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Vallás és iskola
Irta: Verebély Jenő felsőházi tag

Az államháztartásnak a legfonto
sabb tárcája a kultusztárca, a kultusz
miniszter kezébe van letéve a magyar 
nemzet jövője, a kultuszminiszter ke
zébe van letéve az, hoyy nagy Szé- 
chenyinknek a mondása,hogy „Magyar- 
ország lesz“, be is következzék. Ha 
reformról beszélünk, szerény nézetem 
szerint, elsősorban a lelkeket kell 
megreformálni, mert csakis megújhodott 
lelkekkel lehet új irányzatot, új kor
szakot és új eszméket megvalósítani. 
Csakis a lelki integritás hozhatja meg 
a területi integritást s ehhez csupa 
wir integer kell a közéletben. Az új 
irányzatnál a vallás az, amely a lel
keket van hivatva megreformálni és 
vezetni; az iskola az, amely hivatva 
van az emberek jellemét átalakítani 
és megerősíteni. A gyermekkor a leg
érzékenyebb és a legfogékonyabb 
minden iránt. Olyan, mint a puha 
viaszk, vagy mint a fiatal fa zsenge 
kérge, amelyekbe betűket, neveket és 
alakokat szoktak belevésni. Ezek a 
bevésett dolgok az idők folyamán mind 
nagyobbra nőnek és mindig jobban 
erősödnek. A fiatalok lelke is ilyen 
fogékony. Amit abba a fiatal lélekbe a 
tanitó belecsöpögtet, az egész életére 
kihatással van. Azért én a tantestü
lettel szemben a legnagyobb tisztelettel 
és szeretettel viseltetem, különösen 
azzal a szegény, egyszerű tanítóval 
szemben, akinek hivatása olyan egy
szerűnek látszik, azonban a legnehe
zebb és legmagasztosabb hivatás, mert 
azokat a kisgyermekeket, akiknek még 
fogalmuk sincsen semmiről, meg kell 
tanítania a legelemibb fogalmakra és 
beléjük kell csöpögtetnie a hazafiság, 
a hazaszeretet szent eszméjét. Ha 
szabad volna hasonlattal élnem, akkor 
azt írhatnám, hogy a tantestület és a 
tanszemélyzet, a szó legnemesebb ér
telmében alchimista. Alchimista, mert 
abból a sokszor nem aranyból, abból 
a sokszor nem jó anyagból is aranyat 
állít elő a magyar nemzet szolgálatára. 
Nagy megértéssel kell tehát lennünk 
a tanszemélyzettel szemben úgy anyagi, 
mint erkölcsi vonatkozásban és vi
gyázni kell a tanszemélyzet kiválasz
tására, mert a culpa in eligendo sehol 
sem bosszulhatja meg magát annyira, 
mint éppen a tanszemélyzet kiválasz
tásánál. A tanszemélyzetnek át kell 
hatva lennie magasztos hivatásától és 
át is van hatva tőle. Kell hogy tanít

ványának minden atomjába belecsö- 
pögtesse a meg nem alkuvó kerésztény 
nemzeti gondolatnak eszméjét, úgy
szintén Szent István magasztos taní
tását, hogy ezeknek a fiataloknak ez 
legyen életük vezérfonala, tanácsadója 
és minden vonatkozásban irányitója 
a nemzetközi destrukcióval szemben. 
Vissza kell mennünk minden vonat
kozásban az „Isten! Haza! Nemzet!” 
legszentebb eszméihez, vissza kell 
mennünk a tradíciókhoz, mert a tradíció 
az, amely összeköti a nemzet múltját

a jelenével és a jelent pedig összeköti 
a jövővel. Vissza kell térni a legmesz- 
szebbmenő konzervativizmushoz. A 
tradició és a konzervatív gondolat 
kapcsolatosak egymással, azonban a 
konzervatív gondolatnak nem szabad 
maradinak lennie. A konzervatív gon
dolathoz társuljon és kapcsolódjék a 
józan haladás gondolata. Amikor min
denfelé versengést látunk, amikor látjuk 
a nemes sportoknak versengését, akkor 
is ott szeretném látni a legszebb ver
senyt a hazafiságban is.

Nagy érdeklődés előzi meg 
a „Beleznay asszonyok11 szombati előadását

A  lelkes mükedvelőgárda nagy buzgalommal készül 
a hangulatos vígjáték előadására

Polónyi Erzsébet, Hegyi József, Csaba 
Dezső, dr. Kökényesi Pál, Békési Fe
renc, Bankó Pál, Próféth Róbert, Mol
nár György, Lipták Mihály és Csaba 
Ernő minden tehetségükkel és igyeke
zettel a legteljesebb siker elérésén 
fáradoznak és igyekezetüket a közönség 
minden bizonnyal táblás házzal, meg
érdemelt tapsokkal fogja honorálni. 
Az olcsó belépődíjak mindenki számára 
lehetővé teszik a részvételt. Jegyek 
előreválthatok Nagy Sándor könyv- 
és özv. Holéczy Gusztávné fűszer- 
kereskedésében, valamint az előadás 
előtt a pénztárnál. A darabot decem
ber 14-én, szombaton este fél 9 órai 
kezdettel adják elő az Árpád-szálló- 
disztermében.

A szarvasi Gróf Bolza Pálné Le
ányegyesület agilis vezetősége lelkes 
és ügyes műkedvelőgárdát toborzott 
össze Ujházy György "kedves meséjű, 
hangulatos és magyaros, kedves hu
morú és elejétől végig lebilincselő 
vígjátékénak, a „Beleznay asszonyok** 
betanulására és előadására. Gondos 
vezetés mellett esténként szorgalma
san folynak a darab próbái éfc az 
előjelekből Ítélve, szép erkölcsi, vala
mint anyagi siker is ígérkezik. A 
pompás előadás, a finom darab hire 
már kiszivárgott a nagyközönség közé 
és ennek tulajdonítható, hogy nagyon 
sokan már elővételben beszerezték 
jegyeiket, hogy megszokott jegyeiket 
biztosítsák. A darab szereplői: Rohoska 
Magda, Kellő Szilvia, Szvák Ilona,

Nagy siker mellett folyt le 
Országh Tivadar hegedűművész hangversenye

megtöltő közönség lelkesen fogadta 
minden számát

A z Árpád-szálló dísztermét teljesen
a gazdag műsor

Ünnepi eseményszámba ment vasárnap 

az a jótékonycélú hangverseny, amit Országh 

Tivadar, a kiváló hegedűművész, a budapesti 

zeneművészeti főiskola tanára adott Szarvason. 

Az Árpád dísztermét teljesen megtöltötte a 

közönség ezalkalommal és lelkesen fogadta a 

gazdag műsor minden egyes számát. Szarvas la

kossága nagyszámú megjelenésével igazolta, 

hogy a zenekulturális életnek az alanyai nálunk 

a nemesen érző lelkek mélyében gyökereznek 

és kiváló előadóművészek mindig megértő és 

hálás hallgatóságra találnak. Az ügyesen össze

állított műsort vitéz dr. Zerinváry Szilárd, kir. 

járásbiró, a kiváló szarvasi költő emelkedett 

és magasan szárnyaló szép szaval vezették be.

A szimfónikusok Ippolitow Ivanow: Kaukázusi 

szvitjét adták elő lendületesen, majd Nagy Lilly

énekszámaiban gyönyörködött el lelkes közön

ség. A jól összeválogatott dalokat a jeles mű

vésznő sok finomsággal, iskolázott hangiának 

minden szépségével adta elő. A sok tapsot 

megérdemelte. Felsővályi Lia elmélyülő, emel

kedett lelkiségét eláruló zongorajátékával a leg

teljesebb elismerést vivta ki. Kifejezési formá

jának tisztasága, egyenes vonalvezetése meg- 

kapóan értékes. Szarvas közönsége boldogan 

és örömmel fogadta bemutatkozását és hisszük, 

hogy még sok alkalommal fog bennüqket 

elgyönyörködtetni szárnyaló művészetével. 

Országh Tivadar hegedűművész, a zeneművé

szeti főiskola kiváló tanára Mendelssohn szines 

hegedűversenyét úgy technikailag, mint érzel

mileg tökéletes művészettel interpretálta. Egyé

niségének gazdag melegségét, lélekbeli beélését



a technikai tökéletességgel hangolja össze és 

igy nemcsak mint hegedűs, de mint előadó is 

elsőrangú. Feltűnően szép meleg egyéni tónusa 

a kantilénáknál valósággal elbűvölte az áhi- 

tatos közönséget, különösen a koncert máso

dik tételében. Mély bensőséggel és igazi tiszta 

művészettel adta elő a hegedűirodalom egy 

másik remekművét, Corelli: La Fóliáját, mely

nek nemes témáját és annak hangulatos vari

ációit a technikai tökély és művészi elgondo

lás minden szépségével. Bach kettős hegedű- 

versenyét Szederkényi Nándor zenetanárral 

kedves és emelkedett játékkal adta elő, mely

nek zongorakiséretét Simonka György látta el 

sok finomsággal. Szererkényi Nándor kifino

mult előadásmódjával megértő és értékes 

partnernek bizonyult. A Szarvasi Dalkar szép 

dalszámait is megértéssel fogadta a közönség. 

Dr. Kácser Rezsőné a zongorakiséretet színes, 

átfogó melegséggel, simuló aláfestéssel, sok öt

lettel és közvetlenséggel nyújtotta. Szarvas kö

zönsége a kedves hangulatos hangversenyt bol

dogan helyezte el legkedvesebb emlékei közé.

h í r e k

A kötélért,
amely a szorga/mas és becsületes gazda, a mé
regért, amely a tisztességes és hozzáértő keres
kedő, a revolverért, amely a hű szívű és sok- 
gyermekes családapa életéi oltotta ki, a nyomorért, 
amely az örültek házába tömegeket juttatott, a 
tuberkulózisért, amely városnyi prédát vesz évente 
a magyarság nyomorgó soraiból, ki fog majd 
felelni? Ki felel és ki kárpótolja majd a nem- 
zetet s a magukra maradt családokat a veszte
ségért, ki az és hol van, aki vállalja a felelős
séget azért a justiz-mordért, amely átokként immár 
második évtizede nehezül a magyarságra ? Kik 
azok, akik, ha ugyan részesültek benne, lelkiis
meretük és Isten előtt számolni fognak azért a 
rengeteg vérért és könnyért, amely a béke me
zejét Öntözi, azért a le nem szelt kenyérért, amely 
feauernducK kötéllé, méreggé és revolverré válto
zott? A háború bűnbakját kikereste a bosszú
állás szuronyos szövetsége, abban uo/f, mert kel
lett bűnbaknak lenni, a béke bűnbakjának léte
zését azonban tagadják,, mert tagadják azt, hogy 
Európa ma pokol, vagy hogy miattuk volna pokol. 
Hol a lelkiismeret, amely rányissa szemeit a

nyomorra és tragédiákra, hol a lelkiismeret, amely 
megszólaljon s engesztelésre és jóvqtevésre ösz
tönözzön ? Hol pan. aki feleljen, hol vqgy Európa 
lelkiismerete ? A válasz negatív. Nincs. A válasz 
a hallgatás, az a síri, halálos és vészt jósló csend, 
amely ma elfekszik az öngyilkos kontinensen. 
Mi lesz hát akkor itt ? Mit várhatunk attól az 
európai közszellemtől, amelynek a lelkiismerele 
halott, milyen eszmék diadalát várhatjuk akkor, 
amikor a népek együttélésének erkölcse elvesz
tette integritását ? Mi lehel itt más, mint pusztu
lás, várhatunk-e boldog kibontakozást akkor, 
amikor a megértés szelleme és a kölcsönös jó
akarat Hófehérke-álmot alusznak ? Nem frázis és 
nem az érdekeltek szólama, hogy Európában 
csak ekkor lesz nyugalom, ha revízió alá veszik 
a békediktátumok rendelkezéseit s leszűrvén a 
másfél évtized szomorú tanulságát, az igazság, 
méltányosság s nem utolsó sorban az okosság 
szerint átrendezik a határokat. És pedig azért, 
mert a revízió a józan belátásra, igazságra és 
jóakaratra való ráeszmélést s annak a munká
nak a kezdetét jelenti majd, amely egyedül ké
pes arra, hogy a ma konfliktusait szerencsésen 
elintézze s Európa népeit a kontinens nagy kul
túrája s a tisztult kereszténység jegyében közös 
nevezőre hozza. A revízió a boldogabb jövő 
kulcsat amíg tehát meg nem lesz, tovább pusztít 
a kötél, méreg, revolver, nyomor és tuberkulózis, 
addig a félelem sarkalta fegyverkezés költségei 
egyre nagyobb darabot törnek le a népek ke
nyeréből. Addig dúlni fog a béke háborúja s 
északon,'délen, keleten és nyugaton, mindenütt, 
ahol ember van, egyre tart a le nem szelt ke
nyér rettenetes metamorfózisa !

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délután i ügyeletes szolgá

latot Szarvason december hónapban  dr. Szemző Imre 

gyógy szertára lá lja  el.

Istentiszteletek
A  szarvasi ev. nagytem plom ban vasárnap délelőtt 

tót, úr vacsoraosztással, az újtem plom ban magyarnyelvű 
istentiszteletet tartanak

A szarvasi róm. kát. tem plom ban vasárnap 

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

mise, déiután 4 órakor lilán ia . Hétköznapokon fél 8 
órakor kismise.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 

vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében. 

Kondoroson m inden hónap  m ásod ik  vasárnap ján  délután 

2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy 
a karácsonyi ünnepekre való tekintettel, legkö
zelebbi, karácsonyi dupla számunk december hó 
24-én, kedden jelenik meg.

— Miniszteri elismerés. A vallás- és köz

oktatásügyi miniszter Paál Samunak, a szarvasi 

polgári leányiskola igazgatójának az Ifjúsági 

Vöröskereszt Csoport vezetésével és a Vörös- 

kereszt eszméinek buzgó terjesztésével évek 

hosszú során át önként vállalt nemzetnevelői 

érdemes munkájáért elismerését fejezte ki.

— Óvónői kinevezés. A szarvasi III. kerületi, 

nyugalombavonulás folytán megüresedett óvó

női állásra, a községi iskolaszék három je

löltje közül a kultuszminiszter Kovácsit; Mária- 

Bslla okleveles óvónőt nevezte ki.

— Halálozás. Moravcsik József szarvasi m. 

kir. állampénztári tiszt felesége, Slajchó Juli

anna 29 éves korában Szarvason súlyos be

tegeskedés után elhunyt. A nemeslelkülelű, 

szelidtermészetű fiatalasszony elmúlása mér

hetetlen fájdalommal tölti el hűséges hitves

társán kivül kiterjedt rokonságát és férjének 

nagyszámú tisztelőit, barátait. Súlyos kór vitte 

el őt körünkből, mint előzőleg két kisleányát 

is és a mérhetetlen fájdalomban a poriysúj- 

tott férjen és Józsika gyermekükön kivül 

osztoznak az elhunyt szülei is.. Az e^vUttćr-

TAPASZTALATBÓLTUDJA 
AZ OKOS HÁZIASSZONY
HOGY ' 9yárimá-ny

DrOETMER-féle 
SÜTŐPORRAL
A LEGJOBB SÜTEMÉ- I
nyékét k észíth eti.*

SZERENÁD
Regény, irta: MÁRCIUS
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A báró arcét egy kis hőség futotta el.
— De 1 . . .  Lassan dolgozgatok egy regé

nyen. Egyelőre titok I Amatőr módon foglalkozom 
a csillagászattal. Angolnyelv-tanulmányokat foly
tatok. Mindezt azonban úgy, hogy emellett nem 
erőltetem túl mogamat. Hiába I Az egészségi 
állapotom még nem egészen a régi.. . Talán 
soha nem is lesz az többé I . . .

— Tévedsz Október I — vetettem közbe 
élénken. — Idevonatkozólag szeretnék neked 
mondani valamit 1. . .

— Ma mér nem I tért ki a további dis
kurzus elől kissé kimérten a báró. — Gyerünk 
pihenni. Egy jó alvás ftiindkettőnkre ránk fog 
férni a mai napon.

Másnap reggel hét órakor nagyot nyújtózva, 
ébredtem, mikor házigazdám frissen és jóked
vűen betoppant.

— Talpra, Mátyás király lustája I Nem a 
városban vagyunk, de az erdőn, ahol szép a 
reggel. Van kedved velem bejárni az erdőt ?

— Szívesen — ugrottam ki az ágyból.

Az bizonyos, hogy a házigazdám alaposan
megsétáltatott. Tőviről-hegyire megmutogatta ne
kem erdei üzeméi s könyörtelenül cipelt hegyen

völgyön keresztül. Könnyű kis erdei kocsiján 
levitt a Sajóhoz is. Pompásat fürödtünk. Sza
lonnát sütöttünk, tarisznyából falatoztunk, kulacs
ból ittunk. Jót szunyókáltunk egy öreg fűzfa 
árnyékában és csak alkonyetkor mentünk vissza 
az erdészlakba.

— Szép ez a nomád élet — mondottam 
izomlázas lábomat tapogatva. — De még szebb 
hanyatlfekve nézni a napot, meg a csillagokat.

— Vacsora után ez a kívánságod is tel
jesülhet — nevetett a báró.

.. . Holdtalan, csillagos este volt. Az erdész
háztól egy kőhajitásnyira kedves kis erdei, tisztás 
feküdt, ahová a frissen kaszált széna illata 
hívogatott minket. A báró két csillagászati táv
csövet hozott magával. Leheveredtünk a pompás 
szénára és a ragyogó, rejtelmes égbolt bámu
lásába merültünk.

Az erdő sűrűjén túl egy másik tisztás is
volt.

A könnyű szél epedő tilinkószót hozott 
onnan:

Csillagok, csillagok — csillagok, csillagok,
Szépen ragyogjatok;
Az én galambomnak, az én. galambomnak
Utat matassatok.
Mutassatok utat — erdő sűrűjébe>
Vagy a diósgyőri, vagy a diósgyőri
Rózsás temetőbe . . .

. . .  Az égboltozatot hosszú, világos ívben 
egy hullócsillag hasitotta ót.

Esküszöm, hogy a báró ebben a pillanatban 
Nórára gondolt I Rá volt írva a homlokára . .. 
Szinte az ajakón feslett imádságosan ez a drága 
név .. . Minden szerelmes ember txz egyetlenre 
gondol, ha hullócsillagot lát. Még ha a Tudo
mányos Akadémia tagja, akkor is I . . . Már 
pedig a báró nem volt ez! . . .

Valami kóbor éjjeli bagoly suhant el felet
tünk. Felrezzentem álmodozásomból.

— Beszélj nekem valamit a csillagokról 
Október — kértem. — Én ezen a téren laikus 
vagyok.

— Miért van augusztusban oly sok hulló
csillag? — kezdte el a báró mesélő hangon. — 
Tudnunk kell, hogy 1862-ben egy nagy üstökös 
haladt el mellettünk és parabolikus pályáján 
szétszórta az anyagát, amely a világűrben gyűrű 
alakban helyezkedett el. Valahányszor rohanó 
földgolyónk ezl a gyűrűt átmetszi, a szétszórt 
anyag a Föld vonzása következtében egyes 
csapatokban ,a Föld légkörébe jut és seb -s moz
gása következtében áttüzesedvén, megggyullad s 
némelyikük a mi sárgolyóbisunkra hull, amely 
a gyűrű legsűrűbb részét éppen augusztus ha
vában molpei. ..

Újból az állócsillagokat kezdtük látcső-
vezni.

Ravasz kitartással egyre , az. Estbajnal- 
csiljago  ̂ f&sziroztam.



Nagy karácsonyi vásár
Maradékok eddig nem létező olcsó áron. Ungárnál!
zett és megosztott fájdalom, a földi szenve

dések keserűségeinek érzetében, de a földön

túli megnyugvás biztos tudatában kisértékel 

szerdán délután utolsó útjára a megpihent,

7 éven ét páratlanul boldog és megértő, sze

retetteljes családi életet élt fiatalasszonyt na

gyon . sokan, kik szeretettel és megértéssel 

tekintettek a fiatal házaspárra. A nagy részvét 

és megértő szerelet hozzon vigasztalást az 

ittmaradt szenvedők lelkére.

Nyári emlékek
Irta: Orosz Iván 

Esős délelőtt Zamárdin
Pazarló színek tobzódnak : 
szürke az ég és zöld a tó.
Hol kék a tó, majd bíboros, 
fodros hullámmal ringató.
Most szürke a tó, kármin az ég, 
a lélek ring — mámoros — 
majd megnyílik a felhős lég, 
egy behull minden földi fék : 
a víz, a part, a fény, a sors.

Kánikula
Forrd, páratelt délután 
ültünk a villa előtt.
Ozsonna, hüs sör, nyugalom 
és lestük a víztetőt,

■ A tó csendesen szunyókált 
és lihegett a forró kert.
A tűz ömlött, nap is megállt, 
Tihany is párában pipált 
és a szívünk oly lomhán vert.

Bolyongás Tihanyban
Másnap Tihanyba mentünk át 
Hárman — alföldi vándorok — 
megnézni a kincsek hónát, 
melyről danolnak tűnt korok. 
Echo-dombon a hangot lestük, 
mely messzibe tűnt, mint a múlt ; 
a királylányt is kerestük, 
álmok parazsát élesztgettük, 
s ránk a múlt lágy hamuja hullt.

— Cserkészünnepély. A szarvasi Vajda Péter 

gimnázium 180. sz. Kárpát cserkészcsapata 

december hó 15-én, vasárnap délután fél 5 

órai kezdettel műsoros cserkészünnepélyt 

rendez a gimnázium tornacsarnokában. A 

cserkészet jóbarétait ezúton is szeretettel 

meghívja ezen ünnepélyre a Parancsnokság.

— Iskolaszéki gyűlés. A Szarvasi Községi 

iskolaszék kedden, december hó 10-én a 

községháza nagy tanácstermében tartolta ren

des havi gyűlését^ mely az elnöki tisztségéről 

lemondott Szelényi János ev. lelkész helyébe 

elnöknek Bartos Pál ev. lelkészt választotta 

meg. A polgári év végéig az iskolaszék 

ügyeit Wagner Géza alelnök, gimnáziumi ta

nár látja el. A belterületi gazdasági irányú 

továbbképzőiskolák igazgatása a gyűlés egy

értelmű kívánságára továbbra is Janowsky 

György ev. tanitó kezében maradt. Ez a 

gyűlés döntött ajs Ezüstszőlői iskolában be

következett túlzsúfoltság megszüntetése érde

kében folyamatba teendő intézkedésekről.

A szarvasi gazdaifjúság karácsonykor 
nagyszabású műkedvelő előadást rendez

A  „Borcsa Amerikában" cimű 3 felvonásos zenés játékot adják el8 
az ügyes műkedvelők

A szarvasi kisgazdaifjúság lelkes 
és ügyes műkedvelői, Litauszky István 
szakavatott rendező irányítása mellett, 
karácsony elsőnapján, december 25-én, 
szerdán este nyolc órai kezdettel ad
ják elő a „Borcsa Amerikában“ cimű 
háromfelvonásos, hangulatos, zenés 
játékot. Az elsőrangú szereposztásban 
szinrekerülő színdarab előadása iránt 
máris nagy érdeklődés nyilvánul meg

Szarvas közönsége körében. Az elő
adás szereplői a legjobb kisgazda mű
kedvelők, akiknek ügyes játékában 
már sokszor elgyönyörködtünk. Az 
előadás után táncmulatság lesz. Je
gyek előrevételben Nagy Sándor könyv- 
kereskedésben válthatók 1 *20—0'80 
pengős árakon. Az előadást megér
téssel ajánljuk Szarvas lakosságának 
érdeklődő figyelmébe.

Szarvas lakosságának kultúrális igényei 
nyilatkoznak meg a karácsonyi vásáron

Társadalmi tagozódottság nélkül mindenki a könyv 
nagy nevelő fontossága mellett tesz hitet

Karácsony szent ünnepe a szivek nyito- 

gatója. Karácsony estéjének titkos varázslatára 

megédesülnek a napi gondoktól, bajoktól, ül

döztetésektől, hántásoktól bekérgesedett szivek, 

a karácsonyi csodás érzelmek titkos kulcsai 

kinyitják a szivek legtitkosabb szeretetkamráit 

és szülőknek, nagyszülőknek, keresztszülőknek, 

nagybácsiknak, rokonoknak, családtagoknak, 

ismerősöknek igyekszik erre az estére valami 

kedveset, értékeset, feledhetetlent nyújtani, 

hogy ezzel is bizonyitsa nagy emberi összetar- 

tozandóságunkat, a mindent megváltó szeretet 

csodás erejét. Szarvas kultúrális gondolkozásű 

közönsége, társadalmi széttagozódottság nélkül 

egyhangúan a könyv ajándékozása mellett tesz 

hitet most is, mint mindenkor, mert érzi és 

tudja,, hogy a könyv a legnemesebb szórako

zást, a legtartósabb örömöket, a legértékesebb 

tudást, a gyermeknek, felnőttnek mindég szük

ségelt örök művelődést nyújtja. A könnyű élet

nek könnyelmű ajándéka, az értéktelen cicomák 

helyett ma a reális ajándékok ideje jött el.

Kultúr közönségünket nemes igyekezettel év

tizedek óta Szarvason Nagy Sándor könyvke

reskedése látja el .erre vonatkozó jóindulatú

tanácsokkal, ajánlatokkal, ami pótolhatatlan fon

tosságú szerepet tölt be városunk életében. A 

karácsonyi vásárra most is megértő jóindulattal, 

változatos könyvekkel várja városunk közön

ségét és olcsó áraival, figyelmes kiszolgálásával 

áll a közönség rendelkezére. Nagy Sándor 

könyvkereskedését melegen ajánljuk olvasóink 

figyelmébe és kérjük, hogy vásárlás előtt min

denki tekintse meg e közismert és előnyösen 

ismert cég díszes kirakatát, valamint hatalmas 

könyvraktárát. Gyermek és ifjúsági mesés és 

képeskönyvek, útleírások, énekes- és ima- 

kőnyvek, regények, társadalmi és művészeti, 
gazdasági és ipari, sportkönyvek óriási válasz
tékban.

— A Stefánia Szövetség közgyűlése. Az Or
szágos Stefánia Szövetség szarvasi fiókinté
zete csütörtökön, december hó 12-én délután 
4 órakor dr. Schauer Gáborné elnöklete mellett 
az intézet székházában rendkivüli közgyűlést 
tartott, mely a Lestyán Goda György rendelő 
orvos halálával szükségessé vált intézkedé
seket foganatosította. A gyűlésen dr. Déri 
Henrik igazgató beszámolt az intézet javára 
az utóbbi időben lett adományokról és az 
intézet emelkedő működéséről.

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
üzle tve ze tő  cégtulajdonos

angol és francia női- és úriszabók.



Petőfi Sándor fiát 
nagy rajongással vették körül Szarvason

1865>ben jó eredmónnyel vizsgázott, majd decemberben engedelem
nélkül tovább állott

A Szarvasi öregdiákok Szövetsége 
múlt héten szombaton este összejöve
telt rendezett Budapesten, amelyen dr. 
Horváth Dezső OTI tanácsos, a SzÖSz 
kiváló titkára Petőfi Sándor fiáról, 
Petőfi Zoltánról tartott értékes előadást. 
A tartalmas értekezésben dr. Horváth 
Dezső érdekesen mutatta be a nagy 
költő fiát, aki 1865-ben az előadó 
nagyapjánál, Horváth Károly szarvasi 
tanítónál, Petőfi Sándor iskolatársánál 
lakott egy ideig. Petőfi Zoltánt nagy 
rajongással vették körül Szarvason s

napról-napra más úriházaknál látták 
vendégül s bár a mulatozások a 
késő éjszakai órákig tartottak, a gyenge 
szervezetű fiatal Petőfi mégis jó ered
ménnyel vizsgázott a gimnázium Vl-ik 
osztályában. Részletesen ismertette 
Petőfi Zoltán rövid életét s előadását 
azzal fejezte be, hogy a szarvasi na
gyon öreg emberek még ma is emlé
keznek a lobogószemű, tüdővészes 
ifjúra, aki 1865. decemberében az 
iskolából „engedelem nélkül tovább- 
állott“.

HETENKÉNT
Írja t OROSZ IVÁN

MIKULÁS
Az íróasztalom mellett ülök a szobámban. 

Mint a pár hónapja a legaktuálisabb dologról, 
Abessziniáról olvasok egy könyvet. Henry de 
Monfreid, az évtizedeken ét olt lakott villany- 
teleptulajdonos, az útikönyveiről híres abesszini 
kutató írja meg a könyvében tapasztalatait, a táj 
és flóra finom aláfestésével rajzolgatja ki ennek 
a nékünk oly idegen népnek primitiv, rajongó 
lelkét. Kíváncsian forgatom egymásután a könyv 
lapjait, mert nagy hive vagyok a primitívség 
boldog érzéseinek, amiket az ily népek mond
hatnak gazdag tulajdonukul. Meg azután érdekelt 
az is, hogy mily alapra talál ott az a sok kul
turális szólam, amely egy nép meghódításával 
hirdeti a civilizávió terjesztését. Nagyon fájna, 
ha a civilizáció terjesztése, a rabszolgaság eltör
lése csak mez lenne egyes vállalatok, trösztök 
durva pénzvágyai felett. De mivel nem a politikai 
vitatkozás a célom most, a dologra térek, hiszen 
e cikk főié is egy kedves kis témát nyújtó szót 
irtam. Amint olvasgatom a könyvet, kis leányom 
egy kerek zongoraszéken üldögélve itt rajzolgat 
mellettem — balkezével — furcsa ákombáko- 
mokat, kínai jeleket, meg olyan fantasztikus 
virágokat, amilyeneket a tél szokott kirajzolgatni 
az ablaküvegekre. Motyogott is közbe jó Mikulás 
bácsiról, aki az engedelmes gyermeknek aján
dékokat hoz. Nemsokára laposakat pislogat, a 
ceruza is elemyed a kezében és karomba dűlve, 
elszunyókál. Nagy figyelmesen a kis sezlonra 
fektetem, be is takarom egy pléddel és tovább 
olvasom a könyvet. Kis fiam szintén olvas. Mig 
én Afrikéban járok, ő Amerikában kóborol és 
az indiánokkal vív borzalmas csatákat. Így 
múlnak a percek és az órák. Pompásan elszó
rakozunk igy hármasban, mig egyszer csak 
döngő léptek verik a folyosót. Feleségem is ekkor 
ér haza, betör az ajtón és amikor látja, hogy 
alszik a kislánya, felkölti : — Ébredj Katóka, 
itt a Mikulás bécsi 1 — Szemeit dörzsöli, majd 
vékony angyalhangon köszön a belépőre: Kezét 
csókolom, Mikulás bécsi I Magam is megrettenek. 
Egy hatalmas termetű, bárányszőr szűrbe, hatal
mas kucsmába öltözött lenszakállas, mosolygó
szemű Mikulás csörtett be az ajtón, nyomában 
két égőpiros, hosszúfarkú, feketeképű krampusz- 
szal. — Szervusztok I köszönt ránk a Mikulás 
és mint a gyönyörű mesékben, a jó Mikulás 
bácsi strófába kezd, kit megdicsér, kit megfed 
borízű, meleg hangján. ígéreteket csikar ki a 
gyerekekből. Kiosztja az ajándékokat, kinek mi 
jár, kinek verés a nyirfavesszökkel a fürge 
krampuszoktól, kinek csokoládépapucs, kinek 
csokoládécsizma. Szives marasztalásunkat is 
elfogadják, az elibük kitett likőrös üvegeket is 
megdézsmálják ezek a messzitáji, melegebb pokol
vidéki fürge krampuszok és a jószivű Mikulás 
bécsi. Persze baj van a krampuszok álarcával, 
fel kell emelni, hogy a poharakat ajkaikhoz 
érinthessék. Kisfiam nagy huncutul odakiált: 
Szervusz Laci I Kisleányom azonban tágranyilt 
csodálkozó szemekkel, boldog hittel bámulja a 
nagy csodát. Megjelent a Mikulás I Itt vannak a 
krampuszok! De nem fél. ő  jó leány — mon
dogatja és közelebb bújik hozzám. Átölel. A 
Mikulás és az inasok már a másik pohárral 
nyakalják az édes nyakolajat. Újból felemelik 
álarcaikat. Kislányom most is olyan, mintha 
álmodásban élne. Szemei csillogó karbunkulüsok, 
baljával boldogan szorítja magához Móric-babáját, 
amit nemrégen kapott ajándékba névnapjára egy 
jószivű nénitől és jobbkezével pedig a Mikulás 
hozott csomagot szorongatja. Amikor a Mikulás 
elbúcsúzik a fürge krampuszokkal' együtt, a 
mesevarázs még sokáig itt terjeng a szobában. 
Gyürke fiam még sokat nevetgél a krampuszok 
pajkosságén. Ám Katóka kisleányom a gyönyörű 
mesevarázstól lassan álomba szunnyadoz az 
ölemben. Tovább álmodik a lenszakállú, negy- 
bundájú, szőrkucsmájú Mikulásról, meg a vörös- 
nadrágú, hosszúfarkú krampuszokról, akik cso
koládépapucsot, kesztyűt és datolyát hozlak. Aki 
pedig azt meri mondani, hogy a mesebeli kül
döncök gazdászok voltak, az jól vigyázzon ma
gára, mert velem gyűlik meg a baja I

Baktay Ervin: INDIA
India múltja és jelene, vallásai, nép- 
élete, városai, tájai és műalkotásai. 
(Singer és Wolfner Irodalmi Intézet 
Rt. kiadása. Kétkötetesf 320—320 
oldalas mű, 282 képpel és 1 térképpel.)

India a mesék országa. Már az odautazás 
is igen súlyos feladat. Rengeteg időt és pénzt 
igényel, a tengeri út maga 16—20 nap.

A legalkalmahabb idő az álomországba 
való utazásra november és február hó. Ezalatt 
az idő alatt meglátja az utazó a benáreszi Gan- 
geszpart tarka hűl lám tengerét, Délindiában fel
keresheti a daridu templomokat, még a Ceylon 
szigetre is eljuthat. A felejlhetlen élmények ezer 
víziójával száll hajóra és mégis Indiából jóformán 
semmit sem látott, nem ismerte meg India lelki
ségét, pedig csak ennek tükréből érezheti meg 
az ott látottak valóságát.

Ahhoz, hogy valaki Indiát megismerje, igen 
sok idő kell. De az idő magában sem elég, 
megfelelő előtanulmányok nélkül s a különböző 
néprétegekkel való szoros, baráti kapcsolat nélkül 
célhoz érni lehetetlen. Baktay Ervin indiai utazása 
előtt 10 évig komoly előtanulmányokat végzett. 
Bámulatos módon magáévá tette az indófilozófia 
tanait s ez adott utat a maharadzsák káprázatos 
palotájától a szegény indus szivéig.

- Három év alatt meghitt barátságot tartott 
fenn indus családokkal, akiken keresztül v be
pillantott India féltve rejtett belső életébe. Úgy
szólván az ország minden fontos helyét végigjárta.

A szerző a bevezetésben irányt ad a mű 
tartalmáról : „Ebben a könyvben leirom Indiát 
és az Indiában gyűjtött tapasztalatokat. Nem 
feledkezem meg a meseszerű Indiáról, a csodás 
látnivalók, szivárvényos vagy holdfényes víziók 
álomorszégáról sem. Megmutatom Indiának sok
sok szépségét, remek tájait és páratlan alkotá
sait — de nem állok meg itt, hanem elvezetem 
az olvasót India szülötteinek otthonaiba is, meg
mutatom neki az indiai élet sokszerű arculatát, 
tájékoztatom a sokféle vallás és szekta, nyelv, 
szokás útvesztőjében, elvezetem oda, ahol India 
nagy problémái forrnak s ahol a szebb jövő 
munkásai dolgoznak, küzdenek, számunkra talán

különös, idegenszerű módon, de végeredményben 
a hozzánk is közelálló nagy célért: Isten nagyobb 
dicsőségére és az Ember nemesebb fölemel
kedésére. “

A könyvet díszítő 282 kép legnagyobb 
részt Baktay Ervin saját felvételei. Európai ember 
számára alig megközelíthető vallásos funkciók, 
orthodox, hindu otthonok, házi szentélyek stb.-ik 
láthatók a képeken.

A műben eddig megjelent könyvekből eltérő 
s általunk eddig nem látott s nem hallott illusztrá
ciók és ismertetések jutnak birtokunkba.

Baktay Ervin az 1. kötetben végig vezeti 
az olvasót: Pandzséban, az északnyugati határ
vidéken, a nagymogul városain, Rádzsputánon 
Gudzseráton. A II. kötetben: Gangeszvölgy sík
ságáról, Beugálról, Középindiáról, Dekariról és 
a távoli délről is.

Nem útleírást ad az író, hanem megismer
teti Indiát történelmi és kultúrális szempontból 
és India leikéről lelebbentette a függönyt.

Mikor végére ér a II. kötetnek is az olvasó 
kénytelen megállapítani, hogy egyszer nem volt 
elég e müvet elolvasni és valahányszor szóba- 
kerül e könyv, csak csodálat és elismerés hang* 
ján tud róla nyilatkozni.

É R T E S ÍT É S .
Tisztelettel értesítem Szarvas és kör

nyéke nagyérdemű közönségét, hogy

SZARVASON, az
Árpádibazár épületében

(PIACTÉR)

noii és úriszabószalont
nyitottam. Raktáron lévő szövetekből ké
szítek : női télikabátokat, felöltőket, kosz
tümöket.Régi divatú nőikabátokátalakitását 
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©funK©n

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

Sztrehovszkynál
a Piactéren Telefon: 59.

Villanyszerelést és javítást olcsón eszközöl. NAGY CSILLARRAKTÁR
A városi villanytelep kölcsönakciójában
villanyvasalók és vülanyfűlőíeslek díjtalan bemutatásai



I  Köszönetnyilvánítás. ■
H  Mindazoknak, okik felejthetetlen, sze- H  
H  retett feleségem, illetve drága leányunk H  
H  elhunyta alkalmából mély fájdalmunkat H
■  szives részvétükkel enyhíteni igyekeztek, H  
H  hálás köszönetünket fejezzük ki. H
H  Szarvas, 1S35. december 12. H

J  M o ravcsik  é s  S la jch ó -csa lá d . J j

Szarvasi Évkönyv x  
és Naptár

I r ta : M olnár B é la  g a x d . ta n á r

A jó üzletember és jó gazda könyvelést 
vezet, hogy az év végén megállapíthassa könyvel 
alapján, hogy üzlete, vagy gazdasága melyik 
ágazatában alkalmazza helyesen gazdasági el
gondolásait, mely téren bizonyultak azok cél
szerűeknek és hol hoztak ki nem elégítő vagy 
éppen fordított eredményt, mint amit várt. 
Mindez arra jó, hogy a múlt tapasztalatai 
alapján levonja a tanulságot a jövőben köve
tendő magatartásához, mely szerint vagy az 
alapelvet változtatja meg, vagy csak az ered
ményre vezető téren alkalmazza.

Egy város gazdasági, társadalmi és kultu
rális életében is vannak célkitűzések. Gazdasági 
téren nem nehéz megmondani a célt: fő, hogy 
a gazdasági tevékenység minél nagyobb hasznot, 
anyagi eredményeket hozzon a közösségnek, 
ezt mindenki egyformán igy kívánja. Társadalmi 
és kulturális téren azonban inkább csak utólag, 
a tapasztalt fejlődés eredményei alapján tudjuk 
ugyanolyan könnyen megmondani, hogy üdvös 
volt-e az, vagy nem és a vélemények még igy 
eltérők. Ehhez az utólagos mérlegeléshez tehát 
szüksége van a közösségnek egy olyan könyvre, 
amelyet ebből a szempontból jól vezettek, 
amely a mérlegkészítéshez alkalmas adatokat 
szolgáltat. A könyvnek ez a „jósága" a tárgyi
lagosság "és a benne összegyűjtött anyag (ese
mények, utasítások, tanácsok stb.) célszerű 
összeválogatása lehet csak, mert a gazdasági 
könyvelésnél sem az a fontos, hogy hányat és 
hogyan rikkantott a hizott disznó, ‘amig a ta
nyáról a piacra behozta a gazda, hanem hogy 
hány kilót adott le az élősúlyából azalatt.

Bágyoni (Roszik) János a Szarvasi Évkönyv 
és Naptár szerkesztője vállalkozott arra, hogy 
a jövőben vezetni fogja ezt a könyvet és 
évenként kezébe adja Szarvas közönségének, 
hogy kiki a maga „módszere* szerint elkészít
hesse annak alapján a mérleget, amelynek 
azonban (jó az óvatosság) egyik serpenyőjében 
ő maga is benne van, ha szarvasi lakos. A 
könyv az úgyis szükséges naptáron és a társa
dalmi, kultúrális események tárgyilagos leírásán 
kivül sok hasznos gazdasági megállapítást, 
szórakoztató és szép elbeszélést és verset tar
talmaz. Továbbá hasznos utasításokat, adatokat 
a gyakorlati élethez, hivatali és testületi név
sorokat, iskolai útmutatásokat és kedves vissza
emlékezéseket nyújt a múlt bizonyos esemé
nyeinek felújításával, amelyek különben fele
désbe mennének.

Célszerű az. ilyen Évkönyv kiadása min
den nagyobb helyen azért is, hogy a jelen 
eseményei, szereplői és azok viselt dolgai fe
ledésbe ne menjenek, hanem igy megrögzitve, 
későbbi emlékezésekre adjanak alkalmat, mert 
az Idő távlatában sok minden elmosódik és az 
ember maga sem tudja, hogy mimindent követett 
el régen. Pedig az emlékezésekre egyszer 
mindannyiónknak nagy szüksége leszl

— Betörtek a lakásába. Varga Sándor öcsödi 
lakos házába a múlt héten világos nappal 
ismeretlen egyén betört. A tolvaj egy télika
bátot és többféle leánykaruhát vitt magával. 
A  csendőrség a nyomozást megindította.

— Háziasszonyok! Megjelent a Dr. Oetker- 
gyár ötödik kiadású fényképes ünnepi recept
könyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen 
és : bérmentve küld: Dr. OETKER A. Táp
szerművek Budapest, Vili., Conti ucca 25. 
Sütőpor és vanilincukor ára most levelenként 
csak 12 fillér.

— Az iskolánkivilli nőnevelés! tanfolyam záró- 
vizsgálata. Kedden, december hó 10-én zárult 
a szarvasi iskolánkivüli; népművelési bizott
ság ügyvezető elnöke által megszervezett 40 
órás iparművészeti és géphimzési tanfolyam, 
melynek oktatóiul a vezetőség Solymossy 
Margit és Vitális Ilona okleveles tanítónőt 
nyerte meg. A vármegyei elnökség a záró- 
vizsgálat elnöki tisztségét a tanfolyam szerve
zőjére és irányítójára Wagner Géza gimná
ziumi tanárra ruházta, ki a hallgatósághoz 
és a vizsgálaton megjelent vendégekhez inté
zett beszédében kiemelte az ily tanfolyamok 
fontos szerepét az öntudatos gyermeknevelés 
szolgálatában álló magyaros, művészi gyer
mekjátékok készítésénél és azok felbecsül
hetetlen értékét a család művészi érzékének 
és ízlésének fejlesztésénél. Beszédében egy
ben köszönetét fejezte ki a vármegyei elnök
ségnek és a községi elöljáróságnak, melyek 
e tanfolyam létesítését lehetővé telték, a Lut- 
her-árvaház gondnokságának, mely a leány
egyleti terem átengedésével a tanfolyamnak 
otthont nyújtott és végül a két oktató hölgy
nek, akik lelkesedésükkel és szaktudásukkal 
feltűnően szép eredményt értek el. Ezt iga
zolta a vizsgálat keretében megnyílt kiállítás, 
a művészi tervezésű, magyaros molivumú 
gyermekjátékok gyönyörű gyűjteménye és a 
szebbnél szebb egyéni elgondolása dísztár
gyak szép sorozata. A tanfolyamot összesen 
21 hallgató látogatta : Borka Anna, dr. Déri 
Henrikné, Donner Hedvig, Fazekas Alajosné, 
Gaál Etelka, Gaál Istvánné, Gerhát Anna, 
Kellő Szilvia, dr. Készt Béláné, Litauszky 
Jánosné, Major Mária, Makó Irén, Pogány 
Klára, Réthy Margit, Ridegh Emília, Rohoska 
Mária, Szebellei Ilona, Szebellei Jolán, vitéz 
Takács Istvánné, Varga Andorné és Wieland 
Margit. A hallgatók közül 14-en tanulmányi 
oklevelet is kaptak. Aki gyermekeinek ma-

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

P 4'— helyett P 1 50 
vászonkölésben P 4’80 helyeit P 2’50 
Schalom Asch :

Özönvíz trilógiája (1. Pétervár, II. Varsó, 
III. Moszkva) kötelenként P2‘— helyett P 1 '20 

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

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

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

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

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 zsoltáros P 4'— helyeit P 1 '20

Lion Feuchlwanger :
Oppelheim Testvérek P 4'— helyett P 190

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

Georg Fink :
Éhes vagyok P 290 helyett P 1.90
Utal tévesztettél P 2’90 helyett P 1‘—

Joseph Rolh :
Hiób P 2 — helyett P 1 -

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

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

Böszorkánytánc P 3*— helyett P 1*50

gyáros, művészi tervezésű játékbabát, játék
szert, övéinek pedig értékes, művészi ízlésű 
dísztárgyat és kedves ajándékot kiván be* 
szerezni, ne mulassza el felkeresni és meg
tekinteni ezt a kiállítást.

— Karácsony másodnapján lesz az Ipartestület 
bálja. A Szarvasi lpartestület ez évi hagyo
mányos karácsonyi táncmutatságát karácsony 
másodnapján, december 26-án, csütörtökön 
este rendezi meg. Az iparostársadalom idei 
bálja iránt most is nagy érdeklődést tanusit 
Szarvas lakossága.

— Összejövetel az Otthon-vendéglőben. Gödri 
István okleveles mérnöknek községi mérnökké 
való megválasztása alkalmából barátai és 
tisztelői szombaton este az Otthon-vendéglő
ben vacsorával egybekötött összejövetelt ren
deznek

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben december 6-tól december 13-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek : Nyilas 
Jenő és Mihálovics Maliid leánya halvaszü
letett, Ovszák Mihály és Czibula Márai leánya 
Anna, Sztrepka András és Liska Judit leánya 
Judit. Gulyás Mihály és Brachna Mária fia 
Mihály, Német Mihály és Kepenyes Anna fia 
Mihály, Medvegy József és Laluska Mária 
fia József, Pavlovics Mihály és Korbely Zsu
zsanna leánya Judit. Bjenyik Mihály és Dudás 
Judit fia Mihály, Nyemcsok Pál és Szirony 
Mária leánya Zsuzsanna, Liska Dezső és Gál 
Judit fia Dezső, Szklenár Mihály és Juhos 
Judit fia Gzörgy. Házasságot kölöttek : Klucsik 
Pál Roszik Máriával, Pap György Czigléczki 
Máriával, Licska Mihály Rapkovszki Zsuzsan
nával. Elhaltak: Valkovszki György 79, özv. 
Kopcsjak Pálné Dauda Mária 67, Tomasov- 
szki Mihály 39, Moravcsik Józsefné Slajchó 
Julianna 28, Szekera Jánosné Hruska Mária 
53, Liska Dezsőné Gál Judit 22 éves korukban.

Dékány András:
A gyár P 1 90 helyett P ”7*90

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

Szabó Dezső :
Karácsony Kolozsvárt P T90 helyett P 1*— 

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

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

Eckhart Ferenc:
Magyarország története P 1*50 helyeit 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 — helyeit P 2*—

Faulhaber bíboros :
Zsidóság, kereszténység, germánság

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

Házasság és erkölcs P 2*— helyeit 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.V40
Dolittle doktor utazásai P 3 — helyett P 1*60

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

mert müvei, szórakoztat és a legjobb barát is.

Vásároljunk ifjúsági és szépirodalmi könyveket

Nagy Sándor könyvkereskedőnél
A Káldor Könyvkiadó kft. nagy árleszállitása
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— Karácsonyi vásár. A szarvasi m. kir. ál
lami polgári leányiskola Ifjúsági Vöröskereszt 
Csoportja folyó hó 13-án délután, 14. és 15-én 
egész nap karácsonyi vásárt rendez a sze
gények felsegélyezésére.

— Hitelakció. A szarvasi Kereskedő Egye
sület közli tagjaival, hogy a kisipari hitel a 
kereskedők részéről ismét igényelhető. Bővebb 
felvilágosítással Galambos Dezső ügyvezető 
alelnök szolgál.

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik 
a szarvasi Protestáns Nőszövetség karácsonyi 
vásárának és kézimunka kiállításának sike
réhez, kézimunka, pénz illetve süteménnyel 
hozzájárullak, ezúton is fogadják hálás kö
szöntünket. A Protestáns Nőszövetség Veze
tősége. Pénzadományok: Brauner Margit, 
Dauda Mihályné, dr. Haviár Gyula, Kiss 
Sándorné, Kántor Erzsébet, Rohoska Gézáné, 
Szelényi Jánosné. Torta és sütemény adomá
nyok : Bartos Pálné, Borgulya Endréné, vitéz 
Biki Nagy Imréné,_dr. Dérczy Ferencné, Dérczy 
Antalné, Gaál Etelka, ifj Galáth Jánosné, 
Kellő Gusztávné, Keresztessy Lajosné, Ková
csik Ica, Láng Jánosné, Léviusz Ernőné, özv. 
Liska Jánosné. Liska Gyuláné, dr. Medvegy 
Györgyné, Melis Mihályné, Nagy Erzsébet, 
Oertl Emília, Placskó Boriska, Regős Béláné, 
Remenyik Lászlóné, özv. Réthy Vilmosné, 
Rohoska Lajosné, Ruttkay Sándorné, Ruzicska 
Györgyné, Ruzicska Milike, dr. Schauer Gá- 
borné, dr. Simkovics Györgyné, özv. Slajchó 
Istvánná, Szlovák Miklósné, Szabolcs Károlyné, 
vitéz Tepliczky Jánosné, Ujfaluczky Józsefné, 
Wagner Gézáné.

— Sí-premier a Színházi Életben. Az első 
hó a budai hegyekben valóságos sí-dressz ruha- 
revűt varázsolt. Guthy Böske számol be erről 
a havas dlvatrevűröl és pontosan megírja, mi
lyennek kell lennie a modern és legdivatosabb 
sítoalettnek. Nagy Endre Fedák Sárit nézte meg 
egy próbán és leírja, hogyan alakul ki egy 
alakítás és egy előadás Fedák irányításával. 
64 oldalas Rádióvitághíradó, 32 oldalas gyér- 
mekújság és kézímunkaív egészíti ki a Színházi 
Elef új számát, amely felsorolja mindazokat a 
meglepetéseket, amiket a Színházi Élet jövő 
héten megjelenő hatalmas és díszes Karácsonyi 
Albuma hoz. Minden előfizető, aki előfizetését 
félévre megújítja 12*50 pengővel, 1'50 pengő 
kezelési költség ellenében megkapja a Színházi 
Élet új 1936. évi ajándékát, egy 100x100 cm 
méretű fekete tüli kézimunka diszteritőt, színes 
filc rátéttel, ezüstszürke segéllyel, gyapjúfonal 
befűzéssel a legmodernebb összeállításban, tel
jesen készen. Aki rokonainak, barátainak és 
ismerőseinek kedves karácsonyi ajándékot akar 
adni, rendelje meg a Színházi Élet krisztkindli 
előfizetését, a karácsonyfára függeszthető díszes 
előfizetési nyugtát az ajándékokkal együtt küldi 
a kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet körút 7.

— Egy hét a községi iskolánkivüli népművelés 
munkájából. Ismeretterjesztő előadások: 1. A 
Szarvasi Munkásotthon Szövetkezetben ked
den, december hó 17-én esle 6 órakor dr. 
Uzonyi Ferenc gazdasági akadémiai tanár : 
Az ember és az állatok élősködőiről, 2. Ugyan
ebben az egyesületben csütörtökön, december 
hó 19-én este 6 órakor Benczúr Béla gazda
sági tanintézeti tanár : A világgazdaság miben
léte. 3. Az Iparosifjak Önképzőkörében szünet.
4. A róm. kát. elemi népiskolában vasárnap, 
december hó 15-én Fetzer József esperes, 
pápai kamarás: A családi élet fontossága az 
egyén és a társadalom szempontjából. 5. A 
Szarvasi Nyugdíjasok Egyesületében vasárnap, 
december hó 15-én Némelhy Samu nyugal

mazott polgári iskplai igazgató: Az ötven 
évesek egészségtanáról. 6. A Gróf Bolza Pálné 
Leányegyesületben szünet. 7. A m. kir. állami 
polgári leányiskolában vasárnap, december 
hó 15-én délután 4 órakor Keresztesiné K. 
Gabriella tanárnő : Arany János költészetéről.
8. A Kereskedő Alkalmazottak Egyesületében 
pénteken, december1 20-án esle fél 9 órakor 
Orosz Iván : Megbeszélések az üzletről és a 
kereskedői etikáról. 9. A Szarvasi Ipartestü
letben szerdán, december hó 18-án este 7 
órakor Kachelmann Curt gazdasági tanintézeti 
tanár : A zsirsertések hizlalásáról.

— A behavazott express. Irta: Agatha Christie 
A világ minden nemzetisége képviselve van 
a sztambul—calaisi; expressen, amelynek ét
kezőkocsijában a lojásdad fejű, furcsa kis 
úriember egyedül üldögél asztalánál. Poirott 
Herkule úrhoz van szerencsém ? — fordul 
hozzá Ratchett, a dúsgazdag amerikai s a 
hírneves detektív kénytelen tudomásul venni, 
hogy felismerték. Az amerikai csábitó aján
latát azonban, — hogy vállalja el élete biz
tonságának őrizetét — határozottan vissza
utasítja. Néhány óra múlva segélykiáltás veri 
föl az express utasainak éjjeli nyugalmát. 
Másnap reggelre pedig halva találják a mil
liomost. Halálfélelme tehát beigazolódott: el
lenségeinek bosszúja utolérte. A detektikiro- 
dalomnak ez a darabja a Palladis Pengős 
Regényeinek sorában, Bálint Lajos fordításá
ban került kiadásra.

Közgyűlési meghívó.
A Szarvasi Baromfitenyésztő Egyesület de

cember hó 22-én, vasárnap délután félhárom 
órakor a községháza nagytanácstermében

közgyűlést tart,
melyre a tagokat ezúton hivja meg

az ELNÖKSÉG.

A közgyűlés tárgysorozata a következő: ‘

1. Elnöki megnyitó.
2. Ügyvezető igazgató jelentése az elmúlt 

évről.,
3. Évi zárszámadás bemutatása.
4. Felügyelőbizotlság jelentése, felmentvény 

megadása.
5. Költségelőirányzat megállapítása a kö

vetkező évre.
6. Esetleges indítványok.

Ha a közgyűlés e napon nem volna hatá
rozatképes, úgy a közgyűlést a fent mondott 
helyen és időpontban 1936. évi január hó
5-én tartjuk meg.

Szarvas nagyközség elöljáróságtól. 

22010/1935. iktatószám .

Hirdetmény
T udom ására ad ja  az  e löljáróság a lakosságnak, 

hogy a in. kir. belügyminiszter 84.000/1935. B. M . sz. 

körrendeletével az egész országra vonatkozólag a lakos

ságnak—  az országgyűlési képviselőválasztói névjegyzék 

ú j összeállítását megelőző —  összeírása és a  választó

jogosullak vallom ásszolgáltatása elrendeltetett. E célból 

a községi e löljáróság megbízottai ezév december 16-tól 

házról-házra, illetve lakás ró l-lakásra járva fogják a 

lakosság összeírását megejteni és pedig a december hó 

első nap ján  fennálló á llapo tnak  megfelelően. A z  össze

írásból nem  hiányozhat senki sem, ennélfogva figyel

mezteti az elöljáróság a  lakosságot, hogy az  Összeírok 

előtt a valóságnak megfelelő adatok va llandók be, mert 

ak i valótlan adatokat vall be, vagy vallom ást nem ad, 

vagy ak i az  Összeirókat ebbeli m unká jáb an  m egaka

dályozza, az k ihágást .követ el és a törvény értelmé
ben büntettetik. j

Szarvas. 1935. december hó  11-én.

V ité z  Sild N agy  Im re  
főjegyző.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

22242/1935. iktatószám .

Hirdetmény
A  m. kir. belügyminiszter 182.821/1935. VIII. sz., 

továbbá a szarvasi járás főszo lgabirájának 4231/1935. sz. 

rendelele a lap ján  közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 

hatóságok az állatkínzást az eddiginél fokozottabb mér

tékben fogják ellenőrizni s az elkövetett k ihágást szi

gorúan fogják büntetni. Á llatkínzást követ nemcsak az, 

ak i az állatol heves fájda lm at okozó m ódon bánta l

m azza (üti, veri, vágja, szúrja stb ), hanem  az is, ak i 

azt m unkában  túlterheli, tehát aki a leromlott, elcsigá

zott, vagy túlfiatal állatokat testi erejüket aránytalanul 

m eghaladó nogy teher vonására használja . Különösen 

kimeríti ’uz á lla tk ínzás fogalmát az az eljárás, m időn 

a levágásra szállított állatokat embertelen módon üt

legelik, baromfiakat összekötött lábbal fejjel lefele 

lógatják. Ismételten felhívja tehát az elöljáróság a 

lakosságot, hogy n jóérzésű ember felháborodását m aga 

után vonó barbár bánásm ódtól tartózkodjék.

Szarvas, 1935. december 11.

E lö ljá ró sá g .

Havi 40-50 pengő
biztos keresetlel ügyes 
leányokat felveszek. 

Jelentkezni lehet:

I. kér., Zöldpázsit 581. sz. alatt. 

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 17*—- — —'—
Tengeri csöves 12 80 — —'—
Árpa (új) 15*— — —* —
Zab . 15 50 -  -  --
Lucerna 140*-- — —*—
Tökmag . . . .  28— — —' —

P U B L I K Á C I Ó

Kem ényfapallók e ladók Zöldpázsit 749. — Janecskó 
János zöldpázsiti háza eladó. —  Özv. Janúrik  Andrásné 

halásztelk i földje eladó. IV., 363. — Tanyást keres VII. 

641. —  Tanya k iadó V ili. 2241. —  Két kishold föld 

K ákán  eladó V., 29. —  Tanya földdel e ladó V.. 139.

—  Takarm ány és szánkó d ladó II., 109. — M acózugban 

gyümölcsös eladó 1., 26. —  Szalm a, széna, törek e ladó 

T. IV., 102. —  Tanyást keres, bútorok e ladók IIL. 80.

—  1 hold föld K ák án  eladó IV., 186. —  Széna e ladó 

T. IV. 55. —  Á rpaszalm a eladó V IL  520. —  Á rpasza lm a 

és tengeriszár eladó II., 145. —  T akarm ány eladó VII. 

24. —  Takarm ány eladó II., 26. —  Bútorok, edények 

eladók II„ 220. —  A  Szarvasi Közlönyt követelje otthon, 

vendéglőben, kávéházban , borbélynál, rokonánál. O l

vassa, terjessze, mert a  járás  legjobb lap ja I

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

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 

M iklós ut 9. ÖCSÖDÖN  Lakos Imre dohányárus. KON 

DO ROSON  Velky Béla tanitó.

. Eladó 15 kishold föld tanyával az Ezüst
szőlők előtt. Cim a kiadóhivatalban.

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

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

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

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

Felelta szerkesztő és kiadót NAGT SÁNDOR

Nyomatott a Szarvad KozlSoy nyomda« ét Lapkiadóéit 
lalat nomydljibaa, L Horthy Miklós *t 9. szám*


