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Erkölcsi válság —  
gazdasási válság

I r t a : Dr. Illés J ó z s e f  egyel, tanár, orsz.-gyül. Uépv.

Ma talán nagyobb szükség van a 
magyar életben a kullúra fegyvereire, 
mint valaha. Sorsdöntő időket él a 
nemzet és ebben a harcban, amelyet 
létéért, jövőjéért folytat, csak a kultúra 
fegyvereit hagylak meg nekünk. Ezek
kel éppúgy élhetünk, mint éllek elődeink, 
akik már századokkal ezelőtt kivere- 
kedték a kullúrfölényl. A kultúra, a 
magyar kullúra fegyvereire gondolva, 
lehetetlen, hogy arra a nagy válságra 
ne gondoljak, amelyet gazdasági vál
ság neve alatt ismerünk és fel ne ves
sem a kérdést: vájjon nem azokról az 
utakról és módokról kellene-e inkább 
gondolkoznunk, amelyekkel ki tudunk 
szabadulni ebből a gazdasági krízisből, 
amint ezt világszerteteszik. Mindnyájan, 
nagyok kicsinyek, gazdagok és sze
gények, egyformán érezzük ennek a 
válságnak súlyát és a magyar élet még 
sokkal súlyosabban érzi, mint a nyugati 
győző vagy legyőzött országok. Mégis 
merem állítani, hogyha válságról van 
szó, akkor ennél a válságnál sokkal 
súlyosabb, sokkal nehezebb az az er
kölcsi, az a szellemi válság, amelyben 
az egész világ szenved. El tudom kép
zelni, hogy végre, nagynehezen az egész 
világ megtalálja valamiképpen a gaz
dasági nyomorúságból kivezető utat. 
De ha arra gondolok, hogy abból az 
erkölcsi, szellemi válságból, amely ter
mészetszerűleg és szükségképpen kö
vetkezett be a világháborúval és foly
tatódik ma, hogyan történik a kijutás, 
hogyan találjuk meg az ebből kivezető 
utat, akkor azt kell mondanom : hiába 
törik a fejüket a tudósok, laikusok a 
gazdasági válságból kivezető utakról, 
meggyőződésem szerint ennek a gaz
dasági válságnak tisztán csak gazda
sági eszközökkel való meggyógyitása 
sohasem fog bekövetkezni. És ha té
telemet úgy formulázom, hogy csakis 
a lelki, csakis az erkölcsi válság meg
oldása útján juthatunk el a gazdasági 
válság megoldásához, ezt a végső 
konklúziót nyugodtan merem vállalni 
mindenkivel szemben. Mi volt az, ami 
a nagy gazdasági krízishez vezetett ? 
Vájjon a XIX. század igazán nagyszerű 
tudományos fejlődése, a technikának 
soha nem látott, soha nem remélt hi
hetetlen fejlődése közelebb hozta-e 
egymáshoz a lelkeket, a világrészeket 
lelkileg olyan mértékben, ahogyan fi
zikailag, geográfiailag igenis közelebb 
hozta ? Vájjon nem távolodtak-e el az

emberek lelkileg egymástól még job
ban ? A XVIII. század végén egy nagy 
konstruktív filizófiai rendszer, a Kant
féle rendszer világit. Ennek a rend
szernek az észre épített nagy palotája 
épül fel. De a század második felében 
jön a kritika, a nagyszerű tudományos 
fejlődés után Schopenhauer, aki akkor, 
amikor egyoldalról az akarat minden- 
hatóságát hirdeti, másoldalról annak 
megtagadását, a megsemmisülést tartja 
a legnagyobb boldogságnak. Mintha 
a XIX. század emberisége csalódott 
volna önmagában. Azt képzelte el, 
hogy a vallást helyellcsiteni tudja a 
tudomány, azt képzelte el, hogy a tu
domány boldogítani fogja a földön az 
emberi és lehozza számára az Éden- 
kertet. Elképzelte azt, hogy a kultúra 
az, amitől minden függ. És ime, a szá

zad végén megjelenik azaz életfelfogás, 
amely a tudományt, a művészetet és a 
kultúrál, mind csak a boldogtalanság
hoz vezetőnek tartja, a tolsztoji nicsevo; 
és megjelenik'Spengler, aki a vallás, 
a tudomány és a kultúra csődjéről 
beszél. Valamikor a történetíró majd 
úgy fog beszélni a XIX. századról, 
mint a válságok korszakáról. Mindez 
a kiábrándulás, mindez a csalódás 
elvezet az utolsó nagy katasztrófához, 
a világháború vértengeréhez. És a harc 
tovább folyik. Nem véres, de talán még 
sokkal súlyosabb : gazdasági harc, 
amelyet a népek, nemzetek, nagyok és 
kicsinyek, legyőzöttek és győzők egy
formán folytatnak egymással és mind
nyájan érzik, hogy mindjobban távo
lodtak azoktól az ideáloktól, amelyekért 
lelkesedtek.

Miklós nap ünneplése Szarvason
VA tanulóifjúság, a leventék és Szarvas egész közönsége 

nagy lelkesedéssel vett részt az ünneplésben*

Nagybányai vitéz Horthy Miklós kor
mányzó névünnepe előestéjén a hely
beli Levente-Egyesület december hó 
5-én este is megtartotta hagyományos, 
zenés, fáklyás körmenetét, melyben a 
frontharcosok és a tanulóifjúság is 
résztveltek. A körmenet ulán a Hő- 
sök-szobra előtt lelkes, bensőséges ün
nepséget tartottak, melyen a Szarvasi 
Dalkar énekein felül dr. vitéz Zerin
váry Szilárd ünnepi beszéde és Bankó 
Sándor leventeoktató gyújtó szavalata 
szerepeltek. Este 8 órakor ünnepi dísz

vacsora volt az Árpád-szállóban, me
lyet a vitézek, frontharcosok, levente
tisztek és oktatók rendeztek, a társa
dalmi egyesületek bevonásával. Ennek 
keretében a szarvasi emléklapos tarta
lékos tisztek is ünnepi bajtársi talál
kozót tartoltak. A hatalmas méretű és 
kitűnően sikerült ünnepi vacsorán az 
első poharat Hollay Béla őrnagy kö
szöntötte a Legfelsőbb Hadúrra. Az 
ünnepi beszédet dr. Schauer Gábor 
főszolgabíró mondotta gyújtó hatás 
mellett.
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Vasárnap este tartja meg Országh Tivadar 
hegedűművész szarvasi hangversenyét
A gazdag műsorban Nagy Lilly énekmüvésznö is szerepel

Szarvas lakossága méltán várja 
nagy érdeklődéssel a vasárnap esti 
jólékonycélú hangversenyl, melyet fél 
8 órai kezdettel rendeznek meg az 
Árpád-szálló dísztermében. Országh 
Tivadar, a kiváló hegedűművész, a 
Zeneművészeti Főiskola tanárjának 
hangversenye művészi szenzáció szám- 
bamegy és szereplése zenekullúrális 
életünk kimagasló eseménye. A hang
verseny műsora a következő : 1. Meg
nyitó. Tartja vitéz dr. Zerinváry Szilárd. 
2. Ippolitow Ivanow: Kaukázusi skic
cek (szvit). Előadja a Szarvasi Szim
fonikus Zenekar. Vezényel Havranek 
Vilmos karnagy. 3. Magyar dalok : 
Énekli Nagy Lilly. Zongorán kiséri

Simonka György. 4. Mendelssohn: He
gedűverseny 3 tételben.Előadja Országh 
Tivadar. Zongorán kiséri dr. Kácser 
Rezsőné. 5. aj Dohnányi: Capriccio (a 
moll) b) Liszt: Soirées deWienne,előadja 
Felsővályi Lia. 6. Corelli: La fólia. 
Előadja Országh Tivadar. Zongorán 
kiséri dr. Kácser Rezsőné. 7. Magyar 
dalok. Énekli Nagy Lilly. Zongorán 
kiséri Simonka György. 8. Dalok. Énekli 
a Szarvasi Dalkar. Vezényel: Rohoska 
Géza karnagy. 9. a) Tartini: Variá
ciók, b) Sarasaié: Románná anda- 
\uza,c) Hubay: Csárdajelenet. Előadja 
Országh Tivadar, Zongorán kiséri dr. 
Kácser Rezsőné. A jótékonycélra fe- 
lülfizetéseket köszönettel fogadnak.



H Í R E K
Bizalom a segítő kézben

A vármegye Főispánja egyik nemrégiben 
adott, a közmunkákra s vele a vármegye szo- 
ciális viszonyaira vonatkozó nyilatkozatát azzal 
zárta, hogy „a munkásság bízzék a kormány 
segítő kezében /“ Ezek a szavak, együtt azokkal 
a szavakkal amelyek a nemsokkal azelőtt lenn 
járt belügyminiszter ajkáról hangzottak el, meg
nyugvást és reményt keltettek az egész várme
gyében. Keresetlen őszinte hangjuk s érzelmi tar
talmuk : az együttérzés, amely belőlük meggyő
zően áradt, bizalmat ébresztett mindenki szivében. 
Az ígéret nem volt megtévesztés, a segítő kéz 
valóban kinyúlt s kenyeret tett a szükölkődők 
asztalára. Munkástranszportok keltek útra a meg
indított közmunkákhoz. S mert látta a miniszter, 
hogy sok embernek még lábbelije sincs és sokan 
nem tudnak munkába állni, mert talpatlan és 
kidőlt oldalú csizmájukba beFolyik a hideg, őszi 
pocsolyat bakancsot juttatott nekik. És mert azt is 
látta, hogy a nincstelenség kunyhóiban sápadt 
gyermekek nőnek, akik gyengén és Fáradtan ül
nek be az iskola padjaiba s akiknek mikor bú- 
záról és kenyérről magyaráz a tanító, szinte 
nyáluk csordul, jelentős összeget adott a szegény- 
sorsú iskolások ebédeltetés akciójára is. Mi mást 
mutat mindez, mint azt. hogy a munkásság 
igenis, bízzék és bízhat a kormány segítő kezé
ben ? Mi más ezt mint annak bizonysága, hogy 
a kormány nem Frázis-politikát Folytat, hanem a 
tettekét s ott, ahol arra szükség van, azzal a 
készséggel segit, amelyre a magyar testvéri sze
retet és józan politikai előrelátás egyFormán kö
telez. Nem közjogi Ínyencségt nem az ellenzéki 
rabulisztika pikáns csemegéi kellenek ma a ma
gyar éleinek, hanem krumpli és kenyér, s nem 
a választási dialektika gőgös röptü pegazusait 
sem nem a politikai dajkamesék mérföldjáró 
csizmái, hanem az egyszerű, de valóságos bakan
csok. Ügy látjuk s mindenkinek úgy kell látnia, 
aki csak nem rabja az Öncélú tagadásnak, hogy 
a kormány segítő kezében bízni lehet. A nép 
nem marad magára bajaiban, a népet nem Féltjük: 
a segifő készség és önmaga józansága megvé
dik attól hogy a nyomorúság Felőrölje, vagy hogy 
eszközül sajátítsák ki politikai desperádók. Mi 
tudtuk, hogy a Főispánt Felhívásnak meyvan a 
maga Fedezete és a segítő kéz nem marad ígéret, 
hanem valósággá lesz, mosí mégis, hogy iga
zolást nyertek a szavak, együtt örülünk mind
azokkal, akik hasznát látják és effektiv eredmé
nyeit élvezik a miniszteri és főispáni ígéretek 
valóra válásának.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délu tán i ügyeletes szolgá

latot Szarvason december hónapban  dr. Szemző Imre 

gyógyszertára látja el.

istentiszteletek
A  szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtem plom ban tótnyelvü isten

tiszteletet tartanak úrvacsoraosztással.

A  szarvasi róm. kai. tem plom ban vasárnap  

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

mise, délután 4 órakor litánia. Hétköznapokon fél 8 

órakor kismise.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 

vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében. 

Kondoroson m inden hónap m ásod ikvasárnap ján  délután 

2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— A kormányzó névünnepe. Vitéz nagybá
nyai Horthy Miklós kormányzó névünnepe 
alkalmából a szarvasi templomokban ünnepi 
istentiszteleteket tartottak és az iskolákban, 
valamint a közhivatalokban a tanítás vala
mint a hivatalos órák szüneteltek.

— Eljegyzés. Néhai Udvardy Sándor gim
náziumi tanár és uzapannati és makkfalvi 
Dósa Irén leányát Magdát eljegyezte Csúcs 
Kornél dr. néhai Csúcs János dr. Csongrád 
vármegye főispánja és pelejtei Gezőcz Gi
zella fia.

— Doktorráavatás. Kugyela Balázs szarvasi 
lakost a szegedi egyelemen a múlt héten 
avatták fel az államtudományok doktorává.

— Áthelyezés. Dr. Kily én Istvánt, a szarvasi 
kir. járásbíróság joggyakornokát március hó
1-vel az orosházai járásbírósághoz helyezte át.

— Mérnökválasztás Szarvason. Szarvas köz
ség képviselőtestülete szombaton délelőtt lisz- 
tiszéki ülésí tartott dr. Schauer Gábor fő
szolgabíró elnöklete mellett. A képviselőtes
tület a nyugdíjazás folytán megüresedett köz' 
ségi mérnöki állásra öt pályázó közül egy
hangúlag Gödri István okleveles mérnököt 
választotta meg. A nagy szaktudásáról, köz
vetlen modoráról közismert mérnök megvá
lasztását Szarvas lakossága osztatlan öröm
mel fogadta.

— Kinevezés. Schenk Jakabot, a világhírű 
ornithológust. a szarvasi Vajda Péter gimná
zium volt növendékét a kormányzó a Madár
tani Intézet igazgatójává nevezte ki.

— Szarvasi körzeti új iskolafelügyelő. Bé
kés vármegye kir. tanfelügyelője a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter november 18-án 
megjelent rendelete értelmében a szarvast 
járás összes állami, községi és felekezeti 
elemi iskoláinak és óvóinak látogatásával 
körzeti iskolafelügyelői minőségben Ambrózy 
József állami elemi iskolai tanítót bizta meg.

— Halálozás. Császár Ferenc ny. járásbiró- 
sági irodafőtiszt Szarvason 59 éves korában 
szivbénulásban meghalt. A csendes termé
szetű, jó lelkületű, közvetlen modorú tiszt
viselő halála nagy részvétet váltott ki kiterjedt 
ismerősei körében és utolsó útjára volt kar
társain kivül tisztelői és barátai nagy szám
ban kisérték el.

— Nagyban folynak a megyebál előkészületei. 
A békésmegyei egyetemi ifjúság — mint már 
közöltük — hagyományos megyebálját január
11-én Szarvason fogia megrendezni. A ren- 
dezőbizoltság, élén Piros István bölcsészet- 
tani hallgatóval nagy lendülettel fogott hozzá 
a bál előkészítéséhez. Az előjelekből ítélve 
a bál a legteljesebb erkölcsi és anyagi siker 
mellett fog lefolyni.

— Mükedvelö-elöaeások. A Szarvasi Gazda- 
ifjak Önképzőkörének lelkes és ügyes mű- 
kedvelőgárdáj-i, Litauszky István vezetése 
mellett szorgalmasén készül a hagyományos 
karácsonyi műkedvelő-előadásra, amikor is 
a „Borcsa Amerikában" cimű 3 felvonásos 
operettet hozzák színre. -- A liONSz helyi 
csoportja a „Nóta vége“ című operett adatja 
elő műkedvelőivel Szilveszter-estéjén.

Gyógyszertárakban kapható

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 74

— Gondoltam, hogy visszaadom a nyári 
látogatásodat. Hadd lássak már egyszer életem
ben egy valóságos erdei remetét Is. Előre is 
jelzem, hogy csak egy napig maradok és sem
miféle kulturigényem nincs. Csak egy kis ózon
dús erdei levegőt akarok szívni. És főleg téged 
akartalak látni. Hogy vagy édes öregem ?

A báró legénykedve húzta ki magát és 
behajlitotta izmos karjait

— Nagyszerűen! — mondotta. — Az 
üdülés az AnyoS'Villában és a tengeren, a jó 
koszt, szolid élet és a semmittevés nagyon jót 
tettek nekem. Tudod, a gondtalan naplopásnál 
jobb mesterség nincs. Azért itt is azt folytatom, 
annál is inkább, mert holtszezonban vagyunk, 
az irodámban is, az erdőmben is. És mind a 
két helyen jó helyetteseim vannak.

— Tiéd ez a szép nagy erdő? — kér
deztem szinte tisztelettel.

— No nem egészen! — nevetett a báró*
— Ez az erdő — amilyen nagy — valamikor 
valóban Csvád- birtok volt Nekem, a késő 
unokának már csak opció jutott belőle 2000 
katasztrális holdnyi terület tűzifa kitermelésre, 
persze, bizonyos erdőkimélési szempontok sze

rint A bérletem itt még 10 évig tart. Azután 
majd meglátjuk, mi lesz tovább? Folytatom-e 
tovább is ezt a mesterséget, vagy sem? Ha 
ugyan élek! . .  -

— Csak folytasd, Októberi — válaszol
tam. — Hiszen te azt Ígérted nekem egy szép 
görbe hajnalon, fatornyos hazánkban, hogy ha 
megbukok, mint hirlapiró, szívesen alkalmazol 
akár az irodádban, akár az erdőkitermelő vál
lalatodban. Emlékszel ? . . .

A báró homlokán mintha valami árnyék 
suhant volna keresztül. Egy sóhajt nyomott el.

— Emlékszem! . . . Szép napok voltak. 
És megnyugtatlak, hogy én ezeknek a napok
nak ma már csakis a verőfényes oldalaira em
lékszem. És az ígéretemet is tartom. Feltéve, 
hogy a dekonjunktúra addig meg nem buktat 
engem is, úgyis mint ügyvédet, úgyis mint üz
letembert. És ha élek és egészséges leszek! — 
tette hozzá ismét, alig észrevehető rezignácíó- 
val. — No de'iszen! — rázta meg embersége
sen a váltamat '— nem vagyunk mink olyan 
fiúk, hogy meg ne birkóznánk az élettel, akár- 
mint lesz is, — ugye Március fiam ? I —

Ez a beszélgetés már az ódon erdészlak
ban folyt le, ahol a jó Trézsi néni, a báró erdei 
gazdasszonya és egy öreg éjjeliőr sürögtek-fo- 
rogtak körülöttünk nagy szívességgel. Patri
archális és idegzsongitó környezet volt ez. jó 
levegő, friss forrásvíz. Kedves öreg bútorok 
és olajnyomatok, ócska mordályok, kardok és

modem fegyverek, szarvas-agancsok a falakon. 
Egyszerű és szives emberek . . . Csend . . . 
Kívülről behallatszott az Őszikék ciripelése.

Egy jó mosdás után kéjesen kínyújtóztam.
— Tetszik itt nekem báró ! — vallottam 

be. — Itt szép az élet! . . .
— Megnyugtató! — mosolygott házigaz

dám. — Egyszerű vacsorát fogsz kapni, de re
mélem izleni fog.

. . .  És már hozta is a jó Trézsi néni á 
keserű gombában sütött juhtúrót, — ezt az er
dei specialitást — ami után úgy nyeli az em
ber a vizet, mint a gödény. Az asztalra azon
ban, a friss forrásvíz mellé egy kis egri bika
vért és szódát is tettek.

Úgy jóllaktam, mint a duda, mert kolbá- 
szos rántottát és tojásos sonkát, végül pogácsát 
is kellett ennem.

— Az ilyen »egyszerű* vacsorák mellett 
pocakot fogsz ereszteni barátom, — vélemé
nyeztem.

— Azt már nem l — mondotta a báró. — 
Mert sokat mozgok, járom az erdőt Gyalog 
lemegyek a Sajó és Bodva deltájához. Fürdők, 
úszom. És, mint tudod, szellemileg is megle
hetősen nyugtalan természetű ember vagyok. 
Ha nincs elfoglaltságom, akkor csinálok ma
gamnak*

— Nem dolgozol valami nagyobb lélek- 
zetű munkán? — kérdeztem.



Nagy karácsonyi vásár
Maradékok eddig nem létező olcsó áron.

Mezőtúr a villanyszerződést ma is csorbitatlanul
fennállónak tekinti

Ezen elv fenntartása mellett bizottságot küldött ki a képviselőtestület
a békés elintézés végett

— Szarvasra akarják hozni Benka Ádám ham
vait. A szarvasi gimnázium egykori igazgató
énak, Benka Ádámnak földi tetemei a mező- 
berényi temetőben porlanak. Sirhantja beom
lott, a fejfát megőrölte az idő. A Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége mozgalmat indított 
Benka Ádám tetemeinek Szarvasra való 
áthozataléra.

— Petőfi Zoltán emlékestje a SzÖSz-ben. 
A Szarvasi öregdiákok Szövetsége szomba
ton tartandó 99. összejövetelén emlékezik 
meg a szarvasi gimnázium egykori tanuló
járól : Petőfi Zoltánról. Ez alkalommal dr. 
Raffay Sándor megnyitót mond a Kormányzó 
névünnepe alkalmából. Petőfi Zoltánról, mint 
szarvasi diákról felolvas dr. Horváth Dezső 
a SzÖSz titkára, Petőfi dalokat énekel Gaj
dács Gyula zongorakisérele mellett dr. Edvi 
Illés István énekművész.

— A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület de
cember hó 14-én műkedvelő-előadást rendez az 
Árpád-szálló dísztermében. Mint már lapunk 
egyik előbbi számában jeleztük a Gróf Bolza 
Pélné Leányegyesület a „Beleznay Asszo
nyok" cimű 3 felvonásos vígjáték előadására 
készül. Újházi darabja a magyar föld, a ma
gyar rög csodálatos erejét tárja elénk, mely 
erő megragadja,az idegen lelkét, magához 
láncolja, átalakítja, hogy magyarabb legyen 
'a magyarnál. A. darab szerepeit ügyesen ala
kítják : Kellő Szilvi, Rohoska Magda, Szvák 
Ica, Polónyi Böske, Hegyi József, dr. Köké- 
nyesi Pál, Brózik Dezső, Gyimesi Ferenc, 
Próféth Róbert, Molnár György, Liplák Mi
hály és Brózik Ernő. Az előadás fél 9 óra
kor kezdődik. Előadás után családias össze
jövetel. Belépődíjak : Páholy 5 személyre
6 P, azonfelül minden személy 1 P, I. hely
1 P, II. hely 80 f, III. hely 50 f, ifjúsági jegy 
30 f. Külön meghívót a rendezőség nem ad 
ki. Jegyek Müller Károly könyvkereskedésé
ben és özv. Holéczy Gusztávné üzletében 
válthatók. Rendezőség ez úton kéri Szarvas 
közönségének pártfogását és szives érdek
lődését.

Mint ismeretes, Szarvas község képviselő
testülete Mezőtúr városának azon határozatára, 
hogy a villanyáram dijat felemelje és újabb 
dijakat szedjen az árammérő-órákért, jogalap 
nélkülinek tartotta és ezen ügyben megkereste 
Mezőtúr városát, hogy mivel Mezőtúr város 
Szarvas megkérdezése nélkül hozott oly hatá
rozatokat, amelyek Szarvasra nézve csak javas
latok lehetnek és amelyek Szarvas község és 
lakosságának újabb megterhelését szolgálják, 
joga van ahhoz, hogy az alapszerződést meg
szűntnek tekintse, illetve annak hatályonkivüli 
helyezésével új megállapodást készítsen. Az 
ügyet most tárgyalta Mezőtúr város képviselő
testülete- Szarvas község határozatához dr. Spett 
Ernő polgármester szólott hozzá : Szarvas úgy 
tünteti fel a helyzetet, mondotta, mintha az ő 
oldalán állna a jog s szemben állna vele Mező
túr a jogtalansággal. Úgy jár el ebben az átirat
ban, hogy ha a szerződés egy pontja ránézve 
kedvező, azt örökérvényűnek tekinti, ha ked
vezőtlen, akkor az egyszerűen nincs. Az 1920-as 
pótszerzödésre is hivatkozik Szarvas, ez pedig 
nem létezik. Ezt az üzemviteli pótszerződést 
az 1928. évi szerződés hatályon kivül helyezi. 
Legalább is tendenciózus Szarvas eljárása. 
Olyan megállapodásra hivatkozik, mely nincs 
is érvényben. Csak az 1912-ben kötött alap- *

szerződés érvényes. Ezt peeig azzal akarja fel
borítani Szarvas, hogy Mezőtúr nem maga fej
leszti az áramot. Ez a jogi okoskodás nevet
séges. Szarvasnak már 1928. előtt tudomása 
volt arról, hogy Mezőtúr be akar kapcsolódni 
egy nagy centráléba. Szarvas is ettől várta egy 
kívánságának beteljesedését, a magánvilágitási 
áramdij enyhülését s ez akkor be is követke
zett. És most Szarvas a centráléba való bekap
csolódást arra akarja felhasználni, hogy ezzel 
az alapszerződést felborítsa. Ezek az okosko
dások olyan gyenge lábon állnak, hogy kártya
várként összeomlanak, magam részéről hozzá
járulok — mondotta a polgármester — bizott
ság kiküldéséhez és a bizottságunktól azt 
kívánjuk, hogy kísérelje meg Szarvas községet 
a jogi alapra visszaterelni s maid azután a to
vábbiakról is tárgyalunk. A képviselőtestület 
úgy határoz, ho^y Mezőtúr szerződéses és egyéb 
jogait csorbitatlanul fennállónak tekinti, illetve 
azok fenntartása mellett kiküldi a villamosügyi 
bizottságot azért, hogy a felmerült kérdések 
békés elintézése lehetővé váljék.

*

Kötelességünknek tartjuk megemlíteni a 
közönség érdekében e helyen, hogy Mezőtúr 
városa az árammérő használati dijakat még 
mindig szedi a szarvasi fogyasztóktól.

— Századik összejövetel. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége január hóban rendezi meg 
Budapesten századik műsoros összejövetelét. 
A jubiláris összejövetelt nagyszabású ünnep
ség keretében tartják meg.

— Behelyettesítés. A szarvasi községi kép
viselőtestület az üresedésben lévő két külte
rületi bábái állásba Trabach Jánosné és 
Bartek Erzsébet oki. bábákat helyettesítette be.

— A könyv a legtartósabb ajándék, mert 
érték. A Mikulás és karácsony emelkedett 
hangulatának előérzetében minden jó és 
szerető szivet az ajándékozás vágya fogja 
el. Oly jól esik adni, örömöt keresni azok
nak, akik nékünk a legkedvesebbek, külö
nösen pedig a gyermekeknek, akik bimbózó 
lélekkel, a várakozások szivmelegitő érzésé
vel várják az ünnepeket és a jó szivek 
megnyilatkozásait. Ilyenkor mindenkinek gon
dot okoz az ajándék mibenlétének kérdése. 
Olvasóinknak, barátainknak akarunk segít

ségére lenni, amikor az ajándékvevőknek a 
könyvet ajánljuk. A könyv a legszebb, leg
tartósabb ajándék, mert minden időkben 
meg van a maga nagy szellemi értéke, amely 
mellett a különféle egyéb játékok fel sem 
említhetők. A kultúrember kultúrgyermeke 
olvasnivalót kér ajándékul, mert tanul is 
szórakozás közben. A legolcsóbb, legna
gyobb, legokosabb ajándék a könyv. Olvasó
inknak kultúrális érzésekkel ajánljuk Nagy 
Sándor könyvkereskedését, ahol a klasszi
kus irodalmi és ifjúsági könyvek mellett a 
modern kiadványok mindegyike megtalálható. 
Szórakoztató, tudományos, egyházi, történelmi, 
útleirási, mesés- és képeskönyvek óriási 
választékban vannak ebben a közkedvelt 
könyvkereskedésben, ahol figyelmes kiszol
gálásban részesül minden érdeklődő.

— A »Szarvasi Évkönyv és Naptár« decem* 
bér 8>án megjelenik. 50 filléres árban kapható 
a dohánytőzsdékben és lapunk kiadóhivatalában.

w

Értesítés. Értesítjük a nagyérdemű vásárló közönséget, hogy Walfisch Károly

piactéri kabátüzletét
december 1-ével átvettük.

Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy vásárlásaival 
és megrendeléseivel támogatni szíveskedjen.

Raktáron tartunk női- és gyermekkabátokat
Megrendelésre készítünk: raktáron levő szövetekből nől
és gyermekkabátokat, kosztümöket, férfiöltönyöket 

és felső kabátokat.
A nagyérdemű közönség támogatását kérjük:

Csernák Ferenc Skorka György
üzletvezető cé g tu la jd o n o s

angol és francia női- és úriszabók.



HETENKÉNT
írja t OROSZ IVÁN

Vissza a röghöz
A modem korszak emberéi a  technikai és 

társadalmi vívmányok egészségiden áramlata löbbé* 
kevésbbé elszakította a földtől. A halalmas városok 
milliókra menő lakosságaival, a  gyárkullúra egész* 
séglelen környezete kövek, majd vasbetonok közé 
szorította be az évezredek, talán évszázezrek során 
földhöz szokott embert, amely ekkor nagy szabad
ságkeresésében eleresztette azt a legtisztább szabad« 
ságot, amit a síkságok hatalmas távola, az erdők 
komor és virágos sűrűje, a hegyek pompája nyúj
tott neki azáltal, hogy a nagy tömegektől távol soha- 
sem tudta a kasztrendszeri különbséget úgy érezni, 
mini a mai városba szorult ember, amely a legtöbb
ször nem azt keresi, ami összehozná embertársával, 
hanem ami szétválasztja. Igaz, az ember társas lény, 
a  tömeg pedig különféle egyedeknek csoportja, ám 
mégis a  nagy tömegéids az embert egyedek tenné« 
szetszerű jogait nyirbálja le és hasonlatos lesz ahhoz 
a  ketrecbe zárt baromfihoz, amelynek szárnyait le« 
metélik, körmeit letördellk, csőrébe tollat húznak, tollál 
időnként megtépik. Azok, akiknek a sors földet adott, 
tudják a  legjobban, hogy anyagilag is mily káros, 
ha a földek tanyai lakosa bentlakik a messzi város« 
bán lévő házában és. onnan igyekszik kormányozni 
a  föld munkásai! Az a  gazda, aki nem lakik állan« 
dőan a  tanyáján, csak féljövedelemmel bir, hiszen a 
régi közmondás is azt hirdeti: hogy „a gazda szeme 
hizlalja a  jószágor. Ha a tulajdonos az elemi csa« 
pások idején messze van földjétől, a sokszor oly 
szükséges óvóinlézkedéseket sem tudja megtenni, a 
csűrbetakarás pedig szintén úgy megy, hogy sok 
érték lehull arról a  kocsiról, mig beér a  városba, 
ha a  gazda nem ül a saroglyábán. Egészségtelen 
folyamat volt mindenképpen a  városba özönlés és 
ennek tulajdoniiható, hogy különösen a tiszántúli vi> 
dékek maradlak el minden oly intézkedésektől, külö
nösen utak építésétől, amik a  halalmas távolságokat 
egybekapcsolták volna. így azután az utóbbi években 
a  városok a különféle segítések révén gazdagofl 
fejlődlek, a  tanyai nép, ftWítr kénytelenek voltak a 
sokszor nagyon is széttagol! tanyák között élni, 
lemaiadlak az élet vonaláról nemcsak angagilag, de 
szellemileg is. A terményértékesilés gondjait nagyon 
kicsit csökkenti a  Körös-hajózás terve, a kulturális 
előrehaladási pedig a most mindgyakrabban szüksé
gelt tanyai népművelés és a rádió. Mert bizony 
rádióra nem igen lelik még a tanyai embernek, tár« 
saskörök pedig alig vannak és rádió is nagyon 
kevésben van. Azonban egészséges folyamatnak 
lehel venni újabban, hogy sok kisbirtokos igyekszik 
eladni holUőkének érzeti városi házál és megy ki a 
tanyára lakni A föld hivja hűllen gyermekét és 
öröm látni, hogy a  földtől eltávolodott, foglalkozásra 
városlakó emberek is igyekszenek, ha nem többre, 
pár négyszögölnyi földecskére szert lenni, amelytől 
nemcsak termést, de legfőképpen testi és lelki üdü
lést vár. A hétvég ünnep is ezl célozza. A városi 
ember vasárnapját az áldott vidéken, a szabadság 
zöld és virágos mezőin akarja tölteni, minlha elege 
lenne már az aszfaltromantikából, mini ahogy elege 
van az aszfaliköllészetbó! és egyéb aszfaliművésze- 
lekből is. A természetjárás újból divat lett, a nyári 
slrandolás közszükséglet és a hegyekben, erdőkben, 
síkságokon való sétálgatás a legtisztább élmény, és 
megnyugvás. Mert nagyon nagy szükségünk van a 
napi hajszák, az emberi rosszindulatok ezerféle meg
nyilatkozásai után megnyugvásra, idegeink elcsitilására. 
És erre legalkalmasabb a  természet, melynek áldott 
szabadságában a  legtisztább művészi szépségeknek 
is a részesei vagyunk. A fülemilék koncertje a  lég* 
csodálatosabb szimfónikus hangverseny, amely zene
karnak a  karmestere az ámulat és a  tiszta önzet« 
lenség; a  füvek, fák virágos csoportjai a  legszebb 
művészi fesfmények, amelyek festői a  legmúvészibb 
természeti megnyilatkozások, az istenáldotta színek 
és illatok. Vissza a  földhöz. . .  hirdeti az új gépkor« 
szak embere és az édes anyafőid igyekszik meg« 
nyugtatni mindenkit, aki nagy vágyódással, szeretettel 
közeledik feléje. Önzetlen szeretettel fogadja a föld az 
emberi siriglarló hűséggel, s ő t . . .  tálán még azon 
túl is.

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

Tarlózás Szarvason
A »Bárány« és az »Aréna«

A Városházán lett látogatásom után keres- 
lem a régi „Bárány44-!, amelynek tánctermében 
Dobos Adolf tánc- és illemlanár tanitolt bennün
ket a lánc művészetére. — A polgári leányiskola 
növendékei és a gimnázium fiatalsága 6 hetes 
tanfolyamon vettek részi, amelynek befejezése 
a mindig emlékezetes és évről-évre türelmetlenül 
várt „táncpróbabáP volt. Sok boldog, kedves 
emlék, sok tervezgetés, Ígérgetés, — amelyből 
nagyon kevés vált valóra.

A „Bárány" átalakítva, ma postahivatal, 
be sem járhatom tehát régi termeit, igy csak 
megilletődve állok falai előtt, végig élem gondo
latban a sok-sok boldog, kedves órát és önkén
telenüldúdolom : „ Szép ifjú kor jöjj vissza egy szóra. “

Hol vannak azok a kedves gyermekarcok, 
akikkel boldog önfeledtséggel tervezgettünk I ? 
Talán nagymamák és féltő gondossággal kisér- 
getik valahol unokáikat a tánciskolába. Szarvason 
pedig Dobos bátyánkat a régi érielemben senki 
sem helyettesítheti.

Éppen úgy hiányzik a „Bárány" mellett a 
„Pepi” bandája. Orszégoshirű zenekar, amely 
nyáron az ország valamelyik nagyobb fürdőhe
lyén muzsikált. Mikor itthon volt, de sok méla
bús „hallgatóival altatgatta n mi ébredező szi
vünket is és sok kis leánynak zavarta meg álmát 
a „Csak egy kislány van a világon . . .“ dalla
mával, amit héj de szépen tudott húzni!

Mind, — mindez a múlté, vissza nem jő I
Bizonyára sokan emlékeznek még arra, hogy 

a „Bárány” udvarának a Ponyiczky György és a 
Valent Pál-féle ház felőli oldalán a 70*es évek 
végén emelte Jánovszky építész a nyári arénát, 
amely azonban nem soká állott fenn, mert egy 
nagyon havas télen gyengébb tetőszerkezete nem 
birta el a hólerhet s beszakadt. A következő 
tavaszon aztán felépült helyette az újabb színház.

Augusztus végén jött rendesen a színtársulat 
és 6—8 hétig játszott Szarvason, majdnem min
dig zsúfolt ház előtt, mert az akkori idők legjobb 
vidéki társulatai jöttek ide. Krecsányi Ignác szín
társulata. amelyben oly művészek játszottak, hogy 
hamarosan a budapesti színházakhoz, legtöbbjük 
a Nemzeti Színházhoz került. — A sok közül 
hirtelen eszembe jut Vadnay Vilma Somióné, 
Cserváry Ilona, Krecsányi Sarolta, Latabár Kál
mán, Német Jóska stb.. stb.

Sok-sok tüntetés helye volt az „Aréna*4, 
hisz az akkori aranyifjúságnak is megvoltak ki
választottéi és úgy hamarosan pártokra szaka
dozott a színházba járó közönség. Ki emlékszik 
még vissza a Vadnay és Cserváry estékre 7 I

A Sipos fiúk (Soma és Sándor a kir. köz
jegyző fiai), Krecsmárik Pali (a későbbi szek
szárdi kir. főügyész) vezérletével mi, akkori diák- 
gyerekek, Vadnay pártiak voltunk, mig Cserváry 
mellett (nem antisemitizmus, amit irok) a zsidóság 
foglalt állást.

Megtörtént, hogy amikor Cserváry Ilona éne
kelte a főszerepet s Vadnay Vilmának kisebb 
szerep julott, a Sipos fiúk egy csomó diákjegyet 
vásároltak össze és szétosztották a diákok között 
azzal, hogy ezért majd akkor kell éljenezni és 
tapsolni, amikor ők erre jelt adnak. A darabban 
Cserváry gyönyörűen énekelt, de legszebb ének
jelenete közben int Sipos Soma, mi visítva él
jeneztünk és tapsoltunk, amikor gyönyörködnünk

kellett volna. Gondolható, hogy mily szép jele
net lett ebből.

Ennek a régi, Jánovszky építette arénának 
volt egy színészi szempontból nagy hibája, ne
künk, kevéspénzű apró diákgyerekeknek azonban 
nagy előnye, hogy a színpad le volt deszkázva, 
mennyezettel ellátva, s hogy a színpadon a le
vegő meg ne szoruljon, nagy négyszögletű szelelő 
volt a közepén.

Mi hamar észrevettük ezt az ablakot és a 
„Bárány kőfalkeritésén át a színház gerendáira 
és onnan fel a színpad padlására másztunk és 
körülhasaltuk a szellőző lyukat és igy felülről 
néztük végig az előadásokat.

Ment is ez egy darabig, mig egyszer a bet
lehemi tímár dinasztiából származó Marsai Sán
dor, aki ekkor másod, vagy harmadosztályos diák 
volt, magával nem hozott egy Túróczszentmár- 
tonból ide vándorolt timárlegényt, aki eddig még 
soha sem volt színházban. Gyönyörködött is az 
előadásban, — valami népszínművet adtak, talán 
Violát, az alföldi haramiát, akit üldöztek a per- 
zekúlorok és ő egy fára menekült előlük. A fa 
be volt állítva a színpadra s a menekült ott meg
húzódott. Jöttek az üldözök és a komiszárus 
meglátja a haramiát a fán, felkiabált hozzá. 
„gyere le, mert ha nem, én megyek utánad !- 
A szegény timárlegény azt hitte, hogy neki kiabá^ 
a komiszárius, — megijedt és elorditotta magá  ̂
hogy: „ide ne gyere, mert ledoblak I — Mene
kültünk is ész nélkül. Másnap be volt deszkázva 
a lyuk és jobban őrizték a színpad feljárói, igy 
elestünk a potya élvezettől. Marsai Sándor ott 
messze Amerikában visszáemlékszik-e vájjon e 
gyerekkori csinyjére ?

Sokáig álldogálhattam konnybelábadt sze
mekkel elmerengve a szép múlton olt a régi 
„Bárány" sarkán, mert megszólított egy férfi azzal, 
hogy talán keresek valakit. Fájó szívvel vála
szoltam : „Keresem eltűnt boldog ifjúságomat és 
itt búcsúzom tőle. Egy öreg szarvasi.

W W W W A W W W W W W W W W W W W W

— Esős idő, átázott ruhák, nedves cipők...
Milyen hamar jön ilyenkor a meghűlés, mely 
többnyire lázzal jár. Ne várjon mig meg
hűlése teljesen kifejlődik, hanem vegyen ide
jében Aspirint. A valódi Aspirin tablettákon 
a Bayer-kereszt látható. Magyar gyártmány

ÉRT E SÍT ÉS .  ~
Tisztelettel értesítem Szarvas és kör

nyéke nagyérdemű közönségét, hogy

SZARVASON, az
Árpádsbazár épületében

(PIACTÉR)

noií és úriszabószalont
nyitottam. Raktáron lévő szövetekből ké
szítek: női télikabátokat, felöltőket, kosz- 
tümöket.Régi divatú női kabátok átalakítását 
olcsón végzem. — Urak részére elegáns 
öltönyöket és felsőkabátokat a legújabb 
divat szerint készítek.

A nagyérdemű közönség szives támo
gatását kérem

KISS MIHÁLY
angol női- és úriszabó.

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

közvetlen a gyártól. Kedvező fizetési feltételek. 
R E 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
villany vasalók és villanyfűíőíesíek díjtalan bemuíaíása!



i Közsönetnyilvánitás
Mindazon egyesületeknek, intéz

ményeknek, barátoknak, rokonok

nak és jóismerősöknek, akik hirtelen 

elhalt drága férjem végtisztességén 

megjelentek, koszorúi, virágot vagy 

kocsit küldtek s akik jóleső részvét

kifejezésükkel fájdalmunkat enyhí

teni igyekeztek, úgy a magam, mint 

árván maradt kis fiam és a lesújtott 

család nevében hálás köszönetemet 

fejezem ki.

Ö z v . dr. L e s ty á n  G o d a G y ö rgyn é

K ö sz ö n e tn y ilv á n ítá s

M indazoknak, »k ik  fclcjthetcllen jó  férjem 

e lhalálozása » lka im éból levélbeli részvétnyil- 

vánitásukkal. illetve temetésén való megjele
nésükkel mély g y ászo m ban  és fá jda lm am ban  

osztoztak, őszinte köszönetét mondok.

Szarvas, 1935. december 4.

Ö zv. C s á s z á r  F e re n c n é

— Iskolaszéki gyűlés. A Szarvas községi 
iskolaszék december havi gyűlését Wagner 
Géza gimn. tanár elnöklete alatt kedden, 
december 10-én délután 4 órakor tartja a 
községháza nagytanácslermében. E gyűlésen 
irják ki az Ezüstszőlőben szervezendő új 
tanítói állás pályázatát.

— Népművelési tanfolyami záróvizsgálat. 
Az iparművészeti és géphimzési iskolánki
vüli népművelési tanfolyam záróvizsgálati 
beszámolója a növendékek által készített 
tárgyak kiállítása keretében kedden, decem
ber hó 10-én délután 2 órakor az Árvaház 
•egyik külön termében Jesz. Úgy a vizsga, 
mint a kiállítás nyilvános és az díjtalanul 
bárki állal megtekinthető. A tanfolyamot 
Solymossy Margit és Vitális Ilona oki. tanítónő 
iparművésznő irányították. A hallgatók által 
készített szebbnél-szebb iparművészi tárgyak 
az idei Karácsonyi Vásár anyagát is fogják 
képezni és egyik részük jótékony célt szolgál.

— Tanitógyűlés. A Békésmegyei Általános 
Tanitóegylet Szarvasi Járási Köre szombaton, 
december hó 14-én délelőtt fél 10 órától a 
Luther-Árvaház dísztermében tartja idei köz
gyűlését, melynek keretében Karsai István az 
Általános Tanitóegylet elnöke az Eötvös-alap 
áldó hatásáról beszél, Jeszenei Sámuel 
szarvasi községi tanító gyakorlati tanítást 
mutat be és Nagy Erzsébet szarvasi községi 
óvónő a torna egészségvédő és fejlesztő ha
tásáról értekezik. A gyűlést Molnár László 
a  szarvasi községi iskolák igazgatótanitója, 
a Járási Kör elnöke nyitja meg és vezeti. 
Résztvesz az összejövetelen a vármegye kir. 
tanfelügyelője is. Gyűlés után közebéd a 
Polgári Körben.

— Népművelési előadás. A szarvasi Iparos
inak Önképzőköre az idei népművelési mun
kát csütörtökön, november 28-án kezdte meg. 
A munka irányitója. ki egyben az első elő
adást is tartotta, Wagner Géza gimn. tanár. 
A tevékenységben nagy lelkesedéssel vesz 
részt a kör agilis elnöke: Holub János
asztalosmester

— A tanycf elemi iskolákban szombaton nincs 
tanítás. A szarvasi tanyai iskolákban a leg
újabb rendelkezés szerint az elemi iskolai 
tanulók részére nem lesz tanítás. A tanítók 
szombaton a továbbképző iskolások oktatá
sát látják el.

— Háziasszonyok! Megjelent Dr. Oetker-gyár 
ötödik kiadású fényképes ünnepi receptkönyve, 
melyet kívánságra bárkinek ingyen és bér- 
menlve küld : Dr. Oetker A. Tápszerművek 
Budapest, VIII., Conti-utca 25. Sütőpor és 
vanillincukor ára most levelenként 12 fillér.

— A Turul-Bocskay SE szezonzáró vacsorája. 
Jólsikerült szezonzáró vacsorát rendezett a 
Turul-Bocskay Sportegyesület szerdán este 
a Polgári Körben levő klubhelyiségében. A 
szépszámban megjelent sportbarát hölgyek 
és urak kitűnően szórakoztak a családias 
jellegű ünnepségen. — Az egyesület másod
osztályú csapata az elmúlt vasárnap Mező
túron lejátszott mérkőzéssel szintén befejezte 
ez évben bajnoki mérkőzéseit. A mérkőzést 
a Mezőtúri MSzSC nyerte meg 3 :0  (1:0) 
arányban. A biró egy lesállásból lőtt gólt is 
megadott.

— Az utolsó oldalak készülnek a Szarvasi 
Évkönyv és Naptárból. Bágyoni (Roszik) János 
szarvasi joghallgató szerkesztésében megje
lenő Szarvasi Évkönyv és Naptár utolsó ol
dalai készülnek a Szarvasi Közlöny nyomdá
jában. A gazdag és változatos tartalmú nap
tárban sokféle cikk, irodalmi, társadalmi, ipari 
és mezőgazdasági dolgozat és értekezés egy 
évre szóló tanulságos és szórakoztató olvas
mánnyal lálja el a családot. A naptár a jövő 
hét elején kerül ki a sajtó alól és azt a la
kosság pártfogó jóindulatába ajánljuk.

— Országos vásárok. A csongrádi országos 
vásárt december 6., 7-ént az orosházait 11., 
12. és 13-án, a csépait 15-én, a szarvasit 13., 
14. és 15-én tarlják meg.

— A leányleventék sikeres műsorosestje. A 
szarvasi Levente-Egyesület Leánycsoportja 
vasárnap este a Levente-Olthonban nagyon 
jól sikerült műsoros-estét rendezett, amelyen 
a nagyszámban egybegyült közönség teljesen 
megtöltötte a helyiséget. A jól összeválogatott 
műsort Szatmári Baba bájosan elmondott 
hazafias imája nyitotta meg. Fodor Ilona 
leánylevente tartalmas és kedves megnyitójá
ban hazafias érzésekkel telt hitet a levente 
célkitűzések mellett. Bankó Pál és Békési 
Ferenc erős beéléssel Herczegh Ferenc: Két

ember a bányában cimű színdarabját adták 
elő, majd Horejsi Antal vezetése mellett egy 
kisebb zenekar adta elő a Levente-Egyesület 
zenekara karmesterének, Horejsi Antalnak 
lendületes és pompásan hangszerelt indulóját, 
amit a szerző Hollay Béla őrnagynak ajánlott. 
A fülbemászó, magyaros motivumú és talp- 
alávaló induló bemutatója fényesen sikerült, 
a közönség lelkesen fogadta, megújrázta és 
ünnepelte a szerzőt, valamint a lelkesen 
játszó zenekart. Bágyoni János szavalata 
után Bankó Pál magyar táncot adott elő 
szépen, majd Bankó Sándor oktatónak egy 
ügyes élőképét fogadta nagy tetszéssel a 
közönség. Dr. Lestyán János ötletesen konferálL

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben november 29-től december 6-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek: Tóth 
Pál és Litauszki Erzsébet leánya Erzsébet, 
Szrnka György és Jancsó Mária fia György, 
ifj. Juhos János és Uhljar Zsuzsanna leánya 
Anna, Hlivár János és Roszik Zsuzsanna le
ánya Judit, Kohut János és Mucha Erzsébet 
fia utónevet nem kapott, ifj. Csicsely György 
és Konstantinovics Judit fia András, Rosen- 
berg Gyula és Lőwy Erzsébet fia Sándor, 
Brusznyiczki Mihály és Sep Róza fia Mihály- 
Ernő. Házasságot kötöttek : Járosi Pál Szedljak 
Judittal, Mlinár András Brachna Máriával, 
Magyar György Molnár Máriával, Hugyik 
Mihály Roszik Judittal, Novotni László Pálkó 
Katalinnal, Osztroluczki Mihály Szlovák An
nával, Szirony Pál Kovács-Hebron Judittal.
— Elhaltak: Gyemjanics Sándor 1 hónapos. 
Gombár Györgyné Valyó Erzsébet 62 éves, 
Mácsanszki Zsuzsanna 75 éves, Pljesovszki 
Jánosné Szklenár Judit 64 éves, Császár 
Ferenc 59 éves, Máté János 59 éves, Szrnka 
György 6 napos, Kohút (utónevet nem kapott)
1 napos, idős Borgulya György 76 éves 
korukban.

K A R Á C S O N Y R A
legolcsóbb és legértékesebb ajándék a könyv,

mert művel, szórakoztat és a legjobb barát is.

Vásároljunk ifjúsági és szépirodalmi könyveket

Nagy Sándor könyvkereskedőnél
A Káldor Könyvkiadó kft, nagy árleszállítása
Axel Munthe:

San Michele regénye P 4‘— helyett P 2’80 
Régi könyv emberekről és állatokról

P 4 -  helyett P 150 
vászonkötésben P 4'80 helyett P 2 50 
Schalom Asch:

Özönvíz trilógiája (I. Pétervár, II. Varsó, 
III. Moszkva) kötetenként P 2 — helyett P 1*20 

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 hidja, III. Összeesküvés) 
kötetenként P 3*— helyeit 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 120

Lion Feuchtwanger:
Oppelheim Testvérek P 4‘— helyett P 190

Theodor Dreiser:
Amerikai tragédia 3 kölet P 6*— helyett P 3'— 

Georg Fink :
Éhes vagyok P 2 90 helyett P 1.90
Utal tévesztettél P 2*90 helyett P 1‘—

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 l * —
Berend Miklósné :

Boszorkány tánc 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 l * — 

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

Vaszary Gábor:
Monpti P 3*— helyett P 2*—
III. Nobel-dijas írók 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 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



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

állom ásnév-skálávűl, röv idhu llám ú résszel. speciélis kapcsolással 3 hullám hosszra, teljes fadíngkiegyenlités, ném a beá llítás

lengÖnyelves hangszóróval nagy színváltó síkskálával. dynam ikus hangszóróval hangszin- és hangerőszabályozó

elcktrodynamikus hangszóróval

és a többi ORION készülékek szintén kaphatók legolcsóbban:

S T E FÁ N I N Á L, Árpád-bazár 5. szám.

— A törvényszék előtt Gombár Mihályné
szarvasi lakost rágalmazás vétsége miatt a 
szarvasi kir. járásbíróság 20 pengőre Ítélte. 
Fellebbezés folytán az ügyet most tárgyalta 
a gyulai törvényszék Szakolczay-tanácsa és 
a törvényszék az ítéletet helybenhagyta. — 
Ugyancsak helybenhagyta a törvényszék a 
szarvasi kir. járásbíróság ítéletét Babák Mi
hály békésszentandrási lakos ügyében is, 
akit többrendbeli becsületsértés és ingó va" 
gyonrongálás cimén itélt el a kir. járásbíró
ság 20 pengőre.

— Egy hét a szarvasi népművelés munkájából. 
Ismeretterjesztő előadások: A Szarvasi Mun
kásotthon Szövetkezetben december 10-én, 
kedden este fél hét órakor Páter Károly ve
gyész, gazdasági tanintézeti tanár a talaj 
életéről. Csütörtökön, december hó 12-én esti 
fél hét órakor Vadányi Miklós gazdasági 
tanintézeti tanár a telepítés kérdéséről. A 
Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületében 
szünet. Az Iparosifjak Önképzőkörében csü
törtökön, december 12-én este fél 9 órakor 
Korim Kálmán gimnáziumi tanár a jellem
nevelés néhány szempontjáról. A magy. kir. 
polgári iskolában vasárnapon, december hó
8-én délután 4 órakor Keresztesiné K. Gab
riella tanárnő a legújabb magyar költészetről, 
A  róm. kát. elemi népiskolában vasárnapon,

december 8-án műsoros adventi est keretében 
Fetzer József pápai kamarás előadása: A 
társadalom hatása a családi életre cimmel. 
A Szarvasi Ipartestületben szünet. A Gróf 
Bolza Pálné Leányegyesülejtben vasárnap, 
december hó 15-én esti 8 órakor műsoros
est, színhely az Árpád-szálló. A Szarvasi 
Nyugdíjasok Egyesületében szünet.

— Toscanini hangverseny a Színházi Életben.
Minden évben a legnagyobb zenei esemény 
Budapesten Toscanini, a világhírű karmester 
hangversenye. A Színházi Elet most megjelent 
új számában pompás képsorozat mutatja be 
a Toscanini-hangverseny nézőterét és a diri
gáló mestert. Az est zenei jelentőségét He
vesi Sándor méltatja. A nézőtérről Endrődy 
Béla, mig a káprázatos toilettekrol Guthy 
Böske számol be. Darabmellékletül a szezon 
legérdesebb és legnagyobbsikerű egyfelvoná- 
sosait közli. Ára 60 fillér. Előfizetési dij ne
gyedévre 6*50 P. Kiadóhivatal, Budapest. 
VII. Erzsébet.körót 7.

— Jótékonycélú előadás. Az öcsödi műked

velők vasárnap, december 8-án este a Pol

gári Kaszinó helyiségeiben műkedvelő-elő- 

adást rendeznek, melynek jövedelmét a sze

génygyermekek ozsonna-tejakciójára adják.

F i o v a l  A l t i  f  Nézze mes Vitális Ilonka
• iparművészeli kiállítását 

a Katolikus-iskola emeleti (érmében a kará
csonyi vásáron december 5-től 8-ig.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Versenytárgyalási hirdetmény
Szarvas nagyközség elöljárósága a tűzoltók, rend

őrök, kézbesítők s egyéb községi szegődményes a lka l

mazottak ruházati cikkeit versenytárgyalás útján k íván ja  

biztosítani. Felkéri ennélfogva azon iparosokat, ak ik  a  

ruházati cikkek széllitását elnyerni óhajtják , hogy zárt 

Írásbeli a ján lata ikat december hó 12-ig délelőtt 10 óráig- 
a községi iktató h ivatalba beadni szíveskedjenek. A ján 

lati blunketták a községi szám vevőnél d íjtalanul kapha
tók. Bővebb felvilágosítással a községi számvevő szolgál. 

A z  elöljáróság a szabad választás jogát fenntartja 

m agának .

Szarvas, 1935. december hó 1-én.

Elöljáróság.
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Helybeli gabonaárak
Búza . . . 17'10 -
Tengeri csöves 13— -
Árpa (új) 15 — -
Zab 15 50 -
Lucerna 120'----
Töltmasí • • • . 30 -  -

P U B L I K Á C I Ó

Nyolc hold föld K ákán eladó T II. 160. —  H áz eladó 
és 3U0 négyszögöl dinnyeföld 1. 358. —  Décsilaposban 

12 hold föld tanyával e ladó T VI. 184'1. —  Tengeri* 

szár eladó IV. 213. —  Akácoszlopok, szalm a eladó IV. 

33. — Traktor, kerékpór eladó IV. 319. — Cigényérben 

föld cindó T V. 176/1. —  Tanya egy kishold földdel 

eladó T V. 139. —  Hereszéna, szalm a eladó T IV. 102.

—  3 kishold eladó T III. 433. — Tanyást keres íV. 404.

— H áz eladó IV. 489. — 4 hold föld eladó T V. 44.

— Törek e ladó IV. 172. —  Tanyást keres III. 81. — 4 

hold fold K ákán  eladó IV. 186. — H áz Siratóban eladó 

T III. 149. —  Olvassa, a ján lja  a Szarvasi Közlönyt, t* 

járás legelterjedtebb lapját.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket fe lvesz: SZARVA SO N  a k iadóh iva ta l 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 

M iklós ut 9. ÖCSÖDÖN  Lakos Imre dohányárus. K O N 

DOROSON  Velky Béla tanitó.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés d ija  30 fillér.

. Ügyes leányokat 30—40 pengő havi jöve
delemmel felveszek. Cim a kiadóhivatalban 
megtudható.

* Üzemképes baromfikeltető-gép eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

. Jó hízott sertés és egy valódi Singer mű- 
hímző varrógép eladó. I. kér., 270.

. Békésszentandráson. a Czitó-féle ingatla
non fekvő lakóház haszonbérbe kiadó. Ér
deklődni lehet a Bankgazdasági irodán.

. Italmérőknél, fűszereseknél jpl bevezetett 
jutalékos ügynököt keresünk SÁrvas és vi
dékére. Cim a kiadóban.

.9  hónapi hizású, 11 hónapos prima zsir- 
sertések eladók. Érdeklődni lehet I., 193.

. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.
. Lakás kiadó 1. kér. 482. szám alatt.

Felelős szerkesztő és kiadó: NA GY  SÁ D Ó R

Nyomatott a Szarvasi Közlöny nyomda* és Lapkiadóvá^ 
lalaf nomydájiban, I. Horthy Miklós ut 9. szám.

A N T HO NY  ADVERSE
HERVEY ALLÉN MONUMENTÁLIS, ROMANTIKUS REGÉNYE

Az amerikai, angol, francia, német, olasz, skandináv 
kiadásokból eddig több mint 1,000.000 példány van 
forgalomban * Magyarul most jelent meg * Három 
kötet « 1200 oldal * 12 pengő * Megtekinthető
minden könyvesboltban * Singer és Volfner kiadása


