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A kritika szabadsága
I r ta : Á n g y án  B é la  orsz.-gyQ I. k é p v ise lő

A sajlólörvény reformjára általá
ban azt szokták mondani, hogy bor
zasztóan kényes kérdés. Holott ebben 
semmi néven nevezendő kényes kér
dés nincsen, merthiszen, amikor ilyen 
törvényalkotás szóba kerül, mindig 
csak azt kell néznünk, hogy tulajdon
képen mit céloz ez a törvénytervezet. 
Az bizonyos, hogy a szabadságjogok 
intézményes biztosítása is közérdek. 
Bizonyos azonban az is, hogy a sza
badságjogok gyakorlása egyszersmind 
felelősséget és súlyos kötelességeket is 
hárit azokra, akik ezeket a jogokat 
gyakorolják és e szabadságukkal él
nek. Én a legerősebb hive vagyok 
annak, hogy a kritika szabadságát 
biztosítani kell. Különösen áll ez min
denkire, aki a közéletben működik. 
Aki a közéletben a nyilvánosság el
lenőrzésbe mellett dolgozik, nnr.ak tűr
nie kell a kritikát és hálásnak kell 
lennie a kritikáért, mert abból tanulni 
lehet még akkor is, ha bizonyos fokig 
túllő a célon. A kritikának csak egy 
irányban kell korlátot szabni, annyi
ban, hogy tényleg jóhiszemű és jó
szándékú kritika legyen. Az angol fel
fogás mintegy külön attribútumként 
említi meg a kritika szabadságánál — 
amikor azt kívánja, hogy az közérdek
ből legyen s az való legyen — hogy 
az jóhiszemű legyen, hogy abban ne 
legyen benne az ártás szándéka, amit 
úgy fejez ki az angol, hogy a kritiká
nak without malice kell megjelennie, 
ami tehát igazán azt a célt szolgálja, 
amely a kritikának egyedüli etikai 
alapja. Ha ebből indulunk ki, akkor 
szinte azt kell mondanom, hogy a 
sajtótörvény keretébe ez a kérdés tu
lajdonképpen nem is igen vág bele. 
A sajtótörvény végeredményben két 
ponton épül fel. Az egyik a felelős
ségnek és az idevonatkozó kivételnek, 
mondjuk az egyéb felelősséggel szem
ben való megállapítása, a köztörvényi 
felelősség alól való exceptió alakjában 
jelentkező felelősség" és a másik, a 
sajlórendészeti szabály. Az, amikor a 
kritika túlmegy azon a mértéken, mely
ről az előbb megemlékeztem, tulajdon
képpen már a becsületvédelem fogalmi 
körébe esik, tehát — nézetem szerint
— ott kell ezeket a kérdéseket sza
bályozni, amennyiben erre szükség 
van. Egyébként sem látom túlságosan 
indokoltnak azt, hogy az apró-cseprő 
becsületsertési és rágalmazási kérdé
sekben büntetőjogi jogsegélyt adjunk.

Valahogyan nem túlságosan nagy ál- 
lamrezon fűződik ahhoz, hogy ma az 
egyébként tiszteletreméltó foglalkozást 
űző vásárcsarnoki árusok közölt né
zeteltérés támad, ezt büntetőbirói jog
segéllyel oldjuk meg. Én tehát nem 
tartom a sajtótörvény kérdését olyan 
kényes kérdésnek, mert az, amit a 
közvélemény ezen a téren kiván, sze
rintem nem is a sajtótörvénybe vágó, 
hanem inkább a becsület védelmébe

vágó kérdés. Hogy a sajtótörvényt re
formálni kell, azt tudjuk mindnyájan. 
De rendészeti szempontból és talán 
abból a szempontból is, hogy lehetsé
ges legyen, hogy azt a ma sok szem
pontból támadható kivételes hatalmat, 
amely a kormány kezében van, a kor
mány nélkülözhesse, amikor egyébként 
a mai nehéz, szomorú gazdasági és 
társadalmi viszonyok között fokozot- 
tab éberségre van szükség.

Jótékonycélú díszhangverseny december 8-án 
az Árpád-szálló dísztermében

A  díszhangverseny előkészületei erősen folynak

A Zöldkereszt gyermekakció javára 
december 8-án tartandó s már a múlt 
számunkban közölt hangverseny elő
készületei erősen folynak. A fényes 
estélyt Szarvas és* a vidék közönsége 
nagy érdeklődéssel várja annál is 
inkább, mért a műsor, érdekessége az 
európai hírű Országh Tivadar hegedű- 
művész, zeneművészeli főiskolai tanár 
szereplése lesz, aki műsorába a kül
földi hangversenyein is nagy feltűnést 
keltett káprázatos technikájú legszebb 
előadási számait vette fel, melyekben 
a klasszikus és a magyar zene nemes 
tónusa a páratlan tehetségű előadó 
tökéletes művészetével párosul. A 
kíséretében szereplő ének- és zongora- 
művész együtles tagjai: Nagy Lilly,

Pár napon belül, a közönség elé kerül 
a Szarvasi Évkönyv és Naptár

Gazdag és változatos tartalma sok meglepetést és kedves várakozást 
tartogat a nagyközönség számára

dr. Kácser Rezsőné, Felsővályi Lia, 
Simonka György, továbbá dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd magas költői szár- 
nyalású ismertetései, valamint a Szim
fonikus Zenekar ragyogó zeneszáma, 
a Szarvasi Dalkar ismeri s megragadó 
énekszámai harmonikusan járulnak 
ahhoz, hogy a közönség a legmaga
sabb műélvezetben részesüljön. Mivel 
ez a nemes célzatú hangverseny a 
gazdasági viszonyoknak megfelelően 
aránylag egészen mérsékelt helyárak
kal kerül előadásra, Szarvas egész 
közönségének pártoló érdeklődésébe 
ajánljuk. A részletes műsort tartalmazó 
falragaszok és meghívók vasárnap 
jelennek meg.

A szarvai közönség méltán vérja nagy 
érdeklődéssel Bágyoni (Roszik) János szarvasi 
joghallgató, a törekvő ifjú szerkesztésében 
pár napon belül megjelenő Szarvasi Evköny 
és Naptárt, amely gazdag és változatos tar
talommal sok meglepetést és kedves szóra
kozást tartogat a nagyközönség részére. A 
csinos kiállítású, gazdag irodalmi, művészeti, 
ipari, mezőgazdasági es sport tartalommal 
megjelenő naptár mindent felölel, ami a

szarvasi közönséget az 1936. évben érdekli és 
olcsó (50 filléres) ára révén egyetlen szarvasi 
család asztaláról sem hiányozhat. A gondos 
szerkesztésben és kiállításban megjelenő, 
szarvasi vonatkozású cikkekben és irodalmi 
művekben gazdag műre már rnost felhívjuk 
a közönség figyelmét és kérjük, hogy váro
sunk iránti szerétéiből is a naptárárusoktól 
a Szarvasi Évkönyv és Naptár 1936. évre 
szóló 1. évfolyamát megvenni szíveskedjenek.

Az egész megyében megindulnak a közmunkák 
a belügyminiszter utasítására

Nyolcezer pengőt adott az ebédeltetés! akcióra és száz pár bakancsot 
osztanak ki a legszegényebb munkások között

Vitéz leveldi Kozma Miklós dr 
belügyminiszter október végén, mint 
ismeretes, körutat tett a vármegyében, 
hogy a lakosság helyzetét megismerje 
s a látottak és hallottak alapján olyan

intézkedéseket tehessen, amelyek a 
szükséghez alkalmazkodnak és alkal
masak a vármegye szociális viszonyai
nak megjavítására. Kőrútjának ered
ményeképpen a közmunkák a vár-



megye egész területén rövidesen meg
indultak, sőt jelentékeny munkástransz- 
portok a megye területén kivül, Felső- 
magyarországon és a Dunántúlon is 
elhelyezkedést találtak. Másik ered
ménye a látogatásnak s ez a kormány 
megértő gondoskodásának és segítő 
készségének szintén beszédes bizonyí
téka, hogy a belügyminiszter a békés
megyei szegény iskolásgyermekek 
ebédeltetési akciójára nyolcezer pengőt 
bocsátott vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla 
főispán rendelkezésére, továbbá 1000 
pengőt 100 pár bakancs csináltatására, 
amely a vármegye legszegényebb 
munkásai között kerül szétosztásra.

H Í R E K
Szemtől-szem be 
a szegénységgel

Sok szó esik mostanában, mégpedig a tör
vényhozásban éppenúgy, mint a vármegyék 
üléstermeiben a téli gondról és a fenyegető nyo
morúságról. Sok olyan vád is elhangzott, mintha 
a kormány nem tartaná be eziránt tett Ígéreteit 
s mintha ügyet sem vetne azokra a bajokra, 
amelyek a vidéki lakosság egy bizonyos részét 
fenyegetik, mégpedig éppen azt, amely csupán 
és kizárólag kézi munkájára van utalva a ke- 
nyérszerzésban s ahol — mint ismeretes — a 
legtöbb a kenyeret kérő és váró gyermekszáj. 
Felesleges is hangsúlyozni, hogy a vádak ezúttal is, 
mint legtöbbször — alaptalanok. Hiszen köztu
domás szerint maga a belügyminiszter: Kozma 
Miklós, heteken át vidéken tartózkodott s bejárta 
csaknem az egész Tiszántúlt. Főként azokat a 
helyeket kereste fel a miniszter a kormány kép
viseletében, amely vidékeket az általános nép
szegénység mellett még aszály és jégkár is súj
tott. Maga a miniszter személyesen szállt ki az 
egyes helyekre, ahol mindenütt,a legszegényebb 
negyedeket kereste fel. Mint maga mondta: 
„Szemtől-szembe akartam kerülni a szegénység
gel, amelyről annyit hallunk s amelyből — saj
nos — minf mindenből, egyesek politikai kér- 
dést akarnak csinálni s a maguk számára po
litikai sikereket biztosítani. Minket azonban hi
degen hagynak ezek a számitó szempontok és 
csak egyetlen cél vezet, hogy a való helyzetet

megismerjük s a bajokon úgy segíthessünk, hogy 
a téli gondok ne nyomják túlságos teherrel 
szegény magyar népünk vállát. A belügyminiszter 
kiszállásának meg lesz az az eredménye, hogy 
a kormány tiszta képben látja a vidék legelha
nyagoltabb, legszegényebb részének is a helyze
tét s módot találhat arra, hogy úgy enyhíthessen, 
hogy a segítség egyben hasznotjelentö befekte
tésnek is bizonyuljon. A külföldi példák szomorú 
eredményei arra a helyes felfogásra vezették a 
kormányt, hogy sem segélyek, sem inségmunkák 
a tartós javulást és igazi segítséget nem bizto
síthatják. A belügyminiszter megállapítása szerint 
egyetlen eszköze van a féli gond és a munka- 
nélküliség leküzdésének : a közmunka. A köz
munkáknak az a fajtája, amely közszükségletet 
jelent s amelynek eredményeként olyan munkát 
végeztetünk, amelyek állandó nyereséget, javulást 
jelentenek gazdasági életünkben. Utak, csatornák, 
folyószabályozási munkálatokra, erdősítésre, mo- 
csárlevezetésre gondolhatunk itt elsősorban, amik
nek végeredményben a köz is használ veszi, de 
a munkás maga is. Ez talán leginkább, mert az 
ilyen munkálatokra fordított tőke, legnagyobb 
hányadában munkabérekre jut. Mindebből csak 
az látszik, hogy a kormány kellő szociális érzés
sel gondoskodik a kereset nélkül maradt csalá
dok foglalkoztatásáról s munkaalkalmakhoz jut
tatván őket, alkalmat ad nekik, hogy önmaguk 
becsületes munkával szerezhessék meg kenyerü
ket. A belügyminiszter tiszántúli kőrútján — amint 
mondja — szemtől-szembe találkozott a magyar 
vidék szegénységével. A kormány mindent meg
tesz a gondok és bajok enyhítésére. De ebből a 
munkából nem maradhat ki a magyar társada
lom sem. Mert az ö részvéte nélkül nem lehet 
teljes és nem lehet tökéletes a kormány munkája. 
A magyar társadalom szivének mindig volt dob- 
banásn, mikor emberi bajok sajgását kellett csil
lapítania. Nem maradhat az néma ezúttal sem, 
amikor a magyar sors terhe nagyobb megpró
báltatást jelent, mint valaha.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délután i ügyeletes szolgá

latot Szarvason december hónapban  dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytem plom ban vasárnap délelőtt 

tó/, a z  ú jtem plom ban m agyarnyelvű istentiszteletet

tartanak.

A  szarvasi rom. kát. tem plom ban vasárnap

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

mise, délu tán 4 órakor litán ia. Hétköznapokon fél 8 

órakor kismise.

Szarvason református istentiszteletet tartanak

vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében.

Kondoroson m inden hónap  m ásod ik  vasárnap ján  délután 

2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

| Dr. Lestyan Goda György |
Megrendítő haláleset híre járta be szerdán 

este Szarvast. Pillanatok alatt terjedt el az 
egész városban a szomorú hír, hogy dr. 
Lestyán Goda György, a Stefánia Szövetség 
fiókjának gyennekorvosa.OTBAtanilónőképző 
iskolaorvosa, a Békésmegye törvényhatósági 
bizottságának tagja tragikus hirtelenséggel 
meghalt. Még délelőtt a tőle szokott buzga
lommal, nagy áldbzatkészséggel látta el be
tegeinek látogatását, ebéd után délutáni pi
henőre tért és szívfájdalomra ébredt. Nem
sokára a fájdalmaktól összeesett és az oda
hívott orvosok se tudtak már rajta segíteni, 
szivbénulásban meghalt. Szarvas lakossága 
nagy megdöbbenéssel fogadta a buzgóságá- 
ról, tehetségéről közismert orvos halálát. 
Orvostársain kívül, a Stefánia Szövetség ve
zetősége. kiterjedt rokonsága, barátai és 
klienturális köre osztozik forrón szeretett 
családjának mérhetetlen fájdalmában. Dr. 
Lestyán Goda György temetése pénteken 
délután ment végbe.

— Mérnökválasztás Szarvason. Szarvas köz
ség képviselőtestületét szombaton délelőttre 
tisztiszéki ülésre hívta össze a járás főszol- 
gabirája. A képviselőtestület az üresedésben 
lévő mérnöki és két bábái állást fogja ezal- 
kalommal betölteni. Az elterjedt hirek szerint 
a mérnöki állást Gödri István, nagy szaktu
dásáról és kulturális képzettségeiről előnyö
sen ismert, kedves modorú okleveles mérnök 
fogja elnyerni.

Utolsó napok!
A M. Kir. Jótékonycélú Államsorsjáték

húzása
már

december 5-én.
Próbálja ki szerencséjét és a legközelebbi 
bank, sorsjegvárusitó vagy dohánytőzsdében 
szerezze be 3’— pengőért az államsorsjegyet.

Kis kockázat, nagy lehetőség.

40.000
aranypengöt nyerhet! i !

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 73

De ami azt illeli apám : szivvel-lélekkel a 
rendelkezésére állok. Mert én nagyon szerelem 
a gazdámat. Nü-ná I A Makszinak van szive I 
Csak semmi érzékenykedés [ Mit tegyünk apám? 
De azonnal, mert ennyi idő alatt a jó Isten 
másodszor is megteremtette volna a világot! . . . 
Rögtön megüt a guta !

— Hogy mit tegyünk ? Egyelőre semmi 
mást. Makszi úr, csak vegyünk magunkhoz két 
finom havannát és gyerünk be egy barátságos 
pohár sörre és ringlire, valami jóképű kiskocs
mába, — ha ugyan a dolgai miatt ráér I

— Ez már beszéd ! Hát hogyne érnék rá 
apám ! — lelkendezett a derék férfiú.

Tíz perc múlva már egy jóképű kis budai 
kocsmában söröztünk és ringliztünk. Jóízűen fa
latoztunk a kocsma specialitásából, a zóna szé
kelygulyásból. Ismételten az asztal fenekéhez 
koppantottuk habzótartalmú korsóink fenekét.

— Szervusz Makszi I

— Szervusz Március I — csapott bele hú
sos, kis tenyerével a kezembe. A szövetségesed 
vagyok apám ! A Makszinak van szive I És na
gyon szereti a gazdáját, meg valahogy — tette 
hozzá szégyenlősen — azt a szép doktorkisasz-

szonyt is. A Dórát vagy Flórát, vagy hogy is 
hívják ? Rögtön megüt a guta !

— Nóra. Nóra ! — igazítottam ki.
— Hát legyen Nóra I A név, az mindegy 1 

De ha csakugyan utazni akarsz a két órással, 
akkor készülődjünk apám, mert lekésel. Már
pedig mi ilyen szamárságokra nem érünk rá I

Az indulásra kész vonat előtt megöleltük 
egymást új barátommal és szövetségesemmel.

Felszállottam. A gőzgép éleset füttyentett 
és a masina pöfögve elindult.

Makszi urat már elhagytuk vagy harminc 
lépésnyire, mikor eszébe jutott valami fontos 
dolog, mert el kezdett a vonat után szaladni. 
Tölcsért csinált a két tenyeréből és úgy kiabálta 
utánam :

— Halló epém ! Üdvözlöm a gazdámat ! 
Minden rendben van. — csak üdüljön nyugod
tan ! És ha máskor jösz, nem kell háromszor 
kopogni. — halló! mert én néha ki szoktam 
lőni az ajtón I Dér Schlag soll dich treffen !

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok . . .

Késő este érkeztem meg a bükkösszombati 
kis állomásra. Ettől 200 méterre volt a báró 
tűzifatelepének irodája és lakása. Az irodából 
világosság szűrődött ki. Bekopogtam és bemutat
koztam. Az irodista, aki mint könyvelő és leve
lező valami esti munkát végzeti, élénken saj
nálkozott, hogy az ügyvéd úr fenn van az er
dőn és nem is jön le 2—3 napig. De készség

gel ajánlkozott, hogy a házi telefonon felhívja 
az erdőkezelőt, hogy érkezésemet jelentse be.
— Az ügyvéd úr ilyenkor még nem szokott 
aludni.

Egy perc múlva a báró is a telefonnál vojt 
s nagy örömmel intézkedett, hogy a telepkezelQ
— egy izmos fiatalember — azonnal hajtson 
fel velem egy trezinén (kézi hajtányon) az er
dészlakhoz.

Kísérőm, egyben fuvarosom, bőbeszédű, 
értelmes fickó volt. Amint a mérsékelt emelke
désű iparvasúti síneken felfelé tartottunk, nagy 
szakértelemmel tárta fel nekem az iparvasúti és 
az államvasúti vagonrakodásnak, a fadöntésnek, 
görözésnek, sarangolásnak a rejtelmeit. Útközben 
megmutogatta a már kitermelt és még ki nem 
termelt erdőrészeket. Mindezekből azonban vaj
mi keveset értettem s a sötét éjszaka miatt még 
kevesebbet láttam. Húszpercnyi utazás után sze
rencsésen megérkeztünk a „végállomásira, hol 
egy erősen lesült. mosolygóarcú, turistaruhás 
férfi világított a szemünk közé a zseblámpájával.

Október báró volt.

Vidáman öleltük meg egymást.
— Mi jó szél fújt téged ide Március fiam, 

ahol a madár sem jár? — kerdezte.

Füllentettem egyet:

— Vakációm van és a diósgyőri rokonai
mat megyek meglátogatni.



Nagy karácsonyi vásár
Maradékok eddig nem létező olcsó áron. Ungárnál!

— Negyedszázados szolgálati jubileum. Ko

vácsik István, Kondoros község köztisztelet

ben álló érdemes főjegyzője most töltötte be 

kondorosi jegyzői működésének negyedszá

zados jubileumát. A megyeszerte közismert 

nagytudású főjegyzőt ez alkalommal számo

sán üdvözölték nagyszámú ismerősei és ba

rátai körében. Kondoros község képviselő

testülete ezen alkalomból díszközgyűlést tar

tott, amelyen dr. Deseő Antal egészségügyi 

tanácsos méltatta Kovácsik István érdemeit 

és javaslatára Kondoros község felvirágoz

tatása körüli érdemeit jegyzőkönyvben örö

kítették meg.
X

Mi könnyebb ?
Garjy Samu verse

Könnyebb a tevének 
Tü fokán átfutni,
Mint, ahogy gazdagnak 
mennyországba jutni!

Könnyebb a gazdagnak 
adni a bőségből, 
mint kimenekülni 
szegénynek ínségből!

Könnyebb a szegénynek 
sír ölébe szállni,
Semmint a gazdagnak 
vagyontól megválni!

Nehéz, ezért nehéz 
fölszárit ni könnyet ? I 
Kapni megalázóbb, 
adni szebb és könnyebb !

-- Szarvasi'tanár mint az Uj Idők Lexikoné
nak a munkatársa. A magyarság közkedvelt 

heti folyóiratának kiadóhivatala az előfize

tőknek újévtől kezdve havonként egy-egy 

kötetét adja ajándékul az általa szerkesztett 

és kiadásában megjelenő Lexikonnak. E 

Lexikon munkatársai között ott találjuk a 

szarvasi m. kir. gazdasági tanintézet tanárá

nak : Kachelmann Curt szaktanár nevét is, 

aki a műhöz tejgazdaságiam szakrovat ada

tait szolgáltatja.

— Tarka-est. Az állami elemi iskola Vörös- 

keresztes csoportja kénytelen volt december

1-re tervezett tarka-estjét december 15-ére 

halasztani.

Mi n d e n  
k o n y h a  
s z á m á r a !

A Dr. OETKERsféle
sütőpornak
a csekélyebb értékű utánzatokkal szemben a 

következő előnyei v a n n a k :

1. Sikertelenség a tészták és sütemények elké

szítésénél ki van zárva.

2. Határtalan a tartóssága : Dr. OETKER-félc 

sütőport készletben lehet tartani.

3. Takarékos a használatban.

4. Semmiféle utóizt nem hagy hátra.

5. A  tészták lágyak és olyan könnyen emészt- 

hetők, hogy még a gyengenyomrúak is el

bírják.

6. A z eredeti receptek elkészítése m inden há- 

zia»szonynak élvezetet szerez.

A Dr. OETKERiféle sütőpor
(levelenként 12 fillérbe kerül)

mindenütt ezerszeresen bevált receptekkel kapható

Gyár, Budapest VUI., Conti utca 25.

Nagy siker mellett folyt le a Katalin-estély
A nagyszámú közönség lelkesen fogadta a műsor minden számát

Varga Edit, Salacz Evelin, Medgyaszai Sári, 

Komár Bözsi, Prunkl Izabella, Tamás Lenke, 

Pribelszki Erzsi, Sznagyik Ilona, Laudisz Éva, 

Miklós Miklós, Kovácsik Éva, Fuksz Ödön, 

Áment Magda, Dörnyei Sándor, Medgyaszai 

Ildikó, Hollay Béla, Kelle Baba, Praznóczy 

Béla, Kollár Margit és Miklós Gusztáv na

gyon ügyesek, kedvesek voltak. Törőcsik 

Tériké, Szebellei Ilona és Tusjak Anikó egy 

tréfás daljátékot adtak elő ötletesen. A zene- 

kiséretet és több Strauss-keringőt a Szimfo

nikus Zenekar adott elő nemes igyekezettel 

és lendülettel. A táncokat nagy gondossággal 

Kállayné Juhász Ilonka tanitotta be.

A hagyományos Katalin-est az idén is 

hagyományos sikerrel folyt le. A római ka

tolikus jótékonysági egyesületek rendezésé

ben megtartott estélyen a nagyszámú közön

ség lelkesen fogadta a változatos műsor min

den számát. Deák Pálma budapesti énekesnő 

meleg hangján előadott áriákkal és műda

lokkal aratott nagy sikert. Három a kislány 

cimű operett Schubert zenéjére egy ügyes 

jelenetet állítottak össze, melyben a három 

kislány: Törőcsik Tériké, Péchy Sári és 

Donner Hédy nagyon kedvesek voltak. Mold

vai Manci és Hegyi József ügyes alakítása 

mellett a táncolok és táncospárok érdemel

nek dicséretet: Tóth Ágnes, Pándi Öcsi,

A Nemzeti Egység választmányi ülése. A — Vasárnap lesz a levente-lányok műsoros
összejövetele. A szarvasi Levente Egyesület 

leánycsoportja vasárnap este a Levente Ott

honban családias összejövetelt rendez, amely 

alkalommal az egyesület műkedvelői szava

latokkal, énekszámokkal és jeleneitek előa

dásával fogják szórakoztatni a közönséget.

— A modern gyermek már nem lovat, hanem 

autót kiván. Autója lehet még Önnek is, ha 

részt vesz a 65. jótékonycélú m. kir. állam

sorsjátékon. Kis szerencsével 40.000 arany- 

pengőt nyerhet, összesen 17.000 nyeremény, 

melyek mind készpénzben fizettetnek ki. Ha 

nem nyer, akkor vigasztalja az a tudat, hogy 

a nyomorgókon segitett. Húzás már decemr 

bér 5-én.

— Megkezdődtek a próbák a gazdaifjaknál.
A szarvasi Gazdaifjak Önképzőkörének lelkes 

és tehetségükről közismert műkedvelői Li- 

tauszki István gondos és szakavatott veze

tése mellett megkezdték a „Borcsa Ameriká

ban" cimű hangulatos operett próbáit. A 

darabot karácsonykor fogják előadni a Vi

gadó-nagytermében.

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

Nemzeti Egység szarvasi szervezete vasárnap 

délután a Polgári Kör helyiségében választ

mányi ülést tartott Ribárszky Pál nyugalma

zott ármentesitőtársulati mérnök elnöklete 

mellett. A gyűlésen az aktuális ügyeket be

szélték meg, majd elhatározták, hogy decem

ber 22-én délután választmányi, 29-én pedig 

évi rendes közgyűlést tartanak.

— Jótékonycólú mozi-elöadás. A „Szarvasi 

Nőegylet", községünk 60 évnél is öregebb jó

tékony egyesülete december 3-án, kedden 

délután 3, 5 és 8 órakor a Frecska-mozgóban 

mozi-előadást rendez a szegények téli segé

lyezése céljára. Előadják a „Csak látásból 

ismerem** cimű vig operettet, melynek ren

dezője a világhírű Bolváry Géza. Főszereplői:

Magda Schneider és Willy Forst. Vidám és 

látványos kisérő műsor. A helyárak rendesek.

A teljes műsorú 3 órai előadásra a tanuló- 

ifjúság igen olcsó jegyeket kap. Mindenki 

szives pártfogását nagyon kéri a Rendezőség.

— Elvesztett cselédkönyvek. Sárkány Judit 

szarvasi I. kér. 561. szám alatti és Podzsár 

Lajos öcsödi lakos cselédkönyveiket elvesz

tették. Az elvesztett cselédkönyveket a ható

ság megsemmisítette.

Értesítés. Értesítjük a nagyérdemű vásárló közönséget, hogy Walfisch Károly

piactéri kabátüzletét
december 1-ével átvettük.

Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy vásárlásaival 
és megrendeléseivel támogatni szíveskedjen.

Raktáron tartunk női- és gyermekkabátokat
Megrendelésre készítünk: raktáron levő szövetekből nől- 
és gyermekkabátokat, kosztümöket, férfiöltönyöket 

és felső kabátokat.
A nagyérdemű közönség támogatását kérjük :

Skorka GyörgyCsernák Ferenc
üzletvezető c é g tu la jd o n o s

angol és francia női- és úriszabók.



HETENKÉNT
h ja : OROSZ IVÁN

Egy faragó juhásznál
Dunántúlt egyik nagyon kedves, szivemhez 

nőtt helye Sümeg. Környéke pázsitszőnyegektől 
takart, erdőktől-domboktól övezett, dús mezőség 
változatos kilátásokkal és sok-sok lelki élménnyel. 
Hosszú éveken át nyáridőkben sokat barangol
tam ezen a környéken is és a most is impozáns, 
sok középkori hangulatot őrző vára, amely mél
tóságteljesen terpeszkedik el a várhegyen, a 
kedves, jószivű emberektől lakott városka felett, 
kedvelt kirándulóhelyem, amelynek páholyából 
messze vidékekre lehet ellátni. Keletnek egészen 
a Balatonig, sőt azontúl Somogyba, Délnek a 
templáriusok által 1210-ben emeli vár torony- 
helyéről Tátika, Rezi, Szigliget, Hegyesd és Cso
bánc várai látszanak, pompás körítést adva a 
mezőségeknek, legelőknek, nyárfásoknak. Észak 
felől Kőszegig látni el, tiszta időben pedig ide
fehérlenek Schökl-Slyria és a Schneeberg havas 
tetői. Arrább a sümegi fehér kövek aláfestő 
szépségei mögül pedig a Ság és a romkoronás 
Somlyó üzenget. Az európaihirű állami Darnay- 
Múzeum, a természeti szépségeken és bámulni- 
valókon kivül gazdag múltja, sok emléke fogja 
le a szivet ábrándos emlékezésre és visszapillan
tásra. Az 1667-ből való cimerdiszes várkapu, 
Kisfaludy Sándor szobra, és emléktáblás, osz
lopos szőlőbéli hajléka, ahol csodaszép várregéit 
írta, Ramasetter Vincének, Sümeg nagy jóttevő- 
jének, a nemes gondolkodású kékfeslőmesternek 
szobra, a püspöki kastély, a Ferences-kolostor, 
a kies temető mindmegannyi szép látnivaló. A 
díszes, ősi templom gyönyörű freskói, amiket a 
világhírű bécsi festő: Maulpersch Antal festeti, 
pazar lelki elmélyedésre adnak alkalmat. A 
nagyértékű freskók bizony már nagyon rászorul
tak a restaurálásra, de igy is pazar közlői tiszta 
művészetünknek. Érdekes specialitás a fazekasok 
utcája, a fazekas különálló kemencék magas 
kéményeivel, ahol az öreg Éliás és Szám Péter 
mesterek készitgetik egyszerű, ám mégis sok 
nemes vonalat és zalai motívumot megőrzött 
vázáikat, cserépedényeiket. Már csak kilenc fa
zekas van Sümegen, pedig valamikor a város 
lakosságának felét tették ki. Híresek is voltak 
messzi vidéken, sőt Ausztriában is nagyon ke
resték egykoron a sümegi agyagárut. Nyár fo
lyamán újra elkóboroltam az oly jól ismert he* 
tyeken. Megkerestem újra az ismerős emlékeket, 
a környékbeli sokféle hangulatos tájakat, a vad
disznó és dámvad állományáról, pompás forrá
sáról híres sarvali erdőt. És a sok kedves régi 
ismerős dolog mellett Sümeg újat is nyújtóit. A 
veszprémi uradalom egy régi juhászfamiliájának 
egyik szorgalmas tagjával, Lengyel József juhész- 
szal találkoztam össze, akinek kis házacskája 
van az alvégen, a Tapolcai-utcában. Az ősi 
pásztorok ősi szórakozását a fafaragást műveli 
ő is minden szabad idejében, meleg szívvel, 
művészi lélekkel. És mivel a juhászembemek 
akad elég szabad ideje is, igy hát ő is elég 
szép számmal készíti faragványait. Igaz, hogy 
lassan is megy a pepecselő munka, egy gamó 
kifaragásához pár hét is kell, de a lassúságot 
egyensúlyozza az akarat és a szorgalom. Az 
egyszerű kis juhász hajlékban és a szeles 
veszprémi és sümegi legelőkön apró kis késekkel 
faragja Lengyel József a szebbnél-szebb botokat, 
juhászgamókat, dohányszelencéket, beretvatartó- 
kat. Pompás és színes eredeti motívumokkal 
rózsákat, mezei és erdei virágokat, faleveleket, 
álomgondolatokat véseget ki az éger-, bükk-, 
szil- és somfaágakra, falapokra. Csodájára is 
járnak a messzi vidékekről odavetődő kirándu
lók. Meleg magyar lelke eredeti és művészi 
formákban vetül kis és primitív faragott alakjai 
őstehetségének pazar megnyilvánulásai. Intelligens, 
értelmes, jóeszű és melegszívű ember a sümegiek 
Lengyel Józsefe, a veszprémi juhászfamiliák 
szorgalmas utóda, akitől nagyon sokat tanulgatna 
minden vidéki, különösen pedig alföldi juhász, 
kondás, pásztor. Ha nem is művészetet — hi
szen azt tanulni nem igen lehet — de szorgal
mat, törekvést, munkaszeretetei és becsületet. 
Mert Lengyel József nagy-nagy belülrőljövő sze
retettel simogatja a veszprémi püspökség minden

juhocskáját, báránykáját, szeretettel simogatja 
meg a feléje nyujlott megértő kezet, de szeretet
tel simogatja meg minden faragásét, amiket 
álmodó magyar szive hoz elő a durva faanyag
ból. Kis lakószobájának minden falrésze, sarka 
szép faragásokkal diszes. Változatos motivumú 
tükrök, képkeretek, aggancstartók, fogasok sora
koznak fel a szemek és lelkek gyönyörködtetésére. 
És mindezek Lengyel Józsefnek nemcsak nagy 
ügyességéről, hanem meleg lelkűidéről is be
szélnek. Lélek nélkül nincs igaz művészet és 
ennek a juhásznak a művészetét a magyaros 
lélek emeli fel az emelkedett régiókba. Az ő 
élete és munkássága gyönyörű bizonyítéka an
nak, hogy fajunk ősereje nagy gazdagsággal van 
megáldva. Lengyel Józsefet a kormányzó is 
kitüntette már. Ez a kitüntetés erős buzdítás a 
számára. A jeles sümegi juhász faragványain a 
szép sümegi tájak, a bájos zalai színek dalolnak 
és egy magammal hozott faragott juhászgamó 
minden szépsége messze kerülve is eszembe 
jutlatja Sümeget, a jó zalai népeket, a dunántúli 
nép nagy lelki és művészeti készségeit, amiknek 
mindent átütő nagy ereje van hivatva átalakítani 
a gépi munkáktól annyira színtelenné és lélek- 
nélkülivé vált mechanikai kultúránkat.

— Háziasszonyok. Megjelent a Dr. OETKER 

gyár ötödik kiadású fényképes ünnepi recept

könyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen 

és bérmentve küld : Dr. OETKER A. Tápszer

művek Budapest, VIII., Conli utca 25.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Szarvas és kör

nyéke nagyérdemű közönségét, hogy

SZARVASON, az
Árpádsbazár épületében

(PIACTÉR)

női* és úriszabószalont
nyitottam. Raktáron lévő szövetekből ké
szítek : női télikabátokat, felöltőket, kosz
tümöket.Régi divatú nőikabátokátalakítását 
olcsón végzem. — Urak részére elegáns 
öltönyöket és felsőkabátokat a legújabb 
divat szerint készítek.

A nagyérdemű közönség szives támo
gatását kérem

KISS MIHÁLY
angol női- és úriszabó.

— Disznótoros vacsora a Polgári Körben. A

szarvasi Polgári Kör szombaton este 8 órai 

kezdettel disznótoros vacsorát rendez. Menü 

egy pengő. A tagokat és érdeklődőket ezúton 

hivja meg az elnökség.

— Országos vásárok. A túrkevei országos vá

sárt december 1-én, a békéscsabai! december

2-, 3- és 4-én tartják meg.

Páratlan alkalom
értékes modern könyvíár gyűjtésére

Káldor Könyvkiadó kft. nagy ÁRLESZÁLLÍTÁSA
Kis készlet!

Érvényes november lMől december KMg
Alant néhány kiadvány 40—50—60 százalékkal l e s z á l l í t o t t  árát adjuk t

Axe) Munlhe:
San Michele regénye P 4'— helyett P 2’80 
Régi könyv emberekről és állatokról

P 4 -  helyett P 150 
vászonkötésben P 4’80 helyett P 2'50 
Schalom Asch:

Özönvíz trilógiája (I. Pétervár, II. Varsó, 
III. Moszkva) kötetenként P 2 — helyett P 1*20 

Sigrid Undset:
Kristin Lavransdatter (1. Koszorú, II. 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 

Szalacsy Imre *
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 Féuchtwanger:
Oppelheim Testvérek P 4*— helyeit P 1*90 

Theodor Dreiser:
Amerikai tragédia 3 kötet P ()’— helyett P 3 — 

Georg Fink:
Éhes vagyok P 2'90 helyett P 1.90
Utat tévesztettél P 2'90 helyett P l ’—

Joseph Roth :
Hiób P 2 -  helyett P 1 -

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

kötetenként P 3*60 helyett P l * —
Berend Miklósné:

Boszorkánylánc P 3'— helyett P 1 *50

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

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

Szabó Dezső *
Karácsony Kolozsvárt P 1*90 helyett P 1 — 

Török Sophie :
Hintz tanársegéd úr P 2 — helyett 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 helyeit 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 az állatok művészi kötés
ben P 3 — helyett P 1*40
Dolittle doktor utazásai P3‘— helyett P 1*60

K a p h a t ó k :

a N A G Ysköny vkereskedésben



Lassan kipusztulnak 
Szarvas határából a fenyőfák

Egy nálunk eddig ismeretlen szú támadja meg a fenyőket
ós sorra pusztítja

K ö sz ö n e tn y ilv á n ítá s .
M indazoknak az egyesületeknek, hű rokonok

nak, jó  ismerősöknek és igaz barátoknak, akik 

felejthetetlen drága férjem végtisztességén meg
jelentek s részvétükkel és együttérzésükkel mér

hetetlen fá jda lm am at enyhíteni igyekeztek, — 

megrendüli szívem leghálásabb köszönetét feje

zem ki. A z  Űr kegyelme legyen m indnyájunkkal!

ö z v . C zu p ra  J á n o s n é .

— Jótókonycélú előadást rendeztek az elemi 
iskolai tanulók. A szarvasi ev. elemi iskolák 
tanulói érdemes tanítóik vezetése melleit va
sárnap délután az Árvaház-diszlermében 
kedves jótékonycélú előadást rendeztek, amely 
alkalommal az érdeklődő közönség zsúfolá
sig töltötte meg a termet. A műsorban Regős 
Béla, Brózik Károly, Frankó Mihály tanítók 
tanulói dalkari számokat adtak elő szépen, 
Balczó Katalin Garai Samu kis prológját adta 
elő ügyesen, Ujfaluczky Évi, Sovány Zsuzsa, 
Arnóczky Magda, Láng János, Hadadi Ilona 
és Orosz György kedvesen, megkapóan sza
valtak. Litauszki Kató egy monológot adott 
-elő bátran, Lestyan Jolán, Vityaz Kató, Czesz- 
nak Anna, Kovács Anna dalokat adtak elő, 
Ujfaluczky Laci sokatigérő igyekezettel zon
gorázott, Demeter János pedig hegedült, 
Szakács Zsuzsa, Illyés Bálint, Velky Judit, 
Leslyan Zsuzsi. Kugyela János, Tusjak Pál, 
Brusznyiczki Judit, Kepenyes Zsuzsanna, 
Krajcsovics János, Medvegy Mihály, Molnár 
György és Pribelszki János kis jeleneteket 
adtak elő. A nagyszámú közönség lelkesen 
és tetszéssel fogadta a gazdag műsor min
den számát.

— Képviselőnk beszéde a parlament orvosi
kamarai vitájában. A parlamentben ezidőszerint 
az orvosi kamarákra vonatkozó törvényja
vaslat tárgyalása van napirenden. Ennek az 
időszerű problémának a megvitatásában pén
teken, november hó 22-én dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselő is résztvett és álta
lános figyelem közepette a létesítendő orvosi 
kamarák felállításánál követendő szabály gya
nánt elvül kívánta leszögeztetni, hogy az 
orvost gyógyító tevékenységében semminő 
szerv, vagy tényező ne gátolhassa. A kama
ráknak elsősorban az orvosi fegyelem szem
pontjából lesz nagy jelentőségük. Megállapí
totta, hogy az orvostudományt sohasem a 
hivatalos körök gyámkodása, hanem egyes 
magános óriások vitték előbbre, akik soh- 
sem a törvénnyel, hanem mindig a saját 
karuk vaskalaposságával kerültek szembe. 
Az orvosi túlzsúfoltság fokozatos csökkentése 
érdekében kívánatos volna, hogy a hazai 
négy egyetem közül keltőben az orvos- 
nevelés helyett orvostovábbképzés folyna. 
A képviselőnek általános helyesléstől kísért 
hatásos beszéde végeztével maga a bel
ügyminiszter is gratulált.

— Új lakása: Farkasréti temető. Frankó 

Mihály szarvasi származású 37 éves buda

pesti kertész Hertelendy út 15. szám alatti 

lakásán megmérgezte magát. Mire rátaláltak 

halott volt. Öngyilkossága előtt egy kijelentő- 

lapot is kitöltött, amelyben az új lakásrovat

ban a következőket irta: Farkasréti temető.

— Karácsonyi kiállítás és vásár. A szarvasi 

Luther Árvaház dísztermében december 5-én 

délelőtt 11 órától karácsonyi kiállítás és jó

tékonycélú vásár nyílik meg. A vásárt, ame

lyen mikulásra és karácsonyra sok kedves 

és szép ajándék vehe'iő, olvasóink megértő 

figyelmébe ajánljuk.

— Kedvezményes utazási igazolvány. A Nem

zetközi Baromfi Kiállításra Budapestre félárú 

kedvezményes vasúti igazolványok Andermann- 
nál kaphatók. Ára 1’60 P. Érvényes novem

ber 26-tól december 3-ig.

— Megpróbáltam egyszer már. , .  Ezzel a 
cimmel adta ki Várhegyi József a jeles du
nántúli nótaszövegiró legújabb dalszövegét, 
amelynek meleg zenéjét Szemenyei Béla 
szerzette. A kedves dal lágy és finom han
gulatot tükröz.

A szarvasi határ gyönyörű, messze hires 
ligetei puszlulóban vannak. Az Anna-Iiget már 
halálra van ítélve. Az egykor annyi romantikát, 
értéket és csodás szépséget őrző hatalmas park 
nagyrésze már csak a múlté. A fákat kivágták, 
kitermelték és gyümölcsfákkal pótolták. Konyhá
kért lett a romantikus erdő helyén és a Kis-Körös 
bájos kanyarénak szépségei sokat veszítettek. Az 
Erzsébet-liget és a Pepi-kert azonban az utóbbi 
időkig csodás pompájukban tündököltek. Messze 
vidékről jöttek el Szarvasra, az alföldi csodás 
oázisra, hogy gyönyörködjenek fakultúrájában, 
a Körös és parkjainak egyedülállóan különleges 
szépségeiben. Az évszázados fák alatt álmodozva 
jár a szarvasi és látogató vidéki. A szarvasi 
lakosság szelíd alalaptermészetét a nagy távolok 
melleit ezek a parkok telték ilyenné: meleggé, 
álmoeozóvá. Gyönyörű két parkunkba azonban 
az utóbbi időkben egy szomorú látvány fogadja 
a természetkedvelő sétálót. A hatalmas fenyők 
egymásután száradnak ki és az egykor oly szép 
fenyvesek helyén már csak az emlékezet él. A 
Pepi-kert csodás látványossága, e pazar füvész- 
kertnek millió szépsége veszteit valamit ezáltal. 
Nemrég még egy költői lelkületű nótárius járt 
erre, aki versben énekelte meg a Pepi-kerti fákat. 
A szép vers szivalakú keretben az egyik fán 
hirdeti a park szépségeit. Egy versszaka így szól: 

„A csodás, szép park — 'minek tagadjam — 
Szivemhez nőit röpke perc alatt,

—  Buday — Ortutay: Székely népballadák. (A
balladákat összeválogatta és magyarázta 
Ortutay Gyula. Fametszetekkel díszítette Bu
day György. A 310 qldalas könyv az Egyetemi 
Nyomda kiadása.) Áhítattal vehetjük csak 
kezünkbe ezl a könyvet. A magyar népi 
kullúra ősforrásához vezet vissza bennün
ket. A balladák ritmusa, dallama s elmon
dása csodálatos titkokat mutat az olvasónak, 
megsejteli vele a magyar nép igazi arcát. E 
könyv nagyjelenlősége az is, hogy a magyar 
irodalomból kiszorult anyag ismét közkinccsé 
vált. Ortutay Gyula tanulmányával kezdődik 
a könyv. A fiatal tudós éleslátással mutatja 
meg a székely népballada motívumait, lénye
gét, sajátosságát, az ősi székelység élettörvé
nyeit, közösségi erejét. A népballadák életre- 
kelnek Buday György illusztrációiban. A 
„Székely feszület" cimű képe például népünk 
minden fájdalmát, tragédiáját hatalmas erővel 
rajzolja. A párjavesztett gerlice, a haláltánc, 
stb. stb. metszetei csodálatos sejtelemmel ér- 
zékeltetetik meg a balladákat. Művészetének 
egyszerűsége, eredetisége és bája elragad
tatja a szemlélőt.

— Uj Virradat. Pauer Béla kaposvári fiatal 

iró „Új Virradat* cimmel számos dalszöveg

író írását gyűjtötte kötetbe és adta ki. A 

szövegek között löbb ‘ hangulatos verset ta

lálunk. Különösen kedvesek a kiadó, Pauer 

Béla költeményei. A könyvet Szalai Ferenc 

könyvnyomdája készítette nagy gonddal és 

figyelmességgel Kaposvárott.

Köszöntöttek az óriási fák,
Aminf utam köztük elhaladt,
Magas vén tölgyek, bükk a tölgy után,
A szép délután.

Ám a fenyvesnek vége. Nagyon megritkultak a 
fenyők is. A nótárius lelke igy zengett a fenyőkről :

„Fenyőfákon díszlett csipke-sor,
Mintha angyalkéz rakta volna azt.u

Mert bizony a Pepi-kerti fenyők is kipusztulnak 
lassan. A hatalmas fák kérge alatt apió szú 
rágja a cambium rétegét és ezáltal a fákat éltető 
erőkel elvonva, lassú jsorvadára ítéli. A szú ellen 
védekezni egyedül a fa kivágásával lehet. Sorra 
hullnak le a hatalmas fák a fejszecsapások alatt, 
elszáradtán. Az angyalkézrakta csipkesor a fenyő
fák gallyain a halál lehelletétől megfagyott és 
fájó érzéseket okoz a sétáló szivében. Különö
sen a lucfenyők pusztulnak ki. A múlt télen a 
fagy is több fát elpusztított. De a nemeslelkű 
gróf, a természetnek és a művészeteknek oly 
nagy barátja gondoskodik a Pepi-kert fáinak 
pótlásával, a községi Erzsébet-ligetben pedig a 
község fókertészének, Józsa Mihálynak gondos
kodása ad reményt a jövendőre. A szivünkhöz 
nőtt parkoknak élni kell tovább .. . mert nélkülök 
Szarvas olyan nagyon szegény lenne, oly hideg 
lenne, mint a rossz emberek bensője.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben november 22-től november 28-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek: Kon
dor István és Kinyik Anna fia Pál, Klimaj 
János és Folytán Erzsébet leánya Anna, Ba
lázs János és Gerhál Zsuzsanna leánya Má
ria, Privler Pál és Szrnka Etelka leánya Ka- 
talin-Mária, Zsamba János és Osztás Anna 
leánya Zsuzsanna-Katalin, Katz Miksa és 
Mucha Mária fia Mátyás, Skorka György és 
Szpisjak Erzsébet leánya Erzsébet, ifj. Rá
gyanszki Mihály és Kondacs Judit fia Mihály, 
Kossuth László és Cseuz Emilia-Piroska le
ánya Mária-Anna-Emilia, Dina Mátyás és 
Biszterszky Terézia leánya Anna. Lentvor- 
szki Pál és Kugyela Anna leánya Anna. 
Házasságot kötöttek: Csilik György Pljesov- 
szki Judittal, Imre Sándor Krenyiczki Zsu
zsannával, Pljesovszki Pál Tkács Zsuzsan
nával, Medvegy András Bógyis Annával, 
Brlás Mihály Kovács Máriával, Szilágyi Ist
ván Balázs Zsuzsannával, Krajcsovics Pál 
Kozsuch Judittal, Medvegy János Melis An
nával, Kasik György Nagy Erzsébettel, Jurina 
János Osztroluczki Máriával, Kondacs And
rás Greksza Annával. Elhaltak: özv. Csornák 
Andrásné Tóth Cifra Erzsébet 64, Kupecz 
Mihályné Bobvos Mária 61, Balázs Mária 3 
napos, özv. Weisz Sándorné Kohn Jolán 61, 
Csicsely Pál 36, Barna Gizella 8, Filyó Mária- 
Zsuzsanna 17 hónapos, Szebegyinszki János 
82, Závoda Mihályné Szekretár Judit 64, 
Sonkoly Mátyás 68, özv. Kovács Mártonné 
Tóth Judit 69, dr. Lestyán Goda György 39 
éves korukban.
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Nagyszabású szezonzáró estélyt rendez 
a Turul-Bocskay Sportegyesület

A z estélyt családias jellegű vacsorával és tánccal egybekötve tartják meg 
az egyesület Polgári Körben lévő helyiségében

A Turul-Bocskay SE vezetősége az őszi 
forduló sikeres befejezésével, annak örömére, 
hogy elsőosztályú csapatunk a bajnoki táb
lázat előkelő hatodik helyét foglalta el, nagy
szabású szezonzáró estélyt rendez december
4-én, szerdán este 8 órai kezdettel az egye
sület Polgári Körben levő helyiségében. Az 
előnyösen ismert Turul-vacsorákra nem kell 
hogy felhívjuk olvasóink figyelmét, mert az 
évente megrendezett estély egyike a leg
kellemesebb szórakozást nyújtó estélyeknek. 
A szezonzáró ünnepélyt családias jellegű 
vacsora vezeti be, melyet tánc fog követni. 
Az egyesület vezetősége gyüjlőiveket bocsá
tott ki, melyeken a vacsorán való résztvétel 
előjegyezhető. A gyüjtőivek az egyesület 
vezetőségi tagjainál és a játékosoknál írhatók 
alá. Egy teríték ára 80 fillér.

*

E helyen számolunk be elsőosztályú 
csapatunk elmúlt vasárnapi szezonzáró baj
noki mérkőzéséről is, melyet a Gyulai TE-el 
játszott és nyert meg nagy fölénnyel. A 
játékot a gyulai csapat indította el, de rögtön 
a miéink lendülnek támadásba és már a
6-ik percben meg is születik az elsó gól,

melyet Szentpétery helyez közelről a hálóba. 
Gól után csapatunk egyre fokozza az iramot 
és szebbnél-szebb akciók futnak az ellenfél 
térfelén. A 17-ik percben Kulasák ideálisan 
bead és Gyimesi I. lövi a szezon egyik 
legszebb gólját mintegy 18 méterről. Majd 
a 40. percben Gyimesi í. szökteti Kulasákot. 
akinek remek beadását Szentpétery küldi 
kapásból védhetetlenül a hálóba. Szünet után 
is inkább a helyi csapat fölénye érezhető, 
de ekkor már nem sikerülnek úgy az akciók. 
A második félidőben az erősen dolgozó 
gyulai csapat is csak szépíteni tud az ered
ményen. Végeredmény 3:1. Mácsay játék
vezető megfelelt. — Vasárnap délelőtt 10 
órakor játszott bajnoki mérkőzést második 
csapatunk a békéscsabai MÁV 11.-vel. A 
csabai csapat elsőosztályú játékosokkal volt 
jól felerősítve, de még igy is csak az egyik 
bajnoki pontot sikerült megszerezniük. Ered
mény 2:2 döntetlen. Takács biró jó volt.— 
Vasárnap, december 1-én a második csapat 
Mezőtúron játszik bajnokit MSzSC-al. A 
játékosok a korai kezdés miatt a délelőtt 8 
óra 30 perckor induló vonattal utaznak 
Mezőtúrra.

— Egy hét a szarvasi iskolánkivüli népmű
velés munkájából. A helyi iskolánkivüli nép
művelési bizottság a jövő héten (péntektől- 
péntekig) az alábbi ismeretterjesztőelőadá
sokat vette tervbe : December 3-án esti 7 
órakor a Szarvasi Munkásotthon Szövetke
zetben dr. Uzonyi Ferenc gazdasági akadémiai 
tanár előadása a baktériumokról; december 
1-én 3 órakor a Gróf Bolza Pálné Leány- 
egyesületben Molnár Béla gazdasági tanár 
előadása: a hit és a természettudományok 
cimmel; délután 4 órakor a Szarvasi Nyug
díjasok Egyesületében Némethy Samu nyug. 
polgári iskolai igazgatótanér előadása az 
alföldi aszályok okairól; december hó 5-én 
a Szarvasi Munkásotthon Szövetkezetben 
esti 7 órakor Kachelmann Curt gazdasági 
tanár előadása a szegény ember állatairól; 
december hó 4-én esti 7 órakor a Szarvasi 
Ipartestületben Kachelmann Curt gazdasági 
szaktanár előadása a zsirsertések jövedelme
zőségéről ; december hó 6-án esti fél 9 óra
kor Kachelmann Curt gazdasági tanár elő
adása az állattartás kereskedelmi vonat
kozásai cimen Ker.-alk. Egyesületében.

— Ismét egy új üzlet nyílt Szarvason. Öröm
mel látjuk, hogy a mai nehéz idők dacára 
a szarvasi iparostársadalom életakarása, 
törtetésének nemes ereje igen gyakran abban 
is .megnyilvánul, hogy új üzletek nyílnak, 
amik szolgálatkész munkakészséggel várják 
a lakosságot megrendelések adására. A na
pokban nyílt meg az Árpád-bazár egyik 
üzlete, ahol Kiss Mihály angol női- és úri
szabó modern szalonját rendezte be és 
szerelte fel azt a mai kor minden követel
ményével. Gazdag ruhaanyag, szőrmekollek
ciója és kirakatának ötletessége mind ígéret 
arra, hogy ez az új szabóság életrevalóan 
fogja beváltani a hozzáfűzött reményeket.

— A hét legérdekesebb esküvője a Színházi 
Életben. A Gschwindt gyár vezérigazgatónő
jének esküvője a fiatal Hadik gróffal, a tár
saság e heti szenzációja. A Színházi Eleiben 
Guthy Böske irt érdekes tudósítást erről az 
esküvőről, amelynek minden színe és káprá- 
zata megelevenedik pompás fotográfiákban. 
Zilachy Lajos Beöthy László leányáról Beöthy 
Babáról, aki színésznő lett irt cikket, Tápai 
Szabó László pedig az Ur Katonái-ról ad
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közvetlen a gyártól. Kedvező fizetési feltételek. 
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Villanyszerelést és javítást olcsón eszkozol. NAGY CSILLÁRRAKTÁR
A városi villanytelep kölcsönakciójában
Yillanyvasalók és villanyfűíőteslek díjlalan bemulaíása I

értekezést. Darabmellékletként Bulla Elma 
első nagy sikerét a VALLOMÁST-t hozza. 
Egyes szám ára 60 fillér.

— Szerelem helyett ambíció. A mai dolgozó 
nőnek egyik elődje Madame de Maintenon, 
aki már jónéhány száz évvel ezelőtt az em
beri értékeket többre tartotta a női tulajdon
ságoknál. Ambiciózus volt mindenekfelett, 
szellemileg akart kitűnni abban a korban,, 
amikor a nők csak női tulajdonságokkal 
érvényesültek. Lelki portréját teljesen új szí
nekkel világítja meg tanulmányában Hevesi 
Sándor. Kiadóhivatal Budapest, VI.. Andrássy 
út 16. Előfizetési ára negyedévre 6 pengő 40 
fillér, egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni le
het Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Csillag György: A szerep^Csillag György 
mezőtúri fiatal iró „A szerep*4 cimű novellán 
kötetét nagy élvezettel olvastuk végig. 'Az 
első, hosszabb novella érdekes és lebilincse
lőmódon lelki problémákat boncol és a no
vellába ékelt novella nagy készségre, erős 
irói meglátásokra és sokatigérő igyekezetre 
vall. Csillag György mélyen bele tud tekin
teni az emberi lelkekbe és sorsokba. Ebben 
a novellában kimutathatóan megnyilatkozik 
művészi készsége és lendülete. Kár, hogy a 
többi novellában az újszerűség keresése sok 
könnyed felszínességet hoz elő, ami az iró 
készségeinek a rovására van. Ezek a túl 
könnyedén felfogott írások sokat rontanak a 
könyvön. A kötet végén pár' sžirieš riportot 
találunk, amiknek felcsendülő meglátásai a 
legelső novella Írójára emlékeztetnek. Azon
ban riportjaiba is több alaposságot és reali
tást kell bevinnie. A könyvet a Corvina
nyomda adta ki Mezőtúron.

Helybeli g a b o n a á r a k
Búza . . .
Tengeri csöves 
Árpa (új)
Zab
Lucerna
Tökmag

17*40----
1 4 - ----
15*40----
15*50 -  -  

100*-- -110 
3 0 - ----

P U B L I K Á C I Ó
Eladó ház 1. 358. — Törek, szalm a, tengeriszár el

ad ó  IV. 210. —  Péva, törek eladó IV. 477. —  50 m á 

zsa gyepszéna eladó 111. 173. —  Egy cserepesépülct 

anyaga eladó T VII. 123 — 2 és fél hold szántó el

adó  T IV. 151. —  M ótyóban dinnyeföld eladó 11. 366.

—  Vegye meg a Szarvasi Évkönyv és Naptárt család

ján ak . Ára csak 50 fillér. —  H áz és 4 hold föld e ladó 

IV. 459. —  1 kazal törek eladó IV. 172. —  Hercszéna 

és tengeriszár eladó II. 454. —  Másfél hold föld e ladó

IV. 133. —  Tanyást keres III. 81. — 2 tehén e ladó 

T V ll. 361. Tehén eladó I. 195. —  Olvassa, terjessze 

a Szarvasi Közlönyt.

w w w w w w w w w w w w w w w w w

APRÓHIRDETÉSEK
. 9 hónapi hizású, 11 hónapos príma zsir

sertések eladók. Érdeklődni lehet I., 193.

. Kiss Mihály angol női- és úriszabó tanoncot 
felvesz.

. Terényi örökösök halásztelki tanyája és 
benti háza szabadkézből eladó. Értekezni 
lehet I., 102 szám alatt a tulajdonosoknál.

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

Felelős szerkesztő és kiadó: NA G Y  S Á N D O R

Nyomatott a Szarva&i Közlöny Nyomda* és Lapkiadóvá!»
Lalat nyomdájában, I.v Horthy Miklós nt 9. szám.


