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Választási tanulságok
Irta: Antal István államtitkár
A képviselőház az idei őszön egészen 

szokatlan és a mi parlamenti életünkben eddig 

nem is tapasztalt ellenzéki offenziva harci lár

mája közepette nyitotta meg kapuit. Nem az 

eszmék harca volt ez, még kevésbbé az elveké. 

Programot ugyanis nem adott az ellenzék, ter- 

vekkel, javaslatokkal, komoly megvitatásra al

kalmas konkrétumokkal nem állott elő. Ember 

ellen indult a céltudatos kampány : a minisz

terelnök személye ellen. Mozgatói, irányitól és 

leghangosabb szóvivői nem is tagadták, sőt nyíl

tan hirdették, hogy az egyetlen cél a miniszter- 

elnök megbuktatása, helyéről való eltávolítása, 

bizonyára azért, hogy erre a helyre másvalaki 

kerüljön, kinek lelkében olthataflan vágyak 

tüze lángol a hatalomért. A parlamentarizmus 

történetében szinte példátlanul álló e szemé

lyesélű kampánynak nyilvánvalóan az volt a 

célja, ami a makacs következetességgel folyta

tott hangos reklámoké szokott lenni: elhitetni 

valamit a közvéleménnyel. Hiábavaló volt ez

zel a személyi hajszával szemben minden ér

velés. Eredménytelen volt a hivatkozás arra, 

hogy hiszen a miniszterelnök és a kormány 

Igazán semmi okot nem szolgáltathatott a bi

zalmatlanságra, mert hiszen az áprilisi döntő 

választási győzelem óta egyebet sem tesz, csak 

alkotó munkát végez. Egyik törvényjavaslat és 

rendelet a másikat követte és a „Kék könyv* 

a meggyőző adatok és bizonyítékok egész tár

házát hozta a nyilvánosság elé, tehát mindenki 

láthatta, hogy itt munka éspedig komoly alkotó 

munka folyik. Minden józan ellenvetéssel szem

ben csak az volt a válasz, hogy hiszen ha a 

választók megnyilatkozhatnának, különösen tit

kos szavazással, majd bebizonyosodnék, hogy 

április óta elolvadt a bizalom Gömbös Gyula 

iiánt. A sors kegyes volt a kampány vezérei

vel szemben: óhajtásuk teljesült. Budapesten 

is, Decrecenben is megnyilatkoztak a választók 

éspedig titkos szavazással. Az eredmény isme

retes : a kormány a választásokon nemcsak 

megtartotta mandátumokban kifejezett birtok- 

állományát, hanem határozottan előretört.Ugyan- 

akkor az ellenzék mandátumokat vesztett. A 

választók zömét alkotó gazdatársadalom egyik 

kerületben nyíltan, a másik kerületben titko

san fordult cl a negatívumoktól és diadalra 

segítette a pozitívumot: az alkotó politikát. 

Bebizonyult, hogy azok a tömegek, amelyek 

az áprilisi választásokon a kormány zászlaját 

győzelemre vitték, változatlanul, ma is, tömött 

sorokban állanak ott Gömbös Gyula mögött, 

mert semmi okát sem látják, hogy megvonják 

bizalmukat attól a kormánytól, amelynek alkotó 

gazdasági és szociálpolitikája nem szünetel, ha

nem tettekre váltja be az ígéreteket és követ

kezetesen halad kitűzött célja felé. Reméljük, 

hogy ezekután az ellenzék is le fogja vonni az 

időszaki választások súlyos tanulságait. Köz

érdek, hogy mindenki okuljon a választások 

tanulságaiból. Azt bizonyítják ugyanis ezek, 

hogy az ország népe tántorithatatlanul ragasz

kodik az alkotó, reális politikához. Magyaror

szágon immár — hála Istennek — köztudat, 

hogy nincs értelme és célja a meddő kritiká

nak, még kevésbbé a személyeskedésnek. Az 

új magyar élet üteme nem tűri meg ezeket a 

mesterséges akadályait a haladásnak. A ma 

magyar embere pedig haladni akar. Építést,

alkotást akar látni, a rombolástól visszariad és 

destruktívnak tartja a meddő kritikát. Hosszú 

időre befolyásolja az egész hazai közvéleményt 

a most lezajlott választás. De bázist teremt a 

kormánynak is a további alkotó munka számára, 

amely immár annál inkább fokozott ütemben 

folyhatik tovább, mert újból és ismételten jó

nak, helyesnek, célravezetőnek ítélte a választó 

polgárok tekintélyes tömege.

A gazdaközönség vásárló ereje 
óriási mértékben csökkent le

A  mezőgazdasági munkásság helyzete változatlanul rossz

A gazdalórsadalom helyzete rend
kívül súlyos gondokkal küzd, mivel a 
gabonatermésnél és a tengerinél várt 
eredmény is nagy visszaesést mutatott 
s igy még a legfontosabb szükségle
teiről sem képes gondoskodni, sem 
kötelezettségeinek eleget tenni. Nagyon 
sokat enyhített a kisgazdatársadalom 
súlyos helyzetén a kormány vetőmag- 
akciója. Igen jelentős az a búzavető
mag, amely a múlt hóban került ki
osztásra, minek következtében a föl
dek most már bevetetlenül nem ma
radnak. Az elmúlt hónapban a mező- 
gazdasági munkásság helyzete nagyon

rossz volt. Az őszi cirok és a cukor
répa betakarítási munkálatainál ugyan 
talált a munkásság egy része munka- 
alkalmat és keresetet, — a többi része 
azonban alkalmi munkákból és a nyári 
kereset feléléséből tartotta fenn magát. 
Az ipar és kereskedelem helyzete sú
lyos. A gazdaközönség vásárló ereje 
oly mértékben csökkent, mint még ta
lán soha. Tekintve, hogy a fogyasztók 
legnagyobb része kisgazda és föld
munkás, az ezekre támaszkodó ipar 
és kereskedelem helyzete a vásárlók 
helyzetével egyformán nehéz.

Nagy sikerrel folyt le a Protestáns Nőszövetség 
szombati műsoros-estje

A z Árpád díszterme zsúfolásig telt meg lelkes hangulatú közönséggel

Szombaton este az Árpád-szálló 
dísztermében rendezte meg a szarvasi 
Protestáns Nőszövetség és a szarvasi 
Luther Szövetség évadnyitó jótékony
célú műsoros-estjét nagy és megérde
melt siker mellett. A lelkes közönség 
zsúfolásig töltötte meg a hatalmas 
disztermel és nagy tetszéssel fogadta 
a változatos műsor minden számát. 
A jótékonycélú estélyt Cserey Lajosné 
a Nőszövetség társelnöke kedves és 
meleg szavai vezették be, majd a 
Luther-tanitónőképzőintézet énekkara 
énekelt magyar dalokat nagy sikerrel. 
Csicsely Mária hatásos szavalata után 
Bankó Pál szép magyar táncokat mu
tatott be művészi készséggel, beélő 
lendülettel, á közönség lelkes tetszés
nyilvánítása mellett. Szederkényi Nán
dor gimnáziumi zenetanár finomlónusú 
és mély beleélésű hegedűjátékával 
ragadta magával a közönséget. Meg
érdemelt sikere volt. Heckl János és 
Deák Gyula ügyesen adták elő Bor
gulya Endre orgonista-tanitó „Nép

számlálás a tanyán" cimű pompás 
felépítésű, ügyes kis jelenetét. Papp 
Gábor békéscsabai református hitok- 
tató-lelkész kellemes hangján magyar 
dalokat adott elő a megjelent közön
ség nagy gyönyörűségére. Kiss Irén, 
Füzessy Erzsébet, Mrsán Mária, Kelle 
Szilvia, Krón Tusi, Rohoska Margit, 
Szvák Ilona, Szebegyinszky Erzsébet 
különféle táncokat mutattak be, a kö
zönség frenetikus tetszésnyilvánításai 
közepette. A nagyszerű műsorú és 
kedves előadás után a nagyszámban 
egybegyült fiatalság a kora reggeli 
órákig maradt együtt és szórakozott 
el a legkedélyesebb hangulatban. A 
hatalmas erkölcsi siker mellett az elő
adást rendező jótékony egyesületeink 
szép anyagival isdicsekedhetnek. Öröm
mel látjuk, hogy Szarvas nemesen 
gondolkodó társadalma a békés meg
értés és együttérzés, a szegények iránti 
segíteni akarás áldott szellemében isT 
mét találkozott.



H Í R E K
A  miniszterelnök az Alföldön
A napokban az Alföldön járt Magyarország 

miniszterelnöke. És ez a látogatás felülemelkedik 
minden választási propagandán. Mint a béke 
apostola. a józanság, a hit és az öntudat meg
személyesítője fogta meg a szentesif orosházai, 
gyulai lelkeket. Hitet öntött a csüggedő munká
sokba, reményt szórt széjjel a már-már kétségbe
eső szivekbe. Reális ígéretei megnyugtatták az 
Alföld egyszerű fiait, a jobb sorsra érdemes, 
derék föld munkásságot. De mindezek fölött a 
miniszterelnök, mint a nemes egyenesség, a nem
zetért, a közért önzetlenül dolgozó és munkálkodó 
emelkedett szellem és kijelentéseiben mint nagy 
próféta szerzett a jóindulatú emberek előtt dicsé
retet. Beszédeiben többek között ilyeneket mondott: 
„A gyűlölködésre nem válaszolok gyűlölködéssel. 
Minél erősebb az ellenem irányuló támadás, 
annál nyugodtabb lelkiismerettel folytatom mun
kámat, mert tudom, hogy csak azt támadják 
ebben az orsságban, aki eredményeket ér el és 
aki alkotni tud“ Ezt Orosházán mondta. Szén- 
lesen pedig a következőket: „Én nem tudok 
személyeskedni, testvéreim l Nem tudok még ha 
akarnék is, mert komolyan fogom fel a magam 
hivatását és komolynak látom a magyar hely
zetet is.*‘ Az az ember, aki ilyen elvekkel, ily 
magabizó hittel áll ki a magyar élet sok rák
fenéje, önzésbőlfakadt betegsége ellen, az méltán 
megérdemli a nagytömegek legteljesebb megérté
sét és támogatását. Ma amikor azt a szellemet 
látjuk kiütközni mindenhol, közéletben, sajtóban, 
amely kicsinyes emberi személyeskedésekre pa
zarolja el a magyarság alkotó erejét, ma amikor 
az önzés és önimádat, mindenkiben csak rossza/ 
keresés és gyűlölködés forralja a lelkeket, jól esik 
a magyar kormány fejétől ilyet hallani: aki félreáll 
a hántások pergőtüzében és a bontások, rágal
mak úgy hullnak le róla, mint a Styx folyóba 
bemártott Achyllesről a szigonyok és nyilak. A 
miniszterelnököt a mostani alföldi útja alkalmá
val az évszázadok óta annyira mayárahagyoff 
és elhanyagolt alföldi nép magához emelte, meg
szerette és az ellenzéki rosszindulatból fakadt 
támadások ellen az igazságot szerető nép meg
értése védi majd meg, hogy egybefont erővel 
nyithassák meg a lelkek vágytól égő kapuit az 
új magyar hajnal felé.

Gyógyszertári inspekció
A z éjjeli és vasárnap  dé lután i ügyeletes szolgá

latot Szarvason november h ónapban  id. Géczy Dezső 

gyógyszeriára látja el.

istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. az új lempfőmban magyarnyelvű istentiszteletet
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap
délelőtt fél 9*kor kismise. 10-kor szentbeszéd és nagy
mise, délután 4 órakor litánia. Hétköznapokon fél 8 
órakor kismise.

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

— Szarvasi lelkész beszéde a rádióban. Va

sárnap délelőtt a budapesti rádió a Bécsi- 

kapu-íéri evangélikus templomból közvetítette 

az istentiszteletet. Az ünnepi beszédet ez al

kalommal Bartos Pál szarvasi ev. lelkész, a 

kiváló hitszónok mondotta. A magasszárnya- 

lásű beszédet Szarvas lakossága is örömmel 

és hitbeli kielégüléssel hallgatta végig.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter en
gedélyével Roszik János kondorosi születésű 
szarvasi lakos nevét „Bágyonf-ra, Gutyan Pál 
szarvasi születésű orosházi lakos „Badacso
nyidra. Gyurcsik András szarvasi lakos és 
kiskorú gyermekei nevét „Gyarmatidra vál
toztatta át.

— Katalin-est Szarvason. A szarvasi r. kát. 

jótékonysági egyesületek hagyományos Kata- 

lin-estjüket november 24-én rendezik meg. 

Az estély iránt máris nagy érdeklődés nyil

vánul meg.

— Állatorvosi oklevél meghirdetése. A vár

megye törvényhatósági kisgyűlése dr. Kordo- 

ványi Mihály szarvasi lakos állatorvosi ok

levelét meghirdette.

— A szarvasi szikestalajok. Dr. Gábos Dénes, 

a szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági tan

intézet országos hirű tanéra a „Tiszántúli 

Gazdák** cimű folyóirat legutóbbi számában 

értékes és tanulságos értekezést tett közzé a 

fenti cimen. A cikkben részletesen foglalko

zik a Szarvas-környéki talajok típusaival 

majd a digózás és a mésziszap és a mész

kőpor általi talajjavítások eredményeivel. Az 

öntözés kérdésében a fenti talajjavítások so

rán leszűrt tapasztalatok alapján érdekes 

megállapításokat közöl.

— Filléres-vonat jön Szarvasra. Vasárnap 
Budapestről, ismét filléres-vonat érkezik köz
ségünkbe. Örömmel látjuk, hogy a budapesti 
közönségélénk érdeklődést mutat Szarvas iránt.

Utolsó napoki
A M. Kir. Jótékonycélú Államsorsjáték

h ú z á s á t
december 5-én

megtartják.
Még nem késett el, még vehet sorsjegyet. 

Kapható minden bank, sorsjegy és 

főárusitónál, valamint az összes 

d o h á n y t ő z s d é k b e n .

s o r s j e g y  A r a k  :

Egész ar. P 3-— Fél ar. P 1*50

— A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület e hó

17-én, vasárnap délután 3 órakor rendes ülést 

tart saját otthonában. Gyűlés előtt 2 órától

3-ig könyvosztás. Pontos megjelenést kér a

Vezetőség.

— Kachelmann Curt: Tejgazdaságtana. A
szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel középfokú 
gazdasági tanintézet kiváló tanárának. Kachel
mann Curtnak „Tejgazdaságtan“ cimű könyve 
most hagyta el a sajtót. Az értékes és nagy 
felkészültséggel megirt munka felöleli a tej
gazdaság körébe vágó egész anyagot, külö
nös súlyt helyezve és részletesen tárgyalva 
a kisgazdát elsősorban érdeklő részekre, ne
vezetesen : a lej képződésére, termelésére, 
kezelésére, fontosabb vizsgálatokra, az érté
kesítésre, topábbá a fölözésre és vajgyártásra, 
valamint a túró készítésére. Nevezett munka 
egészen egyszerű, könnyen érthetően van 
megírva és ezért különösen alkalmas a nép
könyvtárak részére is. Nevezetes újítása 
Kachelmann gazdasági tanár Tejgazdaság
tanának az eddig megjelent hasonló tárgyú 
könyvekkel szemben, hogy részletesen fog
lalkozik és ismerteti mindazokat a törvényes 
intézkedéseket, amelyek a tej és tejtermékek 
értékesilésére. hamisítására vonatkoznak és 
amelyekre a tejtermelő gazdáknak mulhalat- 
lanul szükségük van, továbbá, hogy ismerteti 
a hazai tejgazdasági és tejipari szakoktatás 
szervezetét. Emeli a könyv értékét az igen 
gazdag és kilűnően szemléltető illusztráció, 
a körülbelül 190 oldal terjedelmű könyv 184 
ábrát tartalmaz. A könyv Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedésében szerezhető be.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 70

Ettől aztán végkép megvadult.

Azt hittem, hogy azonnal nekem ugrik és 
darabokra tép.

— No mi az. mi az ? 1 — üvöltözött fel
felé a szemem közé, kékülve-zöldülve. Dér Schlag 
soll dich treffen I Hát süket maga apám vagy 
bolondoknak tart bennünket ? I Mért nem dugja 
be azt a gyönyörűséges fizimiskáját, mikor hat- 
vanhatszor kiabálom, hogy lehet, szabad I sza- 
ba-éd I — fuldokolta. Vagy azt várja, hogy arany- 
télcén szállítsam be ? I Mi kérem ilyen szamár
ságokra nem érünk rá I Rögtön megüt a guta 1 
No gyerünk, gyerünk apám beljebb, ebből a bü
dös ajtóból. És mar mondjuk is apám vagy 
uram — ahogy jobban jól esik — hogy mit is 
akarunk ?

A jól berendezett irodában Makszi úron 
kivül hárman dolgoztak. Egy gépirónő és két úr I 
Az irodaszemélyzet elegáns nyugalommal üli a 
helyén és angol hidegvérrel folytatta tovább a 
munkáját. Ugylatszik a hasonló kitörések szá
mukra egyáltalán nem képeztek újságot. Nyu
godt megjelenésem azonban a kolerikus ember
két is bizonyos fokig megszelídítette, mert most 
már enyhébb hangon kiabált:

— No mi az, mi az? Kihez van szeren
csém és miben állhatunk szolgálatára ? Csak a 
tárgyra mindjárt uram, meri mi kérem ilyen sza
márságokra nem érünk rá 1 Foglaljunk helyet 
uram — mutatott egy kényelmes bőrfotőjre — 
és gyerünk, gyerünk apám I Dér Schlag soll 
dich treffen I — mormogta mégegyszer félre, fá
jós orrát tapogatva.

— Dr. Március Endre lapszerkesztő vagyok 
Tiszavasvárról — mutatkoztam be. Dr. Csanád 
ügyvéd urat keresem.

A hatás leírhatatlan volt.
A mérges emberke akkorát ugrott örömé

ben, mint egy gummilabda. A szája egyszerre 
a füléig ért a gyönyörűségtől, kitárta apró, hú
sos karjait.

— Isten hozta szerkesztő uram I Hiszen 
maga az én gazdám legjobb barátja, úgy-e?

— Ugyanaz I — mosolyogtam.
Makszi úr azt se tudta, hogy táncoljon kö

rül örömében.
— No mi az, mi az 7 — kiabálta. Igazán 

nagyon örülök I Rögtön megüt a guta I Hiszen 
látja, hogy milyen szívesen fogadtam I Nü-ná I 
A Makszinak van szive I De kár, hogy az ügy
véd úr elutazott az erdei üzemébe és egy pár 
hétig nem is jön haza. De az nem baj. Makszi 
mindent elintéz itthon éppen olyan jól, minfha 
a gazda volna itt, még jobban í Hét cmk biza
lommal szerkesztő uram, apám bármiről is vaa 
szó, hacsak nem legszemélyesebb diaikrédó I

— Igen I bizalmas dologról van szó — 
de elmondhatom azt önnek is ügyvéd úr — 
négyszemközt.

Az „ügyvéd úr“ titulussal végkép lefegy- 
vereztem a derék férfiút, aki karonfogva tessé
kelt most már a tapétásajtó mögötti helyiségbe, 
ami principálisának dolgozó- és fogadószobáját 
képezte.

Azután egy valódi havannás szivardobozt 
vett elő.

Élvezettel fújtuk ez illatos, kék füstöt ösz- 
szemosolyogtunk. Nekem is tetszett az a rapszó- 
dikus emberke. Éreztem, hogy jól meg fogjuk 
egymást érteni és a segítségemre lesz.

Azonnal rá is tértem az ügyre, mert lát
tam, hogy Makszi úr ezt szereti.

— Arról van szó ügyvéd úr, hogy nős és 
családos-e az én Október barátom vagy pedig 
nőtlen ? !

A kis ember felpattant mint egy bomba.

— No mi az, mi az már megint ? — kia
bálta dühösen. A gazdám mióta hazeú'itt ma
guktól úgylátszik megbolondult egy kicsit, mert 
azóta kiadja magát nős embernek. Pár pengőért 
felfogadott itt a házban egy nyugalmazott vén 
báristermőt a két neveletlen gyerekével, hogyha 
valaki Tiszavasvárról jön, ezt a komédiát lét
szák le neki. Az illető valami özv. Csanádaé, 
de még véletlenül sem rokona az ügyvéd úrnak.



— Előadás a nyugdíjtörvényekről. A Szarvasi 

Nyugdíjasok Egyesületében e hó 17-én, va

sárnap délután 4 órakor Némethy Samu elő

adást tart a nyugdíjtörvény- és rendeletekről. 

Felhívjuk a ny qgdijj^spk figyelmét az előadásra, 

mely mindnyájukat a legközelebbről érdekli.

— Iskolaszéki gyűlés. A Szarvas Községi 

Ukoleszék Wagner Géza gimn. tanár elnök

lete mellett kedden, november hó 12-én tar

tatta gyűlését, A gyűlés az elnök, a minden

napi és továbbképző-iskola igazgatójának 

jelentését meghallgatva, egyhangú bizalmat 

sz^yazott Szelényi János ev. lelkésznek, a 

lemondását benyújtott elnöknek. Mindaddig, 

amig ő hivatalát i$mét elfoglalja, az iskola

szék elnöki ügyeit Wagner Géza gimn. tanár, 

ajelnak veheti.

— Jótékonyáéiig vallásos mükedvalö-alöadás,

A kondorosi Luther Márton Ifjúsági Kör no

vember 24-én este 8 órai kezdettel a „Csárda*4 

nagytermében a szegény gyermekek felruhá

zására val lásostárgyú műkedvelő-előadást 

rendez. Szinre hozzák az „Erdei árvácska4* 

cimű vallásos színművet.

Staféta
ifj. Zerinuáry Szilárd verse

Arany iá Icán szolgálja fel a nyár 
Neked a. dalt, a fényt, az illatot;
A csók is százszor bekopogtatott 
A szivedbe, de mindhiába uár.

Nézz csafe körül: stafétát futnak ép,
Sok száz csak érted küzködik amott,

"A vágyuk — látod — a stafétabot,
De gúnyod minden álmot összetép.

Csodálkozol, hogy igy kényelmesen 
Én is csupán az eredményt lesem 
E, nem futófc, $ nem szerzek érdemet ?

Hidd el: a uers^ny nagyon is leköt,
De a győztesnek az elsők között 
Fejezem majd ki a — részvétemet.

— Kérelem a szarvasi postához. (Beküldött 

levél.) Tekintetes szerkesztőség I A minden 

hónapban előforduló és most elsején is meg

ismétlődött postai közérdekű panaszt szíves

kedjék lapjukban közölni. A posta a mostani 

beosztás szerint lendesen el is látja hivatalát. 

Ez ellen nem is lehet panasz. Azonban else

jén és az elseje* körüli napokban a pénzfel

adásnál olyaa tumultus van, hogy bizony 

órákhosszat kell várni, amig valaki meg tud 

szabadulni a pénzétől. Nagyon sokak nevé

ben kérem a posta vezetőségét, hogy az elseje 

körüli napodban két pénztárt állítson fel, hogy 

a pénzfeladást semmi bántódás ne zavarja. 

Ismerve a póste. mindenre figyelmes vezető

ségét, hisszük, hggy a közönség kérejme már 

a jövő elsejére meghallgatásra és kivitelre 

talál. Megköszönve becses lapjuk jóindulatát 

vagvok tisztelettel „Aláírás*4 kereskedő.

— Buzgó 8zorgalomma£tanul a levente-zene
kar. A szarvasi Levente Egyesület nemrégen 
alakult zenekara igen szépen halad előre 
tanulmányaiban. Az egyszerű leventékből 
egybeállitott zenekar tagjai szorgalmasan ta
nulják az egyes hangszerek csínját-binját, 
hogy tavaszra már a nagyközönség elé áll
hassanak s ezáltal egy régi hiányt töltsenek 
be Szarvas társadalmi életében. A zenekar 
vezetője Horejsi Antal, a kiváló zenész, és 
karmester fokozott buzgalommal igyekszik a 
levente-zenekar tagjait bevezetni a zenélés 
rejtelmeibe és szépségeibe. Az ő fáradhatatlan 
agilitása biztosíték^ annak, hogy nemsokára 
egy értékes zenekarral bővül városunk zene
kultúráid élete.

Páratlan alkalom
értékes modem könyvtár gyűjtésére

Káldor Könyvkiadó kft. nagy ÁRLESZÁLLÍTÁSA
Kis készlet!

Érvényes november lMől december 19*ié
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 éllatokról

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

Özönvíz trilógiája (I. Pélervár, 11. Varsó, 
III. Moszkva) kötetenként P 2 — helyett P 120 

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

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

dike, II. Ördög hídja. III. összeesküvés) 
kötetenként P 3‘— helyett P 1'20 

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

lAPQV I pM rA *

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 Feuchtwanger:
Oppelheim Testvérek P 4'— helyett P 190

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

Georg Fink:
Éhes vagyok P 2*90 helyett P 1.90
Utat tévesztettél P 290 helyett P l * —

Joseph Roth :
Hiób P 2’— helyett P 1’—

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

kötelenként P 3*60 helyett P 1'—
Berend Miklósné:

Boszorkány tánc P 3'— helyett P 1*50

Dékány András :
A gyár P 190 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 1’— 

Török Sophie:
Hintz tanársegéd úr P 2 — helyett P —*90 

Vaszary Gábor:
Monpti P 3*— helyeit 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 l ’— 

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 Magyarorszóg 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'— helyeit P 1‘40
Dolittle doktor utazásai P3 ‘— helyett P 1*60

K a p h a t ó k :

a N A G Yskönyvkereskedésben

— Három pengőért 40.000 pengőt nyerhet, 

ha részt vesz a 65-ik jótékonycélú áJlam- 

sorsjátékon. Kapható’ minden dohánytőzsdé

ben, bankban vagy főárusitónál, közvetlenül 

a Székesfővárosi Pénzügyigazgatóság Buda

pest, V., Szalay-u. 10.. a pénz előzetes be

küldése ellenében megküldi.
Rózsavölgyi, Bárd és Nádor ka

rácsonyi albumok már kaphatók a 
NAGY-könyvkereskedésben.

— Muzeum a szélmalomban. Nagykőrös város 

közgyűlése Dezső Kázmér polgármester in

dítványára elhatározta, hogy a felső járásban 

levő utolsó szélmalmot, amely 200 éves, meg

veszi és a szélmalomban múzeumot rendez 

be, a régi szél- és vízimalom emlékeiből.

— Orvosi hír. Dr. Ungár László orvosi és 

fogorvosirendelőjét áthelyezte Beliczey út 182. 

szám alá, a Központ-szálloda mellé. Telefon

szám 71.

OLCSÓN csillárt, izzólámpát, 
asztali lám pákát, falikarokat,

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

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.



""K T E L E F U N K E N
az On rádiója!

Regős 2+1 és Mester Super 4+2
Navimembrán-------------- országskála.

Készségesen bemutatja lakásán DANKÓ műszerész
Árvaház-épület. Telefon: 85.

Három ismeretlen ember megtámadta az úton
Kivették pénztárcájából a

H E T E N K É N T
faját OROSZ IVÁN

Dalol az ifjúság
Az elmúlt napok egyikén pompás és egye

dülálló rádióközvetitésben volt része azoknak, 
akik a rádiójuk mellett ülve hallgatták végig azt 
a méreteiben is impozáns, fontosságában pedig 
oly magasztos műsort, amit a világ ifjúsága 
adott le a nagyvilágnak. Két órahosszat zengett 
a dal a rádióhullámokon, hol Európából. Ázsiá
ból, Amerikából és a többi világrészekből, Svájc
ból épúgy, mint Haiti szigetéről és e nagy kor
szakba beleszületett és sok mindenen átment 
ifjúság adott találkozót egymásnak az éter és a 
dal szárnyain. Nagy meghatódottsággal hallgat
tuk ezt a változatos és pompás közvetítést, mely 
nemcsak az egyes nemzetek ifjúsági dalait, azok
nak nemzeti motívumait mutatta be, hanem sok 
mindenről beszélt ez azok számára, akik min
den megnyilvánulás mélyébe szeretnek betekin
teni, elemezni a dolgokat és messzejövőjű követ
keztetéseket levonni. A világ ifjúságának pazar 
találkozója volt ez a pár óra. Azé az ifjúságé, 
amely nagy időknek volt tanúja gyermekéveiben 
és felserdülésével együtt nagy nemzeti és csa
ládi gondok-bajok részeseivé lettek. Zúgott, zen
gett szivekhez simult a különféle nyelvű, külön
féle ritmusú dal és ének és egymásbafonódott 
a világmindenség végeérezhetetlen nagy titkában 
az egymáshoz, a nagyvilághoz, mindnyájunkhoz 
küldött üzenet. Dalolt az ifjúság boldog öröm
mel, a rádió csodájába született fenséges ko
molysággal, magabizó erővel és érchittel. Dalolt 
az ifjúság krisztusi békevággyal, emberi szeretet
tel és e nagy orkeszterbe, a világ ifjúságának 
egybeforrt óriási kardalába belefonódtak az örök 
álmok, az elmulhatatlan tiszta szépségek és a 
gyereki vágyak minden szilárd és szárnyaló ki- 
vetülései. Ahogy csak ember tud hinni, álmodni, 
merni és remélni, úgy hitt a világ ifjúsága az 
összetartozás jegyében, az örök ifjúság tündéri 
bűvöletében* akadályt nem ismerő lendületében. 
Az az ifjúság, amelynek álmait még nem törte 
le a pénz és a vér, amelynek reménykedéseit 
még nem tördelték le a kérlelhetetlen sors csa
pásai. amelynek életébe még nem játszott be a 
csalódás, az emberi rosszindulat ezerféle durva
sága. Ha szenvedett is ez az ifjúság az elmúlt 
idők nagy válságaiban, a védő paizsot, a mentő 
bóját, a kivédő kart a gondokba szédült szülők 
tartották elibék. De mi lesz — ha tovább is igy 
tart és kidülnek a védő apai karok és megsza
kadnak a legforróbb paizsok, az anyai szivek ? 
A daloló ifjúság nagy egyetemes egybefogása 
egy új világról, a szeretet sokat álmodott vilá
gának eljöveteléről. Krisztus örök királyságáról. 
Isten emberfölötti hatalmáról, a jóság é* szépség 
örök tisztaságáról és az igazság diadal másságá
ról tesz hitet. Zengett, csattogott, tobzódott a dal 
ajkakról-ajkakra, szivekből-szivekbe, nemzetektől 
nemzetekhez, emberektől emberekhez. £s ezt a 
pazar hangversenyt nem rontotta le még az a 
nekünk fájdalmas bántás sem, amit a szomszé
dos csehek követtek el ellenünk. Mert az ottani 
példa igazolja, hogy az ifjúság vezetőinek mily 
nagy hatalma van az ifjúság jóindulata és hite 
felett. A csehek dalkara eredeti magyar dalokat 
énekelt cseh szöveggel. A cseh vezetők a másra 
nem alkalmas cseh katonazenészek által a Habs
burgok uralma alatt Békéscsabán, Budapesten, 
Nyíregyházán és szerte az országban összesze
dett magyar dalokat sajátították ki és mint cseh 
zenét adták be ifjúságuknak. Az ifjúság hitére 
építeni lehet, de borzalmas lesz a visszahatás, 
he a cseh sovinista ifjúság rájön a vezetők lo
pására és rosszindulatára. De lehet hogy igy 
a jó. Mert egy összelopkodott földű országban 
összelopkodott zenei motívumokban csak az ősi 
komák emléke, a magyarság rendíthetetlen ereje 
tombol És ez egykoron még a cseh ifjúság hitét 
is megváltoztatja. A mi igazságunknak győznie 
kell területileg is, szellemileg is. Erre tanít ben
nünket, a daloló ifjúság, a szelek és dalok szár
nyán egybefonódott örök ifjúlélek és a zenei 
összhangzatok mágikus gyönyörűsége minden 
bizonnyal átalakítja majd egykoron a most még 
oly sok daltalan, ritmust a lan önző lelkek kako- 
fömáját.

A múlt héten P. Nádudvari Bálint 
34 éves öcsödi lakos Kunszentmártonba 
akar! behajtani az országúton. A 
Pappszász-majornál három ember meg
állította a kocsit és megkérdezték tőle, 
hogy mennyiért vinné be őket Kun
szentmártonba. Nádudvari azt felelte 
vissza, hogy barátságból, amire a há
rom ember fel is szállt az esti szür
kületben a kocsira. Nemsokára az 
egyik megkínálta cigarettával. Amikor

pénzt, majd továbbálltak

a másik utas tüzet adott, a harmadik 
hátulról leteperte a kocsi aljára és 
kivették kabátja belső zsebéből a pénz
tárcáját, amiből 23 pengőt emeltek ki. 
Az üres pénztárcát visszaadták neki, 
majd leszálltak a kocsiról és a tanyák 
között eltűntek. Nádudvari Bálint rög
tön jelentést tett a kunszentmártoni 
csendőrőrsön, amely a nyomozást meg
indította a támadók felkutatására.

A N G L I A  R E P R E Z E N T A T Í V  R E G É N Y E

HUGH WALPOLE

AHEMHES CSALÁD
NÉGY RÉSZ. NYOLC KÖTET. 2000 OLDAL.

ÁRA KÖTETENKÉNT 2 PENGŐ 50 FILLÉR.

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVESBOLTBAN

S I N G E R  É S  W  0 L F N E R  K I A D Á S A



— 'A miniszterelnök a szentandrási duzzasz
tóról. Vitéz jákfai Gömbös Gyula Magyaror
szág miniszterelnöke vasárnap a közeli Szen
tesen, Orosházán és Gyulán járt. Nagymágo- 
cson gróf Károlyi Imrénél volt vendégségben. 
A miniszterelnök a három városban nagy 
beszédeket mondott. Gyulai beszédében a 
miniszterelnök vázolta az alföldi problémá
kat. Beszédében többek között ezeket mon
dotta : — Nem lesz hálásabb munkanélküli 
segély, mint a munkaalkalmak megteremtése. 
Ebben a kérdésben a kubikosok ezreit kap
csoljuk be a tervezett munkák megvalósítá
sába. Önöket e részben leginkább a békés
szentandrási duzzasztó érdekli, aminek fel
emelését a kormány elhatározta.

— Halálozás. Oláh Jolánka, a szarvasi áll. 

polg. leányiskola elsőéves tanulója, Oláh Béla 

a szarvasi kir. járásbíróság tiszviselőjének 

kedves kisleánya a múlt hélen súlyos beteg

ségben meghalt. Az egyetlen gyermek szülei

nek nagy fájdalmában osztozott Szarvas la

kossága és az iskolai osztálytársak elszomo

rodott szívvel kisérték el utolsó útjára.

— Ismeretterjesztő előadások az Ipartestület
ben. A folyó évvel a Szarvasi Ipartestület is 
•a maga tekintélyes taglétszámával belekap
csolódott az iskolánkivüli népművelés nemes 
munkájába és az iparostársadalom részére 
rendezendő előadássorozat első két előadása 
'Csütörtökön, november 7-én esti 7 órakor 
hangzott el. Wagner Géza gimnáziumi tanár 
az iparostársadalmat érdeklő és megoldásra 
váró sok problémáról beszélt. Utána Korim 
Kálmán gimnáziumi tanár szemléletes elő
adásban az angol és német iparnak nyári 
•tanulmányútja alatt megismert hatalmas al
kotásait és mindkét ország ipari munkássá* 
gának szigorúan nemzeti alapon való szer- 
vezkedettségét jellemezte. Az előadó estét 
Medvegy Miklós ipartestületi alelnök és Tá
kos Lajos ipartestületi jegyző vezették. A leg
közelebbi előadó est november 20-án, szer
dán esti 7 órakor lesz, amelyen Cserey La
jos kertészeti felügyelő, gazdasági tanintézeti 
tanár a kertészkedés ipari vonatkozásairól 
beszél. Az Ipartestület ezekre az előadásokra 
vendégeket is szívesen lát.

K ö szö n etn y ilv án ítás .
M indazon ismerősöknek,jóbtim toknnk, szom

szédoknak. valam int a szarvasi Kir. Járás- 

bíróság egész személyzetének, ti helybeli pol

gári leányiskola tanárikarának és növendékei

nek, szívgárdistmnak, annak  vezetőinek, kik 

forrón szeretett

Jolikánk
vég tisztességén megjelentek s ezáltal nagy fá j

dalm unkat enyhíteni igyekeztek, ezúton m on

dunk hálás  köszönetét.

Szarvas. 1935. november 15.

O láh B é la  ó s  n e je .

Köszönetnyilvánítás
M indazon rokonoknak, szomszédoknak, is

merősöknek, kik testvérünk elhunyta a lk a lm á

val fá jda lm unkat részvétükkel enyhíteni igye

keztek ezúton m ondunk há lás  köszönetét.

Hanzó-család.

Orion, Philips, Standard
rádiógyárak újdonságai T©l©flinK©n

közvetlen a gyártól. Kedvező fizetési feltételek. 
R É S Z L E T !  C S E R E !

Sztrehovszkynál
a Piactéren Telefon: 59.

Villanyszerelést és javítást olcsón eszközöl. NAGY CSILLÁRRAKTÁR
A városi villanytelep kölcsönakciójában
villanyvasalók és villanyfűfőlesíek díjtalan bemutatásai

Bosszúból felgyújtotta a szomszédja szalmáját
A  gyűjtogatöt a gyulai ügyészség fogházába szállították

A mait héten vasárnap éjjel.félre
veri harangkongásra riadt fel Öcsöd 
községnek békésen pihenő lakossága. 
Szabó József újtelepi lakos házának 
udvarán egy szalmakazal égett és 
mire a tűzoltók megérkeztek teljesen 
elhamvadt és csak a tűz továbbterje
dését sikerült megakadályozniok. A

csendőrség a tűzeset ügyében azonnal 
megindította a nyomozást és rövidesen 
megállapították, hogy a tüzet gyújto
gató okozta. Sikerült is Szabó József 
egyik régi haragosa személyében a 
gyújtogatót elfogni, akit a gyulai ügyész
ség fogházába kisérték be.

— A Leányegyesület előadó délutánja. A no
vember 3-án megindult- népművelési tevé
kenység nyomán a Leányegyesület a nép
művelési bizottsággal egyetértőleg kétheten
ként rendszeresíti ezeket a népszerű és sok 
vendégel vonzó előadásokat. A legközelebbi 
előadó délutánt vasárnap november 17-én 
délután 3 órakor rendezik meg az egyesület 
Deák Ferenc uccai helyiségében. A műsoron 
szerepel Cserey Lajos gazdasági szaktanár, 
kertészeti felügyelő előadása a szobai növé
nyek helyes ápolásáról és dr. Lestyán János 
közigazgatási gyakornok légvédelmi, aktuális 
előadása. Az egyesület ez alkalommal is szí
vesen lát vendégeket.

— Kultúrelőadások a Kereskedő-alkalmazottak 
Egyesületében és a Szarvasi Munkás-Otthon 
Szövetkezetben, Az iskolánkivüli népművelés 
keretében pénteken, november 8-án Korim 
Kálmán gimnáziumi tanár a helybeli keres- 
kedő-alkalma^ottak egyesületében az angol 
kereskedelemiek az egész világot átfogó cso
dás szervezettségéről beszélt. Ugyanakkor 
pedig Wagner Géza gimnáziumi tanár a 
Szarvasi Munkás-Otthon Szövetkezeiben nyi
totta meg egy-népszerű'ismertetéssel az idei 
előadásciklust, ;melynek második előadását 
csütörtökön, november 14-én esti 7 órakor 
Kachelmann Curt gazdasági tanintézeti tanár 
a gazdaságtannak a munkásvilágot érdeklő 
legidőszerűbb kérdései köréből. A következő 
előadó november 19-én Páter Károly vegyész 
gazdasági tanintézeti tanár lesz, aki a most 
folyó talajvizsgálatok kihatásáról és a mun
kásságot is érdeklő fontosságáról fog meg
emlékezni.

— Megnyílt a Sirató-Bezinai Közismeretter- 
jesztö Tanfolyam. A Sirató-Bezinai Magyar 
Olvasó Kör részére szervezett közismereti 
tanfolyamot ünnepély keretében vasárnap, 
november 10-én. nyitották meg. Az üdvözlő 
beszédet Pataki István községi elemi iskolai 
tanító mondotta, az éneket Lelkes Pál ev.

tanító vezette. Az ünnepélyen megjelent Wag
ner Géza gimnáziumi tanár, az iskolánkivüli 
népművelés helyi vezetője is, aki a Kör tag
jaihoz lelkes szavakat intézett, elismerését 
fejezte ki a Kör öntudatos egyesületi szel
leme, önművelést célzó munkája felett és a 
tanfolyamot megnyitotta. A kurzust az ottani 
iskolák két tanítója: Lelkes Pál és Pataki 
István irányítják. A tanfolyamra 31 hallgató, 
gazda és munkás vegyesen, jelentkezett.

— A nóta vége. A HONSZ szarvasi csoportja 
hagyományos műkedvelő-előadását az idén 
is megrendezi. Az előkészítő munka már fo
lyik s hamarosan megkezdik „A nóta vége*4 
cimű operett próbáit.

— Kézimunka kiállítás Öcsödön. Az Öcsödi 
Leányegylet szegény iskolás-gyermekek fel- 
segélyezésére a Polgári Kaszinóban kézi
munka kiállítást rendez.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben november 8-tól november 15-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek: Opa- 
uszki Pál és Gyurecska Erzsébet fia Pál, 
Lestyan János és Kohut Erzsébet fia Pál, 
Pljesovszki János és Medvegy Erzsébet fia 
János, Kohut Pál és Kasik Rozália fia Pál, 
Skorka Mihály és Skorka Katalin fia György, 
Kugyelka Mihály és Tóth Mária leánya Judit, 
Medvegy György és Lestyan Anna leánya 
Erzsébet. Házasságot kötöttek : Kugyela Mi
hály Arnóczki Annával, Prjevara Mihály Kis 
Zsuzsannával, Filó János Mótyan Erzsébettel, 
Szabovik János Sutyinszki Zsuzsannával, 
Szopka György András Annával, Hugyik Mi
hály Mótyan Katalinnal, Zvada András Kon
dacs Judittal, Kasuba András Laluska Zsu
zsannával, Sovány György Skorka Zsuzsan
nával. Elhaltak: Kis András 8 napos. Oláh 
Jolán-Mária 11, Tomasovszki Jánosné Varga 
Zsuzsanna 41, Gyurik Katalin 6 Hanzó Er
zsébet 16, Sztancsik György 72, Simó János 
26, Sápszki János 83 éves korukban.

„O RIO N“ rádiókészülékek
204-es 2+1 222-es 2+1 344-es 3+2 Reflex-Super 505-ös 5+2 Luxus-Super

ál lomásnév-ská Iával, 
lengőnyelvet hangszóróval

speciális kapcsolással 3 hullámhosszra, 
dynamikus hangszóróval

rövidhullámú résszel, 
nagy színváltó sikskálával. 

elektrodynamikus hangszóróval

és a többi ORION készülékek szintén kaphatók legolcsóbban:

teljes fadingkiegyenlités, néma beállítás, 
hangszin- és hangerőszabályozó

S T E F Á N I N Á L ,  Árpád-bazár 5. szám.
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Szarvas lakpssága nagy érdeklődéssel várja 
a Szarvasi Évkönyv és Naptár megjelenését

Változatos és gazdag tartalommal a hó végén kerül a közönség elé
Szarvas lakossága osztatlan nagy érdeklő

déssel várja Bágyoni (Roszik) János szarvasi 
joghallgató szerkesztésében és kiadásában a kö
zönség elé kerülő Szarvasi Évkönyv és Naptár 
megjelenését. A Szarvasi Közlöny nyomdája 
nagy lendülettel vetette magát a munka előállí
tásába, amely előreláthatólag a hó végére lesz 
készen, úgyhogy elsejére minden szarvasi család 
megvásárolhatja ezt a hézagpótló, beszámoló és 
szórakoztató művet. A naptár gazdag iiodalmi

— A közegészségüggyel kapcsolatos népmű
velési előadásokat rendez a szarvasi bajtársi 
egyesület. A nagy sikerrel lezajlott Magyar 
Egészség Hete szellemében a szarvasi Sza
bolcska Mihály Bajtársi Törzs a közeljövő
ben a népegészségüggyel kapcslatos népmű
velési előadásokat fog rendezni egyelőre a 
helybeli gazda-, iparos- és kereskedőifjak 
egyesületében a tanyákon pedig a Sirató- 
Bezinai Olvasókörben. Az egyes szakelőadá
sok megtartására dr. Déri Henrik tisztiorvos, 
dr. Molnár János községi orvos, dr. Ribár- 
szky Pál orvos, valamint Wagner Géza gim
náziumi tanár, a helybeli népművelési bizott
ság elnöke vállalkoztak.

— Emlekbeszéd dr. Zsilinszky Mihály felett. 
Dr. Lukács György o. b. t. t., nyugalmazott 
miniszter a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége 
ezévi január 5-iki Zsilinszky-emlékestjén nagy
szabású emlékbeszédet mondott. Az emlék
beszédet a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége 
most nyomtatásban is kiadta. Az emlékbe
széd értekezési magaslaton foglalkozik a 
szarvasi Vajda Péter gimnázium egykor nagy
nevű tanára, vallás- és közoktatásügyi állam
titkár, a neves történetiró életével és történet
írói működésével. A részletes ismertető fel
sorolja dr. Zsilinszky Mihály műveit is. A 
kiadott emlékbeszéd elé dr. Raffay Sándor 
püspök irt előszót.

— Családias összejövetel. A Szarvasi Iparos

ifjak Önképzőköre november 17-én, vasárnap 

este az Ipartestületben családias összejövetelt 

rendez. Az összejövetel műsorán több jelenet, 

dalszámok szerepelnek. Belépődíj nincs. Ön

kéntes adományok.

— Műkedvelő előadás Öcsödön. Az Öcsödi 

Földműves Népkör vigalmi bizottsága or

szágos műkedvelőivel a „Csókos huszárok" 

cimű zenés vígjátékot adatja elő. A rende

zést Bernáth Gyula végzi.

— Majdnem botrány történt a vasárnapi 
futballmérkőzés után. A vasárnap délután 
lejátszott MTE—Turul-Bocskay 1. bajnoki 
mérkőzés befejezése ulán sajnálatos és eléggé 
el nem Ítélhető botrányt rendezett néhány 
hevesvérű drukker, akik a pályát elhagyó 
birót meg akarták lincselni, ezt azonban a 
pályáról bevonuló járékosok a rendezőséggel 
és az odasiető rendőrökkel mngakadályozták. 
így azután inkább csak nagy lárma volt, 
minden komolyabb baj nélkül. A botrányt 
okozók természetesen azok közül kerültek ki, 
akik az esetleges bírói tévedéseknek, vagy 
látszólagos tévedéseknek nem tudnak fölemel
kedni. A kellemetlen esetet az idézte elő, 
hogy a játékvezető Lázi István szövetségi 
biró a durvulásra hajlamos játékosokat mind
untalan lefújta és szigorú Ítélkezéseivel nagy 
részben a hazai csapatot sújtotta. Minden

művészeti, ipari és gazdasági cikkei már előre 
is a legteljesebb szórakozást Ígérik és annak 
olcsó ára lehetővé teszi, hogy a hasznos taná
csokkal is szolgáló naptár minden szarvasi csa
lád asztalára odakerüljön, hogy egy éven át ne
mes szórakoztatója, önzetlen eligazitója legyen 
a család minden egyes tagjának. Olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk az értékes évkönyvet, amely 
mér előjegyezhető a Nagy-könyvkereskedésben.

esetre nem valami dicséretre méltó cseleke
det volt és nincs is hasznára sportegyesület
nek, sőt a többszöri ehhez hasonló botrány 
esetleg az egyesület pályaválasztói jogának 
megvonását vonhatja maga után, ami pedig 
egyáltalán nem kívánatos. Feltétlenül szük
séges, hogy a nézőközönség minden körül
mények között a legnagyobb mértékben őrizze 
meg hidegvérét. — A mérkőzés egyébként 
az MTE javára dőlt el 1:0 arányban. Na
gyobb fölényben a mieink voltak és meg is 
nyerhették volna a mérkőzést, ha a fősúlyt 
az eredményességre fektetik. A biró erősen 
rohamozó csapatunkat folyton megakasztotta 
s ez is hozzájárult a vereséghez. — Előmér- 
kőzésként másodosztályú csapatunk játszott 
bajnoki'mérkőzést a békésszentandrási Hu
nyadival és azt megsemmisítő fölénnyel 8 : 1 
arányban legyőzte. A gólokat Szirony, Bob- 
vos, Szentpétery és Kovács lőtték. A békés- 
szentandrásiak tiszteletgólját Szabó 1. rúgta.
— Vasárnap, november 17-én ismét kettős 
mérkőzés lesz Szarvason. Első csapatunk 
délután 2 órai kezdettel a Gyulai AC-al. mig 
a másodosztályú csapat délelőtt fél 11 órai 
kezdettel, 40 és 20 filléres leszállított helyérak 
mellett a Mezőberériyi TK-al játszik bajnoki 
mérkőzést.

— Az első magyar Hitler-életrajz. A német 
nemzeti szocializmus országépitő forradalmáról 
igen keveset tud a magyar közvélemény. Köz
vetlen közelünkben játszódott le ez a forradalom 
és csodálatosképpen mégis csak egy-egy villanás 
jutott el hozzánk tűzfényéből. A magyar liberá
lis sajtó s általában az egész hírszolgálat, mely 
olyan fürgén és bámulatos gyorsasággal képes 
továbbítani néha az eseményeket egyik vilég 
szélétől a másikig, ebben az esetben szinte falat 
épített a hallgatásból, vagy csak a gúny és le
nézés maró szavait találta meg. Erre a kérdésre 
ad feleletet Oláh György, az Uj Magyarság ki
váló fiatal publicislájának „Örvezetöből diktátor" 
cimű most megjelent könyve. Oláh György a 
hitleri forradalom legmozgalmasabb hónapjait 
töltölte Németországban, közvetlen közelből szem
lélte azt a heroikus küzdelmet, amelyet a nem
zetiszocializmus folytatott az uralomért és a 
nacionalista gondolat győzelméért. Riportszerű 
ez a könyv, anélkül, hogy megán hordozná en
nek a műfajnak felületességeit, történelemirás 
anélkül, kogy szárazzá válnék s egészében any- 
nvira átfogó, hogy aki olvassa, tisztán fogja maga 
előtt látni a nemzetiszocializmus születését. 235 
oldalas könyv 1 pengő 20 fillérért megrendel
hető az Uj Magyarság kiadóhivatalától, Budapest, 
VII., Rákóczi út 30.

Lakodalmi meghívók 
ÍZLÉSES kivitelben  készülnek

lapunk nyomdájában!

— Kritizál a közönség. Hatvani Lili bárónő 
rövid időre Parisba utazott szabadságra és a 
Színházi Élet távollétében öt dámát kért felr 
hogy számoljanak be helyette a hét színházi 
eseményeiről. Herceg Hohenlohe Ferencnéaz 
Operaház, Wolfner Györgyné a Nemzeli Szín
ház, báró Karg Györgyné a Belvárosi Szín
ház, dr. Gischer Annié a Kamará-Szinház és 
Sorg Antalné az Andrássy-úíi Színház pre- 
miérjéről irt kritikát. Kotlamellékletül a „Nin
csen könnyű dolga egy vidéki lánynak*4 cimű 
slágert hozza a Színházi Élet. Előfizetési díj 
negyedévre 6*50 pengő. Kiadóhivatal: Buda
pest, VII., Erzsébet körút 7. 
tAAAAAAAAAAAArtWWWWWAMWWAArtM*

A szarvasi járás főszolgabírója.
4000/1935. sz.

Felhívás.
Felhívom mindazokat a szarvasi járás 

területén tartózkodó idegen állampolgárokat, 
hogy a már lejárt ittartózkodási, valamint lak
hatási és munkavállalási engedélyeket hala
déktalanul hosszabbítsák meg, továbbá az 
újonnan érkezettek hasonlótárgyú kérelmei
ket záros határidő alatt terjesszék elő.

A mulasztókkal szemben a kihágási és 
a kiutasitási eljárást azonnal meg fogom in
dítani. Szarvas, 1935. november 5-én.
A kiadmány hiteléül:

O m a s z ta  s .  k. Dr. S c h a u e r  s . k -
iroda főtiszt. főszolgabíró.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 1740----—
Tengeri csöves 12 60 -----
Árpa (új) 15’------ -
Zab . 15 50 -  -  -
Lucerna . .
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P U B L I K Á C I Ó

E ladó  Krakó 170. sz. ház. Jel. Zö ldpázs it 569. alatt.

—  Egy hold  föld tanyával eladó. V III. 155. —  Takar

m ányrépa eladó T. II. 73. —  Ótemető alatt gyümölcsös- 

eladó. Jel. Dankó Sám uel kereskedőnél. —  Á rpaszalm a, 

törek eladó T. VI. 136. —  Csabai-útnál 1 hold föld el

adó  V ili. 18. —  Tanya teteje cledó T. VII. 309. —  El

adó 111. kcr. 41. sz. ház. — Tengeríszár eladó III. 319.

—  E ladó I. 165. szám ú ház. Jel. IV. 267. sz. alatt. —  

Zöldpázsiton az  567. sz. h áz  eladó. —  Nyúlzugban diny- 

nyeföld eladó. I. 398. —  H áz  eladó Zöldpázsiton 524.

—  Tanyást keres T. V. 45. —  Temető alatti pótlék és 

akácfa eladó. IV. 272. —  M angolban 114 négyszögöl 

föld eladó. IV. 278. —  Két kútgém eladó. 1. 116. —  

Szalm a, törek eladó. IV. 281. —  Olvassa, terjessze a  

Szarvasi K öz lö ny t! A  közért dolgozik és m indenről be
számol.
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APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz : SZAR V A SO N  a k iadóhiva ta l 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I.. Horthy 

M iklós ut 9. ÖCSÖDÖN  Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON  Velky Béla lanitó.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vaslttKubb bellivel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

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

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

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

Felelős szerkesztő és kiadó: N AGY  S Á N D O R

Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyomda« és LapkiadóviJ« 
lalat nyomdájában, I.9 Horthy Miklós oi 9. szám.


