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Társadalmi béke 
és gazdasági haladás

Irta: Bornem isza Géza
m. kir. kereskedelem, közlekedés és iperügyi miniszter

A karácsonyi és újévi hangulat 
mindenkiben felkelti azt az érzést, 
hogy az emberi torzsalkodásokon túl 
az államhatárok fölé emelkedik egy 
az államoknál is nagyobb erő, a/, a 
hatalom, amely 1936 évvel ezelőtt 
született meg s melynek helyét meg
mutatta a betlehemi csillag. Társadalmi 
béke csak akkor van, ha a kormány
zat gondoskodik arról, hogy politikai 
és gazdasági intézkedései a társadalmi 
osztályok között mindig fennálló ellen
téteket a legkisebb mértékre szorítsák. 
Ha ellentétekről beszélek, elsősorban 
azokra az ellentétekre gondolok, ame
lyek társadalmunkban az agrár és 
iparos rétegek s másodsorban a munka
adók és munkavállaló tömegek között 
keletkeznek. Iparostársadalmunk be
látja, hogy nincs magyar jólét és nincs 
magyar élet addig, amig agrártársa- 
dalmunk helyzete meg nem javul. 
Ezért, belső örömmel nézzük a sta
tisztikának azokat a szürke és mégis 
beszédes sorait, amelyek arról szá
molnak be, hogy az agrár és ipari 
cikkek árszintjét meghatározó index 
az agrárcikkek javára az utóbbi évek
ben jelentékenyen megjavult. A mező- 
gazdaságtól is kell azonban várnunk 
azt, hogy megérti ipari életünk szám
talan nehézségét és nem tagadja meg 
az életlehetőséget a magyar ipartól. 
A munkaadó és munkás közötti ellen
tétek lecsiszolására is segítő kezet nyújt 
a kormányzat. A szociálpolitikának 
minden eszközét latbavetjük, hogy a 
munkásság életszínvonalát emeljük. 
Erre, elsősorban, a munkabér és mun
kaidő rendezése alkalmas. A „legki
sebb munkabér rendszer" megadja a 
munkásnak a megélhetés minimumát, 
ezenkívül arra is törekszünk, hogy a 
munkásság munkaereje túlzottan ne 
vétessék igénybe, hanem maradjon a 
munkásnak elég ideje arra, hogy ügyes- 
bajos dolgát elintézhesse s az életnek 
nyugalmát, csendjét és békéjét is él
vezhesse. A másik nagy feladat a 
gazdasági előrehaladás biztosítása. A 
világháború összeomlásából kikerült 
Magyarország 1920-ban lépett arra az 
útra, amely az 1926—27-es esztendők
ben a gazdasági élet fellendülése terén* 
már komoly eredményeket tudott fel
mutatni. Az . 1931-es évben bekövet
kezett világgazdasági krízis hazánk-

gazdasági fejlődését is visszavetette. 
Akkor, azonban újabb nagy erőfeszí
tés következett be s az 1936-ik év 
gazdasági eredményei, a statisztikai 
számsorok tükrében, mér minden két
séget kizárólag igazolják azt, hogy 
gazdasági életünk a világháború óta, 
ime, már másodszor talpraállotl. A 
magyar gazdasági élet az elmúlt év

ben meglette kötelességét, rendületlenül 
küzd a magyar jövőért, amely mun
kájában a magyar társadalom egyet
értéssel támogatta. Ez a munkakész
ség és ez az egyetértés volt a legszebb 
ajándék, amelyet a magyar társadalom 
és gazdasági élet a magyar élet ka
rácsonyfájára tehetett.

Szarvas fiatalsága nagyban készül 
a februári levente tiszti-bálra

A rendezőgárda m ár hozzáfogott 
a hagyom ányos táncm ulatság előkészítéséhez

Hosszú évek óta a Szarvasi Le
vente Egyesület rátermett és agilis ok
tatói-kara állal rendezett levente tiszti- 
bálak a farsangi báli szezon legsike
rültebb mulatságai közé tartoznak. 
Minden évben gondos előkészítő munka 
vezeti be már hetekkel előbb a tánc
mulatságot, majd a bál alkalmával a 
rendezőség leggondosabb körültekin
tése, mindenkit szórakoztatni akaró 
igyekezete fogadja az oda egybese-

reglő fiatalságot és a szórakozni vágyó 
családokat. Az idei levente tiszti-bálat 
február 6-án tartják meg, amely iránt 
már is osztatlan nagy érdeklődés nyil
vánul meg és Szarvas község társa
dalma nagyban készül erre az ismét 
feledhetetlennek ígérkező éjszakára. 
A báli iroda rövidesen megkezdi mű
ködését és szolgálatára fog állni a 
közönségnek.

Reménykedve és bizalommal tekint 
Szarvas lakossága az új esztendő elé

Vlllám lntervjú a  napsugaras időben reménykedő szarvasiak köréből

Hétfőn délben napsugaras, szinte 
tavaszias idő csábította az utcára az 
embereket. A déli korzó is mozgal
masabb volt, a hazafelé igyekvők is 
lasabban lépegettek, a kereskedők is 
kiálltak üzleteik elé. Az előjelek jók
— gondolta lapunk munkatársa és 
kihasználva a kedvező alkalmat, kutya
futtában körintervjúra indult a város
ban. Sokakkal beszélt nagyhirtelené- 
ben és beszélgetését papirosra jegyezte. 
Arra a kérdésére, hogy ki mit vár a? 
új esztendőtől, a közetkező felelete
ket kapta.

Kossuth-téri kereskedő:
A tavalyi jó termés és megfelelő állat- 
és terményárak a kereskedelemben is 
éreztették hatásukat. Nagyobb volt a 
forgalom és ha az új esztendő is jó 
termést hoz, akkor talán reám is jobb 
napok jönnek. Ma már negyedike van 
és a lakbérem még most se fizettem ki. 
Reánk kereskedőkre nagyon ránk férne 
ahét bő esztendőasokszűkölködésután.

Deák Ferenc utcai iparos: 
Téli forgalmam nagyrészt javításokból 
állt/ Új dolgot alig' rendéi valaki.' De 
jön" a 1aVasz és akkor ismét divatosak

lesznek a vászonáruk. Azok olcsób
bak, talán több lesz a megrendelő. 
Az új esztendő kell, hogy javítson az 
iparosság helyzetén.

A körből hazatartó kisgazda: 
Ha a terméssel meg is lettem volna 
elégedve, de az árakkal nem. Amikorra 
felment a búza ára, mi kisgazdák rég 
eladtuk búzánkat. Most meg már disz
nónk sincs, annak is jó ára van. Ta
lán jövőre okosabbak leszünk. Ha 
várni tudunk, akkor keresünk és hasz
nunk is lesz. De jó termés kell jövőre 
is. Az árakkal majd csak megbirkózunk.

A sarkon álló munkás: 
A nyári kereset lassan elfogy. A rossz 
idő miatt most nincs kereseti lehetőség, 
pedig el kellene már egy pár pengő 
a családban. De ha jön a tavasz, ak
kor ismét lesz munka és mi kell egyéb 
a szegény embernek ? Munka és akkor 
boldog. Mert akkor van kereset és 
akkor van mi főjjön a fazékban. Az 
új évtől is csak munkát várunk mi becsü
letes, dolgozni szerető munkások.

Tisztviselő:
A lecsökkentett fizetéssel szemben a 
múlt év végén a drágaság emelkedése



megnehezítette életünket. Minden drá
gább lett, a fizetés pedig még mindig 
a lecsökkentett. Ha visszaállítják ere
deti fizetésünket, nagyobb mennyiségű, 
eddig visszatartott össze? kerül a gaz
dasági élet vérkeringésébe és akkor 
mindenkire szebb napokat hoz az új 
esztendő.

Egy lányka a korzón:
Az új esztendőtől én sokat várok. A 
nyári szalmakalapot már megkaptam. 
Jól áll. Nyárára bundát szeretnék, őszre 
pedig egy si-kosztümöt. Talán férjhez 
is megyek. Gondolja? Én szeretnék.

*

Az ótemplomban delet harangoz
nak. Munkatársunk egy reménykedő 
riportanyaggal hazasiet. És remény
kedik. Miért ne reménykedne ő is ? 
Szebb, boldogabb új esztendőt remél 
és kiván mindenkinek. — lala —

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
lót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvü is
tentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szentbeszéddel. 9 óra
kor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nugymise. dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason január hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

— Megbízatás. A vármegye alispánja, dr. 

vitéz Márlty Barna, Ugrin László vármegyei 

főjegyzőt dr. Schauer Gábor főszolgabíró 

nyugalombavonulásával megüresedett főszol

gabírói állásba január 1-ével behelyettesítette. 

A kiváló képességű, költői lelkületű, jeles 
szónoki készségű főjegyző már el is foglalta 

új hivatalát és Szarvas lakossága örömmel 
vette tudomásul a megbízatást.

—  Zeneestély az öregdiákoknál. A Szarvasi 

Öregdiákok Szövetsége január 3 án, vasárnap 

Budapesten az egyik étteremben zeneestélyt 

rendezett, amelyen Schaffer Erzsébet énekelt, 

dr. Kárpáthy Ernő gitározott és Hajdú Mi

hály zongorázott. Siki Béla főtitkár verses új
évi köszöntőt olvasott fel,

—  Eltévesztett születési-hely. A Körösvidéki 

Költők Antológiája cimű, a közelmúltban 

megjelent mű életrajzi adataiba Sárkány Imre 
nevénél elszedés folytán a születési-hely 
tévesen lelt közölve. Sárkány Imre Kaskantyú- 
pusztán született.

— Takarítani kell a járdákat. A szarvasi 

utcák az állandó esős, ködös, olvadásos idő
járás miatt kocsival már szinte járhatatlanok. 
Tengelyig érő sárban bukdácsolnak a lovak. 

Ha pedig befagy egy kissé a sár, akkor meg 

a hatalmas göröngyök miatt lehetetlen a 

közlekedés. Az esztendői béresfizetésekbe 

adott szalmát is igyekeztek elszállítani, de a 

jól megrakott szekerek egymásután fordultak 

fel az utakon. Volt kocsi, amely összeroppant 

az élelmes béres állal összerakott nagymeny- 

nyiségű szalma alatt. De a járdák is nagyon 

elhanyagoltak. A legtöbb háztulajdonos nem 

takarítja le a sarat a járdáról, ami nagyon

veszélyessé teszi a közlekedést. Ha pedig 
befagy, a járda oly csúszós lesz. hogy egy
másután buknak fel a járókelők, de a leg

több háztulajdonos mégse szórja le. Pedig 
anyagi kártérítéssel tartozik az, akinek gon
datlansága miatt történt a baleset. Takarítani 

kell a járdákat és leszórni ilyen csúnya időben.

—  Felhívás. Az Országos Frontharcos Szö

vetség szarvasi csoportja minden pénteken 
délután 5 —7-ig tartja hivatalos óráit a Pol
gári Körben. Elnökség.
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— Mindenkinek meg kell tartani az ünnepet.
(Beküldetett). Tekintetes Szerkesztőség ! Viz- 

kereszt ünnepén, amely a naptárban is piros 
betűvel van jelezve és a keresztény egyhá

zaknak egyik szent ünnepe, megdöbbenve 
tapasztaltam, hogy az általános munkaszünet 

ellenére akadt a városban kereskedő, aki 

nem respektálva a keresztény ünnepet, egész 
nap nyitva tartotta üzletét és ezáltal az ün
neplő lakosság megbotránkozását hivta ki 

maga ellen. Az egyéni kis hasznot minde

nekeié helyező ünneprontó egyének ellen a 
törvény teljes szigorával kell fellépni, mert 

mi lesz velünk, ha egyesek ilyen könnyen 

felrúgják a törvényeket és fittyet hánynak 

polgártársaik ünnepére. Amikor megköszönöm 
soraim közlését, hiszem, hogy a jobb belátás 
kerekedik felül ezután az ilyen önző egyé
nekben, de ha nem, úgy a hatóságnál teszek 

jelentést a köz és a törvény megvédése ér
dekében. Tisztelettel :

Egy megdöbbent ünneplő.

Békésmegye  
búzanemesitője

Kevesen tudják még az ezzel a tárgy- 
gyal foglalkozók közül is, hogy hazánk első 
búzanemesilői közölt a XIX. században a 
legnagyobb gyakorlati eredményt és hírnevet 
egy békésmegyei gazda, Mokry Sámuel érte 
el, aki már 1864-től foglalkozott ezzel a kér
déssel gerendási bérletén. Mint maga is írja 
1874-ben a földmivelésügyi miniszterhez inté
zett jelentésében : „1864-ben a gazdálkodás 
terére lépvén .. .  az állat- és növényvilágban 
évezredek óla folyamatban lévő nemesítésnek 
per analógiam (mintájára) a búzánál is el
érhető sikere önkényt teljes világosságban 
állott elöltem. Belátni és elhatározni, hogy 
életemen át a nemesítést űzni fogom, lelki 
mivelet volt *.

Mokry angol és német példákból in
dulva ki, célul a búza „maghozam mennyi
ségének és minőségének emelését" lűzte ki, 
s erre három' módot alkalmazott;

1. A legtökéletesebb növény anyak'alá- 
szának legszebb magvait venni a nemesítés 
alapjául és a következő években is ezt az 
elvet követni.

2. A talajt elsőrangúan előkészíteni.

3. A növényeknek megfelelő tenyészterü- 
letet biztosítani.

Lassú, keserves munka volt Mokry Sá
muel nemesítése A szárazság, jégverés és 
elsősorban „a már 5 év óta iskolámat (nö- 
vénynemesitő parcella) pusztító rozsda oly 
súlyos csapásként nehezedett nemesitési el
járásomra, — írja emlékirataiban — hogy 
benne a szirtet vélvén látni, mellyen a ne
mesítés hajótörést szenvedend, habozni kezd
tem ne hagyjak-e fel végképpen a nemesí
téssel*.

Mokry nem csüggedt el, hanem tovább 
munkálkodott s fáradozása nem volt hiába
való, mert már 1872-ben elérte azt, hogy nála 
a búza mintegy 150 k. holdon, holdanként 2 
pozsonyi mérővel (1 pozsonyi mérő: 62*49 
liter) kb. 150 kg-al termett többet, mint a 
közönséges és 2 fonttal (kb. 1 kg-al) voltsú- 
lyosabb hl-je, mint a közönséges.

Első pillanatban nem nagy eredmény 
ez, azonban ha figyelembe vesszük az ak
kori adottságokat, mégsem mehetünk át em
lítés nélkül ezeken az eredményeken.

Ez a terméstöbblet és a következő évek 
még jobb eredményei arra indították Mokryt, 
hogy a békésmegyei Gazdasági Egyesület ré
vén, melynek ő volt a titkára, emlékirattal 
forduljon a kormányhoz s a. búzanemesités 
fontosságára hivja fel a figyelmet a követ
kezőképpen : „Hazánk évenkénti búzavetései
nek területét 3,500.000 k. holdra számítván 
és feltévén, hogy a terület nemesített maggal 
vettetik be, a terméstöbblet évenként 10,500000 
pozsonyi mérőre s az ország bevételi több
lete, mérőjét átlag 5 forintjával számítva, 
évenként 52.500 forintra emelkednék. A kor
mány ugyan minden lekintetben igazat ad 
Mokry Sámuelnek, azonban az ország súlyos 
pénzügyi helyzete nem engedle meg, hogy 
érdemlegesen foglalkozzék az üggyel.

Mokry nem veszítette el kedvét s to
vább folytatta áldásos munkáját egész halá
láig. Utána jó egynehány évtized telt el, mig 
az országos nemesítő munka megindult.

Hatvan három éve kezdte Mokry a ne
mesítés nehéz munkáját. Két emberöltő telt 
el azóta, de még most is büszkeséggel kell 
gondolni Békésmegye első búzanemesitőjére.

— i — gy.

Gumibélyegzök
megrendelhetők 

NAGY SÁNDOR pap irkeres kedésé ben.



ÁLARCOK
nagy v á l a s z t é k b a n  kaphatók

a NAGY * könyvkereskedésben.

Hatalmas siker mellett zajlott le 
a „Mágnás M iska1* cimű operett előadása

A pom pás alakításokat nyiltszini tapsokkal jutalm azta a  lelkes közönság

— Iskolánkrvüli népmivelési elöadások-A helyi 

népmivelési bizottság az elkészített terv sze
rint Szarvas nagyközség belterületén január
8—15. közötti időszakban a következő isme
retterjesztő előadásokat tűzte napirendre : ja

nuár 9-ére a m. kir. áll. polg. iskolában Lá- 
posi Kornélia és Urbán Margit tanárnők elő

adásait, 10-ére a r. kát. elemi népiskolában 
Kovácsík Erzsébet tanítónő előadását, 12-ére 
a Szarvasi Munkás-Otthon Szövetkezetben 
Molnár Béla gépészmérnök, gazd. tanár elő

adását, 12-ére a Szarvasi Iparosifjak Önkép

zőkörében Orosz Iván iró és szerkesztő elő

adását. _______

Egyedül...
Félegyházi NAGY LAJOS verse

Mint a tolvaj jöttaz este,
A csillagot mind megleste,
Nagyjai rakta batyujába,
Az apraját zsebrevágta.

Köd imbolyg a zugutcából,
Vbfe most az út, közeUtáool.
Botló járdán magam járok,
Mendegélek s meg-megállok.

Olt egy Fényes ablakfarka 
Lábam alá lámpást tartva,
De csak elém lép az árnyék,
Valakit most, mín//ia várnék . . .

Le-lehúnyom a két szemem,
Azt sem íudom mi uan velem:
Sziliem érzem a szememben, 
Könnyeimet a szivemben ....

Falu alszik, feordn este,
Az tílmafian menjen Pestre!
Jómagam is odamennék,
Ha még egyszer megszületnék.

Kapu ismer, az eb vakog,
Rá, kilincsre tapogatok.
Két szememben könnycsepp ázikt 
Valaki most úgy hiányzik . . .

—  Felülfizetéöek, A Szarvasi Gazdaifjak 

Önképzőkörének műkedvelő-előadásán az 
egyesület könyvtára javára a következők fizet

tek felül: Vajda Péter gimnázium, dr. Dörnyei 
József 3—3 pengőt, Andermann Béla 50 f.

Újévi történet.

Újév hajnalán cikk-cakkos irányban ha

lad, illetve csak szeretne haladni a szarvasi 
Beliczey utcán egy atyafi. Az Árpád előtt 

meglódul és kifelé sodródik a kocsiútra. Az 
ügyeletes rendőr mellé lép és hivja:

— Hallja öreg, idejöjjön a járdára!

Méltatlankodva szól vissza az öreg:

— Ott mán vótam I

—• Vanmigegy tantuszom. Ezzel a címmel 

jelent , meg a Magyar Zenealbum kiadáséban 

a legfrissebb budapesti sláger, melynek Ver
sét és zenéjét Várhegyi József a tehetséges, 
fiatal kaposvári dalköltő szerzelte. A hangu
latos és melegzenéjű slágert a rádióban a 
Buttola-szalonzenekar mulatta be.

-  Szerkesztői üzenetek. M. J. DEVICIE. 
(Krupina.) A költeményt hosszúsága miatt 

nem tudjuk közzétenni. Rövidebb lélekzetű 
dolgokat kérünk. K. Gy. (Békéscsaba.) Köszö

net. További küldéményeket kérünk. Nem-e 

írhatnánk cikkei alá teljes nevét ? S. J. (Mező* 

túr.) Költeményeit várjuk. Minden értékes 
vidéki költőnek szívesen közzétesszíik írásait. 

Mi nem félünk a verstől. A szarvasi olvasó

tábor nagy versbarát — mert emelkedett 

gondolkodású.

Enyhe, ködereszkedéses, kellemes Szil

vesztert hozott az elmúlt év, amit hangula
tossá és igazán kedvessé avatott a HONSz 
műkedvelő-gárdájának pompás összjátékban 

szinrehozott „Mágnás Miska" cimű operett 
előadása. Az előadást pár szóval jellemezni 
nem engedi az a tény, hogy olyan elsőrangú 

és színészi emelkedettségül alakításokat lát
tunk, amelyeket külön ki kell emelnünk az 
ügyes és jóljátszó együttesből. Zleszik Mátyás 

ügyes behelyezkedése, Ridegh Emília élethű 
ábrázolása mellett Szebelley Ilus erős szín
játszói készsége, kellemesen csengő hangja 
és közvetlen bája tetszett. Novodonszky Pál 
beleélése, Bertók György, Domoki Gyula, 
Bertók Eta és Janurik Anna odaadó játé
kukkal színezték az előadást. Kasuba Lajos

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 %>,

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, 
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor, 
HorthyMiklós-út 9. tankönyvek kivételével 5°/o.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 %.

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok : Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5% .

Vas- és háztartási cikkek : Bárány
Béla, Kossuth-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2 %.

behízelgő hangja jól érvényesült, nehéz jele
neteinek megjálszását tökéletesen oldotta meg. 

Hicz Pál otthonosan mozgott. A címszerep 
alakítását Sonkoly Jánosra, legügyesebb és 

legtehetségesebb műkedvelő-előadónkra bízta 
a rendezőség, aki teljes mértékben eleget 

tett a szerep kívánalmainak. Janecskó Manci: 
jó játék, kiegyensúlyozott alakítás, kellemes 

hang. Nótán István, Csonka Erzsébet, Hricz 

György, Liska János ügyességükkel segítették 
a darabot sikerre. Szathmáry Baba kedves
ségét, ügyességét tapssal jutalmazta a hálás 
közönség. Gazsó György és zenekara lendü
letes igyekezettel adta közre a fülbemászó, 

kedves melódiákat. Előadás után jó hangu

latban szórakozott a fiatalság 1937. január 
1. reggel 6 óráig. BágyOfli

—  Kovács-bognár összejövetel. A Szarvasi 

Ipartestület kovács-bognár szakosztálya szer
dán este az Ipartestületben jól sikerült össze
jövetelt rendezett, amelyen a szakosztály tag

jai igen szép számban vettek részt. Az egy
begyűlteket Medvegy Miklós ipartestületi al- 
elnök üdvözölte, majd Pribelszki János 

kovácsmester emelkedett és értékes beszé

det mondott, azután dr. Dörnyei József ügy
véd, Tákos Lajos és Darida Sámuel beszél
tek. Az egybegyűltek ezután még soká 
maradtak együtt.

— Őstermelői bizonyítványok kiadása. Az új

őstermelői bizonyítványokat Szarvas község
nél január 31-ig állítják ki. A kiállításért 50 

fillért kell fizetni.

—  Országos vásár. A gyulai országos vá

sárt január 22., 23. és 24-ikén tartják meg.

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

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

CSILLÁROK:  Modern csillárok nagyválasztékban 3—1 csillár 14—50 
pengőtől, modern falikarok, irodai lámpák, kip. lámpák 
villany vasalók, villamossági c i k k e k ,  r é s z l e t r e .

TUNGSRAM:  D—duplaspirál i z z ó l á m p a  kevésáramot fogyaszt.

XELEFUNKEN. PHILIPS. ORION. STANDARD.

VILLANYSZERELÉS:  
G R A M  AFON:

Kristályos rádió Bp. I. Bp. II. vételére, garantált minőség. 
RÁDIÓ CSERE: cserélje át régi rádióját, 
olcsón jótállással vállalok.
gramafónok és gramafonlemezek nagyválasztékban 
gramafon- és lemezkölcsőnzés.
S. K. F. golyóscsapágyak, autóalkatrész stb.MŰSZAKI  CIKKEK:

DANKÓ jANOS viltaaysxcnló és műszerész. Szarvas Arvahíz épflstTsl.: 85.

A Magyarság kliring-akciójának tagjai



HETENKÉNT
hja: OROSZ IVÁN

Az izlés és a divat
A divat oly régi, mint maga az emberiség. 

Az örök nő. a tetszésvággyal telített földi tüne
mény, hogy minél többnek lóssék, mint ami, 
hogy minél légiesebb sajátságokat sejtessen a 
másik nemen lévő földi halandóban, minden le
hetőséget felhasznál ezekre a dolgokra. Talán 
Éva anyánk is a tündéri paradicsomban a füge
falevél elrendezésének sikkjével igyekezett az al
mát átnyújtó mozdulatát igézetesebbé tenni, mi
után a közelben folyó patakocska víztükrében 
előzőleg gyakorló próbákat vett. Abban az idő
ben valószínűleg még nem igen beszélhettek a 
mostani világban oly gyakran elemlegetett sex 
appealrol, amelynek meghatározása csak mai 
keletű, de hogy létezett régebben is, azt mind
nyájan tudjuk boldogult ifjúi korunkból, amikor 
egy-egy leányzóról feltételeztük, hogy csak egye
düli a világon és a csillagokat is lehoztuk volna 
a sokszor nem is ismert személy részére, ha 
kérte volna és ha tudtuk volna. De egyéni báját, 
a mai nyelven sex appealjét nem is tudta el
homályosítani semmi, csak egy másik no. Tehát 
ahogyan örök a nő, éppen úgy örök a hiúság 
is, no meg a divat is. Tudva azt is, hogy a 
mindenkori divatot az egyéni különc izlés dik
tálja és az egy kevéske célszerűségi elvből, in
kább a tömegpszichózis alapos ismeretéből adó
dik, megállapíthatjuk, hogy az a legtöbbször nem 
annyira előrehaladást, mint üzletet szolgál. így 
tehát a divatnál az esztétikával, a szépre való 
törekvéssel és a hiúsággal, amely az embernek 
veleszületett sajátsága és ha őszinték vagyunk, 
ez alól nem kivétel a férfi sem. Igaz, hogy a 
férfi inkább a belső tudására, míg a nő a külső 
szépségére büszke, de ahogy nagyon sokan a 
tudásuknak hiányát igyekeznek pótolni külső be
hatásokkal, úgy a nő külső hiányait a divat újí
tásaival. De e szükségszerűségek mellett a sok
szor különös és érthetetlen divatbeli formák mégis 
egy törvényszerű síkon haladnak és ahogy a 
célszerűséget igyekeznek szolgálni talán akarat
lanul, éppen úgy szolgálják a higiéniái, amire 
pedig oly nagy szükség volt az utóbbi évtizedek 
egészségtelen női öltözködésénél, ha már a rövid 
szoknya és rövid haj nemcsak a flappert ter
melte ki, a mai kor modern nőjét, de megterem
tette a tiszta nőt is. Mert bizony pár évtizeddel 
ezelőtt a naponla való fürdés még bűnszámba 
ment és'a naponta tisztálkodó nőt igen könnyen 
rossznak minősítették. Ha pedig a divatnak ezt 
az előrehaladását mérlegeljük, örömmel látjuk a 
női test felszabadulását a ruha és miderek tes- 
fetrontó kalodájából, amíg mi férfiak az akasztófa
kőtélnél is keményebb, egészségtelen kemény- 
gallértól még ma se tudunk szabadulni. Az egész
séges görög chilonból hosszú időn át egészség
telen sonkanadrág, a hireationból pedig a még 
egészségtelenebb frakk-ing lett, amire még szoro
san varrott külső és felső ruhák is jönnek. A 
férfiruha évezredek alatt egészségtelenebbé, mig 
a női ruha pár évtized alatt praktikussá és cél
szerűvé vált. A férfiruha formátlan hidegsége 
mellett a női átformálódott természetessé és íz
lésessé. De a divat nagyon gyakran papagállyá 
is átformálja a nőt és itt azután az ízlésnek, de 
legfőképpen a varrónőnek kell beleszólnia. Az 
ízlés nagyon tág fogalom és a legtöbb nő jó 
ízlését úgy akarja megoldani, hogy máson jól 
álló ruhát, saját magán is jónak képzeli. Pedig 
az egyéni formáknak, a kilók mennyiségének, az 
arc színének, a tagok méreteinek, az egyéniség 
alkatának, a lélek berendezésének is közre kell 
játszania a divat elfogadásában. A nő számára 
mindig az a divatos, ami jól áll neki. Ezért ha 
a hölgyek egyéniségük kikutatásával az ízlést 
önmagukon át keresik és önkritikájukon szűrik 
át, úgy nem majmoló divatbábok, a korzónak 
nevetni való papagályai, de szemeknek gyönyör- 
ködtetői, hozzátartozóiknak egyedüli szépségei 
lesznek. Az izlés és a divat az kettő és a kettőt 
egybehangolni csak széleskörű kultúrával, jó 
varrónővel, egyéni önbelátással lehet, amihez nem 
hiányozhat a jól tömött pénztárca sem.

leve n te  tiszti-bál február 6-án.

Könyvszemle
21 költö
(Folytatás)

Az ifjak között még Szamadó Ernő tűnik 
ki eredeti alföldi és üde hangjával. Kankalin
virágos, napos magyar róna hangja, tiszta ma
gyar ritmusos dalolás. Népdalforrás. Ilyen forrá
sokból bugyogtak ki a népajkakon vándorló da
lok. Ilyen forrásokból folyammá duzzadlan kell 
megszületnie a vidék költészetének.

Különösen két élményt hozott ez a könyv : 
Sinka István és Bakó József verseit. Álmaimban, 
amelyekben felszabadult, megtisztult és meghódí
tott a vidék irodalma, ilyennek álmodtam a da
lok hangját és ilyennek éreztem a dalok lelkét, 
így spontán az ősanyogból gejzírként felszivár- 
ványozódni, harsogón, robajosan, hogy rémülőn 
álljon a belegszavú város az új csoda előtt.

Sinka István : Szűk teret kapott, nem lehet 
felmérni nagyságát. A sóforrásokból feltörő forró 
vizben. a nap csókjától gyémántos kristályokban 
jegesül ki a tartalom : úgy lényegül át élete a 
szavak szikrázó ékköveivé és a sorok világot 
tükröztető tömbjeivé. Lényének minden mozza
nata az átfogott térben élmény, lélekbe ivódott 
és megtermett lira, melyet nem kell formába for
málnia, csak ajtót tárnia, úgy tör fel belőle a 
dal ősi megformállságában. Örökös lírai feszült
ségben, elektromos térben él. életének s a dol
goknak Összesugárzását már dalokban érzi. ös- 
lira, reprodukciójában is eredeti robusztus egyé
niség. Tömör és cicomamentes és mégis monu
mentális. A fogalmak új értelmet és lényeget 
kapnak mondanivalójában. Szétsugározza ön
magát és ez a sugárzás ad új színeket, új ér
telmet a környező dolgoknak.

A víz tükrében Csobánhida 
fürdette magát : fénye villant, 
ezüstje porzott, álltak a fák.
De, bennem valami bánat áradt, 
vitt, sodrott,
nem érdekeltek a piros 
hajnali fodrok,
sietnem kellek, messze volt Várad. 

Ahogyan ezt elmodja, tempósan, ős egy
szerűségben, az ős mesemondó hangján ; mégis 
ezüstös mezők szabadulnak fel, sugároznak szél 
bennem, felkavarodik minden aludt szépség. A 
szavak ösztönösen hatalmas művésze s a magyar 
lira Francois Villon-ja. lehet.

Bakó József : Mér szemlélődőbb, megüle* 
pedeltebb, sötétebb hangú, a mások tragédiáit 
is élő, a mélyre esettekét, jajlángok lobognak, 
füstölögnek napjai felett: a beléje ütközött fáj
dalmak és a mások szomorúságai. Súlyos és 
nehézveretű keserűség a lírája, a szavakon egy 
sokalvert élet közönye és fájdalomcseppje csillog. 
Mosolya nincs : variánsa a rezignáció fanyarizű 
mosolyától a holtat cibáló szélmuzsikáig sok- 
változatú, de mindig barnafelleges. Dalában nem 
illatoznak, nem szineződnek a virágok, csak a 
késő őszi sötétlő akác borong, a tavasz vonitó 
eb, nagy-nagy szélverte sötét vitorla a lelke, 
amely ráborul, betakar mindet.!, ami szín és 
mosoly. írása tömör, komordrapériás mestermű.

Szántó .Róbert. Nemesveretű, nemescélú, 
megtisztult férfilira. Finom vésőkkel, nemes fé
mekből vési, ötvözeteit s a műve mindig Isten 
felé tárt áldozókehely. Líráját és minden mon
danivalóját az Istenhez való viszonya alkotja, 
minden sorában benne él ez az örök' emberi 
függés. Ez a belső remegés, mely szavait átfűti 
és imádságos glóriába vonja.

Miklós Vitéz : Sokhangszerű és sokhangu
latú művész. Harcos, férfias zászlólengető, har
sonákat zengő indulók szava a hangja nagy 
szárnyalásokban, olykor ódái magasságokban. 
Vannak magábahulló, őszifényű, dalt permetező 
percei; halkérintésű hegedűhangok finom szár
nyalása el nem ért álmok napsütései felé Ama
zok harsonásabbak, ezek emberibbbek és — kö
zelebbiek.

Orosz Iván : Róla már szóltam e helyen, 
most csak annyit, hogy lírája mélyül és lassan- 
lassan az én konfliktusa az énnel. A legsubsti- 
lisebb lira, nem én és a világ, hanem legtöbb
ször már én és én magam.

Palasouszky Béla: Finomszavú költő, ha
gyományokat ápol, dalainak zenéjében Várad 
áldott hangja szól, régi* neftie* fények és a kö

rösmenti Párizs emléke ködlik. Puha jambusai 
szelíd vizgyűrűzésében Juhász és Dutka hala- 
vány visszképe sejtődik a szeptemberi égnek méla 
kékjén. Szelíd őszi sugárzás, sápadt dekadencia.

Galambos Dezső ; Kerámia. Igen, kerámia 
a lírája; a szobrász robusztus önmagaadása 
helyett, könnyű ujjak játékos cirógatása, csillo
gón színes, melegillatú anyagon. Szépivű, való- 
szinűllenül stilizált vonalak múló igézete, a szí
nek kábult összhangja, a szavak mozaikja. Chan
sonok, dekadens érzékiség, dekadens gondolat 
nem ügyetlenkezű 'megrajzolása.

Félegyházi Nagy Lajos. Az alföldi hangok 
és keserűségek, a lendületrevégyó álmok és meg
torpanások dalosa, ósegyszerű megnyilatkozása 
az örök vidéki, falusi elhagyatott lelkeknek. Fáj
dalmas, de mégis reménykedő költő. Szerény, 
de súlyos.

Bajkay Lajos: A dalos Ősök lantverő uno
kája gondtépte kobzán vall szerelmet a tépett 
hazának. Valami nagy és nemes tisztultság él
het benne : a rongyos kobzosok földszeretetének 
reincarnációja. A csavargóké, a földteleneké, 
akik dalolták a szépséges ország másoknak nyitó 
szépségeit; kastélyok és paloták nagy lakomái
nak rongyos morzsaszedegelői, akik mégis-mégis 
vértadó szeretettel csüggnek a hazán és harcol
nak érte lanttal és karddal.

Chován József: Lemondás, bús határ, fekete 
varjak, tél, a búcsú, bánata, tépett levelek, le
tört faág, eltaposott élet, halottan nyüzsgő rova
rok : ez az élet nagy nihilizmusa. Örömet is da
loljon, mosolyt és kacagást, emberi embert, vi
rágos virágot és májust, virágzáporos, orgona- 
mosolyú májust is, akkor melegebb lesz értékes 
és erőteljes lírája.

Sárkány Imre : Tiszta és komolytörekvésű 
és ódonillatú líra, a szent hagyományok nemes 
hordozója. A régi gimnázium komoly falaié ez a 
verselés, melyből hozzánk verődik onnan túlról 
Mocskónyi és Benka nemes visszhangja. Becsül
jük meg ezt a hangot, mert sok-sok tiszta szép
ség fakadt fel belőle.

Gyökössy Endre: A Petőfi Társaság tagja, 
sokszor jutalmazott és koszorúzott költő, versei 
komoly értéket jelentenek. A mi büszkeségeink 
közé tartozik s hogy versel küldött alföldi társai 
antológiájába, az csak azt jelentheti, hogy érté
keli őket.

Székely (Nuszbek) Sándor: Szintén babér
ékes lantosa a magyar dalnak, beérkezett költő, 
méltatását méltóbbak már előbb elvégezték.

így együttesen hangereje van a könyvnek, 
komoly és jelentős súlya, nyugodt lelkiismerettel 
mondom, hogy ezt a súlyt nemcsak régiveretes 
poéták, a beérkezettek jelentik, hanem az újak 
is. a most feltörők.

Elismerést érdemel a nyomda is betűiért és 
a szép szedésért, mindenben méltó komoly és 
értéket jelentő könyvek kiadására.

Dolesch Gyula.

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben!

F izessen  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb m agyar képesfolyólratra*

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

T Ű K  Ö R
Szerkeszti: R É V A Y  J Ó Z S E F  
Kiadja: a F r a n k i !  n-Társu lát

Írják a legkiválóbb magyar irók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságírók; illusztrálják a 
legjobb rajzoló* és fényképezőmüvészek.

Évi előfizetés 8'40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit, a Szarvasi Közlöny kiadó
hivatala, Szarvas, l„ Horthy Miklós út 9, sz.



Száraz,
gázgyári

koksz.

REKO RD szén
és fatüzelésű ZEPHIR

kályhák nagyraktára.

Brikett és darabos szenek.
Bükk, gyertyán, tölgy,

aprított és hasábfák.

Legelőnyösebben szerezhető be

Piactér. Telefon 26. BÜK ADOLF FIAI tüzelőanyag
üzletében.

— A Szarvasi Kereskedők Egyesületének vá
lasztmányi ülése. A Kereskedők Egyesülete Ko- 

vácsik Pál elnöklete mellett vasárnap, január 

hó 3-án délelőtt 11 órakor az Árpád-szálló 
külön termében tartotta választmányi gyűlését. 

A gyűlésen megjelent dr. Tóth Pál országgyű

lési képviselő is, mint a kereskedelmi szak- 
tanfolyam tanulmányi tanácsának az elnöke. 
Meghívás alapján résztvettek Raskó Kálmán 
a  tanfolyam igazgatója és Wágner Géza a 
szaktanfolyam gondnoka. Az elnök felkéré

sére Raskó Kálmán igazgató részletes jelen

lést adott a szaktanfolyamról, mely az 1936/37. 

tanévtől fogva a Szarvasi Kereskedők Egyesü

lete fennhatósága alá került. Ismertette annak 
történetét, szervezetét, működését, tanulmányi 
-eredményét és a kereskedelmi főigazgatónak 

az iskoláról lett elismerő nyilatkozatát. Majd 
Wágner Géza a szaktanfolyam gondnoka be

számolt a tanfolyam anyagi helyzetéről, is

mertette az iskola jóváhagyott költségvetését 
■és vázolla annak vagyonleltárát. E jelenlések 

után a gyűlés megválasztotta érdekképviselet
nek a kereskedelmi kamarába delegálandó 
megdizotlját: KovácsikPál elnök személyében.

Levente tiszti-bál február 6.

-  Be kell jelenteni a béresváltozást. Szarvas 

község elöljárósága hirdetményi tett közzé, 

amely szerint minden gazda 15 nap alatt 
köteles a béresváltozást bejelenteni.

— Tavasz a télben. Hétfőn napsugaras, ra

gyogó, valóságos tavaszi nap volt községünk
ben. Nehéz volt ezen a napon a télikabát. 
A  méhek is kirepültek és boldogan röpköd

tek a tavaszias napfényben. Idős emberek a 
szép időből arra következtetnek, hogy még 

erős fagyok és nagy hó lesz az idei lélen.

—  Egy évi anyakönyvi statisztika. A szarvasi 

anyakönyvi adatok szerint az 1936. évben 
Szarvason 527 születés, 248 házasságkötés 

és 417 halálozás történt.
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tOrv. vídvs

évig
'kifogástalan gallért visel, mert ha a viselés vagy mosás 
következtében a legkisebb sérülést szenvedi a

FŐNIX GALLÉR,
úgy a Duna-. Király-vagy Hungária-gőzmosógyar fiókja 
útján folytatólagosan új FONJX-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.

Rémmesékkel rémitgeti egymást 
a tanyák lakossága

Egy körözött egyén körül valóságos legendák szineződtek a nép lelkében

A (anyai élet romantikája, a városok 
zajától való elzártsága a nép lelkűidének 
különleges érzékenységét és képzelődésre 
való hajlamosságát neveli ki. A nagy sár 
miatt szinte hónapokra a várostól elzárt ta
nyák népének különleges lelkivilága van, 
amely a képzelődés hangulatos képeivel 
szerez szórakozást az esténként összegyűlő 
szomszédoknak. A közelmúltban a városban 
kidobolták, hogy senki se fogadjon idegent 
a lakásába éjszakára, mivel egy körözött 
egyén bujdosik a tanyák között. A néplélek 
romantikája rögtön kiszínezte a közleményt 
és pár nap múlva már a leghihetetlenebb 
rémmesékkel ijesztgették egymást a tanyai 
lakosok. Többek közölt hirül járt, hogy az 
egyik tanyában két gyanús alak jelent meg, 
akik egy koffert hoztak magukkal. Amikor a 
gazda megengedte nekik, hogy a csomagot 
otthagyják, továbbmentek azzal, hogy más
nap eljönnek a nagy kofferért. A gazda szo- 
kásszerint korán lefeküdt családjával és már 
majdnem elaludt, amikor zajt hallott a kof
ferből. Azonnal kiugrott az ágyból, előkapta 
vadászfegyveréi és a kofferből kibúvó alakot 
lelőtte. A nagy durranásra a tanya elölt kó
száló két egyén is futásnak eredt és az egyik 
ezt kiabálta vissza: „Szerencséd, hogy le
lőtted, mert másként ő végzett volna életed
del I" Hogy azután mi lett a dologbói, arról 
senki se tud beszámolót adni. — A másik 
legenda még hihetetlenebb és borzalmasabb.
Az egyik tanyában egy jól öltözött egyén 
jelent meg egy este, aki vacsorát és szállást 
kért. Vacsora közben egy ezerpengősökkel 
telt erszényt mutogatott, majd beszéd közben 
rávette a gazdát, hogy az éjszakára három
ezer pengőért adja el fiatal feleségét. A pénz 
csábítására a gazda beleegyezett és kiköltö
zött az istállóba. Reggelre ébredve a felesége 
nem jelentkezett. Amikor már délfelé járt, 
gyanút fogott, előhívta a szomszédokat és 
betörték a szoba ajtaját. Megborzadva látták, 
hogy a fiatal asszonyt ismeretlen lovagja a 
kenyérvágókéssel megölte és teljesen feldara
bolta. A levágott fejen pedig ez állott: „így 
jár az, aki eladja a feleségét 1“ — Természe
tesen ezek a legendás történetek minden 
komoly alapot nélkülöznek. Csak arra jók, 
hogy a hosszú léli estéken elszórakoztassák 
egymást a jó tanyaiak. Azonban nagyon so
kan nem tudják, hogy mi a meséből a való
ság és bizony sok álmatlan éjszakát szerez 
egyeseknek a félelem. A vidéki, tanyai élet

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos

Szarvas, li., 149. (a Bárány-vendéglő udvarában)
Készít m ű b ú l o r l művészi tervek szerint! 

Antik bútorokat Javít!
Kedvező fizetési feltételek!

pedig megy tovább, unalmasan, egyhangúan. 
A kitalált meséket is lassan elfelejtik, hogy 
azután jöjjenek újabbak a tanyai lakosság 
ábrándozó lelkületéből foganva. Kétségtelen, 
hogy a rémmesék elterjedését nagyban elő
segíti a nagyon is elterjedt ponyvairodalom 
lelkeket rontó hatása is, amely ellen hatósági 
úton fellépni már szinte elengedhetetlen kö
telesség. A falusi és tanyai lakosságnak ta
nulságos és értékes olvasmányt kell adni és 
akkor a lelki romantikáját nem rémmesékben 
és gangszter történelekben éli majd ki.

— Újból előadják a Tatárjárást. A Szarvasi 

Gazdaifjak Önképzőköre a közönség körében 

megnyilvánult óhajnak engedve január 23-án 

ismét előadatja lelkes műkedvelőivel a ka

rácsonyi ünnepek alatt nagy sikerrel bemu

tatott Tatárjárás cimű hangulatos operettet. 

Az előadás iránt városszerte nagy érdeklő

dés nyilvánul meg.

— Farsangzáró dalestély. A Szarvasi Dalkar 

február 9-én az Ipartestületben farsangzáró 

dalestélyl rendez, amelynek rendezői előké

születei már megkezdődtek.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben január hó l —7-ig a következő bejegy

zések történtek, Születtek: Szirony János és 

Kis Erzsébet leánya Erzsébet, Filyó János és 
Ribár Mária leánya Mária, Sárkány Mátyás 

és Filyó Mária leánya Erzsébet. Házasságot 
kötöttek : Burás Sándor Barát Máriával, Varga 

Sándor Medvegy Máriával, Lábút Pál Roszik 
Erzsébettel. Elhaltak; Burák Mihály l hóna

pos, Gyurik Mihály 7 hónapos, Rágyanszky 

Jánosné Brachna Mária 26 éves, Janurik Mi
hály 84 éves, Fekete Lajos 69 éves. Bárány 

Ilona 10 hónapos korukban.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:
Min. — Max. hó Csapadék Szélirány

1 — 41 — 25 C — — D
2 -  4 3 -  27 — — DK
3 -  3 9 t  19 —— DNy
4 — 4 — t  2 — — — DNy
5 t  4 1 t  91 2 2 DNy
6 t  1'6 t  2 3 -  -  DK

jan.



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 „UNIÓ" 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.

—  A községi iktatóhivatal egy éve. A szarvasi 
községi iktatóhivatal 1936-ban 26.458 aktát 
iktatott be, 2882-vel többet, mint 1935-ben. 
A hivatal összesen 35.263 iratot kézbesített 
ki a múlt évben.

—  Álarcos- Ó8 jelmezbál. A Szarvasi Iparos
inak Önképzőköre február 7-én rendezi meg 
az Árpádban hagyományos álarcos- és jel
mezbálját.

—  Családias összejövetel. A Szarvasi Ipa
rosasszonyok és Leányok Egyesülete vasár
nap, január 10-én este 8 órai kezdettel az 
Ipartestületben műsoros családias összejöve
telt rendez.

—  Iskolánkivüli népművelési előadás. A 
Szarvasi Nyugdíjasok egyesületének saját 
helyiségében (Benka Gyula utca 125.) januér 
10-én délután 5 órakor Janowsky György 
igazgatótanitó a „Magyar tenger mint fürdő
hely" cimmel tartja meg előadását. Az elő
adás nyilvános és azon bárkit szívesen Iát 
a vezetőség. — Január 3-án Némethy Samu 
nyugalmazott polgári iskolai igazgató, mint 
az egyesület elnöke, tartott előadást „Az egye
sületi élet“ címmel, melyet nagyszámú kö
zönség hallgatott végig. A hallgatóság az 
előadás befejezésekor nagy tapssal jutalmazta 
az előadót, értékes előadásáért.

—  Mosolygó temető. Ruttkay Sándor nyu
galmazott ev. lelkész, a jeles egyházi és szép- 
író 300 érdekes és nagyrészben humoros sír
feliratot gyűjtött össze az ország minden ré
széből. Á szarvasi írók jeles nesztora gyűjte
ménye rövidesen megjelenik a Magyar Vidék 
Könyvei sorozat 7-ik számaként. Az értékes 
és különös gyűjteményt olvasóink figyelmébe 
ajánljuk és az előjegyezhető Nagy Sándor 
könyvkereskedésében. Ára 50 fillér lesz.

—  Álarcos- és jelmez-bál. A Katalin-es< ren
dezőbizottsága az elmaradt estély pótlásaként 
szombaton, e hó 9*én este zártkörű álarcos- 
és jelmez-bálat rendez.

—  Egy szarvasi fiatalember szerencsétlensége 
Fejten. Ács István szarvasi születésű buda
pesti lakos. MÁV segédtiszt Budapesten sze
rencsétlenség következtében meghalt. Hozzá
tartozói a szerencsétlenség körülményeiről 
eddig még közelebbi értesítést nem kaptak.

—  Elégett egy szalmakazal. Rapkovszki Mi- 
hélyné szarvasi tanyáján Szrnka Mihály hentes 
tulajdonát képező szalmakazal ismeretlen ok- 
bóL kigyulladt és teljesen elégett. A kár 240 
pengő. Biztosítva nem volt.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle
Petőfi ÓS Júlia történelmi regény I— IV. kö

tetben (600 old.). Irta Tiboldi József. Megjelent 
Kókai Lajos kiadásában. Ára 10 P. Tárgya: 
Petőfi és Júlia szerelmének és házasságának tör
ténete. Eleiük legboldogabb időszaka : megismer
kedés, küzdelem o boldogságért, esküvő, mézes
hetek. Pelőfi költeményei, úti levelei, Júlia nap
lója és levelezései felhasználásával. A cselek
mény hátterét Szatmár megye történelmi neveze
tességű helyei alkotják. A regény példa és tanul
ság céljából az olvasó lelki szemei elé idézi a 
megye történetében kiváló szerepet játszott sze
mélyek, mint: Bakócz Tamás, Fráter György, II. 
Rákóczi Ferenc, gróf Károlyi Sándor, Liszt Fe
renc, gróf Teleki Sándor és mások alakját. Az 
írónak, amikor Pelőfi legszebb költeményeit egy 
csokorba fűzte s a verses gyűjtemények száraz 
egymásutánja helyeit a rekonstruált külső és 
belső események drámai jeleneteivel a versek 
között lévő hézagokat kitöltötte, az volt a szán
déka, hogy az érdeklődési fokozza s a költemé
nyek elevenen-hatóbbá tételével Petőfi megisme
rését elősegítse. Petőfi politikai felfogását, a múlt 
század negyvenes éveinek politikai mozgalmait 
és szereplőit pedig a Trianon utáni magyarság 
szemüvegén keresztül azzal a céllal mulatja be. 
hogy Petőfinek, mint világirodalmi nagyságnak 
magyar voltát demonstrálva, igazságtalanul meg
csonkított hazánk iránt a művelt nemzetek lelké
ben rokonszenvet ébresszen.

—  Gulácsy Irén, Hunyady Sándor, Márai Sán
dor, Zilahy Lajos irták az Uj Idők újévi számá
nak vezetőcikkeit és elbeszéléseit. Díjtalan mu
tatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal. 
Előfizetni a lapra Szarvason Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében lehet.

—  A Nagyar Művészet új száma nagyobb ter
jedelemben jelent meg és a Nemzeti Szalonban 
rendezett kiállítás kép- és szoboranyagának leg
kiemelkedőbb darabjait ismerteti. A szám cikkeit 
kiváló reprodukciók kisérik.

—  Nyolcszáz liter vizbe kerül egy színpadi 
zivatar, 200 mézeskalács, 500 sorsjegy, ezernyi 
ismeretlen kellék szükséges a színpadi sikerhez. 
Erről ír a Színházi Élet legújabb száma. Darab
melléklet a Belvárosi Színház nagy sikere: Meg
védtem egy asszonyt. Egyes szám ára 60 fillér.

— A Milliók Könyve. J. Vincent: Hotel Exo- 
tique c. regényét hozza legújabb számában. Új

szerűén érdekes és izgalmas regény, amelyből a 
szép és meghaló szerelem sem hiányzik. Ára 20 
fillér, kapható mindenütt.

— Az Én Újságom újévi számában kezdődik 
Benedek Rózsi folytatásos története, amely Mun
kácsi Mihály életéi mondja el a gyermekeknek. 
Előfizetési dij negyedévre P 1*90.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
12050 1936. tkvi szám.

Árverési hfrdetmény«kivoiia4
Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszer- 

művek Rl. végrehajtalónak Dezső Sándor és neje végre
hajtási szenvedők ellen indított végrchnjtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 46 P 32 f 
tőkekövetelés és járulékai behajtása végeit n szarvasi 
kir. járásbíróság területén levő Öcsöd községben fekvő 
s az öcsödi 1306. sz. betétben A I. 1—2. sorsz. 1615., 
1616. hrszám alatt foglalt 173 és 148 négyszögöl terü
letű beltelekben fekvő 528. Öisz. házra és udvarra és 
kertre — 1381 P kikiáltási árban.

A fedezeti elv alapján kimondja a telekkönyvi ható
ság. hogy az ingatlant az árverésen csak akkor lehet 
eladni végrehajtató kérelmére, ha az ezennel meg
állapított 5000 P legkisebb vételár adatik meg.

Az árverést 1937. évi március. hó 30. napján délután 2 
órakor Öcsöd községházánál fogják megtartani.

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

Az érverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí
tolt óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezése
rői kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t.-c. 147
150.. 170. § § ;  1908. LX. t.-c. 21. §).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar. kötelei 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni (1S08. XL. t.-c. 25. §).

Szarvas, 1936. évi december hó 30. napján.

Dr. Zerinváry s* ké A kiadmány hiteléül^
kir. járásbiro. Olvashatatlan alairas

kezelő.

P U B L I K Á C I Ó

Ezüstszőlőben ház eladó. T III. 507.— Takarmány
répa eladó. 1. 18. Ház és kenderföld eladó. IV. 438. 
Varrógép eladó. 1. 380. — Tanyást keres. II. 145. — 
Legjobb, legolcsóbb lop és a leghűbb barát a Szarvasi' 
Közlöny I Olvassa és terjessze!

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . . .  19'20--- ■'—
Tengeri m, . . . .  9 60 — — —
k 1/1-   •

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, I.. Horthy Miklós 

út 9. sžem.

. Nap.i 2—3 pengős kereset ügyes embereké
nek. Érdeklődni lehel a kiadóhivatalban.

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

Fblclft' ixo&MztB'éi U idí NÁdY' SÁNDOR" 
NymÁtott a Szarvul KSzlfcy ét LapkUjMtvtV

1 t ib lujúmÁifíkám, U HMt* Mflflfe mi %
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A  magyar szellemi élet tükre: a TÜKÖR
A SZARVASI KÖZLÖNY előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető 
meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.

A SZARVASI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára helyben negyedévre 
318 P, egy hónapra 1'06 P, vidékre negyedévre 3*68 P.

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.

I t t  l e v á g a n d ó !

A  SZARVASI KÖZLÖNY t. Kiadóhivatala
SZARVAS

Mint a SZARVASI KÖZLÖNY politikai hetilap előfizetője, ezennel előfizetek a

TÜKÖR-re 193...................................................-tói 193................................................... -ig
a lapjukban hirdetett feltételek szerint.

Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet— egyidejűleg küldöm.

Szarvas, 1936......................................................

Foglalkozás:......... :................................... . Postai d m :..............................................


