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ról-hullámra, megküzdve minden erő
vel s újra bevált reménységeket, újra 
elhint bizodalmat, ami ismét célt ad 
életünknek. Mindenesetre ennyi meg
rázkódtatás után már szeretnek, ha 
az a sok őszinte „Boldog újévet kívá

nok" valóban megvalósulna, mert tár
tán valóban béke követné a magyar 
embert, aki végre is megérdemelné 
már, hogy a béke karjain meg
pihenve feledje a múltat s örüljön a 
jövőnek.

Januárban benyújtja a kormány 
a választótörvény javaslatát

A választás kerületenkénti titkos lesz

Budapesten lényegesen leszállítják, mig vi
déken mintegy 500 ajánlóra lesz szükség, 
viszont megszigoritjók az ajánlások ellen
őrzését. Új kerületi beosztást is készíttet a 
belügyminiszter, a kis kerületeket megszün
tetik. A szavazók száma egy-egy kerületben 
legalább 8—10000 lesz. A képviselők számát 
nem csökkentik, de 15 százalékukat nem a 
választóközönség, hanem a megyei és vórosí 
törvényhatóságok választják.

Jól beavatott politikai körök szerint most 
már meg lehet állapítani a választójogi ter
vezetnek nagyjából véglegesnek mondható 
rendelkezéseit. Az aktiv fczavazójog szem
pontjából lényeges változásra nem lehet 
számítani, a terveaet fenntartja a kétévi 
helybenlakást és nem helyesbítik a nők 
választójogát sem. A szavazás országszerte 
kerületenkénti és titkos lesz. A lajslromos 
szavazást csak Budapesten és környékén 
tartják fenn. A szükséges ajánlások számát

„Magyarországnak 
igazságot kell szolgáltatni!“

Lord Rothermere ismét a magyar igazság mellé állt

Ú J É V
Ir ta : KRÓN FERENC

Az élet hajója kikötött. Egy év 
alatt 365 gyüjtőállomáson állott meg 
és a sors keze berakta az ember szá
mára a kisebb és nagyobb terheket. 
Azután minden állomáson, mindenki 
számára kirakta a sors által kinek- 
kinek megcímzett gondcsomagokat. Az 
utolsó állomásnál egy csomó jókíván
ságot bont ki és úgy széjjelhullalja 
a világon, mint a magasságból alá
hulló fehér hópelyheket, amelyek min
denkiéi és mindenkinek egyformán 
kedvesek.

A hajó újra elindul. Ejféli-öröm- 
ujjongás közt kezd mozogni s újra 
élőiről kezdi megszokott útját. Akinek 
az idei útja nem kedvezett, az már 
előre tünedezik azon, mit is hoz az 
idő 1935-ben? Aki meg volt elégedve, 
az megremeg arra a gondolatra, vájjon 
nem tépi-e szét a sorszámúit örömeit ?
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bök ember cinikus nyugalommal ra- 
bizza magát az időkre, sem kíván
sága, sem félelme. Pedig az életfolyást 
igy nem lehet venni, nem lehet azért, 
mert a mi életünk szakadatlan harc 
nemcsak a létünkért, hanem a jövőnk
ért is. Amerre a hajó a magyar par
tokat éri, amerre a maroknyi megma
radt magyarnak hordja az életet, ott 
nincs és nem lehet nyugodt a tenger 
felszíne, mert a mi múltúnkba sokkal 
több vihart temettek bele éppen a vi
lág bölcsei, semhogy a mi új évünk
ben csendes útra terelődjék jövőnk 
fejlődése. Mi, akik a megszállott terü
letekkel bármilyen viszonylatban is va
gyunk, nem nyughatunk meg s akiket 
éppen az ünnepek előtt űztek el ott
honukból, mit hozhattak mást maguk
kal, mint fájdalmasan síró és a jovő- 
jükre kiható vihart. De éppen a vihar
ban álljon a tengerész a helyén, abban 
mutassa meg erejét, ügyességét és 
mentse meg a hajórakományt. Ezen a 
hajón ott állunk mindnyájan, ki van 
jelölve a helyünk, melyet senki sem 
hagyhat el. Menjünk, amikor a haza 
hív az egymás megértésére és meg
becsülésére, menjünk, amikor a társa
dalom nyúl a kezünk és szivünk után 
az egymás megmentésére és ki-ki áll
jon őrt egyháza, élete és jövendője 
felett, amely törékeny testünk lelkiéle
tét ápolja, amely nélkül nagyon hamar 
elbuknának a göröngyös úton.

Ha minden ember meghallgatja 
az Ojév hivó szavát, akkor nem kell 
félni attól, hogy hajjónk szirtre fut, ha
nem a viharban is bizton fut hullám

A „Daily Mail" cimű. nagy angol lap 
december 11-iki számában közli Rothermere 
lordnak cikkét, amelyben ismét a magyar 
igazság mellé állt a nemes lord.

Lord Rothermere annyi melegséggel és 
szeretettel foglalkozik e cikkében Magyar- 
országgal. hogy lelki szükségét éreztem an
nak, hogy e cikket közönségünknek anya
nyelvén hozzáférhetővé tegyem.

Íme a cikk egész terjedelmében: 

„Magyarországnak igazságot kell szol
gáltatni I

A Daily Mail szerkesztőjéhez I 
Uram I a háború veszedelme, amelyre 

ismételten felhívtam a figyelmet az Ön új
ságjának hasábjain, a hét végével nem lett 
kisebb, mint volt. Jugoszlávia megkísérli a 
Népszövetséget megfélemlíteni, hogy a Ma
gyarország ellen emelt hamis és rosszindulatú 
vádjait fenntartsa. Ha a Népszövetség nem 
dönt Jugoszlávia javára, akkor a Népszövet
ségből való kilépéssel fenyegetődzik. Az ő 
szövetségesei a kisantantban — Csehszlo
vákia és Románia — segítenek neki és 
bujtogatják Jugoszláviát a zsarolás kísérletére. 
Szerencsétlenségre Franciaország, amely őket 
felszerelte és begyakoroltatta, mint egy erős 
segédcsapalot Németország ellen, nem mer 
az q erőszakos politikájuknak gátat vetni; 
mindez azért történik, mert a kisantant azt 
hiszi, hogy új botot talált a védtelen Magyar- 
ország megfenyitésére. Ók azért gyűlölik 
Magyarországot, mert azt kifosztották. Retteg

nek attól a naptól, amidőn Európa igazság
érzete annak a ténynek ó tudatára ébred, 
hogy a trianoni szerződés Magyarországot 
területének és lakosságának kétharmadrészé
től megfosztván, azt revideálni kell.

Ezen félelemtől indíttatva, midőn Sándor 
királyt Marseilleben meggyilkolták, a jugo
szláv kormány megkísérelte királya halálát 
politikai célokra felhasználni, avval vádolva 
Magyarországot, hogy a gyilkosságban bűnös. 
Magyarországnak másik két megrablója ezen 
törekvésében támogatta őt.

És mialatt a légből kapott vád a nép
szövetségi vizsgálatot várja, a jugoszlávok 
minden előzetes figyelmeztetés . nélkül véd- 
telen magyarokat ezerszámra hurcoltak el 
otthonukból azon területekről, amelyeket a 
trianoni szerződés jugoszláv felsőbbségi alá 
helyezett és átkergették őket a határon a 
szegénységtőImegnyomoritoltMagyarorszégra.

Ha Magyarország ma úgy fel lenne 
fegyverezve, ahogyan Németország, Jugo
szlávia sohasem merte volna igy megtámadni 
és megsérteni ezt az országot.

Évek előtt megmondtam, hogy a sére
lem, melyet a békekonferencia Magyarország 
ellen elkövetett, Európának egy másik há
borújába kerülhet.

Jugoszlávia megindította a nagy háborút, 
megengedjük neki, hogy ismét elkövessen 
egy ilyen nagyszerű tettet?

Egy nemzet sem tanúsíthatott több 
türelmet és bátorságot mint a magyarok tették.



A magyarok minden erejükkel tiltakoztak 
abban az időben országuknak ilyen könyör
telen megcsonkítása ellen. Az egyesült ha
talmak teljhatalmú megbízottai nem akarták 
meghallgatni őket. Egy levélben, mely a 
Magyarországnak adott ígéretek egyikének 
megszegését mutatja, Millerand a francia 
miniszterelnök 1920. májusában megígérte, 
hogy a magyar határokon elkövetett igazság
talanságot, a népek szövetsége később jóvá 
fogja tenni. Magyarország 900 mérföld (angol) 
hosszú határa egyetlen nagy igazságtalanság
— de a jóvátétel még nem következett be. 
A kisantant fel fegyverezte magát azért, hogy 
ezt megakadályozza; a most kifejlődött hely
zet szolgáljon a mi álmodó pacifistáinknak 
egy nagy figyelmeztetésül. Magyarország 
1elje6 lefegyverzése sem hozott Középeuró- 
pának békét. Ellenkezőleg, ez veszélybe 
döntölte a békét, bátorítván Magyarország 
fékevesztett szomszédait, hogy mindent meg
engedjenek maguknak evvel az országgal 
szemben, amil különben sohasem merlek 
volna megtenni.

Az ő tragikus történetének ebben az új 
krízisében az angol közönség Magyarország 
oldalán áll. Egy kis sanyargatott nemzet, 
amelyet az ő önző szomszédai meggyötörnek.

A nyugati nemzeteknek nem szabad 
megfeledkézni arról a háláról, amellyel Ma
gyarországnak tartoznak.

Kétszáz esztendeig küzdölt a törökök 
ellen, akik az ő hősiessége nélkül, még az 
angol csatorna mellett lakókat is kényszerit- 
hették volna, hogy a Korán és a Biblia között 
válasszanak.

De Magyarországnak nem kell félnie, 
mert Európában most már nem áll egyedül. 
Olaszország bátran oldala mellé állt és 
Franciaország is jól lenné, ha mielőtt közép
európai csatlósainak kitöltetlen csekket adna, 
megfontolná azt o veszedelmet, hogy Német
ország is csatlakozni fog ehhez a két ország
hoz Magyarország ügyében, mellyel minden 
tisztességesen gondolkozó fél, melynek aki 
ismeri a tényeket, rokonszenvezni kell.

Rothermero."
Fordította: Dr. F. M.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

ELSŐ RÉSZ 26
A vezényszóra az őrnagy azonnal kitört 

és egy heves külső arcvágást kísérelt meg, me
lyet a báró könnyed eleganciával védett. Az őr
nagy nagytávolságba ugrott vissza, de csak azért, 
hogy először egy belső arcvágással, másodszor 
pedig egy irtózatos erejű fejvégással próbáljon 
szerencsét.

A báró mint egy finomművű szobor állott 
a helyén s mégcsak a balkarja sem rezzent meg 
a csípőjén. Jobb karjának egy-egy plasztikusan 
iveit mozdulata tökéletesen elegendő volt a ro
busztus ellenfél minden támadásának a vissza
verésére. Azután ismét tercállásba, invitóba he
lyezkedett.

Az őrnagy ismét visszavonult és olyat fújt, 
mint egy gőzmozdony. Majd — robusztus alak
jától nem is várt fürgeséggel — az eddigieknél 
is erősebb rohamot intézett ellenfele ellen és 
kardjának erejében bízva, hatalmas kötött szú
rást alkalmazott annak csípője felé.

Ez volt az első eset, hogy a báró is ak
cióba lépett, mert egy fölényes contre-parade 
után pompásan riposztozott Az őrnagy vissza- 
ugrott, de már későn volt: A mellkasán, jobb
ról, a balcsipő felé egy tűzpiros pengenyom mu
tatta, hogy irgalmatlan lapos vágást szenvedett.

A báró művésze volt a kardnak és fölé
nye szembetűnő volt. Mindenki láthatta, hogy 
tetszése szerint apríthatta volna össze az őrna
gyot, ha éppen akaija.

Az őrnagy újabb és újabb, egyre ádázabb 
rohamokat ismételt; szinte gyilkosán erőszakos

h í r e k
Boldog újeszíendöt
Az jövendő küszöbén állva az újesztendő 

titkosságában reménykedve áll az ember az em
ber elé és kíván egymásnak szebb és boldogabb 
újesztendőL Szeretnénk, ha a most elgondolt 
akarások és álmok nagyrésze valóra válna, sze
retnénk, ha ritka örömeink gyakortabbakká len
nének. Az újeszlendő kapujában szeretnénk min
denkinek jólétet, gazdag lelki örömöket, sok bé
kességet és gondoktól nem zavart napokaf kí
vánni, mindenkinek és önmagunknak. Hogy az 
újeszlendő örömteljes napjai nyújtsanak vigaszt 
a sokszor kegyetlen m últért, a sokszor eljátszott 
napokért, a sok küzdelemért, mely mások rossz- 
indulatából fakadt fel. Szeretnénk, ha minden 
magyarnak szebb, jobb sora lenne az elkövet
kező évben. Most pedig legyen szabad önma
gunkról szólani és XIII. évfolyamába lépő lapunk 
minden jókívánságait tolmácsolva kérjük Szarvas
nak a szépért és jóért nemes lélekkel lelkesedő 
lakosságát, hogy Szarvas társadalma és minden 
egyes polgára érdekében dolgozó lapunkat, a 
Szarvasi Közlönyt részesítse ezután is fokozott 
támogatásban. A jó és szép, az igazság és az 
érték elismerését, a rossznak, erkölcstelennek 
bukásáért küzdő /apunk a szarvasi polgárság 
egyetemének lapja és ezért méltán elvárhatja 
minden igaz szarvasi lakos fokozott támogatását. 
Egyetlen szarvasi család asztaláról sem szabad 
hiányoznia a Szarvasi Közlönynek, mely ö csa
lád, az egyén, a társadalom jólétéért, a haza 
szebb jövendőjéért, az igazság diadalmáért küzd 
erős akarattal, acélos hittel, minden őszinte lé
lekhez küldött megnyilatkozásaival, toliunk be
csületes tisztaságával. Kérjük kedves Olvasóinkat 
a Fokozott támogatásra, ismerőseik, barátaik kö
rében a Szarvasi Közlöny ajánlására s a velünk 
való együttérzésre és munkára és igy fokozottan 
magunk mellett érezve a uáros, a járás minden 
lakójának segítő jóindulatot sokszorozódó erővel 
és hittel folytathatjuk igazságos harcunkat a szép 
és jó diadaláért és édes hazánk szebb jövendő
jéért, annak feltámadásáért. Ezzel a kérésünkkel 
állunk Szarvas és a szarvasi járás közönsége 
elé és kívánunk szebb, boldogabb újesztendői 
minden igaz embernek és minden magyarnak.

volt. Ezzel lassanként kihozta sodrából a bárót 
is, akinek a szeme kezdett szikrát hányni, de 
még uralkodni tudott magán, csak egy-egy fáj
dalmas laposvégással és könnyed éles elvágá
sokkal operált. Mosl már ő is előre-hátra szök
kent. Az őrnagy karján, mellén, homlokán, itt is 
ott is kibuggyant a vér.

— FolytassukI — hörögte fogcsikorgatva,
— komolytalan karcolások !

Ekkor jött az ominózus tizenharmadik ösz- 
szecsapás.

Szinte leolvastam a báró arcáról, hogy 
most már meg akarja sebesiteni makacs ellen
felét, ha nem is súlyosan, de mindenesetre any- 
nyira, hogy harcképtelenné legye.

Villámgyorsan élőre szökött és ellenfele 
feje felé sújtott.

De most valami váratlan és vérfagyasztó 
jelenet következett.

Ugylátszik az őrnagy számított erre a tá
madásra, vagy ismerte ellenfele vivási modorát, 
mert ugyanabban a pillanatban jobb lábát és 
jobb karját hirtelen hátra húzta, behajlitott bal- 
kaiját pedig a feje felé lendítette. Egy szempil
lantással utóbb azonban már ismét támadó 
állásban volt, hihetetlen lendülettel kitört és 
kardját markolatig döfte a báró fedetlenül ma
radt balmellébe. Azután visszarántotta...

. . .  A rémület és iszonyat kiáltása hagyta 
el a torkomat...

Ott állott, szemben egymással a két ellen
fél. egymás szemébe meredő, megkövült pillan
tással. Az őrnagy kardjáról párolgott, balkarjá
ból pedig dűlt a vér. De szökőkút sugárban ló
véit ki a báró melléből is és megindult az orrán, 
száján is. Elsápadt és megtántorodott...

. . . Odarohanlunk...

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

lótól Szarvason december hónapban Kossuth László 
•Remény“-gyógyszertára, január hóban idősb Géczy 
Dezső gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót úrvacsoraosztással, az újlcmplomban magyarnyelvű 
istentisztelet. — O-év délutánján a nagytemplomban
3 órakor tót. 5 órakor magyar, az, újtemplomban 4 
órakor tótnyelvü istentisztelet. — Újév délelőttjén a 
nagytemplomban tót. az újtemplomban magyarnyelvű 
istentisztelet. Mindkét templomban úrvacsoraosztással.
— Az új istentiszteleti sorrend kapható 6 fillérért a 
gondnoki hivatalban december 31-től kezdve. — 1935. 
január 1-től kezdve az ev. egyház igazgatólelkésze 
Kellő Gusztáv ; minden anyakönyvi, adózási és általános 
és a presbiteri gyűlés elé tartozó ügyben nála kell 
jelentkezni. Iskolaszéki elnök a kővetkező évben Sze
lényi János, árvaszéki és belmissziói lelkész Bartos Pál.

' A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap dél
előtt íél 9-kor csendesmise, 10-kor .szentbeszéd, nagy
mise, Délután fél 4-kor litánia. — Hétfőn. Szilveszter 
délutánján 5 órakor hálaadó istentisztelet. — Kedden, 
újév napján délelőtt fél 9 órakor csendesmise. 10-kor 
szentbeszéd, nagymise, délután 3-kor vecsernyc.

A szarvasi református istentisztelet vasárnap 
délelőtt 10 órától, hétfőn délután 5 órától, újév napján 
délelőtt 10 órától lesz az Áivaházban.

— Boldog újévet kívánunk lapunk minden igaz 
barátjának, előfizetőinknek, hirdetőinknek, munka
társainknak.

— Eljegyzés. Biki Nagy Margitot december 
24-én eljegyezte Gasztonyi József. (Minden 
külön értesítés helyett).

— Adomány az elüldözött magyaroknak, A 
Szarvasi Közlöny szerkesztőségébe Balogh 
Júlia egy női ruhát küldött a Délvidékről, 
otthonukból kiüldözött magyar véreinkhez 
való eljuttatásra. Wágner Géza egy pár fiú
cipőt ajánlott fel.

— Iskolánkivüli népművelési előadás. Az is- 
kolánkivüli népművelési munka keretében 
csütörtökön, december hó 27-én esti 6 óra
kor Kachelmann Curt gazdasági tanintézeti 
tanár tartott népszerű ismeretterjesztő előadást 
a Szarvasi Munkásotthon Szövetkezetben. 
Előadásának tárgya a „A különböző sertés
betegségek és az azok elleni védekezés 
módja** volt. Az érdekes előadást a Szövet
kezetnek csaknem valamennyi tagja élénk

* figyelemmel hallgatta végig.

... És a báró még ebben a halálos pilla
natban is megmutatta, hogy tetőtől-talpig úr 
és lovag.

— Pardon ! — szorította össze keményen 
az ajkát; és egy utolsó erőfeszítéssel, kardjának 
egy elhárító mozdulatával, három lépésnyire 
visszaszorított bennünket. Azután maga is 
hátralépelt egyet és halolti sápadtságba merevedő, 
de lekötelező mosollyal, kardjával szabálysze
rűen tisztelgett ellenfelének, aki leszúrta őt. .,

.. . Azután kezéből kihullott a kard s ő 
maga végigzuhant a padlón .. .

A szerencsétlen kimenetelű párbaj hire 
mint a futótűz terjedt szét a városban. A fele
ségem és az anyósom betegei lettek az esetnek, 
Hedda asszony pedig, miközben szaggatott elő
adásomat hallgatva, csipkekendőjével babrált,
— elájult.

De megrendítette a tragédia a legerősebb 
férfiakat is. Hiszen a bárót az egész város sze
rette. Sokan szinte imádták.

Nem volt maradásom a szerkesztőségben 
sem, mert a telefonom állandóan csilingelt, akár
csak a kórház telefonja. Főleg ezt a két helyet 
ostromolták egy-egy biztató szóért.

Délután 2 órakor a kávéházi törzsaszta
lomnak referáltam.

— Az ideiglenes kötés sikerült, de a vérvesz
teség nagy.. . A tüdőben egy kisebb ütőér át
vágva ... Az operáció is sikerült, de komplikálja 
a helyzetet, hogy a bárónak tüdőlövése is volt 
a háborúban . . . A kezelőorvos ?l. . .  Hm 1 .. . 
Az csak hümmög és legyinget a kézével.. .

Halotti csend. Mindenki a földet vagy az 
asztallapot nézte. Megembereltem magamat.

— Fiúk 1 fejeztem be fojtott hangon. Ne 
sajnáljátok túlságosan őt. Inkább irigyeljétek*



— Halálozás. Özv. Lázi Lászlóné született 
Gácsi Julianna Öcsödön elhunyt. Az elhunyt
ban Dóczi Antal örsödi mérnök édesanyját 
gyászolja.

— Az irvah&z karácsonya. December 21-én 
tartották meg az árvaházi növendékek kará- 
csonyfaestjüket. Két színdarab, két szavalat 
előadása után Kelló Gusztáv lelkészelnök 
tartott megkapó beszédet. A két karácsonyfa 
alatt nagyszámú ajándék tanúskodott a jó- 
szivek megértéséről. A két előadást Kollár 
Ida IV. éves tanitónőképzős tanította be a 
tőle már megszokott ügyességgel és hozzá
értéssel.

— Menekült fiú a szarvasi gimnáziumban. 
A szerbek által megszállt Délvidékről néhai 
Bencsik József gimnáziumi tanár családját 
is kiüldözték Versecről. A békésszentandrási 
származású család most Békésszentandrásra 
jött lakni és Bencsik József nevű 9 éves 
gyermek a szarvasi gimnázium I. osztályú 
tanulója lett.

— Nyugalombavonulás. Dr. Déri Henrik egész
ségügyi tanácsos, járási orvos a vármegyénél 
nyugdíjazását kérte. Ugyancsak nyugdijaztat- 
ják magukat Uhljár János és Pribelszki György 
községi végrehajtók is.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
Gubjer Pál szarvasi születésű mezőhegyesi 
lakos, cipészmester nevét „Gerlef-re változ
tatta át. _______

Ó.ÉVRE
Tudod« miért élsz? 
Ember, óh .mondd, 
Akii nap>nap mellel! 
Lenyűgöz gondl

Tudod* éleled 
Miért éled?
S elveszed egykoron 
Érle béred?

Tudoe, hogy érte 
Felelned kell?
Bár ezzel ébrednél 
Minden reggeli

Azl hiszed, azéri élsz, 
Hogy csak kacag]? 
És hogyha Mnal sújt 
Sírva fakadj?

Cél ja van Istennek 
Hidd el, velilnk, 
Kegyelmei egyedül 
Nála nyerünk 1

GARAT SAMU

Szépen éU és mindenki szerette. És szépen hal 
meg I ...

*

A tábornokné már értesült a hióbhirről, 
mire férje feldúltan hazarobogott.

— Igaz Pjuki. — kérdezte könnyes szem
mel — hogy Október.. .71

— Hattyétok nekem a békémet — robbant 
ki az öreg hős. Persze hoty igaz. Minden meg
van igaz I Na és asztán ? Elesel magadat, mint 
egy hős és ez megvan egy katonadolog. Punk
tum I Unglaublich so was [ — csuklót! gyanúsra 
a hangja ... Hoty ezek az asszonynépségek I... 
próbált újra harsogni...

... És egy hirtelen elhatározással úgy be
lerúgott az ártatlanul doromboló macskába, hogy 
csak úgy repült ki az ajtón. Azután berohant a 
dohányzóba és magára zárta az ajtót...

.. . Csodálatos, hogy a tébornokéknól ez
úttal elmaradt a házi égiháború ...

A „Nyuszikám" egy fotöjbe roskadva, ar
cát zsebkendőjébe temetve, hangtalan fuldoklás- 
sal zokogott.

Az ajtóban Brenner Kurt és Erzsiké sápadt 
fejecskéje jelent meg.

. — Drága ember volt I rebegte a kis meny
asszony. Neki köszönhetjük a boldogságunkat...

A vitéz huszár szereteti volna valami szé
pet, valami megbékitőt mondani a síró nőknek. 
De valami vaskapocs szorította össze a torkát. 
Összehúzta a szemöldökét...

— Kalonadolog I — nyögte ki végül.„.
. . . És azután ö is elsírta magát, mint egy

megvert nagy gyerek...
(Vége az első résinek).

.. ............ .

B  Kellemes és boldog újévet kívánunk barátainknak, vevőinknek, 
B  ismerőseinknek és vendégeinknek

Özv. P E R Q Z E L  JÁNOSNÉ
cukrász

DARIDA M IHÁLY
hentes és mészáros

K O R B ELY SAMU
úriszabó

IMGRUND FER EN C
borbély, úri- és hölgyfodrász

SZÜCS JÓ ZS E F
villamossági és rádiótechnikai vállalata

G A A L LAJOS
fűszer- és vegyeskereskedő

STEFAN I M IHÁLY
elektrotechnikai és rádiószerelési vállalata

MOCZ KÁLMÁN
üveg- és porcellánkereskedő

FEN Y Ő  LÁ S Z LÓ
Filléres-divatáruháza, Árpád-köz

Ifjú S ZTR EH O VSZK Y MARTON
villanyszerelő és rádiókereskedő

BÁRÁNY B É LA
vas- és festékkereskedő

GLÓZIK GYÖRGY
a „Turur-vendéglő tulajdonosa

GLOZIK GYÖRGY
a ..Turul''-szikvizgyár tulajdonosa

TAKOS LAJOS
borbély, űri- és hölgyfodrász

PODMANICZKI JÁNOS
fűszer- és csemegekereskcdő

HANKISZ GYÖRGY
bádogos és szerelő

KOZSUCH GYÖRGY
az lpartestülel italmérője

NAGY SÁNDOR
könyv- és papirkereskedő

— Folynak a Frontharcos-bál előkészületei.
A szarvasi Frontharcos-bál, melyet az Orszá
gos Frontharcos Szövetség szarvasi csoportja 
január 12-én rendez meg az Árpád-szálló 
dísztermében máris a szezon legfényesebb, 
legsikeresebb báljának Ígérkezik. A bál — 
vidéki viszonylatban — éppen olyan bajtár* 
sias és családias, egyben azonban elitbál is 
lesz, mint például országos viszonylatban a 
Vitézi bál. Az agilis rendezőség január első 
napjaiban már egy permanens báli irodát is 
berendez az Árpád-szállóban, hogy az érdek
lődő közönségnek a legmesszebbmenő figyel
mességgel állhasson rendelkezésére.

— Karácsonyfaünnepély az Árpádban. Vasár

nap délután a kát. egyházközség jótékony 
egyesületei megható karácsonyfaünnepséget 
rendeztek az Árpád-szálló dísztermében. A 
nagyszámban összegyűlt közönséghez Fetzer 
József pápai kamarás, esperes-plébános in- 
tézett emelkedett beszédet. A műsorban ezen
kívül hangulatos, vallásos és karácsonyi 
tárgyú szavalatok és kis színdarabok voltak, 
amelyeknek minden szereplője ügyesen és 
jól működött közre.

— Ismét hétfőn lesz a hetipiac. Újév ünnepe 
miatt a szarvasi hetipiacot a jövő héten 
ismét hétfőn tartják meg.

TISZTA VÉTELT BIZTOSIT
a világ vevő rádiósorozat:

— Választmányi ülés a Nemzeti Egység szer
vezetében. A Nemzeti Egység szarvasi szer
vezete vasárnap délután a Polgári Kör he
lyiségében választmányi ülést tartott, a vá
lasztmányi tagok élénk érdeklődése mellett. 
Ribárszky Pál elnök megnyitója után Pataki: 
János titkár ismertétte'az országos központ 
körlevelét, amely a (örvényhatósági válasz
tások országos nagy sikeréről, a kül- és bel
politikai helyzetről, a gazdasági helyzet javu
lásáról, szólt majd a községi választással kap
csolatos megbeszéléseket tartották meg, ezután 
Raskó Kálmán kerületi elnök jelentése és 
dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő hozzá
szólásai után elhatározták, hogy a jövő va
sárnap, december 30-án ismét ülést tartanak.

— A protestáns társadalmi egyesületek ka
rácsonyi gondoskodása kiterjedt az ápoldára 
is, ahol- 41 ápolt van, akiknek ünnepi 
ajándékul a szeretetcsomagokon kivül két 
kosár süteményt is juttatott. Megbízásból 
Krón Ferenc árvaatya lelkész jelent meg 
árváival, akik nagy hálával vették a nekik 
kedves ajándékot. Ugyancsak a fogdában is 
rövid beszéd kíséretében kiosztotta a kikül
dött csomagokat és az újságokat, amelyeket 
megható kérelmek mellett fogadtak el a bűn 
útjára tévedt, de a megjavulás útjára lépő 
testvéreink.

S T A N D A R D
Super 3 5 —5+1 
S u p e r  X —3+1 
Super 2 X -2 + 1

P H I L I P S  

Oktoda 4+1 
Junior 2+1

CSERE, VÉTEL, ELADÁS. DÍJTALAN BEMUTATÁS!

Villanyszerelés. LATICEL guml-Ulöpárna.

D A N K Ó  műszerésznél, Árvaház.
ORION készülékek Is kaphatók. ■ . l -



Úja: OROSZ IVÁN

Nékem sohasem volt 
karácsonyfám

A kántáló gyermekek már megkezdték kö
szöntő útjukat á városban* Itt is, ott is felhang* 
zik a ködös-sáros estében az örömdal, hogy is
mét. megszületett a jó emberek számára örök 
életet és békét, reményt és üdvösségei hozó esz
mény, aki az emberek vigasztalására, megváltá
sára született és az emberekért emberek által halt 
örökéletű halált. Az ótemplom zengő harangjai
nak tompa, meségehallatszo búgqsa is őt köszönti, 
ől várják az ártatlan gyermekszívek és a sok 
igondlóU .hajtól megpróbáltatástól szenvedő embe
rek, őt dicsérik a, gyerekajkakon felcsendülő éne
kek, őt, az Isten-embert, akinek kétezer évnek 
előtte a nagy elmék és bölcsek, az álmodozók 
és megváltók sorsa jutott osztályrészül: az üldöz
tetés és a meritromság. A ködös téli este az ő 
szellemétől volt terhes és egy ismerősömmel, ta
lán barátommal beszélgettem ugyanekkor a -gon
dolkozók, a lelkiséget élők, a lélekben gazdagok, 
az álmodozók sorsáról, Jézus mennyei küldeté
séről, az emberek lelketlenségéről, az anyag és 
arany diadalmas fensőbbségéről* a tömeg arany
borjú imádatáról és sok-sok minden hasonlókról. 
Az utcán, a kirakat mögött gondos szülők, fürge- 
lábú cselédleányok szállították haza a kedveske
désre vett ajándékokat, amikor rövid szünet után 
megszólalt a barátom: Nékem soha sem volt 
karácsonyfám I Mint villámcsapás az égből téli 
időben, oly nagy hirtelenséggel csapott le szivemre 
ez a nem várt panasz és kijelentés, amelyben 
egy emberi élet ezer keserűsége, fájdalma,a ka
rácsonyi hangulat bűvös szertesugárzásában egy 
negyven év felé járó férfi ajakéról úgy hangzot
tak e szavak mint a művészi hangverseny áhí
tatod hangulatába belesiró sikoly egy ájuldozó 
ember ajakéról. Panasz volt e kijelentés és vád, 
fájdalom;és kegyetlen valóság.. Az álmok estéjé
ben egy férfikora virágzásában egy álmodozó
lelkű ember keserű sikoltása, akit szintén igába 
tört az élet és kihasznált a kapzsiság, akibe szin
tén sókszot belemar a rosszindulat és a tehet
ségtelenek irigysége. Aki szintén önmagában hordja 
álmait, Jelkében álmodja végig terveit és a leg
többször összeszokott ajakkal és ökölbeszorított 
kezekkel éli le napjait egymás után mint ahányan, 
akik szellemiségükkel ellenkező . hivatásokba és 
emberek közé estek. Nékem még soha sem volt 
karácsonypm _  , szólt a véletlenül kibuggyant 
.pgnasz és q panaszra megremegtek a villany- 
körték ott a, könyvek birodalmában és megre
megtek & csillagok ott fenn az őrök titkok biro
dalmában, megremegtek a kántáló gyerekek vé
kony kis Jiangjai és megreraegtekaz ótemplom 
zúgó, korongjai, remegni kezdett a lassan lehúzó 
köd és a karácsonyfák kigyúló gyertyái fájdalom
tól pislogtak. Egy férfiember panaszos szenvedé
sei sírtak fel e szavakban az Égre és egy kis 
jászol elé, ahol egy szegény ácsmester fia szü
letett,meg: > isinél, akinek szalmás trónusához za
rándokolnak most a pásztorok és a királyok. 
Karácspny estében a „panaszban felolvadt ezer 
keserűség és bánat, szegénység és megaláztatás 
és az Embernek fia egybeforrt az Istenembernek 
örök csodájában. És az én barátom fel magasz
tosult e panaszban, fáradt szemei a téli messze
ség titkos ködeibe merengtek és a megvigaszta- 
lódás csendes esője hiiUt lelkére. Az igazságta
lanul meghurcolt Krisztus tragédiája vigaszt nyúj
tott neki és tudtuk, hogy most, karácsonykor 
mindenek egyek lesznek a saeretetben és a rosz- 
sgak ift felkeresik a bocsánatkérés szükséglete 
AéfkQl fejbgvi^ templomok -melegét.

K Ó C Í Y  tifvatárokereskedö közleménye 
tLirfher-Árvaház)

Férfiöltöny-, télikabátkelmét, hozzávaló 
feélésékk& lr úgyazintén frontharcos-, cserkész* 
és leventeruha-kelme, továbbá női divatkel
méket rendelek. Női- és férfikesztyűk, haris- 
r«)£it.jtepfe£llé*ok, házicipők horgoló- és «ép- 
cémák, kötőpamüt a legolcsóbb ár mellett
•Aiföu&ciöftittKó^ r V O n V I I Ü V I v «

— Szarvasi kereskedőt dicsérete. Lapunk 
multheti számában megemlékeztünk az érdek- 
képviseleti választásokról is. Ezzel kapcsola
tosan az egyik csabai lap a szarvasi keres
kedők dicséretét a következőképpen zengi: 
Hogyan szavaztak a szarvasi kereskedők ? 
Mostanában zajlottak le megyeszerte az ér
dekképviseletekben a törvényhatósági válasz
tásokat. A szarvasi kereskedők választási 
eredménye ezek során általános feltűnést 
keltett. El kell ismerni, hogy a szarvasi ke
reskedők tudnak valamit. Mig ugyanis Bé
késcsabán mindössze .120 kereskedő szava
zott, Orosházán pedig — jóllehet hat autó 
szállította a voksolókat — mindössze 230 
körül éltek szavazati jogukkal,addigSzaruason 
amely kevésbé merkantil hely, nem kevesebb, 
mint 448 szavazatot adtak le az ottani ke
reskedők és még hozzá pediglen uniszónó 
Donner Árpád fakereskedőre valamennyit. 
Úgy lehet, azt gondolták a szarvasi keres
kedők, hogy ezen az enyhe télen a fakeres
kedő érhet rá a legjobban megyegyűlésre 
járni. Az is lehet azonban, hogy másként 
volt. Törik is rajta a fejüket a megye többi 
helységeiben lakó kereskedők, hogy miként 
lehétett.

— A vidékről jpvök első megállapítása. Szarvas 
természeti szépségei az egész országban már 
közismertek, mivel a Körösünk szindús pom
páját egyetlen más alföldi város, község se 
tudja megközelíteni. Ennek tulajdonítható, 
hogy az Alföld életében Szarvas állandóan 
fokozódó idegenforgalmat tud felmutatni és 
évről-évre többen keresik fel Szarvast nya
ralás céljából is. De iskoláink révén állan
dóan sok; idegen jár itt, akiknek gyermekeik 
itt tanulnak az iskolákba. Amikor egy-egy 
idegen Szarvasra jő, az első meglepetés, ami 
éri őket, az a Szarvasi Közlöny nyomdájá
nak csinos és értékes kiállítású plakátjai. 
A kiragasztolt különféle plakátok is elárulják 
ennek a messze vidéken híres nyomdának 
szép betűanyagát és gondos munkáját. Egy
séges betűtípus,művészi hozzáértés a nyomda
ipar minden termékén meglátszik és ezért 
mindazok, akik nyomtatványaikban is szeretik 
a szépet és a hozzáértéssel elkészítettet, itt 
szerzik be szükségleteiket, készíttetik nyom
tatványaikat. A messziről jött és sok helyen 
járt idegenek mind megállapítják, hogy kevés 
helyen láttak oly sok szép plakátot, amely 
egyszerűségükben is oly megkapó lenne, 
mint Szarvason, a Szarvasi Közlöny nyom
dájából kikerültett. így áll egy nyomda nem
csak a szép, hanem egy város, ezesetben 
-Szarvas idegenforgalmának szolgálatában. 
Árajánlattal, legolcsóbb díjszabásokkal kész
séggel áll a nyomda a közönség rendelke
zésére. Telefon: 16., Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében.

— Országos vásár. A gyulai qrszágos vá
sárt január 18., 19. és 20-án tartják meg.

Ingyen szerelem
a nálam- vásárolt. JMiUrii 
és -olcsó 'CSILLÁROKAT• 

Asztali áfiolámpa, valamint 
éjjelisz;ekréay>liinpa olcsón 
kapható.

VILLANYSZERELÉST olcsó* yéUalok. 
Díszes rojiosemyőkrtalipáai 
ernyők olcsó áron. 

Komplett zseblámpa elemmel SS fillér !
Friss xsebl̂ íPP^dieín. — 

Telepes . rádiók; nagy, vá
lasztékban.

Rádiócsövek! Hálózati rádiók!
Részletre. Bemutatás, ingyen

DANKÓ (Árvaház«)

— Nyolcvanezer pengővel többe került az öcsödi 
hid. Az öcsödi hidat a közelmúltban adták 
át a forgalomnak. Annak idején,., amikor a 
vármegye törvényhatósága .elrendelte a híd 
újjáépítését az elkészített tervekalapjáp ki
derült. hogy a hid . átépítése kevesebbe ■ fog 
kerülni, mint az előiráayzoti összeg. Mikor 
azonban a munkálatok során a vasszerkezet 
átcserélésére került a sor, kiderült,-hogy az 
építési tervekben hiba yan és • mintegy - 90 
ezer kilogramm vasanyag beépitéséro! á ter
vekben megfeledkeztek. Emiatt azután a 
vármegyének 80 ezer pengővel töhbekerült 
az öcsödi híd átépítése. A múlt héten meg
tartott vármegyei közgyűlés a vállalati szer
ződést jóváhagyta.

— Huszonöt óv alatt- kövezik ki a Kossuth- 

teret A vármegye törvényhatósága multheti 
közgyűlésén jóváhagyta Szarvas község tervét 
a szarvasi Kossuth-tér. piactér kikövezésére. 
A tervek szerint Szarvas Község. .éven
ként 2000 pengőt használ fel á piactér 
kövezésére és mivel az alsó piaqtér ,kikö- 
vezése 50 ezer pengőbe kerül, igy a xnyaka 
25 éven át fog tartani.

P  U  B  L  I K  A  C  I jÓ
Mondja meg ismerősének, rokonának, szomszédjának, 

hogy a Szarvasi Közlöny a járás legelterjédtebb lapja 
és benne mindent megtalál, ami á . járásban történt.
— Kiss István szabó 10 bold földje felesbe &  Hizlal
dája tanyával kiadó. — Medvegy Gyprgyjtany£$t keres
111., 40. — Dinnyeföld eladó III., 337. — Szalma, pelyva 
eladó, 4ehénjárások kiadók IV., 219. — ‘’Décsi-puaztan
7 hold föld eladó. 111., 370. fiyekiczki János: siratói 
gyümölcsöse eladó. T. V.. 170. — Másfél hold: l£|d 
eladó IV., 339. — Eladó II.. 558. sz. házi — Szalma 
és kukoricaszár eladó T. II.. 302. — Ültetni való akác
fák és szalma eladók. T. IV. 102. — iRétiaséna jeladó
1., 260. — Tengeriszár eladó T. III., 26..-— H atbo ld  
föld eladó. T. IL, 177. — Téli tartásra te h ^ t  kere^ek.
IV., 130. — Tanyát keresek. T. II. 382. — Szőlő, gyü
mölcsössel felesbe kiadó. Jel. J3reitner Sándornál. — 
Borbélynál, kávéházban. ven4&l§ben Szarvasi 
Közlönyt követelje.

Szenzációs újévi ajándéktárgyak* ,
mindenféle zsebe és faliórák, ékszerek, dísztárgyak, evőkészieték, optikai 
cikkek, divatgyöngyök 'A

legolcsóbban beszerezhetők
Fleischer Jenő óra- és ékszerüzletében.
Mindennemű óra, ékszer és optikai cikkek javítása a tegoksébb árban. 

Tört aranyat, ezüstöt, jrégi ezüst* és aranypénzeket a, l̂ fioagaŝ bb, naptáron veszek.


