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Újévi gondolatok
Irta: VHéx Marton Béla

orrxiggyfMsi kipvbelo

A nagy görög bölcs és tudós politikus 
szavaival élve, „ha az ember elmúlt dolgok
ról gondolkodik, rendesen a földre tekint .le, 
ha pedig a jövőről, az egekbe néz fel." Ebből 
a szemszögből tartsunk »eregszemlél a múlt 
bajainak végső okai s a jövendő reményei 
és teendői felett. Egy szörnyű kettősség 
vezetett az ember válságához és az emberi 
intézmények eltorzuláséhoz, mely inlézmév 
nyék végeredményben mindannyian csak az 
emberi szellem „meghosszabbított árnyai". 
A fehér ember erkölcsi, jogi és politikai 
berendezkedései a maguk kulturális összes* 
ségében a krisztusi alapokon nyugszanak 
közel kétezer év óta, de ugyanekkor a 
gazdasági berendezkedések és technikai 
civilizáció ezekkel az alapokkal homlok* 
egyenest ellenkező vonalon fejlődtek. Nem 
a kultúra, nem is a civilizáció van válság* 
bán. hanem a kettőnek össze nem hangolható 
struktúrája vitte mindkettőnek hordozóját az 
embert oly lelki válságba, melynek romboló 
hatását világrengető megrázkódtatások' alak* 
jában két évtizede.szenvedjük.* Az. agéazv 
.emberiséget** említettem, mert -a 'bátorának 
Kizárólag csak legyőzöttjei voltak és vannak 
mind a mai napig s meri nincs nemzet, mely 
mag ne érezte volna az ezzel járó súlyos 
megrázkódtatásokat. Soha még az emberiség 
történelmének folyamán nem mutatkozott 
meg oly világosan, hogy ez a szó .emberi
ség", lehet nyelvtani kifejezés, lehet ember
tani fogalom, de a történelem csak nyelvűkben, 
kultúrájukban, céljaikban és ideáljaikban 
különálló életet élő és egymással való nemes 
versenyre hivatott nemzeteket ismer. Csak 
a nemzetek azok a valóban létezd és ön
magukban zárt egészet képező, saját kultú
rájukban megcsiszolt darabok, amelyekből 
az „emberiség" óriási mozaikja adódik. Innen 
van az, hogy a nagy társadalmi és politikai 
mozgalmak alapját mindenütt a nemzeti ön? 
tudatraébredésben kell keresnünk. Ha ezek 
a mozgalmak még nem tudtak mindenütt oly 
légkört teremteni, mely a válságba jutott 
emberiségnek viasza tudta volna adni lelki 
egyensúlyát, akkor az onnan van. mert a 
keresztény kultúra és az anyanyelvű civili
záció -diszharmóniájával keletkező bajok 
tömege túlságosan nagy volt ahhoz, hogy 
aránylag ily rövid idő alatt győzelemre lehes
sen vinni egy korszerű éa minden tekintetben 
tisztelt idealizmus zászlaját. Mindenütt, ahol 
a nemzeti mozgalmak megindultak, egyetlen 
egy világos és egyszerű tételre vezethetők 
vissza célkitűzéseik; minden nemzet teremtse 
meg a maga sajátosságaihoz illő, krisztusi 
alapra helyezett szociális életet: ez az a 
gondolat, mely körül a nemzeti mozgalmak 
elméleti formulái éa gyakorlati megnyílván!!* 
Iáiéi kikristályosodtak. A  magyar nemzetre 
Ntkve, mely ma megint egyszer a történelem 
válaszútién áll, inkább életkérdés az. hogy 
meg tudja-e találni a helyes utal, mint bár
melyik más, nagyobb nemzetre nézve. Ha 
itt stluerfil minden réndaUiaséare áOó erkőlcai 
és anyagi efOnek maradéktalan összefogása, 
vagyis alkarOl q nemzet egységének olyan 
megalapotáaá. átely mindért várható vesze- 
detonm«] szemben biztosítja a nemzet éllen*

állóképességét, akkor a nemzet meglette 
kötelességét önmagával és ugyanakkor Isten 
és a keresztény kultúra széliemével szemben 
is. A magyarság keresztény mivoltának ősi 
jele. melyben győznie kell: az apostoli kettős- 
kereszt. éppen úgy szimbóluma a magyar 
lélek Krisztuskövetésének, mint a Nemzeti 
Egység mozgalmának. Ezer éven át keltés

volt a kereszt, amelyet a magyarság a törté
nelem legtöbbször kálváriás útján hordani 
kényszerült, mert ezer esztendőn át kellett 
küzdenie azért, hogy védelmezze a nyugat 
és az önmaga keresztény mivoltát és ugyan
annyi ideig azért, hogy az maradhasson, 
ami öncélúságát igazolja és örökéletét biz
tosítja: sajátos kultúrájú magyari

Szarvas lakossága a Gazdasági Tanintézetért
Az intézőt mostani képesítésével a földm.-ügyi minisztériumnál maradion

A Nemzeti Egység szarvasi szervezete 
a közelmúltban átiratot intézett a miniszter- 
elnökhöz. viléz Gömbös Gyulához, a föld

művelésügyi miniszterhez és a Nemzeti Egy-

minisztérium hatáskörébe és ehhez legtel

jesebb pártfogásukat kérte. Tessedik Sámuel 
nagy nevéhez méltó intézet mostani formája 

egyedülálló az egész országban és elsősor
ban. mint gyakorlati iskola pótolhatatlan fon-ség budapesti központjához^ melyben Szarvas 

lakosságának nevében kérie őket, ‘ hogy a 

gazdasági tanintézet inostahi beosztása és 
felügyelete tartozzék ezulájt is a földm.-ügyi

tosságú szerepet tölt be az ország^aida- 

sági életében.

Trianonfalvát építsük fel 
Szarvas határában

Oláh Miklós szarvasi testnevelésl-tanár hazafias indítványa
ígyik fővárosi lap hasábjain 

olvastuk Oláh Miklós
á *  eu ..................

szarvasi gimn. 
testnevelési-tanár levélben beküldött 
indítványát, ami minden bizonnyal az 
egész országban nagy érdeklődésre 
tarthat számot. A hazafias és Szarvasra, 
valamint a revízióra oly nagy fontos
sággal bíró indítványt részünkről mi 
is a legmelegebben támogatjuk és 
annak mielőbbi megvalósulását kíván
juk. Az inditvány a kővetkezőképpen 
szól: »Mélyen tisztelt Főszerkesztő úr! 
Az elmúlt évben Szarvas község tár
sadalma mozgalmat indított, hogy a 
község halárában Nagymagyarország 
közepét emlékkővel örökítse meg.

Most, hogy felvetődött az az elgon
dolás, hogy a megszállott területekről 
kiüldözött magyar testvéreinket egy 
Újonnan építendő faluban kellene el
helyeznünk. felvetem én is a gondo
latot a két mozgalom egyesítésére. 
Épüljön fel Trianonfalva Szarvas ha
tárában. Nagymagyarország közepén 1 
Hadd hirdesse a kŐeíttlék mellett a 
legtöbbet beszélő élő emlék a Magyar- 
országot ért. égbekiáltó igazságtalan
ságot s legyen a Nagymagyarország 
feltámadásába vetett rendíthetetlen hit 
szimbólumai Főszerkesztő úr igaz 
híve: Oláh Miklós gtmn. testnevelési- 
tanár. Szarvas."

Szarvas lakossága mozgalmat indított 
a piactér klkftveaésére

A városon itvetetfi ét követnek kicserélésével megoldódna 
a Kossuth-tér klkövéxéae Is

Szarvas lakosságának régi óhaja a 
Koaauth-témek kikövezése. Számos esetbén 
már ott tartottunk, hogy rövidesen meg is 
oldódik a kérdés, azonban a gazdasági hely* 
zet nehézsége mindig közrejátszott és a 
piactér maradt úgy. ahogy volt: aároanak, 
poroanak. égéazségtelennek és télen szinte 
metfközatithefetieriek. Ennek kárát elsösoitah 
Szarvás földművelő lakossága érzi. miért a 
kövezetten piac bire itiérivér eljutott és a 
baronflvásáriók éa exportőrök emiatt riketüKk 
Szarvazt De é ri fennék kárát az ipar éa 
toreékedéleth, inéit a jfU í érVéaári 
Itöh aálráikat i  vevők megközelíteni nem 
tudják éa Igy álig botoyblRttnak le valami

forgalmat télidöben. Szarvas társadalma, 
melynek nagy része a Nemzeti Egység szer
vezetében csoportosul, ezen szervezet kebe
lében mozgalmat indított a Kossuth-tér mi
előbbi Idkövezéae érdekében. A  város gondos 
vezetősége már többatka!ómmal programba 
tűzte a tér követéaél, de a vármegyei éa 
betQgynrtnisfteri költségvetési feiülvtzsgáláBOk 
alkalmával az erre szánt összegek mindig 
föifcaée kerültek. A  legutóbbi töriéaek ts csak 
évi kétezer pengőt engedélyeztek, ami mMt 
25 év keltené azatsó piac teljes Miftvesé- 
aéhez. A  legújabb akció a munkálatok mt» 

‘ 4MirffMhtáaát sürgeti Szarva* égyete- 
pofegMágénak érdeke a Koaawrtér



kövezési munkálatainak megindulása és több 
terv van erre vonatkozólag. Mindegyik terv 
a piaci helypénzek egyrészének a kövezésre 
való felhasználását tervezi, egy pedig a ke- 
resk. minisztérium által a városon átvezető 
kövesút kicserélésénél megmaradó használt 
bazaltot akarja a kövezésre felhasználni. A 
mozgalom élén dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselő, Dauda Mihály községi biró, viléz 
Biki Nagy Imre községi főjegyző, a Nemzeti 
Egység szervezetének helyi és járási vezető
sége, a község elöljáróságának és képviselő- 
testületének tagjai állanak és igy a lakosság 
joggal reméli a régóta vajúdó ügy mielőbbi 
megvalósulását. #

H IJRE K
Gyűlölködés 

szirénhangok melleit
Jamandi romdn miniszter a minapában 

nagyon érdekes beszédet mondott, amely feltűnő 
belpolitikai zavarokat okozott Romániában. Tár
gyilagos és békés szándékú megállapításaira 
megindult ugyanis az intrika és a támadás 
ellene s mint hírlik, miniszteri tárcájába kerül, 
hogy igazat mert mondani. Pedig valóban nem 
lehet letagadni, hogy Erdélyben magyarok is 
vannok s Jamandival szólva, nem lehet vasvil
lával és erőszakkal kiirtani őket. Űgylátszik, 
Talarescu miniszterelnök nem ezt a felfogást 
vallja, mert Erdély fővárosábant Kolozsvárott 
olyan kirohanást intézett a revíziós politika ellen, 
amely szinte párját ritkítja. Túltett ez a kirohanás 
Barthu ismeretes mézesmadzagnak szánt elszó
lásán, mert Tatarescu szerint magyarok tíz év
század óta sanyargatják s kínozzák az erdélyi 
románságot. A genfi napók óta helyreállt európai 
békés atmoszférában kissé nehezünkre esik/hogy 
az európai hatalmak által tanácsolt és szolgált 
békés megértés útját még az oktalan és jogosu
latlan vádakkal szembeni perlekedéssel vitázás- 
sű/ és jogos felháborodással is felcseréljük, de 
úgylátszik Tatarescu politikája más oldalon keresi 
a maga érvényesülését, mint amit Genf szolgálni 
akart s igy lehetetlen számunkra, hogy kolozs
vári kirohanásait szó nélkül hagyjuk. ó ellen

téteket támaszt most is, amikor a kisantant 
másik állama részérd/ egy fontos diplomáciai 
szerepet betöltő férfiú szirénhangokat zeng a 
dunai államok megbékélése érdekében. A mina- 
pában a csehszlovák állam budapesft követe 
tudvalévöleg nyilatkozatot tett a Dunamedence 
gazdasági kérdéséi szolgáló magyar-cseh köze
ledésről, amely nyilatkozat első pillanatra — 
úgy tűnt fel mintha kecsegtető reményeket 
ébreszthetne, pedig ez sem volt egyéb, míní^a 
Csehország felől már nem egészen ismeretlen 
szirénhangok egyik változata, amely olyan dip
lomáciai személy részéről hangzott el, akinek 
hivatásában áll mindig jót, szépet és elismerót 
zengeni arról az országról amelyben tevékeny
ségét kifejti. Mégis jól esett nekünk, hogy ilyen 
gondolkodás is kiindulhat a velünk már hosszú, 
nehéz esztendők óta az ellenségeskedésig menő 
harcbanálló Csehszlovákia részerő/. De ugyan 
micsoda súlyt adhatunk egy ilyen ny/Za/koza/nak 
es egyáltalán lehet-e jelentősége a cseh kővet 
csábitó gondolatainak, ha ugyanakkor a kisantant 
másik tagállamának, Romániának felelős minisz
terelnöke megsuhogtatja Kolozsvárott az erő
szakosság ostorát és agresszív támadó hangú 
beszédében már nem elégszik meg azzal hogy 
a revízió jogosultságát veszi bírálat alá, de 
ellentámadásba csapva vádaskodik, történelmi 
igazságokat akar tudatos rosszindulattal meg
hamisítani, amelyeket legjobban maguk a tények 
cáfolnak meg. mert ha az igaz volna, — m/n/ 
ahogy a valóságban ez nem úgy áll — hogy 
ezer év óta laknak románok Erdély területén és 
ezalatt az idő alatt a magyar politikát nem 
töltötte volna el más gondolat, mint az, hogy 
rajtuk e/őszafcoskodjon és tűzzel-vassal az ő 
kiirtásukra törekedjék, a huszadik században 
vájjon volna-e irmagja is románul beszélő em
bernek Erdély területén. Amikor egyik oldalról 
azt tapasztaljuk, hogy a kisantant szírén/iangofcaí 
zeng a Magyarországgal való megbékélés érde
kében és ugyanakkor a másik oldalon siéttépni 
akarnak bennünket, látnunk kell, hogy hamis és 
erőszakos szomszédokkal vagyunk körülvéve, 
akik változatlan elszántsággal vesztünkre törtek. 
A magyar nemzet ebben a szomorú helyzetében 
nem tehet mást, mint amit eddig tett: vigyáz a 
béke szellemére, ápolja országa nyugalmát és 
rendjét, tartózkodik minden olyan vállalkozástól 
amely izgalmat válthat ki. Ugyanakkor változatlan 
elszántsággal harcol az igazság diadalrajutta- 
tásáért, hirdetve, hogy a gazdasági közeledésnek

politikai előfeltételei vannak, amelyek közt ebö 
helyen kell említeni a trianoni határok revízió alá 
vételét, a nemzetek közötti egyenjogúságot ~jés a 
kisebbségi sorsra juttatott népesség jogainak 
elismerését

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason január hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A  szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

A  szarvasi róm. kát. templomban vasárnap déU
előtt fél 9 órakor kismise. 10 órakor nagymise. Délután
3 órakor vecsernye. Köznapokon a szentmise reggel 
fél 8 órakor. liténiak délután 3 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson az ev. templomban minden hónap első 
vasárnapján van istentisztelet.

—  Előléptetés. Velky Béla ev. igazgatótani- 

tót a vallás- és közoktatásügyi miniszter jan. 
1-ével a VII. fizetési osztály 1, fokozatába 

léptette elő.
—  Megkezdi működését a  Szent József-konyha. 

A szarvasi Szent József-konyha január hó 

3-án kezdetét vette. Szeretettel kérünk akár 
természetbeni, akár pénzbeni adományokat 

a római katolikus plébániára küldeni, hogy 

az 50 szegény iskolás-gyermek legalább na

ponta egyszer meleg ételhez jusson. A jó 
Isten áldása lesz minden adakozón. A Szent- 

József-konyha vezetősége.
—  Levente-teaestély. Vízkeresztkor, vasár

nap este a Szarvasi Levente Egyesület az 
1913-beliek búcsúztatására a Bárány-vendég
lőben búcsúteaestét rendez.

FOGROM LÁSÁT
100 %-ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvlzassencla.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Az én kis regényem nem írás. de ének. 
Szerenádot adok Pallos Athénének,
Kiriek pillantása — fátyolén keresztül 
Sók-sok ezer évnek — a szivembe rezdül. 
Behunyom a szemem, csak a lelkem lásson, 
Puha kis tenyerén simogató bársony;
Okos, halk szavában elcsititó balzsam.. .  
Kékszemű Athénéi Álmodni akartam,

Rózsaújjú hajnal derült a világra 
S kiléptél beidig Athéné, te drága!
Magam sem tudom már : valóság vagy álom ? 
Kacagva és sírva száll a szerenádom. 
Kihalóazok egy dalt a Léthe vizéből. 
Visszahívok egy szót sok-sok ezer ^vből. 
Zsoltár-szerenáddá szépült egy adósság: 
Minden pogánylelkét megválthat a Jóság, 
Megválthat a JóságI.

U n b k
: V‘ Dr. Keserű István, a Zsófia-kórház nagy
hírű sebésze és főorvosa, a beteglátogatót klki- 
aérte az ajtón. Erélyes arca lelki küzdelmet árult 
el és a lépcső lejáratánál szembefordult ázép 
vendégével.

- — Nagyságot'asszonyom l Ne haragudjon, 
de bizonytalan ideig senkinek sem engedhetem 
meg. hogy a sebesültet meglátogathassa. Leg
kevésbé Önnek I__

Heddaasszony egy félperdg hangtalanul, 
égö sseaunei bámult a szigorú ; aiaa. azután 
megroekadva kapaszkodott A lépcső karfájába.

Halkan felzokogoll és zsebkendőjébe temette arcát.
— Miért Mi-ért ? !... fuldokolta. Ápolni 

akarom .. .  Jobban szeretem és féltem, mint az 
édeabályómat! . . .  Miért ? ! ...

Á doktor komor arca kissé megenyhült. 
Valami apáskodó, halk dorgálással fogta meg 
azt a remegő, könnyes női kezet.

— Lássa : . . .  ezért asszonyom I . . .  ön 
okos és belátó nő. De kissé gyengeszivű. A szó
nak fizikai értelmében is/ A beteg ágyánál is 
mindjárt sirvafakadt. . .  Az arcáról ítélve, alig 
sikerült ájulási érzését elnyomnia. . .  Ez végte
lenül árt önnek. Nem is beszélve arról, hogy 
végzetesen felizgathatja az élet-halál közölt le-

,.beg$ beteget, akinek az életéért én felelőséggel 
tartozom s akinek áz élete önnek olyannágyon 
kedves I .. . Nem akarja ezt belátni asszonyom ?L.

— De. . .  be-lálom;. . ; lebegte kissé le
csillapodva a szép asszony. Csak arra kérem, 
könyörgöm,. . .  telte össze újabb kétségbeeséssel 
a két kezét, .—  hogy tegyen meg mindent I . . .

-- Ne kérjen semmit I apáskodott tovább 
a doktor. És én sem ígérek semmit. De önnek 
tudnia kell, hogyha valaha meg akartam men
teni egy sebesültet, akinek a lába már a halál 
küszöbén á ll: akkor az Október báró 1... Bízzék 
bennem és legyen erős asszonyom I . . .  Az Isten 
kezében vagyunk I .. Csókolom kezeit.. .

. . .  Hedda asszony azonban csak sehogy- 
sem tudott megnyugodni. Hlibp imádkozol! fonón 
a templomban, hiába menekült a világai közé 
és kedve* zongorához. A halántéka lüktetett 
és a szive fájt. A szónak fizikai értelmében is. 
Esté 10 órakor kis szobádba zárkózva. Ideges
ségében fényképalbumát kezdte nézegetni. "Ez 
kissé megnyugtatta- Látta kedves, komolyarcú 
édesapját szelidmosolyú édesanyját. Látta saját- 
magát, mipt pajkos, nevető gyermeket a kis bá*

ránykájával. Látta a fess és borongóarcú Victort 
még százados korából.

— Gyűlölöm I — fakadt fel leikéből a 
keserűség és továbblapozott. Egy pillanatig sem 
voll kiváncsi a hozzá méltatlan, most már elmúlt 
férjére sem.

Október rokonszenves, szellemes arca kö
vetkezett . . .  A szép asszony újból felsírt s a 
fényképet arcához szorítva, homlokával az al
bumra borult. . .  Vádoló és gügyögő szavakat 
mondott. . .  Panaszkodott és becézett. . .  .

Talán félóráig is eltartott az a kedély-ro
ham. De zsongitó álmosság, enyhülés jött utána.

Úgy beszélt az arcképhez, mint egy élő
höz : — Október I . . .  édes Október I . . .  Maga 
olyan okos és jó I . . .  Maga mindig meg tudott 
vigasztalni engem I .. . Vigasztaljon meg most is... 
Ne hagyjon ilyen kétségbeesésben. . .  Sugalmaz
zon nekem valami jó, valami mentő gondolatot!...

. . .  És nézte, nézte a képet merőn, szinte 
hipnotikusan. . .

Úgy tűnt fel neki, hogy a kép megnő, meg
elevenedik . . .

— Fordíts I — vélte hallani azt a bárso
nyos. halk baritont.

. . .  Álomszerűén továbblapozott.
Egy bűbájos, fiatal leányarc mosolygott 

reá I . . .
Egy pillanat alatt kiszállt a szeméből a 

hipnózis és az álom. Kiragadta a kedves képet 
keidéből és halkan, boldogan felsiköltött.

— Nórám I édes-édes kicsi Nórám — ÚH 
jongta rózsásra vált arccal. Milyen előérzet, mi
lyen isteni újjmutatás ez I . . .  Igen-igen t . . .  
Imi logok oeld,. . .  most azonnal I . . .

Azzal a drága képied! még egyszer összecsó
kol va. repeső izgalommal Olt az Íróasztalhoz és 
levélíráshoz kezdeti. (Folyt köv.)



—  Az iskolánkivüli nönevelési tanfolyam záró

vizsgálata. A Szarvasi Iskolánkivüli Népmű

velési Bizottság által a krakói elemi iskolá

ban megszervezett varró, kölő és horgoló 

tanfolyam záróvizsgálata január hó 6-án dél
elölt lesz. Ugyanekkor a tanfolyam vezető
sége kiáilitást rendez a növendékek által ké
szített kézimunkákból. A tanfolyamot össze
sen 45 növendék halgatta, akik közül töb

ben feltűnő kézügyességre tettek szert.

BAYER

—  Egyházi választás. Még a régi szabály- 

rendelet szerint választolt a kondorosi ev. 

egyház gondnokot és esküdtet 1—1 évre. A 

december hó 23-án tartott közgyűlés bizal

mával újból a volt gondnokot Janis Mártont 

és a volt esküdtet Maczik Pált választotta meg.

Régi automaták között
Ifjú Zerinváry Szilárd verne

Néha egy csendes esti óra 
Játékos gyermekké varázsol,
S álompénzt és kacagást szállít,
S én felkeresem az emlékek 
Automatáit,

Bedobok egy-két csókforintot,
De nem zúg bent a szerkezet már,
S nem gyúlnak ki a villanykörték :
Á májusomat kirabolták 
És összetörték.

Űj automatát keresek fel 
Es egy fillért dobok be némán.
Zúgni kezd a gép minden része 

: S millió könnyet gyújt ki oldalt 
Egy rejtett csésze.

ÉS'elmegyek az, utolsóhoz;
Ezzel a boldogságot mértem ;
Rátésiem a szívemet cseiiltíen :

‘ nagyot lendülnek
. S a legnagyobb számnál megállnak, 

Mer/ megtöltötte álomsúllyal 
A könny, a bdnaf.

' Ismeretterjesztő előadások. Az iskolán- 

kívüli népművelési tevékenység az* évvégi 

ünnepek alatt sem szünetelt és annak kere* 
rétében Kachelmann Curt gazdasági taninté

zeti tanár december hó 30-án délután a 
Kisgazda-Körben tartott népszerű előadást a 
„Járványos fertőző betegségek, azok felisme

rése, és az ellenük való védekezés.** címen. 

Ugyanez a kiváló, gyakorlati és elméleti kér- 
déseHb^ i^rtös előadó csütörtökön, január 

3-éir aSzarvasi Munkásotthon Szövetkezet 

tagjáiríák ismertette a baromfitenyésztés mai 

ig to é tA r feladatait.

— Válttztm&nyi Qlós. A Nemzeti Egység

il^ h ^ e te  vasárnap délután a Pol
gári ̂ Kör helyiségében nagy érdeklődés mel- 
reíTy&á^tmányi ülést tartott, ^e lyen a 
köziéli^áíltáittsokkal kapcsolatos ügyeket 
bestéitek mesjíé« elhatározták, hogy akciót 
indítanak ifl[aagÉÍrv«si piactér mielőbbi kikö
vezése érdekében.
_ Ĵj(talipo®fijr®diBéi>y. - A. .{törvényhatósági 

érwutoviielen választások során a keres* 
liecföít eí^BaiSsok ' érdekképviseletének vá
lasztási elfeMtényét most tették közzé. 
EgaéÜfetáttliiMn rendes tagnak beérkezett 
DonnerArp^, fakereskedő 506, Táltos Lajos 
bprbéíynaester̂ pedig 869 szavazatot kapott.

—  Megkezdte működését a tanyai Járlatkeze- 
tyfffl* A  szarvasi községi járlatkezelőség ve
zéreié' Oéricz "̂ Antal szerdán először teljesí
tett szolgálatot külterületen. A  lakosság kö
rében az első nap is már. szép érdeklődés 
nyilvánult meg és többén -váltották ki szOk- 
téges járiátamat.

Holtigtartó szerelem halálos bűnön 
és keserű vezeklésen át

Amikor ismót bebizonyosodott, hogy az élet a legnagyobb regényíró
Mészáros M. Jánosné és Kiss András 

cibakházi lakosok háborús szerelme bűnös 
és csúnya szerelem volt. Az asszony férje 
ojasz harctér poklát járta, amikor jómódú, 
gondtalanul élő felesége belégafralyodott Kiss 
Andrásba, aki cselédje volt.

— Mi lesz velünk? — kérdezte András, 
amikor Mészáros János hazajött a Doberdó 
mellől.

— Kend a férfi I — ez volt az asszony 
felelete — találjon ki valami okosat.

Hetek múltán született meg a szörnyű 
elhatározás: megölik a gazdát, aki útjában 
áll parázsló szerelmüknek. Kié volt az első 
gyilkos gondolat, nem derült ki azóta sem, 
de megállapodtak, hogy Kiss András elvágja 
a nyakát Mészárosnak, amikor legközelebb 
beretválni fogja. Többször beretválta, mégsem 
tudta megtenni. , ’

— Szégyelje magát, gyáva I — korholta 
az asszony.

Ekkor megtette Kiss András. Elvágta a 
gazda nyakát. A szolnoki törvényszék egy
formán életfogytiglani fegyházat szabott ki 
mindkettőre, Az asszofiy felbujtó, Kiss András 
tettes: ezt állapitgtta meg a bíróság. A Tábla 
is, szintúgy a Kúria. Kiss Vácra került a 
fegyházba, Mészárosné Mária-Nosztrára, a 
halálos bűnű asszonyok közé. Tizenöt esz
tendőt üllek le mindketten, amikor — mert 
jólviselték magukat — feltételesen szabad

lábra helyezték a megtört, megöregedett 
szerelmespárt. Mészárosné ért előbb haza. 
A lányához ment.

— Maradjon csak nálad minden vagyon, 
az is, ami az enyém volt. Nekem semmi 
sem kell többé és csak egyet kérek: adjatok 
nekem egy kis szobát és enni. Semmi mást.

Nem tudta még akkor, hogy Kiss And
rás is a napokat számlálja már Vácott és 
elsápadl, amikor meglátta jönni abban a 
ruhában, amit ő vett neki éppen akkor, amikor 
vége volt a háborúnak. De megöregedett a 
jóvágású, mokány Kiss Andrási Fehér volt 
a haja, ráncos az arca és szükség volt a 
botra, amit a kezében vitt, nem dísznek 
hordta. Ettől kezdve naponta találkozott hol 
itt, hol ott a két megtért, vezekelt bűnös. 
Pár szót váltottak csak mindig, kezet sem 
fogtak, de másnapi viszontlátásig nagyon 
idegesek voltak.

— Mi lenne, ha mindig együtt marad
nánk? — kérdezte az asszony.

Halk volt a szava és félénken várta 
a választ.

— ‘Lehetséges. — Kiss András csak 
ennyit felelt.

Pár nap múlva esküvő lesz Cibakházán, 
amilyen még nem volt talán sehol. így bi
zonyosodik be ismét, hogy az élet a leg
nagyobb regényíró.

—  Nem akar tél lenni. Az esős, szomorú 
őszi idő kitartóan tart. Nem akar tél lenni, 
sóhajtanak a sárban < latyakoló, csúszkáló 
emberek. Fűteni igy is kell, de a sok víztől 
jobban romlik a cipő. De romlik a kémények
ben, a padlásokon a levágott disznókból ké
szült vastag-kolbász, oldalas. Nem tudott át
fagyni a hentesek műremeke és sok helyen 
a kutyáknak vagy a szappanba vetik a las
san romló húsneműeket. Nem akar tél lenni 
— hangzik mindenfelől, pedig olyan jó lenne 
már egy kis havat látni, korcsolyázókat nézni 
a Körös jégtükrén. Jó lenne a fűtött szobák
ból a  hótól porzó szánok után nézni és el
merülni a  csilingelő csengők régi gyermek
évekre emlékeztető hangjában. Nem akar 
tél lenni — sóhajtoznak a  fakereskedők is 
és mindnyájan sóhajtunk, reménykedünk. A 
sár pedig a cipőnkre fékszik, a lelkünkre ül 
és a sok feketeség és szürkeség búskomorrá 
tesz. Nem akar tél lenni I . ..

—  Villanyvilágítás a kondorosi templomban.

Villanyvilágítást vezettetek be a kondorosi 
templomba az egyházhivek közadakozásból. 
A templomot 4" darab 300-as és 6 darab 25-ös 

égő teljes fényességben világítja.

- -  Egy biztos tip. Fejfájás ellen hatásos 

szer az Aspirin I De tudja-e, hogy igen jó

hatású más esetekben is? Erősiti a szerve

zetet a meghűléses megbetegedés elleni vé

dekezésben és megszünteti a rheumatikus 
fájdalmakat. Hogy azonban csalódás ne érje, 

kérje mindig az eredeti csomagolást a Ba- 

yer-kereszttel.

—  Közgyűlés csfiszválasztással. Az érparti 

pótlékok közbirtokossága január hó 13-án 
délelőtt a községi ipariskolában közgyűlést 

tart, amelyen a csőszválasztást is megejtik.

TISZTA VÉTELT BIZTOSIT
a világ vevő rádiósorozat: 

P H I L I P S  

Oktoda 4+1 
Ju n io r 2+1

CSERE, VÉTEL, ELADÁS. DÍJTALAN BEMUTATÁSI
Villanyszerelés. LATICEL guml-Ulöp&ma.

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

s t a n d a r d
Super 35—5+1 
Super X—3+1 
Super 2X—2+1



Ponyiczky néni portájáföt Brazíliáig, 
ahol ihatatlan a fekete kávé

Egy szarvasi származású brazíliai orvos érdekes beszántróló'ja

HE T E NKÉ NT
ír ja : OROSZ IVÁN

Újévi elmélkedés
Sokszor úgy elgondolkodom — látva 

az élet tengerének napi hullámveréséi társa
dalmunk életében — hogy miért van az, 
hogy az igazság oly sokszor elvész és elmerül 
az áligazságok, a hamisságok posványos 
tavában, mint félrevetett arany az utca sarába ? 
Honnan van az, hogy az erkölcs és vallások 
tanítása szerint élő becsületes ember napi 
élete gondoktól, életbajoktól súlyos és ugyan
akkor szellemi és erkölcsi értékek nélküli 
egyének — mint magasbalebbent üres szap
panbuborékok — aratják le a jólét és a 
hirnév gyümölcseit? A kulturális haladás 
állandó lendületében még mindig igazolva 
látjuk a hólyagelméletet, amely évszázadok 
óta kitartóan tartja magát és ezzel szemben 
örök igazság marad a tudós keserűsége a 
vágottdohány hiánya miatt és a szegénység 
dicsérete, amely a gondolkodók és az értékek 
isteni ajándéka. Honnan is van az, hogy a 
szellemnek és tudásnak most is oly sok az 
ellensége és az emberek szemében, mint az 
ókorban, úgy most is szebb szó az arany
borjú bőgése, az ezüst csengése, mint az 
égig érő elméletek, színtiszta igazságok és 
az emberfeletti művészetek értéke és szép
sége? Miért van az, hogy a jólelkű, a senkit 
se bántó embert idegenek, rokonok, jók és 
rosszak egyformán bántják és a durvaság 
akaratos tolakodása alá hajlik még az is, 
akinek kötelessége lenne az ez elleni iilta- 
kozás? Miért több az az ember a tömeg 
szemében, aki a garasokat és aranyakat 
gyűjti garmadába, annál, aki szivének és 
lelkének minden szépségét és jóságát sugá
rozza ki és életével egy megromlott kor
nak épit halhatatlanságot ? A kultúrális 
egyesület miért keresi az any£*giaskodást és 
szellemi célzaiúak nem választhatják vezérü
ket Mammon papjai közül. Hogy mégis úgy 
van és hogy mégis a megbélyegzettek irigy
sége győzedelmeskedik, az csak a lelkiség 
hiányának és az igazság elfojtásának tudható. 
Pedig az igazságnak úgy az egyén, mint a 
nemzeti életben diadalmaskodni keil. Győzni 
kell egyszer a szellemnek és győznie kell a 
szellem értékeinek és tulajdonosainak. Az 
elefántcsonttornyokba visszahúzódott lelkek 
egyszer leszállnak a földre, hiszen minden 
jók azokra várnak és akkor a sárbataposott 
aranyak újból előkerülnek fényeskedni a most 
oly elváltozott önző világra, a magasba leb- 
bent szappanbuborékoknak önmaguktól kell 
szétpattanniok és a kultúrális lendületnek le 
kell egyszer rombolnia Mammon aranyborjúit, 
amiknek lábai elé egykor emberek, népek 
és világrészek borultak önimádattal. Az igaz
ságnak gyŐ2nie kell egykor egyedek, orszá
gok életében és az igazság diadala szép 
lesz és felemelő, magasztos és tündöklő 
próféták és mártírok akaratával, könnyével 
és Vérével megszentelten. Akkor Krisztus is, 
ha jő a földre évenként megújulandó pompás 
karácsonyi inkarnációjában, nemcsak meg
szokott1 ünnep, hanem az Örök Igazságnak 
lélfcéfcbén élö és* égő csipkebokor lesz időtlen 
időkig a leigázott szellemiség szindús feltá
madásával.

Az újév első napján ily gondolatokkal 
hiszek a jövendőben: a magyar jövendőben.

£ U B L I K Á C I ó
Ön'sem élhet a Szarvasi Közlöny nélkül: Fizessen 

elő Nagy Sándor könyvkereskedésében. —  Viiéz Lem- 
csónyi MttöHynál Békésszentandráson 441/1. szám előtt 
széna, szalma, akácoszlopok eladók —  Kondecs Já
nosnak dinnyeföldje eládö. II., 492. —  Herepéva. trágya 
e W ö l w 167.*— Kiss Ütvén szabónak kél tehene és 
éjf? haátís üszője eladó. —  Bencéik Andrásnak hasas
tehene eladó. T . III. 179, —  Gyebnór Jánosnak tehene 
és üszője eladó. T. III., 196/i. —  Koca fele-malacért 
kiadfr. II;. 512. —  Nyárfák eladók IV., 450. —  Balczó- 
halmon kenderföldek eladók. NI., 132, —  Rikkancsoktól 
csak a Szarvasi Közlönyt kérje, a járásban mindenhol 
czf vásárolják és olvaasák.

E"y Brazíliába szakadt, mindnyájunk 
áilal jól ismert fiatal orvos: dr. Fertig Lolhár 
érdekes és értékes úlíeirásszámbamenő riport
ját közöljük ez alábbiakban. Özv. Fertig 
Alajosnó, a szarvasi állami elemi iskola 
mindenki által becsült és szeretett igazgató
nője fiának hazavágyódó sorai ezek az ottani 
viszonyokról, emberekről, szokásokról. A so
rozatosan megjelenő cikkeket olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk.

*

Alegrele, 1934. december hó.

Talán nem is olyan régen, kiástuk gyer
mekkori játszótársaimmal tomahawkunkat a 
fehérek ellen s a delawárok harcikiáltása 
felverte Ponyiczky néni portája csendjét. 
Álmodozva rettentő csatákat nyertem s rette
gett rémei voltunk a szomszédok befőttes 
üvegeinek és a jó házinéni virágainak. Nyíl
vesszőnk süvítve ütött lyukat a szomszédok 
falán s a régi sebhelyek talán még most is 
a mi tapasztásunkra várnak. Őserdővé vál
toztak képzeletünkben a dús orgonabokrok 
s hajrázva vadat kergettünk a szegényházi
macskában. Wigwamjainkban nagy rakásokba 
gyűjtöttük lőkészlelünket, az érett vadgesz
tenyét s órákat időztünk a térkép tengerén. 
Ilyenkor mindig vágyat éreztem Délamerika 
után, amelynek mély zöldjét oly szép söté
ten övezik a Cordillerák. Azután meg itt fo
lyik a világ leghatalmasabb, legrejtelmesebb 
s legizgatóbb folyója, a partjait őserdővel 
szegélyezett Amazon.

Azóta elástuk a tomahawkol s később 
puskával cseréltük fel. Majd még később 
egy hatalmasabb ellenséggel kerültünk össze, 
amely harcban már hatástalan volt a gyer
mek tomahawkja s amellyel szemben min
den szívósság,hiába való volt. S ez maga 
volt az élet 1 Es mint a régi indiánok, ha 
valahol már kevés volt a vad, felszedték 
wigwamjaik tartó cölöpéit és továbbvándo
rollak új vadászterületre, igy kényszeritett 
engem is továbbvándorlásra az élet s fel
ütöttem wigwamomat az álmodott vadászte
rületen, Délamerikában. S ezen vidékről sze
retnék egy pár sort mesélni. Nehéz lesz né
hány rövid sorban képet vyújtani e hatalmas 
területről, mely a trópust, szubtrópusi s talán 
még a mérsékelt éghajlat minden változatát 
magában foglalja, de részben talán sikerül.

Tizenkét napos hajóút után értük el 
Rio de Janeirot, mondjuk röviden Riót. Az 
egész hajó izgatottan leste ezt a percet, mert 
a hallottak után mindenki tudta, hogy felsé
ges látványban lesz részünk. S nem is csa
lódtunk. Már a hajó útja a belső kikötőben 
felséges. Hatalmas, sziklás szigetek, meredek, 
kopár hegytömbök változó alakulatai közöli 
halad a hajó, hogy azután egyszerre kitágul
jon a láthatár s maga előtt lássa az ember 
a félkör alakban elterülő várost, övezve a 
környéki hegyektől. Este millió és millió lámpa 
ég e ponton s fényszórók, transzparensek 
teszik még felségesebbé a látványt. Előliünk . 
a tengerből kiemelkedő cukorsüveg alakú, 
kopár, sziklás hegy, melynek kontúrja még 
hatásosabbá teszi az egész képet. A város 
modern, lüktető s európai tipusú. A nagy 
forgalmat rendkívül sok autó, villamosok s 
autóbuszok bonyolítják le. A városból jókar
ban tartott szerpentin-utak vezetnek a közeli 
hegyekbe, ahol az ősi vadságot még a maga 
érintetlenségében hagyták rneg. Nem tudom, 
van-e még a világnak egy ilyen fővárosa, 
ahol a légmodemebb"mellett ennyire közel 
található meg a vadori. S az őserdőkön ke
resztül szelő autóutakát csak itt-ott szakítja 
meg egv-egy banánliget vagy egy meredek 
kilátó a városra, az azt szegélyező tengerre 
s az elszórt- rengeteg kúrpalakú szigetre s 
minden kékesszinű éé minden párában úszik.
Es mindez, ez a sok; szin, a sok virágzó 
buja növény s lent a feék tenger oly felsé
gesen szép? hogy igaza volta német útleiró- 
itált, amikor Rióról csak versben tudóit' írni.

( Eíjyik legmagasabb helyén egy- 34- mé
ter magos Krisztus-szobor úiK széttárt' karok
kal. E szobor ural mindent és a város majd
nem minden részéből látható. Esténként ki 
van világítva. A cukorsüvegre drótkötél vasút 
vezel. A kis, párszemélyes, zárható kocsikat 
drótkötélen húzzák fel, hogy az izgalmas és 
félelmetes út után a jól megérdemelt, utol
érhetetlen kilátásban gyönyörködhessék az 
utas. Rendkívül szép kis botanikus kertje 
van, ahol a Irópus minden szépségét megta
lálhatja az ember.

Rióból még a nagy olasz hajó vitt más
nap tovább Santosba. Ez kávéközpont, kávé
börze. Kávé, kávé és kávé mindenütt: Innen 
megy minden csoport s itt diktálják az ára
kat s égetik el vagonszámra a túltermelést. 
Egy barátom negyedórát autózott égő kávé- 
hegyek közölt. Itt minden a kávén él és bukik. 
A város — kivéve a központot — sivár és 
piszkos. Rengeteg a néger — talán csak 
Bahiában van több — és rengeteg a söpre
dék. De a standja gyönyörű s ide a sao- 
paulóiak járnak nyaralni.

Sao-Paolo ide két órányira van, gyö
nyörű hegyes vidéken, részben fogaskerekű 
vezet oda. Itt mindén európai, modern s ta
lán otthoni értelemben minden amerikai. Min
denfelé kávéültetvények s a városban igen 
sok kávéház. Oly remek és illatös, erős ká
vét seholsem lehet inni, mint itt, mig Brazília 
más részeiben oly pocsék, rossz kávét szol
gálnak fel, hogy még európai gyomornak is 
ihatatlan. Csodálatos, de igy van s olyan 
mintha Magyarországon csak kuköricakenye- 
ret ehelne az ember. A pörkölt kávét itt egy 
bizonyos arány szerint pirított1 cukorral ke
verik s e főzet inkább mosgatóléhez hasonlít, 
mint kávéhoz. (További utamról a következő 
cikkben számolok be). Dr. Feriig Lothár

—  KoszBnetnyilvánitís. A  szarvasi Ipartestület kará
csonyi bálján felülfizettek: Dr. Darnyei József 10 P, 
id. Dauda Mihály, Iparosasszonyok és Leányok Egye
sülete, Iparosifjak Önképzőköre 5— 5 P, Glózik György. 
Brachnu Lajos 4— 4 P, Piácsek Pál 3'40 P, Janurik 
János ipt, elnök 3: P, Sábel József 2*50 P.. Kozsuch 
György. Korbely Samu, Halász Szabó. Imre, Darida 
Mihály. Bereck István. Krausz Sándorné 2*—2 P, iflu 
Brand Károly 1*40 P, Novodonszky János. Hénó Pál. 
Piros József, ifjú Matók Sándor, Walfisch József 
1*20— 1*20 P, Podani Samu; Medvegy Miklós ipt! al- 
elnök. Borgulya Mihály. Frecska Mihály, dr. Fucha 
Béláné, özv. Kovács Károlyné, Bük Ferenc, Frecska 
Gyula l —  l P. Miklós József 80 f, Lukács J. Károly 
70 f. Zvara Pál 60 f, Csernák Ferenc, Bankó Mihály, 
N. N. 50— 50 f, Bodnár Imre 40 f, Bakos László, Ma- 
tusik Mihály, Hoffmann N.. Hollay N.. Gaál Ferenc, 
Medvegy Mihály, Kovács Mátyás, Ungar Sándor* ifid 
Fábri Dániel, Miloszrdny János, Sinkovics Pál 20— 20 f. 
Mindazoknak, kik felülfizetésükkel, megjelenésűkkel és 
közreműködésükkel az Ipartestület karácsonyi*báljának 
sikerét előmozdítani szívesek voltak, ezúton fejezi ki 
hálás köszönetét az Ipartestület Elnöksége.

Ingyen szerelem
a nálam vásárolt m ódén 

^  és olcsó C SILLÁ R O K A T .

Asztali áHólámpa, valamint 
éjjeliszekréByflimpa öledén 
kapható.

VILLANYSZEREIÉI? ófedói vitttfok.
Díszes rojfos «rnyŐlí, feflfjan* 
ernyők olcsó áron. 

zseblámpa «km a*§ 84 Éttér!
Friss zseblámpa-etem; 
Telepes rádiók nagy vá
lasztékban.

Rátfiocsorekl Hálózati rádíÓkt
Részletre. Bemutatás ingyen

D A N K Ó  (ArvaháxJ



Gramofon-lemezek és készülékek.

M A R K A [
^  _ __ rádiók kedvező részlclíize-

STANDARD 'i*rer,,o-,óu.ph.Kk
r

_ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _  világos, opál. gyöngyfény
és a legújabb Deknlumen- 
nevű izzók beszerezhetők

r
varógép-képviselet. új var-S I N G E R róPéPek* alkatrészek

és olajok

Villamossági

nevekkel
találkozónk

cikkek és felszerelési 
áruknak jutányos áron 

juthat a birtokába

szues
villamossági műszaki 

üzletében

Javítás, fémcsiszolás, galvanizálás, 
rádióépités, tervezés.

— Megkezdődtek az idei leventetiszti-bá! elő
készületei. Az idei levenletiszli-bál előkészü
letei már megkezdődtek. A rnulthét szombatján 
tartotta a rendezőbizottság az előkészítő 
gyűlést, ahol összeállították a fényes keretek 
között tartandó bál hagyományos palotás 
számának szereplői névsorát. Értesülésünk 
szerint a próbák már a napokban megkez
dődnek. Tekintve, hogy a tervek szerint az 
idei leventeliszti-bál nemcsak külsőségekben 
ígérkezik a szezon legfényesebb báljának, 
hanem szórakozási lehetőségeiben is messze 
fölül fogja múlni az összes eddigieket, a ren
dezőség nyugodtan remélheti a legteljesebb 
-sikert.

— A Szilveszter-este Szarvason. Szilveszter 
éjszakája Szarvason is rendben és békéssé- 
gesen folyt le. A fiatalság az Árpádban és 
a Vigadóban rendezett hadirokkant táncmu
latságokon szórakozott a legjobb hangulat
ban, a családok pedig leginkább otthon vár
ták be az új esztendő eljövetelét, amit az 
összes tornyokból felzengő harangszó hirde
tett a városban. A vendéglők forgalma igen 
kicsiny volt és itt különösen a cigányok gya
kori tányérozásaikkal igyekeztek maguknak 
jó újévet biztosítani és ezzel keserítették el 
a kevésszámban összegyűlt szórakozni-vá- 
gyókat. Pénztelen volt az idei Szilveszter. 
.Reméljük jövőre, az újesztendő végeztével 
talán jobb lesz.

—  Ismét működnek a kapukulcstolvajok. 
Szarvas lakosságának időnként a kapukulcs
tolvajok okoznak kellemetlen izgalmat és 
nem várt kiadásokat. Különösen ünnepek 
idején, amikor egyesek úgy ünnepelnek, hogy 
részegre isszák magukat, történik meg, hogy 
részeg egyének házról-házra menve a kapu 
fölé tett kapukulcsokat szedik össze. A ré
szeges csinytevésnek ez a durva fajtája most 
ismét megkezdődött az ünnepek idején.

—  Váratlan támadás a Csáky-uccában. A 
múlt héten egyik este egy ismeretlen férfi 
késsel támadt a szarvasi Csáky-uccában egy 
békésen arrahaladó idősebbkorú asszonyra. 
A férfi egy zsebkéssel felszakitotta az asz- 
szony ruháját, majd annak kiabálására a 
sötétség leple alatt elmenekült. Az emberi 
gonoszság és elvetemültségnek ez egy szo
morú esete, figyelembe véve, hogy ez este
7 órakor történt eléggé forgalmas uccában.

—  Oklevél meghirdetés. A vármegye alis
pánja Csontos Józsefné szarvasi lakos bába
oklevelét a hivatalos lapban meghirdette.

ö csabacsűdi Luszlig-féle legelő- 
J i l S U O  bői-48 hold. Érdeklődni lehet a 

kiadóhivatalban.

—  Nagyon jól sikerült a hadirokkantak mű

kedvelője. A szarvasi HONSz-csoport az ó-év 

utolsó napján, Szilveszter estéjén ismét elő
adatta közkívánatra ügyes és szorgalmas 
műkedvelőgárdájával Andai-Brodszky táncos, 

énekes operettjét az „Első tavasz“-t. A kö
zönség zsúfolásig töltötte meg a Vigadó ha

talmas színháztermét és nagy figyelemmel 

és megértéssel fogadta a darab jó előadását. 

Az állandóan felzúgó nyiltszini tapsok meg

érdemelten jutalmazták a szereplők fáradsá
gát és buzgó igyekezetét. Kétségen kivül 

megállapítható, hogy a legnagyobb gondos
sággal és sok művészettel lett lejátszva és 

igy felette áll a bemutatónak. A szereplők 

közül elsősorban Dispiter Juliska vált ki pom
pás alakitóképességével, meleg hangjával, 
bájos megjelenésével. A sok taps megérde
melten érte. De meleg szeretettel zárta szi

vébe a közönség Czinkoczky Erzsébetet is, 
aki ragyogó humorral és közvetlenséggel ala
kította hálás, nekivaló szerepét, Konyecsni 

Erzsébet kedves alakítása mellett Kukavecz 

Juckó tűnt ki jellemábrázolásának őszintesé

gével, Urbancsok Anna pedig az együttesbe 

jól behelyezkedő játékával. Pálkó Katóka 
nagyon kedves volt. Szathmáry Baba pedig 
a jelenésközökben bemutatott kedves és 

művészies táncaival aratott nagy sikert. Ked
ves, bájos jelenség volt. A férfiak közül 

elsősorban Pecze Lajost illeti a dicséret, aki 

komolyan, nagy tudással, erős beleéléssel és 

meleg, értékes hangjával biztosította az elő
adás menetét, Oncsik János pedig rapszódi- 
kus jellemábrázolásával igazi színészi alakí

tást nyújtott. Oncsik György meleg hangja, 

sok derűvel átitatott játéka a közönség leg

teljesebb megértésével találkozott, Sonkoly 

János pedig kisebb szerepében is megállta 

a helyét. Vitéz Pál otthonosan mozog a szín
padon, az ügyesebb műkedvelők közé tarto

zik, Hicz Pál alakítása pedig markáns szí
nészi kidolgozású volt. Demcsák Pál is jól 

mozgott, közvetlen volt és a többi szereplők 

is mind buzgó igyekezettel siettek a sikert 

biztosítani. A táncok betanítását Kállayné 
Juhász Ilonka végezte hozzáértéssel, Gazsó 

György zenekara pedig a zenét szolgáltatta 
kellemesen, az énekeket jól aláfestve. A kö
zönség nagyon jól szórakozott, majd az elő

adás utáni táncmulatságon a reggeli órákig 

táncolt víg hangulatban, boldogabb újévbe 

vetett bizodalommál.

— Leventék karácsonyfa-ünnepélye. Az öcsödi 
Levente-Egyesület Nagy Elek vezető főoktató 
irányítása mellett igen szép karácsonyfa-ün
nepélyt rendezett, amelyen Molnár Béla fő
jegyző. testnevelési bizottsági elnök támogatá
sával a szegénysorsú leventéknek mintegy 200 
pengő értékű ruhaneműt osztottak szét. Az 
ünnepségen résztvett S. Hegedűs Lajos öcsödi 
lelkész és szép beszédet intézett az ifjúság
hoz, buzdította őket kötelességük teljesítésére. 
Ezután Molnár Béla főjegyző ecsetelte az 
ország mostoha helyzetét, a leventék köte
lességét, a türelmes szeretetet és a vezetők 
iránti bizalmat és engedelmességet, majd ki
osztották az értékes ajándékokat. Az ünnep
ségen az összes öcsödi leventék megjelentek.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben december 28-tól 1935. január 4-ig a 
következő bejegyzések történtek. Születtek: 
Gaál István és Tóth Mária fia István-György, 
Varga György és Jansik Anna leánya Zsu
zsanna, Pesztránszky Albert és Egri Rozália 
leánya Ottilia-Ibolya, Maczik István és Paraj 
Mária leánya Mária, Korbely János és Gerhát 
Ilona leánya Judit, ifj. Koszti Mihály és 
Plachi Judit fia Mihály, Magyar János és 
Gyurik Mária fia János, ifj. Janúrik András 
és Janúrik Mária leánya Judit, Gráfik Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna, Szappanos Sá
muel és Nyemcsok Mária leánya Ibolya, Bar- 
tyik János és Demcsák Anna leánya Judit, 
Brecska István és Lozsjanszky Judit fia Pál, 
Jeszeney Sámuel és Dézsi Ilona leánya Ilona, 
Maczik János és Hanzó Anna leánya Judit.
— Házasságot kötöttek: Litauszky Mátyás 
Valkovszky Zsuzsannával. — Elhaltak: Csi
csely György 69 éves, Kugyela Mária 3 hó
napos, özv. Varga Mihályné Plentri Erzsébet 
72 éves, özv. Kovács Mihályné Ribárszky 
Zsuzsanna 69 éves, Korbely Judit 9 napos, 
Lestyan Pál 74 éves, özv. Scheiner Józsefné 
Robitsek Emma 74 éves, Varga János 3 
hónapos, Uhljár Mihály 77 éves korukban.

Prágai módra készült sonkák pácolására 

3 sonka “X l T I V 1'1 védjegyű

MAGYAR SO N K AP ÁC!
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 serlésvágáshoz rizsek és fűszerek 
legjutányosabban szerezhetők be.

—  Megjelent a Székelység új 
száma. A csonkamagyarországi 
székelyek lapja, a Székelység- 
nek legújabb száma gazdag 
tartalommal jelent meg. Előfize
tési ára egy évre 10 pengő. Ki- 
adóhivatal Gödöllő. Postafiók 20.

—  Farsangi kalendárium. A
Szinházi Élet új száma 32 olda
las farsangi mellékletet ad e 
héten. Ebben a farsangi mellék
letben felvonulnak pompás An- 
gelo képekben az ország leg
szebb bálozó leányai, pontos 
báli naptárt ad, megírja, hogy 
az idei bálaknak mik lesznek a 
szenzációi, közli Harsányi Zsolt, 
Endrődy Béla és Őszi Kató báli 
cikkeit. Minden bálozó leánynak 
valóságos élmény lesz ez a 
farsangi kalendárium. A Szinházi 
Élet darabmellékletül közli Ma 
jéjjel szabad vagyok cimű szín
darabot, a kottamelléklet: Egy 
valcerért nem megyünk Bécsbe. 
A Szinházi Élet ára 60 fillér.
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Rövid beszámoló a szarvasi sport elmúlt évéről
A szarvasi futball komoly tényezője lett nz alosztály futballéletének

Végignézve ez elmúlt naptári év futball- 
sporiján; helybeli egyesületeinket illetőleg 
megnyugvással és bizonyos megelégedettség
gel állapíthatjuk meg, hogy a szarvasi fut
ball újból komoly tényezője lett az alosztály 
futballéletének. Az 1933—34. év nagy dicső
séget szerzett mindkét egyesületünknek, mert 
az elmúlt évi másodosztály, melyben mind
két csapat küzdött, nagyon erős, nívós és 
kulturált futballt játszott. Ebben a mezőny
ben sikerült a Turul SE-nek a bajnoki cimet 
jelentő első helyet megszerezni. A Bocskay 
SE pedig szintén az élcsapatok között, az 
ötödik helyen, végzett.

Minden elismerésünk a Turul lelkes 
futballistáié, akik tudásuk legjavát nyújtották 
a gyepen, hogy a nehéz küzdelmekben ki
verekedjék a maguk elsőségét. De ugyanakkor 
a legnagyobb elismeréssel kell megemlékezni 
a Turul SE vezetőségéről, akik nagy sportbeli 
diplomáciai jártassággal tettek tanúbizony
ságot, hogy a gyepen megnyert bajnokságot, 
amelyet a zöldasztalon próbáltak eltulajdo
nítani, megmentette. A Bocskay SE az ötödik 
helye, tekintettel hogy fiatal egyesületről 
van szó, komoly teljesítménynek nevezhető. 
Az 1934—35-i bajnoki szezonnak csak az 
őszi fordulójáról számolhatunk be. A Turul 
az első osztályban játszik. Sok kemény 
csatát nyert, de sokat vesztett is. Tárgyilagosan

megállapítható, hogy a fiúk, mint akik páholy
ban ülnek, nem küzdenek olyan lelkesen az 
első osztály bajnokságáért, mint ahogyan azt 
tavaly tették és amit pártoló közönségük 
elvárt tőlük. Bajnoki helyzetük ennek dacára 
kielégitő, pillanatnyilag, de a Turul tartozik 
annyival Szarvas futballsport hagyományának, 
hogy ne elégedjék meg a nyolcadik hellyel.

A Bocskay SE az idén gyengébb má
sodosztályú bajnokság mezőnyében játszik 
és sajnos hihetetlen balszerencse üldözi. 
Bármihez nyúl semmi sem sikerül. Pedig a 
jóképességű és törekvő egyesület helyet ér
demelne az élcsapatok között. Reméljük, 
hogy a tavaszi forduló péchszériája megszű
nését hozza.

A SzUTE úszói egy-két kisebb verse
nyen indultak, ott meg is állták a helyüket 
emberséggel. Nagyobb úszó-élet kifejlődésé
hez azonban több verseny volna kívánatos.

Az atlétikáról sajnos nem lehet újat 
mondani. Jó az anyag, de nem törődik ve
lük senkisem.

A Bocskay birkózó-gárdájának eddigi 
sikeres szereplései nagy reményekre jogosí
tanak és sokat vár tőlük még Szarvas sport- 
társadalma.

A vívók csendben szintén dolgoznak.
Szöllősl B. Imre.
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—  Közgyűlés. A Szarvasi Baromfitenyésztő 
Egyesület Gróf Bolza Géza földbirtokos el
nöklete alatt december hó 29-én tartottá meg 
rendes évi közgyűlését a Községháza nagy
tanácstermében. A közgyűlés Liszka Gyula 
nyug. MÁV. főfelügyelő, igazgató évi jelen
tésének figyelmes meghallgatása után letár
gyalta az egyesület 1935. évi költségvetését, 
1934. évi zárószámadásait, megjutalmazta 
az egyesület pénztárosát— .esd .jfigyzáiéti fif 
megszabta az 1935. évi munka irányelveit! 
Az okszerű baromfitenyésztés céljainak el
érése érdekében a meglevő tenyészanyag 
vérfelfrissitése céljából az egyesület vezető
sége ezidén is piaci áron alul kioszt arra 
jelentkező tagjai részére bronzpulykakakaso- 
kat, emdeni-magyar keresztezése gúnarakat, 
pekingi-magyar keresztezései gácsérokat ' és 
nemesített magyar parlagi kakasokat, illetve 
amennyiben ezeket kellő mennyiségben be
szerezni nem tudná, e fajok tenyésztojásait. 
Az akció sikere érdekében az egyesület al- 
elnöke. Csabai Kálmán gazdasági tanintézeti 
igazgató csere formájában felajánlotta a  tan
gazdaság mindenkori tojáskészletéi. Á gyűlés 
vitéz Tepliczky János földbirtokos javaslatára 
tervbevette azután, hogy a Kisgazda-Körrel

Vidéki újságot olvas az ország lakos
ságának 88 százaléka ! Vidéken él az 
ország lakosságának 88 százaléka! 
A leghatalmasabb fogyasztéterfitot a 
vidék! Csak a vidéki lapok álján jut
tat el a vidéki fogyasztóhoz!
Az észszerűen dolgozó kereskedő, iparos, 
gyáros, vállalkozónak ma már nélkülözhe
tetlen a vidéki lapokban való hirdetés!

A vidék a fogyasztás legértékesebb piaca, 
a k í n á l a t  egyre nagyobb mérvben 
terjeszkedik a vidékre. Ha a vidéki nagy
közönség minden rétegéhez hozzá akar 

'férkőzni, vegye igénybe a vidéki; setjto 
óriási nyilvánosságát, ez a propaganda 
új és értékes összeköttetéseket hoz létre 
és a hirdetésbe fektetett csékély töke 
sflkszoftrtan megtérül.

Kérj« még ma díjmentesén

Erdős Jósséf hirdetési iroda
(Budapest,VJ.,Teréz körút 35.Tel.1Ž5-5S.) 

v idéki hirdetési pmpsgand&król 
szóló prospektusát.

karöltve vállalja a szarvasi baromfipiac szi
gorú ellenőrzését, a; piactér kikövezési akci
ójának támogatása érdekében felterjesztéssel 
él a Kamara révén a Vármegyéhez és a 
szarvasi és környéki okszerűen gazdálkodó 
baromfitenyésztőkrőípontos katasztert vezettet.

—  Bécsben van egy körözött betörő. Lapunk 
multheti száméban beszámoltunk egy öcsödi 
betörptársaság dolgairól. A banda több tag
ját aHbödapestr -rájlHmrendőrségnek sikerült 
elfognia, míg á banda vezérét, Rácz Lajost 
rádión is körözték, ^ácz Lajosnak sikerült 
megszöknie és Bériből küldött karácsonyi 
üdvözlő-lapot egy öcsödi ismerősének. Kéz* 
rekeritésére az osztrák csendőrség is megin
dította a nyomozási

—  Levél a Szerkesztőhöz I (Beküldetett). 
Igen tisztelt Szerkesztő Úri Nagyon szépen 
megkérem, szíveskedjék ezen levelemet b. 
lapjában közölni. Hátha ezzel megindítom 
azt a régen várt újítást, amire oly nagyon 
nehezen vár Szarvas szegényebbsorsú lakos
sága. Ugyanis mi nagyon érezzük a hiányát 
a napközi-otthonoknak, ahova gyermekeinket 
naponta elkQldhetnénk, amíg munkában va
gyunk vagy munka után járunk. Meg azután 
otthon nincs rendes fűtésünk se a legtöbb* 
uör a sokszor meg nem felelő lakásaink
ban. Jó szolgálatot tesz az óvoda is, azon
ban itt csak délelőtt és délután vigyáznak 
nagy gondossággal gyermekeinkre. Sok más 
városban már napközi otthonok vannak, 
ahol a verstanul ás,mellett egésznapi felügye
let alatt vannak a gyerekek egészségügyi ellen
őrzéssel. Ilyen kellene nekünk is, hogy nyu
godtan egész napra otthagyhatnánk a gyer
mekeinket. Ennek eredménye az egészséges 
jövendő generáció lenne. Kérjük az illetéke- 
seket, hogy ezen gondolkodni és ily érte
lemben gondoskodni szíveskedjenek miélőbb, 
köszönöm jóindulatukat és vagyok tisztelet
tel : Aláírás varrón^.

— W iiI i i  tpyflrfaMs. A csabacsfidi ág. h. ev. egy
házközség ezúton is Kálés köszönetét mond a temp
lomi csillárra befolyt rfanes és kegyes adományokért: 
Dr: vitéz Zerinváry SidJérd, vitéz Tepliczky János, Ma- 
ginyecz György, Csabacsüdy Jánosné. Lítauszta János, 
dr. Krajpsovics Pál, Cseh Vilmos I—1 P, Jeszeney 
Sámuel 80 f, Skorka Mihály 50, KHmirf Györgyné, Bán
falvi Samu, özv. Vateflt Jánosné 50—SÍ f. Bártők Pálné 
40 f. Molnár János, Magyar Mihály, Sittó Jápos, Bruso- 
nyíczky Mihály, Hriynák. Mihály* Kasnyik Pálné, ti, N. 
30—30 £ Zima Mihály, Simó Mihály, Szloszjar János, 
Kiss József. Tildák 4fíirán. Tosják György, Mvfoik Pál 
Markovics Pál, Szaki Atúal&áutvm  PftLVarga Ji

István, ’Sinko vfcz Jáno*, hfpcuk Istvá
lyik Mihály 2®“ 20Ll5rga Miháhr. PjgJuska 
Éima-tél, Borgulya Jáhot, Kútfőié ítmáty: 
FoMflffc* - ^

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak 
és ismerősöknek, kik jó édesanyánk, 
illetve nagyanyánk temetésén megjelen
tek s részvétükkel fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton mondunk hálás 
köszönetét.

Bankó János és családja.
Varga M ihály és családja.

— Leszűrt napfény. . .  ez kell a fáradt ide
geknek. Egy francia biológus állapította ezt 
meg nemrég, aki azt ajánlotta, hogy az intra- 
vörös sugarak beözönlése ellen alkalmas szű
rőkkel, megfelelő üvegtáblákkal vagy függö
nyökkel védekezzünk. Az ideális függöny 
tehát az, amelynek könnyű, lyukacsos anyaga 
a fényt, levegőt átereszti, de előbb hevessé
güket letompitja. Ilyen az a függöny is, me
lyet mint a Tündérújjak ajándékát csodálnak 
most e lap előfizetői, s a magyar kézimun
kaújság barátai. A 150x260 cm méretű füg
göny ezenkívül remek berendezési tárgy is : 
ecrü szinű és kockás mezőkre van beosztva, 
melyek mindegyikébe finoman stilizált virá
gok kerülnek az ugyancsak ajándékul adott 
MEZ-fonálból hímezve. A gyönyörű ajándék 
még vagy tizféle célt szolgálhat annak, aki 
nem akarja függönynek használni. Valóban 
kedves meglepetés ez minden otthon szá
mára. aki 14*40 pengővel a Tündérújjak egész 
évfolyamára előfizet, egyszerre kettős aján
dékkal kedveskedik családjának. Aki nem 
akar függönyt, az helyette kaphat egy Indath* 
ren-szegélyű lenvászonabroszt, vagy újabb 
mintájú ágyneműt, esetleg a hárompolcos 
állványt, a közismert „Fakuli"-t.

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

Őrölt-paprika
kilogrammonként: Édes, nemes cseme
ge 1*90 P, édes nemes 1‘80 P, I. r. rózsa 
140 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 paprikatermelő 
________  Bátya, Pest-mepye.__

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógylntézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 
Kiszolgálási díj csak 10 fillér.

Helybeli gabonaárak
Búza . . .  15*50 — 15*50
Tengeri . . . 11*50----- '—
Árpa . . . .  12 50 -  13-
Zab . . .  11*50 -  1 2 -
Tokmag . . . 16 50 — —
Lucerna . . . 150*— —160'—

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy azó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Eladó a csabacsűdi Lusztig-féle legelőből 
48 hold. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladd.
^  ■ ■■ i.É

• Borsót keresek megvételre, bármily menyr 
nyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a ki-

<:■ - j »;.■ ,mi:, T y- «i--.

____ f e l* «  NAOT s A ljr ö l..;
______ iStÉrMal S lillT  Wysislsi’és
Isist ayiwmitas, NHUs wá 9. mkm.


