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Fájó magyar gyónás
Ir ta : Molitórisz Pál.

Ha mesemondó volnék, talán úgy 
kezdeném, hogy volt egyszer valahol, 
arrafelé, amerre a Duna mormoló habjai 
mossák egy istenáldotta síkság termő 
anyaföldjét, volt egyszer egy nemzet, 
melynek fiaiban sokszor nagy gondo
latok, mesélniszerető lelke sokszor al
kotott oly magasztosét, hogy széles e 
világ fiai mind felfigyeltek rá, de az
után jött egy vihar, népeket elsodró 
szélvész s eltűnt a kis nemzet a föld 
színéről, beleveszett .abba a mitikus 
keleti ködbe, melyből időtlen idő előtt 
kibontakozott, nem maradt utána csak 
egy semmivéváló fájdalmas nótafosz
lány s a Duna habjai mosta síkságon 
egy-egy nagy múltról regélő romhalmaz.

De félre most a mesével, meg 
kell ismernünk a valóságot. Hiszen 
épen az volt mindig a bajunk, az volt 
magyar életünk egyik nagy átka, hogy 
mélységes nemzeti hibáinkat tetszetős, 
vilézkötéses közjogi mesékkel próbál
tuk ellensúlyozni s végtelen mesélő
kedvünkben elhitettük magunkkal azt, 
hogy sorozatosan bekövetkező nem
zeti katasztrófáinknak egyedüli oka 
valami rajtunk kivül álló földöntúli 
hatalom s itt ütközik ki napkeleti örök
ségként magunkkal hozott fatalizmu
sunk : hagyjuk a dolgokat maguktól 

.folyni, legyen úgy, ahogy elrendeltetett, 
hiszen a végzeten úgy sem változtat
hatunk semmit.

Most azonban, amikor a sötétben 
való tévelygés a végpusztulás felé so
dorja ezt a halálraszánt népet, amikor 
egész társadalmunk arcán érezheti a 
dicstelen halál rosszagú hideg lehelle
tét, a természetes életösztöntől hajtva 
visszarettenünk egy pillanatra a halál 
elől, keserves magyar gyónásként be
pillantunk nemzeti lelkünk mélyére és 
ime megmozdult a nemzet lelkiisme- 
rete : húszezer tenni, dolgozni vágyó 
magyar ifjú sürgető, hivó mentőmun
kára szólító szava megmutatta a vilá
gosság útját, megvilágította testi-lelki 
megigazulásunk égi fénytől övezett 
ösvényét.

A Turul Szövetség által megren
dezett „Magyar Egészség Hete“ a meg
ismerés, a fájó magyar gyónás je
gyében zajlott le. Az iparcsarnok ter
meiben látottak után módunkban áll 
megismerni önmagunkat, láthattuk a 
beteg magyar nemzettest minden mély
séges fekélyét s az észleltek után nem 
kell sokáig gondolkodnunk, hogy meg
értsük Trianont, nem kell nagy politi

kusnak lennünk, ha meg akarjuk ma
gyarázni azt, hogy miért nem tudjuk 
megtalálni a kibontakozás útját s nem 
is kell nagy jóstehetséggel megáldott
nak lennünk, egyszerűen megállapít
hatjuk, hogy körülbelül 150—200 év 
múlva nem lesz itt értelme semmiféle 
nagyszabású törekvésnek, reformmoz
galmaknak, felesleges lesz a revízió 
is azon egyszerű oknál fogva, hogy 
határokon innen és túl nem lesz re
vízióra szükség.

Mert csodálatos nép vagyunk mi 
magyarok, szeretünk éveken keresztül 
vitázgatni azon, hogy a titkos választó
jog felel-e meg vagy a nyilt, vagy hogy 
a szépen megfestett magyar eldorádót 
melyik „politikai rendszer*' fogja terülj, 
terülj asztalkám módjára elénkvarár 
zsolni. És csodálkozunk azon, hogy 
nekünk nem sikerül semmi, hogy nem 
vesznek bennünket komolyan. De nem 
látjuk meg a névtelen, meg sem szü^ 
letett, máris halálbamarsoló csecsemők 
légiói előtt az igazi okokat. Többek 
között a magyar vezető középosztály
nak azt az évszázados bűnét, hogy 
állandóan közjogi gravámenekre, par
lamenti obstrukciókra helyezte a fő
súlyt, közben nem gondolt arra, hogy 
kicsúszik kezéből a magyar pénz, az 
ipar, a kereskedelem, megindult a ma
gyar föld s mostmár szinte jeltartóz- 
tathatatlanul pusztul a magyar faj is.

A végtelen magyar róna ma még 
a mienk. De jön az őszi köd s ki
száradt, immár meddő magyar ugarra, 
az elhanyagolt dűlőutak szélein roska
dozó emberfészkekre halálbaringató 
álomként ránehezedik az őszi alkony, 
a hófergeteges őszi éjszaka. Vájjon 
lesz-e ebből a halálbafolyó éjszakából

felébredés ? A rónák felett zúg az ősz 
szél. Hajtja maga előtt a tőről lesza
kadt ördögszekereket, hadd szórja a 
pusztulás gvommagvát a magyar rö
gökbe, a magyar szivekbe. Benne zúg 
ebben a szélben az ország 509 egy- 
kés községének minden fekete bűne, 
kiérzik belőle 14 év alatt elpazarolt, 
semmibeveszett félmillió drága magyar 
emberpalánta szívszoritó sírása, zúg 
a véget jelentő szél a magárahagyott 
magyar rónákon.

De talán mégsem veszett el min
den. Kigyulladt valahol egy fáklya. 
Megindult a felmentő eszme. A ta
nyákra, a falvakba megindultak a fia
tal munkáskezek menteni, ami még 
menthető.

A Turul Szövetség hivatásszerű 
munkája korántsem ért véget az egész
ségügyi kiállítás berekesztésével. Ez 
csak fáklyagyújtás volt. Megismerési 
forrás volt. A nagy munka ezután kö
vetkezek. Kinn a tanyákon, a faluk
ban. Új honfoglalásként vissza kell 
hóditanunk ezt a százféle betegségtől, 
tévhittől meggyötört nemzetet. Nem 
elég az, ha fájó magyar gyónásként 
magunkba széliünk. Nem elég mea- 
kulpáznunk, az évszázados bűntől való 
feloldozás csak akkor következik be, 
ha jóvátettük az előző évtizedek vala
mennyi bűnét. Nagy vezeklésként szent 
háborút hirdetünk a betegség, a nyo
mor ellen s ez lesz az utolsó tét, mert 
ha ezt nem nyerjük meg, akkor vég
legesen ránkborul a halál alkonya s 
a csendet nem fogja zavarni csak a 
lélekharang, mely elsírja, hogy élt itt 
egy nemzet, feltündöklött, azután bele
veszett a történelem végtelen világűrébe.

Szombaton este nagyszabású jótékonycélú 
műsoros-estet rendeznek az Árpádban

Vendégelőadók és szereplők közreműködése 
teszi változatossá az est értékes műsorát

A Szarvasi Protestáns Nőszövetség és a 

Luther Szövetség, a szarvasi evangélikus társa

dalom e két kiváló és jótékonycélú egyesülése 

a téli nyomor enyhítése és a szegények meg- 

segítése céljából az idén is megrendezi mű

soros estjét. A gazdagműsorű előadást szom

baton, e hó 9-én este fél 9 órától tartják meg 

az Árpád-Szálló dísztermében. Jónevű vendég- 

előadók és szereplők teszik változatossá a 

helyi szereplők által színesített műsort, mely

ben a változatosság révén minden megjelenő 

a legteljesebb szórakozást kapja. A jótékony

célú estély teljes műsora a következő : 1. Pro

lóg : mondja Cserey Lajosné társelnök. 2. Ma

gyar dalok. Énekli a Tanitónőképzőintézet ének

kara. 3. Szaval Csicsely Mária (Mezőtúr). 4. 

Táncokat mutat be Bankó Pál. 5. Hegedűszóló, 

a) Vécsey: Valse triste, b) ’Drdla : Souvenir, 

c) Hubay : Kis szekeres, magyar poéma. Játsza 

Szederkényi Nándor gimn. zenetanár. 6. Nép- 

számlálás a tanyán. (Dialóg). Irta: Borgulya 

Endre. Előadják Heckl János és Deák Gyula 

(Mezőtúr). 7. Magyar dalokat énekel Papp Gá

bor békéscsabai ref. hitoktató-lelkész. Erdélyi 

íróktól költeményeket szaval Kirner Gusztáv 

békéscsabai gimn. ev. vallástanár. 9. Táncok. 

Füzessy Erzsébet, Kiss Irén, Mrsan Mária> 

Kellő Szilvia, Krón Tusi, Rohoska Margit, Szvák



Ilona, Szebegyinszky Erzsébet. Közönségünk 

különösen nagy érdeklődéssel várja Szeder

kényi Nándor gimn. zenetanár, a kiváló hege

dűművész szereplését, nemkülönben a hangja 

szépségéről jól ismert Papp Gábor csabai ref, 

hitoktató-lelkész énekszámát. De a helyi sze

replők műsorszámai is látványosak, szépek, 

kedvesek lesznek. Örömmel halljuk, hogy a 

kibocsátott jegyek nagyrésze már elővételben 

elfogyott és igy nemcsak szép erkölcsi, hanem 

áldásos anyagi sikerben is része lesz a két ér

demes egyesületnek. A belépőjegyek olcsósága 

mindenki számára lehetővé teszi a műsoros-es

ten való részvételt és a gazdag műsorú elő

adást olvasóink pártfogó érdeklődésébe ajánljuk.

H Í R E K
Védekezés a kisbiríokok 

szétporlása ellen
Amikor a kormány a nemzeti munkaterv

ien olyan hitbizományi reformot ige'rt, amely 
megtartja ebből a birtoklási rendszerből azt, ami 
nemzeti szempontból helyes és kívánatos, de ki
zárja mindazt, amif a múlt időkben Becs magyar 
földbe plántált, akkor az agrártársadalom egyik 
legrégibb kívánságának teljesítését ígérte : a vé
delmet a kisbirtokosok szétporlása és a mező- 
gazdasági proletariátus ellen. Azt mondja ugyanis 
a nemzeti munfcaferu, hogy túltengő nagy hit- 
bizományok kötöttségét fel kell oldani, a földet 
a nép számára hozzáférhetővé kell tenni, viszont 
azonban a nép kezén okkal-móddal rögzíteni kell 
a földet. Több, mint negyven esztendeje, vagyis 
amióta Magyarországon komoly értelemben veit 
agrárpolitikáról, különösen pedig birtokpolitikáról 
beszélni lehet, egyik legnagyobb problémája a 
gazdaságpolitikának az, hogy miként lehetne a 
reálöröklési rendszer következményeit elhárítani. 
Állandóan napirenden van ez a probléma. Ezer
szer elmondták már az arra valóban illetékesek
nek, a legkiválóbb agrárpolitikusok, hogy a mai 
öröklési rendszer mellett a hatvan holdas kisbirtok 
két- három generáció kezén nadrágszijparcellákra 
bomlik, aminek következménye az elproletároso- 
dás, a városokba tódulás, az ipari munkanél
küliek számának növekedése és — sajnos — a 
falusi iskolák elnéptelenedésében jelentkező egyke. 
Már a földre fór miörvény igyekezett a földművelő 
családok számára szilárd kis szigeteket teremteni 
a családi birtokok rendszerével. További intéz-

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 70

De* még egy utolsó,' merész próbát teltem.
— Bocsásson meg nagyságos asszonyom, 

hogy kedves meghívásának momentán nem te
hetek eleget. Most nagyon sürgős dolgaim van
nak ; inkább majd legközelebb teszem hosszabb 
időre a tiszteletemet. Akkor majd megismerke- 
dek a kicsikékkel is. Mert elfelejtettem nekik 
valami játékot vagy csokoládét hozni. De kár
pótlásul adja át kérem nekik ezt a szerény öt 
pengőst. . .

A „nagyságos asszony" belevörösödött az 
örömbe. Alig tudta mérsékelni mohó mozdula
tát, amikor a pénz után nyúlt.

— Ó ne, ne tessék kérem ! — szabadko
zott. Kezét csó .. azaz pardon kérem, nagyon 
szépen köszönöm. Ferkó! Zsuzska I — kiabálta 
torkaszakadtából az udvar másik vége felé. 
Gyertek, csókoljatok szépen kezet a nagyságos 
úrnak ! Ilyen finom úriember !

De én ekkor már, egy gyors meghajlás 
után a kapun kivül voltam. Köhögési roham 
ürügye alatt zsebkendőmbe rejtve arcomat. Ful
dokolta^ a nevetéstől.

— Hát ez a jó nevetés megérte az öt pen
gőst 1 — állapítottam meg magamban, könnyei
met törölgetve. No, de szerezzük be az utolsó

kedések szükségesek, hogy a magyar nemzet 
gerincét alkotó földműves osztályának a kenyér- 
adó földdel való viszonya állandóbb, biztosabb 
legyen. Az ország minden részében alakítani kell 
olyan kis mezőgazdasági üzemeket, amelyeket 
nem semmisít meg két-három évtized alatt a 
reálöröklés rendszere. Ez az elgondolás vezette 
a kormányt arra, hogy a telepítéssel kapcsolat
ban kishitbizományok létesítésére kell módot nyúj
tani mindazoknak, akik erre érdemesek. Jellemző 
a mi viszonyainkra, hogy ezt a tervet és elgon
dolást, még mielőtt annak lényegét megismerhették 
volna, úgy támadják a politikai baloldal szócsövei, 
mintha a kormány legalább is valami súlyos 
merényletet tervezne a földművelők ellen. A hit- 
bizományok ellen elhangzott összes százesztendős 
argumentumokat felsorakoztatják. Azokat, ame
lyekkel a régiek jogosan hadakoztak a hitbizo
mányi latifundiumok ellen, főleg azért, mert azokat 
Bécs alapította magyar földön és mert a hitbizo- 
mány nagyrésze idegen származású. De hol vannak 
ma már ezek az idők és hol vannak azok a 
veszedelmek, amelyekkel a bécsi kamarilla magyar- 
országi birtokpolitikája jelenteit. A kormány egyéb
ként éppen ezeket a latifundiumos hitbizományo- 
kát a kor szellemében megreformálni és kötött 
földjeik tekintélyes részét a szabadforgalomnak 
visszaadni, hogy ne állják útját a földművelő 
nép terjeszkedésének és a falusi kis porták nö
vekedésének. A kisbirtoktestek egységének, oszt
hatatlanságának törvénybeiktatása lesz majd a 
legnagyobb akadálya új latifundiumok alakulá
sának. A kishitbizományok sziklákként állják 
útját a latifundiumok terjeszkedésének, oíyan 
nemzetvédelmi szolgálatot fognak tehát teljesíteni, 
amilyenre éppen a demoferaíífeus földbirtokpoliti- 
kának van legnagyobb szüksége.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason november hónapban  id. Géczy Dezső 

gyógyszeriára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, oz újtem plom ban tótnyelvü isten
tiszteletet tartanak.

A  szarvasi róm. kát. tem plom ban vasárnap 

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

mise, délután 4 órakor Üténia. Hétköznapokon fél 8 

órakork ismisc.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 

vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében. 

Kondoroson m inden hónao m ásodik vasárnap ján  délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Eljegyzés. Raskó Erzsébet és kézdivásár- 
helyi Vásárhelyi József dr. Békés vármegye 
szolgabirája jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

bizonyitékot is, hogy teljes munkát végezzünk,
— gondoltam.

Október lakása nem volt messze a rendőr- 
’kapitányi hivataltól. Odasiettem.

Tudakozódó lapot kértem dr. Csanád Fe
renc ügyvédről, kinek összes személyi adatait 
pontosan megadtam, de azt is beírtam, hogy 
nős és két gyermek apja. Kérdésem csupán az 
volt, hogy hol lakik ?

A tisztviselő rövid lapozás után már meg 
*is adta a címet, pontosan ugyanazt, amit én a 
nélkül is bölcsen tudtam.

— Csak egy adat nem stimmel — tette 
hozzá. Az ügyvéd úr ugyanis nőtlen !

Visszasétáltam a báró lakására, nagyon 
vigyázva, hogy „dr Csanádné nagyságos ašz- 
szonya-nyaI méegyszer ne találkozzam. Az ajtón 
csinos emailirozott táblácska hirdette dr. Csanád 
Ferenc ügyvéd irodáját. A váró- vagy előszoba 
ajtaja kilincsrendszerű vagyis kívülről is nyitható 
volt. Benyitottam. Ugyanakkor élénk csengőber- 
regés hallatszolt mindaddig, mig az ajtót belül
ről be nem tettem. A belső szobában egy író
gép kattogott gépfegyver módjára. A gépfegyver 
zaját egy élénk hang igyekezett túlharsogni.

A csengetés után egy pillanatnyi szünet 
állott be odabent. Kopogtam.

— No mi az, mi az ? — kiabálta az 
előbbi élénk hang. Majd kissé lefojtott dörmö- 
géssel folytatta.

— Epén, mikor a legtöbb dolgom van [

— Imre-nap Szarvason. Vitéz Biki Nagy Imre, 

Szarvas község köztiszteletben és szeretethen 

álló főjegyzője kedden tartotta meg névnapját. 

Ez alkalommal tisztelői és barátai nagyszám

ban keresték fel a meleglelkű főjegyzőt. Kar- 

társai és a községi tisztviselők a tisztviselő- 

társi megértés és szeretet minden jókívánsá

gával halmozták el és az egybegyűltekhez 

az ünnepelt meleg szavakban mondott meg

hatódott köszönetét.

— Hőseink és nagy halottaink emlékezete.
Mindenszentek napján délután 3 órakor a 

község összes iskoláinak ifjúsága az óteme

tőben a Hősök megkoszorúzott sirja köré 

gyűlt össze, hol a tanitónőképző-intézet leány

karának éneke után Vető István VIII. o. gim

náziumi tanuló mondott emlékbeszédet. Utána 

a gimnáziumi ifjúság Vajda Péter sírjához 

vonult és meghallgatta Bulik András VII. o. 

gimnáziumi tanuló beszédét és Bárány József 

VIII. o. tanuló szavalatát. A gazdasági tan

intézet ifjúsága egyidejűleg Tessedik Sámuel 

síremléke előtt rótta le kegyelete adóját Ba

rabás László IV. é. növendék beszédével és 

Sebő Ernő III. é. növendék szavalatával. A 

fővárosban Rubinek Gyula síremléke előtt dr. 

Tóth Pál országgyűlési képviselő mondott 

ünnepi beszédet és tette le a sírra a Nemzeti 

Egység hálakoszorúját.

Szabolcska-emlékünnepély. A Szarvasi 

Öregdiákok Szövetsége november 9-én, szom

baton este a budapesti Alkotmány-vendéglő 

különtermében Szabolcska Mihály emlékün

nepélyt rendez, a kiváló költő, a szövetség 

társelnöke halálának ötödik évfordulója al

kalmából. Az ünnepség megnyitóját Návay 

Aladár mondja, dr. Varga Lajos emlékbeszédet 

mond, Perényi Gabriella Szabolcska-dalokat 

énekel. B. Pethes Margit szavalni fog.

— Kunszentmártonban múzeumot létesítenek.
Kúnszentmártonban, a szomszédos városok 
példája nyomán elhatározták, hogy'múzeumot 
létesítenek. A mozgalom élére Kunszentmár- 
ton község elöljárósága és a róm. katolikus 
plébános állott.

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

Dér Schlag soll dich treffen !
Ismét pokoli jókedvem kerekedett.
— Hiszen ez a Makszi úr I — gondollam 

magamban. Ez a fényes figura, akin Hedda és 
Nóra annyit mulattak, hogy szinte beleszerettek. 
No, ezt megtéfálom egy kicsit, hadd mulassak 
rajta én is!

Ismételten kopogtam.
— No mi az, mi az ? I — riköltözött most 

már erélyesebben az iménti hang. Nem vagyunk 
mi kérem idebent süketek, ha talán odakint azok 
is 1 No gyerünk, gyerünk apám vagy mamám ! 
Mi kérem ilyen szamárságokra nem érünk rá I

Újból és most már igen nyomatékosan 
kopogtam.

Belülről olyan artikulálatlan ordítás hallat
szott, mint mikor egy beteg oroszlánnak az od- 
vas fogából az ideget szondázzák ki. És egy 
erélyes tenyér nagyot durranlolt az asztalra.

— Maga süket víziló I — maga epileptikus 
dromedár I Jöjjön be már azon a büdös ajtón, 
mert, ha én megyek ki magáérl, abból nagy 
baj lesz I Dér Schlag soll dich treffen 1 Rögtön 
megüt a guta I

Nyilván ezen veszély megelőzése céljából 
a dühös emberke egyidejűleg hörcsögmódjár^ 
neki is ugrott az ajtónak és azt felrántotta, de 
olyan elvakultan, hogy sajátmaga is hátratánto- 
rodott, mert az a „büdös ajtó" kegyetlenül 
orronvágta.



65. Magy. Királyi Állami Sorsjáték 
17.000 nyeremény

250.000 ar. pengő értékben

Főnyeremény 
40.000 aranypengő

N y e r e m é n y e k :
20.000 aranypengő.
10.000 aranypengő.

2-szer 5.000 aranypengő.
4-szer 2.500 aranypengő.
6-szor 2.000 aranypengő.

10-szer 1.000 aranypengő 

és még több, összesen 17.000 nyeremény, 

melyek mind készpénzben fizettetnek ki.

Húzás december 5-én

S o r s j e g y á r a k :
Egész ar. P 3'— Fél ar. P. 1*50
Sorsjegy kapható m inden bank, sorsjegy és főáru- 

sitónél, va lam int az összes dohánytőzsdékben. Pos

tai megrendeléseket a pénz előzetes beküldése utén 

azonnal teljesít a M . Kir. Pénzügyigazgatóság Bu

dapest, V., Szalay u. 10.

Dal az öreg zongoráról
BORSOS SZABÓ GITTA VERSE

Van egy hűséges jóbarúlom,
Egy kopott, öreg zongora,
Oh, mennyi dal és mennyi álom 
Szállt húrjai közül tova.

Leülök mellé néha-néha,
Ujjaim nyomán kél lágy etüdt 
Chopin és Grieg halkan beszél a 
Bánatomról, amely szíven üt.

Hol halkan-búsan kél a dallam,
Hol féktelenül és vadul 
Verem a billentyűit s ajkam 
Reszkető sóhajtásba fűi

Sokszor lecsapom fedelét én,
Ha már a dal sem ad vigaszt,
Majd körülsimogatom békén,
Hisz' d/maímon ő  uírraszf.

ö jóbarátom . .. Nem hagy engem
Vigasztalan búsulni és
Lágy dallamokba fonja lelkem,
Ha szívemen a vágy nehéz.

S én hányszor voltam hozzá hűtlen, 
Ha tavasz várt rám odakint 
S a fauasz lázába merülten 
Feledtem bút, bajt, néma kínt.

0 várt rám lányszobámnak árnyán 
És megjajduló húrjain 
Tudtam, hogy békessége vár rám 
És álmodásra vált a kín.

Te öreg, kedves jóbarátom,
Virrassz tovább álmom felett,
Te hallod minden sóhajtásom,
Te ismered a telkemet.

Te tudod, hogy az élet húrja,
Ha egyszer későn megszakad :
Már mennyi kíntól volt feldúlva . ..
Csitt I . . . Erről sírni nem szabad I

— A közismereti népművelési tanfolyam meg
nyitása. A Sirató-Bezinai Magyar Olvasó Kör 

tagjai által kért közismeretterjesztő tanfolyam 

előkészítő, szervező munkálatai miatt annak 

megnyitását november 10-ére, vasárnapra kel

lett halasztani. A tenfolyamnak nagyobbára 

földmunkások a tagjai, kik Lelkes Pál tanitó 

vezetése mellett tevékenyen közreműködnek 

a Magyar Olvasó Kör gyűlésein és ezt a 

tanfolyamot is az ő önművelésük szükség- 

szerűségének a belátása hozta létre. A tan

folyamot ünnepély keretében Wagner Géza 

a helybeli iskolánkivüli népművelési bizottság 

elnöke nyitja meg és adja át vezetőjének.

Páratlan alkalom
értékes modem könyvtár gyűjtésére

Káldor Könyvkiadó kft. nagy ÁRLESZÁLLÍTÁSA
Kis készlet!

Érvényes november lMől december 19iá
Alant néhány kiadvány 40—50—60 százalékkal l e s z á l l í t o t t  árát adjak t

Axel Munthe :
San Michele regénye P 4*— helyett P 2‘80 
Régi könyv emberekről és állatokról

P 4'— helyett P 1 ‘50 
vászonkötésben P 4'80 helyett P 2*50 
Schalom Asch :

Özönvíz trilógiája (1. Pélervár, 11. Varsó, 
111. Moszkva) kötetenként P 2'— helyeit P 120 

Sigrid Undset:
Kristin Lavransdatter (I. Koszorú, II. Asszony, 
III. Kereszt) kötelenként P 4*— helyett P 1*80 

M. A. Aldanov:
A gondolkozó ördög (I. Thermidor kilence- 

dike, II. Ördög hidja, III. összeesküvés) 
kötetenként P 3’— helyett P 1 *20 

Berend Miklósné:
Szent Bertalan éjszaka P 2*80 helyett P 1 *50 

Szalacsy Imre :
A fekete ember, 2 kötet P 4*— helyett P 2*40 

Schalom Asch :
Az anya P 3*60 helyett P 1*20
A zsolláros P 4*— helyett P 1*20

Lion Feuchlwanger:
Oppelheim Testvérek P 4'— helyett P I "90

Theodor Dreiser:
Amerikai tragédia 3 kötet P 6’— helyett P 3 — 

Georg Fink :
Éhes vagyok P 2’90 helyeit P 1.90
Ulal tévesztettél P 2*90 helyett P 1'—

Joseph Rolh :
Hiób P 2’ — helyett P 1‘—

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

kötetenként P 3*60 helyett P 1’—-
Berend Miklósné :

Boszorkánytánc P 3 — helyett P 1*50

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

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

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

Török Sophie :
Hintz tanársegéd úr P 2'— helyett P —‘90 

Vaszary Gábor:
Monpti P 3'— helyett P 2‘—
III. Nobel-dijas irók antológiája a 34 iró arc
képével P 8 — helyett P 3‘50

Eckhart Ferenc :
Magyarország története P 1*50 helyett P 1"— 

Farkas Gyula :
A magyar irodalom története (2*40) P 1*50 

Dr. Lederer Emma :
Egyetemes Művelődéstörténet (3*—) P 1*— 

Marczali Henrik:
Erdély története P 4*— helyett P 1*80

Papp Jenő :
A mai Magyarország erkölcsrajza vászonkö
tésben P 3*— helyett P 1*50

Pluhár István:
Sportok könyve P 4‘— helyett P 2*—

Faulhaber bíboros :
Zsidóság, kereszténység, germánság

P 1*80 helyett P —*60
Bertrand Russell:

Házasság és erkölcs P 2'— helyett P 1*— 
Hosszú Lándzsa emlékezései

P 3 — helyett P 1 '60
Hugh Lofting:

Doktor Dolittle és az állatok művészi kötés
ben P 3‘— helyett P 1*40
Dolittle doktor utazásai P 3 — helyett P 1*60

K a p h a t ó k :

a NAGY^könyvkereskedésben

— Szarvasi színműíró darabjának sikeres 

bemutatója. Vasárnap délután, a Luther Árva

ház dísztermében reformációi ünnepséget 

rendeztek, amelyen a közönség nagyszámban 

vett részt. A műsorban Klimaj Mihály hatá

sosan szavalta el Miklós Vitéznek, a kiváló 

szarvasi költőnek ez alkalomra irt gyönyörű 

és mélyenjáró költeményét. Ezután lelkes 

műkedvelők nagy sikerrel adták elő Borgulya 

Endre orgonista tanítónak, a jeles egyházi

Írónak „1517“ cimű reformációi színdarabját. 

A közönség nagy érdeklődéssel hallgatta 

végig a pompásan felépített, a sziv és lélek 

érzelmeire alapozott lendületes 3 felvonásos 
színművet, amelynek középpontjában Luther 
Márton, a nagy reformátor áll. A jeles szerző 
színdarabja a legteljesebb elismerést érdemli. 
A műsor záróbeszédet Krón Ferenc árvaatya- 
lelkész mondotta szivbőljött meleg szavakkal. 
Amint halljuk — a színmű előadását vasár
nap megismétlik.

OLCSÓN csillárt, izzólámpát, 
asztali lám pákát, falikarokat,

táska-gramofonokat,
gramofonlemez P 1’50-töl 4 P-ig 
müvészlemez 4 pengőtől felfelé Telefon: 85.

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.



HETENKÉNT
Iija: OROSZ IVÁN

Népművészet és az ipar
Malonyay Dezső, a kiváló néprajzi iró öt 

hatalmas kötetben számol be Magyarország nép
rajzáról és népművészetéről. A hatalmas, hosszú 
évek fáradságos munkáját egybehozó mű ma is 
a legalapvetőbb munkája a néprajznak és azok, 
akik oly erős hittel bíznak a magyarság faji, 
szokásbeli, a lassan már kivesző népies szép
ségeinek rövidesen elkövetkezendő újjáéledésé- 
ben, most is éhilatos szeretettel lapoznak ebben 
a múltat, a múlt életét, szokásait megőrző pom
pás műben. Alkalmam volt a mű reprodukált, 
összegyűjtött néprajzi és népművészeti értékek 
nagyrészét személyesen is megtekinteni, amikor 
sok napokon át tanulmányoztam a budapesti 
néprajzi múzeum, a sümegi állami Darnay-mú- 
zeum, a keszthelyi Balalon-múzeum sok-sok ér
tékeit. Az ember szinte beleszédül ebbe a sok 
értékbe, szépségbe, praktikus elgondolásba, vo
nalak és formák változatába, amik a magyarság 
ősi életének a lélekben rejtező szépségeit hoz
zák elő azzal, hogy bemutassák a mai kor uni
formizált emberének : mily más, szebb, őszintébb 
és melegebb volt a múlt élele. Ma, amikor az 
emberek jórésze még nem is konyit a szépség 
megnyilvánulásaihoz, a művészetek mindent fel
oldó egyetemességéhez, amikor a gyérkultúra 
éltal kidobott monoton és hideg cikkek eljutottak 
a falusi házak kis szobáiba is és elrontották a 
falusi emberek évszázadokon át a természetes 
ösztön által kivelült szépérzését is, ma bizony 
oly nehéz hinni a magyar népművészet rene
szánszában. Pedig a múzeumokban és magáno
sok gyűjteményeiben egybehordott népi megnyil
vánulások, meleg és felemelő motívumokkal ké
szített kézi készítmények, házi- és kézművesipari 
alkotások, szőttesek, cserepek, fafaragások, ruhá
zati és háztartási cikkek ezerféle változatai mind 
a magyarság és a bekapcsolódott és eggyéforrt 
nemzetiségek gazdag lelkületéről, művészi érzé
seiről, a lakás és ruházat csinosításának sok 
kelleméről, a népies formák gazdag változatairól 
beszélnek. Talán a kényelemszeretet és a nyu
gati áramlatok iránti mindenkori rajongás ered
ménye az, hogy a népművészeteket nem élő 
germán népek után indultunk, amik nemcsak a 
fajunknak teljesen idegen ideológiákat, de lélek- 
néiküli formákat is hozott. Az indusztrializálás 
szükségelt folyamata a magyarság életébe a for
mák leegyszerűsítését, a gyári munkák hidegsé
gét hozla. A gyárak és ma már a kézműiparos
ság is nem arra törekednek, hogy minél szebb 
változatosabb és igy művésziesebb cikkeket hoz
zanak forgalomba, hanem minél olcsóbbat és az 
olcsóság megával hozza a formák leegyszerűsö
dését, az ész munkájának kikapcsolását, a vál
tozatosság szépségeit. Pedig a jól és szépen el
készített, a nép lelkűidéhez simult árucikk ma 
mér újból kelendő. A magyar társadalom rájött 
arra, hogy faji és környezeti sajátságaink nem 
sokáig bírják a ránkerőszakolt mechanikus for
mákat és léleknélküli egyhangúságot. Nemcsak 
az intelligencia, de a háborúk ezer bajain és 
meglátásain kiművelődött egyéb társadalmi osz
tályok is érzik, hogy az elfeledett formák mily 
mélyek, mennyire szivünkhöz valók és nemcsak 
az orvosok rendezik be már rendelőiket magya
ros bútorzattal, de az egyszerűbb nép is vissza
tér a régi formákhoz. Rájöttek a régi szépségek 
hiányaira és iparosaink tudják legjobban, hogy 
a vásári árut ma már hidegen nézi a vásárló 
és különlegesnek tetsző kívánságokkal állanak 
elő az emberek. Tulipános ládákat, virágos kan- 
csókat, bokályokat keresnek újra, a régi vitéz
kötést újra felvarratják a szabóval és a csizma
viselet jóságait kezdik felemlegetni. A népies szí
nek ismét helyet kérnek a kunyhókban, miután 
már a palotákban is szalonképesek lettek. A 
háziszőnyeg előkelő fogadószobákban is versenyre 
kelt a perzsával, fővárosi hivatalok berendezé
sét magyaros, népies stílusú formákkal készítik. 
Szép és felmelegszik az emberek szive, mert bi
zony megunták mér a francia, angol és német 
fonnék idegen szépségeit és a gyáripar monoton, 
színtelen készítményeit. A népművészet reneszán
szának küszöbén örömmel látja a nép ügyeit

mindig szivén viselő, hogy egészségesebb, szebb 
és magyerabb élet ebben az országban csak 
igy jöhet elő. A lelki kozmopolitizmus legjobb 
orvossága a népies formák előhozása. Nem is kell 
azokat megkedvelteim, mert mindenki szereli 
azokat, csak rá kell mutatnunk azok sok szép
ségére és lelkűnkhöz idomult. Kézműiparosainkra, 
mint a népszükséglet termelőire hárul a nagy

feladat, hogy néprajzi tanulmányaik alapján is
mét a régi, minden vidéket jellemző népies mo
tívumokat hozzák elő a múltból és a szivükből 
és ezzel díszítsék a régi, megszokott és kipróbált 
formákra készített háztartási és ruházati cikkei
ket. Csak igy lehet, a magyarra visszaformált 
külsővel eredményesen visszaformáini a  sokszor 
megtévedt bensőt is.

Nagy gondossággal és buzgalommal készül 
a Szarvasi Évkönyv és Naptár

Szenzációs tartalommal, gazdag beszámoló, irodalmi, művészeti, 
ipari és közgazdasági anyaggal jelenik meg

A Szarvasi Évkönyv és Naptár a legna

gyobb gondossággal készül a Szarvasi Közlöny 

nyomdájában. Roszik János joghallgató, az Év

könyv szerkesztője fáradhatatlan buzgalommal 

értékes írógárda bevonásával állította össze a 

Szarvasi Évkönyv és Naptár tartalmát, amely

ben a naptári és számos közhasznú rész után 

változatos irodalmi, művészeti, ipari és közgaz

dasági cikkek teszik változatossá a naptár tar

talmát. A gondos szerkesztés révén a naptár 

minden olvasója megtalálja a neki szánt hasz

nos útmutatásokat és az irodalmi rész pedig

a legnemesebb szórakozásról kiván gondoskodni. 

Örömmel látjuk, hogy Szarvas lakossága együt* 

tes érdeklődéssel várja az oly hézagpótló mű

vet, amelynek kulturális szempontból nagy és 

elvitathatatlan fontossága van. Roszik János önr 

zetlen és nemes vállalkozása méltán érdemli 

meg a legteljesebb pártfogást és a rövidesen 

megjelenő Szarvasi Évkönyv és Naptár cimfi 

művet, mint Szarvas egy évi életének hű be

számolóját és az eljövendő egy évre szóló szó

rakoztatóját olvasóink figyelmébe meleg jóin

dulattal ajánljuk.

Iákban és laboratóriumokban végzett kísérle

tek is igazolják. A sportoló tisztviselő, munkás 

munkateljesítménye mindig jobb annál, aki 

kizárólag csak a munka sportjéi űzi. Az ér

dekes, statisztikai adatokkal alátámasztott 

értekezés a legszélesebb körben számíthat 

érdeklődésre, különösen a nociális, valamint 

racionalizálási problémákkal foglalkozók és a 

sportbarátok körében. Megrendelhető Nagy 

Sándor könyvkereskedése útján vagy a szer

zőtől Ilovay Sándortól Budapest, III., Ürömi 

utca 18.

— Horejsi Antal indulót szerzett. Horejsi 

Antal, a kitűnő szarvasi zenész, a nagytudású 

zenei oktató, a nemrégen megalakult levente

zenekar karmestere egy lendületes és művészi 

magaslatra emelkedő concerMndulót szerzett. 

A kiváló fuvolaművész a talpalávaló indulót 

Hollay Béla őrnagynak ajánlotta, aki örömmel 

fogadta azt el. A frappáns hangszerelésű és 

gördülékeny simaságú induló alapmotívumát 

közismert katonai kürtjelek festik alá, amik 

nagyban emelik annak lendületét és frappirozó 

erejét. Nagy érdeklődéssel várjuk az induló 

bemutatását és hisszük, hogy az nyilvános

ságra jutása után széles körökben ismert lesz.

Jövő havi költségvetésében irányozzon elő

50 fillért
Szarvasi Évkönyv és Naptárra

Köszönetnyilvánítás
A  főg im názium  igazgatóságának, tanárites- 

tülelének. a tanulóifjúságnak, barátainknak, 

ismerőseinknek és m indazoknak, ak ik  egyet

len drága kisleányunk elvesztése felett érzett 

soha cl nein m úló  fájda lm unkat enyhíteni 

igyekeztek, ezúton m ondunk há lás  köszönetét.

S p rin g er L a jo s  é s  n e je .

—  A halottak nevét irta az ajánlási ivekre. 
Hornok János kondorosi gazdálkodót a gyulai 

kir. törvényszék dr. Nagy István tanácsa egy 

hónapi fogházra Ítélte, mivel Andaházi Kasnya 

Béla ajánlási iveire megholtak neveit is ráírta. 

Az Ítélet végrehajtását háromévi próbaidőre 

felfüggesztették.

— Munka és sport. Ilovay Sándor okleveles 

közgazdász, testnevelő-tanár ezzel a címmel 

adla ki közgazdaságtudományi értekezését, 

amely abból indul ki, hogy a testnevelés és 

sportok hatása az emberi szervezetre szám

szerűleg és statiszükailag kimutatható. Ennél

fogva a testnevelés az emberi munkaerő 

és teljesitményfokozás szolgálatába állítható 

és szemben az eddigi tudományos üzemve

zetési módszerekkel (Taylor, Gilberth, Ford 

stb.) nem a rendelkezésre álló emberi munka

erő tökéletesebb kihasználására, hanem az 

emberi munkaerő mennyiségi és minőségi 

értelemben vett növelésére törekszik. Ezt a 

különböző műhelyekben és különféle isko-

Telefon: 
85. T E L E F U N K E N

az On rádiója!m  mám w

Regős 2+1 és Mester Super 44-2
Navimembrán--------------országskála.

DANKÓ műszerész
Telefon: 85.

Készségesen bemutatja lakásán
Árvaház-épület.
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Sztrehovszkynál
a Piactéren szerezhetők be

A városi villanytelep kölcsönakciójában
villanyvasalók és villanyfűlőtesíek díjtalan bemutatásai

— A leányegyesület előadó-délutánja. A hely

beli Gróf Bolza Pálné Leányegyesület pár 

■évi szünet után, melyben része volt annak a 

gyásznak is, mely az egyesületet kiváló el

nöke halálával érte, ezévben ismét megszólalt 

a fiatalságnak ez a népszerű tömörülése, 

mely a múltban a maga előadó estéivel min

dig nagy közönséget tudott maga köré vonzani. 

Vasárnap délután 3 órakor nyilt meg az e 

tanévre tervbevelt előadássorozat Wagner 

Géza tanár, a helybeli népművelési bizollság 

elnökének az előadásával. Az előadó a vidéki 

leányegyesületek mai feladataival és célkitű

zéseivel foglalkozott, utalt a leányifjúságnak 

vidéki és pesti lányokra való feloszlásának 

helytelen és idejétmúlt rendszerére és az 

egyesület egyedüli helyes céljául a mai vi

déki leány átlagtipusának a feljavítását ne

vezte meg. Utána Korim Kálmán gimnáziumi 

vallastanár eleven stilusban angliai élményei

ről számolt be és találóan vont párhuzamot 

a magyar és az angol nő lelkialkatának 

rokonsága és ellentétes vonásai közölt. A 

műsort Zalán Magdának a felolvasása fejezte 

be. ki jól körvonalozott keretben jellemezte 

a XX. század lányának lelkialkatát és sorolta 

fel annak időszerű és kor követelte köteles

ségeit a család, a haza és az egyetemes 

emberiséggel szemben. A gyűlési Láposi 

Kornélia polgári iskolai tanárnő, az egyesület 

agilis alelnöke rekesztette be és egyben a 

Jtét hét múlva összejövő gyűlés programját 
is bemondta.

— A kereskedelmi szakiskola tanulmányi bi
zottságának gyűlése. A négy évi kényszer 

szünet után újra megnyílt szarvasi kereske

delmi Szaktanfolyam tanulmányi bizottsága 

dr. Tóth Pál bizottsági elnök vezetése mellett 

vasárnap, november 3-án délelőtt l l  és fél 

órától tartotta meg első ülését a gimnázium 

igazgatói termében. A gyűlésen megjelent a 

bizottságnak a kereskedelmi miniszter részé

ről kinevezett társelnöke: gróf Bolza Géza 

földbirtokos is. Az ülés tárgysorozatán sze

repelt Raskó Kálmán igazgató beszámolója 

és Wagner Géza tanár jelentése.

— Megjelent az Aranykalász új száma. A

szarvasi Tessedik Sámuel középfokú gazda

sági tanintézet gazdaifjúsági önképzőkörének 

lapja, az Aranykalász 2-ik száma most jelent 

meg gazdag tartalommal. A gondosan szer

kesztett és ízléses kiállítású folyóirat vezető

cikkét Barabás László ifjúsági elnök irta, 

melyben az október 6-iki gyásznapról emlé

kezik meg. Zs. Győri István. Krausz Gyula 

értekezései mellett Simon Imre verse és no

vellája tűnik ki. Az öreggazdarovat a bajtársi 

együttérzést és további összetartást ápolja, 

a  hirek pedig az intézet történéseiről adnak 

beszámolót. A képekkel szinesitett folyóirat 

második száma 30 fillérért hapható a taninté

zetben és Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Megnyílt a méhészeti tanfolyam. A Szarvasi 

Méhészkör kebelében megszervezett népmű

velési méhészeti tanfolyamot vasárnap nyitotla 

meg a Méhészkor rendes havi ülésével kap

csolatban Wagner Géza gimnáziumi tanár, 

a Népművelési Bizottság kiváló alelnöke. Gon

dolatokban gazdag beszédében az utóbbi 

évek csapásait vázolta és igyekezett bevilá

gítani annak okaiba, majd a nemzetgazda

ságilag oly fontos hivatást betöltő méhészet 

szükségleteit ismertette. A megnyitó után 

Némethy Samu elnök ismertette az aktuális 

ügyeket.

— Halálozás. Dr. Házy Imre szolgabiró, aki 

hosszabb időt töltött Szarvason is a közigaz

gatás szolgálatában, Gyomán hosszas bete

geskedés után elhunyt. Nagy részvét melleti 

temették el.

— Szarvason rendezik meg a Megye-Bált.

Békés vármegye egyetemi ifjúsága a hagyo

mányos megye-bálját január 11-én Szarvason 

rendezi meg. A bál rendezősége az előké

szítési munkálataihoz már hozzáfogott, hogy 

a báli szezon legkellemesebb bálja az egye

temisták megye-bálja legyen.

— Köszöneta Szarvasi Közlönynek. A Szarvasi 

Ipartestület elöljárósága az Ipartestület jubi

leuma alkalmával közreműködött egyéneknek. 

Szarvas község elöljáróságának, a Szarvasi 

Gazdakörnek, az 584. sz. Gábor Áron cser

készcsapatnak, a szarvasi Önkéntes Tűzoltó 

Egyletnek és a Szarvasi Közlönynek az ál

dozatkészségért és közreműködésért jegyző- 

könyvi köszönetét mondott. A magunk részéről 

örömmel könyveljük el ezt a köszönetét és 

mint eddig, úgy ezután is igazságérzetünk 

nemességével, az egyes társadalmi osztályok 

iránti jóindulatunkkal és békességre törekvő 

elgondolásainkkal azon leszünk, hogy az ipa

rosság megbecsülése .fokozódjék, hogy kíván

ságaik mielőbb jólelkű orvoslásra találjanak. 

Örömmel könyveljük el ezt a köszönetét 

azért is, mert egy érdemes testülettől jött és 

ebben a köszönetben a sajtó megbecsülését 

látjuk. Mert bizony nagyon sokan sok mindent 

elvárnak a sajtótól, de a sajtó támogatásáért, 

ha mással nem, legalább jóindulatukkal 

megfeledkeznek. A közért dolgozó igazságos 

és önzetlen sajtó joggal elvárhatja, ha nem 

is a köszönetét, de a viszonlbecsülést.

— A Székesfővárosi M. Kir. Pénzügyigaz

gatóság felkéri az igen tisztelt közönséget arra, 

hogy a címükre küldött állami sorsjegyet ha 

megtartják, úgy a mellékelt postabefizetési lap 

felhasználásával annak árát mielőbb fizessék 

be. Akik a részükre küldött sorsjegyet nem 

kívánják megtartani, szíveskedjenek azt a 

küldött visszboriték felhasználásával vissza

küldeni ahhoz, akitől kapták. Az állami sors

játék jótékonycélt szolgál és akik a sorsjegyet 

nem küldik vissza, a jótékonycélt károsítják 

meg. A sorsjegyek visszaküldése díjtalan.

Rózsavölgyi! Bárd és Nádor ka
rácsonyi albumok már kaphatók a 
NAGY-könyvkereskedésben.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben november l-től november 8-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek : Kis András 

és Medvegy Erzsébet fia András és leánya: 

halvaszületett, Glózik György és Tusjak Judit 

leánya Mária, Varga Mihály és Kis Ágnes 

fia Mihály, Kasuba Pál és Prjevara Mária 

leánya Mária-Zsuzsanna, Vida Mátyás és 

Sovány Judit fia János-Mótyás, Filyó Mihály 

és Krajcsi Mária leánya Mária, Mrena Má

tyás és Kovács Anna leánya Anna, Komár 

János és Scheid Klotild leánya Erzsébet, 

Brachna János és Schmidt Mária fia Károly. 

Házasságot kötöttek: Jansik János Jansik 

Máriával, Csasztvan Mátyás Sápszki Anná

val, Jelen Mihály Nyemcsok Katalinnal, Mit- 

nyan Mihály Balázs Máriával, Bohnyat Pál 

Arnóczki Annával, Janurik András Filip Er

zsébettel, Szuhaj Mihály Matusik Máriával, 

Borgulya János BorgulyaZsuzsannával, Trucka 

János Borgulya Erzsébettel, Valach György 

Laukó Katalinnal, Mravik György Gyurcsik 

Erzsébettel. Elhaltak: Kovács Zsuzsanna 13 

hónapos, Fityik Mihályné Rapkovszki Erzsé

bet 66 éves, Závogyan Mihályné Szrnka Ju

dit 77 éves, Mrena Elekné Karafa Julianna 

75 éves, ifj. Valyó András 32 éves, ifj. Egri 

János 22 éves, Török Györgyné 34 éves, 

özv. Sztrehovszki Pálné Sonkoly Zsuzsanna 

56 éves, Sechna András 9 hónapos, Vitális 

Mihály 64 éves, özv. Kondacs Mihályné Ko

vács Anna 70 éves, Kasnyik Jánosné Ja

necskó Anna 33 éves, özv. Mravik Pálné 

Borgulya Katalin 70 éves korukban.
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— Ismeretlen helyre költözött. Gazsó Ferenc 

békésszentandrási lakos ellen kihágás miatt 

eljárás indult. Mivel ismeretlen helyre távo

zott, körözik.

— Állatbetegség. A legutóbbi vármegyei 

állategészségügyi kimutatás szerint járásunk

ban a sertéspestis Szarvason 58 udvarban 2 

tanyában, Öcsödön 3 tanyában, Csabacsűdön 

5 tanyában, Békésszentandráson 4 udvarban 

pusztít.

— Országos vásár. A gyomai országos vásárt 

november 8-, 9- és 10-én, a kunszentmártonit 

november 10-én tartják meg.

— Fakadó rügyek. Majzik Márton mester
szállási fiatalember 1916. július 7-én született 
és 6 elemi iskolát végzett. Életének más ne
vezetessége nincs . . .  mondja maga Majzik 
Márton „Fakadó rügyek** cimű versfüzetének 
elején, amelyben 28 verset találunk. A füzet 
bevezető sorai után Turcsányi István nagy 
jóindulattal irt ajánlását olvassuk, majd ismét 
a szerző közöl bevezetőt. A versekben na
gyon sok jóindulatot, akarást, önbizalmat és 
hitet találunk, sajnos még nagyon messze 
van attól, hogy igazi és költői verset irjon. 
A hat elemi iskolai képzettség nem bocsátja 
meg néki azt, hogy a kezdett legelején van, 
mert hat elemi iskolai tudással is lehet na
gyon jó költő valaki. Hiszen a művészetekben 
nincs szükség oklevelekre, címekre, hanem 
tehetségre. Majzik Márton ha még sokat ír 
és a természetet és érzéseket ősi természetével 
tudja majd látni, érezni és leírni, akkor lehet 
belőle még valami, ha más nem, kis, kedves 
falujának dalköltője. Mert a falu a dalban él 
és Majzik Márton meleg szive a dal felé hajol. 
Erőltetett hangok azok, amikor más versektől 
vár impulzust és tanulni akar. És ha a falu 
szájára veszi dalait, akkor ő betöltötte hiva
tását. Az irás kényszer és ha Majzik Márton 
még érzi, hogy kényszerből kell írnia, még 
irjon továbbra is, de a szive szerint. — o  —

A FUTURÁNÁL idei szárított

szemes tengeri
k e d v e z ő  áron kapható I
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K A P H A TÓ K :
_  "  _  __C 7 I  villamossági- és

W f c U w w  rádlószaküzletben 
SZARVAS, (Fürdővel szemben).

— Erdei farkas. Irta: Jackson Gregory- 
Mintha a régi vikingek közül támadt volna 
fel a szőke, fiatal óriás, amint széttárt ka
rokkal, nevetve fordul szembe halálos ellen
ségeivel. Tiszta kék szemének mosolygása 
mögött azonban szenvedélyek vad lángjai 
égnek. Lynetlet vonzza s egyben el is rémiti 
a csodálatos férfi, akit merész, sőt vakmerő 
tetteiről „erdei farkasának hívnak a környé
ken. Talán jobb lenne elfutni előle, ameddig 
nem késő ? . . .  Lábai azonban mintha aföldbe 
gyökereztek volna : olyan jelenetnek lesz aka
ratlanul is szemtanúja, amelynek következ
ményei végzetes fordulatot jelentenek egész 
életére. Az „erdei farkasának hirül hozzák, 
hogy kedves paripáját bosszúból megölték. 
Zengő, mély orditás hangzik fel a férfi ha
talmas melléből. Szagai azonban a 4 éves 
gyermek selypítésével törnek elő, mint min
dig. ha féktelen szenvedélye elragadja. A 
nyomában keletkező döbbenetes csendet csak 
az ellenállhatatlan erővel feltörő leánykaca
gás töri meg. Az „erdei farkas** megtorpan, 
mintha puskagolyó érte volna. Majd halálos 
gyűlölettel fordul a lány felé, aki kacagni 
mert rajta. Ez a végzetes pillanat pattantja 
ki a túlfeszített idegeknek vészes pergőtüzét. 
Halálos borzalmak, féktelen indulatok. lihegő 
bosszú vérgőzös lángjai csapódnak magasra.
S az eseményeknek ebből a sötét hátteréből 
a szerelem imbolygó fényeként bontakozik 
ki Lynettenek. a táncosnő és az aranyásó 
leányának lidérces* alakja. A Palladisnak ez 
az új Pengős Regénye Kosáryné Réz Lola 
szinpompás fordításában jelent meg. Kapható 
Szarvason a Nagy-könyvkereskedésben.

— T-BSE I.—Törekvés. 1:0 (0:0). Biró: 
Mácsai. Az elmúlt vasárnap a békéscsabai 
Törekvéssel játszott elsőosztályú csapatunk 
bajnoki mérkőzést Szarvason. A mérkőzés 
igen erősiramú és elég sűrűn durvaságokkal 
tarkított volt. Az első félidő gól nélkül teltei 
és a mérkőzés egyetlen gólja a második félidő 
44-ik percében esett. Vass I. mintegy 18 mé
terről büntetőt rúgott a csabaiak ellen, hatal
mas lövését a kapus két kézzel beleöklözte 
a kapu előtt felsorakozott sorfalba és az egyik 
védőjátékos lábáról a labda élesen a hálóba 
pattant. A játék végig izgalmas volt, mindkét 
fél nagy igyekezettel játszott, hogy a győzel
met megszerezhesse. Molnár kapus biztosan 
védte kapuját s nyugodt játékával ő tűnt ki 
legjobban. A csabai csapat oktalan durvasá
gaival tűnt ki. — Másodosztályú csapatunkat 
vasárnap nem kísérte szerencse. Békésen az 
utóbbi időben feljavult BISE-től 4 : 0-ás ve
reséget szenvedett. A vereség jórészben an
nak tudható be, hogy Wéber kapus, minden 
ok nélkül, az utolsó pillanatban jelentette ki, 
hogy az autóra, amely kissé késett, nem haj
landó várni. így a csapat kapus nélkül volt 
kénytelen kiállni a mérkőzésre. Helyénvaló 
lenne az ilyen kényes természetű játékost 
példás büntetéssel sújtani, mert az ilyen fe- 
gyelmetlenségeket a sport nem tűri. — Vasár
nap kettős mérkőzés lesz Szarvason. Mint 
előmérkőzés délután háromnegyed egy órai 
kézdettel második csapatunk a békésszent
andrási Hunyadival és mint főmérközés első
osztályú csapatunk a mezőkovácsházai TE-el 
játszik bajnoki mérkőzést fél 3 órai kezdettel.

— Magyar művészet. A dr. Majovszky Pál 

és dr. Oltványi-Ártinger Imre szerkesztésében 

megjelenő művészeti folyóirat 10. számában 

Farkas Zoltán változatos képanyag kapcsán 

élvezetes tanulmánnyal ismerteti Nagy István 

robusztus művészetét, Mátyás Péter az Irgal- 

masok kórházának új szobrairól számol be,

Hoffmann Edith a Szépművészeti Múzeumban 

kiállított rotterdami Rembrandt-rajzokat ana

lizálja, 30 sikerült reprodukció és gazdag 

kritikai rovat teszi változatossá a gyönyörűen 

kiállított folyóiratot. Mutatványszámot szivesen 

küld a kiadóhivatal: Budapest, VII.. Erzsébet- 

körút 7.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény
A 250.000—1929. BM. sz. rendelet sze

rint a közforgalom céljára szolgáló úton köz

lekedő minden járművet (kézikocsi is) szür

külettől napkeltéig, továbbá sűrű ködben — 

általában, ha a járművet a kellő világosság 

hiánya miatt észrevenni nem lehet — meg

felelően ki kell világítani, a kerékpárokat 

ezenfelül fényvisszaverő prizmával is el kell 

látni. Aki ezen rendelkezések ellen vét, szi

gorúan megbüntettetik.

Szarvas, 1935. október 31.
Elöljáróság.

Helybeli gabonaárak

Búza . . . 17*50 — — —
Tengeri csöves . 13 — — —’—

* Árpa (új) 15‘--------—
Zab . 15 -  -  —
Lucerna. . 110'— — 115*—

P U B L I K Á C I Ó
Nád és gyékény eladó IV. 147. —  Sza lm a és tengeri 

e ladó T 11. 262. -  9 hold föld eladó 11. 423. -  Ta

karmányrépa, káka, gyékény eladó III. 165. —  Fejős

tehenei téli eltartásra keres I. 228. —  5 hold föld el

adó IV. 535. —  Dinnyeföld H atházná l eladó 1. 268. — 

Akácfa eladó T 111. 540. —  Szalm a, péva, törek e lad ó  

II. 570. —  2 kocsi eladó II. 59. —  Dinnyeföld Nyúl- 

zugban eladó T V. 208. —  6 hold föld eladó T II. 257.

—  3 hold föld eladó II. 516. —  Szőlő Mótyóban e ladó 

T II. 71. —  Gazdag tartalommal jelenik meg m inden 

héten a Szarvasi Közlöny. Egyetlen szarvasi család  

asztaláról sem hiányozhat.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVA SO N  a k iadóhiva ta l 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése. 1., Horthy 

M iklós ut 9. ÖCSÖDÖN  Lakos Imre dohányárus. KO N 

DOROSON  Velky Béla tanitó.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillé r

. Kun Lajos rőföskereskedőnél Öcsödön, 
mintegy 6 méter hosszú vásári sátor eladó.

. Keveset használt hálószobabútor eladó. 
Cím a kiadóhivatalban tudható meg.

. Mezőtúr Megyei Város Villamosműve közli 
Szarvas nagyközség nagyérdemű közönségé
vel, hogy üzemi kirendeltségét Kossuth Lajos 
utca 2. szám élól Kiss Mihály utca 154. 
szám alá helyezte át. A telefon hívószám 
változatlanul 74.

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

Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.


