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Pasztaló magyar sors
I r ta : dr. M arik  Dénes 

Az ország szociális lelkiismerete ébre- 

dezőban van és egyre többet törődik népvé

delmi, népegészségügyi kérdésekkel. A belügy

miniszter békésmegyei körútja alkalmával is 

melegen érdeklődött vidékünk közegészségügyi 

intézményei iránt. Valóban döbbenetesek köz

egészségügyi viszonyaink. Közel négymillió ta

nyai és falusi magyar él egészségügyi gondo

zás nélkül és ezek közül a vidéki népek kö

zül a földmunkások, napszámosok elhalálozási 

arányszáma ijesztően magas, a magyar vidék 

dolgozói közül a magyar népbetegségek töme

gesen szedik áldozataikat. Ennek a rétegnek 

lakásviszonyai szinte leirhatatlanok, jóval alatta 

vannak a legminimálisabb követelményeknek. 

Táplálkozásuk elégtelen, mennyiségileg és mi

nőségileg egyaránt. Emellett a táplálkozás módja 

is a legkezdetlegcsebb, a vitamindűs tej, tojás, 

gyümölcs és" zöldfőzelék helyett kevéssé táp

láló, de a jóllakottság illúzióját keltő nehéz 

ételeket fogyasztják. A vitamin mezők között 

élő magyar földműves az erős nyári munka

időben testileg teljesen legyengül, pár hét alatt 

testsúlyának egytizedrészét leadja. Milyen kár, 

hogy nincs statisztika a szennyes kútvizeknek 

a romboló hatásáról. Az Országos Közegész

ségügyi Intézet legutóbbi vizsgálatai során meg

állapították, hogy a Békésmegyében megvizs

gált 144 kút közül csupán 49 kút vize volt jó, 

95 élvezhetetlenül rossz. Ez az eredmény meg

döbbentő. Így érthetővé válik, hogy a tífusz 

hogyan vált a magyar falu tipikus betegségévé, 

miért van az, hogy nálunk százezer ember kö

zül 114 betegszik meg tífuszban, mig Hollan

diában csak 5, Angliában pedig csupán 3. Le

het-e csodálkozni azon, hogy a rossz lakások

ban sínylődő, elégtelen táplálkozástól legyen

gült magyarok nem tudnak megbirkózni a pusz

tító népbetegségekkel, hogy az utolsó 10 év 

alatt 200.000 ember volt a tuberkolózis áldo

zata. Még ijesztőbb a csecsemőhalálozás arány

száma, hiszen a csecsemőhalandóságban mi 

vezetünk az egész világon. Magyarországon 1 

éves kora előtt minden hatodik gyermek meg

hal. Nálunk a legtöbb gyermek veleszületett 

gyengeséggel jön a világra;' mert a rossz táp

lálkozástól legyengült, beteges anyák természe

tesen nem szülhetnek életerős gyermekeket. 

De nemcsak ebben rejlik a korai halálozás- 

oka. A hiányos táplálkozás fiatal életek töme

gét sodorja a korai sirba. Pontos vizsgálódások 

állapították meg, hogy a szegedi tanyák kör

nyékén a szükséges táplálékmcnnyiséget csak 

a gyermekek 2 százaléka kapja meg. Mennyi

vel lehet jobb a helyzet a többi alföldi tanyá

kon ? Lehet csodálni ilyen körülmények közt, 

hogy a magyarság szaporodása az utóbbi 50 

év alatt csaknem felére csökkent, csodálatos-e 

az, hogy ma már 509 faluban pusztít a legma- 

gyarabb népbetegség, az egyke és ma már 

Magyarország falusi népessége közül több, mint

egymillió ember egykézik. Lehet-e ezek után 

azt mondani, hogy az egykének pusztán er

kölcsi, vallási okai vannak. Hiszen ez a kér

dés legmélyebb gyökeréig összefüggésben van 

a legégetőbb szociális, birtokpolitikai kérdése

inkkel. De nem kellenek ide statisztikai ada

tok és megállapítások. Mi, akik a nép között 

élünk, megállapíthatjuk, hogy a magyar nép 

nagy tömegei nemcsak életszínvonalukban, de 

testi állapotukban is leromlóban vannak. A 

fiatal mezőgazdasági munkásnemzedék csene-

vész, erőtlen, korán fáradó, rosszul táplált. 

Minden betegségre könnyen reagál. Nemcsak 

fizikai, hanem lelki ellenállóképessége is gyenge. 

Itt már nem segítenek jóindulatú tervezgetések. 

A mai mélypontból felemelkedni csak gyöké

rig hatoló gazdasági változással lehet. A ma

gyar földbirtok megoszlásának gyökeres meg

változtatása nélkül az agrár népesség szociális 

és gazdasági viszonyai nem javulhatnak, a mai 

megmerevedett állapotban népünk sorsa jövőt- 

len, pusztuló magyar sors.

Nagy érdeklődés előzi meg 
a vasárnapi „Katalin-estet"

Örökszép Schubert és bájos Strauss melódiák 
festik alá az est nagyszerű müsorszámait

A szarvasi róm. kát. jótékonysági egye

sületek hagyományos és minden évben nagy 

erkölcsi és anyagi siker mellett lefolyó Kata

lin-estjüket az idén is megrendezik. A Katalin- 

est november 24-én, vasárnap este 8 órai 

kezdettel fog lefolyni az Árpád-szálló díszter

mében és annak finoman és művészi gondos

sággal egybeválogatott műsorán az örökszép 

Schubert és a bájos Strauss melódiákkal ta

lálkozunk. Szarvas műértő és a tiszta művé

szetekért mindig rajongó közönsége nagy ér

deklődéssel várja ezt az estét, amely minden 

bizonnyal felemelő szórakozást nyújt majd a 

közönség részére. A műsor iránti nagy érdek

lődésből arra lehet következtetni, hogy az idei 

Katalin-est is az legteljesebb művészi, erkölcsi 

és anyagi siker mellett fog lefolyni. Ezt a 

műsor-elővétel nagy száma is igazolja. A Ka

talin-est műsora a következő: 1. Strauss: 

Denevér nyitány. 2. Strauss: Történetek a

Denevér dalműből, b) Dienzl: Liliomszál, zene

kari kísérettel énekli Deák Pálma. .4. Schubert: 

Táncos jelenetek a Három a kislány zenéjére. 

A három kislány : Donner Hédy, Törőcsik Te

réz, Péchy Sári. Tschöll mama : Moldvai Manci. 

Tschöll papa: Hegyi József. Táncolnak : Tóth 

Ágnes, Pándi Öcsi, Barna Gizi, Varga Edit, 

Salacz Evelin, Medgyaszal Sári, Komár Bözsi, 

PrunkI Izabella, Hoppál Jolán, Nemes Zsuzsa, 

Pándi Ili, Tamás Lenke, Pribelszki Erzsi, Szna- 

gyik Ilona, Laudisz Éva—Miklós Miklós, Ková

csik Éva—Fuksz Ödön, Áment Magda—Dör- 

nyei Sándor, Medgyaszai Ildikó—Hollay Béla, 

Kelle Baba—Praznóczy Béla, Kollár Margit — 

Miklós Gusztáv. 5. Strauss: Pizzicato, polka.

6. Strauss : Részletek a Cigánybáró dalműből.

7. Masamód. Tréfás daljáték. Előadják : Törő

csik Teréz, Szebellei Ilona, Tusjak Anikó. A 

zenekan számokat a Szimfonikus Zenekar adja 

elő. A műsort tánc követi.

bécsi erdőből. 3. a) Strauss: Adél áriája a

Ötven filléres előállítási áron kerül forgalomba 
a Szarvasi Évkönyv és Naptár

Változatos irodalmi, művészeti, ipari ós közgazdasági tartalommal 
jelenik meg rövidesen az értékes mü

Bágyoni (Roszik) János szarvasi 
joghallgató előretörő nemes igyekezet
tel szerkesztette meg a Szarvasi Év
könyv és Naptár cimű nagyszabású 
művet, amely változatos irodalmi, mű
vészeti, ipari és közgazdasági tartalom
mal fog rövidesen megjelenni. Az ol
vasnivalókban és hasznos tanácsok
ban gazdag naptár elkészítési árában, 
50 filléres áron kerül forgalomba, hogy 
azt minden szarvasi lakos megvehesse 
és családjának ezzel egy évre szóló 
örömötszerezzen-Bágyoni(Roszik)János 
eme vállalkozása messze környéken 
egyedülálló és nekünk szarvasiaknak 
különösképen értékes, mivel egy tá

borba igyekezett hozni munkásságá
val elhunyt és élő irodalmi és művé
szeti nagyjainkat, hogy emlékükkel és 
műveikkel Szarvas kulturális emelke
dettségét bizonyítsa. A szarvasi kultu
rális és minden szépet és jót lelkesen 
felkaroló közönség pedig a Szarvasi 
Évkönyv és Naptár megvételével fog 
tanúságot tenni a szarvasi társadalom 
magas kultúrállságáról, műbaráti vol
táról és emelkedett szelleméről. — A 
Szarvasi Évkönyv és Naptár terjeszté
sével foglalkozni óhajtók november 
végéig jelentkezzenek a Nagy-könyv
kereskedésben, ahol erre vonatkozó 
bővebb felvilágosítást is kapnak.



K a n á r i  madaraimmal örömet szerezhet szüle
tés- és névnapra, valamint karácsonyra, mert ma
daraim mély fuvola éneke meghitté teszi a lakást 

szórakoztató és kedves unaloműző. 
H a r z l  nemes, lábgyűrűs, versenydíjas madara
imtól származó gúnarak mér 12 pengőtől, de fehér 
fém kalitkával 15 pengőtől kaphatók szállítással együtt 
Tojók 3 pengőtől szállítás nélkül. — Szállításért 

felelősséget vállalok. — Tőbbszáz kanári. 
Jó n l F eren c«  Miskolc, Szent György u. 26 szám.

Kanári Nagy tény észde.

h í r e k
A közigazgatási

bizottság legutóbbi ülésén dr. Márky Barna al
ispán meleghangon emlékezett meg a uármegye 
nehéz sorban élő munkásságáról. Jól esett hallani 
megértő és emberi szavait, amelyeket a köz is 
megnyugvással hall s amelyek kinn a főid egy
szerű fiai körében is jóleső örömet fognak kel
teni Ha valaki, ő közvetlen közelről ismeri a 
munkanélküli munkásokat, mert feltárják előtte 
ügyes-bajos dolgaikkal együtt lelkűket és szivüket, 
vágyaikat és gondolataikat. Jól esik hallani tehát 
megállapitásait. hogy a munkásság jóindulatú, 
a vármegye munkásai megértőf tisztességes ma
gyar emberek, akik a jobb jövőben bizakodván 
tűrnek és remélnek. Nem izgága követelőzők 
tehát, nem szélsőséges gondolatok bacillusgazdái, 
hanem magyarok, akiket ugyanaz a fájdalom 
gyötör és ugyanaz a reménység tart meg és 
ment át a holnap és a nemzet számára, mint 
amilyen fájdalom akármelyikünket gyötör. Nagy 
dolog a közmunka, a kenyér, a kereset, nagy 
dolog a pénz, de nagy dolog és jóleső a jó szó, 
az elismerés igazságos szava is. Az ősi derék- 
ségü magyar népléleknek biztatásszámba ni egy, 
ha elmondják róla az igazságot, ha elmondják 
hogy örök hűségű szerelmese a magyar földnek, 
hogy józan és bölcs s e józanságában megértő, 
türelmes és reménykedő. A vármegye munkás
sága minden bizonnyal hálás szemekkel tekint 
az alispán felé ezekért a szavakéii s csak erő
södik lelkében mindaz a nemes érzés, amiről 
olyan nemesen egyszerű szavakban szólott el
ismerése. És ez kell, megértés és jóság, kölcsö
nös elismerés és megbecsülés, jó szó, mely me
leg kézszoritás és meleg tekintet számba megy. 
Az igazhangú elismerés fűszere a szüköséletü 
Tiborcok vereshagymából és kenyérből álló ebéd
jének s szemetcsillantó venyigelé a korsók vizé
ben. Ez kell, szeretet és megértés, hogy össze 
tudjunk forrni, eggyé a harcban. melyet a jö
vendőért, önmagunkért és nemzetünkért vívunk. 
A véres harcot idején fényes medáliát kapott 
mindenki, aki magyarhoz méltó vitézséggel tel-
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Közelről sem lokona az ügyvéd úrnak I 
Egy ilyen víziló, egy ilyen dromedár! Mondtam 
is a gazdámnak : hallja apám mirevaló az 
ilyesmi ? Mindenki röhögni fog magán. Mi ké
rem ilyen szamárságokra nem érünk rá. Inkább 
venné el azt a gyönyörű, okos kis orvosnőt, ott 
a maguk fatomyos hazájában. Azt a Dórát, 
vagy Flórát vagy hogy is hívják ?! Rögtön meg
üt a guta!

— Dr. Lándory Nórának hívják, — igazí
tottam ki Makszi urat.

— Hát legyen dr. Lándory Nóra I A név, 
az kérem mindegy! De a koponya és a szív 
nem mindegy I Nőknél persze a termet és az 
arc sem mindegy — úgy-e apám ? He-he-he I
— csettintett a nyelvével.

Siettem kijelenteni, hogy mindenben osz
tom a nézetét.

Majd ravaszul megkérdeztem :
— De mi oka vagy célja lehet ennek az 

alakoskodásnak ?
Makszi úr újból dühbe gurult.
— No mi az, mi az ? — kiabálta. Hát 

ki tud eligazodni az ő csavaros, góbé eszén ? I

jesitette hazája iránti kötelességét. A medália 
most is jár, ha csak szóban is. Jár, mert meg
van rá az érdem, mert szív és értelem egyaránt 
parancsolja és mert az elismert érdem a nemzet 
nyeresége. S az alispán szavai medáliák a 
Tiborcok mellén, azzal a különbséggel, hogy 
fényük nem a melleken, hanem a szemekben 
csillog. _______

Gyógyszertári inspekció
A z éjjeli és vasárnap délután i ügyeletes szolgá

latot Szarvason november hónapban  id. Géczy Dezső 

gyógy szer Iára látja el.

Istentiszteletek
A  szarvasi ev. nagytem plom ban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az ú jtem plom ban tótnyelvü isten

tiszteletet tartanak.

A  szarvast róm. kát. tem plom ban vasárnap 

délelőtt fél 9-kor kismise. 10-kor szentbeszéd és nagy- 

mise, délután 4 órakor litánia. Hétköznapokon fél 8 

órakor kismise.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 

vasárnap délelőtt 10 órától az  Á rvaház dísztermében. 

Kondoroson m inden hónao m ásod ik vasárnap ján  délután 

2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Ág. h. ev. egyházmegyei felügyelői állásról 
való lemondás. Nagy sajnálkozással vettük a 

hirt. hogy a békési evangélikus egyházmegye 

felügyelője, dr. Haviár Gyula kir. közjegyző, 

m. kir. kormányfőtanácsos felügyelői állásáról 

lemondott, hivatkozással előrehaladott korára 

és az utóbbi évben gyakori betegeskedésére 

és gyengélkedésére, amelyek felügyelői tiszte 

kötelességszerű munkájában gátolják, külö

nösen az egyes egyházközségek látogatásá

ban. Az érdemes egyházmegyei felügyelő 

közel 50 éves mindenkor hűséges egyházi 

szolgálata kedvesen kötelez mindannyiunkat, 

hogy a távozó felügyelőre és családjára Isten 

áldását kérjük.

— Főigazgatói látogatás. Dr. Molnár Oszkár 

tanitóképző-intézeti szakfelügyelő a helybeli 

Luther Tanitónőképző-inlézet feletti tanulmá

nyi felügyelet gyakorlása végett hétfőn, no

vember hó 18-án Szarvasra érkezeit.

— Orvosi hir. Dr. Ribárszky Pál hat hetes 

községi orvosi tanfolyam elvégzése után Buda

pestről hazaérkezve orvosi rendeléseit novem

ber 26-án, kedden megkezdi.

— Választmányi gyűlés. A Nemzeti Egység 
szarvasi szervezetének választmánya Ribár
szky Pál nyugalmazott ármentesilő társulati

apám, nekem egy szóval se akarjon beadni 
ilyen sületlenséget és még kevésbbé kívánja azt, 
hogy én adjam be másoknak ! Mi kérem ilyen 
szamárságokra nem érünk rá ! Inkább venné el 
azt a drága kis Dórát vagy Flórát vagy hogy is 
hívják ? Rögtön megüt a guta !

— Nóra, Nóra ! — igazítottam ki.
— Hát legyen Nóra ! A név, az mindegy! 

A Makszi nagyon szereti a gazdáját — kiabálta
— és van neki szive. De nem szolgalelkű ! De 
nézze csak apám, hogy ezek odakint parancs
szóra hogy füllentenek ?

Azzal felrántotta az ajtót és kikiabált:
— No mi az, mi az ? Mondjuk csak meg 

kérem — mert a főszerkesztő úr szeretné tudni
— hogy a dr. Csanád ügyvéd úr nős-e vagy 
nőtlen 7 No gyerünk, gyerünk! — lármázott to
vább rendületlenül — ennyi idő alatt a jó Isten 
másodszor is megteremtené a világot 1

Pedig ez alatt a háromtagú személyzet 
élénk kiabálással adta már meg a választ:

— Nős. persze hogy nős I Hogyne volna 
nős I Van felesége és két szép gyermeke ! .

— Úgy éljen a maga feje I — dünnyögte 
az orra alá a szemtelen Dobó Gyuszi. amit 
azonban a nagyhatalmú irodavezető úr, szeren
csére nem hallott meg.

Tetszett nekem ez az izgága, de meleg* 
szívű és megbizhalónak látszó emberke. Bátor 
lépésre határoztam el magamat. Felállottam a 
helyemről és jelentősen a.szeme közé néztem.

mérnök elnöklete mellett vasárnap, november 

hó 24-én délután 2 órakor a Polgári Kör 

külön helyiségében tartja rendes havi ülését, 

melyre a tagokat ezúton is meghívja a

VEZETŐSÉG.

— Magyar hősök emléke Szicíliában. A szi

cíliai Vittoria város temetőjében nagyon sok 

magyar hű katona piheni örök álmát. A hű 

magyar katonák emlékezetére a szarvasi 

származású Szamkó Sándor cataniai lakos 

a most is lelkes magyar, gyűjtésből és nagy 

anyagi áldozatból díszes emlékkápolnát emelt. 

A kápolnában, mint minden évben, úgy most 

is ünnepséget rendeztek, amelyen a misét 

Raffaele Casibbo plébános celebrálta, majd 

Szamkó Sándor mondott emelkedett és lelkes 

beszédet a magyar hadifogoly hősi halottak 

emlékezetére a nagy számban összegyűlt 

szicíliai magyarok és magyarbarát olaszok 

közönsége előtt.

— Tarka-est Az állami elemi iskola vörös- 
kereszt csoportja december l-én( .szegénysorsú 
növendékek segélyezésére „Tarka-eslet“ ren
dez, melyre már folynak az előkészületek.

— Holttányilvánitás. Zubor Sándor 37 éves 
volt öcsödi lakosi, aki a világháborúban 1917. 
december 31-én eltűnt, a szarvasi kir. járás
bíróság holltányilvánitotta.

FONTOS 
SEGÍTSÉG

a tészták elkészítésében és há segítője 
a háziasszonynak a konyhában a

Dr. O E T K E  Rsféle

S Ü T Ő P O R !
Ha egy szép kuglófot vagy egy lágy tésztát, egy 

könnyen emészthető rétest vagy tortái akar a 

háziasszony nz asztalra tálalni, elégséges a

Dr. OETKER-sütöporból
egy keveset beletenni. 1 csomag ára 12 fillér. í

Sikertelenség «z  OETKER-receptek betartásánál j 

ki van zárva.

Ezeket a recepteket ingyen s bérmentve kGIdi * i

Dr. O E T K E R  A.
Budapest, VIII., Gonti utca 25. :

s

— Nézze ügyvéd úr I Én önt kerrekt úri* 
embernek és Október hűséges barátjának tartom. 
Az ö érdekéről, talán életéről van most szó és 
a Nóráéról !

— A  név, az mindegy! — kiabálta dü
hösen Makszi úr.

— Hál legyen mindegy, de amit mondtam 
az is mindegy ?

— Az nem mindegy ! — vélekedett a de
rék férfiú. Csak mondja, mondja apám. mert mi 
ilyen szamárságokra nem érünk rá I Rögtön 
megüt a guta !

— No csak ne üsse meg a guta I Hát arra 
nem érne rá, hogy — ha esetleg szükség tesz
— segítsen nekem Október és Nóra összeboro- 
nálásában ? Mert tudja meg Makszi úr a nagy 
titkot, hogy ők ketten halálosan szerelik egymást. 
De Októberre rájött a bolondóra és ilyen hülye
ségeket ínszceniroz, azzal a ragyás, csúf kőris* 
tanővel. Az a drága teremtés pedig, aki az éle
tét mentette meg. búskomorságba fog esni. Talán 
bele is pusztul, de a maga gazdája is !

A kis emberkét szemmelláthatólag megren
dítették a mondoltak. Lekopla szemüvegét és 
sebesen dörzsölgette zsebkendőjével. Szaporán 
pislogott és szemhéjai megvörösödtek.

— No mi az, mi az ? I — kiabálta végül. 
Csak semmi érzékenykedés I Mi kérem ilyen 
szamárságokra nem érünk rá I



— Felhívás. A  Hangya Termelő, Értékesítő 

és Fogyasztási Szövetkezet Szervezőbizottsága 

felhívja mindazokat, akik üzletrészt jegyeztek, 

hogy az esetleg birtokukban lévő régi, érték

telenné vélt Hangya-üzletrészeiket szívesked

jenek Balogh Sándornál (III. kér. 91.) december 

1-ig kedden, pénteken vagy vasárnap délelőtt

10—12 óráig bejelenteni, illetve elismervény 

ellenében beszolgáltatni. A  jelzett időpontig 

beszolgáltatott régi üzletrészeket az újonnan 

alakuló Hangya Termelő, Értékesítő és Fo

gyasztási Szövetkezet tagjainak százalékos 

kulcs szerint be fogja cserélni.

— Műsoros összejövetel. A  szarvasi Levente 

Egyesület leány-csoportja december 1-én a 

Levente Otthonban műsoros összejövetelt 

rendez. A  műsor összeállítása és rendezése 

már folyamatban van.

Üzenet a Holdhoz
Irta: Orosz Iván

Üzenem neked — Hold: Nagyon szeretlek, 
bús égi vándor, hű öreg barátom.
Messzi távoloknak lengő fényes tükre 
benned én magamat, a sorsomat látom.

Ha fogytz: úgy fogynak el súlyos napjaim, 
fogynak az évetm, bár csak szaporodnak. 
Ha nősz; úgy nőnek lidérces vágyaim, 
minf tűnnek percei a múló napoknak.

Te érzed a nehéz éjszakák vad kínja/, 
sorsok és fájdalmak szörnyű vajúdását; 
én az életet, a hiábavalóját 
minden mulandóknak lassú elmúlását.

Te sejted a halál örök örökségét, 
a rendeltetést, a bűvös oldhatatlant; 
én a sok harcot álmok bölcseségét, 
a lélek útjait, az őrök vágykatíant,

melyben fő a múlt és izzik a jövendő, 
csobog az égi méz békepatakja, 
mely vigasztalásra soh'sem elegendő; 
s ha elég : fáradt lelkünk elragadja.

£s röpíti széjjel, véle oltja szomját 
a fény, a szél a messzi csillagok.
Véle hizlalja a fa zenés lombját 
s hirdeti a Halál; Én az Elet vagyok!

— FelUIflzetések. A Szarvasi Protestáns Nő- 
szövetség és a Luther Szövetség november 
9-én rendezett estélyén felülfizettek : gróf 
Bolza Géza és dr. Haviár Gyula 10—10 P, 
dr. Schauer Gábor és Liszka Gyula 5—5 P, 
Kellő Gusztáv és dr. Král Pál 4—4 P, Barlos 
Pél. Donner Árpád, dr. Kiss Ernő és Kutlik 
Endre 3—3 P, Bárány Béla. Czupra János, 
Karsai János, dr. Készt Ármin, Kiss Mihály, 
Kovácsik Pál, dr. Lestyan Goda György, 
Raskó Kálmán, özv. Réthy Vilmosné, dr. 
Simkovics György, Szabó János, özv. dr. Szi- 
ráczky Jánosné és dr. Ungár László 2—2 Pf 
dr. Benczúr Vilmos, Bretz Berta, Oertl Emilia, 
özv. Harmati Jánosné. Józsa Mihály, özv. 
Kovács Károlyné. Leviusz Ernő. Molnár Béla. 
Nagy Sándorné. Placskó Boriska. Podani Já
nos. özv. Ponyiczky Györgyné, Povázsai 
Edit, Praznovszky Jenő, Radvánszky Iván, 
Rohony Pál, Szemján Gizella. Szlovák Kál
mán. Weiczner Jenő. N. N. és N. N. 1 — 1 P, 
Moskovitz Mór és Paál Samu 50—50 f, Ko- 
rim Kálmán 30 f. A nemesszivű adakozók
nak hálás közönetet mond a Rendezőség.

— Ahol legnagyobb a veszély, ott legközelebb 

a segély — mondja a példabeszéd. Vegyen 

államsorsjegyet és szerencsés esetben minden 

gondjától szabadul. Ha nem nyer, jótékony

ságot gyakorol, mert az államsorsjegy bevé

teleit közhasznú nyomorenyhitő rs jótékony

célra használják.

—  Országos vásár. A békési országos vá

sárt november 22- és 23-án. a szentesit pedig 

november 29* és 30-án tartják meg.

Páratlan alkalom
értékes modern könyvtár gyűjtésére

Káldor Könyvkiadó kft. nagy ÁRLESZÁLLÍTÁSA
Kis készlet!

Érvényes november lMől december 19»ig
Alant néhány kiadvány 40—50—60 százalékkal l e s z á l l í t o t t  árát adjak:

Axel Munthe:
San Michele regénye P 4*— helyeit P 2*80 
Régi könyv emberekről és állatokról

P 4*— helyett P 1*50 
vászonkötésben P 4 80 helyeit P 2 50 
Schalom Asch:

Özönviz trilógiája (1. Pélervár, II. Varsó, 
III. Moszkva) kötetenként P 2 — helyett P 1*20 

Sigrid Undset:
Krístin Lavransdatter (I. Koszorú, U. Asszony,
III. Kereszt) kötetenként P 4*— helyett P 1*80 

M. A. Aldanov:
A gondolkozó ördög (I. Thermidor kilence- 

dike, II. Ördög hidja, III. Összeesküvés) 
kötetenként P 3*— helyett P 1*20 

Berend Miklósné:
Szent Bertalan éjszaka P 2'80 helyett P 1*50

N7o I o I  nifA *

A fekete ember, 2 kötet P 4 -  helyett P 2*40 
Schalom Asch :

Az anya P 3*60 helyett P 1*20
A zsoltáros P 4’— helyett P 1 ‘20

Lion Feuchtwanger :
Oppelheim Testvérek P 4’~ helyeit P 1 ‘90

Theodor Dreiser:
Amerikai tragédia 3 kötet P 6*— helyett P 3*— 

Georg Fink :
Éhes vagyok P 2 90 helyett P 1.90
Utat tévesztettél P 2*90 helyett P 1‘—

Joseph Roth :
Hiób P 2‘— helyeit P 1’—

G. S. Viereck— P. Eldridge :
A bolygó zsidó önéletrajza két kötetben

kötetenként P 3*60 helyeit P 1*—
Berend Miklósné :

Boszorkánytánc P 3*— helyett P 1*50

Dékány András:
A gyár P 1*90 helyett P —*90

Hatvany Lili:
Egy jósnő és hét áldozat 2*20 helyett P 1*10 

Szabó Dezső:
Karácsony Kolozsvárt P 1*90 helyeit P 1*— 

Török Sophie:
Hintz tanársegéd úr P 2 — helyeit P —’90 

Vaszary Gábor:
Monpti P 3’— helyeit P 2*—
III. Nobel-dijas írók antológiája a 34 iró arc
képével P 8 — helyett P 3*50

Eckhart Ferenc:
Magyarország története P 1*50 helyett P 1*— 

Farkas Gyula:
A magyar irodalom története (2*40) P 1*50 

Dr. Lederer Emma :
Egyetemes Művelődéstörténet (3*—) P 1'— 

Marczali Henrik:
Erdély története P 4*— helyett P 1*80 

Papp Jenő:
A mai Magyarország erkölcsrajza vászonkö
tésben P 3*— helyett P 1 *50

Pluhár István :
Sportok könyve P 4‘— helyett P 2*—

Faulhaber bíboros:
Zsidóság, kereszténység, germánság

P 1’80 helyett P - *60
Bertrand Russell:

Házasság és erkölcs P 2 — helyett P 1' — 
Hosszú Lándzsa emlékezései

P 3'— helyett P 1*60
Hugh Lofting:

Doktor Dolittle és tó állatok művészi kötés
ben P 3 — helyett P 1’4Q
Dolittle doktor utazásai P 3 — helyeit P 1 ‘60

K a p h a t ó k :

a N A G Yskönyvkereskedésben
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

— Egy csabai sofőr feljelentése ismeretlen 
tettes ellen. Urbán András 38 éves békés

csabai Baross-utca 32 szám alatt lakó sofőr 

feljelentést tett a csabai rendőrségen, hogy 

Szarvason járt, ahol ismeretlen egyének kővel 

dobálták meg az autóját és az egyik kődarab 

fejének repült és a bemutatott orvosi bizo

nyítvány szerint 14 nap alatl gyógyuló sérü

lést okozott rajta. Urbán a mezőkovácsházai 

játékosokat szállította Csabáról Szarvasra,

miután autójuk elromlott és a mérkőzés vé

gén, amikor a botrány kitört és az autójába 

szálló mezőkovácsházfú futballistákat kövek

kel dobálta meg a nézők egyrésze, érte őt 

fején az egyik kődarab.

— Kedvezményes utazási igazolvány. A Nem

zetközi Baromfi Kiállításra Budapestre félárú 

kedvezményes vasúti igazolványok Andermann- 
nál kaphatók. Ára 160 P. Érvényes novem

ber 26-tól december 3-ig.

OLCSÓN csillárt, izzólámpát, 
asztalilámpákat, falikarokat,

táska-gramofonokat,
gramofonlemez P 1'50-töl 4 P-ig 
müvészlemez 4 pengőtől felfelé Telefon: 65.

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.



HETENKÉNT
hja s OROSZ IVÁN

Dal az őszi kertben
Novemberi halvónymeleg napok a nyér 

szomorú hagyatékai. Megmelengetik az ember 
hátén az átmeneti-kabátot, de érezzük, hogy 
bizony el kellene a téli is. Ilyenkor sérgaboru- 
lásos időkben nagyon szeretem a búcsúzó szép 
időket, a halvényíényű délutánokat, a korai esté
ket kinn a természetben. A Mangolban, a kis 
földecskémen van egy pad és nagyon sokszor 
ott üldögélek a lassan lehúzódó alkonyatban és 
nézem a lilasárgába, bamavörösbe, ultrakékbe 
öltözött lombokat, a nyári sok csapósba bele
fáradt, ezévben terméketlen fákat és gallyaik 
mögött ellátok messzebbre, a Pepi-kerti fék sej
telmes homályába, a messzi mezőkre, síkokra, 
távolokra, mindenhová és önmagamba. Mert 
ilyenkor őszi időben oly jól esik beszámolni 
mindennel, mindenkivel és önmagunkkal. ítéletet 
tartani minden földi felett, minden bennünket ért 
bántás és keserűség fölött és mérlegre állítani 
magunkat, amelynek egyik serpenyőjében minden 
ott van, ami a másé, a másikban az, ami a 
miénk. Az ember lelke pedig a bűvös mérce, 
amelynek csodálatos tisztaságú, finomművű és 
érzékeny ingája a saját sok kicsinységünket is 
képes az igazság szent fonalával a magasba 
lendíteni. Aki önkritikát tud gyakorolni, az nem 
csak ítéletet tud maga felett mondani, hanem 
megméri sajétmaga érzésnyilvánitásait is, úgy, 
hogy a tág mélységek egységbe sűrűsödnek ben
sőjében és ezeknek összetevőjéből alakul ki a 
boldogság csiramagja. Az őszi kertben üldögélni 
és ítéletet tartani önmagunk fölött, szomorú 
lélekoperáció. Rájönni az élet sok hiábavalósá
gára, az emberi irigységek és rosszaságok ke
gyetlenségeire, nagyon leverő dolog, amikor az 
Őszi kert dúdolja az elmúlás dalát. Messze, a távoli 
rétek felöl egy dal száll a légben .. . Inkább sirán
kozó. mint örömdal ez is. Hát lehet a késői 
őszben vigadni? Hát lehet-e az elmúlás évsza
kában nemcsak sírni és fájlalni mindent, ami 
van, ami szép ? Dal zeng az őszi kerten át, bús
szivekből bússzivekbe és oly jól esik az embe
rektől, a rosszaságtól, csúnyaságtól, földi gyen
geségtől távol remetének érezni magunkat, ha 
csak pár órára is és érezni magunkat büszke 
erősnek, erős lélekkel, ragyogó hittel. Érezni a 
halottszagú mezők fölött az elsuhanó jövendők 
légy Ígéreteit, a magébazárt erők tiszta ritmusait, 
amik új csodákra hevítenek. Az őszi kertben 
ülni és nézni az azúrégen étsuhanó ökörnyálakat 
és kikapcsolódni a társadalom, a város, az 
emberek kicsinyes tömegeiből és élni lélekkel és 
tiszta örömökkel isteni ajándék. Roppant nagy 
csalódások romjait eltakarítani hitűnk szilárd 
ormairól csak ilyenkor lehet, ezerszinű őszidők
ben, amikor a megtisztult hegytetők szépségein 
a reménykedések fehér ködei kéklenek. Ha már 
sok a sok és kevés a kevés, ha az utak, amiket 
a sors rendel eléd, bezárulnak, ha a csalódások 
keserűségei őszre őrlik bizodalmadat. menekülj 
te is embertársam, a természetbe. És kerülj el 
minden emberi élőt. még engem is. mint ahogy 
elkerüllek én is, mert a fájdalmat megosztani 
könnyű és kell is, de az életfájdalmat emberrel 
meg nem oszthatod, csak a jólelkű bokrok, fák 
csendjével és a messzi távolok békés ígéretével. 
Gyönyörű álom kert a magány és én szeretem 
ezt megosztani minden szépséggel és felemelke
déssel. Szeretem a magányt egybehangolni a 
nagy mindenséggel, a kis bogárkával, a hatalmas 
diófával és a lassan leröppenő falevéllel. A 
magány csodás ajándék, mert akkor érzi azt 
igazán az ember, hogy nincs egyedül, mert egybe
fonódik a természet ezer szépségével és vigasz
taló titkaival, őszi kertben »ülve, őszi dalt dúdolva 
oly jó lesni a természet hangjait és tavasz 
ígéreteit a halottpáréjú őszi avarok felett.

— Háziasszonyok. Megjeleni a Dr. OETKER 

gyár ötödik kiadású fényképes ünnepi recept

könyve, melyei kívánságra bárkinek ingyen 

és bérmentve küld: Dr. OETKER A. Tápszer- 

művek Budapest, Vili., Conti utca 25.

Jótékonycélú díszhangverseny
Fővárosi zongora- és énekmüvésznök hangversenye az Árpád-szállóban

december hó 8-án az Árpád-szálló 
nagytermében nagyszabású jótékony
célú hangversenyt rendez, melyre zene
kedvelő közönségünk figyelmét már 
előre felhívjuk.

Országh Tivadar, a budapesti zene- 
művészeti főiskola tanára és hegedű- 
művész budapesti zongora- és ének
művésznők kiséretében s a helybeli 
szimfonikus zenekar közreműködésével

Rövidesen háromszáz szegény gyermek 
kap naponta meleg ebédet

Szarvason is megindult a zöldkereszt akció
Nincs szomorúbb látvány, mint az éhező, 

a rendes táplálkozás hiányától sápadt, bete
ges, csenevész gyermek. A magyar társada
lomnak régi vágya már, hogy a szegényügyet 
megoldja és társadalmi egyesületeink itt köz
ségünkben is évről-évre igyekeztek a nyomor 
enyhítésével valamennyire szolgálni az em
beri jószívűség követelményeit, Szarvas köz
ség elöljárósága az ozsonnai tejakcióval nagy
fontosságú jótékonykodást tölt már be évek 
óta. Azonban a nyomor, különösen a sze
gény gyermekek ellátása eddig csak részben 
volt megoldva. A belügyminiszter múltkori 
szarvasi látogatása alkalmával a hivatalos 
körök jóindulattal foglalkoztak a szegény gyer
mekek ellátásának nagyfontosságú ügyével 
és a közelmúltban egyesület is alakult, a 
zöldkereszt-akció bizottsága, amelyben a járás 
és a varos vezetőin keresztül helyet kaptak 
a különböző jótékonykodó egyesületek ve
zetői is. Az első megbeszéléseken elhatároz- 
ták.hogy együttes munkával gyűjtést indítanak

és kb. 300 gyermek ebédeltetését fogják a 
tél folyamán ellátni. A gyűjtés már meg is 
indult. Az I. belkerületben a Protestáns Nő
szövetség, a II. kerület egyrészében a kát. 
Jézus Szive Szövetség, a II. kerület Deák 
Ferenc-utcától a Szent István-úti részig és a
IV. kerületben az Iparosasszonyok és Leányok 
Egyesülete, a III. kerületben a Kerestyény 
Nőegylet tagjai vállalták a gyűjtést. Az akció 
elnöksége lapunkon át kéri a szarvasi lakos
ságot, a jószivű polgártársakat, hogy a ház- 
ról-házra járó gyűjtőket szeretettel fogadni 
szíveskedjenek. Mindenkinek kötelessége 
a gyermekek ellátásához való hozzájárulás. 
Mindnyájunknak érdeke a szebb, boldogabb 
ifjúság és a szebb magyar jövendő. A bol
dogabb éveket pedig csak a szeretet csodás 
ereje hozhatja el. Szeressük a gyermekeket, 
mert övéké a jövendő és a miénk a gyer
mekek boldogsága. Az akció bizottsága 
pénteken délután 4 órától tartja a legköze
lebbi gyűlését.

— Homan Bálint és Szekfü Gyula: Magyar 
Történet Az Egyetemi Nyomda kiadásában 
most jelent meg a Magyar Történet második 
kiadásának IV.kötete. Hóman Bálintés Szekfü 
Gyula nagy művének első kiadása, mely a 
mai kor műveltségének és igényeinek meg
felelően dolgozta fel nagy szintézisben a ma
gyar történetet. Az új kiadás minden kiha
gyás nélkül tartalmazza az elsőnek teljes 
szövegét, sőt miután az első kiadás megje
lenése óta a tudományos irodalomban több 
nevezetes adat és felfogás merült fel. ezek
nek felhasználásával az új kiadás ki is bő
vült. Külön kiemelendő, hogy az első kiadás 
köteteinek végén lévő irodalmi utalások, 
melyek együttvéve a Magyar Történetnek 
sehol máshol eddig nem található teljes bib
liográfiáját nyújtják, szintén bevétettek a má
sodik kiadásba, sőt az azóta megjelent kriti
kára és irodalomra vonatkazó felvilágosító 
és polemikus részletekkel is bővültek. Az új 
publikáció először megjelent III. kötete a 
Szekfü Gyulától megirt XVI. és XVII. száza
dot. illetőleg a XVII. század első felét tar
talmazta s ezt követően most jelent meg a
IV. kötet, mely a XVII. századot befejezi és 
a magyar történet előadását egész II. József 
koráig viszi. Az Egyetemi Nyomda megvál
toztatta az első kiadásnak monumentálisba 
hajló nagy formátumát és ehelyett könnyen 
kezelhető nyolcadrét köteteket ad ki, melyek

nek külseje és beosztása a magyar nyomda 
technikának kimagasló teljesítménye. A zöld 
színű félbőrkötéses sorozat ára a korábbi 
kiadás érához képest lényegesen alacsonyabb 
mindössze 78 pengő. Ez a tény is bizonyára 
hozzá fog járulni a legtökéletesebb magyar 
történet széleskörű elterjedéséhez. 1

— Milliós Üzlet. Irta : Edgár Vallace. Elegáns 
autó kanyarodik be a Whitecross Hill-i or
szágút halálfordulóján. John Sands, az élni- 
vágyó, lecsúszott világfi, határtalanul bizva 
szerencsecsillagában, rohan kalandos célja 
felé. A szakadó eső elől hatalmas fa alá 
húzódva áll a nő, akit eszközül választott 
tervének véghezviteléhez. Ördögi fondorlattal 
kitervelt gonosztett filmje pereg le szemünk 
előtt. A szenzációs gyilkossággal kapcsolatos 
véletlenek végzetszerű összetalálkozása az 
ártatlan fiatal leány köré csavarják a hurkot. 
Végzetes kalandok, halálos kockázatok szé
dítő örvényei és az érzelmi romantika szin- 
pompás szálai teszik változatossá a regény 
megdöbbentő iramban vágtató cselekményét. 
Az iró szemfényvesztő ügyességgel szövi 
meséjét és végül is igazi Wallace-i bravúrral 
oldja meg a regénynek gordiusi csomóvá 
bonyolódott szövevényét. A Palladis Pengős 
Regényeinek ez a legújabb félpengös kötele 
Pálföldy Margit fordításában látott napvilágot. 
Kapható Szarvason Nagy Sándor könyvke
reskedésében.

Telefon: 
85. T E L E F U N K E N

az Qn rádiója!
Regős 2+1 és Mester Super 4+2

Navimembrán------------- országskála.
Készségesen bemulalja lakásán DANKÓ műszerész

Árvaház-épület. Telefon: 85.
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Sztrehovszkynál
a Piactéren Telefon : 59.

Villanyszerelést és javítási olcsón eszközöl. NAGY CSILLÁRRAKTÁR
A városi villanytelep kölcsönakciójában
villanyvasalók és villanyfűíőíesíek díjtalan bemuíalása!
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Húzás december 5-én 
Főnyeremény

40.000
aranypengö

Ezenkívül 17.000 különbözö 
nyeremény, melyek mind készpénzben ' 

fizeltetnek ki.

S o r s j e g y  ó r a :
Egósz ar. P 3 -  Fél ar. P 150
Kapható minden bank, sorsjegyüzletben, do
hánytőzsdében stb., valamint a pénz előze
tes beküldése után a Székesfővárosi Pénz
ügyigazgatóságnál Budapest V., Szalay u. 10.

— Jótékonycélú előadás. A szarvasi evang. 
elemi népiskolák tanulói vasárnap délután 3 
órai kezdettel a Kossuth-téri iskola díszter
mében, a szegénytanulók megsegítésére jó- 
lékonycélú előadást rendeznek. A műsorban 
szavalatok, ének- és zeneszámok, kis jele
netek váltakoznak.

— Halálozás. Brekner Vilmos, a régi Erdély 
egyik legtekintélyesebb iparosa, özv. Réthy 
Vilmosnénak, a szarvasi ecetgyártulajdono
sának az édesatyja, 73 éves korában Maros- 
vásárhelyen elhúnyt. Ennek az ősi erdélyi 
családnak e köztiszteletben állott szeniorét, 
kinek halála általános részvétet keltett, ki
terjedt nagy rokonsága gyászolja.

— Géraldy színmüve a Színházi Életben. A

Színházi -£let e heti darabmellékletéül a Nem

zeti Színház idei nagysikerű Bajor darabját : 

Paul Géraldy „Krisztin** cimű művét adja. 

Sláger a kottamelléklet is a „Honeymoon 

Holel.“ Hatvany Lili párisi színházi beszá

molót ír. A Színházi Élet ára 60 fillér.

— Orvosok továbbképzése. A belügyminiszter 
áldozatkészsége lehetővé tette, hogy a vidék 
községi és körorvosai évenként résztvehes- 
senek oly tanfolyamokon, melyek az orvosi 
tudományok legújabb kutatásairól számolnak 
be és e kutatások korszerű vívmányait is
mertetik meg a hallgatósággal. Ilyen kurzus 
indult meg a fővárosban az elmúlt hó má
sodik felében és azon Szarvasról dr. Ribárszky 
Pál, Csabacsűdről dr. Krajcsovics Pál közs. 
orvosok vettek részt.

— Ujabb tenyészkakas kiosztás. A m. kir. 

földmivelésügyi minisztérium a Szarvasi Ba

romfitenyésztő Egyesület részére most magyar 

kendermagos kakasokat utalt ki. Ezek meg

érkezésük után azonnal, előreláthatólag ked

den, november 26-án a déli órákban kerül

nek kiosztásra 1 pengő megváltási ár és 
néhány fillér szállítási költség befizetése elle

nében. Egyesületi tagok igénylésüket jelentsék 

be Liszka Gyula nyugalmazott MÁV felügyelő, 

ügyvezető igazgatónál.

— Meghalt a legidősebb öcsödi lakos. Öcsöd 
község legidősebb lakosa Orkó Benjámin 95 
éves korában meghalt. A közismert, idős kis
birtokos halálét nagy részvéttel fogadta Öcsöd 
község lakossága.

— Családias összejövetel. A szarvasi Iparos
inak Önképzőköre vasárnap este az Ipar
testületben jólsikerült családias összejövetelt 
rendezett. Azösszejövetel műsorán szavalatok, 
egyfelvonásosok szerepeltek. Az egyfelvoná- 
sosokban ügyesen, sokatigérően szerepeltek : 
Pribelszky Manci, Dauda Cica, Janúrik Ancsi, 
Tusjak Böske, Kúgyela Manci és Demcsák 
Manci a leányok közül, a férfi szerepekben 
Holub János, Szloszjár Ferenc, L. Kovács 
Károly, Sovány Mihály, Nyíri Dezső, Lehoczki 
Mihály és Bobvos Mihály alakítottak jól.

— Egy méhészlap cikke Szarvasról. A „Méh- 
tenyésztés" cimű méhészeti szaklap legutóbbi 
számában „Uj ösvények'* címmel hosszabb 
cikket közöl Páder Ferenc tollából. A cikk 
az aktuális méhészeti dolgokkal foglalkozik 
és többek között a következőket mondja : 
„A magas kormány megkeresése, hogy a 
méhészet egyenlő elbánásban részesüljön a 
selyemtenyésztéssel, már azért is, most rövi
desen megkezdődik az Alföld befásilása és 
amint a napilapokból olvashattuk, olasz min
tájára szederfákkal kívánjuk azt befásitani. 
Megszégyeníteni Nagy-Magyarország közepét 
Szarvast, amely az Alföldnek egyik legszebb 
oázisa s éppen azt a helyet, amelynek köz
ségháza udvarán áll a most százötven éves 
erősen körülpántolt Tessedik Sámuel által 
Franciaországból hozzánktelepitettelsőakácfa. 
De az épülő utak szegélyfáinak kiültetésénél 
is kérni kell, hogy legyenek tekintettel a mé
hészek kívánságaira és érdekeire is.4* A cikkel 
kapcsolatban az a szerény megjegyzésünk, 
hogy amennyire igaz Szarvas alföldi oázis 
volta, époly igaz az is, hogy Szarvason van 
hely még bőven eperfákra és akácfákra is. 
A város és a megye vezetősége igyekszik is 
minden kívánságnak eleget tenni, hiszen csak 
az újabban, a szentesi és endrődi úton ki
ültetett japán-akácok gyönyörű sorait nézzük, 
öröm fog el bennünket. Tessedik nagy szel
leme itt nem tagadja meg magát és amint 
Szarvas első nagy méhésze és selyemtermelője 
Tessedik Sámuel volt, úgy városának utódai 
ezután se akarnak felhagyni sem a selyem- 
hernyótenyészléssel, sem a méhészettel.

— Orvosi hir. Dr. Ungár László orvosi és 
fogorvosirendelőjét áthelyezte Beliczey út 182. 
szám alá, a Központ-szálloda mellé. Telefon
szám 71.

— Öcsödiek az öcsödi piactér kikövezéséért. 
A Nemzeti Egység öcsödi szervezete a múlt 

héten népes választmányi ülést tartott, ame

lyen Molnár Béla öcsödi főjegyző ismertette 

a legfontosabb közmunkákat, a belvizcsator-

názás terveit. A belvizcsatornázási munkála

tok 35 ezer pengős államsegély keretében 

két évre megoldanák Öcsödön a munkanél

küliséget. A választmányi ülés ez ügyben a 

vármegye főispánját keresi meg. Dr. Molnár 

Jenő jegyző az öcsödi piactér kikövezésének 

fontosságát méltatta és indítványára felter

jesztést és kérelmet intéztek a főispánhoz a 

piactér kikövezésének mielőbbi megindítása 

érdekében is.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben november 15-től 22-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek : Nyemcsok János és 
Lilavecz Zsuszanna fia János, ifj. Bukovinszki 
János és Szilágyi Ilona leánya Irén, Szakács Ist
ván és Sápszki Erzsébet fia István, Klimaj Já
nos és Lizon Erzsébet leánya Anna, Skorka Já
nos és Gyekiczki Mária fia András, Valach János 
és Palik Zsuzsanna fia János. Házasságot kötöt
tek : Győző János Kovács Annával, Uhljar György 
Trnyik Máriával, Konyecsnyi Mihály Kaska Er
zsébettel. Csirmaz Zoltán-Miklós Magyar Zsuzsan
nával, Csirmaz Ferenc-József Magyar Máriával, 
Roszik Pál Korbely Judittal, Korbely György 
Melich Zsuzsannával, Csicsely János Zima Er
zsébettel, Tóth János Zima Zsuzsannával, Klimaj 
Pál Korim Zsuzsannával, Brusznyiczki Mihály 
Terhes Erzsébettel, Maginyecz Mihály Furár Er
zsébettel, Sovány János Szeljak Annával, Lustyik 
György Markovics Zsuzsannával, Osgyan András 
Lustyik Judittal. Tomasovszki István Lustyik An
nával, Klimaj András Szirony Erzsébettel, Tóth 
Pál Melis Judittal, Kondacs Pál Tóth Cifra Judittal. 
Bárkágyi János Togyi Juliannával. Elhaltak: 
Molnár Pál 65. Kovács Judit 1 hónapos, Gye
kiczki Pál 74, ifj. Valenl Mihály 21, Hudák 
György 2, Czupra János 63 éves korukban.

Rózsavölgyi, Bárd és Nádor ka
rácsonyi albumok már kaphatók a 
NAGY-könyvkereskedésben.

Lakodalmi meghívók
í z l é s e s  kiv itelben  készüln ek  

lapnnk nyomdájában!

Jövő havi költségvetésében irányozzon elő

50 fillért
Szarvasi Évkönyv és Naptárra

„O RIO N“ rádiókészülékek
204-eS 2+1 222-es 2+1 344-es 3+2 Reflex-Super 505-ös 5+2 Luxus-Super

állom ásnév*skálávat. röv idhu llám ú résszel. speciális kapcsolással 3 hullám hosszra. teljes fadingkicgycnliles, ncmo beállítás.

Icngónyclvct hangszóróval nagy színváltó s íkskálával. dynam ikus hangszóróval hangszin- és hanKcrőszübályozó

clcktrodynam ikus hangszóróval

és a többi ORION készülékek szintén kaphatók legolcsóbban:

S T  E FÁ N I N A L, Árpád-bazár 5. szám.
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K a p h a t ó :  S T E F A N I N  AL Árpád-bazár 5.

— Műkedvelő előadás. A Szarvasi Gazdaifjak 
Önképzőköre hagyományos karácsonyi mű* 
kedvelő-előadását az idén is megrendezi. Szin- 
rehozzák a „Eorcsa Amerikában*4 cimű ope
rettet, kiváló szereposztásban. A próbák Li
tauszky István vezetése mellett a jövő héten 
már meg is indulnak.

— Kultúrelöadások a községi társadalmi egye
sületekben és iskolákban. Lapunk megjelenéséig 
a belterületen lévő különböző társadalmi körök
ben és iskolákban a következő iskolánkivüli 
népművelési tevékenység folyt : Vasárnap, no
vember hó 17-én délután 3 órakor a Gróf Bolza 
Pálné Leányegyesület tagjai dr. Lestyan János 
közigazgatási gyakornok légvédelmi és Cserey 
Lajos kertészeti felügyelő, gazdasági tanintézeti 
tanár kertészeti előadását hallgatták meg. Ugyan
ezen a napon délután 4 órakor a m. kir. állami 
polgári iskolában Urbán Margit tanárnő a Dunántúl 
történelmi emlékeiről tartott előadást, a Nyug
díjasok Egyesületében pedig Némethy Samu 
nyug. polgári iskolai igazgató az új nyugdíjtör
vényt ismertette alapos részletességgel. Kedden, 
november hó 19-én a Szarvasi Munkásotthon 
Szövetkezetben nagy hallgatóság előtt Péter Ká
roly vegyész beszélt a talajvizsgálatokról, csü
törtökön, november hó 21-én pedig ugyanebben 
az egyesületben Molnár Béla gépészmérnök, 
gazdasági tanintézeti tanár tartott ritka érdeklő
déstől kisért népies előadást. Szerdán, november 
hó 20-án esti 7 órakor az Ipartestület Cserey 
Lajos kertészeti felügyelő előadását hallgatta meg 
nagy figyelemmel, ki ugyanezt az előadását 
pénteken, november hó 22-én a Kereskedőal
kalmazottak Egyesületében megismétli. A lapunk 
megjelenését követő héten az alábbi előadások 
szerepelnek a helyi iskolánkivüli népművelési 
bizottság műsorén: vasárnap, november hó 24-én 
délután 4 órakor a m. kir. állami polgári isko
lában Ormos Olga tanárnő előadása : A termé
szeti jelenségekkel kapcsolatos babonákról. Kedden 
november hó 26-án esti 7 órakor a Szarvasi 
Munkásotthon Szövetkezetben Benczúr Béla 
gazdasági tanintézeti tanár előadása: Az éghajlat, 
a viz, a talaj befolyása a gazdasági életre cimen 
és ugyanebben az egyesületben csütörtökön, 
november hó 28-én Cserey Lajos gazdasági tan
intézeti tanár előadása : A szilva termesztése, 
értékesítése és jövedelmezőségéről.

— Megjelent az Uj Kor új száma. Az „Uj Kor44 
aktiv katolikus orgánum november 15iki 
rendkívül tartalmas számában részletes nagy 
cikkben foglalkozik mindazokkal a politikai

1935— 36. rádióévad
ÚJDONSÁGAI!
PHILIPS:

2-f-l ÁRPÁD P 98, M ATADOR
P 178, a kiskészülékek maximuma, 
3+1 SZUPER TRIUMPH P 328,
az ideális középkészülék.
4+1 LUXUS SZUPER P 448,
mindent tud.

STANDARD
ot áj típusával minden igényt kielégít! 
Kedvező részletfizetési feltételek! 

K A P H A TÓ K :

SZÜCS
SZARVAS, (Fürdővel szemben).

villamossági- és 
rádiószakuzletben

(reform) s világnézeti kérdésekkel, melyek a 
lap körüli vitában felmerüllek. A feltűnő állás
foglalás még határozottabban jelöli meg a lap 
irányát. Az Aradi Zsolt, Balla Borisz. Possonyi 
László szerkesztésében és kiadásában meg
jelenő lapban Mihalovics kanonok, Mihelics 
Vid, Szvatkó Pál, Ijjas Antal, Michel Károly, 
Tarnóczy László, Szabó Zoltán, Rónay György, 
Kiss Antal, Jankovich Nelli, Thurzó Gábor 
cikkeit közli. Molnár C. Pál két fametszete, 
karrikaturák, világnapló, könyv- és üzenet
rovatok egészítik ki a rendkívül érdekes szá
mot, melynek ára 40 fillér. Mindenütt kapható. 
Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. fsz.

— T-BSE 1-GyAC 4:1 (1:1). Biró: Kiss. A 
vasárnapi elsőosztályú mérkőzés kifogástan sport
élvezetet nyújtott a szépszámú érdeklődő közön
ségnek. Első csapatunk átformált csatársorával 
várakozáson felüli eredményt végzett. Az első fél
időben a kitűnő gyulai csapatnak egyenrangú 
ellenfele volt. majd a második félidőben lelkes 
és mintaszerű játékkal állandó védekezésre szo
rította a vendégcsapatot. A csapat minden ré
szében a legnagyobb mértékben megfelelt felada
tának. A játékot nappal és széllel szemben a 
mieink indították el. de mint támadó fél a széllel 
támogatott GyAC lép fel. Szép támadások gördül
nek, pontos passzjátékkal és a 17. percben egy 
hosszan előreadott labdával Csonka megugrik és 
a hálóba helyez. A 26. percben Kulasák remekbe
szabott kornert ivei és a labda érintés nélkül jut 
a hálóba, azonban a gólt a kapus akadályozása 
miatt a bitó nem adja meg. A 29. percben VassI. 
laposan előreadott labdáját Gyimesi átengedi a 
jól helyezkedő Szentpéterynek, aki azt védhetel- 
lenül továbbítja a kapu jobb alsó sarkába s ezzel 
kiegyenlít. Utána sikertelen GyAC támadásokkal 
ér véget az első félidő. Szünet után a helyi csa
pat lassan, fokozatosan nyomul előre és teljes 
fölénybe kerül. A játék igen élvezetessé vélik. A 
20. percben Kulasák ideálisan ivei kapu elé s a 
befutó Kovács élesen fejeli a jobbsarokba a lab
dát. két perc múlva Kiss II. rúg szép komért, 
amely fejről fejre kerül, mig végre Szentpétery 
kapja és fejese a hálóban ül. A 31. percben 
Vass I. küld mintegy 30 méterről bombaszerű 
lövést kapura, a gyulai kapus kiejti és a fürge 
Bankó III. a hálóba lövi a labdát és 4: 1. A 
GyAC ezután mér megadja magát. A mérkőzés 
végig szép játékot nyújtott, beigazolva azt, hogy 
durvulás nélkül sokkal jobb eredményt lehet el
érni. Molnár kapus kitünően védett, a Petykó— 
Laczó hátvédpár jól megállta helyét, a halfsor 
középen a Vass II-vel. különösen a második fél
időben nagyszerűen működött és a csatársor re
mekelt. Kiss játékvezető hibátlanul vezetett. — 
Másodosztályú csapatunk déli 12 órai kezdettel 
ugyancsak bajnoki mérkőzési játszott a tabella 
élén lévő Mezőberényi TK-al és ettől 0 : 0 félidő 
után 2:0 aránkban vereséget szenvedett. Lukács 
egy tizenegyest a kapus kezébe lőtt. Jók voliak 
Szirony és Melich. — Vasárnap, november 24-én 
mindkét csapatunk idehaza mérkőzik. Délelőtt 10 
órakor a második csapat a csabai MÁV II-vel 
olcsó helyárakkal és első csapatunk délután 2 órai 
kezdettel a Gyulai TE-el rendes helyárak melleit 
játszanak bajnoki mérkőzést.

— Megóvott mérkőzés. A békéscsabai Törek
vés megóvta a Turul-Bocskayval szemben 1 : 0 
arányban elvesztett mérkőzést. A Turul-Bocskay 
vezetőssge az óvással kapcsolatos alszövetségi 
megkeresésre, jelentését az Alszövetséghez beter
jesztette.

— Feljelentette a Turul a birót. Lázi István, 
aki tudvalévőén a Turul—MTE mérkőzést vezette, 
a Turul ellen az A (szövetségnél panasszal élt. 
Hir szerint a Turul-Bocskay vezetősége erélyesen 
visszautasította a birói panaszban foglaltakat. A 
bíróval szemben kifejezésre juttatott hangos tün

tetést. kizáróan az MTE érdekeit szem előtt tarló 
játékvezetésnek tulajdonítja. Beavatott körök sze
rint a Turul-Bocskay vezetősége a birói szabá
lyok ellen súlyosan vélő Lázi biró ügyével a 
Birótestülethez fordult feljelentésével.

— Cserbenhagyta a csapatát. Galáth János 
Turul-Bocskay játékossal szemben, ki csapatát 
sportszerűtlenül, az oly fontos, Turul—GyAC mér
kőzés előtt cserbenhagyta, hir szerint az egyesület 
fegyelmi tanácsa a legszigorúbb szankciókat fogja 
alkalmazni.

A  szarvasi kir. jbiróság, m int telekkönyvi hatóság. 

69S8/J035. szám .

Árverési hirdetménykivonat.
Szarvasi Hitelszövetkezet, m int az OKH  tagja végre- 

hajtotónak Lestyan István (nős K upá i Piroskává!) vég

rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében 

a telekkönyvi ha tósága  végrehajtási árverést 690 ur. P 

tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szarvasi 

kir. járásbíróság területén levő. Szarvas községben Fekvő 

s a szarvasi 7837. sz. tkvi betétben A. 1. I — 2. sorsz., 

84 85. hrsz. alatt felvett 210 négyszögöl beltclkes kert

és 161 négyszögöl l. kér. 446. öisz. beltelkcs házingat- 

lanságokra 1538 pengő kikiáltási áron elrendelte.
A z árverést 1935. évi december hó 12. napján délelőtt 

9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 

fogják megtartani.
A z árverés a lá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél 

alacsonyabb áron nem adható cl.

A z árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 

a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy a z  

1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyam m al 

számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 

letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe 

helyezéséről kiáliitolt letéti elismervényt a kiküldöttnek 

átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. te. 

147., 150., 170. § § ;  1908: XL.tc. 21. §)
Az, aki oz ingatlanért a k ikiáltási árnál m aga

sabb ígéretet telt. ha többel ígérni senki sem akar, kö

teles nyom ban a k ik iáltási ár százaléka szerint meg

állapított bánatpénzt az á lta la  igért ár ugyanannyi szá

zalékáig  kiegészíteni. (1908: XL. 25 §)

Szarvas, 1935. évi október hó 5-én.

vitéz dr. Zerinváry s*k.
kir. járásbiró.

A  k iadm ány k ite léü l:

Oláh s. k.
irodaliszt.

Helybeli gabonaárak
Búza . . 17*50 — ---
Tengeri csöves 12 50 — — —
Árpa (új) 15'— ------
Zab . 15'----—
Lucerna . . . 100'-- —110 — 
Tökmagf . . . .  30— ----

P U B L I K Á C I Ó
Két és fél hold  föld e ladó T. IV. 151. -  Szalm a, tö- 

rek, pelyva eladó T. V. 121. —  M ótyózugban d innye

föld eladó, 11. 366. —  4 hold fold tanyával eladó. 1.398.

—  Napszám osokat keres. 1. 150. —  Hereszéna, tengeri- 

szár eladó, II. 454. —  Gyékény eladó, I. 164. —  Fél- 

h áz  eladó. IV. 376. —  Hereszénát elad, tehenet téli tar

tásra keres Springely András. —  Szalm a, törek. pelyva 

és 2 ho ld  föld eladó Valach Györgynél Ezüstszőlőben

—  H áz eladó vagy bérbe k iadó , 111. 264. —  Egy hold 

szántóföld eladó túl a Körösön, II. 262. — Tanyást ke

res T. 111. 341. —  Borbélynál, kávéházban , vendéglő

ben, egyesületében, férjétől m inden pénteken követelje 

a Szarvasi Közlönyt. M inden szarvasi eseményt közöl 

ö n n e l és család jával.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

• Lakás kiadó I. kér. 482. szám alatt.

.. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.


