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Békesség a földön 
és az emberekben jóakarat

Ir ia : Szeléoyi János ev. ig. lelkész

A kedves karácsony, a vallásos kedé
lyek édes, boldog ünnepe, a hivő szivek 
bensőséges, nagy napja megint itt van. A 
buzgó ajkakon újra zeng a dicséret ; a 
szemekben újra lángol az áhital s a szent 
sejtelmekkel teljes lélek hisz, remél, imádkozik.

A keresztyén ember lelki szemei előtt 
megjelenik az ezerkilencszázharmincnégy év 
előtti szent éjszaka . . .  a szent titkok éjjele. 
Vak homály boritolta a nagy mindenséget. 
Hangtalan, mély csend ülte meg a messze
ségeket. Szellő nem rezgeti, lomb nem sut
togott, játszi kis patak nem csobogott, har
mat nem hullott, virág nem virított, hogy ne 
háborgassa a szent éjszakának nyugalmát.

Egyszerre azonban megnyíltak a vilá
gosság zsilipjei, vakító fényben ragyogott a 
a szent titkok éjjele s angyalok énekétől 
visszhangzott az ég és föld: „Dicsőség a 
magasságban Istennek s a földön békesség 
az emberek között". „Békesség" I 0h milyen 
áhítattal kimondott szó ez I? Békesség az 
emberek közt I Lehet-e békességről beszélni 
akkor, amikor a bűn lépten-nyomon leskelő- 
dik reánk, amikor gondolatban, szóban, cse
lekedetben minduntalan vétkezünk? Lehet-e 
békesség ott, ahol a kisértő mindig éberen 
figyel reánk, ezer alkalmat keres, hogy meg
ejtsen; ezer alakot ölt, hogy rá ne ismerjünk 
és mindig újabb és újabb előnyöket ígér, 
csakhogy eljegyezzen magának minket. Fel
keresi üzérkedő, kísértő gondolataival az 
ártatlan gyermekeket, a tapasztalatlan ifjút,
0 meglett korú férfit és nőt, a becsületben 
megőszült aggastyánt s kaján kacajjal vihog, 
ha egyiket-másikat megtéveszti 7 Lehet-e 
ilyen viszonyok között egyéni és társadalmi 
békéről beszélni 7 Ugyebár nem! Hogy is 
lehetne békességünk a minket körülvevő 
bűn és kisértés országában 71

* Lehet-e békességről beszélni akkor, 
amikor az igazság ellenségei, a békétlenség 
ördögei a bosszúállás fenevadjai vesznek 
körül bennünket; amikor a . vad gyűlölet 
lángnyelvei csapkodnak körülöttünk ; amikor 
mindenfelől gyilkos szemeket látunk felénk 
villogni, s üldözött magyar testvéreink segély
kiáltása hangzik felénk a trianoni határo
kon túlról! Nincs békességünk !

Életünk örökös aggódás, gond, nyug
talanság ; a nyomorúságnak árnyéktalan or
szágútiéin vonszoljuk bágyadt testünket. 
Pe van hitünk és reménységünk. Kisérő 
társunk az igazság és annak győzelmébe 
vetett rendíthetetlen hit és remény. Remél
jünk hát és higyjünk I El fog még jönni az 
igazi, a tökéletes békesség karácsonya, mert 
sohasem volt ügy igazságosabb, mint a magyar 
ügy 11 I Igazságos béke, jöjjön el a te országod I

Karácsonyi béke
Irta: Feizer József 

pápai kamarást esperes*plebános

Vannak az emberi természetnek vele
született vágyai s ezek között egyik legneme
sebb a béke vágya. Még azok a nyugtalan 
természetű emberek is, akik folyton peresked
nek, civakodnak, a békét keresik, de az ő 
egyéni elképzelésük szerint: mindig az ő 
igazuk árán.

Pedig, hogy nincs béke az emberek 
közt, éppen ez oka, hogy Az igazság, mely 
abszolút fogalom, az önzés következtében 
relatívvá lesz. Mindenki Ináskép nézi az 
igazságot, úgy, ahogy neki jobb.

Az első karácsony -Szent békéjének 
magyarázása éppen abbaji van, hogy ezen 
az éjszakán a próféta síavai szerint „az 
igazság és béke megcsókolják egymást" (Zsolt. 
84.. II.), vagyis együtt valósulnak meg. Az 
isteni igazság megkapta megdicsőitését, mert 
megjött, aki .méltó elégtételt tud adni a meg
bántott istennek, Isten.pedig örömmel nyújtja 
a békejobbot a bűnbeesett embereknek.

Azóta olt, ahol Isterr ̂ és ember között 
keressük a békét, könnyen rátalálunk. Még 
a legnagyobb bűnös is megkaphatja az 
Üdvözitő érdemeiből a bocsánatot, ha kész 
az isteni igazságnak a maga részéről is 
megadni a bánat, a neki maradt csekély 
elégtétel készségét. Ezért a kereszténység 
ünnepei azóta a béke ünnepei, Istennel 
szemben van békéje a jóakaratú embernek.

Sajnos, nem ilyen könnyű a dolog az 
embernek emberrel szemben való viszonyá
ban, népeknek népekkel szemben való 
viszonyában.

Az ember még akkor, is, ha bensőleg 
érzi. hogy nincs igaza, tartani akarja- a 
látszatot, vagy uralomra jut benne a makacs
ság, az önzés, ami lassankint elhiteti vele, 
hogy mégis csak neki van igaza. Mivel pedig 
a béke nem jön addig őszintén léire, mig az

igazság és béke nem ölelkeznek, az ilyen 
relatív igazság nem alkalmas a béke meg
teremtésére.

Mikor azt hittük, hogy minden évvel 
haladottabb, műveltebb az emberiség, tehát 
minden évvel közelebb vagyunk á békéhez, 
hiszen a háborút, a fegyvert elmaradt idők 
eszközének minősitik,az utolsó hetek arra döb
bentettek rá, hogy sohasem álltunk oly közel 
a béke felborulásához, a háborúhoz, mint most.

Micsoda elevenbemetsző gúny volt ellen
ségeink ajakén,' mikor az egyik óráról a 
másikra kirabolt, útszélre dobott, hazátlanná 
telt kiutasiloltaknak még azzal keserítették 
jobban a fájdalmát, hogy karácsonykor, a 
béke ünnepén viszontlátásra Budapesten I 
Vérfagyasztó, vagy inkább vérlázitó gúny a 
tehetetlennel szemben I S milyen jogcímen ? 
Az igazság jogcímén. Szerintük, nekik igazuk 
van,, mert hát ezek magyar állampolgárok, 
mert hát Magyarország bűnös királyok meg
ölésében stb., stb.

Ez az az egyoldalú igazságkeresés', ami 
torzképe az igazságnak, ellensége a békének.

S mikor egyik férfiú szerint „súroljuk a 
háborút", vájjon az objektív igazságkeresés 
útján keresték a békét, hogy az igazság és 
béke ölelkezzenek és a béke tartós legyen? 
A hirek nem erről számolnak be...

Lesz-e tehát - egyszer igazi karácsonyi 
békénk ? Lesz, ha a szubjektív igazság helyét 
elfoglalja az objektív igazság. Ez azonban 
csak Istennél van, aki maga az igazság. 
Mihelyt azt fogják tehát keresni, mit szól 
ehhez az Isten, nem pedig ez, meg amaz 
állam, vagy érdek, mihelyt a mindenható 
Isten félelme, s nem emberi tekintetek lesznek 
a döntő szempontod, vagyis érvényesül az 
objektív igazság, akkor ölelkezik a béke és 
igazság és lesz igazi béke.

Karácsonyi fénysugár
Irta: Marjay Géza 

ref. lelkész

Immár két évtizede, hogy megkeseredett 
a régi magyar karácsony édes ize. Magyar 
házakra, magyar szivekre ráült a gyász fekete 
madara és sokszor már-már a reménytelenség 
éjszakájába veszett a magyar jövendő. Ezer 
év alatt sokszor ült nemzetünk a siralmak 
babiloni vizeinél. Sokat szenvedtünk, vér
zettünk. sokszor pusztulóban voltunk. Külső 
ellenség, belső testvérátok sokszor megtépelt, 
szétszeggatott bennünket. Mégis megmarad
tunk, minden bájt kibírtunk. Nincs a világnak 
még egy népe, amelyik ezen a földön kibírta

volna azt az ezerévet, amelynek szörnyű 
viharain átharcolta magát a magyar!

Mi volt a titka ennek a megmaradás
nak? Az, hogy mindig megőriztük a hitünket 
és nemzeti becsületünkre büntetlenül folt nem 
eshetett. Ha legyőztek bennünket, mindig 
becsületes harcban, sokkal erősebb ellenfél 
részéről kaptuk a sebet. Következményeit 
becsülettel viseltük, de mihelyt Isten segít
ségével erőre kaptunk, kiköszörülhettük a 
csorbát.

Mi az oka annak, hogy a nagy világ-



égé$ ,után, annyira összeroskadt, csaknem a 
halál közelébe - kerüli az ezeréves . magyar 
nemzeti öntudat, szívós élétakarat ? Az. hogy 
olyan iiiépek 'kerekedtek fölénk, olyan né
peknek dobott oda bennünket igaztalan 
zsákmányolásra áz elvakult gyűlölet, amelyek 
külső és belső értékben mélyen alattunk 
állanak. A nyílt, férfias, becsületes magyar 
lélekre szörnyű csapás ez a megcsúfoltatás, 
ez a megszégyenítés. Ehhez járult, az önvád 
mardosása, hogy jórészt magunk vagyunk 
az okai romlásunknak, mert a legválságosabb . 
órákban egymásnak estünk, a kapukat, pedig 
nyitva hagytuk. Mire magunkhoz tériünk, 
már betelt rajtunk az ítélet! Azóta olt ég a . 
seb minden magyar szivén, minden magyar 
életen. Sok nyomorúságunkat az a tudat tette 
még keservesebbé, hogy megalázlatásynk 
ellen tiltakozó kiállásaink mindenült süket 
fülekre találtak. Bárhová fordultunk, a gyű
löld vagy a teljes közömbösség, részvétlenség 
rideg visszautasításával találkoztunk.

' Meg kéllett értenünk, hogy senkiben 
sem bizhatunk, egyedül az igazság Istenében 
és á magunk végsőkig való erőfeszítésében. 
Megértettük. Áz utóbbi évek egyre fokozódó 
munkája, hihetetlen türelme, kitartása egy 
újjászületett, élni akaró és éleire képes 
nemzet hősi erejét mulatta meg a világnak. 
Mi tudjuk, mert látjuk, hogy ez az erő az 
Istenhez mindjobban visszatérő magyarság 
megújult hitéből vette táplálékát.

Most pedig, hogy minden próbáltatás és 
nyomorúság között is még mindig  ̂talpon 
állunlt, a vak gyűlölet utolsó rohamát kéllett 
kiáltanunk. A légrútabbat, a ' legiiiéltatlanab- 
báj. öré^lkósókr ertbéri- jbgólt -és- emberi 
élétek1 e' irt%ük:bűnériék"Sorát főénlt-;
akarták dobni,hogy beszénnyezétleri állítsanak 
bennünket á világ"itélőázéKé élé-! Lehetettre 
kétségünk afelől, hogy a1 sár, a szenny a 
támagókra hull vissza s a magyar lélek; a 
magyar jellem és becsület szeplőtelen tiszta
ságban kerül ki a sötét bűnnek ebből a 
sátáni rohamából!

Él óz Isten és végéremehetellenek az ő 
útjai! íme a világnak már régen ébredező

SZERENÁD
Regény, írta : MÁRCIUS 

. " ELSŐ RÉSZ . 25

-Szivem a torkomban dobogott.
. Amit most leírok ez mind egyetlenegy , 

másodperc alait történt-
Victor pisztolya fellendült a báró homlo

kának magasságáig — és már tüzelt is.
- Ugyanabban a pillanatban —. vagy talán y 

egy pillanat századrészével előbb — azonban a 
báró villámgyorsan féltérdre bukott és szintén 
tüzelt! . . .  ' v 'Z •/ -} \l: .

.. . Mindnyájan előbüjtunk rejtekeinkből 
és szorongva siettünk a feleinkhez«

A két szemem majd kiesett üregéből - És 
mégsem láttam mástf csak azt, hogy a két ellen
fél kővémeredvé bámul egymásra, akárcsak a 
lövés pillanata előtt. Azaz hogy a báró kezében 
most is ott volt a pisztoly, de az ellenfeléé tőle
2-̂-3 lépésnyire a fűben füstölgőit.

Az orvosok leikéből felszakadt a megköny- 
nyebbülés lélekzete.

— Nem történt sebesülés I — állapították 
meg boldog csodálkozással.

. r Október diadalmasan és finoman mosoly
gott« Rágyújtott egy cigarettára és mélyet szip
pantott belőle.

-r így akartam! — állapította meg segé
dei előtt csöndes megelégedéssel,

Victor arca azonban borzalmassá torzult „

lelkiismeretét éz^>xút támadás tüzes ostorral 
verte végig!^árfraröng és riemsokéra egész 
pompájában^ * feföéFx:az örök igazság napja, 
hogy ellenéllhatptlan tüzével porráégesse a 
hazugság, aj gyűlölet bűnös világát l

Magyar véreim! Talán nem is gondol
juk'/ mily közel lehet a döntő pillanat. Most, 
most vigyázzunk; érőnk végső megfeszítésével 
azon legyünk, hogy készületlenül ne találjon 
bennünket I Bánatból, bútól beárnyékolt ma
gyar advenlek után közeledik hozzánk az 
égi kegyelem. Ki ne térjünk előle, hanem 
hitünk és, reménységünk élő erejével és 
bizonyságával menjünk elébe, hogy talál
kozzunk és eggyé legyünk vele a beteljesedés 
boldog karácsdrtyán I Magyar testvéreim l 
Fürösszük meg szfegény elfáradt szivünket a 
karácsonynak félénk áradó fényözönében I

Sértetlenül é$ emelt fővel
Amikor á' -Nemzetek Szövetségének a 

marseillei pörben:hozott határozatát a magyar 
nemzet becsületének szempontjából mérlegeljük, 
nem szabad engéniünk, -hogy könnyen befo
lyásoló' érzelmek^ ^s szenvedélyek legyenek 
úrrá fölöttünk. Ha1 megszabadítjuk magunkat 
az Ítéletalkotásnak ̂  ezektől a tehertételeitől, 
meg kell győződnünk arról, hogy annak az 
európai sajtónak va^ igaza, amely azt írja, 
hogy Magyarország valóban sértetlenül, épen 
és emelt fővel került ki az ott lefolyt kemény 
és nem mindig kímiéletes viadalból, amely csak 
azért nem nevezhStő párviadalnak, mert egy
szerre három ellenféllel kellett megküzdenünk. 
Valóban sértetlenül harcoltuk végig ezt a 
harcot | Nemcsak, Jiogy nem aláztak meg min
ket a nagyhatalmak ítélőszéke előtt, amint azt 
ellenfeleink szereíték ‘vólna, hanem a szim
pátiának olyan - iriegriyilvonulásaival találkoz
nia ttunfc lamrelyek im g^csü^te^lenj
értéket jelentenek. Mert mit követeltek Gejofben 
ellenfeleink? Azt, hogy a marseillei gyászeset 
alkalmából bélyegezzen meg minket a Nemze
tek Szövetsége és' ezenfelül elvileg békebon- 
tónak,tehát megtorlásra érettnek minősítse a mi 
nyílt és becsületes, de mindig csak békés 
fegyverekkel vivptt törekvéseinket a trianoni 
békeszerződés revíziójáért. Franciaország a 
kisantantállamok ma még leghűségesebb szö
vetségese, pártfogója s támogatója sem volt 
hajlandó annyira menni, hogy háborús oknak 
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és fogcsikorgatva, fordult a segédeihez.
. -- I|yen szégyen még soha nem történt 

velem 1. .. Kilőtteva pisztolyt a kezemből I .. . 
Ezért megölöm ! . vS: És belerúgott a földön he
verő ártatlan pisztolyába, annyi diadalmas lövés 
megcsúfolt hősébe,,..

.... A segédek, tanácskozásánál Jávorka 
százados óvatosan felvetette azt a kérdést, hogy 
vájjon szabályszéíGr volt e Október eljárása, mi
kor térdrebukott és: úgy tüzelt ?I.. .

— Mi*cso-dfcá ?!. .. fortyant, fel a tábor
nokaKikérünk mji£imknak̂  mindenféle hamis 
ins/inuaciónokat es értelmetlenségeket 1 Ha ne
kem akaródzik^aSban á.ijioment; mikor lövöl
dözöm máganiátvan jogom a fejem búbomra 
is ugrándozni maimat! Unglaublich so was! 
Fennlártogatja ezt furcsa ízé ... akadékosko
dásodat Herr Rittmeisler ?1 — mérte végig villogó 
szemmel a százaobst.

Jávorka sietejt takaródét fújni.
A mi kis Csoportunk, Október báróval a 

legvidámabb hangulatban robogott a kardpárbaj 
színhelyére, a lovassági laktanyába.

A tábprnok uniformisa majd szétpattant a 
büszkeségtől. /

— Eztet jievezem aztán mesterlövöldözés
nek ! — mondotta? Európa sampiori lövőjének 
á kezedből kilövöldözni a pisztolyodat sebesülés 
nélkül 1.... Unglaublich so was I ... Ha-ha-ha !

.. . Éh mafigpn szívesen bukfencet vetettem 
volna az autóbah. uAz orvos kuplékat énekelt.

Csak a bár^grizte meg fölényes nyugalmát.

tekintse azt az elszánt magyar akaratot és 
öntudatos elhatározást, hogy ;midgenis a rosszul 
informált nagyhatalmaktól a jóíinformált nagy
hatalmakhoz fellebbezzük meg a trianoni Ítéletet 
és élve a népszövetségi statútumoknak adott 
jogunkkal a mesterségesen, megszabott határok 
kiigazítását, tehát a békeszerződések revízióját 
követelni soha meg nem szűnünk. Sőt, éppen 
a mostani genfi perben lett a reviziókérdés
— hogy úgymondjuk szalonképessé, mert 
most ejtették ki a hatalmak tanácskozó asz« 
tálánál először a revízió szót és magyar fő
delegátusnak erre vonatkozó okfejtését az olasz 
fődelegátus a leghatározottabb formában alá
támasztotta, amikor kijelentette, hogy revíziót 
követelni annyi, mint Európa békéjét meg
szilárdítani. Kormányunknak egészséges Ítélő
képességét és éleslátását igazolja az a kül
politikai orientáció, amelynek első értékes 
eredményei Genfben már jelentkeztek. Kül
politikánknak ez az egészséges iránya, amely 
Róma, Varsó és Berlin közt von háromszöget 
és Budapestet ennek szárai közé helyezi, két
ségtelenül bebizonyosodott. Olaszország és 
Lengyelország genfi szereplése nem hagyhat 
kétséget aziránt, hogy külpolitikánk a nemzet 
legélelbevágóbb érdekeit szolgálja és pedig jól 
szolgálja. Hogy a Genfben jelen nem volt 
Németország sajtójának egy részénél bizonyos 
elkedvetlenedés észlelhető, az, amint a minisz
terelnök legutóbb a parlamentben mondotta, 
nem a német szimpátia hiányára, hanem e£yéib 
okokra vezethető vissza. Ennek ellenére a 
hivatalos Németországgal való jóviszony gondos 
ápolása nemcsak azért érdekűnk, mert volt 
szövetségeseink szomszédságában élünk, hanem 
azért is, mert Németországnak súlya Kőzép- 
európában semmivel sem csökkent, sőt növe
kedett. Tagadhatatlan tények ezek és mérle
gelésünk eredménye kettős: először az, hogy 
Genfből valóban emeltfő veit tértünk haza, 
másodszor pedig az, hogy külpolitikánk helyes 
orientáción alapul.
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BÚDAPESTEN<flegolcsóbb és a pálya
udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vízgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.
Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 
Kiszolgálási dij csak 10 fillér.
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— Ne szorongassátok agyon a kezemet, 
mert még szükségem van rá a kardforgatásnál I...

.. . Annál idegesebb és puskaporosabb 
hangulat uralkodott azonban a másik autóban.

-- Megcsúfolt a saját fegyveremmel, a 
pisztollyal, — morogta maga elé az őrnagy. .. 
Rendben van! En meg fogom őt ölni a saját 
fegyverével, a karddal!. ..

Jávórka hidegen elhúzódott és kibámult az 
ablakon. A másik segéd, Vass alezredes ózoné
ban ellenségesen nézte végig az őrnagyot.

— Nézd Victor! Jobb lesz, ha nem szá- 
jaskodsz, mert még nevetségessé teszed magad. 
Október nobilis ellenfél. Kezében volt az életed 
és béérte azzal, hogy a legártatlanabb formában 
tett harcképtelenné. A kardot pedig ne nagyon 
emlegesd. Mert ezen a téren azután Október 
úgy hasit szijjat a bőrödből, ahogy akar! . . .

*

A lovassági laktanyában...
.. . Most már felszabadult lélekkel, szinté 

kedvtelve gyönyörködtem a két meztelén felső 
testű, pompás emberpéldányban.

Victor ölestermelű, robuszlosalak. Aránya
ival és görcsös izmaival valóságos Herkules.

Október félfejjel alacsonyabb, de fess és 
hajlékony, mint egy jaguár.

Amint kardját megvillogtatta az ablakon át 
bezuhogó reggeli napfényben, mintha a mitho- 
lógiai Apolló állott volna előttem.

— Állás 1... Rajta I .,. vezényelt a tábornok.
(Folyt, kövj



Szelényi j^ o š  igazgató-lelkész ünneplése 
papi működésének negyedszázados jubileumán

Szarvas evangélikus társadalm a meleg ünneplésben részesítette
szeretett lelkipásztorát

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason december hónapban Kossuth László 
„Remény“-gyógyszertára látja el.

istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvü isten- 
tisztelet úrvacsoraosztással. — Karácsony első napján 
a nagytemplomban tót. az újtemplomban magyarnyelvű 
istentisztelet. — Karácsony második napján a nagy
templomban tót, 10 órától magyar, az újtemplomban 
tótnyelvű istentisztelet, [mindkét templomban úrvacsora- 
osztással.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap reggel
6 órakor utolsó hajnalimise, fél 9 órakor csendesmise, 
10 órakor szentbeszéd, nagymise. Délután fél 4 órakor 
litánia. — Hétfőn reggel 8 órakor csendesmise, éjfélkor 
nagymise. — Kedden, karácsony első napján reggel 6 
órakor pásztorok miséje, fél 9 órakor csendesmise, 
10 órakor' szentbeszéd, nagymisc, fél 12 órakor csendes- 
mise. Délután fél 4 órakor vecsernye. — Szerdán fél 9 
órakor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagymise. 
Délután fél 4 órakor vecsernye. — Hétközben újévig 
reggelimise 8 órakor.

Református istentisztelet vasárnap délelőtt 10 
órától az Árvaház dísztermében. — Kondoroson az 
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van 
istentisztelet. — Karácsony első napján délelőtt 10 óra
kor istentisztelet úrvacsoraosztással, délután pedig fél 
3-kor az Árvaház dísztermében. — Karácsony másod
napján Kondoroson lesz isientisztclet úrvacsoraosztással 
az ev. templomban.

— Kellemes és boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánunk lapunk minden barátjának, olvasóinknak, 
előfizetőinknek, hirdetőinknek, munkatársainknak.

103. zsoltár
Garay Samu költeménye

Áldjad én lelkem az Urat 
S minden bensőm, nevét.
Imádjad buzgó lélekkel 
Léted szent Istenét.
Ne feledkezz meg* atyai  ̂ ~ ,
Jótéteményéről 
S minden bűnödet bocsátó 
Nagy, szent kegyelméről.

Betegségedből Ó gyógyít 
Csodás balzsamával 
És életedet gondozza 
Örök hatalmával.
Késedelmes a haragra,
Irgalmaz, könyörül,
Bár megfizet álnokságért,
Minden bűnt letöröl.

Amilyen távol a nagy Ég,
A rossz, bűnös földtől,
Olyan nagy az Ő kegyelme,
Irgalma — öröktől.
Amilyen távol napkelet,
Napnyugat egymástól,
Ügy veti el a vétkeket 
S megment kárhozástól!

Áldjad én lelkem az Urat 
S e föld minden híve,
Áldja áhítattal, hittel 
Hálát zengő szíve:
Jézus érettünk született,
Hogy mind Övé legyünk.
Vétket, bűnöket elhagyva 
Végre már jót tegyünk!

— Karácsonyfa-ünnepély. E hó 23-án va
sárnap délután 5 órakor az Árpád-szálló 
dísztermében karácsonyfaünnepély lesz nagy 
műsorral. Belépődij nincs.

— Köszönetnyilvánítás. A csabacsüdi ev. 
egyház ezúton is hálás köszönetét mond 
másodfelügyelőjének vitéz Tepliczky János
nak, amiért az imaház mennyezetét saját költ
ségén kimeszeltette.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Kon- 
rád Emil oki. középiskolai tanár, szarvasi 
születésű gyulai lakos nevét „Kismarjaidra 
magyarosította.

Ezelőtt kilencévvel, az akkori lelkész- 
válaszláson a szarvasi hívek figyelme és 
szeretete, megértése, magyaros érzése egy 
pályázó lelkész felé fordult, akit akkor üldöz
tek el a megszálló csehek otthonából, a 
szépséges Felvidékről. Éjszakának idején 
menekülnie kelleti hű hívei, szeretett családja 
köréből és fájó szivére* sok csalódáson és 
bántalmon átment lelkére vigasztalólag hatott 
a szarvasi evangélikus hivek megnyilvánult 
szeretete. Szelényi János kilenc évvel ezelőtt 
került Szarvasra és az . 9 szeretet, amely 
érkezésekor fogadta őt^az elmúló évek 
folyamán erősödött, kitermelte a megértés és 
elismerés szép virágait és most, hogy Szelényi 
János a szarvasi ev. egyház igazgatólelkésze 
lelkésszé avatásának huszonötödik évfordu
lóját ünnepelte, az ünnepséget bensőségessé, 
melegebbé és sokszorozoitan szebbé, a kar
társak, tisztelők, hivek, bórátok önzetlenül 
megnyilatkozott szeretete t$Ue. Szelényi Jánost 
lutheri hitének . erőssége, önzetlenségben 
megnyilvánuló puritánsága,; fenkölt gondolko
dása, lángoló hazafisága, családi életének 
tündöklő példája, közvétlenségének szív- 
melegsége, lekötelező figyelme a szarvasi 
hivek egyik kedvelt lelkipásztorává tette és 
most, hogy ő ünnepel, ünnepségéből részt 
kér híveinek sokezerre rugó tömege és 
minden jókívánságával halmozza el őt és 
családját. Szelényi János nemes szellemének, 
papi és emberi kiváltságának dicsérete 
volt .az a meleg ünneplés; amelyen őírésze- 
szesitették.

*■ ,

Hétfőn délelőtt kitárullak a nagytemp
lomi ősi paróchia, a vendéget mindig szíve
sen látó ajtajai és az üdvözlő küldöttségek 
hatalmas csoportjai keresték fel a közbecsü- 
lésben és szeretetben álló lelkészpárt. A 
zsúfolásig megtelt lakosztályokban összegyűlt 
ünneplők előtt Borgulya István másodfel-

— Dr. Tóth Pál felszólalása az Országházban.
A múlt hét csütörtökjén a képviselőház ülé
sén. a gyógyszerész-javaslathoz dr. Tóth Pál, 
a szarvasi kerület országgyűlési képviselője 
is hozzászólt. Beszédében a patikák szapo
rítása ellen beszélt. A kérdést — szerinte — 
nem lehet tisztán üzleti alapon elbírálni, 
mivel a gyógyszerészek mérget szolgáltatnak 
ki. — Ugyanakkor felszólalt az iparfelügye
lők jelentéséhez is. Beszédében hangoztatta, 
hogy meleg szeretettel viseltetik minden ma

ügyelő méltatta Szelényi János érdemeit 
emberi és lelkészi kiválóságait és a mostani 
hitetlen világnak a szép élet felé fordulásáért 
könyörögve köszöntötte fel az -ünnepeltet és 
feleségéi, majd átnyújtotta az egyház aján
dékát: egy Bibliát. Ezután Pataki János, az 
ev. iskolák igazgatója a tanítóság nevében 
mondott lendületes köszöntőbeszédet, mél
tatva Szelényi János lulheri gondolkodását 
és rajongó honszeretetét. Rutlkay Sándomé a 
Protestáns Nőszövetség, Palkovics Júlia a 
Leányegyesület, Szlovák Miklós vallástanár 
a Luther-szövetség, Molnár László igazgató- 
tanitó a községi tanítók és óvónők, Raskó 
Kálmán gimnáziumi igazgató a Vajda Péter- 
gimnázium igazgatósága és tanárikara nevé
ben üdvözölték Szelényi Jánost, aki meg- 
hátódottan, élettörténetének vázolásával mon
dott köszönetét a szarvasi evangélikus 
társadalom szeretetének ezen kedves és 
megható megnyilatkozásáért. Egy békés falusi 
házból indult az életbe — mondotta — 
amelynek puritán egyszerűségű falain a 
töviskoszorúktól szenvedő Krisztus és a nagy 
magyar szabadsághősnek : Kossuth Lajosnak 
képe függött. A hitnek és a hazaszeretetnek 
ez a két szimbóluma kiséri őt ma is. Majd 
megrázó szavakkal ecsetelte a megszállt 
területről való kiüldöztetésének történetét és 
hálás szeretettel emlékezett meg a szarvasi 
hivek jó szivéről, segítő szeretetéről. Beszéde 
alatt a meghatódottság és együttérzés könnyei 
buggyantak ki a szemekből. írásban üdvö
zölték többek között a jubiláló lelkipásztort: 
a kerület püspöke dr. Raffay Sándor, a Köz
ségi Elemi Iskolaszék és az Iskolánkivüli 
Népművelési Bizottság.

Szelényi János negyedszázados papi 
működésének jubileumi ünnepe a szarvasi 
ev. társadalom feledhetetlen ünnepe volt.

Orosz Iván

gyár iránt, aki a kétkeze munkájával keresi 
a kenyerét. Minden olyan rendszert elitéi, 
amely feleslegesen kizsákmányolja a mun
kást. Az alföldi nagyközségekben legtöbb
ször csak a szikvizüzem képviseli a gyár
ipart és a téglagyár a nehézipart. Szeretné, 
ha az alföldi mezőgazdasági terményeket 
feldolgozó gyárak sűrűbben lennének. Elis
meréssel szólott a hivatásuk magaslatán álló 
iparfelügyelőkről, majd egészség- és munkás- 
védelmi szempontból birálta a jelentési, ame
lyet elfogadott.

TISZTA VETELT BIZTOSIT
a világvevő rádiósorozat: 

P H I L I P S  

Oktoda 4+1 
Junior 2+1

CSERE, VÉTEL, ELADÁS. DÍJTALAN BEMUTATÁS I

Villanyszerelés. LATICEL guml-ülöpárna.

D A N K Ó  műszerésznél, Árvaház.
ORION készülékek is kaphatók. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

S T A N D A R D
Super 35—5+1 
S u p e r  X —3+1 
Super 2X —2+1
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_  delegátusa
(Karácsonyi mese.)- 

Irtai Molltórisx Pál

Körülbelül este íéf nyolc lehetelt. ami

kor Sir John Cambellon Archibald királyi 
tanácsos, a. leszerelési bizottság állandó ta
nácsának elnöke elhagyta a Népszövetség 
épületét. Fáradtan lépett végig az oszlop- 
csarnokon, a márványlépcsőkön és szó nél
kül beült,a r e á  várakozó.csillogó gépkocsiba.

■ Kényelmesen hátravelelie magát a puha 

ülésen és még hallotta, amikpr a motor erő
teljesen zúgni kezdett, a m ik o r  , nekilendült a 
lényben úszó városnak a könnyű kocsi, az
után nem gondolt semmire sem. Egy, kicsit 
fájt-a feje. Nem. csoda, merttna nagy tárr 
gyalás. folyt odafenn. A tengerészeti leszere
lés kérdésében a vita nagyon élénk volt. ha 
minden igy halad, akkor talán a .jövő hétre 
sikerül tető alá hozni az egyezményt. Akkor 
pedig emlegeini fogja az egész világ Sir 
John Cambellon Archibald nevét, mert az 
egész hatalmas mű. az ő nevéhez fűződik. 
Jóleső érzés hatotta át erre a gondolatra, 
ide abban a pillanatban eszébe jutott; , hogy 
az irattáskáját fenn felejtette , az ^ülésterem
ben. Igen .v. pontosan emlékszik rá,,.olt fe
küdt előtte a zöldposztós asztalon és valór 
szinűleg akkor felejtkezhetett meg. ióla, ami
kor kiment a büfíébe. Kellemetlen eset, most 
már vissza kell mennie a táskáért,. holnap 
ugyanis karácsony és előkészíthetne néhány 
dolgot a jövőheti ülésszakra.; Különben is a 
táskában-fontos okmányok' vannak; melyek: 

riek-nem szabad élvészniök. ‘ . '•
■"'" Szólt' teliét a kocsivézetőnék, mire ,a 
hatalmas .autó pillanatok alatt megfordult és 
nem telt bele egy .perc. ismét ott állott a 
népszövetségi palota bejáratánál. .

Felsietett a lifthez, feSvilelte magát és 
a-másödik emeleten, a puha szőnyeggel bo
rított folyosón kissé szorongó érzéssel sietett 
végig,: arra gondolt ugyanis, ;hqgy hátha .va

laki elvitte a táskát. Éppen be-akart lépni 
á teröjjnbé; amikor egy pillanatra ..meghök- 
kerit, mert belülről hangos beszéd zaja hal
latszott. Egy percig tanácsot.^artött önma
gával, azután lenyomta a ̂ Idlirtcset és belé
pett. Odabenn együtt volt az egész tanács. 
A delegátusok teljes számmal ültek helyü
kön,’ mintha regdes ülés volna. Felsíetétt az 
elnöki, emelvényre és úgy mint máskor, meg
nyitotta az ülést. Erre felflílal̂  ggy delegátus 
és száraz,. monoton hangon beszélni kezdett. 
Az elnököt már nem érdekelte az irattáska, 
a beszélőre sem tudott figyelni, szeme előtt 
ögszefotyl minden, a beszéd zúgássá vált, 
c ^k  egy arcot látott mindig maga előtt." A 
terem jobbszélén egy szürkeruhás-fia talem- 
bér állott. Ennek az arca volt olyan- külö
nös. Ott állott csendben^ terem falához tá
maszkodva, mert mái nem ' jutott • részére 
ülőhely mosolygott. A. mosplygott, dé moso
lyában’vott &tíami végletéit fájdalom, úgy
hogy valahányszor " ránézett, utána szinte 
megborzongott.' Ezt az embert, még: soha 
némi láttá é^ üléseken, de úgy rémlett, mint? 
ha az arcát valaholfnárlátta .volna. Hqsz- . 

szatx tűnődött, hpgy yajjpn ki lehet az a 
szürkeruhás' fiatalember,' fájjon melyik ál
lamnak a képviselője.

A  .‘íazó'nö.liiépDeiB abbahagyta ’-a; -li?sẑ - 
_det,. mire az elnök fel akart _ ájlani, _hogy; 
megkérdezze az 'ismeretiéit' szilfkerahástóK

/hc^£;jgésodar és kére? ̂ IjJterus nem 
iiyjíh^tt'a ajkál szóra, njefl ;a .terem végéből 
élpröhant egy zömökalak, felhágölt: á ; ’szó- 
: noki emelvényre,'■ rnaga-elé dpbott^egy cso
mó îratot és nagyhangún beszélni kezdett. 
Az elnök, hogy elkerülje az ismeretlen tekin
tetét, próbált a beszélőre figyelni. Elképedve 
vette, azonban észre, hogy ez az ember 
homlokegyenest ellenkezőjét vitatja annak, 
amirpl ő már hónapok Óta .beszél és amire 
igyekszik rávenni a delegátusokat. Ez az át
kozott alak mondatonként boncolgatta szét 
és tette semmivé szépen felépített beszédeit. 
Kimutatta, hogy a leszerelésnek soha nem 
szabad megvalósulnia. Hanem ellenkezőleg 
be kell. vezetni a kötelező felfegyverkezést. 
Minden állam tízszerezze meg haderejét szá
razon és vizen. Bejelentette, hogy az az ál
lam, melyet képvisel mér hozzá is fogott a 
beruházásokhoz, é címen új, horribilis ösz- 
szegű adókat vetettek ki, feltalállak egy olyan 
műszert, mely zsebben hordozható és kilo
méternyi távolságról el lehet vele süllyesz
teni a legnagyobb hadihajót is. — „Itt a 
hatalom Uraim l itt van a zsebemben l — 
kiáltotta vigyorogva és zsebére ütőit.

Éz az ember olyan volt, mint egy őrült. 
A:.hang gurgulázva szakadozott ki torkán, 
otromba kezeiyel szélesen gesztikulált, á de
legátusok pedig minden szavát helyeselték. 
Mondatainak végét dühös , diadalorditással 
pecsételték, meg, a félig megvilágított terem
ben úgy. festetlek a frakkos diplomaták, mint 
a fenevadak, képesek lettek volna már egy
mást i& megölni. Csak a szürkeruhás állott 
nyugodtan és mosolygott. .

Az' elnök .megragadta a: csengőt és 
csengetni kezdőit; de hiábavaló volt. Akkor 
két marokra fogta és úgy rázta, az átkozott, 
őrüli szónok azonban nem zavartatta magái, 
erre megnyomta a . viharcsengőt, de a dele
gátusok a szemeközé neveltek, felugráltak 
helyeikről és kórusban, üvöltöttek : Éljen a 

háború I . •. Éljen a halál I . . .
• Ekkor előlépett a. .szürkeruhás, lassan 

fellépett az elnöki asztal mellé. A megvadult 
delegátusok, amikormeglátták . egy; percé 

■meghökkentek, de; az^tá^qítá^erűsyi Rú
gott fel á kérdések áradata... „ki mqga ?!... 
mit keres itt?... hé teremőrökT... melyik 
államot képviseli. . .  dobják ki . . .  halljuk, 
halljuk’ b e s z é l j e n — A szürkeruhás pe
dig arcán azzal a fájdalmas mosollyal, meg- 
simitotla rövid szakállát és szelíden szólt a 
tömeghez: „Én a názáreti Jézus vágyók . . .  
Isten országának delegátusa

A tömeg énre meglepetten felzúgótt. A 
szürkeruhás pédig továbbfolytatta: „Azért
jöttem közétek, hogy békességet teremtsek... 

. J)icsőség az Istennek.. . a földön pedig bé
kesség és az erőterek ; közölt jóákaraf .v.: ’‘l 
Éjre valaki hátul elnevette. magát« A, ílele- 
gátusók azonban visszafordultak; ésdurván 
rászóltak az illetőre. De az incidens csak 
egy pillanatig 'tartott, utána ismét a kérdések 
özöne .zúdult, a .szürkeruhás felé. Olyan nagy 
volt a zaj, hogy nem iá lehetett kivenni, 
hogy mit b̂ ssséV a delegátusok csak azt hal
lották, amint mondotta: “ . . ,  Én vagyok a 
feltámadás éé az élet, aki énbenném bízik 

■az örökké élni-fog l" , . v . ' - • •.
És ekkor csoaá'történt: az' ismeretlen 

fiatálemtíerről lehullott :a szürke hétköznapi 
’piha, %|ét glória övezte,* ott állott a megsze-

.ériiíbeté  ̂ewjJL f%é| palástban. Valami 
. titokzatos égi fénnyjeT körülvéve. A teremben 
" élőször^halkan, majá imihclihlöibb “ 'erősödve

felhangzott ismerős ̂ elodia^-és a dele
gátusok ráifcniertekaíégen’ elfelejtett kará
csonyi énekre. VégeTlett a vitának, egymás 
nyakába Borultak' Jés; úgy 'sírlak? Isten orszá
gának !deÍegátuéa pedig ott. állott közötlük.

• Az elnök hirtelen elővette az egyez
ménytervezetet. felolvasta a térdrehullott de
legátusok előtt. Kitörő éljenzéssel fogadták, 
minden állam képviselője egyszerre rohant 
fel az emelvényre, a toll kézről-kézre járt, 
az iratra tintacsepp esett, elmázoiták, de 
nem törődtek véle, az. volt. a fődolog, hogy 
létrejött a nagy egyezmény a világbékéről, 
a lelkek békéjéről. A győztes államok ön
ként ajánlották fel a revíziót' a legyőzőitek
nek, sírva kérlek egymástól bocsánatot mim 
denért, ami történt. Már valósággal újjongtak. 
Isten országának delegátusa pedig’ ott “ állott 
közöltük és .mosolygott, de mosolyéból már 
a béke, a szeretet sugárzott. Az érdemren
dektől fényes diplomaták egészen megitta- 
sodlák ettől a mosolytól: Kinyitották az ab
lakokat, kiállottak az erkélyekre, úgy kiéi
től tákle az uccára, hogy megvan a nagy 
egyezmény, itt az örök béke. Az emberek 
odalenn eleinte nem értették a dolgot, dé 
azután ők is éljenezni kezdtek. ■. A palota 
előtt hatalmas tömeg verődött össze, a for
galom megakadt,; autóbuszok, villamosok, 
autók utasai Jeugráliak és egymást csókolva 
adták tovább a nagy hirt, A rend teljesen 
felbomlott, de., a rendőrök eldobálták gummi- 
botjaikat, ők is mentek a tömeggel. A ven
déglősök minden ételüket kihórdták az uc
cára és megvendégeltek minden emberti 
Fentről pedig a csillagos égből állandóan 
szűrődött a karácsonyi melódia. Hírszolgálati 
irodák, rádióadóállörrtások világgá röpítették 
a nagy hirt, az egész földgömb egyetlen ha
talmas újjongas vplt, áz emberek már nem 
is tudtak sírni, csak leborulva imádkoztak 
az uccák kövén. Ott volt közöltük az elnök 
úr is, vitték uccáról-uccára, lökdöste a tö
meg . . .  jobbra . . .  balra.... egyszerre csak 
valaki megrázta a vállát.. . elmosódott előtte 
minden és felébredt: A .soífőrje szólt hozzá : 
„Kegyelmes Uram ilt vagyunk a hotel előtt... 
méltóztassék kiszállni*'. r

Karácsony estén • •.
Bajkay Lajos verse

Feljött a csillag, milliók várták 
Fénye egyre mind ragyogóbbra gyiil, 
Örvendezzetek nyomorgók, árvák: 
Megszületett a Megváltó, az Űr i

Jászol az ágya, szénán szcqdereg, . 
Megtérő nyáját várja, :ötéH —
Aki;hozzája szívvel k§;cleg, .
Életét, üdvét nála föllel! r>

Három királyok,, bölcsek, pásztorok 
Hajtsátok meg hát roggyant térdetek — 
Mennyet karok földre szálljatok 
S szfent zsolozsmákat énekeljetek i

Nyissatok ajtót gunyhók, paloták, 
Kopogtat rajt’ a békê  szeretet:
Minden tévelygő lelje ma hónát — ,
Halál felett az örök életet.... •

Feljött a csillag, tündöklő fénye ' '> 
f A végtelenbe száll, ragyogva fut:

Embermtlliók hulljatok térdre, - •*
Háromkirályok oldjatok sarut I

— ' Választmányi ülés. A Nemzeti Egység 
szarvasi szervezetének ' választmánya de
cember 23-án délután 2 órákor a Polgári Körr 
ben ülést tart.
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— Frontharcos bál. A' szarvasi frontharcos 
szövetség január 12-én rendezi nagyszabású, 
zártkörű Frontharcos* bálját. A rendezőség 
nagy felkészültséggel dolgozik, hogy a bál 
a hires régi békebeli bálák nívóját minden 
tekintetben elérje és ezért nem műsoros-es- 
ié\, hanem igazi bálát rendez.

Karácsonykor
Szabolcska Mihály verte

Legyen az égbolt arca szép derült 
Csillagokkal kirakva mindenütt.
A hold mosolyogva hintse szét sugárát 
Könnyű lepel se, köd se födje vállát, 
Karácsony éjszakáján.

Tiszta legyen, patyolatig felfújt, 
Gyémánt kavicsaival a tejút,
Üdvözletül az angyal táboroknak •
Fel és alá, kik ezen járni fognak, 
.Karácsony éjszakáján 1

* A vándor, hogyha rásötétedett:
Leljen szívélyes, nyájas tűzhelyet.
-S ott asztalához becsülvén a gazda,
A legpuhább nyughelyét néki adja, 
Karácsony éjszakáján 1

Kis házikók nagy paloták felett,
Közös angyal virrasszon; szereteti 
Legyen nyugodt a nagyok szíve-tája,
— Kitartó a szegények tűzifája, 
Karácsony éjszakáján.

S koldus legyen bár, /vagy erős király, 
Midőn az álom majd feléje száll:
Az Úr iránt, ki mindnyájunk királya, 
Jusson eszébe egy sóliajnyi hája, 
Karácsony éjszakáján!

Felejtse a fukar, hogy mije nincs.
A rab: kezén, hogy súlyos a bilincs. 
Sehol a messzi, széles föld határán, 
Szív egy se légyen elhagyatva árván, 
iCárlcsony éjszakáján!  ̂ ’

Ha lenne mégis, kinek éberen,
Balzsam sebére sehol sem terem, 
Fordulva a szeretet Istenéhez:
Álma legyen legalábly bóldog^ édes 
Karácsony éjszakáján!

— Halálozás. Kertész György szdrvasi hen
tesmester 35 éves korábán a múlt héten 
váratlanul elhunyt: A melegszívű, finom mo
dorú, mindenki által nagyrabecsült iparos 
halála megrendítette Szarvas lakosságát. Mint 
a Leventé-Egyesület buzgó és fáradságot nem' 
ismerő oktatója hosszú: éveken át felettesei
nek legteljesebb elismerésével töltötte be 
nehéz és felelősségteljes, hivatását. A rábi- 
bizott tornászszakasz nagy hozzáértésének 
szolgalmával minta-szakasz, a vármegyében 
mihclenüM ’előhyösen ismeri csoport voít, 
tornaversenyeken elért ■ sok szép sikere 
az ő munkájának volt az: eredménye. Te
metésén a Levente-Egyesület vezetősége és 
sok tagja, az lparlesíüiet henlesipnrí szak- 
Dszláfránaft tagjai/ a' Frontharcos - Szövetség- 
lelyí csoportjának és barátai-
lak;és .liöĴ előinek ho.it t*zá?,ra felmenő • tö
mege vell részi me^yászolva a fiatalon el- 
lunyt Melegszívű iparos megrendítő elmúlását.
>— .Kttzüyfllós* A csabacsüdi ev. egyház 

?3-ánvÍartja közgyűlését. Erre ezúton is tisz- 
eleltel meghívja az érdekelteket.

Karácsony másodnapján lesz 
az

A közönség nagy érdeklődéssel várja az iparosság hagyományos bálját

A szarvasi Ipartestület hagyományos 
táncmulatságát—  mint már közöltük is — 
karácsony másodnapján, szerda este fél 9 órai 
kezdettel rendezi meg a bál agilis rendező
sége az Árpád-szálló dísztermében. A bál 
iránt, mint minden évben, úgy most is egész 
városban osztatlan érdeklődés nyilvánul meg 
és az előjelekből itélv ,̂ úgy erkölcsileg, mint

anyagilag is szép sikerre van kilátás. A bál 
meghívóit már szétküldték, de . ha valaki 
tévedésből nem kapott, jelentse igényét az 
Ipartestületben. A bál jövedelmét az Ipartest 
tület könyvtára javára fogja felhasználni és 
a nemes célra való tekintettel felülfizetéseket 
köszönettel elfogadnak.

— Az orvosok érdekképviselete. A várme

gye orvosai most tartották meg a vármegye 
törvényhatóságába küldendő érdekképviseleti 
tagválasztásukat. Szarvasról’ póttagnak dr. 
Tokáy Lajos orvos került be.

Karácsonyi fohász
Ünnepek ünnepe, a szeretet legszentebb 

szimbóluma, szivünk legforróbb szereíete'vel üd- 
vözlünk. Elhoztad nekünk most is a szent ad
ventétmeggyújtotlad apró remény fáklyáidat 
szikkadt( elreálisodolt szivünkben. ígéred, hogy 
elküldöd hozzánk most is a szent Újszülöttet, a 
mennyei szeretet eszményképét. Mi pedig gyarló, 
fásult emberek felengedjük kissé a közöny pán- 
célburkait s kitárjak előtte szivünk legtitkosabb 
reteszajtót is. Küldd csak mielőbb a drága Új
szülöttet, hadd nézzen a szivemélyére minden 
megkínzott magyarnak. Vizsgálja meg mindegyik 
legszentebb, legforróbb' vágyát. Az öntudattal 
biró gyermektől kezdve a legidősebb aggastyánig 
minden magyar szive telve van elégedetlenséggel, 
megcsonkitóink iráni egekig lobogó gyűlölettel. 
Ilyen gondolatok, ilyen fájdalmas égések köze
pette várjuk a széni Újszülöttet? Nem, ez lehe
tetlen. Hozza el a sfént Megváltó a magyarnak 
az igazi felebaráti szeretetet, a megbékélést s 
keltsen szent ■ érzelmeket ellenségeink ádáz lelké
ben is. Hiszen mi úgy vágyunk már a meg
békélésre, a tiszta szeretett e s ennek már éppen 
itt az ideje. Jól tudjuk, hogy a szeretet hatalmas 
erő, de már ez. is emberfeletti tőlünk, amit eddig 
kibírtunk, hiszen mi csak gyarló emberek vagyunk. 
Ö is jól tudja/ hogy ezeréves szenvedéseink, 
hiéggyaláztatásunk között ÍSílSn a legretteneiešebb 
a. mi csonkításunk volt. Ezt kibírtuk. Zúgolód
tunk, rettenetesen fájt, mint az anyának, ki édes 
gyermekét vesztette el, de nem gyűlölködtünk, 
azt hittük, egyszer majd belátják, hogy ez. em
bertelenség. Elszakított Véreink is sókat szenved
tek, de ők is bíztak a jobb jövőben. S mi 
történik tizenötév múlva ? Szerencsétlen, tehetetlen 
aggastyánokat, gyámolatlan gyermekeket, ingyen- 
szolgálatra kihasznált férfiakat s védetten nőket 
a legrettenetesebb módon utolsó kutyáknál is 
dllatiasöbbah átlökdöslek á ' haláron. KifÓSzt&á, 
kirabolva,, i meggy alázva gördülnek, át a határon

a kitaszitottak-ezrei á zsúfolt marhavagónokbahí, 
A vonatok dübörgései; a kitaszítottak jajveszé
kelései nem ébreszthetnek bennünk szeretetteljes 
tűrést, hanem fékezhetetlen gyűlöletet. Küldd a 
szent Megváltót, váltsa meg ennek a porbasújtott 
népnek rettentő bűnét, a gyűlöletet. Hozza el a 
megelégedést, az igazságot, a megbékélést, hozza 
el ennek a reménytelen, sanyargatott hazának 
a szent békét I Hadd legyen a tizenötödik trianoni 
karácsonyunk hatalmas■, örömtüzeket gyújtó, igazi 
szeretet ünnepe. TÓTH GYULA

— Országjáró betlehemesek. Az utóbbi évtize
dekben az egykori oly sok szépséget őrző 
betlehemes-járás majdnem mindenütt csak 
iskolásgyermekek játékává lett. Újabban azon
ban egyes vidékeken ismét erősen fellendült 
a felnőttek körében is. A napokban megje
lent Szarvason is egy betlehemes társaság, 
akik Mezőmegyerből indultak országjáró út
jukra, hogy kántoló rigmusaikkal hirdessék 
mindenütt karácsony közeledését és a már- 
már elvesző önzetlen szeretet isteni ado
mányát.

— Alapszabály láttaqiozás. Á bélügyriiinisz- 
ter az Öcsödi Kinizsi Torna Kör alapszabá
lyait Iáttamozta.

Prágai módra készült sonkák pácolására 
3 sonka védjegyű

MAGYAR SONKAPÁC!
Jól és biztosan konzervál. 

Sonkának, húsneműnek kitűnő zamatot ad. 

Főraktár Szarvas és környéke részére:

K o v á c s i  k P á l
fűszer- és csemege-üzlete.

Ugyanott sertésvágáshoz rizsek és fűszerek 
legjiitányosabban szerezhetők be.

Karácsonyra
legszebb

Vásároljunk ifjúsági és szépirodalmi könyveket

(a gimnázium közelében)

Kedvező fizetési feltételek!



PONYVA és ZSÁK
gyártmányaink gazdakörökben való 

eladására keres jól bevezetett 
megbízható jutalékos■ ■ ■■ ■ • ■ • ü g y n ö k ö t

versenyképes gyárvállalat. Ajánlatok
„Biztos jövedelem 856“
jeligére BLOCKNER J. hirdetőjébe,

Budapest, VI., Andrássy u. 14. küldendők.

Gondolatok az Iskolánkivűli Népmáve« 
lesi Bizottság méhészeti tanfolyamával 

kapcsolatban
Irta i Tnsják Pál

A magyar élniakarás újabb tanújelét 
adta Szarvas közönsége, élén Némethy Samu 
ny. polgári iskolai igazgatóval, Wágner Géza 
gimn. tanárral, Marozsy (Mareczky) János 
állampénztári igazgatóval és Szlovák Miklós 
vallástanárral, mikor a kultuszminisztériumban 
kieszközölték és személyes közreműködésük
kel lehetővé tették a most folyamatban lévő 
méhészeti tanfolyam megtartását. A tanfolyam 
előadásait az állami elemi iskolában tartják 
hetenként kétszer, vasárnap délután 2—4 és 
csütörtökön este 7—9 időközökben. A tan
folyam vezetői szívesen látnak olyan hall
gatókat is, kiknek nem áll módjukban rend
szeresen látogatni a tanfolyamot. Ezzel a 
tanfolyammalis bebizonyította Szarvas minden 
szépért, jóért és nemesért lelkesedő társa
dalma, hogy a tanfolyam lelkes vezetőinek 
fáradozása nem volt hiábavaló. A nagyszámú 
hallgatóság buzgó érdeklődése, hogy a nép 
sorsát szivükön viselő vezetőink fáradtságos 
munkája nem marad meddő és a tanfolyam 
nehéz munkájának eredményei minden bi
zonnyal jótékonyan hatnak majd ki a jövendő 
méhészetére és igy közvetve városunk és 
hazánk javára. A tanfolyam előadói a fent- 
emlitetteken kivül, akik egyéni tapasztalataik
ról számolnak be sok értékes dologgal többek 
között a következők: Stefáni Pál, Csasztvan 
János, Tomka Pál és Zsigmond Sándor 
szarvasi méhészek, kiknek előadásai méltóan 
sorakoznak az elméleti tudást szétszóró neves 
előadók mellé. A tanfolyam hallgatóságát 
ismerve, örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
az előadások iránt a társadalom minden ré
tege szép érdeklődést tanúsít, ezzel is bizo
nyítva a méhészet nagy közgazdasági jelen
tőségét. A méhészet, mint mellékfoglalkozás 
is igen jövedelmező, nem igényel nagy 
befektetést és ma már a szerényebb anyagi 
viszonyok között élő polgártársaink részére 
sem elérhetetlen. Már magában a méhek 
életének ismerete, kitartó munkájának meg
figyelése is sok örömöt szerez annak, aki 
mindezekkel érdeklődő jóindulattal és szere
tettel foglalkozik és gondozásukat szakszerűen 
elsajátítja. Én tiszta szivemből kivánom, 
hogy a tanfolyam nemes gondolkodású ve
zetőinek buzgó igyekezete, áldozatkész mun
kássága legyen á hallgatóság lelkében ered
ményes és serkentő példa arra, hogy a 
méhészeti tanfolyamot kövessék másirányú: 
gazdasági, egészségügyi, jogi és irodalmi 
előadások. Hogy mindezekre mily nagy 
szükség van, azt elsősorban a nép lelkületé- 
nek. kíváncsisága és minden alkalommal 
megnyilatkozott őszinte érdeklődése igazolja. 
Ujabb tanfolyamok rendezésével, erős aka
rattal és lelkes felvilágosító munkával kell 
folytatni a nép lelkületének és tudásának 
építését és művelését erős bizodalommal a 
szebb jövendőben.

— Ifjak jelentkezése. A községi elöljáróság 
felhívja azokat az ifjakat, akik 1914 és 1917 
években születtek, hogy 1935. január 15-ik 
napjáig feltétlenül jelentkezzenek di. Dérczy 
Ferenc jegyzői irodájában.

— Adomány. Özv. Mikolay Jánosné a
szerbek által elüldözött magyarok részére 1 
pengőt küldött szerkesztőségünkbe. A Frecs- 
ka-Mozgó pedig szerdai előadásának jöve- 
mét ajánlotta fel. Wágner Géza 2 pár cipő,
1 rend gyérmekruhá. Nagy Sándor könyvke
reskedő 15 pengő értékű tankönyv Bencsik 
József gimn. 1. o. tanulónak, akit szintén ki
üldöztek a szerbek! és most a szarvasi gim
názium tanulója lett. Pálya Antal 1 P, özv. 
Legyesi Sománé I P. — Gyűlnek a fillérek, 
gyűlnek az adományok. És ezek a felaján
lások és a kiüldözöttek szenvedései kell, hogy 
gondolkodásra késztessenek mindenkit, aki 
nyugodt életét éli. Szegények és gazdagok, 
nézzetek önmagatokba, nézzelek lelketekbe, 
hogy ti mit adtatok nekik, az oly sokat szen
vedőknek. L

— A polgári leányiskola karácsonyi ünnepélye.
A szarvasi állami polgári leányiskola Ifjúsági 
Vöröskereszt csoportja szerdán délután tar
totta meg az intézet tornacsarnokában nagy
számban összegyűlt szülők és az iskola ba
rátai előtt hangulatos karácsonyi ünnepélyét. 
Az énekkar Láposi Kornélia tanárnő finom 
és meleg vezénylése mellett hazafias éneke
ket adott elő pompás összhangban. Pataki Éva
IV. o. tanuló hangulatos, az élet realitásával 
átfűzött megnyitót mondott. Vitái Ilona, Bocs
kay Erzsébet, kenpleresi Szabó Júlia, Bolcsik 
Jolán, Kovács Ilona, Sárkány Gabriella, Vo- 
lenlik Mária, Kugyela Mária kedves kará
csonyi jelenetekben szerepeltek ügyesen, 
Varga Magda szép szavalatával pedig a 
könnyeket csalta elő a hallgatóság szemé
ből. Az előadott masamód- és magyar-tán- 
cok emelkedett hangulatot, teremtettek, di
csérve a táncoló lányok ügyességét. A szép 
ünnepség a szeretetcsomagok kiosztásával 
ért véget, amely á szeretet békés hangulatát 
szófia el a jelenvoltak leikébe.

— Érdekképviseleti választások a törvény- 
hatóságba. Az érdekképviseleti választások 
most folynak le. A vármegyei törvényható
ságba a gazdák érdekképviseletének válasz
tását a múlt hét péntekjén tartották meg. 
Megyebizottsági rendes tagok járásunkból 
Kresnyák Pál, Sinkovics János, vitéz Tep

liczky János és Csabai Kálmán, póttagok 
Csicsely Pál, Valkovszki Pál és Szabó Fe
renc (Öcsöd) lettek. — Az egyházak képvi
seletében Szarvasról Bartos Pál ev. lelkész  ̂
Kondorosról Balczó András ev. lelkész let
tek a megyebizottságba kiküldve.

— Megjelent az Aranykalász negyedik száma. 
A szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági tan
intézet gazdaifjúsági önképzőköre gondosan 
szerkesztett lapjának negyedik száma most 
hagyta el a sajtót. A csinos kiállítású folyó
irat ezen számába Horóczy Géza, Győri 
István, ifj. Szepesi Sándor, Krausz Gyula és 
Pecze Lajos írtak cikkeket, költeményeket, 
ezenkívül Öreggazdák-rovat, hírek színezték 
a lapot, amelyben szép kliséket találunk az 
ének-kvartettről, egy futballmérkőzésről. A 
lap példányonkénti ára 30 fillér.

— Ismét előadják az Első tavaszt. Andai- 
Brodszky hangulatos és kedves operettjét̂  
az Első tavaszt a HONSz szarvasi csoport
jának lelkes és ügyes műkedvelői Szilvesz
ter estéjén a Vigadóban esti 8 órai kezdet
tel ismét előadják. A darab előadása, mint 
arról annak idején beszámoltunk a legtelje
sebb siker jegyében folyt le. A szereplők 
most is a legbuzgóbb igyekezettel készülnek 
a darab ismételt előadására. A nagy érdek* 
lődésre való tekintettel ajánlatos a jegyekről 
előre gondoskodni. Jegyelővétel a HONSz 
árvaházi helyiségében eszközölhető.

— Iparosok és kereskedők érdekképviseleti 
tagválasztása A vármegye törvényhatóságá
nak érdekképviseleti tagválasztását vasárnap 
tartották meg a kereskedők és iparosok. A 
választás nagy érdeklődés mellett folyt le, 
különösen a kereskedők járultak nagyszám
ban az urna elé. A megye minden részéből 
egybegyűlt szavazatok alapján Szarvasról a 
kereskedők részéről Donner Árpád fakeres
kedő, a Kereskedők Egyesülete elnöke, az 
iparosság részéről pedig Tákos Lajos bor
bélymester, az Ipartestület jegyzője kerültek 
a vármegye törvényhatósági bizottságéba.

— Az Ezüst kócsag Öcsödön. Az öcsödi 
műkedvelők nagy sikerrel mutatták be az 
Ezüst kócsag cimű irredenta színművet. A 
szereplők közül Bernát, Jordán, Makai és 
Novotni váltak ki különösen.

---------- - F E L H Í V Á S  --- --------

Karácsonyi nagyvásárt
rendezek nagyon olcsó árakon

RÁDIÓK, C SILLÁROK, GRAMOFONOK, H A N G LEM EZEK , VARRÓ GÉPEK, IZZÓ K , RÁDIÓ- 
----------------------------  CSÖVEK, V ILLA M S ZER E LÉ S I 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 . 35-— P-től 

A legtöbb rádióm veszi »BUDAPEST II.« is.
Gyári képviseletem van: ORION,STANDARD,PHILIPS és EKA hálózati rádiókból, 
MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI GYÁRI ÁRON.

Rádiókban vétel,csere.eladás.Készpénznél nagy árengedmény
Villamazerelések, javítások jótállással, elfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 
Sportcikkek, korcsolya- és vivófelszerelések. HÓCIPÖJAVITÁS FILLÉRES ÁRON 24 ÓRÁN BELÜL.

Mindenkit szívesen látok:

S Z T R E H O V S Z K Y  M Á R T O N
------------  SZARVAS, PIAC-TÉR. Telefon : 59. ------------



Ingyen szerelem
a nálam vásárolt modern 
és olcsó CSILLÁROKAT. 

Asztali állólámpa, valamint 
éjjeliszekrény(lámpa olcsón 
kapható. 

TILLANYSZERELÉST olcsón vállalok. 
Díszes rojtos ernyők, tulipánt 
ernyők olcsó áron. 

Komplett zseblámpa elemmel 88 fillér!
Friss zseblámpa-elem. — 
Telepes rádiók nagy vá-
mC7ÍÁM nA n

Rádiócsövek! Hálózati rádiók!
Részletre. Bemutatás ingyen

DANKÓ (Árvaház;) 
*********************************

— Cserkészek előadása. A szarvasi Vajda 
Péter gimnázium 180. sz. „Kárpát" cserkész- 
csapata vasárnap, december 16-án délután
5 órakor a gimnázium tornacsarnokéban ren- 
•dézte meg karácsonyi jótékonycélú műked
velő előadását élénk érdeklődés mellett. A 
műsoron egy karácsonyi vonatkozású szín
játék és egy tréfás tárgyú jeleneten kivül a 
csapat parancsnokának, Korim Kálmánnak 
beszéde, Takács Béla V. o. tárogatószáma, 
a cserkész dalkar énekszámai és a cserkész- 
zenekar indulója szerepeltek. A szereplő 
cserkészek közöl jó alakító képességükkel 
kitűntek : Bartos György VIII. o., Nádor Ella
V. o. és Müller Pál VIII. o. tanulók. Kedves 
szerepük volt Korim Kálmán gimn. I. o. és 
Szabolcs Hedvig elemi isk. növendékekhek. Az 
•est tiszta jövedelmét á csapat a helybeli 
szegények karácsonyi felsĵ é|^ezéséreJorditja.

— A szoba szeme-az'ablpk.Ha ez.a szern 
tiszta, derűs, akkor belül is minden rendben 
van. Ezért helyeznek ma olyan nagy súlyt 
a lakásdoktorok az ablakra. Nem győzik 
eléggé hangsúlyozni, hogy napfény, levegő 
suhanjon át az ablakáinkon. De milyen le
gyen az ablak felelt lógó függöny ? Egyszerű 
szép és jókedvű. Hosszú kísérletek eredmé
nye a „mintaszerű függöny". Ezt példázza 
a Tündérujjak ajándékfüggönye. A nagyszerű 
kézimunká-ujság most ünnepli fennállása ti
zedik évfordulóját s ezt olyan ajándékkal 
akarja emlékezetessé lenni előfizetői számára, 
mely a maga nemes szépségével az otthon 
egész légkörét megfmomitja. Erre valóban 
alkalmas az a 150x260 cm méretű ajándék
függöny. amivel a Tündérujjak minden elő
fizetőnek kedveskedik. Anyaga a most diva
tos Rill. Mintázata,kockákba foglalt, virágok. 
Ezeket a virágokat megkezdett minta szerint 
folytatva, az ugyancsak ajándékul adolt^zin- 
tarló MEZ gyöngyfonal, hafnarosan olyan 
elegáns és fényálló függöny mosolyog reánk 
a szobafalról, mely minden bútort megszépít. 
P 14‘40-el a Tündérújjakra egész évre elő
fizet' (Budapest, Szervita-tér 3.) kettős örömöt 
szerez magának és családjának. Kérjen mu
tatványszámot.

— Közszolgálati alkalmazottak arcképes iga
zolványainak 1935. évre való érvényesítése. A
közszolgálati alkalmazottak arcképes igazol
ványainak 1935. évre való érvényesítése de
cember hó 15*én kezdődik és 1935. évi feb
ruár 28-án fejeződik be. Ezeknek az arcké
pes igazolványoknak érvénytartama 1935. 
február 28-ig meg van hosszabbítva. Az uta
zási. kedvezmény mérve a 24 P térítési ősz- 
szeg és az 1 P érvényesítési dij, illetve a
2 P új igazolvány kiállítási dija változatlanul 
megmaradt. 1935. évi február 28-ika ulán 
pótlásra feladott arcképes igazolványok ér
vényesítési dija 3 pengővel több a fenlemli- 
tet leknél. Békés vármegye területéhez tartozó 
közszolgálati alkalmazottak igazolványait a 
szegedi .üzletvezetőség végzi. A szoros érte-

Ahol minden most megjelent könyv kapható
Megszívlelendő tanácsokkal szolgáló cikk a karácsonyi 

^ bevásárlások idejére

Minden múlandó “  mondja egy régi 
mondás — csak a gondolái örök. Az örök 
gondolatok őrzői a köqyvek, amik tudást, 
szórakozást, vigasztalást nyújtanak azok 
részére, akik nemes lélekkel és tudás utón 
vágyódó szomjúsággal ífordujnak feléje. A 
könyv ma már mindenkié, most mindenki 
könnyen hozzájuk juthat* ma már fillérekért 
lehet jó és értékes, szép. .kiállítású könyvet 
venni és a közönség is,.felismerve a könyv 
értékeit, kullúrális fontosságát, a gyermek és 
társadalom-nevelésben oly fontos horderejét, 
minden gondos szülő, nagyszülő, keresztszülő, 
rokon, barát könyvet ad a gyermeknek 
ajándékul. A karácsonyi ajándékozási gond 
könnyebb lesz, amikor & család a könyv 
mellett tesz hitet és ezt a maradandó értéket 
választja egymás megajándékozásául. A kö
zönségnek nagy segítségére van Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedésfe, ahol minden 
most megjelent új könyv is kapható a 
klasszikus értékű könyvék mellett. Óriási 
választékkal várja kedves .< vevőit, Szarvas

egész lakosságát Nagy Sándor könyvkeres
kedése, amely elvitathatatlanul értékes mun
kásságot fejt ki már sok-sok év óta Szarvas 
kulturális életében azáltal, hogy a könyv 
propagálásával a közönséget a komoly értékű 
könyvek vásárlására ösztönzi. Nagy Sándor 
könyvkereskedését megértéssel és a kultúra 
iránti nagy szeretettel ajánljuk Olvasóink 
figyelmébe. A cég gazdag raktárában az 
összes vallásfelekezetek ima- és énekes? 
könyvei, egyszerű és díszesebb kivitelezések
ben, mindenkorú fiú- és leánygyermekeknek 
való képes- és meseskönyvek, ifjaknak, 
leányoknak értékes és tanulságos ifjúsági 
iratok nagy választékai, felnőtteknek tudo
mányos. irodalmi, művészeti és szórakoztató 
könyvek százai megtalálhatók. írószerekben, 
irómappákban és készletekben, albumokban 
nagy választéka van a cégnek, mely a torló
dások elkerülése végett kéri a közönséget, 
hogy a délelőtti órákban is szíveskedjenek 
a könyvkereskedést megtekinteni és a cégét 
vásárlásokkal megtisztelni.

lemben vett állami és állami üzemi tényle
ges, valamint az állami üzemi, nyugdíjas és 
kegydijas családfők és feleségük után iga
zolványonként a 16 P térítési összeget to
vábbra is az állam vállalja az ezenfelüli 8 
P térítési. 1 P érvényesítési illetve 2 pengő 
új arcképes igazolvány kjáljitási összeget a 
családfő tartozik postai befizetési lappal a 
szegedi üzletvezetőség 12095 csekkszámla 
javára befizetni. Áz állámi alkalmazottak 
gyermekei, továbbá á nem állami alkalma
zottak részére kiadott arcképes igazolványok 
után esedékes 24 P térítési 1 P érvényési- 
tési, illetve 2 P új arcképes igazolvány ki
állítási dija összeget az igényjogosult maga 
tartozik teljes egészében * postai befizetési 
lapon leróni. A IdaIIitásrés érvényesítési díj
nak egy csekklap^al yaIg.ô efizetés esetén 
a hátlapon a részletezett összeget “még kell
nevezni. •r--

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyaköny- 
béri december 14—21-ig á következő beje
lentések történlek. Születtek: Gombár György 
és Kiss Mária fia György, Brachna János és 
Szpisjak* Judit fia János, ^lausiusz Imre és 
Schlésinger Sára fia Gábor, Nagrant Judit fia 
Pál, Ábrahám János és Tü&jak Katalin leánya 
Zsuzsanna, Podani Pál és Bobvos Zsuzsanna 
fia György-Pál, Macik Mihály és Gyekiczki 
Mária leánya Mária, Hudák György és Hanka 
Zsuzsanna fia Mihály, Darabos János és Rá- 
gyanszki Erzsébet fia János, Bakula János 
és Nyemcsok Zsuzsanna;^ János, Ja'ncsó

János és Litauszki Erzsébet leánya Erzsébet, 
ifj. Kondacs Pál és Gulyás Zsuzsanna fia 
Pál, Gulyás Mária leánya Mária, Landau 
Samu és Guttmann Rebeka fia Simon, He- 
gegy Judit fia György, Farkas Pál és Bógyis 
Judit fia György, Skorka András és Bracsok 
Erzsébet leánya Judit. — Házasságot' kötöt
tek : Magyar János Gyurik Máriával, Juhos 
György Kovács Máriával, Lancsik János Ka
sik Zsuzsannával, dr. Szántó Emil Kolozs
vári Máriával, Viszkok Pál Hruska Judittal.
— Elhaltak: Özv. Janurik Pálné Szloszjar 
Zsuzsanna 64, Szirony József 82, Kertész 
György 35, Bracsok György 82 éves korukban.

— Ismét működnek a rémhirterjesztők. A
rémhirJerjeszipk(;akik,azsutób^Jdőkbgn;oly 
sök > felesleges .munkát okozlak .á , nyomozó 
hatóságoknak a múlt hét egyik napján korári 
reggel elhíresztelték, hogy három munkás 
halálát lelte a Grexa téglagyárban a leomló 
földtömegben. Egy órára már az égetőke
mence felrobbanásáról beszéltek, amely 12" 
munkás életét oltotta ki, délfelé pedig a 
gyárkémény ledőléséről beszéltek a jólérte
sültek és ekkor már húszra ment fel az ál
dozatok száma. A hírből csak annyi volt 
igaz, hogy egy ember besüppedt egy gödörbe, 
de semmi bája sem lett. — Ugyancsak a 
múlt héten terjedt el a híre egy villanyszereid 
tanonc tragikus halálának is, akit a magas- 
feszültségű áram ütött volna agyon, de a 
dologból semmi sem volt igaz és igy ismét 
egy rémhír tartotta izgalomban a lakosságot.

— Kitüntetés. Cirbusz %riiJre, 
kondorosi ev. igazgató-tanítónak 
nyugalombavonulása allralmá- 
val kapott VKM-i kitüntetését 
jan. 9-én adja át Jung tanfel
ügyelő-helyettes. r1'

— Közgyűlés. A kondorosi ev.
egyház 23-án tartja tisztújító 
közgyűlését ^ 1

— Elkészült a Wesselénytuccai
ártézikút. A Wesselény^upcai 
artézikul munkálatai befejeződ
tek és a napokban át is adták 
rendeltetésének. ■..?*

— Iskolánkivűli Népművelési ?lö- 
adás. A helybeli iskolánkivűli nép
művelési munka keretébe  ̂Cse- 
rey Lajos gazd. tanintézeti tanár 
csütörtökön, december 20-án esti
6 órakor a Szarvasi Múnkás- 
Otthon Szövetkezet tagjainak tar
tott népies, ismeretterjesztő elő
adást a gyümölcsösök téli és ta
vaszi ápolásáról. Az előadás 
helye a Szövetkezet Wesselényi 
uccai székháza volt.

-_rc előfizd *



és újévi ajándéktárgyak
mindenféle zseb* és faliórák, ékszerek, dísztárgyak, evőkészletek, optikai 
cikkek, divatgyöngyök

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.

N ív ó s  k ü zd e lm e k e t és  k ie lég ítő  e re d m é n y e k e t  
h o zo tt a  v a s á rnap i b irko zó ve rsen y

Vasárnap az Orosházai MTK birkózóival versenyeznek a Bocskay SE 
birkózói — Az ősziszezon utolsó bajnoki futballmérkőzése 

vasárnap délután fél 2-kor a Horthy-éporttelepen

A Bocskay SE birkózói vasárnap mér
ték össze erejüket a Túrke vei AC jóképességű 
birkozócsapatával, a közönség szép érdek
lődése mellett. A verseny színvonalas küz
delmeit öt súlycsoportra tagozva három me
netben élvezte a közönség. A jól felkészült 
és technikás tűrkeveiekben erős ellenfélre 
talált a szarvasi csoport, s ez tette a ver
senyt egyenlő erők küzdelmévé. A mindkét 
együttesnél egyenlő arányban mutatkozó 
erőviszonyok kiegyensúlyozottá, érdekessé, 
emellett mindvégig izgalmassá és valódi sport- 
élvezetet nyújtóvá telték. A küzdelemből a 
Bocskay birkózói kerültek ki győztesen. A 
verseny eredményei a következők. Légsúly:
1, Bukovinszky (Bocskay), 2. Tóth I. (TAC), 
3. Vajda (TAC). Pehelysúly: 1. BodólTAC),
2. Tóth II. (TAC), 3. Szirony (Bocskay). 
Könnyűsúly : 1. Mihály (TAC), 2. Laurenczy 
Gy. (Bocskay), 3. Madarász (TAČ). Kisközép- 
súly: 1. Laurenpzy J. (Bocskay), 2. Szonda 
(TAC), 3. Kozsuch (Bocskay). Nagyközép
súly : 1. Pável, 2. Demcsák, 3. Adamcsok.

— Elhalasztott közgyűlés. A Szarvasi Ba
romfitenyésztők Egyesülete évi rendes köz
gyűlésének megtartását december hó 29-ére 
halasztották.

— Meghosszabbított kövezetvámszedési jog. 
A kereskedelemügyi miniszter Szarvas köz
ség részére engedélyezett kövezetvámsze
dési jog érvényességét 1935. évi december 
3J-ig meghosszabbította.

— Elég forgalmas volt a szarvasi vásár. 
A most megtartott szarvasi országos vásár 
elég forgalmas volt. Pénteken 750, szomba
ton 203 átírás történt. A kirakodó vásár igen 
vontatott volt. A közönség itt inkább csak 
karácsonyi szükségletét szerezte be, igy nagy 
forgalom volt cukorkából és játékáruból.

(Mind a három szarvasi Bocskay SE tag.) — 
Vasárnap december 23-án este 8 órakor az 
Ipartestület csarnokában a délkerület bajnok
ságáért küzdő Orosházai MTK jóképességű 
gárdáját látja vendégül a Bocskay SE bir
kózó szakosztálya. A verseny erős és nivós 
küzdelmet ígér. Az eddigi sikeres küzdelmek 
után hisszük, hogy birkózóink most is meg
állják a helyüket. .

A Kondorosi .TE annak ellenére, hogy 
az elmúlt héten két izben is értesítette a 
Bocskayt, hogy a yasárnapra kiirt bajnoki 
mérkőzést nincs módjában lejátszani, várat
lanul megérkezett. A mérkőzést a kondoro- 
siak az alszövetségnél is lemondták s igy a 
játékvezető viszza lett rendelve. Ilyenformán 
a biró nem jelent meg s a mérkőzést sem 
lehetett megtartani. — December 23-án dél
után fél 2 órai kezdettel játsza a Bocskay 
az ősziszezon utojsó bajnoki mérkőzését a 
Mezőtúri MÁV csapatával.

— Privát vágásokat és húsfüstölést jutányos 
áron vállal ifj. vitéz Tóth János, IV., 487. 
Telefon : 91.

— Szarvason nem lesz inségadó. A kormány 
az aszálysújtotta községekben az inségadó 
kivetését most mellőzi. így Szarvason sem 
fogják a mostani tél folyamán az eddig fi
zetett inségadót kivetni.

— Olcsóbb lett a villany. Öcsöd és Békés
szentandrás községek villanyáram-szolgálta
tási .szerződéseit a vármegye közgyűlése mó
dosította. Eszerint tudomásul vette, hogy a 
villanytársaság az áramot az eddigi 90 fillér
ről 80 fillérre szállította le és a fogyasztás 
növekedése esetén 70 fillérre csökkenti.

— Átvették az öcsödi vashidat. Az öcsödi 
impozáns vashid átvétele és a forgalomnak 
való átadása a múlt héten ment végbe a 
vármegye kiküldötteinek jelenlétében. A vár
megye három hatalmas gőzhengert küldött 
ki a súlypróba megtartására. A próba telje
sen sikerült és igy a hid most már a köz
forgalmat bonyolítja le.

— Köszönetnyilvánítás. A csabacsüdi ág. h. ev. egy
házközség ezúton is hálás köszönetét mond a temp
lomi C8ilIáira befolyt nemes és kegyes adományokért: 
özv. Csicsely Pálné 1*50, Kugyela Pál 1, Medvegy Pál 
1 pengőt. Skorka Mihály 20. Gyuris Mihály 50. özv.. 
Dián Pálné 80. Simó György 50. Simó Pál 20, Gombár 
Pál 50, Furár András 50, Jelen Pál 50, Jelen Mihály 50, 
Roszik Pál 50, Janecskó Mihály 50, Janccskó Mátyás 
50, Janecskó Mihály 20. Rómer Pálné 50, Klimaj Pál. 
50, Zrak Mihály 30, özv. Liska Győrgyné 20. Kugyela 
János 50, Medvegy Mihály 20, ifj. Gombár Pál 10, 
Folytán János 50, Nyemcsok János 50, Skorka Pál 50 
és Skorka György 50 fillért. (Folytatjuk).

KÓCZY divatárukereskedő közleménye 
(Luther-Árvaház)

Férfiöltöny-, télíkabálkelmél, hozzávaló 
bélésekkel, úgyszintén frontharcos-, cserkész- 
és leventeruha-kelme, továbbá női divatkel
méket rendelek. Női- és férfikesztyűk, haris
nyák, férfigallérok, házicipők horgoló- és gép
cérnák, kötőpamut a legolcsóbb ér mellett 
vásárolható.

ő rö lt  p ap rika
kilogrammonként: Édes, nemes cseme
ge 1 '90 P, édes nemes 1’80 P, I. r. rózsa 
1*40 P, II. r. rózsa 1*10 P, III. r. rózsa 0'85 P. 

Viszonteladásra is. Szállítás utánvéttel. A szál
lítási költséget a rendelő fizeti, csomagolás 
díjtalan. — Szállítja:

KOZMA JÁNOS paprikatermelft 
Bátya, Pest-megye.

... Helybeli gabonaárak
B ú z a .................15'30 — —
Tengeri . . . .  10‘60 — 10'80
Á r p a .................12'50 — —
Zab .................1150 -  12 -
Tökmag . . . .  16’50--- ’—
Lucerna . . . .150’— —150*—

P U B L I K Á C I Ó

Balázs János 3 hold földje tanyával bérbeadó. T. III. 
326/2. — Női kerékpár eladó Csabacsüdön Major Sán
dornál. — Gyekicki Jánosnak Siratóban gyümölcsöse 
eladó. T. V. 170/1. — Demcsák Pál Józscfszállási ta
nyájára tanyást keres. Jelentkezni Gyurcsan Pálnál a 
szentesi útnál. — Sovány Györgynél hereszéna, szalma, 
tengeriszár van eladó. T. II. 346. — Eladó a IV. kér.* 
141. számú ház.

APRÓHIRDETÉSEK
. Kondoroson lakóház korcsmahelyiséggel,, 

kedvező fizetési feltételek mellett, olcsón el
adó, esetleg bérbeadó. Érdeklődni lehet Kon
doroson Kovácsik főjegyzőnél, vagy Békés
csabán a Békésmegyei Kereskedelmi Banknál.

. Özv. Harmati Jánosné piactéri házánál 
lévő jégverme kiadó.

. Háromszoba, konyha és éléskamrából álló 
utcai lakás kiadó. Érdeklődni lehet özv. Blaskó 
Dánielnénál II. Gróf Csáky A. út 69.

. Első kiosztásban egy fél hold legelő örök 
áron eladó. Érdeklődni lehet a kiadóban.

.1. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.

. Borsót keresek megvételre, bármily meny- 
nyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a ki- 
adóhivatalban.

Karácsony előli
a z  ö s s z e s

ORION, PHILIPS és STANDARD
gyártmányú rádiók
k a p h a t ó k

5. STEFÁNI-nál.
ÁRPÁD-bazár


