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mészáros és hentes s cipészmester

Frankó Pál cs Liszony János
1

Tákos Lajos
cukrász B MÁV-szállító 55 borbély és fodrász

Frecska Gyula ü Özv. Medvegy Györgyné
1 Toffler-festékszaküzlet

mészáros és hentes H fűszer- és vegyeskereskedő 1 szarvasi fiókja

Glózik György 1 Miklós József Walii8ch József
aTurul-szikvízfejtő üzem tulajdonosad rövidárukereskedő j j cipőáruháza

1  Glózik György i Mrena Kálmán 1 Walfisch Károly
ü  A Turul-vendéglő tulajdonosa S cipész = - divatáruhéza

5 Gross Sándor
5SS
1 Nagy Sándor §§ Weszter Béla

=  üveg- és porcellánkereskedése I papír- és könyvkereskedő
55 vas-, fűszer- és festékkereskedő

—  A Nemzeti Egység évzáró ülése. A Nem
zeti Egység szarvasi szervezete Ribárszky Pál 
nyugalmazott ármentesitői igazgató-főmérnök 
elnöklete mellett vasárnap, december 27-én 
délután tartotta meg idei utolsó választmányi 
gyűlését, melyen a kerület képviselője is 
megjelent, ki élvezetes előadásban ismertette 
a mai belpolitika érdekesebb eseményeit és 
külpolitikai helyzetünket. Az értekezlet ezután 
meghallgatta az elnök és a vezető tilkár havi 
jelentéseit. A gyűlés után a szervezet meg
jelent nagyszámú tagjai melegen ünnepelték 
a képviselőt, aki már tíz év óta áll a kerület 
élén és az ország e legsúlyosabb korszaká
ban ritka tapintattal intézte a kerület minden 
rangú és rendű polgárának ügyes-bajos dol
gait. hihetetlen energiával fáradozott a köz- 
intézmények fejlesztése és új vállalkozások 
megalkotása körül és kifogyhatatlan türelem
mel áldozta fel minden idejét az őszinte és 
igaz nemzeti egység létrehozásáért. A szer
vezet rendes évi közgyűlését az új alkotmány 
életbelépte után az új esztendő első hónap
jában fogja megtartani.

Anonymus szomorúsága
Sinha István verse

MBoltívek, oszlopok és bíborfüggönyök alól
vittem a lelkem Ázsia köveire,
s mértem a mélyet Skithia vizein
s á nap felé küldtem a halottakat én,
hogy az idők és az elmúltak
arca mind-mind az én boldog vállaimhoz érjen...
. . .  S engem mégis: úgy zár most
magába ez a hallgató márvány
akár a sír. . .  És előttem is
olyan árván pereg csak az elzúduló időben
minden mese, mintha
fekete mélybe hullana
valami végtelen, távozó, keleti moraj/1

Rekviem
lfj. Zerinváry Szilárd verse

Én úgy érzem, hogy mindent elfelednék,
De a szívembe belebotlik néha
Sok régi d a l: könnyes, vidám és léha,
Sok vallomás, sok csalódás és emlék.

telkemből szentélyt varázsol egy álomt 
Egy ódon mécses kékessárgán lobban 
S a vágyamon — mint orgonán titokban 
A bánat rekviemjét muzsikálom.

Könnyes húrokon nimfák hegedülnek,
Léha dalok zsoltárrá szelídülnek
S mintha mámoros kórus énekelne .. .

Sóhajok, csókok, sok-sok régi ének 
Nevetve, sírva a szívemre tépnek,
Mintha a múlt vérző pedálja lenne.

— Autóbuszjárat Szarvas és Mesterszállás 
között. Mesterszállás község alig pár kilomé

terre van Szarvastól és mégis annyira kiesik 

a forgalomból, hogy a szarvasi piac lassan 

elveszíti a mesterszállási lakosságot. A mes

terszállásiak most mozgalmat indítottak, hogy 

Szarvas és Mesterszállás között autóbuszjárat 

létesüljön. Ugyancsak mozgalmat indított egy 

Szarvas—Szentes közötti autóbuszjárat léte

sítése érdekében Szentes.

— Karácsonyfa-Ünnepélyek. A szarvasi köz
ségi kisdedóvók vezetőt nagy áldozattal és 
sok szeretéttel ezidén is megrendezték kará
csonyfa ünnepélyüket leírhatatlan örömet és 
ritka gyönyörűséget szerezve ezzel a kisde
deknek. Kovácsik Bella óvójában december 
20-én, Kántor Erzsébet, óvójában december
22-én, özv. Moldován Sándor né óvójában 
december 23-án délelőtt és Nagy Erzsébet 
óvójában ugyanezen nap délutánján folytak 
le ezek az áhitaíos ünnepélyek, melyeken 
a  szülők és vendégek najgy számban jelentek 
meg és az iskolaszék; valamint a község 
elöljárósága is képviseltette magát.

—  Újság és a közönség. Orosz Iván lapunk 
szerkesztője karácsony első napjának dél
utánján nagy érdeklődés melleit szép szám
ban összegyűlt közönség előtt a fenti címmel 
tartott előadást a szarvasi Gazdaifjak Ön
képzőkörében. A megjelenteket Kiszely Mi
hály, az egyesület agilis elnöke köszöntötte 
közvetlen szavakkal, majd Wagner Géza 
gimnáziumi tanár, a Népművelési Bizottság 
elnöke emelkedett szavakkal nyitotta meg az

itt rendezendő népművelési előadássorozatot. 
Ezután Orosz Iván ismertette egyéni meglá
tásokról és alapos felkészültségéről tanúskodó 
előadását az „Újság és a közönség'* címmel. 
A sajtó kezdetleges megnyilvánulásait ismer
tette a mai modern időkig, majd az újság és 
a közönség kapcsolatairól beszélt szabad
előadásában, amit nagy élvezettel hallgattak 
végig a megjelentek. Kiszely Mihály záró
szavaival ért véget a tanulságos előadás.

FIGYELEM!
O K V E T L E N  O L V A S S A  E L !

IPURDÖSZOBAt  berendezés. Csepel fürdőkályha és zománckádak, meleg és hideg
víz szolgáltatás, h a v i  15.— p e n g ő s  r é s z l e t .  

C S I L L ÁR O K t  Modern csillárok nagyválasztékban 3—1 csillár 14—50 
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villanyvasalók, villamossági c i k k e k ,  r é s z l e t r e .  

R Á D I Ó K  TUNGSRAM*  D—duplaspirál i z z ó l á m p a  kevésáramot fogyaszt.

TELEFUNKEN. PHILIPS. ORION. STANDARD.

VI LLANYSZERELÉS :  
G R  A M A F O N :

Kristályos rádió Đp. I. Bp. II. vételére, garantált minőség. 
RÁDIÓ CSERE: cserélje át régi rádióját, 
olcsón jótállással vállalok.
gramafónok és gramafonlemezek nagyválasztékban 
gramafon- és lemezkölcsönzés.
S. K. F. golyóscsapágyak, autóalkatrész stb.M Ű S Z A K I  C I KKEK:

DANKÓ JÁNOS vilUnyuartlő is műszerész. Szarvas Árvaház épülri Tel.; 85.



Könyvszemle
21 költö

(Körösvidéki Költők Antológiája dr. vitéz Zerin- 
váry Szilérd és Orosz Ivén szerkesztésében)

ízléses könyv, kivitelben és belső tartalom
ban is. Szép és Ígéretes karácsonyi ajándék. 
Kristályosodási pont — szép és csillogófényű 
drága kristály — mely körül, talán ki fog ala
kulni a magyar vidék irodalma. Irodalmi de* 
centralizáció, leszakadás a nagyváros testéről : 
mégtiszlulni az emeletek, kémények és gigászi 
gépek árnyaitól, mely eddig minden tehetséget 
polipkarjaiba vett és magéhoz hasonitolt. Terem
jen meg a játékosságig túlfinomult és beteges 
nagyvárosi lírával szemben, a nagy, színes táv
latok dalba kristályosodó valósága, a vidék pro
blémáit substilizáló, földszagú és virágillatú lira.

Irodalomtörténeti momentum ez, a nemzeti 
tragédiától telitekt borús ég alatt: talán a hatal
mas. magyart eltiporni akaró idegen erők re
akciója ez, ugyanaz áz expanzió, mely az Er
délyi Helikont is megteremtette ezekben a meg
újult időkben, melynek még nem születtek meg 
az új dalai és a régi hangok önmaguk ismétlő
déseként már csak távoliaknak hangzanak.Minden 
elismerésem a szerkesztőké, akik talán ma nem 
is érzik, milyen nagy dolgot cselekedtek és milyen 
nagy hivatás terheit vállalták, mert ezt a 21 
poétát most már össze kell fűzni a közös hiva
tás nagy lendületével.

21 költő alig 100 oldalon, 21 arckép a 
létek arcáról, meri a lira a lélek tisztult tükör
képe. 21 lélek dalivelése, mai problémák szó' 
fonadéka más-más ajkakon ; pillanatos arcok, 
melyek a dal tavában eléd merülnek, feléd csil
lannak, aztán elmerülnek az életed sötét vizében. 
Túlsók költő, lúlkévés helyen, zsúfoltság, lömölt- 
ség, csak a fallanxot látjuk, melyben összefolyik 
az arcok sajátossága. Érzik ezt a szerkesztők is, 
mert az életrajzi adatok mellett futó jellemzéssel, 
skizzel, néhány markánsnak lenni akaró vonal
lal igyekeznek kiegészíteni a hiányos képeket, 
rövid jellemzéseket adnak.

Lapozgatom a könyvet, ismerkedek velük : 
a lélek arcát látni mindig izgalmas öröm ; a 
lélek tűzijátéka még akkor is boldog nézni való, 
ha nem is kápráztató, döbbenetes illumináció.

"Ném a könyv merev betűsora szerint sora
koztatom őket. hanem az idő dimenziója szerint. 
2V költő, 21 szólam nemeshangú orgonán; bo
gozom hangok fényes fonadékát, jöjjenek a tiszta, 
töretlen ifjúi hangok : az ifjú poéták, ök feksze
nek a szivemhez legközelebb.

Sa/anfey : Sok — talán túlsók — finomság 
a szavakban és mondanivalókban, vértelenségig 
halvány virágok és sorok, halkremegésű után
érzései egy messzi keleti lírának. Hokusay képek 
szelidvonalú vázén, ö  maga, ez csak valami 
reárakodott pihe a leikéről, magával hozva annak 
halvány különös illatét. De hol van a lelke ? 
Talán legtöbbet mulat belőle a Körösparti elégia.

Toborí : Ki tudja megtalálni hangjának szin
tézisét, melyben legtisztábban a népdal üdesége 
zeng ki, de benne zeng az egész újabb irodalom 
orkesztere. Sok a sallang, mint a nász hívogató

Minden rádió tulajdonos tudja,

hogy rádió vásárlás bizalom dolga. 

Ezért vásárol RÁDIÓT 

ismert világmárkásat

Sztrehovszky-cégtől
Piactéren Telefon: 59.
1 évi gyári garancia. Részlet, csere.

CriOirokbaa nagy válasxték

OLCSÓ ÁRAK! OLCSÓ ÁRAK I 

R á d i ó k  javítását, 

. . á t a l a k í t á s á t  

szakszerűen végzem.

ORION, STANDARD, TELEFUNKEN 
ér PHÉUPS RÁDIÓK!

botján a tarka kendő. Magára talált pillanatai
ban megmutatja önmagát is jövőt csillogtatón 
(Bujdosó ének). A mai lira forrása nagyon mé
lyen : a chanson és a népdal, melyet a gyer
mek lelke még a megérés előtt magába szív 
dajka ajkakon vagy az utca zsivaján át. Az 
ifjú költő nem tud még küzdeni, a mások szép
ségeit úgy issza fel, mint mohó száj az anya" 
tejet, nem tud szabadulni tőlük, simogatja, ápolja 
akarattalan, s ha dalra kényszerül lávaként tör 
fel elnyomhatatlanul a mások hangja, szófűzése, 
dallama, gondolatai. De ez a láva önmagából 
is hoz fel valamit : és ez az érték. Ezt kell ke
resnünk és megtalálnunk, hogy megtaláljuk az 
ifjú poétában a teremtől : a jövő ígéretét.

Zerinuáry : A lelke tükrén a város zűrös, 
cigarettafüstös, megbomlott mása. Lehelet halk 
problémák, könnyű ecsettel, az öröklött dalolni- 
végyás nagy akarása. Tud is dalolni és van is 
hozzá hangja, de nem látja az erdőtől a fákat. 
Az nz érzésem : az élete túlságosan sima, hul- 
lámtalan és napfényes volt, minden sikerült neki. 
Ez baj. a lírikusnak hullámverések kellenek, nagy 
fájó lélekbarázdák. Mélyebbre kell mennie ön
magába, egész a vérfakadásig, nem tónus kell
— hanem valóság. Még nincsenek lelki gyö
kerei benne a dalnak, nem konfliktus, nem láva 
feltörés, csak játék, kedves játszi játék.

Női hangok : vox celeste ; nem szólamveze
tők a kötetben, csak aláfestők, szinezők, édes 
hangok, lágyan, puhán melegek.

Rács Etus : Asszonyérintés, halk babrálás 
a szavak szőttesén, virágos illat légy asszony
kezekből rakott szelíd csokor. Szavak, melyek
nek zenéje beivódik, betakar, talán anélkül, hogy 
értelmét keresnénk, mint a szerelemnek.

Praznóczi/né: Mesteri metrikus és pontos 
rímelő, melankolikus, gyászfályolos aaszonyi lira ; 
megcsilultság és életverté halvány harangszó, a 
férfi és gyermek felé lárulás borús szavak per- 
metén át. Fekete asszonyi fátyol szelíd árnya 
besüppedt sir felelt.

Nil; Mit irjak róla ? Beérkezett. Megmérték 
és súlyosnak találták. Milyennek látom őt 7 Halk 
hangjait fuvolázza a késő ősznek, meleg színes 
szavú visszanézés nagy boldogságokra, csóksira- 
_tés és csókálom. Tiszta asszonyi szó, a líráját 
virágrepkénnyel futja körül a másért való szere
lem. Passzív és másokban élő, mint minden 
asszony, talán a hangja is a visszaverődés ro
mantikájában kap olyan édes színeket. Hárfa
szólam a verőcei dombok alján, a nagy folyam 
szózenébe hangolt esti csobogása.

Nagy Emma ; Az előbbi ellentéte, sok okos
ság, metsző és hideg okosság, fehér és fézós 
fények, studiumok reminiscenciája csillog a sza
vak rendjéből. Emberi (még távoli nőisége sincs) 
aktivitás és filozófia, lírájában túlsók az iskola 
levegője, tanítványoknak mesél, mély búgó alt
hangon tanulságos meséket. (Folyt, köv.)

A Magyarság kliring-akciójának tagjai
Az alábbi cégek a Magyarság kliring- 

szelvényeit a feltüntetett %  arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 

alábbi cégeknél a Magyarság kliring-szelvé-

nyeinek felhasználásával, hogy megtakarít
hassa előfizetési diját.

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 °/o.

Hentes és mészáros Frcska Gyula, Deák 
és Haviár Dani-utca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 °/o.

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, 
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor, 

Horthy Miklós-út 9. tankönyvek kivételé
vel *5 %.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 °/o.

Villamossági, rádiószerelés és kerék

párok : Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 °/o.
Vas- és háztartási cikkek : Bárány 

Béla, Kossuth-tér 48. szám, durva áruk -ki
vételével 2 Q/o.

—  Megtóvedt fiatalemberek a bálon. Kará

csony másodnapján a szarvasi Ipartestület 

táncmulatságot rendezett. Éjféltájban, az 

emelkedett hangulatban, amikor ismét a 
magyar csárdás táncolására került a sor a 

sokféle idegen láncok között,*a cigány zené

jét hallva pár megtévedt és erkölcsi alapot 
nélkülöző, kultúrálatlan és bárdolatlan lelkű 

egyén tapsolni, majd fütyülni kezdett. A saj

nálatos tüntetést nagy megdöbbenéssel velle 

tudomásul a közönség és a nemzeti táncunk 

ellen tüntetők kilétének megállapítására a ren
dezőség a nyomozást azonnal megindította, 

de a gyáva fickóknak sikerült a táncolok 
közölt eltűnni. A meggondolatlan és nagyzoló 

kicsiségből fakadt véleménynyilvánításnak 
még lesz folytatása.

— Felfordult a szalmával telt kocsi. Krívjan- 

szki János szarvasi lakos csütörtökön reggel 

szalmát hozott be a városba kocsiján. A 

homokbányák mellett a kocsi felfordult és a 

rnjla ülő kisgazda feleségével.és gyermekével 
együtt lezuhant. Krivjanszki a fején igen sú

lyos sérülést szenvedett, de sem feleségének, 

sem gyermekének semmi baja nem történt. 

Dr. Placskó Soma községi orvos részesítette 
elsősegélyben.

— Végrehajtó-becsüs esküdtek választása. 
Szarvas község képviselőtestülete szerdán 
délelőtt fisztiszéki ülést tartott dr. Laczay 
Péter tb. főszolgabíró elnöklete mellett, ame

lyen a betöltésre váró öt végrehajtó-becsüs 

esküdti állás jelöléseit ejtették meg. A név

szerinti szavazás elrendelése után a választó- 

polgárság leadta szavazatait, amelyek ered

ményeként Pusztai Mihály, Pribe|szki And

rás, Tusjak Pál, Borgulya Mihály és Garam* 

völgyi Pál lették megválasztva.

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos

Szarvas, II., 149. (a Bárány-vendéglő udvarában);
Készít m ü b ú l o f i  művészi tervek szerint 1

Antik bútorokat Javít ! <
Kedvező fizetési feltételek! 3



Száraz, Brikett és darabos szenek.
9^ § y á r i  Bükk, gyertyán, tölgy,

koksz. aprított és nasábfák

Legelőnyösebben szerezhető be

Piactér. Telefon 26.

REKORD szép 
és fatgzejésü ZpPHIR  

kályhák nagyraktára.

BÜK ADOLF FIAI tüzelőanyag
üzletében.

— Szaporították a magyarnyelvű istentiszte
letek számát. Ismertettük annak idején több 
szarvasi ev. egyháztag beadványát és ada
tokkal bizonyítottuk a magyarnyelvű isten
tiszteletek szaporításának szükségességét. Az 
egyházközség tanácsa anélkül hogy a tót 
istentiszteletek és könyörgések számai csök
kentette volna, a kéthetenként egy templom
ban tartott magyarnyelvű istentisztelet mellett 
a következőképpen vezette be az új magyar 
istentiszteleteket és könyörgéseket. 1. Mind
azon vasárnapokon, amelyeken az ótemplom
ban délelőtt csak tótnyelvű istentisztelet van, 
este magyarnyelvű istentiszteletet is tartanak.
2. Szilveszter estéjén és minden sátoros ünnep 
első napján a tótnyelvű istentisztelet után 
magyarnyelvű istentiszteletet is tartanak az 
ótemplomban. 3. Szerdán reggelenként a tót
nyelvű könyörgés után magyarnyelvű könyör
gést is bevezetnek, ha ezek iránt megfelelő 
érdeklődés mutatkozik. A magyarnyelvű la
kosságnak ez a mozgalma a tótnyelvet be
szélő magyarok között sok ellenvetéssel talál
kozott, de a kényszerítő körülmények erőseb
bek voltak és szükségképpen kellett szapo
rítani a magyarnyelvű istentiszteletek számát, 
ami megnyugvást keltett a magyarnyelvű 
magyar lakosság körében.

Levente tisztM>ál február 6.

- Közgyűlés. A Szarvasi Baromfitenyésztő 

Egyesület december 20-án tartotta meg évi 
közgyűlését. Elnökké, az elhunyt gróf Bolza 
Géza helyére, dr. vitéz Székely Győzőt, a 

szarvasi Tessedik gazdasági tanintézet igaz
gatóját. alelnökökké vitéz Tepliczky Jánost 

és Melis Mihályt választották meg. Liszka 

Gyula ügyv. igazgató javaslatára elhatározta 
<a közgyűlés, hogy az állam azon célját, hogy 

a Tiszántúl népe egyöntetűen, nemesitett fe
hér magyar parlagi baromfit neveljen, min

den erejével igyekszik előmozdítani abból a 

célból, hogy az igy kitenyésztett egyöntetű 
baromfi, a külkereskedelmi hivatvl által hely
ben rendezendő exportvásár útján közvetle
nül juthasson a külföldi piacokra s a köz

vetítő kereskedelem hasznát is, a termelő 
élvezhesse. E cél érdekében az egyesület 

nemesitett fehér magyar parlagi tyúktojáso

kat fog beszerezni, keltetés céljából kiosztani. 
Megválasztotta továbbá az egyesület tizenöt 

tagból álló, új igazgató választmányát is.

F iz e s s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a  legszebb magyar képesfolyólrátra.
Irodalom, képzőművészet, színház, zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franklin *Társulat .képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: R ÉVAY JÓ Z S E F  
Kiadja: a F rank Jln- T A rsu la t

Írják a legkiválóbb magyar írók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságírók; illusztrálják a 
legjobb rajzoló- és fényképezőművészek.

Évi .előfizetés 8'40 P. ^Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Köalöny kiadó- 
hivatala, Szarvas. 1...Horthy Miklós út 9. a z .

Zsúfolt ház előtt pompás előadásban 
adták elő a „Tatárjárást1*

Pom pásan szórakozott a közönség a  gazdaifjak karácsonyi műkedvelőjén

A Szarvasi Gazdaifjak Önképzőkörének 

ügyes és tehetséges műkedvelő-gárdája a 
Tatárjárás pompás előadásával is megmutatta 

rátermettségét és sokszorozotlan váltotta be 
a közönségnek az előadáshoz fűzött remé

nyeit. A Vigadó hatalmas színházterme zsú
folásig telt meg Karácsony első napján ér
deklődő közönséggel és az emelkedett han
gulat, amely állandóan fokozódott a jó elő
adás során, a tánc alatt csak fokozódott és 

az olt jelenvollak hajnalfelé egy kellemesen 

eltöltött szép éjszaka emlékével tértek ottho
naikba. A Gazdaifjak Önképzőkörének agilis 

elnöke, Kiszely Mihály őszinte közvetlen be
vezető szavai nyitották meg az estélyt, ami 
után felgördült a függöny és három órán át 

gyönyörködtünk a meleg, fülbemászózenéjű, 

szépmeséjű operett parádés és színes elő

adásában. A nagyszerű összjátékot játszó 

szereplők között Mravik Zsuzsanna talpra

esett közvetlenségével, bájos kedvességével, 
behízelgő hangjával, Borgulya Mária bátor 
megjelenésével és mégis kedves szendeségé- 
vel tűntek ki. Czinkóczky Erzsébet sokszor 

szinművészi magaslatra emelkedő őszinte és 

rutinos előadásmódjával alakította a kis ön

kéntest, mig a kisebb szerepekben Melis 

Zsuzsanna, Kondacs Annuska, Borgulya Zsu

zsanna és Janurik Annuska otthonos játékuk

kal, kedves megjelenésükkel színezték az elő

adást. Mravik Annuska, Grjecsnyik Mária, 

Janurik Böske, Mravik Zsuzsanna, Janurik 
Annuska is ügyesen behelyezkedtek a férfi 

szereplőkkel: Janurik Pál, Kondacs Mihály, 

Borgulya György, Nyemcsok György, Pribel- 
szky Mihály, Árvái György, Tusjak György. 
Lilauszky Mihály pompás együttesébe. Plete- 
nik József megnyerő megjelenésével, pompás 

beélésével és behízelgő hangjával, Lászlóffy 
László gazdagskálájú, nagyvonalú jellemáb

rázolásával, Fügedi György, Domoki Gyula, 

Janurik Mihály, Chlebik András, Janurik Já

nos őszinte játékukkal, Sonkoly János szí

nészi tehetségéből fakadt őszinte humorával, 
otthonos mozgásával, Bágyoni János a hely

zet minden adottságát kihasználó ügyességé

vel, Forster Gusztáv értékes baritonjával, 

Frankó György egyszerű nemességével is ta

láló alakításával, Kepenyes György, Gulyán 
Mihály, Kugyela János és Schneider András 
talpraesett közvetlenségükkel segítették éld 

a szép sikert, amelynek oroszlánrésze Litau- 

szky István rendezőt illeti, aki úgy a betani-' 

tás, mint a diszletezés terén a lehető leg

jobbat nyújtotta. A zenekar hangulatos alá

festéseiért érdemel dicséretet. A nagy érdek

lődésre való tekintettel — mint halljuk — az 
előadást rövidesen megismétlik.

—  Pénzzavarai miatt a halálba. Antal And

rás szarvasi 46 éves búzabevásárló a Sze- 
ben Pál cégnél volt alkalmazásban. Hétfőn 

hosszabb időre eltűnt és amikor keresésére 
indultak, az állami etemi iskola fáskamrájá
ban holtan találtak reá. Egy függönyzsinórra 

akasztotta fel magát. Tettét valószínűleg pénz
zavarai miatt követte el.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben december 24—31-ig a következő bejegy

zések történtek, Születtek: Árvái Mihály és 
Hamza Piroska leánya Piroska, Kusnyár 

Pál és Lukács Ilona fia Pál, Furár István és 
Gregus Mária leánya Mária, Hraskó Mátyás 
és Demeter Mária leánya Mária, Tót Mihály 

és Mótyan Judit leánya Katalin, Babarik Pál 

és Kugyela Mária leánya Mária. Házasságot 
kötöttek: Konczos András Ková<^ Máriával, 

Pettendi Gyula Kondor Margittal, Szigetvári 
András Túri Judittal, Bankó András Csonka 

Zsuzsannával, ifj. Mityka Mihály Pólus Má
riával. Elhaltak: Tusjak Mátyás 82 éves, 
Csasztvan Pál 89 éves, özv. Borgulya György
ié  Skorka Erzsébet 53 éves, Viszkok Anna 

1 hónapos, Antal András 45 éves korukban.

Cseresznye fórgesedósét okozó cseresz

nyelégy ellen való legújabb védekezési el

járást, a fiatal és idősebb fák korongjának 
metszését, a vértetű irtásét, a december— 

január havi teendőket a gyümölcsösben, a 

permetezőgépek kiválasztását, stb. ismerteti 

képekkel bőven illusztrálva „A magyar gyü

mölcs*4 legújabb száma, melyből lapunkra

hivatkozással ingyen mutatványszámot küld 

a lap kiadóhivatala készséggel: Budapest, 
IV. Gerlóczy u. 11.

—  Az ipartestQlet karácsonyi mulatsága. A 

Szarvasi Ipartestület hagyományos bálját káx 

rácsony másodnapján rendezte meg. A bál, 

mint az idei évad első mulatsága, hatalmas 
közönséget vonzott az Árpád dísztermébe és 

úgy erkölcsileg, mint anyagilag jól sikerült.

Levente tiszti-bál február 6.
—  Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas köz

ség képviselőtestülete szerdán délelőtt köz

gyűlést tartott, amelyen több kisebb ügyet 
tárgyaltak le. Á képviselőtestület kéri a me
zőtúri viílanytelepet, hogy a szarvasi világi* 

tás biztosabbá tevése céljából még két alkaU 

mazottat vegyen fel.

—  IpkplánkivPII előadás. A szarvasi Nyug

díjasok Egyesülete 1937. január 3-án, vasár
nap délután 5 órakor tartja az egyesület 

helyiségében (Benka Gyula-utca 125.) az 

fckolánkivüli előadás sorozatát. Némethy 

Samu ny. polg. iskolai igazgató* az egyesü
let elnöke az „Egyesületi élet** címmel tartja 
meg előadását. Tekintettel arra, hogy ezen 

előadások nyilvánosak, azért az előadásokra 
bárkit szeretettel fogad az elnökség.

Eladd ház és gyümölcsös
Eladó a IV., 21. számú ház és a 
Macózugban egy 500 négyszögöles 
gyümölcsös. Bővebb felvilágosítást 
a lenti szám alatt.



TÜZELŐANYAGÁT mindig a legolcsóbb napi árban
T a k á c s-f a k e r e s k e d é s b e n

(telefon 47.) szerezheti be. 
Mint az „UNIÓ11 Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t -  

f i z e t é s r e  is a m, t. közönség rendelkezésére áll.

—  Kultúrtáborozás a bajtársi egyesületben. 
A Turul Szövetség szarvasi Szabolcska Mihály 
bajlársi törzse hétfőn este az Otthon-vendéglő 
különtermében a tagok élénk érdeklődése 
mellett tartotta meg tisztújító közgyűlését, 
amit kulturális táborozással kötött egybe. Dr. 
Molitórisz Pál törzsfőhelyetles megnyiló szavai 
után dr. Dérczy Ferenc országos vezér tar
totta ezután statisztikai adatokkal alátámasz
tott, a Turul Szövetség programját is felölelő 
értékes előadását a magyar ifjúság problé
máiról és a magángazdaságban való minél 
szélesebb elhelyezkedést tűzte ki egyik célul, 
majd a 42 órás munkahét nagy nemzeti 
jelentőségéről beszélt. A tárgyhoz dr. Moli
tórisz Pál és dr. Lestyán János is hozzászóltak. 
Ezután dr. vitéz Zerinváry Szilárd kir. járás- 
biró, a szövetség illusztris patrónusa tartotta 
meg széles látókörű, részleteiben is meggon
dolásra késztető előadását az aktuális társa
dalmi kérdésekről, sok értékes útmutatást és 
lelki irányítást nyújtva az egybegyűlt ifjaknak. 
A nagy tetszéssel fogadott értékes előadás 
után dr. Molitórisz Pál tarlotta meg szines, 
mély hazafias érzésektől átitatott beszámoló 
beszédét a? egyesülés eddigi működéséről, 
<a keresztény magyar ifjúság egybefogásáról. 
Nagy tetszéssel fogadott beszámolója után 
törzsfőnek ifj. Géczy Dezső gyógyszerészt, 
törzsfőhelyettesnek pedig dr. Molitórisz Pált 
választották meg. lfj. Géczy Dezső közvetlen
hangú székfoglalója után dr. Laczay Péter 
tb. főszolgabíró üdvözölte az egybegyűlteket 
és több felmerült kérdésben adott reális és 
értékes magyarázatot.

Hirdessen 'sv.

a Szarvasi Közlönyben!
^ IlllllilliS lllllllllllllllllllllllllilllllllIi

— Szilveszteri szarvasi babonák. A régi 
szarvasiak babonái között igen sokat talá
lunk, amelyek Szilveszterrel és az új év első 
napjával kapcsolatosak. Ezek közül a követ
kezőket közöljük: Szilveszter estéjén szár
nyast vacsoráznak azok, akik az óesztendő 
bánatait el akarják feledni. Ha egy éhes 
macskát tesznek vacsorakor az asztalra, az a 
leány, akinek a tányérjából először eszik, az 
megy legelőbb férjhez. A lányok vacsorára 
galuskát főznek. A galuska jó alakjukat erő
siti, szépségüket megóvja, jókedvüket állan
dósítja. Éjfélkor a leányok egy csomó gyujtófát 
kapjanak fel a tűzhely mellől. Ha páros a 
fadarabok száma, az újesztendőben férjhez- 
mennek. Szilveszter éjszakáján leány ne 
tegye ülés közben keresztbe a lábát, mert 
eláll a beszélgetés. Szilveszter éjszakáján 
egy almát dobnak a kútba, hogy a jószágok 
betegek ne legyenek. A kéményseprő seprű
jének egy szála minden rossztól megvédi az 
embert. Újév napján, ha először férfi-vendég 
jön a házhoz sok kakas, ha nő jön sok jérce 
lesz. Újévkor pénzt nem szabad kiadni, mert 
egész évben csak fizethet az illető. Ahol 
újévkor veszekednek, ott egész éven át ál
landó lesz a veszekedés. Ha újévkor varr 
valaki, annak gyulladásos lesz a körme. 
Újévkor disznóhúst enni szerencsét hoz. Ha 
a rétes jól nyúlik újév napján, akkor vagyonát 
gyarapítja az újesztendőben a család.

—  Késik az autóbusz, (Beküldetett.) Tekin

tetes Szerkesztőség 1 Kénytelen vagyok gyak

rabban igénybevenni a Szarvas—Öcsöd kö

zötti autóbuszjáralot és a közönség körében 

megnyilvánult panasznak adok hangot e 

levelemben azon reményben, hogy az autó- 
buszjárat vezelősége azt mielőbb orvosolni 
fogja. Öcsödről Szarvasra jövő autóbusz igen 
gyakran 2 -3 órás kéréssel érkezik. A kö
zönség a hirdetett indulási időben meg is 

jelenik a megállónál és vár. Vár, de hiába. 

Sokszor 2—3 órát is kell várnia, türelmetlen

kednie, mig megjelenik az autóbusz. Nagyon 
jól tudjuk, hogy hibák, előre nem számitolt 
dolgok mindenkor előfordulnak. De ha ezek 
már rendszeresebbé lesznek, úgy a fizető 

közönség legalább elvárhatja azt a figyelmet, 

hogy erről a késésről előre értesítsék, mivel 

gyerekekkel télidőben az utcán ácsorogni 
igen életveszélyes dolog. Viszont ha egy 

táblán a késést jeleznék, úgy mindenki ott

honában vagy ismerősénél töltheti el a vára
kozási időt és nem kellene fáznia, vagy 
rettegnie, hogy a késedelemmel érkező autó

buszt lekési. Egy telefonüzenet az egész és 
a közönség jobban megnyugszik akkor, ha 
már tudja a várakozás idejét is, mint azt a 

vasút megteszi utazóközönségével. Tiszte

lettel Aláírás.

— KeresztDI ment a lábán a kocsi kereke.

Bodnár Sándor öcsödi 22 éves lakos a múlt 
héten Szarvason járt. Hazafelé menet felké- 

redzkedett egy Öcsöd felé tartó kocsira. 

Amikor a mozgó kocsira felakart ugrani, 

megcsúszott és jobb lába a kocsi kereke 

alá került, amely a lábafejét összeroncsolta. 

A kocsin Öcsödre vitték és orvosi gyógy

kezelés alá vették.

— Méhész elfiadógyűlés. A Szarvasi Méhész

kor január 3-án délután 2 órakor előadó

gyűlést tart. Tárgyai: Megfigyelő jelentés.

Havi munkák. Szakcikkek. 3 óra után mé

hésztanfolyam.

Lakodalmi és báli meghívók, fa l

ragaszok ízléses kivitelben, olcsón 

készülnek lapunk nyomdájában.

'K v ás ó rö t

és

FŐ N I
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Jn ix
TÖHV. VtDVf

évig
kifogástalan ti«]lért visel, mert ha a viselés vagy mosás 
következtében a legkisebb sérülést szenvedi a

FŐNIX GALLÉR,
úgy a Duna-. Király- vagy Hungária-gőzmosógyár fiókja 
útján folytatólagosan új FÖNlX-galléira cseréljük

Törvényesen védett, egyedülálló rendszer.
Egy tucat vételnél 3 hóra beosztva fizethető. 

Eladással és a tisztítás gyűjtéssel egyedüli megbízott 
K Ó C Z Y divatárukereskedő ÁRVAHÁZ.

O— Fizessen el5
a SZARVASI KÖZLÖNYRE I

P U B L I K Á C I Ó

Herepéva eladó T IV. 140. — Egy lánc szőlő házzal 
Rózsáson eladó. T IV. 141. — Ezüstszőlőben ház 
eladó T 111. 536. — Ház eladó IV. 84. — Komenciós 
cselédeket keres li. 337. — Az újesztendőben is ő 
leghűbb barátja a Szarvasi Közlöny marad. Fizessen 
elő reá.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................. 18*50 — —’—
Tengeri csöves . . 7'20 — —
Árpa (új) . . . .  14'— — — 
Zab .................. 14*20----- --

APRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, 1.. Horthy Miktós 

út 9. szám.

. Csúvárkocsisnak való szorgalmas nős em
ber felvétetik. Mótor-malom.

. Eladó Krakó 19. sz. ház üzlettel és ital
méréssel együtt. Érdeklődni lehet ugyanott.

. Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek
kel 1-re kiadó, I. kerület, Haviár Dani u. 57.

F e le li* szerkeszti ét kiaJé N A G Y  S Á N D O B
a Szarvad KSsISbj a jc d U * ét L tfld attiré l* 

Ulat ayem iijákae, L Horthy M ikiét wi 9« is ié .


