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Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimezendők ! Telefonszám 16.

Elismerés a magyar 
• kisiparosoknak

Örömmel vertük tudomásul 

Bornemisza Géza iparügyi mi

niszternek a képviselőházban el

mondott beszédéből’, hogy a ma

gyar Ipar óriásit fejlődött az el

múlt években. Kitűnt a miniszter 

szavaiból, hogy a sötét gondok

kal teli trianoni korszakban az 

ország lakosainak száma mintegy 

hétszázezer lélekkel emelkedett 

s a hétszázezer ember közül a 

magyar iparban háromszázhet

venezer tudott elhelyezkedni, 

míg ugyanakkor a mezőgazda

ságban nyegyvenötezren jutottak 

munkához, kenyérkereseti lehe

tőséghez. Ezek a számadatok 

szemléltetően bizonyítják iparunk 

szinte példahélküi álló fejlődését 

Tíz esztendőről adott hű képet 

Bornemisza Géza, kiemelve, hogy 

az elmúlt évtizedet a fokozott 

Vmunka, a töretlen irányú fejlő

dés jellemezte. Nagy elismeréssel 

emlékezett meg a magyar mun

kásról, kisiparosról, megdicsérve 

azt,az egészséges, nagyszerű szel

lemet, mely az , iparban dolgozó 

tízezreket áthatja s mely lehe

tővé tette, elősegítette a ma már 

egész világon elismert magyar 

ipar izmosodását. Magyarország

ról magunk is szerettük azt mon

dani, hogy mezőgazdasági állam, 

a miniszter pedig kimutatta, hogy 

például az utolsó békeév nemzeti 

jövedelmének 37 százalékát az

ipar és a bányászat adta, s ugyan

akkor a mc*2Őga7daság 33 szá

zalékkal járult hozzá a nemzeti 

jövedelemhez.

Beszédes s?ámok ezek, melyek 

jogosan tölthetnek el bennünket 

büszkeséggel. Nagyon is igaz az 

a megállapítás, hogy ipar nélkül 

félkarú óriás a nemzet. A ma

gyar nem akart félkarú óriás 

maradni. A ránk kényszerített 

trianoni békeparancs után óriási 

léptekkel indult meg az iparosí

tás. Egymásután emelkedtek a 

gyárépületek, indult meg a te

remtő munka az üzemekben. A 

magyar tehetség, akarat, kitar

tás rövid idő alatt póiolta évti

zedek mulasztását. Maguk az ^ 

illetékesek is azon voltak, hogy 

hogy főként olyan gyárak léte

süljenek, melyek a magyar me

zőgazdaság terményeit dolgozzák 

fel, mert a mezőgazdaság és az 

ipar úgy összetartozik, mint két 

kéz, mezőgazdaságnak és iparnak 

közös a feladata: biztosítani a 
magyar életet és jövőt. Ma, ami
kor a nemzet az egész világra 

kiterjedő háborúban élet-halá 
harcát vívja, mind a mezőgazda
ság, mind peig az ipar hatalmas 
hadiüzem, ahol minden munkás

kéznek össze kell dolgoznia, mert 
czak ez az együttmunkálkodás 
biztosíthatja a két hadiüzem nem

zetért való^ténykedésének zavar
talanságát; "eredményét.

Chován József csabacsűdi lelkész 
mondja az ünnepi beszédet 

a leventék Mikulás-ünnepségén
Hétfőn délután öt órától Ünnepli Szarvas ifjúsága 

Magyarország kormányzóját

A Kormányzó Úr Őfőméltósága 
névestélyének tiszteletére decem

ber hó 5-én délután 5 órakor 

tartandó zenés fáklyás felvonulás, 

utána a piactéren tartandó ün

nepély műsora:

1. Hiszekegy. 2. Levente in

duló. 3. Ünnepi beszéd, tartja 

Chován József csabacsűdi ág. h. 

ev. lelkész. 4. A szarvasi levente 

egyesületi élet vezérgondolata. 5- 

Horthy Miklós udvarában . . .  6. 

Megnyitó szavak. Krajcsovicz J. 

ifjúvezető. 7. Horthy Miklós sej- 

haj azt irta a levélbe . . .  8. Az 

otrantói tengeri ütközet történe

tét ismerteti Paluska J. "9. Haj- 

nalodik közeleg a reggel... 10. 

Bogár Imre balladá|a. Fodorják P. 

ivö. Megbeszélés. 11. Hotthy Mik

lós én is a tied vagyok__12.

Mese a kiskondásról meg a med

véről. Súlyán J. 13. Esik az eső 

ázik a heveder . . .  Í4. Kőmíves

Kelemenné balladáját elmondja 

Dörnyei József ivő. Megbeszélés. 

15. El kéne induln i... 16. Mese 

a király és a kanászról. (Povázsai, 

Borgulya és Dörnyei). 17. Meg

ismerni a kanászt. . .  (Laluska, 

Melich, Nyemcsok, Molnár, Ba

logh). 18. Úgy tetszik, hogy jó 

helyen... 19. „Abi-bábi de be

teg.” Népi tánc. 20. A malomnak 

nincsen köve . . .  21. Móka • egy 

szál cérnával. 22. Szélről legel
jetek .. . 23. Nolc forint húsz 

krajcár... Fodorják P. 24. Ég a 
gyár. Páros móka. Rákosi és Kö
rösfalvi. 25. Amott legel, amott 

legel. .^^26. Jó leventével-es nem- 
törénhetik meg. (Négy mulatsá

gos kis történet). 27. Tábortűznél 
így jutalmazunk: „Összeverem 
ropogós tenyerem!- Lafuska. 28* 
Horthy Miklós táborában . . .  29. 
Zárószó. 30. Elmegyek, elmegyek, 
hosszú útra megyek. . .  31. Nem
zeti imánk.

Újból szabályozták a zsír 
beszolgáltatását 

, és a sertés adásvételét
Egy öttagú háztartásnak „ha két sertést vág le, 
tizennyolc kilógramm zsírt kell beszolgáltatni.**

Vasárnap délután két órától 
nagyválasztmányi ülést tart 
a MÉP'szarvasi szervezete

Dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselőnk beszámoló beszédet mond 
a Polgári Körben megtartandó választmányi ülésen

A Magyar Élet Párt szarvasi

szervezete december 5-én, pon

tosan 2 órai kezdettel nagyvá

lasztmányi ülést tart a Magyar 

Élet Párt szervezetének a Pol

gári Körben lévő párthelyiségé

ben. A nagyválasztmányi ülésen 

a párt vezetősége mellett meg

jelenik dr. vitéz Zerinváry Szi

lárd országgyűlési képviselőnk 

is és beszámolót mond a kül- és 

belpolitikai helyzetről, a képvi- 

selŐház munkájáról és az aktu

ális kérdésekről. A nagyválaszt

mányi ülésre a választmány tag- 

jaft és a párt tagjait és minden 

érdeklődőt ezúton hív meg a 

Pártvezetőség.

A hivatalos lap vasárnapi szá
ma közli a közellátásügyi minisz
ter rendeletét a sertés és zsira
dék beszolgáltatásának és forgal
mának újabb szabályozásáról.

A rendelet értelmében a 20 
kilónál nehezebb élő sertést de
cember hó 1-től kezdve csak a 
rendelet rendelkezései szerint 
szabad eladni és megvásárolni. 
A rendelet kiterjed a december 
1-e előtt megvásárolt, vagy bér- 
hizlaló szerződéssel lekötött,' de 
a hizlaltatónak tényleg még át 
nem adott sertésre is.

A bérhizlaltató a lekötött ser
tést csak a közellátási miniszter 
utasítása alapján kiadott átvételi 
utalvány ellenében veheti át. Ma
gánháztartások a szerződés alap
ján hizlalt sertést a hizlalótól át
vehetik, ha az illetékes községi 
elöljáróság a sertésre vágási en
gedélyt ad. Sertésvágási enge
délyt csak ennek adnak, aki a

vágástól számított egy évre a 
háztartáshoz tartozó egy éven 
felüli személyek zsítjegyjogosult- 
ságáról? illetőleg a hatósági zsír* 
ellátásban való részesedésről le
mondott.

A háztartáshoz tartozó minden 
négy, egy éven felüli személy 
után egy-egy sertésre kell vá
gási engedélyt kiadni, egy sertés 
vágása esetében tehát 4 személy 
zsírjegyét kell visszaadni. Ha * 
háztartás ennél több személyből 
áll, ezek a hatósági zsírellátást 
igénybe vehetik. Ha a háztartás
hoz tartozó személyek száma 
négynél kevesebb a vágási en
gedélyt ki kell adni egy sertésre, 
de az engedélyest a megszabott 
kőtelező zsírbeszolgáltatáson fe
lül annyiszor 2 kiló zsír beszol
gáltatására kell kötelezni, ahány- 
nyal kevesebb a háztartás tagja
inak száma négynél; ha tehát 
egy három tagú háztartás kap



vágási engedélyt, a levágott ser
tés után nem 4V hanem 6 kiló 
zsírt kell beszolgáltatni. Ugyanez 
a helyzet akkor is, ha a háztar
tás tagjainak száma négynél több 
s a háztartás több sertést hizlal- 
tat s vág le. Például egy héttagú 
család két sertés vágására kap
hat vágási engedélyt, a követke
ző zsírmennyiséget kell beszol
gáltatnia: az első levágott sertés 
után 4 kg, a második után 8 kg 
s ezenfelül — minthogy a máso
dik sertést nem 4. hanem 3 sze
mélyre vágták, 2 kg többlet, 
vagyis összesen 14 kg. Egy öt
tagú háztartásnál a helyzet a kö
vetkezőképpen alakul: az első 
sertés után 4 kg zsírt kell be
szolgáltatni, a második után 8 
kgt, s ezenfelül — minthogy a 
második sertésre csak egy sze
mély esik, háromszor 2 kg főbb- 
let, vagyis összesen 18 kg. A 
háztartási alkalmazott a háztar
tás tagjainak számába beleszámít. 
A rendelet már életbe is lépett.

H Í R E K
Istentiszteletek

A üzorvasi nagytemplomban vasár
nap reggel 8 órakor tótnyelvű istentisz
telet s az újtemplomban reggel fél
1 1 -kor magyarnyelvű istentiszteletet tar
tanak. Nindkét templomban bemutat
kozó szolgálatot végez Székács Sámuel 
nagyszénást vallástaníto lelkész csü
törtök este ‘‘-kor az újiemplombán ma- 
gyarnyelvü ádventi esti áhítat. -

. istentiszteletek a róm. kut. templom
ban i  Reggel 6 órakor minden nap ad- 
ventben hajnali mise. Vasár-és dnepnap 
fél S-kor diákmise. 10-kor s^ent beszéd, 
.hagymise., Délután fél 4 órakor ájtp- 
^tosság, 4  fkakor t^dy^nü dőhjtán_ az .

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében, — B.blia órák 
csütörtököli este 7 órakor ugyanott. 
Kondoroson minden hónap második 
Vasárnapján délelőtt 2 órakor van 
istentisztelet a községi iskolában.

— Országgyűlési képviselőnk 
mentelmi ágyeke! adott elő. Dr.
vitéz Zerinváry Szilárd, a szarvasi 
kerület országgyűlési képviselője 
a mull hélen pénteken, a mentelmi 
bizottságban több ügyel adott elő 
és a bizottság minden javaslatét 
elfogadta. Országgyűlési képvise
lőnk a meghatalmazást vita során 
is beszédei mond a képviselő
házban. Mivel az u *óbbi hetekben, 
valamint a következő héten állan
dóan tárgyalásokon és üléseken 
vett részt, elnézést kér ezúton ke
rülete lakosságától, hogy személyes 
ügyekben ez időkben nerfi állhat 
a panasztlevők rendelkezésére.

— Előadás a Művészeti és 
Tadománybarát Társaságban« A
szarvasi Művészet- és Tudomány- 
barát Társaság december 6-án, 
hétfőn este 8 órai kezdettel a 
Polgári Kör különtermében havi 
előadó ülést rendez. Ez alkalom
mal dr. Juhász Miklós m, kir. já
rási állatorvos tart előadást. „A 
nem öröklése és annak befolyá
solhatósága" címen. Az előadó
estre a  Társaság tagjetit és az ér
deklődőket ezúton hívja meg az 
Elnökség.

— Korhizavatás. A szarvasi 
Galóhalmí Olvasókör e nyír fő- 
lyányán felépített körépQletét e. hó 
5-én, vasárnap délután 6 órakor 
kezdődő ünnepség keretében fogja 
felavatni.

A pénzügyigazgatóság felhívása 
az adófizető lakossághoz

Aki lefizeti az adóját, a honvédelem sikerét mozdítja elő
A pénzügyigazgalóságok felhív

ják az adózó közönséget, hogy 
adófizetési kötelezettségének de
cember hó végéig tegyen eleget. 
Aki adótartozását a folyó év vé
géig kifizeti, egyrészt hazafias kö 
lelezetlsépének lesz elegei, ameny- 
nyiben az orszógépítő nagy munka 
eredményességéi és a mai idők
ben mindennél fon‘o9 *bb honvé
delem sikerét mozdítják előt de 
másrészt saját magának is jelen

tős anyagi előnyt szerez azáltal, 
hogy megtakarít lovábbi 6 száza
lék késedelmi kafnaiol, 3 százalék 
végrehrtjiási köllséget, sőt a folyó 
évre kivetett adójának 2 százalé
kát viss/.a is térítik. Jelen ős er

kölcsi és anyagi előnyöket szerez 
tehát magának minden adózó aki 
köztartozásait n folyó év decem* 
bér hó 3l*ig Mk.̂ r a községi adó- 
pénztárnál készpénzben, vagy a 
poslćihivrtfalóknál csekkel kifizeti.

A szigora ellenőrzés ellenére még mindig 
sokan akarnak hízott libákat 

Budapestre szállítani
A mezőtúri rendőri büntetőbiró ismét több szarvasi lakost 

büntetett meg engedétymélküU libaszitlitásért
A budapesti feketepiac legjelen

tősebb szállítói az utóbbi időkben 
nagyrészt szarvasiak vonok. A 
könnyű kereseti lehetőséi,' miatt 
igen sokan abbahagylak tisztessé
ges foglalkozásukat és tejesen a 
fekete-éruszállílás és kereskedelem 
szolgálatába álltak, mert még a 
gyakori razziák ellenére is oly ke
reseti lehetőségek nyíltak, hogy 
sokkal könnyebben biztosítottak 
könnyű megélhetési lehetőségei. A 
szigorú ellenőrzés azonban csak 
fokozódik, már a szarvasi vasút
állomáson is tartanak vizsgálatot, 
aki pedig itt mentesül a vizsga 
(atban, azt, Mezőtúron igazoltatják 

p)t fekete..podg yá _ 
szét. Áz elmúlt hetekben Mezőtú* 
ron ismét löbb szarvasi lakost ér
tek tetten, amikor engedély nélkül 
libákat akartak Pestre szállítani. 
A mezőtúri rendőri büntelöbiip 
a közelmúltban büntetőparancs 
kiadásával a következő ítéleteket 
hozta. Csonka János szarvasi cu
korkaárus 1. kér. 234. hsz. alatti 
lakos 2 levágott és megkopasztott 
hízott libát akart Pestre szállítani. 
A büntetőbíró 10 napi elzárásra

átváltoztatható száz peng5 pénz- 
bünlelésre ítélte. Prjevara Mihályné 
.Temesvári Ju'iánna, szarvasi ci 
pész:nes;er neje egy libát, Uhljar 
György szarvasi 1 . 652 sz. alalii 
napszámos t*>jy hízóit libát, Mrena 
Róza IV. 521. sz n'alli lakos 1 
libái, Khsík Jánosné - Koszíi Judil 
Krakó 125. sz nlaifi lakas egy 
libát, Varga Margit IV.. 521. sz. 
aUtli Uko* egy' libát, Mrsan 
Györgyné Pribel Zsuzsanna egy 
libát, Urbancso’i Pálné Kérész* 
túrki Erzsébet egy libát akartak 
Pestre vinni. A mezőtúri rendőri 
bünlelőbiró 5 — 5 n**pra átváltoz 
tathpló 50 — 50 pengő pénzbünte
tésre ilélle őket.,—  Kulesák Jánoi 
szarvasi gépkocsivezeló 2 libát és 
egy kacsát akart Pestre szállítani. 
A rendőrbíró 10 napi elzárásra 
átváltoztatható 100 pengőre. Erdé
lyi Imréné Misur Erzsébet 111. kér. 
419. sz alatti lako9l pedig, aki 
szintén két libát , akart Pestre vinni
6 napi elzárásra átváltoztatható 
60 pengő pénzbüntetetésre ítélte. 
A rendőrbíró a lefoglalt hizoit li
bákat elkobozta és a kincstár ja
vára értékesítette.

— Felhívás* A Protestáns Nőszövet
ség ezúton is felhívja városunk protes
táns társadalmának figyelmét, hogy a 
karácsonyi felsegélyezés céljaira gyűj
tést indított meg. Szeretettel kérünk 
mindenkit/hogy ezen akciónkat támo
gatni szíveskedjenek. A gyűjtést Szvák 
Andrásné vétfzi, de a lelkészi hivata
lok is fogadnák el a Nőszövetség ezen 
céljaira adományokat

— Nyng«lombavonatts. A ke
reskedelemügyi miniszter Pásztor 
Pál szarvasi postafőfelügyelőt sa
ját kérelmére löbb mint 40 évi 
szolgálat után nyugdíjazta. Pász
tor Pál négy évtizedes működését 
nagy részben a szarvasi postahiva
talnál töltötte el. Szerény és ud
varias modorával, végtelen egy-

szerű ségévei és köz vetjpnségével, 
meleg emberbaráti együttérzésével 
Szarvas lakosságának legteljesebb 
megértését és tiszteletét vívta ki. 
Megérdemelt pihenőjéhez jó egész
séget kíván tisztelőinek, kartársai
nak és barátainak kiterjedt tábora.

— Szalonnát lopott a tanyán*
Landnyik Janó* kondorosi lakos 
Kozsuch Pál tanyájára ment át 
egy.alkalommal. A tanyában lévő 
leánykát elküldte és ezalatt fel
ment a padlásra és másfél kilónyi 
szalonnál vágott le egy oldals?a- 
tonnából. A kir. járásbíróság egy 
hónapi fogházra és háromévi jog
vesztésre ítélte.

S Z E R  D Á N  É  S  S Z Ó M B A  T 0 N

Z S Í R Á T V É T E L
DÉLELŐTT 8-12-IG. DÉLUTÁN 2—4-IG. 
Az átvételi hely IV. kér., Beliczy út 164 sz.
IfersMtt vic*«arkik, Umü «• «otí»T sert«** fttylslUi 

V I T É  Z  T Ó T H J Á N O S  
Községi zsirgyQJtA és Jogosított AllatkoroskodS.

Miklós napján
Magyarország Kormányzójának 

névünnepének előestéjén minden 
igaz magyar lelke szeretettel száll 
el a hadai vár felé ahol az or
szág legfőbb Vezére, szeretett Kor
mány zó Urunk él és minden tetté 
vei szeretett népének, a magyar
ságnak szebb jövnjén munkáiko* 
dik. Kormányzó Urunk adta ne
künk az első világháború egyik 
lég hősibb eszményét, azután a 
legnagyobb viharban kibontotta a 
szegedi gondolat zászlaját és ez
zel a jobboldali eszmével mege
lőzött minden más nemzetet Or
szág mentő és országépitö, majd 
országszerző munkája bennünket 
mindig u legteljeebb hálára kö
telez #\s amikor névünnepén min
den magyar jókívánsága keresi 
ói fe/, mindnyájunk lelkében ön
magunkra találással kell éreznünk. 
hogy ki ő nekünk, mit köszönhe• 
fűnk neki és hogy az általa mu
tatott keresztény magyar jobbot- 
dalisághoz a legnehezebb időkben 
is hűeknek ke// /ennünk, mert 
ezen fordul meg a magyarság 
szebb jövendője. Miklós napján 
fogadalmat teszünk hogy atyai 
Vezérünkhöz és iránymutatásához 
a legnagyobb megpróbáltatások 
idején is hűek maradunk.

Vihar után
ítéletidő J3tt. OrkáR?zarfl szélvész 
Vadul rugía, verte a házak falát;
Ovöltve süvöltött; félelmetes hangja 
Bömbölve hömpölygőit árkon»bokron ái !

Amerre elrohanj, pusztulás volt útja,
A fák sírva nyögtek ereje alatt.
Nagy fákat csavart ki, ágakat letépett. 
DUbörgött a fold Is léptei alatt i

Vihar után — éppen a körút sarkánál,
Egy fa alatt — a szél dobhatta oda — 
Kicsi madár fészek, puha, tollal béleli,
Kis madár családnak védett otthona.

Tanácstalan álltam. Néztem a kis fészket: 
Mennyi drága munka 1 Mennyi szeretet ? 
Egy meleg kis otthon, drága, puha, védeti. 
Melyben még nem rég boldogság nevetett I

Majd ha hazatérnek, keresik a fészket’ 
Könnyes szemük némán, fájón széűekint... 
De áldott az Isten a győz újra az é|pt 
ÉS a kicsiny fészek felépül megint t

ŐSZY ESZTEB

— Fénykipklállíftas a gimná
zinmban* A szarvasi gimnázium 
ifjúsági Foto-Köre fényképkiállitást 
rendez a gimnáziumban. Kiállí
tásra kerül a budapesti ál’ami 
felsőkereskedelmi iskola vándor
kiállításának mintegy 150 db. 
szebbnél szebb fénykép felvétele. 
A kiállítás megtekinthető decem
ber 5—6 án a gimnázium első 
emeleti helyiségeiben délelölt 
10— 12. délután 2 —4 óráig.

— Nagymennyiségű tojást akar« 
tak Budapestre szállítani. Császár 
Jánosné szarvasi 111. kér. 367. az. 
alatti lakos szállí'áai engedély nél
kül 80 darab tojást akart Buda* 
pestre szállítani. A budapesti pá
lyaudvaron a detektívek elfogták 
és az élelmiszerkihágási rendőrség 
büntetőbírája 2 napi elzárásra át
változtatható 10 pengő pénzbünte
tésre ítélte. — Arnóczki Pálné 
szarvasi lakos 500 darab tojást 
akart engedély nélkül Budapestre 
vinni. Az élelmiszer kihógási rend
őrség bünietőbírája 20 napi elzá
rásra átváltoztatható 100 pengő 
pénzbüntetésre (téllé el. Mindkét 
egyénnél a lefoglalt tojásokat el
kobozták és értékesítették. .
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— Szezonzáró összejövetel. A
szarvasi MOVE-Turul Sportegye- 
sület vasárnap este jói sikerült 
szezonzáró összejövetelt rendezett, 
amelyen viféz Biki Nagy Imre köz
ségi főjegyző mondott emelkedett 

"és hetáfeps beszédet.

—- Anyakönyvi hírek. A 
szarvasi anyakönyvben november 
10—25 ig a következő bejegyzé
sek történtek : Pljesovszki András 
és Kurucz Erzsébet fi** András, 
Tólh Mihálv és Mucha Zsuzsanna 
fia János Mihály. Sebján Fark^s- 
Pál és Sznyida Zsüzsánna fia Pál, 
Medvegy Mihály és Krajcsovics 
Erzsébet fin György, Medve?y Já 
nos és Csonka Anno leánya Kar- 
talin. Sovány János és Polónvi 
Mária leánya Mária. Simon János 
és Komár Judit leánya Judit, 
Krivjanszki János és Hajdú Mária 
fia Jánoft, Hajdú Andrósr és Ko- 
zsuch Erzsébet leánya" Erzsébet, 
Gulyán Mihály és Jancsó Mária 
fia Mihály. Nyemcsok János és 
Valach Erzséget fia János, Duia 
György és Kudlók Judit fia Mihály, 
Medvegy György és Pribelya Mária 
fia Mihály, Liska György és Bá
nyász Erzsébet leánya Erzsébet, 
Litauszki János és Palicska Erzsé
bet leánya Erzsébet. Szekretár Mi
hály és Hanó Judit leánya Judit. 
Gráfik Mános ás Szebegyinszki 
Anna leánva Zsuzsanna. Szvák 
András és Toih Mária leánya Má
ria Erzsébet, Jeten Pál és Gulyás 
Zsuzsánna fia Gyögy. Szriony Já 
nos és Demeter Julianna leánya 
Eliz Rozália, Magyar János és 
Tonovszki Márid fia András. Tra* 
bach Mihály és Bliznak Anna 
leánya Anna. Urbancsok Pál és 
Brezmk Judit leánya Judit, Paulik 
György és- Liska Zsüzsánna fia 
György*Mihá yr-3ertók Mihály ás 
Alexa Zsüzsánna leánya Margit- 
Irén. Rideg Mátyás és Szekretár 
Erzsébet leánya Erzsébet. Házas
ságot kötöttek : Sindel Pál Szkle- 
már Erzsébettel. .Hotecska József 
Tomka Annával, Bógyis Mihály 
Prilz Máriával, Gund a Mihály 
Zleszik Erzsébettel, Mihalecz Pál 
Brusznyiczki Erzsébettel, Mravik 
János ltölle Máriával. Jancsik Mi
hály Nyemcsok1 Erzsébettel, Pollák 
Mózes Klein Reginával. Pribelszki 
János Jancsó ^Etelkával, Csonka 
János Szebegyinszki Máriával, 
Polják Gyögy 'Ponyiczki Judittal, 
Búzás András Hanzó Judittal, 
Varga János- Varga Máriával. 
Gajdos Tamás Szalai Mária-Mag- 
dolnával. aulajíár .^tíyörgy Med
vegy Judittal Kis £ndrás Nyemcsok 
Erzsébeltel. Elhallak: Mizó János 
.82, Oravecz Jánosné Pleskó Judit 
74, Klimalj György 41, özv. Ja
nis Pálné Csaszlvan Anna 81, 
Pohl Gyula 84; Jpyurcsík Jolán 18, 
özv. Roszjarovicfc Andrásné Zu- 
berecz Zsüzsánna 60, Pap Antal 
65. Zaborecz János 88. éves ko
rukban.

Értettem
a nagyérdemüközönséget, hogy 

bármilyen

mezOgazdá^Afll géphez

(traktor, traktoroké, velőgép, eke
é8 afj>tógép)

alkBMftfxsket 
ola)aV>s; zsírt

állandóanrakláron tarlók

Sárkány tójiskereskedö
Széxvap Főv ú t

— Műkedvelő előadás* A Ka-
lo'ikus Legényegylet december hó 
5 én délután 4 órai kezdettel a 
szokásos adventi délutánnal kap- 
csolaib-jn kiférő műsorként : A
FALU GYÖNGYE c. népszínmű
vet adja elő a békésszenlandrási 
ifjúság vendégszereplésével. A 
tiszta jövedelmet a szegények ka
rácsonyi felsegélyezésére fordítjuk.

— Nem szolgáltatta be a be
jelentőszelvényt. Visikok Mihály 
szarvasi bőrmunkást a budapesti 
m. kir. rendőrkapitányság bejelentő 
hivatala, mint rendőri büntető ha
tóság egy napi elzárásra átváltoz
tatható négy pengő pénzbüntetésre 
ítélte, mivel kijelentés alkalmával 
állandó lakhelyéi igazoló bejelentő
szelvényél nem mutatta be.

RENDEZŐSÉG

Időszerű gazdasági kérdések
= = = ■ = = .

Áz állattenyésztés időszerű. kérdései.
Irta : Kactietmann Curt gazd. tanintézeti igazgató.

(I. közlemény.)

A mindenkori keresle!n;k és szllk* 
ségletnék figyelembevételével helye« 
sen beáliiioit é; jól irányított dl* 
lalrenyészlés szolgáltatta a múltban 
is a fő jövedélmel kis és nagy gaz* 
daságban egyaránt, a jelenlegi hábo- 
rús gazdálkodási rendszer, melleit 
meg máginkább. Az állattenyésztés 
ugyanis mindenkor jobban függetle
níthető az Időjárásnak a gazda állal 
be nem folyásolhító szélsőségeitől, 
és még a csekély takarmánymennyi' 
ségel szolgállató aszályos észtén* 
dőkben, vásárolt takarmányok eleié* 
sekor is szép jövedelmet szolgáltat* 
hat a szárító, kereskedelmi érzékkel 
bíró, ügyes gazda kezében.

Az állattenyésztés jövedelmezővé 
tétele érdekében azonban tnulhalalla* 
nul szükséges a már említeti keres* 
kedelml érzék a gazda részéről, to* 
vábbá állatállománya termelő képes* 
ségének is kellő színvonalon kell ál*

lanl. Elengedhetetlen tehál az, hogy 
egyrészt a gazda teljesen tájékozott 
legyen az állati termékeket fiivevő és 
közvelílő ipar és kereskedelem sztlk- 
ségleteiről és kívánalmairól, misrészt, 
hogy jó lermelőképességű állatai le* 
g yenek. Kis lermelőképességű . állat 
ugyanis még magas értékesítési árak 
melleit sem hoz jö/edelrast, viszont a 
nagy termelőSépességfi állal alacsony 
árak mellett is sz:p liszla hasznot 
biztosíthat. Tudott dolog ugyanis, 
hogy mennél nagyobb valamely állat 
termelőképessége,, annál alassonyab * 
bán termel, mert az életfenntartó ta> 
karmány költségeiből kevesebb esik 
a löbbet termelő állat egy*egy kilo* 
gramm termékére, mint a kevesebbel 
termelő állatéra. Amelyik állat pedig 
olcsóbban termel, az több jövedelmet 
is szolgáltai. Világosítsa meg ezt az 
alábbi példa.

500 klloáramu sjl/ú. napi 5 10 15 20 lUer ;

alaptakarmányának ára: 120 120 120 120 fillér

termelő takarmányának ár&:: 63 125 188 250 fillér

összes takarmányának ára: 183 245 308 370 fillér

1 liter lej előállítási ára: 36.Ö 24.5 20.5 18.5 fillér

Lássuk ezek után milyen kívánal* 
makal támaszt az ipar és kereske* 
delem az egyes állati termékekkel 
szemben, és ennek megfelelően' je» 
lenleg mi a gazda által követendő 
Irányzat az egyes állattenyésztési 
'ágakkal kapcsolatban.

Szarvasmarhalenyészlés lerén vt* 
dékllnkön épenúgy, mint hazánk túl* 
nyomó részén a tej*, hús* és erőter* 
melésre egyaránt használható, ve.- 
gyeshasznosítású szarvasmarhák cso
portjába tartozó magyar tarka szarvas* 
marha tenyésztve Indokolt, mert vi* 
szonyalnk közöli —  különösen a köz* 
tenyésztésben — ez váll be a. lég* 
jobban. Az e fajtába tartozó szarvas* 
marhák közül is nem túlságosan 
nagyrámájú, nagyméretű és nagy* 
tesllömegü, hanem a gazdasági lt> 
pusn&k megfelelő alacsonyabb, de 
zömök, széles és mély testalkatú és 
közepes tesllömegü, körülbelül
000—05o kg súlyú egyedeb tenyész
tése Indokolt, mert ezek az egyedek 
bizonyultak a legjobb takarmányár* ■ 
tékesltőknek, legjobb húslarlóknak, és 
az eddigi tapasztalatok szerint az 
Uyen áüttok szolgáltatták a legtöbb 
űsztahasznol a gazdáknak. A hármas, 
hasznosítási irányzat közül általában 
a tejtermelést érdemes az üzletszerű 
előtérbe helyezni, mert jó tejelő tehén 
útján a gazda állandó pénzforráshoz 
julhal. A bő tejelés elérése helyes 
tenyészklválaszlás és okszerű takar* 
mányozás kérdése. Hogy milyen 
eredményeket lehel -tejtermelés terén 
elém) a ml magyar tarka szarvas* 
marhafajlánkkal, arra példa a herceg 
Esterházy hitbizományi uradalom vt* 
lágrekord eredményi elért Déma 171

tehene, mely egy év alatt 19.094 kg 
tejet s abban 095.5 kg lejszírt ■ tér* 
mell (legnagyobb napi tejtermelése;
70.1 kg tej voll). továbbá a Basaj 
155, Bodrog 105, Pirók 119, Luci 32,! 
llszka, 278, korcsa. 0. tehenek, me>{ 
lyek mind 10.000 kg*on Idilli lej-; 
mennyiségei termeltek egy év alatt: 
valamint az; a sok .száz tehén ls», 
melynek évi tejtermelése 5000—10.000, 
kg között váltakozik. Ezek közöli \ 
szerepel a szarvasi m. kir. Tessedik t 
Sámuel középfokú gazdasági taninté-; 
zetnek 24 tehene Is, melyeknek , évi: 
lejhozáma 4332 és 0.074 kg kö*: 
zöt1 Ingadozik. Vannak magyar; 
tarka tehenészeteink, melyek- 0.000,‘ 
7.500 kg-nál magasabb istallóállagot; 
ériek el Közöltük van a szarvasi 1 
gazdasági larilntézet tehenészete Is, ■ 
mely 1934. évben 0.024 kg, 1935. 
évben pedig 0.423 kg islállóállaggíl : 
első voll az ország magyar ttrka le* 
henészetei közöli Mindezek a példák i 
kétségtelenül bizonyítják, hogy a le*, 
henészetekben egyedül helyes és cél*; 
rávezető és egyúttal a leggazdasá* ; 
gosabb egyedi takarmányozás bévé* 
zetésével, mikor minden tehén Jer*- 
melóképességének megfelelő takarmá*: 
nyozásban részesül, valamint céllu* 
dalos törzskönyvezésen alapuló le* 
nyészklválaszlással, amikor követke* 
zelesen a legértékesebb egyedek 
utódait állítjuk tenyésztésbe, milyen 
kimagasló eredményeket lehet elérni. 
Annak igazolására pedig, hogy eze
ket a szép eredményeket nemcsak 
nagyobb gazdagok és nemcsak. 
Dunántúl .lehet eléről, csupán a lő* 
szomszédságunkban lévő Orosháza > 
község ldsgazdáü hozom iel példának. [

— Feketepiac 3000 év előtt.
Semmi sincs új a nap alatt. Ki'* 
nába 3000 esztendővel ezelőtt 
jegyre adagolták a rizst, hogy a 
feketepiac túlkapásait megszüntes
sék. Fatáblácskák voltak a jegyek, 
de az üzérek kijátszónak a jegy
rendszeri, a nép .jegye" nem ju
tott rizshez, cs&k a gazdagok 
csengő aranyai érhettek el a rej
tett rlzskészlelekig. A császár ek
kor közhírré lelte, hogy aki jegy 
nélkQl szolgáltat ki rizst, halál fia. 
És az üzérek visszarettentek a

zugkereskedelemtöl, előkerültek a 
rejtett készletek s a nép milliói 
hozzájutottak legfőbb táplálékuk* 
hoz, a rizshez. Jegyre I Krisztus 
élőit 1100 bán történt ez, egyik 
nagy kinai árviz pusztítása után*

— Lisztet adott el fekete-áron* -
Ifj. Melis Mihály szarvasi lakos 
18 kg. lisztet adóit el hatóságilag 
megállapított áron felül. A kir. 
törvényszék uzsorabirája 10 napi 
fogházra és háromévi jogvesztésre 
ilélie jogerősen.

Mikulásra, karácsonyra
ajándékokról már most gondoskodjon 
dúsan felszerelt raktáramból. Gyermekek részére 
szebbnél-szebb játékok, gyönyörű ba
bák, edények, trombiták, lovak kocsi
val, mackók, autók, felhúzó játékok, hinta 
nagy választékban, társasjátékok, emlék
könyvek, bélyeg- és f ény képal bum ok, 

ifjúsági képes- és meséskönyvek stb, v

ó ri á s i vá lasztékban .
Felnőttek részére a legújabb megjelenésű 
szépirodalmi könyvek, karácsonyi 
albumok, írókészletek, töltőtollak, 

crajonok, levélpapírok slb.

N A G Y  S Á N D O R
könyv-, papír*, írószerkeresk^désében ésjáték- 

osztályán. — Telefon: 16.



— Szabászat és varrótanfoi 
lyam Szarvason. A vármegye 
Alispánja a helyi népművelési Bi
zottság Elnökségének felkérésére 

december hó folyamén ízarvas 
nagyközség leányai részére ingye
nes szabászat! és varrótanfolya- 
mot engedélyezett. A tanfolyumot 
a helyi bizolítág csak abban az 
esetben rendezi meg. ha arra lega
lább 16 leény jelentkezik. Jelent
kezési határidő december hó 4 e 
déli 12 óra. Jelenlkezni a fenti 
terminusig dr. Demján György 
községi jegyzőnél lehet. A hall 

galók beíralási dijul a felvételnél 
10 pengót tarának befizetni. A 
tanfolyam színhelye az állami el. 
népiskola nagyterme lesz.

— Értesítés* Az elöljáróság ér
tesíti a méh tulajdonosokéi, hogy 
a pénzügyminiszter újabb pót- 
cukor utalványokat bocsát a mé
hészek rendelkezésére, ínséges méh
családjaik megmentésére. Igénylő 
lap Lapia Pál méhészkön pénztár- 
noknál III. kér., 145. sz., szerez
hető be.

— Drágán adta tovább a som 
kát. Róthstein Fülöp szarvasi la
kost a kir. járásbíróság 10 napi 
fogház és háromévi jogvesztésre 
ítélte mivel Kondacs Sándor hen
testől vásárolt sonkát megenge
dett árnál drágábben adta tovább. 
Az Ítélet jogerő#*.

— Kevesebb fát szállított* 
Griefsnyik János szarvasi kőmíves, 
tűzifakereskedő Hafner Károly fes
tőnek 865 kg. tűzifát adott el, 
azonban a leszállított bükkfarönk 
csak 550 kg. volt. A kir. járás- 
biióság jogerősen 200 pengő pénz
büntetésre ítélte.

— összeütközött a villamossal. 
■"Székely"Oszkár szarvasi géplaka
tossegéd Budapesten kerékpáro
zás közben nekiment a villamos
nak. Mivel az vigyázatlanságából 
történt, e IX. kér. rendőrkapitány 
ség rendőri bünlelőbirája 3 napi 
elzárásra átváltoztatható 15 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

— Egy gyermekinget tolajdo* 
BÜott el. .. Huszárik Andrásné 
szarvasi lakos Weiaz Bélától az 
udvarra kiakčsztott kötélről egy 
gyermekingel tulajdonított el. A 
S7 érv esi kir. járásbíróság jogerő
sen 8 napi fogházra ítélte el.

Meghívó.
A Szarvasi Gyütnölcsértékesitő 

és Központi Szeszfőző Szövetkezet 
f. évi december hó 12-én délelőtt 
10 órakor saját székházában tartja

évi rendes közgyűléséi,
mely a megjelent tagok számára 
való tekintet nélkül határoz az 
előbbi — határozatképtelen — köz
gyűlés tárgysorozata felett.

A közgyűlésre a Szövetkezet 
tagjait ezúton is tisztelettel meg
hívja az Igazgatóság.

TÁRGYSOROZAT.
1 . ÍJnöki megnyitó, jegyzőkönyvve

zető és jegyzőkönyv hitelesítők, kijelö
lése.

2 . Igazgatóság jelenlése.
Felügyelőbizotlság jelentése.

4. Zárszámadások megvizsgálása, jó
váhagyása éti a mérleg megállapítása.

5. Nyereség felhasználására vonat
kozó határozathozatal.

6. Igazgatóság és felügyelőbizottság 
felmentése.

7. Alapszabály szerint érkezeit indít
ványok.

A tagok száma 619, kiknek birtoká
ban 835 drb. üzletrész van.

A zárszámadások a Szövetkezet hi
vatalos helyiségében 1943. november 
10* tői közszemlére van kiléve. ahol 
ezeket a tagok megtekinthetik.

F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  TELEFON; 64.
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December 3-án, 4  én, 5-én és 6-án, n é g y  n a p i g ,

KÜLVÁROSI ÖRSZOBA
K i e g é s z í t é s :  M A G Y A R  és U F A  h í r a d ó i

D e c e m b e r  S*án, é s 9-en 5  és W  8  ó r a k o r,

A H É T  V I G Ö Z V E G Y
Kiegész í tés :  2 f e l v o n á s o s  k ü l t  ú r f i l m !

Szarvas község képviselőtestülete szüksé
gesnek mondotta ki a tanyai közigazgatás 

megszervezését
A tisztiszéki ülésen két községi szülésznőt 

választottak

Szarvas község képviselőtestü
lete szerdán délelőtt dr. Ugrin 
László járási fószolgabiió elnök
lete alatt tisztiszéki- ülést tartott, 
amelyen a megüresedett két köz
ségi szülésznői állásba Borgulya 
Andrásnét és Novolni Lászlónét 
választották meg. A megválasztott 
szülésznőkhöz dr. Ugrin László 
járási főszolgabíró intézett magas
röptű hazafias beszédet és figyel
meztette őket a mai idők köve
telményeire és hivatásuk teljesíté
sének nemzeti fontosságára. Bor
gulya Andrásné közvetlen szavak
kal köszönte meg megválasztásu
kat valamint az elnöklő főszolga
bíró meleg szavait, Ígéretet tett 
kötelességének buzgó teljesítésére. 
— A képviselőleslület ezután köz
gyűlést tartott Dauda Mihály bíró 
elnöklete mellett. Vitéz Biki Nagy 
Imre községi főjegyző gondosan 
előkészített előterjesztéseiben a 
honvédelmi szolgáltatásokért járó 
térítések felülvizsgálatára hivatott 
bizottságba viiéz Tepliczky Jánost 
és Komár Györgyöt, a földbirtok- 
politikai bizottságba pedig Lelkes 
Pált, Kozsuch Mihályt és Gálát 
Pált választották meg. A képvi
selőtestület határozatában megvette 
a Sonkoly féle kurtát Levente 
Otthon céljára 120 ezer pengőért,

amelyhez a kormányzattól 100 
e?er pengő segélyt kép. A községi 

jogi tanácsadó ti.sztelefdiját 400 
pengőre emelte fel. majd tudo
másul vette az elöljáróság intéz
kedését. ame iy szerint az eljárást 
az elöljáróság megindította a szét- 
omlásra keiülő Révész-féle csaba- 

csűdi zsidóingatlan a község fold - 
jébe beékelődő 68 holdnyi lerö 
leiének a község részébe való 
megszerzésére. A járási gazdasági 
felügyelő beadványára vonatkozó
lag. a képviselőtestület szükséges
nek és megoldandónak határozza 
a tanyai közigazgatás megszerve
zését, azonban az ügy elé nem 
akar vágni, mivel a kormányzat 
töjvényhozási úton most rendezi a 

kérdést a benyújtott törvényjavas
lattal. A Holt-Körös vízellátásának 
biztosítására felállított szivornya 
költségeihez a község évi 500 
pengő hozzájáiülést szavazott meg, 
majd több kisebb ügy letárgya- 
tása. illetve bejelentése ulán ért 
véget a közgyűlés.
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Fizessen elő 

a Szarvasi Közlönyre 1
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Eladó földek:
5 hold szénló kövesút melleit komphoz liözel;
9 3/t hold kilűnő minőségű öntözésre alkalmas szántóföld

Csabacsűdön;
10 hold I. oszt. szántó nagyréti állomáshoz közel; 
12kisholdFurugy- oldal dűlőben kövesúthoz, Köröshöz közel; 
20 kishold szántó (anyával Csabacsűdön kövesúthoz közel;

1 20 hold szántó Kiskirályságon ;
32 hold Csabacsűdön tanyával;
341/i hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
42 hold Külső Ecseren tanyával;
47 hold szántó Kiskirályságon.

Eladó házak:
II. kér., 162. sz. ház több lakással;
II. kér.. 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel;
11. kér., 490. sz. alatti utcai fronton lévő fél ház;

.111. kér., 349. sz. beltelkes lakóház;
Körörsparti nyaraló erős kőépülettel.

Vételre keresünk:
dinnyeföidet és szántóföldeket lehetőleg tanyával és közös 

legelőket; (Tóniszállás, Káka, Szőrhalom).

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik. 

Ugyanott osztálysorsjáték sorsjegyeinek árusítása.

RFBÚHiRDETÉSEK.
. III. k. 90. hsz , Brachnáéknál
bútorozott szoba kie.dó.

. „Opel" férfikerékpár, jó pu- 
mival eladó. Megtekinthető III. 
kér., 291 sz.

. E!adó IV. kér., 32/1. sz. ujo- 
nan fpült modern ház. Érdek
lődni lehet ugvenolt.

. Eqy fejőstehén p-adó. Érdek
lődni lehet I. kér, 176. sz. alatt.

. Jokerben jévő Singer varró
gép eladó. Érdeklődni lehel I. 
kér., 17. sz. ^lati.

. Közvetlen a város mellett 
etty hold és 315 □•öl föld el
adó. Jelenlkezni lehet IV. kér., 
591. szám alatt.

. E*adó mnn^olzugi meder. Ér
deklődni lehM a csősznél.

. Női szübóseöédeket sürgő
sen felvesz dr. Wieiard-szalon.

- Egy bútorozott ki« szobü ciec.
1-re kiadó. Eladó 6 darabból 
élló konyhabútor lentőkkel, egy 
díszes nagy iőda, egy 12 sze* 
mélyes kihúzható asztal, 4 drb. 
Thonet-szék. III. 76 szám.

. IV. kk. 53C alatt egy erős 
igáskocsi eladó.

. Szlrehovszky örökösök sárga- 
hegyesi 47 kát. hold szántó ki
sebb parcellákban is sürgősen 
eladó. Érdeklődni dr. Dörnyei 
ügyvédnél. ___________________

. Siratói s7ÖlJőben 1 hold föld 
eladó. Érdeklődni lehet Kraj- 
csovicz Jánosnál III. kk. 201. sz. 
elöli.

. Angórát és eRyéb fonásra 
alkalmas anyagot kerlolásra 
elvállalok. III. kér., 111. sz.

. Eladó 2 vagy 3 hold szántó
föld V. külker., 254/5. sz. alatt. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. Egy jókarban lévő paraszt- 
subq eladó. Érdeklődni lehet
III. kér., 40. sz.

. A délelőtti órákban irodai 
műnkét vállal, #ors-é» gépírni 
tudó fiatal leány. (Érdeklődni 
lehet e kiadóhivatalban.)

. Eladó a várostól 3 km-re 12 
hold elsőoszlályú föld, vetéssel. 
Érdeklődni lehet Szarvas 111. 
kér., 367. sz.

. Macólaposon 986 D-öl beül
tetett szőlő és gyümölcsös, 
kunyhóval és kúttel eladó. Fel
világosítást nyújt dr. Faragó Jenő 
szarvasi ügyvéd.

. Kétszobás házat keresek 
megvételre. Cím a kiadóhiva
talban megtudható.

• Fogorvosi rendelőbe asszisz
tensnő négy középiskolával fel
vétetik. Cím : a kiadóhivatalban.

* Jobb szoba-kony hás, esetleg 
kétszobás lakást keresek azon- 
n alra. Cimet a kiadóba kérek

FelelSs kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi Kfclony Nyom« 
(Ui és Lapkiadóvállalat nyomdájában 
L kér*, Horthy Mlklásrff 9«

— Elszegődött, ke nem foglalta 
el az állását. Ká<ser Zsuzsánna 
szarvasi háztartási alkalmazott 
Budapesten elszeg Sdött vitéz Der- 
zsy Lajoshoz és eíre 10 50 pengő 
előleget is veit fel [azonban állá
sát nem fggjalta e®. A budapesti 
államrendőrség IX.\Kerületi rendőri- 
büntetőbiréjö ezérL négy napi el
zárásra átváltoztatható 20 pengő 
pénzbüntetésre és {a felvelt előleg 
viszszafizetésére bjintelte.

— Száz pengői, kért a csöves* 
tengeri mázsájáéiK Paulitk Mária 
csabacsűdi lakost csövestengeri 
mázsájáért 100 p> ngőt kért és fo
gadott el. A kV. járásbíróság 
büntelőbirája árdrágítás vissza
élésben mondotta jki bűnösnek és 
jogerősen egyhavi fogházra és 3 
évi jogvesztésre ítélte.

— Ertsr>y Péter: NeW'se volt
Erlsey Péter a szelidlankájú és 
meleghangulalú Dmánúlról került 
az Alföldre és anrikor u Tisza vi 
dékének légy meödiájá! lesi át 
könnyen gördülő firájába, a du
nántúli lélek légy'színeit is bele
szövi költészetébe. A most induló 
és fiatal Ertsey^Péternek ez a ne
mes összhang ad, valami kedves 
és lágy zamatű lifál és közvetlen
séget. Ifjúi lelke :|zelíd elmélyülé
sek közölt meU.g érzelmekben 
robban ki és nein keres semmi 
különcködést, ez pjedig őszinteségé
nek és tehetségének javára írható. 
Negyvenkilenc színes verseit hozta 
kötetbe „Neve Sfs voll" címmel és 
még akkor is, ahjjikor az ifjúi tá
jékozatlanság, az^ érzelmek kifor
ratlansága érezhető, valami kelle
mes lendület haiju át a verseit és 
ez a tehetségnek'nagyérű szár
nyalása. Örömmé kell fogadnunk 
•ennek a fiatal kellőnek megnyilat
kozását, mert erősszárnyakra rög
zített álmodó ésiiszinle lélek meg
nyilatkozása. A ■ kötet Szegeden 
jelent meg a Szi/kits kiadásban.

— Az Új Idfik új számában a ma
gyar olvasóközönség írója, a mostaná
ban ritkán megszólaló Csathó Kálmán 
írt elbeszélést. A láp változatos tartal
mából kiemeljük eV Uj Idők króniká
sának a „Ponyvám! vészel*-ről írt elmés 
históriáját. Annak bizonyítékéul, hogy 
az Új Idők nem zá/Kódzik el új tehet
ségek előli egy fiatal írónő: Bikácsi 
Jolán finom elbesz élését olvashatjuk a 
lapban. — Kosáryr R4z Lola és Bar* 
sányf Gréto szép re fényei folytatódnak 
a Magyar Lányok űj számában. Sok 
szép elbeszélés, ériokes cikkek babák
ról, a vakok intézőjéről, a grafikai ki
állításról. veinek, gtfzcfcg rovatok, ház
tartási tanácsok é&’fefcerkesztői üzene
tek teszik teljes^^Tiitsek Anna nép
szerű leényifjúsaS lápjának ezt a szá
mát — Nagy alatt bandukoló
gyermekek integetek az Én Újságom 
új számának clmltpjáról. A gyermekek 
örömmel olvassj&k/tmajd a kis zseb
órának, meg az . &fterélt ajándéknak 
érdekes történetét. Xjra jelentkezik régi 
kedves pajtásunk, fiába néni és SzurtOR 
is. Díjtalan mutatwmysaámot mindhá
rom lapból bárkinlk küld a kiadóhiva
tal, Budapest, VLj^ndrássy-út 16.

— Hány k o l^  valót beszél 
Ö6sze az átlagmfrer 70 éves kői 
ráig? Egy' néme£linagánludós ki-

t az átlagember 
szót beszél. 

54 oldalas kö- 
naponkinl 54 
év alatt 66 

^könyvet jelen- 
szerint az 

fái? 45001 köny-

számitotta, 
naponkint 18 
Ennyi szóval^ 
tét lelnék meg; 
oldalas könyv 
darab 300 
te ne. Ilyen 
ember 70 éve . ** 
vet beszél természetesen
nem minde^|lt»erre vonatkozik, 
hanem csak a^mvárosok lakóira. 
A vidékiek táe^ipbé beszédesek.


