
XIII. évfolyam, 32. szám. Vasárnap. 1935. augusztus 11.

S z a r v a s i  K ö z l ö n y
F Ü G G E T L E N  P O L I T I K A I  H E T I L A P

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, l. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Telefonszém : 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak : Helyben hézhoz hordva negyed
évre 150 P, 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

Meddig még?
Irta: Krón Ferenc

Az emberi élet legtöbbször bele
kerül az előre nem látott ködbe, ahon
nan azután mindaddig nehéz a tájé
kozódás, amig a jótékony nap a maga 
hatalmával széjjel nem szaggatja, el 
nem űzi a ködöt a levegőrétegek meg
mérhetetlen birodalmába. Ma a leg
több állam életét is ez a köd borítja. 
Innen-onnan még reménytkeltő fénycsó
vák lobbannak fel. Az az érzésünk 
mintha a népek egymás szavára hall
gatnának. Barát kétszeresen megszo
rítja barátja odanyújtott kezét. Akik
nek pedig ellenségeik vannak, azok 
arra az időre várnak, amikor eloszlik 
a gyűlölet, amelyet egy hirtelen elő
bukkant érdek érlelhet meg. Nem kelt 
még fel a népek érdekmentes napja, 
amely minden nemzetnek az útjára 
egyforma igazsággal világítana, hogy 
világszerte megindulhatna a békés fej
lődés. Hol az egyik, hol a másik nem
zet kap egynéhány sugarat s nekivág 
a jobb jövőnek. Haladna is, de útjába 
áll az érdekellentét, amely retteg az 
előrugaszkodástól s műokokkal, tet- 
szelgős áligazsággal elgáncsolja ellen
felét. A gáncsoló tettének jogosságára 
a történelem itélőszéke előtt műitéletet 
irat magának. Bármennyire érzi is a 
sajtó ezt a sajnálatos tényt, érzi, hogy 
a legideálisabb hivatása igazságosnak 
lenni, mégis sokszor kénytelen sutba 
vágni a tisztán tartott históriai cseléd
könyvét és különböző nyomások ha
tására az érdek szolgálatába állani. 
A sajtó a politikai konyhákból kitó
duló ködöt szállítja ki a külvilágba, 
amely betűk alakjában népesíti be az 
újságot s a kiút helyett belealtatja a 
közönséget a bizonytalanság fojtó leve
gőjébe. Nagy kérdések ezek : Meddig 
még ? Mi lesz ? Lesz*e már másként ? 
Van-e jó barátunk ? Merre tartunk ? 
Van-e önerő és bizalom magunkban ? 
A sok kérdés mellett egyet tudunk, 
hogy ellenségünk elég van. Nemzetek, 
a tűző nap, az ég felhői is ellenünk 
vannak. Azt is látjuk, hogy a meg
szállott területen élő magyarság ellen 
halálharcot indítottak, ennek a harc
nak csak egy áldozata lehet: a ma
gyarfaj. Genfben állítólag kiutat keres
nek, de látó és halló idegek nélkül, 
mert nem értik meg az asztalra kerülő 
könyörgő betűket. Nem hallják a sok 
keserű panaszt. Nem látnak és nem 
hallanak, mert a tárgyaló feleknek 
most az a legfontosabb, hogy az

abessziniai pecsenye feketére ne ég
jen, hanem szépen megsülve jóleső 
darabokra legyen Irancsirozható. El
viszik Genfből az európai napot, hogy 
a sötét Afrikában világítson. Mi pedig 
és a lelki páriaságra jutott kisebbsé
gek várunk egy kiútrá, megroppanó 
idegzettel az élet emelkedését. Azt is 
látjuk, hogy a gyárkémények alig-alig 
ontják füstjüket, csak a lőszer- és a 
harcigázgyárakban fo'yik a munka. 
Mi is olvassuk, hogy az egy évtized 
óta évről-évre szaporodó állás- és 
munkanélküli generáció Afrika föld
jén fegyverrel a kezében akarja meg
vetni a lábát, vállalja az ismeretlen 
égövet, csakhogy élhessen, s ki tudja 
nem-e épen ezt az életet hozná ál
dozatul. Mindig volt állami és nemzeti 
érdek, a történelmi egyensúlyt meg is

találták azok, akik érre hivatottak vol
tak. Olyan nehéz ez a nemzetközi 
helyzet, hogy nem találnak kiutat? 
Nem. Csak az a baj, hogy csak egyes 
nemzeteknek van igazuk, csak egye
seknek szabad élniök, a többi pedig 
idegeinek megroppanásáig nézzen b$le 
mereven a sírjába. Elveszik a kisebb
ségek nyelvét, torkára forrasztják a 
himnuszát, bezárják és halálra ítélik 
iskoláit s nemsokára elnémulnak ha
rangjaik és elcsendesülnek templomaik. 
Meddig még? Addig, mig Genfben 
süketek és vakok maradnak. A világ 
sorsát intéző politikusoknak és a nem
zetek sajtójának vissza kell térniök 
az igazság templomába, hogy békét 
teremthessenek. A közös áldozati tűz
nél őszinte emberszolgálattal vigyenek 
be megérzést az egész világ életébe.

ZászJódíszbe öltözve ünnepli meg Szarvas 
Szent István király napját

A z elöljáróság felhívása a Község tehetősebb polgáraihoz

polgáraihoz: nemzeti lobogók beszer
zése iránt. Jólesően hat az érdemes 
elöljáróságnak ez a nemes ösztönzése 
akkor, amikor szomorúan kell meg
állapítanunk, hogy nemzeti ünnepeink 
alkalmával alig lenget egyet-egyet a 
szél sok dicsőséget látott nemzeti lo
bogóink közül. Községünk elöljárósá
gának ez a nemes törekvése kifelé 
azt célozza, hogy megcsonkitottságunk- 
ban nem tespedtünk el, hanem zászló- 
diszbe öltözve, magyaros ünnepléssel 
hirdesse a trianoni igazságtalanságot.

Egyre közeledő nemzeti ünnepünk
nek, augusztus 20-ának fényét kívánja 
emelni a járás főszolgabirája által ki
adott rendelet értelmében nyilvános
ságra hozott az a hirdetmény, amely
ben községünk nemesen gondolkozó 
elöljárósága felhívja a lakosságot, hogy 
augusztus 20-án, Szent István király 
napján lobogózza fel házait, s ezzel 
is adja tanújelét a nagy államalkotó 
és országépitő iránti kegyeletes és há
lás érzelmeinek. A hirdetmény felhí
vást is tartalmaz a község tehetősebb

Hetven szarvasi iparos remekbekészült munkái 
adnak kellemes színt az jubileumi kiállításnak
Folynak a szarvasi Ipartestület jubileumi ünnepségeinek előkészületei

A Szarvasi Ipartestület ötvenéves 
fennállásának jubileumi ünnepségeit 
a rendezőbizoltság nagyjából már la
punk útján is körvonalazta. Szeptem
ber 8-án délelőtt díszközgyűlés lesz, 
amelynek keretében bizonyára sok 
szó esik az elmúlt 50 év eredményes 
munkájáról. Nagyban fogja emelni az 
ünnepségek fényét a vármegye iparos
ságának e napon. Szarvason megtar
tandó körzeti gyűlése. A megye és a 
község iparosságát kívánja egybegyüj- 
teni az Ipartestületben rendezendő 
diszebéd és az esti ünnepi bankett. 
Iparosaink szorgalmát, a tökéletes 
munka felé igyekvését és jóizlésének

továbbfejlesztését fogja szolgálni a 
jubileumi ipari kiállítás, amelyre már 
eddig 70 szarvasi iparos jelentette be 
részvételét. A kiállítás sokat fog jelen
teni Szarvas kézműipari kultúrájának 
további fejlődésében. A jubileumot 
előkészítő rendezőbizottság az ünnep
ség keretének vázlatos összeállítása 
után most már apró részeiben dol
gozza fel a terveket, hogy az ünnep
ség hatalmas méreteit annak idején 
megfelelő siker koronázza. Legutóbb 
úgy értesültünk, hogy már a napok
ban megjelennek az ünnepséget hir
dető falragaszok s a közeli hetekben 
küldik szét az ünnepség meghívóit is.



H Í R E K
Mindig a remény,

mindig a bizakodás, mindig a szelíd türelem és 
a Mindenható végzésében való istenes megnyug
vás hangján igyekeztünk szólni e hasábokon. 
Az optimizmus szegődményesei voltunk és kívá
nunk maradni, azé az optimizmusé, amelynek 
horizontja tiszta és ígéretes s nem a rosszalsejtés 
és tragédiák sötét ködétől elborult. Nem akartuk 
ismerni és nem akarjuk hallani a kétségbeesés 
riadt és riasztó hangját, mert hitünk és meg
győződésünkhogy a reménység és szelíd biza
kodás a tragikus valóság vak ködein is át vezé
rel s hitben élni, hitet fidni, reményi vallani és 
reményt kelteni mindennél elébb való ma a tri
anoni magyar életben. De most, hogy átok lát
szik fogni a Körösök eltikkadt vidékét, amikor 
terhes felhők úsznak el felettünk, amikor a föl
dön repedések fekete villámai cikáznak s eltöp- 
pedt a krumpli a földben és a kukorica gyökér
szálai, mint száraz cérnaszálak, olyanok, nem 
tudjuk elnémítani a kétség és riadtság feltörő 
hangját, nem tudjuk felkiáltójeles állítássá és 
ígéretté változtatni a sötét kérdőjeles töprengést : 
mi lesz ? Mi lesz itt, ebben a balsorsú várme
gyében ? Tavalyelőtt sertésvész volt, tavaly aszály, 
az idén fagy, jég és szárazság, odalett már évek 
ója minden reménység, minden jutalom, mit a 
főid ad a vele fáradóknak, mi lesz Uram-Isten? 
Alig van búza, nem lesz kukorica és nem lesz 
krumpli. mit esznek hát majd az árva Tiborcokf 
ki foglalkoztatja majd a munkátlan gyomorsa
vakat, amely savak pedig tétlenségükben tudva
levőleg legveszedelmesebb vegyszerei a politikai 
kémiának. Innen, az égtől elhagyott, a felhőktől 
meddőn maradt békési* földek sivatagjáról az 
ország felé fordult arccal kiáltják : segítsetek ! 
Savé our souls I Nem az oktalan vagy túlzásba 
vitt megriadás hangján, nem félelemből és ra
vaszságból, hanem a meztelen igazság és a fe
nyegető jövendő láttán. Segítsetek, adjatok mun* 
kát, kerítsetek meg minket sövénnyel, mert a 
közelítő tél hósisakjai felöl farkasok üvöltenek 
felénk. Adjatok alkalmat munkára, hogyha már 
el is veszett a tavaszi és nyári fáradás gyümöl
cse, legalább ősszel és télen tudjunk szert tenni 
falatra s egy-két köteg rözsére. Van itt munka, 
ami elvégzésre vár s mert a szükség és a se- 
giteniakarás csodákra is képes, még pénz is ke
rülne rá. Munkát, amelyeket nem úgy kell hir
telen előrángatni, hanem amelyek már régen 
várják, hogy elvégezzék őket.

SZERENÁD
Regény. írla: MÁRCIUS 
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— Ezt szerelném megmondani Októbernek 
is — mondotta élénken. De őszintén szólva — 
nem ludom, nem lenne- e rá rossz hatással ?

- — Ezt én majd ügyesen kitapogatom —
ajánlkoztam. És ha látom, hogy nem gyűlölte 
meg halálosan Victort és érdekli őt egykori legjobb 
barátjának további sorsa,: a jövőben mindenről 
értesíteni is fogom, amit megtudok róla. Mert 
engem nagyon érdekel a további élete is. Én 
megbocsátottam neki s figyelemmel akarom kisémi 
tovább is az életét. Akárhová bújik is el a világ 
elől. lsméllem : amit csak megtudok róla, min
denről értesíteni fogom Októbert. Jó lesz, Hedda ?

A szép asszony egy hálás kézszoritással 
válaszolt.

Ezután már közömbös dolgokról diskurál- 
tunk. #Úgy éreztem, hogy itt már egyelőre elvé
geztem a feladatomat.

Hat óra felé felkerekedtem, hogy elcsipjem 
Októbert. Itt is szerencsém volt, mert a tudós 
házigazdának már csak a hátát láttam, amint 
kedvenc növényei megtekintésére indult. A báró 
valami jogtudományi folyóiratban lapozgatott. 
Mikor feltekintett és megpillantott, látszott rajta, 
hogy őszintén örül jövetelemnek.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason augusztus hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja cl.

Istentiszteletek
.A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet
tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap
délelőtl fél 9-kor kismise. 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise, délután 6 órakor litánia szentbeszéddel. Köznapo
kon a szentmise reggel fél 8 órakor, pénteken és szom
baton litániák délután 6 órakor junius havában.

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

— Visszajött szabadságáról a főjegyző. Vitéz 

Biki Nagy Imre községi főjegyző szabadsá

gáról visszatérve e hó 5-én hivatalát elfoglalta.

— Esperességi közgyűlés. E hó 23-án tartja 

a békési ev. esperesség Kovács Andor es

peres és dr. Haviár Gyula egyházmegyei 

felügyelő elnökleté alatt évi rendes közgyű

lését Kondoroson. A közgyűlést megelőzően 

istentisztelet lesz. Előtte való nap pedig a 

különböző bizottságok üléseznek. Tárgysoro

zaton van a jegyzőkönyvek bemutatása. 

Kondorosegyházközségföldeladása,a szarvasi 

egyház házeladása, Orosháza. Csanádapáca 

és Kardoskút kölcsönfelvételei. A pusztaföld

vári leányegylet földvásárlása, a kiscsákói 

iskola átépítése, az orosházai nőegylet ala

pítványa, árvaházi alapítvány stb. végül 

vegyes ügyek.

— Nyugalqmbavonulás. Molnár István főszol- 

gabirósági irodafőtiszt irodai szolgálatából 

nyugalombavonutov- Állását egyelőre nem 

töltik be.

— Halálozás. Márz János községi tűzoltó 

augusztus 5-én rövid szenvedés után elhalá

lozott. Márcz János Szarvas község, szolgá

latában 32 évig állott, mint tűzoltó és ezen 

idő alatt feljebbvalói megbecsülését és elis

merését érdemelte ki. Temetése augusztus

7-én volt, melyen kartársai dr. Sinkovicz 

Mihály tűzoltóalparancsnok, községi jegyző 

vezetésével testületileg vettek részt.

— Isten hozott. Örülök, hogy egyszer már 
kedvemre kitraccsolhatom magamat veled !

Titokban magam is azt állapítottam meg, 
amit Nóra. Októbernek borong valami a kedé
lyén, — dacára, hogy kilűnően adja a kedélye
set. Ez a valami pedig nem a súlyos sebesülés 
utáni depresszió benyomását kelti. Vajjoh mi 
lehet 7 Legyünk csak résen és figyeljünk tovább! 
A bárót nem olyan könnyű megfigyelni és le
leplezni, ha nem akarja magát elárulni. Sőt I 
Akárcsak a sakktáblán : az életben is nagyon 
hamar észrevesz minden ravasz sakk-húzást — 
és azonnal megfelelő ellenlépést tesz. De egy
szer majd csak kibújik a szeg a zsákból. Egy
előre tehát 'ne támadjunk, de maradjunk lesállás
ban. Biztos, hogy — ügyesen leplezve jönni fog.

Ez volt az érzésem. És ez az érzésem nem 
csalt meg.

— Vannak-e utazási prospektusaid? — 
kérdezte Október. Egy hosszabb földközi lengeri 
üdülő kirándulásra gondolok a közeljövőben.

— Hogyne volnának I — előzékenykedtem. 
A lakásomon vannak, de bármely percben el
hozhatom vagy elküldhetem őket.

— Ne fáradj I — viszonozta a báró az 
udvariasságot. A lakásod közel van, ez a kis 
séta jól fog nekem esni. De a villa hátsó be
járatán menjünk ki. Tudod nem szeretnék sok 
emberrel találkozni.

Tiz perc múlva már a lakásomon is vol
tunk. Kimentettem a családomat, akik épen ki-

Inga az ég és a föld között
OROSZ IVÁN költeménye

Szájam szavai de hányszor eltévedtek 
és szívek helyett durva falakra találtak.
Lelkem hangjai de hányszor szétszéledtekt 
mint kóbor bárányi a mennyei nyájnak.
Szívem sóhajai hányszor ellobbantak, 
mini tóba dobott kő, mely hullámot nem ver fel 
és álmaim mély kutakba rohantak, 
s maradtam magamba százszor és ezerszer.

Pedig ifjúságom szórtam szét, álmaim, 
miknek gyümölcse édes volt, csillogó ; 
erőm szórtam szét, csillagszárnyain 
viharral dacolt, s tiszta volt, mint a hó. 
Önmagamat adtam, erős, vad hitemet, 
zsoltárokat termett, pogány szent mítosszal.
S magamra maradtam, — titkok börtönöre - - 
minc/en égi jóval, minden földi rosszal.

És most lengek . . . Inga Ég és a Föld között. 
Az Élet lehúz s az Álom elragad.
Vagyok lágy sóhaj millió szív fölött, 
s őrlődöm, mint búza kő fölött, kő alatt.
Lebegek, mint köd jégverte völgy felett, 
zuhanok felfelé, a súly mind lemaradt 
e/marad a tűz, a tér és az idő 
és visz a Fény, a Fény, az örök tisita Nap.

Es míg az egekkel van csodás randevúm, 
míg az időtlen Fény vakítja lelkemet, 
testem a Földön jár, mint egy gép robotol, 
a kezem pénzt kutat, a szájam kenyeret.
Szivem szavai békességet kérnek, 
lelkem harangjai szeretetről kongnak, 
s ’mivel minden szép és jó örök álom itt, 
az emberek leszólnak álmodó bolondnak.

Pedig jó-álmodni, teljesülhetetlen 
vágyak szépségéről, szelíd békességről, 
egy napról, amikor meghal a kétkedés, 
gondolatkincsekről, lelki ékességről.
Pedig jó lebegni Ég és a Föld között 
testetlen lélekkel, mint a képzelet, 
s őrlődni az Örök Életnek titkain, 
anyag és erő közt, millió szív felett.

—  KIÉ konferencia Debrecenben. Az ország 

evangélikus és református KIÉ tagjai augusz

tus hó 15-én Debrecenben gyülekeznek össze 

körülbelül kétezren, épitőmunkára. Ezen mun

kában Szarvasról is résztvesz a vezetőség 

és négy ifjú, akik közül Molnár Mátyás 

szobrász, műveiből is kiállít.

mentek pár napra a tanyánkra. Október élénk 
arccal ült be nappali szobánk egyik karosszé
kébe és a prospektusok tanulmányozásába kez
dett# Majd — látszólag szórakozottan — amatőr 
fényképfelvételeim és arcképgyüjteményem albu
mait kezdte lapozgatni.

Szokása szerint tréfált, csipkelődött. Kigú
nyolta azt a furcsa passziómat, hogy ezerszámra 
gyűjtöm az arcképeket. Nevetett azon hogy egy-egy 
emberről vagy családról két-három, sőt négy 
felvételem is van s végül megkérdezte :

— Tudod-e pontosan a számukat «?
— Nem én ! — mondottam: De lehet úgy 

nyolcszáz körül. Húsz éves gyűjtés eredménye.
— Megszomjazlam I — szólt Október. Ho

zass egy pohár vizet.
— Azt már nem I — tiltakoztam. De, ha 

megengeded, magam hozok a pincéből egy üveg 
édes szekszárdi vörös bort és szódát.

A báró hálás mosollyal bólintott s én már 
indultam is.

Azt mondják, hogy a detekliveknek van 
egy hatodik érzékük: a nyomozó érzék. Már 
többször is észrevettem az életben, hogy ez néha
napján nálam is jelentkezik. így voltam most is.

Nem tudom, mi kényszeritett engem arra 
az apró inkorrektségre, hogy az ajtót betéve és 
a folyosón pár lépést előrehaladva : visszaoson
jak, mint egy tolvaj és szememet az üres kulcs* 
lyukra tapasszam ?
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Augusztus 20-án lesz az idei „Körös-nap“
Szent István napján bonyolítják le a Holt-Körös bajnokság! távúszóversenyt 

Ugyanaznap a SzUTE rendezésében tartják meg a Háromváros 
(Orosháza— Békéscsaba— Szarvas) hölgy úszó versenyt

— Névmagyarosítás. Sponták Nándor a hely
beli Vajda Péter gimnázium most megválasz
tott zenetanára családi nevét belügyminiszteri 
engedéllyel „Szederkényiére változtatta.

M A G Y A R  G Y Á R T M Á N Y .
Oyósyizertirakban kaphatói

— Világkonferencia. Augusztus 2-án kezdő

dött a C. E. világkonferencia, amelyen a világ 

legtávolabbi tájairól vettek részt a keresztyén 

mozgalom neves vezetői. Póling, Kelly, Jákob, 

Schürmann, Stolzmann, Jose Capo, több an

gol, lengyel, a názáreti lelkész és nagyon 

sok ifjúsági világvezető volt jelen. Hazánk 

protestáns vezetősége nagy számmal fárado

zik a világkonferencia sikerén. A Kormányzó 

Úr őfőméltósága is résztvett egy angolnyelvű 

istentiszteleten. Szarvasról is többen vesznek 

részt Kellő Gusztáv ig. lelkész vezetésével.

— Gyógyíthatatlan betegsége elöl a halálba 
menekült. Hajdú András szarvasi T. VII. kér. 

120. szám alatti 13 éves gyermek hosszú 

idő óta betegeskedett. Hozzátartozói mindent 

elkövettek, hogy egészségi állapotát helyre

állítsák, azonban igyekezetük hiábavaló volt, 

mert fiuk betegsége gyógyíthatatlannak bizo

nyult. A 13 éves Hajdú Andrásé fölött való 

elkeseredésében tanyájuk padlásén felakasz

totta magét. Mire rátaláltak már halott volt.

— Belecsapott a villám a kültelki tanyaépü
letbe. Hosszú hetek tartós szárazsága után 

úgy látszott, hogy hétfőn megváltozott az 

idő. A kora délutáni órákban sötét felhők 

tornyosultak az ég minden részén, amit nagy 

égiháború követett, a város felett azonban 

csak néhány csepp eső esett. A hirtelen jött 

zivatar egyébként kárt is okozott, amennyiben 

özv. Kiss Mihályné szarvasi lakos T VII. kér. 

508. szám alatti tanyáján lévő nagy istálló

épületbe, mely náddal volt fedve, a villám 

belecsapott, az épület a lángok martaléka 

lelt. A kár körülbelül 1000 pengőre tehető, 

ami annyival is inkább súlyosabb, mert az 

épület tűz eset ellen biztosítva nem volt.

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy út 25. vásá
rolhatunk.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik felejthetetlen, drága kis 
leánykánk elhunyta alkalmából mély fájdal
munkat szives részvétükkel enyhiteni igye
keztek, hálás köszönetünket fejezzük ki.

Szarvas. 1935. évi augusztus 6.

Moravcslk József 
ós neje.

A Szarvas Nyaralóhely és Idegenforgal

mi Propaganda Bizottság által tervbevett és 

ezévben szokatlanul nagyméretű és a város 

minden rétegét felölelő ünnepség augusztus 

20-án lesz. Aki Szarvas nagyközség fejlődé

sét és jövőjének kiépítését szivén viseli, az 

résztvesz az idei „Körös-nap "-on is.

Végleges megállapítás szerint a Szarvasi 

Levente-Egyesület által megrendezendő Holt- 

Körös bajnoksági távúszóverseny startja e 

hó 20-án délután fél 3 órakor lesz a békés

szentandrási hídnál. Ugyanaznap délután fél

4 órakor kezdődik a SzUTE rendezésében 

a Háromváros (Orosháza—B.csaba—Szarvas) 

hölgyverseny, melynek a pontversenyben be

számító női számai a következők : 200 mé

teres mellúszás, 100 m hátúszás, 100 m gyors

úszás, 3x100 m vegyesstaféta, 50 m ifjúsági 

mellúszás, 50 m hátúszás, 50 m gyorsúszás,

— Kózrekerült a szarvasi villák és nyaralók 
rendszeres fosztogatója. A község lakosságát 

ősz óta állandóan nyugtalanította az, hogy 

a város külterületén lévő villákat és nyaraló

kat ismeretlen tettes rendszeresen feltörte és 

kifosztotta. A községi rendőrségre mindig több 

és több ilyen tárgyú feljelentés érkezett, 

melyeknek folyamán a községi rendőrség és 

és csendőrség a legnagyobb eréllyel indította 

meg a nyomozást, hogy a titokzatos foszto

gató kézrekerüljön. A nagy körültekintéssel 

megindított eljárás azonban hosszú ideig nem 

vezetett eredményre, mígnem a községi rend-

3x50 m vegyesstaféta. Kisérő műsor gyanánt 

ezenfelül még 12 különféle versenyszám 

szerepel éspedig férfi és női szenior és ju

nior, fiú és leány, valamint gyermek úszó

számok. Donner Árpád nagykereskedő sport

baráti áldozatkészsége lehetővé tette az ide

iglenes versenyuszoda elkészítését is. Itt em

lítjük meg, hogy a rendkívüli agilitású Hollay 

Béla őrnagy, járási testnevelési vezető már 

elkészítette a végleges uszoda-tervezetet is, 

a Levente-Otthon alatti Körös-szakaszon. Di- 

cséretreméltó, hogy az orosházai verseny- 

úszók időnként a szarvasi viziterepen trení

roznak. Komoly munka folyik esténként a 

községi ártézi uszodában is, a SzUTE in

gyen úszó-tanfolyamán. Jövő számunkban 

még visszatérünk az augusztus 20-iki Szent 

István nap programjára, mely rendkívüli lát

ványosságot, szórakozást és sporlélvezetetigér.

őrség és csendőrség egységes határozott fel

lépése eredményeként a közelmúltban letar

tóztatták Czupra János 21 éves szarvasi 

lakost, mint gyanúsítottat. A nyomozás még 

egyébként folyik, de ezek után minden 

remény megvan arra, hogy a tettes kézre- 

került.

— Szeptember 18-án tárgyalja a gyulai tör
vényszék az endrődi csendörsortúz ügyét. Az

országgyűlési képviselőválasztások idején tör

tént endrődi csendőrsortűz ügyét, amelynek 

vádlottja Andaházi-Kasnya Béla képviselő, 

valószínűleg szeptember 18-án tárgyalják.

Használt középiskolai és elemiiskolai

tankönyveket 
vesz, becserél

(csekély ráfizetéssel),

használt és új 
tankönyvekre

előjegyzéseket felvesz Nagy Sándor
könyvkereskedése.
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H E T E N K É N T
hja: OROSZ IVÁN

így van ez mindnyájunkkal
Egy régebbi cikkemben a boldogságról irtam 

és megállapítottam, — mini mér annyian mások
— hogy a boldogság mindnyájunkban megvan, 
benn él, csak észre kell vennünk. Meri, hogy 
boldogoknak érezzük magunkat a boldogság je
lenlevésénél is, ne csak elmúlása után érezzünk 
keserű fájdalmat, ahhoz elsősorban lemondásra 
van szükség. Mert nem elég az, hogy az élei 
állandóan tördeli álmaink csodafájáról a virágzó 
gallyakat, nem elég, hogy az emberi rosszindulat 
és irigység állandóan lekaparja vágyszárnyaink- 
nak mesebeli himporát, nem elég az, hogy sú
lyos gazdasági válságok szaggatják szét a rohanó 
évek során ifjúságunkba vetett alkotni vágyó illú
ziónkat, de még az embernek magának is mér
legre kell tenni önmagét és a meglévőt. És a 
mérlegre rá kell rakni mindent, amink van anya
giakban, amink van szellemiekben, mindenünket 
érzelmeinket épúgy, mint kedvesnek érzett érlé
keinket és a másik oldalra pedigré kell helyez
nünk azt a csodás relatív dolgot, amit boldog
ságnak neveznek. Ha elégedetlenek vagyunk 
sorsunkkal, ha nem vagyunk megelégedettek a 
még lévő napi kenyerünkkel, jó egészségünkkel, 
szép családunkkal, a napi szórakozásainkkal, 
olvasmányainkkal, akkor a mérleg másik oldala 
oly magasba röppen a csillagok fölé, hogy még 
sejteni se tudjuk annak mérhetetlen örömeit, de 
ha a tulajdonon túli anyagok és érzések után 
nem vágyakozunk, ég felé törő lelkünket bele
törjük a szelíd megnyugvás és lemondás békés 
érzéseibe, ha a magányosság békességeit össz
hangba hozzuk a természet mindenki felé kitá
ruló kincseivel, akkor a mérleg másik serpenyője 
a mélybe fut le, szivünk legmélyére, oda, ahol 
az öröm, az okosság, a nyugalom és áhitat ér
zései lakoznak. így van ez mindnyájunkkal. Ke
vesen tudunk az élet végességéből, a lélek vég
telenségéből, a napi örömök kegyetlen érzéseiből 
bölcseséget leszűrni. Úgy van az mindnyájunk
kal, hogy ha csalódunk is mindenben és min 
denkiben, önmagunkban nem szerelünk és nem 
akarunk csalódni. Én is átmentem mindazokon 
az életélmokon, amik minden embert elfognak. 
Kisgyermekkoromban magas férfi akartam lenni, 
kisdiákkoromban kereskedő, nagydiákkoromban 
pap és amikor kiléptem az életbe, minden ól
mom egybesűritve iró akartam lenni. Olyan, aki 
meg is él abból, amit ir. De nem sikerült. Az 
irás csak morzsákat ad nagyritkán. És lettem 
sokaktól lekicsinyelt, talán másoktól irigyelt költő 
aki szeretnék most újra kisgyermek lenni. És ha 
visszagondolok arra az időre, amikor még rövid- 
nadrágos gyerekként játszottam a szarvasi utcá
kon és ligetekben, akaratlanul is arra gondolok, 
hogy azoknál a zavartalan éveknél csak most 
vagyok boldogabb. Mert akkor akaratlanul vol

tam részese a boldogságnak, most meg tudato
san. Mert most értékelni tudok minden jót, ami 
ér, mindent, ami a tulajdonom, akkor pedig 
belecsöppenve a gyermeki naivság édességébe, 
tudomást se szereztem arról. Most boldogabb 
vagyok a boldogoknál, mert életfilozófiám kije- 
gecesedett erős önkritikám révén és erősakaratú 
tanulmányaim és lapasztalataim során megtanul
tam becsülni a szépséget, a jóságot, az igazsá
got és az igazságért halni is kész önmagamat. 
Lehet, hegy ehhez sok-sok csalódásom is hozzá
segített, de hiszem, hogy a csalódások edzették

Különös haláleset történt a múlt héten 

egy a szarvasi határhoz közeleső szentesi 

tanyán. Pár nappal ezelőtt Kun Jánosné 39 

éves szelevényi asszony, akinek a leánya 

mint libapásztor szolgál, leányának megláto

gatására ide jött. Megérkezése után az asz- 

szony panaszkodott, hogy beteg és kérte a 

tanya tulajdonosát, hogy amig felgyógyul, 

addig a tanyán maradhasson. Megengedték 

neki és Vass Imréék tanyájának egy óljá

ban húzta meg magát. Kedden reggelre az

Szabó István 73 éves öcsödi öregbéres 

vasárnap délután gazdájának szarvasmarhá

ival a Körösre ment, hogy megitassa azokat. 

Az egyik jószág belement a vízbe és az 

öreg béres utána ment, hogy kihajtsa a víz

ből, mert félt, hogy az ár elkapja és benn

marad a vízben. A tehénnek sikerült is el

érnie a partot, azonban az ár sodra Szabó

meg bensőmet oly erősre, hogy le tudjak mon
dani oly dolgokról is, amikre mások nem lenné
nek képesek. És hogy idegeimet is rendbeszedtem, 
azt a természet és szobám mély és vigasztaló 
csendjének köszönhetem. Mert filozófiám alapja 
a békesség és ebből folyólag, ahol háborúságot 
lótok és érzek, onnan félrevonulok, ha kell 
örökre is. De ahol megértést, megbecsülést kapok 
és érzek, olt nemcsak viszonzom ezt, hanem 
megtoldom haléiig, sőt azon túli hűséggel is. De 
mi mást is adhatnék én vagyonok és kincsek 
hiénya folylán.

ólban halva találták meg az asszonyt. A 

tanyabeliek a halálesetet azonnal jelentették 

a hatóságnak. Bár a jelek szerint a halál 

természetes úton következett be és a leg

valószínűbb feltevés az volt, hogy tüdőgyul

ladásban halt meg, mégis elrendelték a holt

test felboncolását, A boncolás eredménye 

igazolta a feltevéseket. Kun Jánosné termé

szetes halállal, tüdőgyulladás következtében 

halt meg. A hatóság a temetési engedélyt 

megadta.

Istvánt kapta el, aki pár pillanat alatt elme

rült a mély vízben. Ökrös Ferenc testvérével, 

Imrével a túlsó oldalról csónakon siettek 

segítségére, ki is mentették a vízből, de mire 

partra hozták, már halott volt. Szivszélhűdés 

ölte meg. Nagy részvét mellett temették el 

a sokak által ismert öregbérest.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

H u n g á ria  g ő z -, k á d fü rd ő  
és v iz g y ó g y in té z e t

(VII. kerület, Dohány ulca 44. sz.)

Nyitás : reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

— Augusztus 13-ára hívtak egybe közgyűlést 
a nyugdíjasok. A Szarvasi Nyugdíjasok Egye

sületének augusztus 6-án délután fél 3 órára 

hirdetett közgyűlése határozatképtelenség mi

att elmaradt. A közgyűlést a megjeleni ta

gok számára való tekintet nélkül augusztus 

13-án délután 5 órakor tartják meg a Va- 

dászkürt-szállóban.

— Gondos tenniszjátékos tenniszütöjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

Látogatóba ment a leányához és a tanya óljában
meghalt

A  boncolás tüdőgyulladást állapított meg

Szarvasmarhaitatás közben 
a Körösbe fulladt egy béres

Az idős bérest kihúzták a vízből, de akkor már 
nem lehetett rajta segíteni

F r i s s  k é s z í t é s ű  TENNISZUTOK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papirkereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés. —  OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. —  S. M. „Spencer“ versenylabdák eredeti áron.



- Az elmúlt évben is többen segítették elő 
adományaikkal az ipariskolai tanulók jutalma
zását. A szarvasi községi iparostanonciskola 

felügyelőbizoltságának 1935. augusztus 2-án 

tartott ülése jegyzőkönyvének tanúsága (10. 

pont) szerint az elmúlt iskolai évben az aláb

biak segítették elő a tanulók jutalmazását 

adományaikkal: Szarvas nagyközség 40 P, 

Szarvasi Iparteslület 15 P, Fehér József 2 P, 

Kasnyik János 2 P, Húsipari szakosztály 5 

P, Müller Károly 3 darab, Nagy Sándor 2 

darab, az ipariskola pedig 36 darab könyvet 

adományozlak. Az adományokból a tanév 

végén kiosztottak 60 P-t és 41 darab köny

vet. A fennmaradó 4 P-t a jövő tanévben 

fordítják jutalmazásra. A felügyelőbizottság 

az adakozóknak adományaikért jegyzőköny

vileg is hálás köszönetét fejezle ki.

M A O Y A R  ö Y A R T M A M Y .
Gyógyszertárakban kaphatót

— Levente-tábor a halásztelki Körös-ártérben.
•A Szarvasi Levente Egyesület vezetősége 

ezidén is táborba gyűjti a leventéket. Az 

augusztus hó 12-től 21-ig terjedő 10 napos 

táborozásra már szép számmal jelentkeztek, 

amit nagyban előmozdít a csekély részvételi 

dij (P 250 és egy kevés természetbeni). 

A táborozás keretében augusztus 18-án este

8 órai kezdettel nyilvános tábortüzet rendez- 

n£k. amelyre az érdeklődő közönségei ezúton 

is meghívják.

— De sok fényes csillag. Vérhegyi-Vizeli 

József a jónevű kaposvári dalköltő legújabb 

hangulatos csárdását „De sok fényes csillag*4 

cimű, Fekete György által irt szövegre sze

rezte. Lendületes, magyaros csárdás, amely 

rövidesen közismert lesz. Megrendelhető a 

szerzőtől. Cime: Várhegyi Vizeli József, 

Kaposvár.
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Az esőt ki kell használni
Több hetes szárazság után végre az 

ország legnagyobb részén is volt annyi eső, 
hogy a növényzet folytathatja fejlődését. Fel
tűnő volt azonban az a javulás, amit- mű
trágyázott növények mutattak. Az eső után, 
mintha húzták volna a földből a növényeket, 
oly gyorsan igyekeztek pótolni azt, amit a 
szárazság alatt elmulasztottak. Ennek ma
gyarázata :

1. a szuperfoszfáttal műtrágyázott nö
vények gyorsabban fejlődnek, ezért jobban 
ki tudták használni a májusi csapadékot, s 
megerősödve, erős, fejlett gyökérzetlel ren
delkeztek már, amikor az eső kimaradt. Fej
lett gyökérzet a talaj gyér nedvességtartalmát 
is könnyebben használja ki, s újabb esőre 
gyors fejlődésnek indul a növény;

2. a műtrágyázott növények levélzete, 
sása is gyorsabban fejlődik, előbb árnyékolja 
be a talajt, megóva azt a kiszáradástól; a 
később jelentkező csapadék az ilyen talajról 
nem folyik el, a szél nem fújja ki, a nap 
nem szívja ki, a levélzet megvédi;

3. a növényzet fejlődése mindig a leg
kedvezőtlenebb termelési tényező után iga
zodik. Kétségtelen, hogy ez nálunk a csapa
dék. Másodsorban azonban a lalaj foszfor- 
savhiánya. Ha most hirtelen megjő a várva- 
várl eső, csak azok a növények tudják azt 
kellőkép kihasználni, amelyek felvehető nö
vényi táplálóanyagokban nem szűkölködnek. 
A műtrágyázott növények ezért esőre feltű
nően javulnak.

A műtrágyázás a szárazság egyik leg
fontosabb ellenszere. Kellően műtrágyázva a 
növények a ritka csapadék legutolsó cseppjét 
is fel tudják használni.

— Kínos incidens zavarta meg a frontharcos 
vacsora kedves hangulatát. Az Országos Front

harcos Szövetség Szarvasi Csoportja látoga

tott bajtársi vacsorát rendezett szombaton a 

Ligeti-vendéglőben, amelyen mintegy 130-an 

veitek részt. Mind a bajtársak, mind a ven

dégközönség a legjobb hangulatban szóra

koztak együtt az éjfél utáni órákig. Kinos 

megdöbbenést okozott azonban városszerte, 

hogy ezen hazafias és bajtáisias alkalmat és 

hangulatot egyes szesztől túlfűtött fejű jelen

levők olyan incidenssel zavarták meg, mely 

nemcsak a társaságnak, de az egész város 

hazafias polgárságának is méltó megbotrán

kozását váltotta ki. Természetesen ezen in

cidens legkevésbbé sem érintheti sem a front

harcos csoport nimbuszát, sem pedig váro

sunknak eddig mindenegyes polgárára büsz

kén vélelmezett hazafias jóhirét. A botrány 

megtorlására az erélyes kezdőlépések már 

megtörténtek. Olvasóink és az egész város 

megnyugtatására az elintézésről annak ide

jén a frontharcos csoport lapunkban hivata

los közleményt fog kiadni.

— Fürdés közben szivbénulás ölt meg egy 
árvaházi növendéket. Csöke László árvaházi 

növendék a napokban érkezeit Kispestről a 

szarvasi árvaházba és csütörtökön délután 

az artézi fürdőbe ment fürödni, ahol szivbé

nulás következtében a vízben elmerült. Mire 

kihúzták már halott volt.

— Értesítés. A Magyar Nemzeli Szocialista 

Földmives és Munkás Párt (Nyilaskeresztes) 

ezúton felkéri tagjait, hogy augusztus hó 31-ig 

az Árvaházi helyiségben a hivatalos órák 

alatt igazolványok átcserélése végett igazol

ványaikkal jelenjenek meg. Hivatalos órák: 

Vasárnap délelőtt 10—12-ig, délután 3—6-ig 

Kedden és pénteken délelőtt 10—12-ig.
— A Szarvasi Kereskedelmi Női Szaktanfo

lyamról. A helybeli kereskedelmi női szak

tanfolyam tanulmányi tanácsának megbízá

sából az intézet igazgatósága és tanárikara 

az egész nyári szünidő folyamán készséggel 

áll rendelkezésére az érdeklődő szülőknek; 

a jelentkezéseket e hóban továbbra is- levél

beli megkeresésben veszi át. A vidéki érdek

lődőknek kedvezményes lakást és ellátást 

biztosit. A tankönyvek jegyzéke, a tandíj

nagysága felől a jelentkezések és beiratások 

végleges lezárása után dönt az igazgatóság. 

Kívánatos és minden szülő érdekében áll, 

hogy leánygyermekének előjegyzését minél 

előbb megejtse, mert ezzel a tanulmányi 

tanácsnak lehetővé teszi, hogy az a tandíj 

nagyságát már most megállapítsa. A tanfo

lyam a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

felügyelete és ellenőrzése alatt áll és lanterve 

teljesen megegyezik a főváros és az állam 

hasonló célú és irányú intézményeiver. Tan

tervében helyei foglal a gépírás, gyorsírás, 

kereskedelmi levelezés, könyvelés és keres

kedelmi áruismeret. A tanfolyam előadói a 

helybeli kereskedelmi élet és tanügy legkivá- 

ióbbjai. Az iskola cime: Szarvasi Kereske

delmi Női Szaktanfolyam.Szarvas. Gimnázium.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben augusztus 2-től augusztus 9-ig a követ

kező bejegyzések történtek. Születtek : Sztru- 

hár János és Sápszki Erzsébet leánya Erzsé

bet, Jurák János és Závoda Erzsébet lánya 

Erzsébet-Judit, Sarkadi .Szabó Sándor és Ko

vács Judit leánya Mária, Kriklák István és 

Strigán Irén leánya Mária-Lujza, Dankó János 

és Kasik Mária fia János,. Gyemjanovics Já

nos és Gyekiczki Erzsébet leánya Rozália, 

Gráfik István és Popka Mária leánya Mária, 

Czigléczki György és Gavulya Anna fia 

György, Podani György és Sonkoly Anna 

leánya Anna-Zsuzsanna, ifj. Tóth Maczonka 

György és Tóth Maczonka Mária leánya 

Mária. Házasságot kötött Komár János Bor

gulya Máriával. Elhaltak: Nyemcsok Pál 22 

napos, Sinkovicz Jánosné Kiszely Anna 81 

éves, Komár Anna 16 napos, Gunda Zsu

zsanna 12 hónapos,* Uhljar János 57 éves. 

Hajdú András 13 éves, Márz János 52 éves, 

Mucha Mária 1 hónapos, Borgulya Pál 6 

hónapos.

— Értékes találmány. Mindenki tudja, hogy 

mily megbízható szer az Aspirin fejfájásnál, 

meghűlés, rheuma és mindennemű eredetű 

fájdalmak ellen. Számos utánzata van, me

lyek azonban részben csekélyebb hatásúak, 

sokszor pedig kellemetlen mellékhatásokat 

fejtenek ki. Az Aspirin-tabletták valódiságát 

az eredeti csomagoláson és a tablettákon 

látható Bayer-keresztről ismerhetjük fel.

B ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KOPSTEIH



Fúzió készül a szarvasi Turul 
és a Bocskay között

Vasárnap délelőttre m indkét egyesület közgyűlést hivott össze

A szarvasi futballsportnak új szakasza 

veszi kezdetét a most meginduló őszi fordu

lóban. Legalább is erre engednek következ

tetni a Turul és a Bocskay vezetőségeinek 

a napokban lefolyt tárgyalásai. A Bocskay 

az utóbbi időkben csak nehezen tudta fenn

tartani magát és ez is csak úgy volt lehet

séges, hogy egy-két lelkes tagja hathatósan 

segítette az egyesületet. Viszont a Turul is 

igen nehéz anyagi helyzetben van és a két 

egyesület vezetősége úgy reméli megmenteni 

Szarvas futballsportját, hogy a két egyesület 

egybeolvadva egy első- és egy másodosztá

lyú csapatot indítana a rövidesen meginduló 

bajnoki mérkőzéseken. A fúzióról Bocskay 

részről a vasárnap délelőtt 10 órára össze

hívott közgyűlés lenne hivatott dönteni. A 

Turul ugyancsak vasárnap délelőtt fél 12 

órára hívott össze közgyűlést, melynek egyet

len tárgya a Bocskaynak a Turulba való be- 

olaadása lenne, illetve tudomásul venné a 

fúziót. Mint értesülünk, Szarvas iparostársa

dalmának egy része élénk munkába fogott 

azirányban, hogy a Bocskay továbbra is 

életképes maradhasson. A megmozdulás min

den dicséretet megérdemel, mert az iparos

csapat fennállása óta csak csekély mérték

ben részesült támogatásban az iparosság ré

széről. A mozgalom szinte váratlanul jött és 

remélhető, hogy Szarvas hatalmas iparos

táborának nem nagy megerőltetésébe kerül, 

hogy fiainak sportegyesületét megmentse.

— Kéthetes táborba mennek az 584. sz. 
iparoscserkészek. Az Országos Társadalom

biztosító Intézet az idén 28.000 pengőt fordít 

az iparoscserkészek nyáraltatására. Ameny- 

nyiben minden OTI-tag iparoscserkész napi 

egy pengő nyaraltatási segélyt kap, hogy 

nyári szabadságát cserkészcsapatának tábor

keretében tölthesse el. Ennek értelmében az 

584. sz. Gábor Áron iparoscserkészcsapat 

parancsnoksága tagjai táborozásának előse

gítése céljából igénybe óhajtja venni ezt a 

segélyt. A jelentkezési iveket a csapat parancs

noksága már felterjesztette s valószínűleg 

már tábort is üt a csapat a jövő héten, 

amely 2 heti tartalma alatt sok,kedves szó

rakozásra ad alkalmat az, abban résztvevők

nek. A tábort valószínűleg Békésszentandrás 

határéban a zsilip mellett állitják fel, amely 

mellett teljesen önálló életet fognak élni a 

Sik apródvezető parancsnoksága alatt tábo

rozó apródjaik is.

— A szegedi szabadtéri játékokra már csak 

belépőjegyek kaphatók és Budapestre a fő

iskolai olimpiászra kedvezményes vasúti iga

zolványok Andermannál. Ugyanott külföldre 

utazók részére vizumok és külföldre szóló 

retur vasúti jegyek is beszerezhetők.

• — Három napig élvezetes előadásokban szó- 
rakozhatik el községünk közönsége a Piac-téren.

Szerdán és csütörtökön este fél 9 órától 

pompás előadásokban gyönyörködhetett a 

város közönsége a Piac-téren. A Repülő 

Ördögök Arénája, Gazda Cirkusz légtorná

szai és bohóc-együttese vidámitotta az egybe

gyűlteket. A szabadtéri színpad még három 

napon át: péntek, szombat és vasárnap tar

tózkodik Szarvason; minden este új műsor

számokkal és újdonságokkal lepve meg a 

közönséget. A naponta megismétlődő tűzijá

tékok káprázatos látványt és feledhetetlen 

élményt nyújtanak mindenki számára. A jó 

műsor mellett"500 kényelmes ülőhely várja 

a közönséget fillérekért.

Értesítés. Tisztelettel értesítem a m. 
tisztelt közönséget, hogy a 

III. kerület 99. szám alatti Robitsek-házban

kézimankaszalón, előnyomda 
és rövidáru üzletemet

megnyitottam.
Kérem a m. tisztelt vásárló-közönség szíves 

pártfogását.

Bérces Györgyné*

— Vereséget szenvedtek kuglizóink. Vasárnap 

mérték össze erejüket a Szolnoki Mozdony- 

vezetők Kuglizói a Szarvasi Ipartestület Kug- 

lizóinak együttesével. A lejátszott két fordulót 

a szolnokiak nyerték 1, illetve 2 fa különb

séggel. A szarvasiakat üldözte a balszerencse. 

Értesülésünk szerint e hó végén revansmér- 

kőzés lesz Szolnokon.

— Grace Mooré a világhírű filmsztár Buda
pestre jön. Incze Sándor, a Színházi Elet fő- 

szerkesztője St-Moritzban érdekes beszélge

tést folytatott Grace Moore-al a hires holly

woodi filmsztárral. Grace Moore az interjú 

során megesküdölt, hogy amint csak teheti 

Budapestre, ion. .A  *szgg§di v s^ljadtéri elő

adásról pompásait'illusztrált' kis szabadtéri 

újságot hoz a Színházi Élet. Ára 60 fillér. 

Előfizetési dij negyedévre 6’50 P. Kiadóhi

vatal: Budapest, VII., Erzsébet-körút 7. Az 

INTERURBAN rovat e héten szarvasi érde

kességeket is közöl.

— A tizennyolcadik vendég. Irta: Quentin 

Patrick. Előadás ölatt beleszeretni egy leány- 

koIlégáBa: bármelyik egyetemen mindenna

pos eset. Már kissé szokatlanabb, ha ez a 

leány elmegy valamelyik fiúkollégájának a 

lakására. Különösen Cambridge-ben, ahol az 

egyetemi élet is meglehetősen konzervatív. 
Hát még ha ez á leány olyan rendkívüli szép 
és megközelíthetetlen, mint amilyennek Fenton 
ismerte meg imádottját. Ráadásul a leány 
egész viselkedése, amint a folyosó lépcsőjén 
szembetalálkoznak, olyan, mintha tetten érték 
volna. Még az áruló könnyek nyomait sem 
sikerült elrejtenie új ismerőse előtt. Mindezek 
az események azonban csak olyanok, mint 
az enyhe szellő — a fojtott levegőben máris 
fenyegető vihar tombolása előtt... A vacso
rázó asztalnál rémületbe fúlnak Fenton 
szomszédjának ajkán az ima szavai, a vá
ratlanul felhangzó égzengésre. Az odakünn 
tomboló vihar fel-felhangzó csatlanása mellett 
kisértethistóriákkal borzongatják egymást a 
diákszobákban. Csak napok múltával, a min
den elképzelést felülmúló dráma izgalmainak 
lezajlása után juthat hozzá, hogy barátja 
utolsó, leghátborzongatóbb éjszakájának tör
ténetét is elmondhassa. A Palladisnak ez a 
legújabb Félpengős Regénye Wiesnei Juliska 
foditásában jelent meg. Szarvason kapható 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Marci. A Szűts Mara házasságának el

lenállhatatlanul kedves, érdekes és hamar 

népszerűekké vált alakjai elevenednek meg 

ismét Zsigray Julianna új regényében, a 

Marciban. Ezt a regényt kezdi közölni az 

Új Idők új száma. Mutatványszámol bárki

nek szívesen küld a kiadóhivatal: Budapest,

VI., Andrássy út 16. Előfizetési dija negyed

évre 6 pengő 40 fillér, egyes szám ára 50 

fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor könyvke

reskedésében Szarvason.

V Í ^ A A Í r  isen előnyös feltételek mellett 
J i l í l l l O K  az alábbi ingatlanok:

Szarvason a Kákahalomban 1 kát. hold 
556 négyszögöl szántó ; a Kákai-táblán 3 kaL 
hold 578 négyszögöl szántó; Mótyózugban 
21 négyszögöl veteményes ; a Szarvas, I. kér. 
399. számú, a II. kér. 214., a II. kér. 565. számú 
lakóház ; a Szarvas, II. kér. 358. számú lakó
ház felerésze és a Krakó 164. számú felül- 
építmény felerésze.

Csabacsfidön 55 kát. hold szántó új lakó- 
és gazdasági épületekkel.

Békésszentandríson 10 kát. hold 1105 négy
szögöl szántó lakó- és gazdasági épületekkel 
a Gödénylapos végén ; a Gödényaljon 2 kát. 
hold 650 négyszögöl szántó; a Furugyzug- 
ban 2 kát. hold 103 négyszögöl szántó; a 
Csicsó-dűlőben 4 kát. hold 1511 négyszögöl 
szántó; a Dinnyéslaposon 1 kát. hold 1155 
négyszögöl szántó.

A mezőtúri határban, a Peres-dűlőben 2 
kát. hold 493 négyszögöl szántó.

Kondoroson 2 beltelkes lakóház.
Érdeklődni lehet dr. Benczúr Vilmos ügy

védnél, Szarvason.

Helybeli gabonaárak
Búza 14*50-----*—
Új búza 14*50 — —*—
Tengeri 17*---- 18*—
Árpa (új) 14*------- *—
Zab 15 ---------
R e p c e ...................17*— — —

P U B L I K A C I Ó

‘ '-Borgulya György "halásztelki és décsi 40 hotd földje 
feliből kiadó. II. 171. — özv. Prjevara Pálné kákái 19 
és fél hold földje haszonbérbe kiadó. II. 523. — Bankó 
Pél rózsási 20 hold földje (anyával eladó. T. V. 277.
— Litauszki György kókai 37 hold földje, tanyával ha
szonbérbe kiadó. — Tóth M. Pálné 2 hotd földje el
adó. T VJ. 76. — Czigléczki György 2 hold földje ta
nyával eladó. T II. 22. — Raksa György Juhos-dűlői 
37 hold földje felesbe kiadó, csabacsűdi tanyájára ta
nyást keres. III. 209. — Zimo Jánosné orosházi út 
melletti 2 hold földje eladó. IV. 534. Truszjk András 
rózsási szőlője eladó. TV . 164. — özv. Janúrik Már- 
tonné orosházi út melletti 56 és a gimnáziunvsori 26 
és fél hold földje tanyával bérbeadó. IV. 123 — I. 455. 
számú ház eladó. — Szűcs József kolerási tanyájára 
felest vagy harmadost keres. - özv. Tóth Andrásné 
örményzugi 6 hold földje feliből kiadó. T VII. 119. — 
Matusik Mihály Vágóhíd melletti 7 hold földje eladó. 
III 145. — Kovács Pál hatházi pótlékja eladó. U. 441.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés égy szó 3 fillér, vastagabb betűvel Kedve-

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Maczák György tulajdonát képező, mező
túri határban 62 kis hold föld több évre 
haszonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Rafaj 
Jánosnál IV. kér. 205. szám alatt.

• Ön,álló, vásári nagymunkás szabót alkal
maz Darida Géza férfiszabó.

. II. kerület, 164. számú ház eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.

. Kardos-dűlőben 2, Csipkár-soron 6 kis hold 
föld eladó. Érdeklődni lehet: Szarvas. III. 336.

• Eladó a Deák Ferenc utca 160. számú 
adómentes új ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

. Kedvező fizetési feltételek mellett ejadó az 
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.


