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Megdöbbenve olvastuk a délszláv kor-*
mánynak a Népszövetségi Tanács elé terjesztett
jegyzékét, amelyben a marseillci merénylet
minden ódiumát Magyarországra és a magyar
hatóságokra akarja hárítani. Könnyű megálla
pítani, hogy ez a jegyzék kétszínű és vissza
taszító játék csupán, amelynek egyetlen célja,
hogy Magyarországot beszennyezze a világ
közvéleménye előtt. Erre a jegyzékre nem
lehetett volna mást válaszolni, mint amit
Gömbös Gyula miniszterelnök mondott. Az
egész magyar nemzet egyetért miniszterelnö
kével abban, hogy a délszláv jegyzékben nem
lát mást, mint Magyarország pozíciójának aláásására irányuló sajtókampány folytatását, mert
a jegyzék hangja teljesen azonos a Magyarország ellen uszító szerbsajtó hangjával. Azzal
a sajtóéval, amely akkor, amikor még semmi
féle támpont sem volt arravonatkozólag, hogy
kik a merénylet szervezői és végrehajtói, máris
Magyarországra hárította a felelősséget, A
magyar kormány előtt éppen úgy, mint az
egész magyar közvélemény előtt a rágalom
hadjárat első percétől kezdve! világos volt ez
a szándék. Kétségtelen dfszkreditálás és meg
félemlítés a délszláv szomszéd célja, hogy
nemzeti létünkért folytatott küzdelmünket meg
bénítsa. Igaza van a miniszterelnöknek, amikor
azt mondja, hogy ő, mint egy ezeréves nemzet
képviselője, amelynek történelmében a politikai
gyilkosságot sohasem ismerték, nem fogadhatja
felháborodás és tiltakozás nélkül a gyilkosság
ban való részesség gyanúját. Merthiszen meg
vagyunk győződve, hogy nem is a marseillei
merénylet kiderítése érdekli most elsősorban
a délszláv államot, hanem inkább azok a
politikai lehetőségek, amelyeket ebből az al
kalomból kiélezhet Magyarország ellen. A
szomorú esetnek aktualitása kétszínű és vissza
taszító játékra ad alkalmat a délszláv állahmak
és szövetségeseinek, szóval az egész Balkán
diplomáciájának, amely diplomácia nagyon jól
ismeri a kiosztott kártyákat és ügyesen bánik
az asztal alatt is vele. Teljesen szokatlan, pél
dátlan és felháborító, hogy egy országot és
kormányt minden adat, minden bizonyíték
nélkül Ilyen szokatlanul súlyos vádakkal illes
senek hivatott fórum előtt. A diplomácia tör
ténelme ilyen példátlanul gálád fogalmazást,
ilyen ferdítést és ilyen cinizmust nem ismer.
Bizonyos, hogy egy a céljuk. Megdönteni azt
a részvétet, amelyet Magyarország iránt érez
a művelt világ. Nem lehet más céljuk azzal a
vaklármával, mint az időnyerés, hogy a világ
közvéleményének ébredező igazságérzetét, mely
nemzetközi vonatkozásban a párizskömyéki
békéket már kikezgte, egy bizonyos időre
megtévessze és fékentartsa. Tehetünk-e mi
ebből az alkalomból egyebet, mint azt, hogy
nemzeti önérzetünk teljes méltóságával utasítjuk
vissza ezeket a vádakat. Megdöbbenve állunk
meg azelőtt a vakmerőség előtt, amellyel er
kölcsöt emleget az a nemzet, amely egész
létét politikai gyilkosságok sorozatának köszön
heti. A támadás elől ki nem térhetünk, jól
mondotta genfi főmegbizottunk, hogy mi csak
örülünk annak, ha a világ itélőszéke előtt
vizsgálják ki a tragédia hátterének történetét
és ott mutathatunk rá azokra az okokra, ame
lyek az igazi előidézői voltak a legutóbbi po

litikai merényletnek. És ha mink nyílt homlokkal,
tiszta lelkiismerettel és büszkén állunk a
nemzetek előtt, éppen olyan önérzettel köve
telhetjük azt, hogy a Népszövetség a maga
módszerei szerint ne húzza, halassza ennek
a fontos ügynek letárgyalását, hanem hala
déktalanul fogjon hozzá a vizsgálat megejtéséhez. Nekünk nincs okunk arra, hogy egy
pillanatig is várjunk, hogy huszonnégy órára

is elodázzuk, eltaktikázzuk az igazságot, de
igenis megvan az okunk arra, hogy azonnal
bizonyíthassuk, hogy a jegyzék mögött egy
ellenséges állam elbizakodott imperializmusának
tendenciái húzódnak meg. Nem a mi érdekünk,
hogy a Népszövetség januári ülésszakára tűzték
ki ennek az ügynek tárgyalását. Mi követeljük,
hogy azonnal engedjenek bennünket leszámolni
ezekkel a vádakkal.

A Kormányzót ünnepelte szerdán
Szárvas lakossága
D iszfelvonulást rendeztek névnapja előestéjén a leventék

Magyarország kormányzója vitéz
nagybányai Horthy Miklós tiszteletére
névnapjának előestéjén, szerdán este
a Levente Egyesület nagyszabású zenés
és lampionos felvonulást rendezett a
lakosság százainak részvétele mellett.
A szokott útvonalon vonultak fel a
tűzoltók, cserkészek, leventék a Hősi
Emlékműhöz, aholzárt sorokba fejlődve
kis ünnepséget rendeztek. A Szarvasi
Dalkar áhitatos énekszámai között
Krón Ferenc árvaatyalelkész, cserkész
parancsnok mondott lendületes, haza
fiasságtól izzó beszédet a közönség
lelkes éljenzései közben. Este a front
harcosok a Központban társasvacsorát

rendeztek a Kormányzó tiszteletére,
ahol dr. Schauer Gábor főszolgabíró,
a szövetség elnöke köszöntötte fel a
Kormányzót névnapja alkalmából
gyönyörű beszédében. A Nemzeti Egy
ség helyi szervezete és a Polgári Kör
együttes vacsorát rendezett, amelyen
Bartos Pál ev. lelkész mondott gon
dolatokban gazdag, történelmi visszapillantású beszédet, amelyben legnagyobbjaink díszes galériájába sorozta
be Magyarország újraalapitóját: szere
tett Kormányzónkat. Összejövetelt ren
dezett még a Baráti Kör is, valamint
a tanitónőképző- és a gazdasági- tan
intézet ifjúsága is.

Rövidesen megtartják a községi képviselőtestületi tagválasztásokat is
A polgári pártok közös listával m ennek a v álasztási küzdelem be
A községi képviselőtestületi tagok egyrészének most, ezév végével jár le a man
dátuma. A választásokat valószínűleg még
e hónapban, de január hó elején feltétlenül
megtartják és annak időpontját a hatóságok
rövidesen ki is tűzik. A pontos határnap
mindezideig még nincs megállapítva, de az
egyes pártok készülődéseiből, valamint a
lakosság «agy érdeklődéséből ítélve a válasz
tási küzdelem igen mozgalmasnak ígérkezik.

A polgári pártok úgymint a törvényhatósági
választásokon a Nemzeti Egység szervezeté
nek közös listáján indulnak a választási küz
delembe. Eet a lakosság is örömmel látja,
mert igy látja biztosítottnak, hogy társadal
munk minden rétege képviseletet nyer majd.
A lakosság érdeklődése már is igen nagy
és a képviselőtagválaszlások utáni időkben
lezajló előljáróságválasztás is aszóbeszéd
tárgya.

Megszüntetik a vasárnapi országos vásárokat
O rszágos akció indult a teljes vasárnapi m unkaszünetért
A vasárnapi teljes munkaszünet elren tartanak és igy a heti kettősünnep őket
delése érdekében erőteljes társadalmi akció anyagilag gyengítené. Országszerte általános
indult meg az egész országban. Az akció a a nézet, hogy erőteljes támogatásra szá
fővárosból indult ki és most a mozgalmat míthat olyön mozgalom is, amely a vasárnapi
kiterjesztették a vidékre is. Elsősorban a hetipiacok és vásárok eltörlése érdekében
vidéki városok iparosait és kereskedőit hívják indulna meg. Nemcsak a piaci árusok, ha
fel, hogy iv körözésével gyűjtsék össze lakó nem elsősorban a helyi kereskedők üdvözöl
helyükön azt a kétharmad többséget, mely nék örömmel azt a kormányintézkedést,
annak kérelmezésére szükséges, hogy olt amely a vasárnapi vásárokat megszüntetné.
helyben teljes terjedelmében életbeléptesse Nagyon helyesen mutatnak rá arra, hogy
a hatóság a teljes vasárnapi munkaszünetet. félmunkát végezlek az előző kormányok,
Ennek ellenzői között csak egynéhány olyan amikor az ezirányú kezdeményezést abba
kereskedő van, akik szombaton is ünnepet hagyták és igy ma az a helyzet, hogy amig

egyes közületek vasátnájíról más napokra
tették át Vásétjaíkét és friéfcaikat, külöhöiiöTÍ
DunáfitÚh, addig 6z Á)föp‘ legtöbb' helyén
még titóst ifi & kereáfzly'éRek vásérnapján
tartják az országos vésárökat. A mostani
helyzet az, hogy a váéároíó iparosnak és
kereskedőnek vasárnapjait is fél kell áldoznia
az egész heti robot után és igy nincs egy
szabad napja, amit pihenőként tölthetné el
családja körében és váltásos lelkiszükséglé
tének se tehet emiatt eleget. Hisszük, hogy
az országos megmozdulás nyomán egyszer
már tényleg pihenőünnep lesz a vasárnap
mindenki számára.

H Í R E K
G yógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szervason december hónapban Kossuth László
»Refbéhy“-gyógyszertára látja el-

tetétitlsztetefök
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt
lót 10. ófától magyar, áz újtémplomban >tótriyelvü.
istentiszteleteket tartanak. Csütörtökön este 5 órakor
ádventi istentisztelet lesz az qjtemplomban.
A szarvsai rom. kát. templomban vasérhap réggel
fél 9 ófakór kíámise, 10 órakor nagymise. Minden hét
köznap reggel fél 8 órakor mise.
Református istentisztelet vasárnap délelőtt 10
órától az Árvaház dísztermében. — Kondoroson az
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van
istentisztelet.
______ ,

Mikulás

Á kunyhóktól d palotákig csak egy téma
foglalkoztatta most a képzeletet, egy kérdés tolult
minden gyermék ajkára reményteljesen, várakozó
izgalommal: mit fog hozni a Mikulás? A jó
Miklós püspök legendája évrol-évre belopakodik
a gyermeki szivekbe, meghúzódik a kunyhók
romlani nádfedele alatt s ott bujkál a paloták
komor gyermékszobái nehézt selyemfúggönvei
mögött is. Hetekkel előbb megteltek a kirakatok
különböző mikulásfigurákkal, egymást lökdösték
a bémészkodók s a szivekbe beköltözött a titkos
reménység. Minden t gyermekhez ellátogat a jó
táikulás, mindegyiknek juttat valami szép, kedves
ajándékot, csak egyet feléjt ki mindig. A ma
gyarokat. Pedig ébha sem vártuk annyira a
segítséget, minf ezen a télen. Nagy fájdalmunk
ban önkéntelenül is ajkunkra tolul a jajkiáltás;
jöjj csak kedves Mikulás, hozd a gyermekeinknek
csengő szánkódon kedves ajándékaid, de jöjj
és hozd el méffőldes szakálladbú rejtve a jobb
jövőt. Hozz csak sok csokoládé-, és cukormikulást.

dS T& fet&fkezz ífieg a magyar nyomorról. Légy
rt&§tí&fl jo é robfé időkben fftindéíikih$z és
él eríríék á béfnöcskolt ha£qna% az i§azsd&'dt.
a n^löfh vásárolt illen i
ökozz sók fftégSlégedést, böídogsdgöt, sugárzó
áttot á gyéTifiekázöbákban áz édés'segeiddél, dé
és dtesé CSILLÁRJÁT.
rle féledkézz meg a nyomárban vergődő. hóAsztali áUólámjpa, véddffHnt
lafrátolási páró magyar fiatalokról, óh hozd él
nekik a drága, szent havat( a mennyei örömöket
éjjeliszekrényilámpa olcsón
ébresztő kényérmikulást. Jöjj áldott püspök, ne
kapható.
késlekedj sőfeá, a kunyhóktól a palotákig minden
nyomorgó, kitaszított magyar szivszakadva vár. VILLANYSZERÉLÉST olcsón vállalok.
Ne késlekedj, ülj fél csengő szánodra, cšđpj 1
Díszes rojtos ernyők,foUpán«
fd/íós íoúaíd közé és vágtass, meri égy perc
késés és rhár temetőt találsz.
TÓTH GYULA
érnyfik olcsó áron.

Ingyen szereié*

— Gyémántlakodalom. Králik Dániel és
felesége Csirák Teréz szarvasi lakosok va
sárnap ünnepelték még házasságuknak 65-ik
évfordulóját. A közbecsülésriék örvendő idős
házaspár egy évben, í842-ben szüleiéit és
^émántlákódalmuk aíl^lmából rokonaik,
tisztelőik meleg jókívánságaikkal kerésték fél.
■
' _ Ádventi vallásös-est. Vasárnap délután
5 órái kezdettel iallásos-eslet rendez a hely
béli Luíher-szövelség. Sikerült ezalkalomra
Bottyánszky Jánost, a mezőtúriad kiváló
félkészéi az előadás mefetártását-arnegszerézni.
Azonkívül közreműköcjik Horejsi Antal vežetćsevel az eddig is jólismert széksztelt. A
léánykér éneke,1Rosžik János és Bárány
József árvaházi; növendék, íjimn. tanuló
szavalata ván még műsoron. Önkéntes adó*
• mánvokat a Luther*szövetség szívesen elfogad
a téli ínségakció -céljára.
— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Klenovics Jánós szarvasi születésű budapesli
MÁV "éplakalos nevét ..Körmöci^-re, Msjzik
Tamás szolnoki MÁV pályafelvigyázó, volt
szarvasi lakos és;kiskorú gyermékeinek ney(éi „Lazányidra^változtatta át.
’
— Báré Benz Öttóné temetése. Báró Benz
Öltóné Gsáky Ilona grófnő temetésé a műit
hét péntekjén ment végbe óriási részvét
mellett Szarvason.. Szarvasra hazaszállított
holttestét a ráin-jíkat terppiombari royatóloz*ták fet és a temetési szertartást Fetzer József
esperesplébános, pápai kamarás végezte papisegédlette!. A téijneíésen Szarvas társadalmi
egyesületein kivül a lakosság ezrei vétték
részt. Holttestét a? ótémétői családi sírboltban
helyezték örök pvihönőré.
— Mikulás-est az Árvaház&an. A szarvasi
Protestáns Leányegyésület ezévben is örömöt
szerzett az árvaházi növendékeknek. Meg
jelent s Mikulá£ puttonyát sok csomaggal
törnie meg, úgyhogy az adományozó leányok
jóvoltából mindép gyermek vígan töltötte el
a kedves estet. f

RdÉ&plétt zsébláAp éléiúfiiei 8Š
,
Friss zseblámpa-elem. —
Télepes rádiók nagy vá
lasztékban.

Rádiócsövek! fiálózaii rádiók!
Részletré. Bemutatás ingyen

D A N K Ó

(Árvaház.)

—
A Nemzeti Egység közgyűlése. A Nemzéli
Egység szárvási szervezel^ vasárnap délután
á Polgári Kör helyiségében hagy érdeklődés
rhéllett tártotta még választmányi ülését,
majd ezt követőleg évi közgyűlését. Ribárszky Pál elnök ismertette a közgyűlésen a
szérvezet megnyilatkozásait, gyűléséit, majd a
iáüök folyton emelkedő létszámáról szárhóit
be. A közgyűlés a tartalmas beszámolóért
és az elnök adóhiányaiért köszönetét rrtondott. Ezután Pataki János titkár a gyulai
törvényhatósági virilis választást létté szóvá,
amihez többén hozzászóltak, majd felolvasta
az országos központ értesítéseit. Wágnér
Gézé körzeti titkár a szervezésre vonatkozó
előterjesztéséit telié meg nagy tetszés mélíett,
»rriájd iid; Piliftzki. János iitniertette a ;most lé^
folyt törvényhatósági választás eredményeit.
A községi választásokra vonatkozó, dolgok
megbeszélése után a közgyűlés több kisebb
ügy léíárgyalásával ért véget.

FOGROMLÁSÁT
100% -lg megakadályozza a
HYPÉRDENT
szájvfzessencia.
^ M ite = a ± = = g fe s = ^ a e g a ± = te a a

lehetett a foggi csikorgatását. Mégis először ő őt kérem fel egyik ségédéninek. Té leszéK á
másik. Elfotradod ?
szólalt meg.
— Édés Október bátyám ! ... ném is tudók
E^y ézót sérti szóllahi, csak kéményén
Regény, írta: MÁRCIUS
szat'a^pt Jalélhi l ... Én áz ünifdrmis és az alá rtlegézoHtöítárti d báró kézét. Élíridülttínk ...
... Az öreg hősnek az ajkára fágyolt á
ELSŐ RÉSZ
'
23 rendeltségi viszony dacára,... teslestől-lelkestől...
— Köszönöm Kort fiam l Te mindig joviális mosolya, mikor jövetelünk célját előadtuk.
—
Szervusztok urak ! — üdvözölte Október
aranyos, jó fiú voltéi és igazszivű barát. De ne
báráfóágós&n a kis csoportot. Nem zavarlak szólj most egy szót sem. Katona vágy és á A szivar ketférőppant a foga közt és nágyot
sújtott öklévél a levégöbé.
benneteket, ha hozzátok csatlakozom ? . ..
barátod miatt néni kerülhetsz ellentétbe a felet
— Unglaublich so wasz I Caak bizzál rám
Kinos és elképesztő jelenet következett.
teseddel ! Menj szépen utánuk és kérjél bocsá
Victor őrnagy levegőnek tekintette a báró natot, hogy izgalmadban üdvözlés nélkül hátat a dolgokat, mein lieber Október, majd én eífeléje nyújtott jobbját. Ellenben merev és sértő fordítottál nekik. pzt a kis dolgot pedig majd intézked^ml
Meg kell adni, hogy el is intézte sneidigul,
arccal nagyot szippantott a cigarettájából és elintézzük I ... Isten veled Kürti
fösljét egyenesen a báró szeme közé fújta. Majd
Egy néptelei) mellékutcába fordultunk be. bár el kell ismemi, hogy Victor segédei is no
jávorka (elé fordult.
amelyik a Tiszapart felé vezetett. Egy öreg platán bilisán viselkedtek. A sértés okáról és. előzmé
nyeiről nem sok szó esett. Nem volt vitás, hogy
Százados úr! legyén szives mondja meg alatt léültünk a padra...
ennek az izé*.... úrnak, hogy én mindenféle
Tulajdonképpencsak ekkor tértemmagamhoz az őrnagy sértett éspedig súlyosan sértett. Insultus számba megy. A báró pedig a sértést nem
kalandorokkal es betörőkkel nem vágyók per tel... a bóditó és fájdalmas meglepetéstől.
Szinte ordított belőlem a düh és keserűség. viszonozta.
Október arca krétafehérré vált és á szemé
— Parancsoljanak velünk az urak I —
szinte megüvégesedélt. Pár másodpercnyi rettenetes
— Ilyen alétvaló; komisz és igazságtalan jelentették ki az őrnagy segédei.
feszültség után azonban pirosodóv homlökán rajtaütést I ... Az Jetribémek megáll az esze I ...
Tannenberg keményen diktált.
lüktető erek jelenték meg. A szemé hosszút
Október szája szélén is megjelént egy
— Vontcsövű pisztoly..* Harminc lépés...
Villánilolt és ökölbe szorult jobbja megrándult... nagyon kesefű vonás. A tóeme már révédéző
Egyszeri
golyóváltás, tapsjelre, hárotn mást>d0érc
Victor kardjához kapott.. .
és táVolbanéző vólt.
időközébén.
Ha sebes&léé, illetve hfcrcképtélenaég
jávorka az ellenfelek közé ugrott. — Uraim (
— Ügy keH nekéírt I -r tnondotta halkan.
Akármi történt is,— nem ez a m ódjai... Kár túljónák lenni. .. kár fórró szivvél járni ném áll be: folytatás nehéz lovetssági karddal,
őrnagy úr kérlek : gyerünk I
ebben a komisz és alacsonygondolkózású világ bandázs nélkül, végkimerülé&ig, szúrás meg
Ugyanakkor én és Brenner a bárót fogtuk ban I ... És ennek éf>pen ma és éppen ebbéli engedve ...
— Köszönöm líraim, hajtotta méfc inagái,
karon, jobbról-balról Folytattak utunkat, iiéhéi az órábati kéllétt történnie!.. .. Eh I — ugrott fd
lélekietvétéllel, mint akiket fejbéVééfak. A htísáárt kééeruevt,.— ne érzelégjürík itt hiábavalóságok mini aki jól végezte a dolgát;
(Fotyt. kövj
a hideg rázta és a füílaszló csendben hálfárti felétt. Gyéréveféiii Mérciüs TahtiedbéfgbéftyárikHóz.
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a 63. Jólékonycélú
ni kir. Államso.rsjáíék húzásáí.

E$sz sorsjegy P 3*—
fél sorsjegy P 1*50

ma vásároljon,
nehogy szerencséiéi
elszalassza.
— Egy fiatal lelkész megrendítő halála. Jan
csii András kardoskúli ev. lelkész a múlt
héten váratlanul beteg leíL Állapota állandóan
súlyosbodott és ezért hozzátartozói a hódme
zővásárhelyi kórházba szállították. ahol nagy
kinokközött kiszenvedett. Az orvosok meg
állapították,,hogy orrában keletkezett pattanás
megfertőződött és halálát vérmérgezés okozta.
Á szarvasi születésű 33 éves fiatal lelkész
halála megdöbbentette az egész országot,
Szarvas lakossága is nagy szomorúsággal
vette a hirt tudomásul. Jancsó Andrást pár
héttel ezelőtt hívta meg lelkészének a pitva
ros! ev. egyház és vasárnapiéit volna a be
iktatása. A ma már ritkaságszámba menő
meghívás ékes bizonyítéka volt kiváló ké
pességeinek, szolidságáról közismert keresz
tyéni. lelkűidének. Az utóbbi években, mint
körlelkész a szarvasi tanyai. iskolákat láto
gatta a vizsgák alkalmával, és a helyi taní
tók között sok barátot szerzett igazságosságáválés mégértő jóindulatával. Jancsó And
rás féleségén kivül két gyermeket és kiter
jedt rokonságot hagyott hátra. . Csütörtökön
temették el Kardoskúton nagy részvét mellett.
— A törvényhatóság öcsödi tagjai. A múlt
beli törvényhatósági választáson Öcsödön
sziptén á Nemzeti.Egység listája győzött. Itt
megválasztották rendes tagnak Molnár Bélát
és Deseő Jenőt, póttagok Daróczi István, Mé
száros Péter és Tóth Bálint lettek.
— Disznótoros vaesora. Kitűnő disznótoros
vacsora lesz szombaton, december hó 8-án
este 8 órai kezdettel a FEKETE SAS ven
déglőben. Menü á ll: Töltött káposzta, hurka,
kolbász, sülthús, savanyúság, kenyér és fánk
ból. Aia 1 pengő. Tisztelettel Garay Pál és
Társa vendéglősök,-* x.t

—
Báró Benz Ottóné és aStefania, A szarvasi
Stefánia Szövetség tízéves jubileumán alig
hérom hónapja egybegyűlt községünk társa
dalma, hogy h^dotó; tiszteletének adjon ki
fejezést az Egyesület elnöke, özv. Báró Benz
Ottóné Csáky Ilona grófnő iránt, ö .azonban
távolmaradt. Nemes/ fénnkölt gondolkozás
módjához nem tudott hozzáférkőzni a vágy,
hogy ünnepeltesse magát. És most fájdalmas
kötelességünkké vált, hogy bánatos szívvel
foglalkozzunk tőlünk időtlen-időkre elszakadt
személyével. Társadalmi szereplésének sok
oldalúságából szabadjon csak a mi intéze
tünkre vonatkozó részt kiemelnünk. A há
ború utáni sorsdöntő időkben, amikor azt
láttuk, hogy nemzetünk élete-fája gyökerei
ben megingott, nagy szociális érzékre valló
elhatározással élére állt annak a társadalmi
megmozdulásnak, mely az Anya- és Csecse
mővédelem megszervezésére bontott zászlót.
Lankadatlan akaraterővel veszi kezébe s
irányítja egy szent célnak, a nyomorgó anyák
s ínséges állapotukban biztos pusztulásnak
kitett csecsemők megmentésének szolgálatát.
Közel egy évtizednyi fáradhatatlan, az esz
me megvalósítása elé gördülő számtalan aka
dályokon átütő, minden nehézségeken erőtvevő agilitása létrehozta községünk szeretet
otthonát: a „Stefánia intézetet". Tiszta belső
ösztönzéstől vezéreltetve az önfeláldozásig
menő készséggel igyekezett hatni, alkotni s
gyarapítani mindenkor s mindenütt, ahová
helyi társadalmunk hivó szava szólította.
Nagy műveltségében gyökerező lelki finom
sága saját személyével szemben felesleges
külsőségnek tartotta a dicséret formai ki
nyilatkoztatásainak elfogadását: az elisme
rést megtalálta önmagában, az. emberbaráti
tevékenysége eredményességének láttán fel
fakadó belső megelégedésében. Az osztatlan
szeretetet neirt születési rangjával, főúri
származásával szerezte, hanem az igazi ketényi szeretet példázó élete, erkölcsi egyéni
ségének megrendithetetlen alapját képező
mély vallásossága hozta meg neki. A ter
mészet változatlan s olykor fájdalmasan kö
nyörtelen törvényei kiragadták körünkből...
A meghatódott gyászolók sorába oda áll a
szarvasi Stefánia Szövetség is és a sok, pusz
tulásra kárhozott, de az ő serény munkál
kodása által, megmentett anya és csecsemő
nevében cyprus-ággal illeti. Vigaszunk a
gyászban : ha törékeny testén úrrá is lett az
enyészet, de sírján kigyúl az. igazi ember
szeretet, a s z í vjóság messzire világitó szövétneke I
Dr. M. J.
— Segély a Stefániánál Békés vármegye
törvényhatósága a békésszentandrási Stefániafióknak 400 pengő segélyt szavazott meg.
— Podgyászrazzia a Keleti pályaudvaron. A
múlt héten Budapesten a Keleti pályaudvar
érkezési oldalán a békéscsabai személyvonat
megérkezése után az utasokat egy külön
helyiségbe vezették és megmérték csomag
jaikat. Erre a podgyászrazziára azért volt
szükség, mert a vasút vezetősége rájött arra,
hogy nagyon sokan q megengedett 25 kilónál
sokkal súlyosabb csomagokat visznek ma
gukkal, sőt egyesek szinte hivatásszerűen
foglalkoznak csomagszállitással. Hir szerint
több szarvasi kófaasszónyt is megbüntettek.

TISZTA VÉTELT BIZTOSIT
a világ vevő rádiósórozat;
HILIPS
STANDARD
Super 3 5 —5+1
Oktoda 4+1
S u p e r X —3+1
J u n io r 2+1
Super 2 X -2 + 1
CSERE, VÉTEL, ELADÁS.

v,,.

DÍJTALAN BEMUTATÁS!

, ■vTffányszerelés.

LATICEL guml-Ulőpárna.

D Á N KO műszerésznél, Árvaház.
ORION kászíkiékek Is kaphatók.
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— Panasz-nap. AgyulaLpénzügvigazgatóaág;
kiküldöttje' Szarvason legközelebb' dfecember
hó 10-én délelőtt 9— 11-ig tart forgalmiadó
napakz-napot.

Indok nélkül
a vádlottak padján

Napokig tartó huza-vona és halogatás
után végre a Népszövetség elé kerültek azok a
„bizonyítékok", melyekkel Jugoszlávia a Magyarország ellen emelt vádjait igazolni és alátámasz
tani akarja. Az egész világ közvéleménye na
pokig feszült érdeklődéssel várta ezeket a belgrádi
kormány részéről oly nagy hangon beígért bi
zonyítékokat, mert méltán azt hihette, hogy a
nemzetközi életben szokatlanul éles vádaskodás
után a jugoszláv jegyzék komoly adatokat és
számbavehető bizonyítékokat fog tartalmazni a
meghurcolt magyar nemzet bűnösségére. vonat
kozólag. Súlyos csalódás érte azonban azokat,
akik ezt vqrták. A délszláv kormány közel
nyolcvanoldalas jegyzéke a kézzelfogható tények
és elfogadható adatok felsorakoztatása helyett
tovább folytatja azt a rémmesékből táplálkozó
vádaskodást, melynek anyagát a kisantant s
kölönösen a szerbek sajtója már hetek óta szétkürtölte s mely a nemzetközi politika légkörét a
legnagyobb mértékben megmérgezte. Semmi újat,
semmi olyan ténybeli* bizonyítékot a jugoszlávok1
nem tudtak a Népszövetség előtt feltálalni, ami
akár a magyar kormány, akár valamely felelős
magyar hatóság bűnösségét, vagy vétkes mu
lasztását bebizonyítaná a marseillei gyilkossággal
kapcsolatban. A legújabb jugoszláv jegyzéknek
ez a nagy adatszegénysége minden bizonnyal
kínos meglepetés a kisantant barátai számára
s végkép szétoszlatja azt a mesterséges homályt
és ködöt, amellyel a magyarellenes rágalomhad
járat a marseillei ügy egész hátterét szándékosan.
beburkolta. Számunkra azonban igazán nem
hozott meglepetést a jugoszlávok mbizonyitó*$
jegyzéke. Magyarország teljes igazságának és
mocsoktalan hírnevének tudatába^ nyugodtan
várta ezt a második jegyzéket,, amiként példás
nyugalommal, és hidegvérrel állarita heteken ke
resztül a reázúditott legképtelenebb vádak özönét
is. A magyar nemzet kezdettől fogva tisztában
volt a vádaskodások és rágalmak igazi erede
tével és okaival. S ma már egész világosan áll
előttünk, hogy ez a . magyarság; lelkuletéhez
annyira méltatlan, szörnyű vád ugyanabból a
boszorkánykonyhából, a kisantant ■
propagandá
jának ugyanabból a műhelyéből származik,
ahonnan már riripsfél évtized óta szórják Ma
gyarország felé a legigazságtalanabb és legelképesztőbb rágalmakat. A magyar nemzet már
régóta tisztábairi van ennek á vak gyűlőleílőt
fűtött propagandának igazi céljaival. Ezekkel a
mesterkedésekkel a kisantant Maggarofszágot
külpolitikailag el akarja szakítani batátáitól, a
művelt nemzetek egé^z közösségétől s le akarja
téríteni ezt az országot arról az útról, melyet
qzeréves hagyományai számára előírnak. Hiába
volt azonban eddig minden rágalom és minden
aknamunka, a magyarságot nem sikerűit térdre
kényszeríteni, mert az ezeréves műit alapján
eltörűlhetetlenül él benne európai hivatásának
tudata és szebb jövőjének megingathatatlan re
ménye. Ezért használta fel a kisantant a marseillei gaztettet, mint a legújabb kínálkozó alkal
mat arra, hogy Magyarországot a világ köz
véleménye előtt befeketítse és a revízió diadal
masan előretörő ügyét ismét háttérbe szorítsa.
Magyarország népszövetségi meghízottja, már
nagyjában válaszolt a jugoszláv jegyzék állító
lagos bizonyítékaira s a magyar kormánynak
még módjában lesz ezeket a gyenge lábon álló
vádpontokat a világ előtt kellő megvilágításba
helyezni. Ezután józan ésszel azt lehetne várni,
hogy a Népszövetség — látva a Magyarország
ellen emelt vád tarthatatlanságát — de a ne/nzetközi béke érdekében is lévészi az ‘ügyet a
tárgyalások napirendjéről. Ismerve azonban a
Népszövetség mögött álló hatalmak befolyását.
és szándékait, az ügynek e józan elintézését’
nem remélhetjük s igy nem marad más hátra,
mint az, hogy a magyar nemzet kemény elszánt
sággal válaszoljon ^Jugoszlávia vádjaira' s tömutassa Európa nemzetei előtt: mily imío&aianuT
és méltatlanul került a vádlottak padjára.

Pusztaföldvárt rémületben tártja
egy titokzatos boszorkány
Csak a sötétben Jelentkezik és a szellem m egm utatja nagy erejét Is
Pusztaföldvár békés népét .napok óta geznék a titokzatos szellemmel. Ez azonban
nagy izgalomban tartja egy titokzatos széliem nem sikerült. A szobában hatan leültek a
megjelenése, amit a tömegpszichózis rémü padra és amikor közeledett a kilenc óra.
lete elnevezett „földi boszorkánynak". Tálén elfújták a lámpát. Ekkor valami úgy megrázta
joggal is, mert rövidesen ki kell derülnie, padot, hogy ketten lezuhantak róla és amikor
hogy a titokzatos szellem csinyjeit és csele meggyujtották a lámpát, nem láttak senkit a
kedett egy meggondolatlan földi ember a közelben. Az erős petróleumszagban többen
ténykedései okozzák. A szellem Rékék János kénszagot is éreztek. AjZ istállóban azonban
csirkeszedő faluszéli házában jelentkezik ennél még furcsább dolgok is történnek. A
minden este kilenc óra tájban. Éktelen dö- ló kötőfékjén egyszer nyolc máskor tizenkét
römbölést visz végbe a bútorokon, máskor csomó van kötve'és'bármily erősen is a
meg a padláson csapkodja az ajtókat. Meg jászolhoz kötik, a szelíd ló reggelre mindig
szorongatja a gyerekek derekát. A háziasz- szabadon van. Egyszer egy reggelre, á ló
szony lábáról lekapja a papucsot és azzal hátán feküdt és a korsilánccal össze volt
alaposan fejbeveri. A kuckóban lévő szennyes kötözve. A boszorkány különböző csinyjeiről
ruhát átdobálja a kemencén, egyenest az beszél már az egész környék, fél tőle egész
eladóleány arcába. Egy este mintegy negyven Pusztaföldvár és a komolyan gondolkodók
falubéli ember szállta meg Rékékék házát nehezen várják, hogy a csínyek elkövetőjét
és az udvart azzal a szándékkal, hogy vé a hatóságok leleplezzék.
— A szarvasi baromfiegyesület közgyűlése.
— A Nemzeti Egység győzelme. A múlt héten
A szarvasi Baromfitenyésztő Egyesület de megtartott vármegyei törvényhatósági válasz
cember 15-én, szombaton fél 3 órakor, a táson a Nemzeti Egység az egész megyében
községháza tanácstermében közgyűlést tart, nagy győzelmet aratott. A mandátumok 76
melyre az érdekelteket ezúton meghívja. százalékát szerezte meg. Az ellenzéki manTárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó, 2. ügyve nátumok közül a függétlen kisgazdák 8. a
zető igazgató jelentése az 1934. évről, 3. az szociáldemokraták 10, a nyilaskeresztesek 2
évi zárószámadás bemutatása, 4. az indít mandátumot szereztek. A legutolsó választás
ványok feletti határozathozatal. Ha e napon eredményeihez viszonyítva a szociáldemo
a közgyűlés nem volna határozatképes, úgy kraták 25, a független kisgazdák 20 mandá
az újabb közgyűlés a fent megjelölt helyen tumot veszítettek.
és időpontban december 29-én lesz meg
— Játékárukban nagy választék Nagy Sán
tartva. A közgyűlést délután 2 órai kezdet dor könyvkereskedésében.
tel, választmányi ülés előzi meg.
— Filmelöadás a Levente-zenekar Javára. A
— Ismét megkezdik működésüket a szimfoni szarvasi Levente Egyesület kedden, decem
kusok. Mint hírlik a szarvasi szimfonikus ze ber 11-én a moziban nagyszabású mozielő
nekar ismét megkezdi működését. Hangver adást rendez, amelyen hazafias- és sportfil
senyüket a jövő évi március hónapban ren mek kerülnek előadásra. Kéri a közönséget
dezik meg.
az egyesület vezetősége a filmelőadások
— Elvesztette az igazolványát Halász János látogatására.
— Országos vásárok. A szarvasi országos
békésszentandrás! lakos munkásigazolványát
elvesztette. Az igazolványt a vármegye al vásárt december 14.. 15. és 16-án, acsépait
ispánja megsemmisítette.
december 16-án tartják még.

F E L H I V A

rendezek nagyon olcsó árakon
RÁDIÓK, CSILLÁROK, GRAMOFONOK, H AN G LEM EZEK , VARRÓGÉPEK, IZZÓ K, RÁDIÓ------------------ ----------CSÖVEK, VILLAM SZER ELÉSI A N Y A G O K B Ó L.-------- -------------- —

Tisztelettel meghívom nagyrabecsült vevőimet, Szarvas város vásárolni óhajtó
közönségét és kedves barátaimat. Tekintsék meg dúsan felszerelt raktáramat,
vételkényszer nélkül, ahol a közölteken kívül szakmámhoz tartozó cikkekből
is nagymennyiséggel rendelkezem. Néhány cikkemnek közlöm tájékoztató árait:

Hálózati rádió . 85-— P-től Csillár . . .
9-50 P-től
Kristályos rádió 2*50 P-től Telepes rádió
3 5 * - P-től
A legtöbb rádióm veszi »BUDAPEST II.« is.
Gyári képviseletem van:ORION,STANDARD,PHILIPS és EKA hálózati rádiókból,
MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI G Y Á R I ÁRON.

Rádiókban vétel,csere,eladás.Készpénznól nagy árengedmény
Villamszerelések, javítások jótállással, elfogadhatód áron. Minden komoly ajánlatot tartok.
Sportcikkek, korcsolya- és vivófelszerelések. HOCIPÖJAVITÁS FILLÉRES 'ÁRON 24 ÓRÁN BELÜL.

Mindenkit szívesen látok:

S ZT R E H O V S Z K Y
''
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M A RT O N

SZARVAS. PIAC-TÉR. Telefon: 59.

------------

a siipii^átcíá« ulyégiríl .
Minden komák autome^jikusan alakul
ki szépségideálja ..az Időkben,' kultuszt csi
nálni a nő szépségéből ;jp ,mai kozmetika
technika egyik főfeUíclaia; nemcsak a fiatal
arcokra jellemző ez, hanem az élet minden
szakában mig a nőnek szépnek lennie, tet
szeni kötelessége. Az célét' harmóniájának,
sőt boldogságának egyik alapvető fogalma
ez, szépnek lenni, ápoltnak a legkésőbb ko
rig önmagunkért, a férfiért, aki mellett élünk
akinek esztétikai érzéke sokszor* fejlettebb,
mint a mienk. Ez nem hiúság a nőben, ez
épúgy kötelessége; fnint a tisztaság vagy a ,
rendszeretet. Egy helyéseri &po1t arc'rá öröm'*
ránézni. Egy rendbentartott arcbőr f|iss és
üde marad "az élet őszén is. A vonások, ha
nem is szépek, a bőr frissesége, egészséges
ápoltsága-ellensúlyozza és optikai téVedé^bjej
hozza a szemlélőt, emelt az érc és az egyén *
varázsát. Az atcbőr- és a szépségápolás alatt
nem a szépiiőszerek fokozott használatát
értjük. A modern kozmetikus tudása és
munkaköre természetes és időálló szépséget
teremt. Szépitőszer.nélkül .is szépne|i leniji : .
a masszázsok eredménye elsősorban. A
kézi- és villanytnasszázs a 'vérkeringés .élén
kítését és az arcizmok tornáztatását szalgálja,
a bőr alatti kötőszöveteket rugalmassá teszi,
miáltal a bőr petyhüdtsége megszűnik, kisi
mul és ia friss életműködésre serkentett bőrrétegek á fokozott vérellátástól szinte^új éle
tet kezdenek, felfrissülnek, a ráncok elsimul
nak, a toka eltűnik a zsirpárnácskák,, ame
lyek sokszbr deformálják az arcot, felszívód
nak' s arányos, fiatalos arcforma álakul ki/
a bőr sima, egyenletes lesz, mint a szépen
kigyúrt tészta; az öregedésnek induló ránn
coktól alászántott vonások helyén. . Regene
rálódik, vagyis a természetes, fiqtalo? szép
sége álakul ki az arcnak. A fiatal kornak
egy jellegzetes bőrhibája van a faggyúmin-1
gyek túltengő működése által előállott bőrzsírosság, ha ezt nem kezeljük idejében és
nem ellensúlyozzuk kívülről ezt a kétségkí
vül legunesztétikusabb bőrhibát, úgy az arc
szépségét egy egész életre tönkreteszik, ' a
pórusok kinyílnak, mitteszerek, pattanások
képződnek, amelyek ha meg is gyógyulnak1
a heggnyomaik visszamaradnak, a..legtöbb
esetben állandósulás következtében ,p pattánások nyitott pórusai állandó fészkeivé vál
nak a bőrfertőzésnek. Ez pedig kútforrása’
lehet egy fiatal lánynál a szomorúságnak ; s
kihathat hangulatára, lelkiállapotára. Akóz*
metikatechnika mai fejlettsége mellett ilyen
szomorúságra senkinek oka nincs. Kevés ál
dozattal, egy kis akarással mindenki meg- szabadulhat bőre zsírosságától, bőrszárazsá
gától és minden borhibájától. SzépségÓpolőszerekré, hogy ezeket a borhibákat elkendőz
zék mig kint az emberek között jámak, sók
kal többet elköltenek a hölgyek, mintha szak
képzett helyen kémének tanácsot; melynek
segítségével egész életükre megtanulhatnák
a helyes bőrápolást, amely nemcsak-örömöt
jelentene számukra, hanem Tokozott szép
ségük a siker és boldogság útjára is elve
zetné őket.
•
Hi-é—

Szépségápolás.

^

Villanyyibrációs és kézi masszírozások,
arcklkészites. Zsíros, száraz** arcbőr ke-zelése. . Ráncialanitás. Hámlasztókúra.
I., II., Ili.,' IV-és számú bőrtápkrémjeim
dkg-ja 30 fillér, arcessencia zsíros arc
hoz 20 fillér dkg-ja.' Kénes gyógypűder
30 fillér.
Ondolálás 5Ö fillér, arcápolás 1 pengő,
manikűr 40 fillér.

HERCE6HNÉ, kozmetika.
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— Hol vásároljuk bútorainkat? Kárpitos
bútort és lakberendezést megbízhatót olcsón
csak KOPSTEIN Bútoráruházban (Békéscsaba
Andrássy út 16.) vásárolhatunk.
T
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O

— A jé SziVüfefk1íé<l jszóWIrlí. Az emberi j
röfezindülát és gyuloíét:hátértatöh’lQ ^
1
az, amely a szerbek balkáni lelkületét elfogta
•afc utóbbi időkben. Először csak az aljas
régalmák lavinája indult.még Magyarország
•éllen ésHogy a mindén alapot nélkülöző
.rágalmak minden komolyságukat elvesztettek,
a rosszindulat és embertelenség most áp
^ártatlan, megszáltterületi magyarok ellen tört
fél. A sžerb vandalizmus a szegény és ár
tatlan magyar családok bekéjél dúlja fel.
Minden alap és vizsgálat nélkül százával
teszik át az ideiglenes trianoni határokon
a magyar családokat, akiknek egyebük sincs
mint a rajta levő ruhájuk. Négyéves kisgyer
mekek és nyolcvanéves vak aggastyánok
-egyszerre gyanúsak leltek ott a szerb pokol
ban. A magyar társadalom pedig elszörnyedez
és fájdalmas szívvel fogadja a híreket. És
megmozdultak a fájó szivek és megszólalnák
a magyar sfcivek. Egy önmagát fenntartó
-szerény, kedves kisleányka jött be a csütörtö
kön este szerkesztőségünkbe. Két pengőt
Jiozolt reszkeszető kézzel, repeső szívvel
tette le a szájától elspórolt pénzt és kérte,,
hogy küldjük el a kiutasított magyarok se
gélyezésére. Kicsordult a könny a szemünk
Behozták á városba, de segíteni már nem léhetett rajta
ből és a kisleányka forró hite megtette az
első csodáját. Nyomdászok és szerkesztősé
Krajcsi János szarvasi III. külkerületi szén megkövült. Hózzátarto2Ói az egyik
günk tagjai szerénységükben meghalódoUan
lakos, akinek a 287. szám alatt van kis szomszéd kocsiján behozták Szarvasra orvos
adták össze fillérjeiket a két pengő felnöve
lésére. És most társadalmunkon a sor. A jó földje és tanyája, páraappal ezelőtt egy hoz, -de már későn, mert a vérmérgezés
sziv megszólalt és árra felelni kell a jó szi pattanást kopárt el a nyakán. A pattanás miatt a földműves nagy kinok között még
veknek. Szegényék-gazdagok gondoljatok az helye páróra múlva gyulladásos lett, de ő az úton kiszenvedett. Temetése nagy részvét
otthonlvesztett magyarokra: Szerkesztőségünk ügyet se vetett reá. Kedd reggelre azután mellett szerdán ment végbe.
■és kiadóhivatalunk minden fillért örömmel
elfogad és továbbit. Magyarok segítsünk egy már karjait se tudta mozgatni és teste egémáson ! — Eddig befolyt adományok : Magát
— A lakosság állandó molesztálása. (Bekül-szívvel adott élelemmel vagy fillérekkel még
megnevezni nem akaró magyar leány 2 P,
Szarvasi Közlöny szerkesztősége, kiadóhi: deíetl). Tekintetes Szerkesztő Ur I Kérem, meg sem elégednek, hanem szemtelenül kö
szíveskedjék kedvelt lapomban, a Szarvasi vetelőznek. Valami módot kellene találni a
vatala és nyomdája 6 P.
— Karácsonykor lesz az iparostársadalom Közlönyben közzétenni következő panaszo koldusok tolakodó hadjáratának megszüritétésére és a kérdés együttes megoldására.
bálja. A szarvasi Iparteslület hagyományos mat, mely.Szarvas lakosságának egyetemes
Mert igy a sokszor reá sem szoruló szemte
panasza.
Én
az
összlakosság
nevében
a
láncmulatságát december 26-án rendezezi meg
koldusok inváziója ellen ^emelem fel szava lenebbe miatt a reászoryló szeméri^esebbje
az ÁtRád:}izáJJó ^iszte.rméb$r), A báj jneghivói
esik el a jótékony adományoktól; Hiszerti*
most készülnek a Szarvasi Közlöny nyom mat. Meri az már színié . ..tűrhetetlen, hogy hogy panaszom a közönség együttérzésévé!
egész héten, de különösen pénteken és szom
dájában és rövidesen szétküldésre kerülnek. baton az embernek egy . nyugodt pillanata találkozik és a hatóság részéről hamarosan
— Szézegyes csataképek. A Frecska mozi se legyen, mert a kéregetők mnlesztálják napi orvoslásra talál. Soraim közlése körül muta
ban Pánvitz ezredes és Mahalek qrnagy, munkájában. Rongyos gigányoktól * kezdve tott jóindulatát megköszönve, vagyok a Te
mindketten volt százegyesek, vasárnap de az elegánsan kiöltözött, rpagát egyetemi hall kintetes Szerkesztő Úrnak hive :
Aláírás,
cember 9-én d.ü. 2 órakor körülbelül 80100 gatónak mondó értéklelep képeket áruló ügy
— Ne vegyen játékárut addig, amig mej
darab harctéri-képéi fognak bemutatni a nökig a koldusok és kéregetők legkülönfélébb nem tekinti Nagy Sándor könyv- és papirszázegyedik gyalogezred világháborús törté .fajtája jár házról-házra, napról-napra és hét- kereskedésének dúsan felszerelt ráktárát.
netéből. Reméljük, hogy ezen kél vitéz tisz ről-héíre. Nemcsak, hogy anyagilag nein bir-.
— Privát vágásokat és húsfüstölést jutányos
tet minden százegyes katona fel fogja keresni juk már ezt, de az állandó tolakodás már áron vállal ifj. vitéz Tóth János, IV., 4&7.
•a moziban, hogy a bajtársi érzést ápolja. Az idegeinkre megy. mert egyes koldusok a jó
Telefon : 91.
előadás 20, 40 és 60 filléres árak mellett
lesz megtartva, a liszla jövedelem a Leven
te-zenekar javára lesz fordítva.
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Vásároljunk ifjúsági és szépirodalmi RölriyVeket
(a gimnázium közelében)

Kedvező fizetési feltételek!

Az elkapart pattanás áldozata lett
egy földműves

Gramofon-lemezek és készülékek.
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légöiesöbbán és megbízható jó minő
ségben csak a z ország legnagyobb lakberendezési! üzletében vásárolhatunk. Kedvező
fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!
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Karácsonyi és újévi ajándéktárgyak

mindenféle zseb* és faliórák, ékszerek, dísztárgyak, evőkészlefek, optikai
cikkek, divafgyöngyök

legolcsóbban beszerezhetők

Fleischer Jenő óra* és ékszerüzletében.

Mindennemű óra, ékszer és optikai cikkek javítása a legolcsóbb árban.
Tört aranyat, ezüstöt, régi ezüst* és aranypénzeket a legmagasabb napiáron veszek.
— A csabacsűdi ev. egyház ünnepe. Decem
ber 5-én délután 3 órai kezdettel tartotta meg
a csabacsűdi ev. egyház az advent-esti is
tentiszteletét, mely nagyon megható és ünnepies formában ment végbe. Ugyanis ezalkalommal helyezték be az imaházba, a köz
adakozásból beszerzett, hatalmas és szép
csillárt, mely 18 karú, formás és csinos mű.
Vendégszónokként Balczó András kondorosi
ev. lelkész mondott beszédet a szószékről,
nagyon meghatván a gyülekezet minden
egyes tagját. Az oltári funkciót Chován Jó
zsef helyi lelkész végezte. Az oltári szolgá
lat közben az Ifjúsági Egylet 20 tagja, Cho
ván József lelkész által ezalkalomra irt, öt
letes költeményét adta elő. Minden szereplő
egyel-egyet, a gyertyák egyenkénti meggyúj
tása mellett. Szavaltak: Jeszenszky Gizella,
aki nagy készségről tett tanúságot, kellemes,
lágy hangjával jól kihozva a költeményből
a megfelelő lényeget. Utána Kugyela János
szavalt. Elmondható, hogy maradandó és
kedves emlékű benyomásokkal gazdagodott
ismét a csabacsűdi ev. egyházközség hivő
és buzgó gyülekezete. A kántori funkciókat
Jeszenszky Sándor kondorosi orgonista-tanitó
végezte. Isten áldása legyen a lankadatlan
munkán és munkásokon egyaránt. Az ifjú
sági szereplők nevei: Folytán János, Kozsuch
Judit, Kozsuch János, Palicska Erzsébet,
Szakács István, Janecskó Mari, Kugyela Pál,
Janecskó Mari, Juhos János, Rómer Judit,
Valkovszki Erzsébet, Köpenyes István, Csonka
Pál, Kugyela Mária, Palicska Erzsi, Kasnyik
Pál, Biszterszki Mária, Szekretár Erzsébet,
Pljesovszki Erzsébet, Köpenyes János.
— Hárman a KisgazdakorbőL A szarvasi Kisgazda
kor kérelmére közöljük, hogy a legutóbb megtartott
törvényhatósági bizottsági tagyálasztésokon a polgári
pártok együttes listáján a Kisgazdakor három tagja
jött be megyebizottsági tagnak.

; — Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben november 30-tól december 7-ig a kö
vetkező bejegyzések történtek. Születtek:
ifj. Klimaj Pál és Kocsis Mária fia Pál, BunzI
Izidor és Bleyer Czereszt fia utónevet nem
kapott, Darida Ferenc és Huszárik Mária fia
György-János, ifj. Angyal János és Litauszki
Zsuzsanna fia János, Kovács Mihály és Ja
niink Mária leánya Zsuzsanna, Sechna Mi
hály és Gutyan Mária fia András. Házassá
got kötöttek: Filyó János Molnár Erzsébettel,
Liska Pál Lizon Annával, Skorka György
Szpisjak Erzsébettel, Kohut István Bankó
Zsuzsannával, Sztancsik György S^eljak Er

zsébettel. Elhaltak: BunzI Izidor utónevet
nem kapott fia, Krajcsi István 87, Varga Fe
renc 79, özv. Gerhát Györgyné Mucha Anna
72, Kondacs Mihály^79, Krajcsi János 60,
özv. Kelement Jénosné Roszjarovicz Anna
85 éves korukban. V
— Az szarvasi angol-francia egyesület Dlése.
A szarvasi angol-francia egyesület választ
mánya 1934. december 10-én, hétfőn délután
fél 6 órakor ülést tart casinói helyiségében.
Az ülés tárgya: 1. elnöki beszámoló, 2. pénz
táros jelentése, 3. esetleges indítványok tár
gyalása. A vezetőség ezúton hivja meg a
választmány tagjait áz ülésre. Az egyesület
angol szakosztály tagjai annyira beszélik már
az angol nyelvet, hogy legközelebb már egy
angol egyfelvonásos színdarab olvasópróbá
ját kezdik meg. mely színdarabot később az
egyesület tagjai előtt el fognak játszani.
— Ahol legnagyobb a veszély, olt legköze
lebb a segély, mondja a példabeszéd. Vegyen
államsorsjegyet és szerencsés esetben minden
gondjától szabadul. Ha nem nyer, jótékony
ságot gyakorol, mert az államsorsjegy bevé
telét közhasznú nyomorenyhitésű és jótékony
célra fordítják.
— Ima- és éneke^könyvek nagy választék
ban Nagy Sándor könyvkereskedésében.
— A Idváncsi-repSlo meredő nyakkal és bámészkodó:
szemekkel fixszirozó tt egy abláko t. Talán szép asszonyt
kémlelt, vagy egy rejtelmes titkol 7 Nem. Egy olyan
függönyt látott az ablakon, hogy azért érdemes volt
siklórepüléssel és nyakszirtmérevedéssel kockáztatni
életét. Utóbb pontosan megtudta, hogy a remek függönyt
a Tündérujjak jubileumi éve alkalmából ajándékul
adja minden előfizetőjének. A 150x260 cm méretű ekrü
tüllfüggöny kockás mintái közt a gyönyörű virágokkal,
már megkezdve, jut az előfizető kezéhez, aki ezután az
ugyancsak ajándékul kapott színtartó MEZ gyöngy
fonallal igen könnyen kihimezi az ajándékfüggönyt,
úgyhogy a legszebb szofca ablakét fénnyel és színekkel
teszi hangulatossá. Most már tudta a pilóta, mi a
teendője. Sürgősen előfizetett 14‘40 P-vel a Tündérujjak
egész évfolyamára (Budapest, Szervita-tér 3.) és légi
postán küldötte el feleségének az ajándékfüggönyt.
— Píogtpongverseny a günnizimn tornacsarnokában.
A szarvasi Vajda Péter gimnázium Sportköre december
9-én, vasárnap délelőtt fél 9 órai kezdettel a gimnázinm
tornacsarnokában nagyszabású ping-pongversenyt ren
dez. A versenyen háromtagú csapatok küzdelmei és
ezt követőleg férfi egyes- és páros-, női egyes- és
páros-versenyszámok szerepelnek. A délelőtt folyamán
sorrakerülő csapatverseny a hódmező-vásárhelyi ref.
gimnázium, a csabai Ruoolf-gimnázium, az Orosházai
TK,'a szarvasi Turul, a szarvasi KIÉ, a szarvasi gaz
dasági tanintézet, a mezőtúri ref. gimnázium, a szarvasi
Vajda Páter-gimnázium C&apatai közölt dől el. A dél
utáni egyéni- és párosküzdelmek Szarvason még nem
látott izgalmakban bővelkedő mérkőzéseket ígérnek.
A verseny külön érdekessége az Orosházai TK és a
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szarvasi gimnázium hölgycsapatainak /észvétele. A
szarvasi gimnázium hőlgycsapatának tagjai : Varga
Margit V. o., Wieland Olga VIII. o. és Zelenka Er
zsébet VI. o.r a férficsapaté pedig Breitner István Vilio., Csuty József VJJ. o. és Fekete János VII. o. tanulók.
— Birkózás* A múlt vasárnapra hirdetett birkozóver-seny a túrkevei csapat elmaradása miatt nem lett
megtartva. Ugyanis Túrkevén vásár volt és a birkózók
nem bírtak autót kapni, hogy eljöhessenek. Mint érte
sülünk, a verseny most vasárnap meg lesz tartva,.,
mivel a túrkeveiek minden körülmények közölt eljön
nek Szarvasra. A verseny színhelye az IpartestüleL
árucsarnoka lesz. — A z ugyancsak vasárnap délelőttre ,
hirdetett OFC—Bocskay bajnoki futballmérkőzés az
OFC lemondása folytán elmaradt.
— Tunü—MTE 4:1 (2 :0) I. o. bajnoki. Biró: Lőwy
Vasárnap játszotta a Turul az őszi forduló befejező
meccsét a Mezőkovácsházai TE csapatával. A mérkő
zést gyérszámú közönség nézte végig, ami a kellemet
len borús, hűvös időnek tudható be. A mezőkovács
házai csapat indítja el a játékot, egy-két tetszetős tá
madást vezetnek, majd a Turul veszi át a támadó fél
szerepét eredménnyel; Bankó I. közelről fejesgóllal
szerzi meg a vezetést, majd később Gyurisán II. ugrik
és erős lövését a kapus nem is kíséreli meg védeni.
Szünet után a vendégcsapat lendül játékba és nyo
masztó fölénnyel vezeti egyik támadást a másik után,
melyek egyikét a balszélső szép góllal fejez be. Gól
után továbbtart a mező kovácsháziak fölénye és sok
szor teremtenek'meleg helyzetet e Turul kapu előtt,
de az egyenlítés elmárad. Majd a Turul is lábrakap
és Gyurisán 11. hatalmas lendülettel tör a kapura, a
védelem tehetetlen vele szemben és gól. Befejezés,
előtt négy perccel újra Gyurisán 11. lő erősen kapura
s a bombaszerű labda a vetődő kapus kezéből a há
lóban köt ki. Lőwy erélyes biró.

PUB l i k A c i ó
Szalma ölszámra eladó. T. V. 193. — Eladó II. 563..
számú ház. — Podmaniczki Pálné tanyást keres. . T.
II. 98. — Szöveíkezeii-maimi részvény eladó. III. 145— Egy koca felemalacért kiadó. I. 160. — Eladó II.
262. számú ház felerésze. Jel. Borgulya
Endre
tanítónál. — Varrógép, oszlopok, kútágas eladók. I.
380. — Kútágas és gém eladó. 111. 79. — Mindenütt,
mindig, mindenkinek a legkedvesebb olvasmánya a
gondosan szerkesztett, tartalmas Szarvasi Közlöhy.
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APRÓHIRDETÉSEK
. Tornát és vívást lakásán lanitok. Gyerme
keket már 4 éves kortól játékos rendszerrel,.hölgyeket ritmikus tornára. Meghívást az alanti
cimre kérek: Ozmán vivómester, Szarvas.
. Bútor nélkül nagy szobát, legalább 8—10
méter hosszú és 6—8 méter széleset keresek
a város belterületén. Ugyancsak bérbevennék
kisebb bútorozott szobát. Értesítést az alábbi
cinire kérek: Ozmen vivómester. Szarvas.
• özv. Harmati Jánosné piactéri házánál
lévő jégverme kiadó.
. Háromszoba, konyha és éléskamrából álló
ulcai lakás kiadó. Érdeklődni lehet özv. Blaskő
Dénielnénál II. Gróf Csáky A. út 69.
. Csinosan bútorozott uccai szoba kiadó
özv. Bácskainénál, Petőfi ucca 97.
. Első kiosztásban egy fél hold legelő örök
áron eladó. Érdeklődni lehet a kiadóban.
. Eladó egy zenekari cselló jutányos árban.
Megtekinthető a Vitális-féle üzletben.
. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.
. Borsót keresek megvételre, bármily menynyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a kiadóhivatalban.
. Kétszobás lakás a Robitsek-telepen kiadó.
Érdeklődni lehet a Szarvasi Takarékpénztárnál.
. IV., 461. számú ház eladó és azonnalra
beköltözhető.

