— Nem. nem, neiji I — jajdultaryi feh.Ne 
beszélgessünk tovább , ilyen szamárságokról,, 
Nem iszunk meg igy pohár sört?

december 14-én
megtartják.

Próbálja ki szerencséjét és a legközelebbi 
bank, sorsjegvárusitó, vagy döhánytőzsdében 

szerezzen be sorsjegyet

3  p e n g ő t  kockáztat.

szerencsés esetben,

40.000 ar. pengőt 
N Y E R H E T S

— Chován József előadása Békéscsabán.
Chován József csabacsüdi ev. lelkészt a bé
késcsabai Ev. Nőegylet adventi ünnepélyére 
meghívták december 9-ére előadás tartására. 
Chován lelkész a hatalmas hallgatóság előtt 
mélyenjáró és nagyhatású előadást tartott: 
Előadása után kérték* hogy a böjti időszak
ban is tartson előadást Békéscsabán.

— Nagy érdeklődés előzi meg az Ipartestület 
bálját. A szarvasi Ipartestület hagyományos 
bálját — mint már megírtuk — december 
26-án, karácsony másodnapján este fél 9 
órai kezdettel rejidezi meg az Árpád-szálló 
dísztermében. A bál csinos meghívói, most 
vannak szétküldés alatt és Szarvas lakos

sága nagy érdeklődéssel várja,a bálát, mely
a téliszezon legjobban sikerült farsangnyitó 
bálja szokott lenni már évek óiö.; A női sza
lonokban már készülnek, az iparosok báljára 
készülő hölgyek, lányok és asszonyok ruhái.

. Az irodákban, műhelyekben, üzletekben, a 
korzón, az otthonokban sok szó esik a bál
ról, amiből a legteljesebb sikerre lehet kö»- 
vetkftzletnL

— Akár kettőt is — nevetett a báró ...
*

Így érkezett el a párbaj reggele.
A kitűzött idő, vagyis reggel 5 óra. előtt 5 > 

perccel érkeztünk autónkon a pisztolypárbeú 
színhelyére, a Tisza füzesének egyik elhagyatott* 
tisztására. Az őrnagyot, kíséretével együtt mát 
ott találtuk.

A felek 5 perc múlva, töltött pisztolyaikkal 
szembén állottak egymással.

A tábornok, mint vezetősegéd, ismertette a 
párbaj feltételeit. A szokásos békéltetési kísér
letre Október áz égen. úszkáló bárányfelhőket, 
Victor pedig a terep smaragdzöld füvét vette 
szemügyre. Én magam pedig mindkettőjük arc
kifejezését, amely egyformán kemény,és harcra- 
kész volt. Azzal a különbséggel, hogy Victor 
arcából kisugárzott a sötét és türelmetlen gyfilfrr 
let is, mig Október arca inkább nagy élénksé
get és valami gunypros, fölényes elhatározást 
tükrözött.

A segédek és orvosok fedezékeikbe, vonul
tak. Ki egy fa mögé, ki egy gödörbe.. A tábor-:, 
nők hangja egy öreg fűzfa mögül csattant fel:

— Állási...
Az .ellenfelek kimeredt, villogó szemmel; 

előregörbülő nyakkal, pisztolyaikat görcsösen 
szorongatva, < szoborszerű mozdulatlansággal néz- - 
tek farkasszemet*.

Ekkor egy erélyes csattanás hallatszott. 
Egy. tapsjel.

(Folyt,, kövj



A ló tlzévvel fiatalodott, amiért a gazda három hónapot kapott

vették, a jórlatat elkobozták- és igy a 
gazda, aki ellén az eljárás..megindult,. 
nem- tudta aüoyátt eladni-. A, szerdeit

Ingyen szerelem
a nálam vásárolt modemi 
és olcsóCSILLÁROKAT. 

Asztali- állólámpa, , valamint' 
éjjelltzekrénytlámpa olcsón 

kapható;
VnítANYSZERELÉST olcsón vállalok.

Díszes rojtoo«riiyiőkt falipám 

ernyők7 olcsó áron:
Komplett zseblámpa elemmel 8&1 fillér!1

Friss- zseblámpa-elem. —  
Telepes rádiók nagy va-
lA'Q7ÍPK'nfln'

Rádiócsövek! Hálózati rádiók!
Részletre: Bemutatás ingyen

D A NKÓ (Árvaház.)
— Eljegyzés. Tarkány Etukát (Szeged) e 

hó> 16-án eljegyzi Nobik Ernő. (Szarvas). 
(Minden1 külön értesítés helyett).

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter: dn 
Gubjeir István öcsödi közigazgatási aljegyző 
nevét „Gergely‘‘-re változtatta: át;

— Közgyűlés, A; Nemzeti Egysége öcsödi 
szervezete1 vasárnap a községháza- nagytere
mében tartotta meg ezévi rendes közgyűlé
sét' nagy> érdéklődés" melleit:

Karácsonyi előadás. Az: Árvaház növen
déket 21-én, pénteken este 5 órakor két ki
sebb'színdarab keretében-tartják meg szo
kásos' karácsonyi1 előadásukat a díszteremben; 
Bemutatásra kerül egy élőkép,melyjézus szü
letésének főbb vonásaiból van összeállítva:

— Cserkészilnnepély. A szarvasi gimnáziumi 
180. sz. „Kárpát" cserkészceapat e hó 16-án, 
vasárnap délután 5 órakor az intézet torna
csarnokában műsoros ünnepélyt rendez. Erre 
a cserkészet iránt érdeklődőket ezúton is 
meghívja a parancsnokság. Belépődíj nincs. 
Adományokat cserkészjótékonycélra köszö
nettel fogadnak.

— Vallásos est- Vallásos estet rendezett, 
vasárnap a- Lutheî Szö vétség, A. leánykar átr 
érzett- énekszáma, Reszik János és: Bárány 
József meggyőző- erejű szavalata után Boty- 
tyánszky János mezőtúri lelkész tartott előd
adást. A nagyszámú közönség feszült figye- 
lemmed hallg&tta a gondolatokban* gazdag 
ést mélységes hitből! fakadd nagyszabású elő
adást.- Az: előadd kellemes emléket hagyott: 
hátat közöttünk.

— A> llmanovai csata évfordulója. A szarvasi 
m'. kir. Tessedik Sámuel gazdasági tanintézet 
ifjúsága hétfőn' emlékezett meg e magyar 
huszárok hősi haditettéről : a limanovai üt
közetről. A díszteremben egybegyűlt ifjúság 
előtt' Csabai Kálmán az intézet igazgatója 
ismertette' e- véres ütközet jelentőségét* été 
veié- kapcsolatosan a' magyar katona halált- 
megvető bátorságát.

Prágai móifca készült sonkák pácolására 
3 sonka TCJL JL védjegyű

MAGYAR SONKAPÁC I
Jól és biztosan konzervál. 

Sárikának, húsneműnek kitűnő zamatot ad. 

Főraktái Szarvas és kornyéke részére:

K o v á c s i k  P á l
fűszer- és csemege-üzlete.

Ugyanott sertésvágáshoz rizsek és fűszerek 
legjutányosabban szerezhetők be.

Doborinszki András szarvasi föld
műves állt közokirathamisitás bűntet
tével vádolva szerdán a gyulai törvény
szék büntetőtanácsa előtt. A vádirat 
szerint* a> szarvasi, földműves a. gyulai 
vásárorf ez év júliusában egy lovat 
vett, amelyet néhány hónappal később 
a körösladányi vásáron akart eladni. 
Mivel: a. ló meglehetősen- öreg; volt, 
hogy jobb árat érjen el a vásáron, a 
járlatlevélen a: ló korát' 1919.-ről 1929-re* 
javította ki. A járlatkezelőségen azon
ban a durva hamisítást azonnal :észr&-

— Egészségvédöház Öcsödön. Megemlékez
tünk arról, hogy Öcsöd község egészségyédő. 
házat állított fel. A házat rövidesen átadják, 
hivatásának.

— Gazdaérdekeltségi választások A gazda?
érdekeltségek törvényhatósági bizottság tagr 
jait vasárnap, választják meg Gyulán, a< vár
megyeházán. A választást a vármegyei me
zőgazdasági bizottság ejti meg a; megyek, 
járási és községi- mezőgazdasági: bizottsági 
tagok közül. :

Emberismeret:
Érdekes figyelni 
Az- embereket- :
Van-e a lelkűkben 
Igaz szeretet ?

Emberi érzésben 
Egy kis vonzalom!...
Erről szól jelenleg.
Az én bús. dalom.

Nem értemi hogy miért 
Gőgös az ember ?
Rangban, vagy tudásban 
Társával" szemben I

. .. Tömegben legtöbbje 
Büszke? módfelett 
Sí eltekint: társának 
A fejê  feletti

Pedig hát egy mosoly.
Elintéz mindent /
Habár a szeretet 
Tálán csak — süniéit.

GARAY SAMU

— A szegénygyermekek felruházása. Mind
nyájunk kedves ünnepének; a karácsonynak 
közeledtével jótékonykodó egyesületeink fo
kozott buzgalommal igyekeznek arra* hogy 
lehetőleg mindenkinek hozzon- szép és bol
dog örömöket Jézus születése. A katolikus, 
jótékonykodás özv. dr. Sziráczky Jánosné 
vezetésével, fáradságot, nem ismerő: asszo
nyok munkájával az idén is sok könnyet 
töröl le a szegény gyermekek arcáról. Sok 
rászorult, gyermek kap cipőt, ruhát, szeretet-

tárgyaláson a szarvasi földműves be
ismerte, hogy meghamisította a járlatot 
és igy a bíróság bűnösnek mondta ki. 
A törvényszék Doborinszki Andrást 
háromhónapi fogházra ítélte el; dér a 
büntetést háromévi' próbaidőre felfügr 
gesztette. Az Ítélet jogerős lett, mert 
úgy az ügyész; mini az elitéjt gazda 
megnyugodott az itélétben;

csomagot. És a felruházott- gyermekek kö
szöneté ezekhez a jólelkű, asszonyokhoz a 
szeretet érzetében és az örömkönnyek ki- 

<■ csorduló, melegében ér el. A kát. elemi is? 
kóla nagytermében e hét elejénsok.szegény, 
gyermek, kapott ruházati cikket, a jótékonyé 
kodó.és-fáradságot nem ismerő, katolikus, 
asszonyok jóvoltából. A kis Jézus mosolygott, 
ki a. boldog, szemekből, az egybegyűltekre* 
Kedves, megható, jelenet volt.

— Kinevezések. A; szarvasi kir,- j&ásbiró; 
ságnál szolgálatot teljesítő Oláh. Béla.- diino-
■ kot-ideiglenes kezelővé; és Raffai Mihály 
szarvasi lakost a mohácsii kin járásbírósága 
nál ideigleneŝ  kezelővé nevelte- ki ag igassr 
ságügyminisztej.

— Vegyen államsorsjegyet s ha egy kis sze
rencséje. van* megoldhatja a-karácsonyi.aján
dék, kérdését. 3 pengőt kockáztat,,szerencsés 
esetben. 40.000, pengőt nyerhet, 17.000 különr 
böző nyeremény, van, melyeket mind.-, kész
pénzben fizetnek ki, A húzás már december 
hó 14-én.

— Elítélték a. háziszarkákat. Meitner Soma. 
szarvasi kereskedő feljelentést te.ttv. hogy 
üzletének áruit ismeretlen tettesek, dézsmál
ják. A. vizsgálat során, több alkalmazott ellen 
eljárás indult. A vizsgalat, során feljelentést, 
tettek Huszárik Mátyás kocsis, és nj.ég két 
alkalmazott ellen. A. járásbíróság. most tár
gyalta az ügyet és Huszárik Mátyást két oso,- 
mag gyufa eltulajdonitásájban' mondotta ki. 
bűnösnek és ezért egyhónapi fogházra ítélte. 
A másik két alkalmazottat, akik. csak. cao,-

' koládéevést vallottak be, a bíróság 15' illetve
8 napi fogházra ítélt«. Az utóbbiak a bű
nösség megállapítása- miatt fellebbezték, igy 
az ügy a szegedi Ítélőtábla elé kerül.

— Előadás a kaliforniai paizsMQrfil- A. hely- 
beit Tessedik Sámuel gazdia sági tekintését", 
ben december 23-án. vasárnap,- délelőtt 11 
órai kezdettel vetitettképes előadást rendez
nek. a.kaliíorniai. paizsleUkőjL és az ellene való

1 védekezésről.
— Elkészült az, öcsödi vasiad. A teJj&&B: 

átépített öcsödi vashid átvétele rövidesen 
megtörténik. A forgalom az átvétel után azon
nal megindul a megerősített, betonnal és, 
kőkocka burkolattal ellátott, impozáns lát
ványt nyújtó vashídon.

TISZTA VÉTELT BIZTOSIT
a világvevő rádiósorozat: 

P H I L I P S  111 S T A N D A R D  
Oldod. 4 «  |  ! " „ £ * £ £ !
Junior 2+1 |B Super

CSERE, VÉTEL, ELADÁS. DÍJTALAN BEMUTATÁS I

Villanyszerelés. LATICEL gumt-ülöpárna.
i

D A N K Ó  műszerésznél, Árvaház,
ORION készülékek Is kaphatók. ............... .....
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■ Vrí '

S * S * '■* S- ,■ . / S. s-> * ■ tf .rí es ujeviajanueMargyak,
mindenféle zseb* és faliórák, ékszerek, dísztárgyak, evőkészleiek, optikai 
cikkek, divatgyöngyök !

legolcsóbban beszerezhetők 
Fleischer Jenő óra- és ékszerüzletében.
Mindennemű óra, ékszer és optikai: cikkek javítása,. a\ legolcsóbb , árban. 

Tört aranyat, ezüstöt, régi ezüst* és aranypénzeket a legmagasabb napiáron veszek.

A kemencében égették el 
megfojtott gyermekét
A  felbujtó büntetését a szegedi tábla felem elte

A! szegedi Ítélőtábla a mulf héten tár
gyalta Szegeden Krizsán Róza és Bencsik 
Ferenc békésszentandrási lakosok bűnügyéi. 
Krizsán Róza barátságot tartott fenn Bencéik
kel, aki nős, családos ember voit. A- leány 
nemsokára áldott állapotba került és Bencsik 
arra beszélte reá a szerencsétlen leányf, 
hogy születendő gyermekét ölje meg, mivel 
Ázsiában, ahol ő hadifogoly volt; az a 
szokás; Ez év márciusában a gyermek meg 
is született. Bencsik ismét azzal állott elő, 
hogy a gyermek nem maradhat életben. 
Krizsán Róza szót fogadott. Két nap múlva 
megfojtotta az újszülöttet, azután a kenyér--

— Aki két embert ütött agyon. A múlt hé
ten az egyik kunszentmártoni kocsmában 
egy feldúlt, gyűrött ruhájú ember mulatott. 
Amikor jói felöntött már a garatra olyan ki
jelentéseket tett, hogy az éjszaka folyamán 
egy férfit és egy nőt agyonütött. A vallomást 
azonnal közölte a vendéglős a csendőrségge!. 
A csendőrök • azonnal megjelentek, de már 
ekkor nem tudták kikaügatni az erősen beobro- 
zott embert, mert a bor megártott neki. Amikor 
kiheverte mámorát elmondta, hogy Tóth Fe
rencnek hivják és öcsödi tanyai lakos. Ki
derült, hogy előző este egy kis tanyai össze
ütközése volt egy házaspárral és ezt nagyí
totta fel annyira, hogy a hatóság figyelmét 
is magáravonta. Kioktatása után hazaküldlék.

sütő kemr-nce füzében.' elhamvasztotta. A 
dolog azonban ‘kitudódott és Krizsán Rózát 
gyermekölés bűntetie, Bencsik Ferencet pedig 
szándékos emberölés bűntettére való feibujlás 
miatt vették elő a hatóságok. A gyulai tör
vényszék a vizsgálat lefolytatása utáni fő- 
tárgyaláson a gyermekgyilkos-leányt három- 
esztendei börtönre, a fprfit pedig három és 
félesztendei fegyházra ijéíte. A szegedi itélő-' 
tábla a most megtartott feilebbvileli tárgya-’ 
fáson megváltoztatta az Ítéletet és Krizsán 
Róza büntetését leszállította cgyesztendei 
börtönre, Bencsikét pedig felemelte ötesztendei 
fogházra.

- -  Olvasóink figyelmébe. Több helyről pa
naszt hallottunk, hogy pénteken délben meg
jelenő lapunkat kihordóinktó! úgy szétkap
kodják, hogy sokan nem tudnak ahhoz hoz
zájutni. Felkérjük kedves Olvasóinkat, szí
veskedjenek a kihordoknál, rikkancsoknál 
vagy a legközelebbi Irafikban a iápol' félré- 
téteíni, hogy megbízót taink a kellő mennyi
ségű lappéldányt adhassák le mindenhol. 
Hasonió -esetek elkerülése végett, tisztelettel 
felhívjuk Olvasóink figyelmét áz előfizetésre. 
Lapunkat postán küldjük széjjel pénteken 
délben és az az egész városban egy-k<̂ t 
óra leforgása alatt mindenkihez eljut. Előfi
zetés Nagy Sándor ‘könyvkereskedésében 
eszközölhető. Negyedévre csak 1*50 pengő.

F E L H Í V Á S

rendezek nagyon olcsó árakon
RÁDIÓK, CSILLÁROK, GRAMOFONOK. HANGLEM EZEK, VARRÓGÉPEK, IZZÓK, RÁDiÓ 
-------rr—-— — CSÖVEK, VILLAM SZERELESI ANYAGOKBÓL.---------------— --------- :— -
Tisztelettel meghívom nagyrabecsült vevőimet. Szarvas várbs vásárolni óhajtó 
közönségét és kedves barátaimat. Tekintsék még dúsan felszerelt raktáramat, 
vétélkényszer nélkül'' áhol a kÖzoTtekén' kívül ' szakmámhoz tartozó cikkekből 
is nagymennyiséggfel rendeikezéin. Néhány cikkemnek közlőin tájékoztató árait: 

Hálózati rádió . 8$--^ # -tó l Csillár i . 9*50 P-töl
Kristályos rádió 2-5Q R-töl Telepe^ rádió; . 35*— P-iöl

A legtöbb rádióm vészi »BUDÁPESt II.« is.
Gyári képvjs^étériiyan: ŐRION,STANDARD.PH1LIPS és EKÁ hálózati rádiókból, 
MELYEKET; RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK.. EREDETI GYÁRI ÁRON.

Rácjjíiókban véie!,csere,eladás.Készpénzéi nagy árengedmény
Villamszorelések, javítások. jótállássá!, elfogad Kató áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 
Sportcikkek, korcsolya- és vivófeiszerelések. HQCIPŐJAVITÁS FILLÉRES AR0F1 24 ÓRÁN BELÜL.

Mindenkit szívesen látok:

S Z T R E H  O V S Z K Y » M Á R  T Ó N
---  L . . ---SZARVAS! PIAC-TÉR. Telefon: 59. .........  ' ■' '—

— Ami pontosabb, mint a szemmérték. Az
emberi vetést; .arányainak.^megiperését rSwJjl 
Jonathan Gulliver utazáséi szerint Lrliputban 
igen könnyen elvégezték. Az emberi test 
egyes tagjainak hosszúságához <*1ég tudni a 
hüvelykujj hosszúságát és minden egyéb ki
számítható abból. Két hüvelykujj: egy csukló, 
két csukló; egy,nyak, két nyak egy derék 
stb. De nálunk ilyen számításokra nincs 
szükség. Mi ha kiváncsiak vagyunk valamire 
ilyenkor .disznóölések idején,*^* diszkó sú|y$ 
áz. Mérleg hiányában a sz'emmértélfríél pon
tosabban a következőképén állapíthatjuk meg 
a disznó súlyát. Ez a Prester-íelé számítás. 
Mérjük meg a disznó testhosszát a foktőtől 
a homlok közepéig és a méltbőséget. Af,két 
mértékszámot szorozzuk össze. Az igy nyert 
szorzat hízott sertéseknél 120-al, középminő
ségűnél 130-al, félig hízottnál 140-el osz
tandó.* A hányados kilogrammban adja a 
testsúlyt;. Pld : , mellkas kerülete15£ .cm, 
testhósszúság 140 cm. ’ 152x140 “ ÍM:28Ö-áT,' 
osztva 120-al 177*33 kg.

— Levelek a koldulásról. Lapunk multh§ti 
számában égyik': olvasónké pánaszbs lévelfeK* 
olvastuk (el a koldusok állandó inváziójáróU
és az ügynökök tolakodó szemtelenségéről.
A héten erre vonatkozólag két levelet kap
tunk, amelyeket alább közlünk. Az első így 
szól: Tekintetes Szerkesztőség 1 Végtelenül 
örülök, hogy becses lapjuk felemelte szavát 
á koldusok és ügynökök hadjárata ellen.’A. 
múltkor velem történt meg, hogy egy kol
dusnak egy karéj kenyerei adtam..é&,az, ká
romkodások között dobta be az árokba az 
uccán. így cselekedjen az ember jól. A mi
nap pedig egy süket koldus úgy rámorditott, 
váratlanul, hogy azóta beteg vagyok. Ez 
meg egyenesen húsz fillért vagy két tojást 
kér, mást el sem fogad. Nagyon jó lenne 
már valamit terini ez ügyben, mert a szem- . 
leien koldusok szemérmetlen tolakodása mi
att a reá.szorulók is elesnek a jótékony ado
mányoktól. — A másik levél ekként szól : 
Tekihtétes Szerkesztő Úr I B. lápjuk múltbeli, 
számában közölt levélre, mely a koldusok 
megrendszabályozását kéri, javasolom, hogy 
amint Gyulán láttam, nálunk is az egri nprma 
alapján szeretelházat kellene alapítani és a 
koldusokat egyhelyről élelemmel ellátni. A 
lakosság pedig havi összegekkel támogatná J 
az intézményt. A támogatás ellenében égy 
táblát kapna, amit az ajtóra akasztva iráhyit- 
hatná a koldusokat, akiknek engedélyük vítn; 
az intézmény elé. Így a rászorulókon lenne1 ‘ 
sggitve és a tolakodóktól mentesülve a la
kosság. Tisztelettel: Aláírás.

— A postás csenget és a család ámulva • 
veszi át az ajándékokat. Egyik csomagban 
ott van egy gyönyörű kézimunka-újság, a< 
Tündérujjak friss száma. Csupa szép. kép. 
hasznos szöveg. Egy másik csomagban gyö
nyörű tüllfüggöny 150x260 cm, levegős, rá
csos, finom holmi. Kockák, virágok rajta 
(részben már el is van kezdve a kézimunka). 
Ebben a csomagban van azonkívül egy kis, 
csomag MEZ gyöngyfonal a függöny motí
vumainak kiliimzéséhez. S mindez ajándék., 
A család kémlelődve néz q meglepetés szer- , 
zőjére, a családfőre. Egyszerre hányféle 
öröm I Olvasnivalók, kézimunka, ̂ órakoz&i 
karácsonyig és végül egy gyönyörű függöny ' 
a legszebb szoba ablakán. Mindezt pedig , 
egyetlen mozdulattal szerezte meg előfize
tett a Tündérujjak egész evfoíyémára t'P 
14’40-él. "Ehhez jár á nagyszerű ajándékcso- 
mag. Kérjen ingyenes 4 „mutatványszámot I 
(Budapest, S^ervita-lfi 3:).

P Ü B  L I  K Á C l  Ó

• Molnár György földje óz Ezüstszőlőben eladó. Kel. 
Csabacsüd 318. —7. Omiljak örökösök Krakó 170 számú 
házn eladó.—-Eladó II. 488. sz. ház. — Eladó II. 558. 
sz. ház. Kiadó lakás, ugyanott kályha eladó. 11. 560.
— Pal^ó íSlihély városalatli földjyp eladó. L , 40J. | — 
Fabó örökösök másfél hold földje eladó. IV. 349.' — 
Szénáskert 600. számú ház eladó. — Kúlágas, akác
oszlopok eladók. II. 320. — Minden héten minden 
szarvasi lakos a Szarvasi Közlöhyt veszi meg. mivel 
abban minden helyi hirl megtalál;



— Esküvő. Kolozsvári Mária és dr, Szántó 
Emil december 15-én délelőtt fél 12' órakot 
tartják esküvőjiU^t v. a, szo tv o sk . róni. kát. 
templomban.

— SzerdártolHetenkintegynapon külterületen 
tel]esjt szolgálatot a j^rlatkezelőség. Szarvas 
község: képviselőtestülete szerdán* délelőtt 
élénk érdeklődés* mellett- rendkívüli1 közgyű^ 
lést! tartott. Daudk Mihály községi" biró meg
nyitója után vitéz Biki Nagy Imre főjegyző 
olvasta fel az előző' ülés jegyzőkönyvét, 
majd a tárgysorozat letárgyalására térték. A 
községi választásokhoz igázoló-választmáriyt 
küldtek ki* majd elhatározták* hogy a Nagy
i é  n ás—Szarva s-i törvényhatósági út kiépí
tési költségeihez 11 ;000: pengő értékű föld- 
munkálattal járulnak hozzá, hogy igy a 
szarvasiak részére biztosítsák1 a földmunkák 
végzését. Szvák Pálné és- testvérei részére 
60, özv. Osztás Jánosné részére 40 pengő 
temetési segélyeket1 szavazott meg a közgyű
lés. A községi erdőket állami kezelésbe ad
ják és elhatározták, hogy pár hold földön 
erdei csemeték felnevelését fogja eszközölni. 
A'piaci és vásári helypénzszedési dijak ke
zelési diját 4 százalékra szállították. le, majd 
Bük Pál külső telepi bérletét egy évvel megi 
hosszabbították. Az Örszőlőktől az Ezüst
szőlőkig húzódó mezei dűlőutat a községi* 
közdűlőutak hálózatába vették fel és elha
tározták, hogy a jö^ő hét szerdájától heten
ként egyszer a járlatkezelőség'-' délelőtt: a 
csabai-úti Olvasókörben, délután Sinkovics 
Pál VI/ kerületi tanyáján tört ■ hivatalos órát.' 
Ezután több kisebb ügyet tárgyallak:

— Mégjelent az. OTBA tájékoztató. Kevés 
könyvet előzött meg olyan nagy érdeklődés, 
mint a most életbelépett Országos Tisztvise
lői Betegsegélyezési Alap tájékoztatóját. A 
könyv ismerteti az OTBA-tagok összes jogait 
és kötelezettségeit. Az OTBA orvosok kine
vezésével e hó elején az egész országban 
<a-központi és körzeti orvosok óriási jelentő
ségű egészségvédelmi munka indul. A könyv 
ára i pengő, amely összege előzetes bekül
dése ellenében bérmentve küldi meg a ki- 
^dó Szongoth Gyula Budapest, IV/, Királyi 
Pál ucca 4.

— Fedák Sári ügye a Színházi Élet törvény, 
széke előtt A Színházi Élet új számában 
Egyed Zoltán érdekes cikkben tárja fel a 
Fedák—Aknay—Vajda ügy minden intimitá
sát. Rengeteg érdekes cikken és gyönyörű 
képeken kivül 64 oldalas Rádióvilághiradó, 
32 oldalas Gyermekujság és ; kézimunkámel- 
léklet egészíti' ki a Színházi Élet új számát, 
amelynek ára 60 fillér/ Előfizetési dij egy 
negyedévre 6’50 P. Kiadóhivatal: Budapest, 
VII. Erzsébet körút 7.

Gramofon-lemezek és. készülékek.
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^  világos, opál, gyöngyfény

TUNG SRAM és °r Dekalu.mf"1;
nevű Izzók beszerezhetők
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villamossági műszaki 
üzletében

Jav ítás, r fémcsiszolás^ gálvanizálte^ 

rátUÓ4pJtés,tervezé&.

ajandék a könyv
Vásároljunk’ ifjúsági és. szépirodalmi könyvekét

(a gimnáziúnrr közélébéri)1

Kedvező fizetési féltéfeléltí

egy
Mégrehdltö módon lett Öngyilkos egy csabacsűdi1 embéV

Csabacsüd községben nagy meg
döbbenéssel 'beszélnek egy 82. éves 
idős ember megrendítő öngyilkossá
gáról. Kiss János csabacsűdi lakos 
hosszú éVeken át mint kézbesítő állt 
alkalmazásban Békésszentandrás köz
ségnél.1 Az idős ember jo egészségnek 
örvendett az utóbbi időkig, habár 
többször megfigyelték hozzátartozói, 
hogy gondolkodása kihagy néha, sőt 
voltak napok, amikor az elmezavar 
tüneit is észlelni lehetett rajta. Pár 
évvel ezelőtt egy szalmával megrakott 
kocsiról ugrott le az idős ember, högy

végezzen az étetével' de akkor kisebb; 
sérüléseken kivüL komoly baja1 nem; 
történt. Az utóbbi években5 fiánál' 
Csabacsüdöh lakott és többször1 eríili- 
tést tett arról, hogy mily öröniteléri az1 
életé. Vasárnap hajnalban azután, 
szörnyű tettre szánta el magát. Á 
kenyérvágókést tnágához véve bevonúlt 
a kamrába és ott többször méllbészűrtá 
magát. A szúrások sfcivét: értékés.’ 
amikor rátaláltak; már halott volt. A 
gyulai ügyészség a temetési engedélyt 
megadta' és csütörtökön temették .el 
Csabacsüdön, az életunt aggastyánt.'

( j ' . l l l ú u  v > .w

— Ami maradandó és- kulturális érték. A
közeledő karácsonyi ünnepek mindén szülő 
számára problémákat vetnek fel gyermékeik 
és egymás megajándékozása kérdésében. A 
mai időkben, amikor az emberek meggon
dolják, hogy mire adnak ki pénzt a jószi^ű 
és ajándékokról' gondoskodó szülők, kereszt- 
szülők, nagyszülők; rokonok, ismerősök, je
gyesek, házasok problémáján kívánunk köny- 
nyiténi; amikór figyelmüket a KÖNYV felé 
fordítjuk: A4 könyv az, ami maradandó és 
kulturális érték mindig. A könyv állandó ne
mes szórakozást nyújt és élesíti az1 elmét/ 
tudással tömi az érdeklődő agyát. Ezért a 
leghálásfabb'ajándék1 a könyv, legyen az

ima, énekei! szépirodalmi, képes vagy ■me- 
sés. Nagy'Sándor könyvkereskedése, amely* 
a könyvárusitás téréti Szérvösöíi pótölhat&t1- 
Ian helyét tölt1 bé1 gáfcdág' és váttózátos 
könyvraktárévá!,' plcsó áraival vonzza a 
nagyközönséget. Nagy Sándor könyvkereske
dését olvasóink figyelmébe ajánljuk.

— Lő vásárlás. A csendőrség december
15-én délelőtt ’ a szarvasi csendőrlaktanya 
udvarán'‘lóvásárt'- tart, amely alkalommal há
tas' szolgálatra alkalmas' lovakat fognák' 
vásárolni..,, .

— AŽ Eh Ujsápbhi/ Az igazságos Mikulás
ról van egy szép vers Az Én Újságomban, 
melynek előfizetési ara negyedévre 2

— Anyakönyvi hírek. Dec. 7-től 
14-ig. Születtek : Litavecz János 
és Kéleti; Gizella leánya Erzsé
bet, Raffáj Mihály és Raffáj 
Zsuzsanna1 fia - Gábor-György 
Braun László és Weinberger Mar- 
git leánya Éva; Schlesinger Mik
sa és Klein Bella lánya Mag
dolna, Szlovák Mihály és Sinkó 
Zsuzsanna' fia András, Pljesov- 
szki Mihály és Janecskó Zsu
zsanna leányt Erzsébet, Uhljar 
János és Mikus Anna leánya 
Erzsébet, Frkan Pál és Konocsni 
Erzsébet leánya Erzsébet, Fabó 
Mihály és Amóczki Judit leá
nya Judit, Filyó Mihály és Va- 
lach Anna fia Mihály. Házassá
got kötöttek: Adarnik István Ba
kuié Erzsébettel, Farkas-JánosG. 
Molnár Ilonávai, Palyov János 
Podmanicki Zsuzsannával. El
haltak : Barecz Andrásné Gaj
dos Anna 53, özv. Sutka Já
nosné Pál Julianna 90 éves, Mól- 
csan Ertfrébet 4 hónapos,'Hruska 
Mififály 20"napos kofukbTan.



Vasárnap este mérik össze erejüket 
a Boeskay SE birkózói a Túr ke vei AC

birkózóival
ö t  súlycsoportban Indulnak birkózóink vasárnap este 

az IpartestQlet csarnokában

bán indulnak. Mint értesülünk, a túr- 
keveiek igen jq birkózókkal rendel
keznek s igy igen szép és erős küz
delemre van kilátás. Minden súlycsoport 
három első helyezettje lesz díjazva. 
Elsődij nagyezüst-, második kisezüst- 
és harmadik bronzérmet fog kapni. 
A jövő vasárnap, december 23-án 
előreláthatólag az Orosházi MTK csa
pata fog Szarvasra átjönni versenyre.

A nagy érdeklődéssel várt birko
zóverseny, melyet a Bocskay SE pár 
héttel ezelőtt meghirdetett és amely a 
túrkeveiek elmaradása miatt nem lett 
akkor megtartva, vasárnap este 8 órai 
kezdettel fog lezajlani az Ipartestület 
csarnokában. A túrkevei birkozógárda 
vezetősége táviratilag értesítette szerdán 
este a Bocskay vezetőségét, hogy va- 
vasárnap eleget fognak tenni a meg
hívásnak. A birkózók öt 'súlycsoport-

— Ruhakiosztás. A Szarvasi Iparosasszo
nyok és Leányok Egyesülete 'december hó 
20-án délután 3 órakor osztja ki a szegény
gyermekek között ruha szeretet-adományát 
ipartestületi helyiségében. Vendégeket. ezal- 
kalomra szívesen lát.

•

— Szerkesztői üzenet V. Szarvas. 1. Ha a 
szolgáláti idő a 2 évet nem haladta meg 3 
hónap, ha meghaladta 6 hónap, az üzletvezető 
felmondási ideje. 2. Az előző üzletvezető 
kilépésétől számított 2 hónap alatt kötelező 
az új üzletvezető bejelentése, de mindenkor 
az új üzletvezető belépésétől számított 8 na
pon belül, még abban az esetben is, ha az 
új üzletvezető a kéthónapi határidő eltelte 
előtt lép alkalmazásba. B. M. Levelét köszön
jük. Közzétettük. Cserkészapród. A küldött 
pénzt rendeltetési helyére juttatjuk a többi
vel együtt. Köszönjük meleg soraidat és me
leg szivedet. Légy kitartó I

— Kosxonetnyflvánitá*. A csabacsüdi ég. h. ev. egy
házközség ezúton is hálás köszönetét mond a temp
lomi csillárra befolyt nemes és kegyes adományokért : 
Balczó János 1. Köpenyes János 1*50, Janurik János 
1*50, Kovács P. János 1 , Zima Pál 1, Skorka Mihály
1 , Csicsely Mancika 1, Chován Kálmán 1 , M-né Cho
ván Margit 1 pengőt, Darók József 50, Bobvos János 
20. Köpenyes Mihály 50. Köpenyes János 20, Borgulya 
János 10t id. Köpenyes János 50, KonstanÜnovics Mi
hály 20, Konstantinovics János 16, Hanó János 40. 
Klimaj János 40, Fullajtár Mihály 40, Roszik Pál 50, 
Kita György 50, özv. Klimaj Jánosné 50, Kovács 
György 50, Szirony János 50, Krajcsi János 50 fillért.

(Folytatjuk).

— Mit Olvassunk? Az Uj Idők legújabb 
száma gazdag tartalommal jelent meg. Több 
rövid időszerű cikk, köztük Marina hercegnő 
kelengyéjének ismertetése képben és írásban. 
A kiadóhivatal (Budapest, VI., Andrássy ut 
17.) bárkinek szívesen küld díjtalan mutat
ványszámot. Előfizetni lehet Nagy Sándor 
könyvkereskedésében Szarvason. — Magyar 
Lányok. Három fiatal leány mosolyog a Ma
gyar, Lányok új száménak címlapjáról az ol- 
vasókra.Díjtalan mutatványszám.Kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy út 16. — A Milliók 
Könyve legújabb számában Orczy Emma 
bárónő: A vörös Pimpernel cimű regényét 
olvashatjuk. Ára 20 fillér, kapható mindenütt.

— Privát vágásokat és* húsfüstölést jutányos 
áron vállal ifj. vitéz Tóth János, IV., 487. 
Telefon: 91.

— Meg lesz tartva a KTE—Bocskay bajnoki mérkő* 
zés. A kondorosi TE vezetősége a hét elején értesítette 
a Bocskay vezetőségét, Hogy a vasárnapra kiirt bajnoki 
mérkőzést játékoshiány miatt nem birja lejáiszani és 
hajlandó a két bajnoki pontról a Bocskay javára le
mondani- A Bocskay vezetősége ezt*az ajánlatot nem 
fogadta el, ahhoz azonban hozzájárulását adta, hogy 
a mérkőzés jövő tavasszal játszák le. Az alszovetség 
pénteken szigorúan utasította a két egyesületet, .hogy 
a mérkőzést a kisorsolt napon le kell játszani. Már most 
a kondorosiaknak csak'el kell jönni Szarvasra, mert 
az elmaradásuk szigorú büntetést vonna maga után. 
Reméljük, hogy eljönnek. — Az elmúlt vasárnap a 
Bocskay Mezőberényben játszott bajnoki mérkőzést az 
ottani Törekvéssel. A »mérkőzést a két csapat igen 
nehéz sárospályán vivta meg. Az első félidő 3. percé
ben Korbelyt a biró kiállította s igy csonka csapattal 
küzdött a Bocskay végig. A mérkőzés 4; 1 (2 : 0) arány
ban a Törekvés győzelmével végződött. A vereséghez 
Leipnicker lehetetlen bíráskodása is nagyban hozzá
járult.

— Ping*pongverseny» A szarvasi ég. h. ev. * Vajda 
Péter gimnázium Sportköre vasárnap tartotta meg a 
gimnázium tornacsarndkábán szépszámú közöriséjgfelőtf 
meghívásos kerületi ping-pongversenyét. Az izgalmas 
küzdelmekben és szebbnél-szebb mérkőzésekben bő
velkedő verseny nem várt meglepetéseket hozott. A 
délelőtti csapatverseny során Perczel kerületi ifjúsági 
és Illyés megyei bajnoknak elszenvedett veresége je
lezte a délutáni egyéni mérkőzések bizonytalan kime
netelét. Számunkra e verseny kellemes meglepetéssel 
végződött. Fekete János^ a gimnázium ezévi bajnoka, 
noha a döntőben kikapótt Gyurisén tói, Perczel kétszeri 
legyőzésével biztosan sžerezle meg az elsőséget és 
ezzel bebizonyította, hofry eddigi szép sikereit kiforrott 
játékával méltán megérdemelte. A verseny részletes 
eredményei a következők: a társadalmi egyesületek 
csapatversenyében első‘a szarvasi Turul SE csapata, 
második a Gyomai SC. 'A  középiskolások csapatverse
nyében első a hódmezővásárhelyi gimnázium, második 
a szarvasi gimnázium Csapata, harmadik a mezőtúri 
ref. gimnázium. A döntőben a hódmezővásárhelyi diá
kok 5 :4 arányban verték a szarvasi diákokat Férfi- 
egyesben 1 . Fekete (szarvasi gimn.), 2. Perczel (hódme
zővásárhelyi gimn.),3. Sándor (hódmezővásárhelyigimn.) 
Férfi párosban 1. Csuty—Hollai (szarvasi gimn.) és 
Perczel—Vida (hódmezővásárhelyi gimn.) és Fekete— 
Breitner holtversenyben. Az idő előrehaladtára való 
tekintettel, az éremkiosztás szempontjából megejtett 
sorsolás a fentebbi sorrendet eredményezte. A verseny 
kerekben megtartott hölgybajnokságot Wieland Olga 
nyerte, második Zelenka Erzsébet lett. Az éjfélig tartó 
verseny végén a gimnázium egyik tanára díszes érme
ket osztott ki a nyertesek közt.

a z  ö s s z e s
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A szarvasi kir. jbiróság, mini telekkönyvi hatóság. 

7377/1934. tkv. szám.

. Árverési hirdetméiiykivonjt
Kir. Kincstár végrehajtatónak Dr. Wolf Jenő é& 

Wolf Manó végrehajtást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést 310 ar. P 38 fillér tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a szarvasi kir. járásbíróság területén leVő,. 
Szarvas községben fekvő, s a szarvasi 3645. számú, 
tkvi betétben A1.1—2 sorsz., s 1695 és 1696 hrszám 183 
négyszögöl és 181 négyszögöl Beltelekben fekvő II. 
kér. 525. öisz, házra, udvarra és kertre 1500 pengő
kikiáltási árban. A fedezeti elv alapján kimondja a 
telekkönyvi hatóság, hogy a kir. Kincstár kérelmére az 
ingatlant az árverésen csak akkor lehet eladni, ha az- 
ezennel megállapított 3500 pengő legkisebb vételár 
adatik meg.

Az árverést 1935* január hó 8* napján délelSH 10 
órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 
1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási, árnál maga
sabb ígéretet* tett, ha többet ígérni senki sem akar, kö
teles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni.

Szarvas, 1934. évi október hó 22-én.

A kiadmány hiteléül:
Vitéz dr Zerinváry s. k. Oláh s. L

kir. járósbiró. dijnok.

KÓCZY divatárukereskedö közleménye 
(Luther-Árvaház)

Férfiöltöny-, télikabátkelmét. hozzávaló 
bélésekkel, úgyszintén frontharcos-, cserkész- 
és leventeruha-kelme, továbbá női divatkel
méket rendelek. Női- és férfikesztyűk, haris
nyák, férfigallérok, házicipők horgoló- és gép- 
cérnák, kötőpamut a legolcsóbb ár mellett 
vásárolható.

Őrölt paprika
kilogrammonként: Édes, nemes cseme
ge í '90 P, édes nemes 1 ‘80 P, I. r. rózsa 
1 ’40 P. 11. r. rózsa 1 ‘ 10 P, 111. r. rózsa 0'85 P. 

Viszonteladásra is. Szállítás utánvéttel. A szál
lítási köjtséget a rendelő fizeti, csomagolás 
díjtalan. — Szállítja: (

KOZM A JÁNOS paprikatermelö 
Bátya, Pest-megye.

Helybeli gabonaárak
Búza . . ■ • • lo 20 — 15 30
Tengeri . . . .  10’— — 1050
Á r p a .................12
Zab .................12;—
Tökmag . . . .  17]—
Lucerna . . . .  150’-------

APRÓHIRDETÉSEK
. Kondoroson lakóház korcsmahelyiséggel, 

kedvező fizetési feltételek mellett, olcsón el
adó, esetleg bérbeadó. Érdeklődni lehet Kon
doroson Kovácsik főjegyzőnél, vagy Békés
csabán a Békésmegyei Kereskedelmi Banknál.

. Özv. Harmati Jánosné piactéri házánál
lévő jégverme kiadó.

i
. Háromszoba, konyha és éléskamrából álló 

utcai lakás kiadó. Érdeklődni lehet özv. Blaskó 
Dánielnénál IL Gróf Csáky A. út 69.______

. Első kiosztásban egy fél hold legelő örök 
áron eladó. Érdeklődni lehet a kiadóban.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.

. Borsót keresek megvételre, bármily meny- 
nyiségben. É r d e k l ő d ő k ' jelentkezzenek a ki- 

adóhivatalban.______________________


