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Hit, hála, hűség
— Egy boldog karácsony feltételei — 

Irta : Kellő Gusztáv ev. lelkész

„Óh, ha még egyszer gyermek lehelnék!.. 
Amikor a német dalköltő leikéből feltört ez 
a régi időkel, elmúlt boldogságot sirató forró 
vágy — a szivére áramló sok szép emlék 
között bizonyosan megjelent gyermekkora 
karácsonyestjeinek a képe is.

Milyen boldoggá tette az a — pillanatra 
sem kételkedő — hit. hogy jön Jézuska .. . Ő 
varázsolja oda láthatatlanul szobájába a ra
gyogó karácsonyfát. . .  asztalára a sok ünnepi 
ajándékot. . .  az arcokra a gondot, bajt, nyo
morúságot felejtő boldogság édes mosolyát.. .

Milyen végtelen hála feszitette gyermeki 
szivét a titokzatos és bőkezű Vendég iránt 1 
Szinte fájt, hogy nem láthatta ... nem borul
hatott lábaihoz . . . nem csókolhatta meg a 
kezét ... Milyen odaadó hűséget fogadott a 
nagy ajándékozónak, amikor a karácsonyfa 
alatt meghatottságában térdre ereszkedett s az 
öröm lázában csillogó szemekkel nézett a 
messzeségbe és imádkozott...

S most az emészti, hogy nem tud már 
úgy hinni, mint régen ! — Az élet kifosztotta 
a szivét, fásultiá telte a lelkét. .. Nem csoda, 
hiszen annyi krisztustalanság történik a vi
lágon, hogy szinte már abbéin is kételkedik, 
vájjon meg van-e valóban váltva a világ ?. . .  
Az emberek annyira a bűn rabságában, az 
ösztönök és szenvedélyek igájában vergőd
nek még.

A hálaérzet is mely valaha olyan bol- 
dogilóan dobogott kicsiny szivében — meg
kopott benne. Miért is legyen hálás? Azért a 
tehetetlenségért, amely a kisértésekkel szem
ben újabb és újabb vereségekbe dönti ? Vagy 
azért a sok nyomorúságért, amely boldogsá
gának útját állja ebben az egyre sötétülő vi
lágban ? S ahol kihalt a hit és a hála, ott 
nem lehel már igazi hűség, alázat és enge
delmesség sem. Olt az „én“ ül a trónuson s 
ez a gőgös zsarnok nem ismer olyan hatal
mat, amelynek hűséget, engedelmességet kel
lene fogadnia!

Wells jóslata szinte beteljesedett már. 
„Az ember úgy megveti lábát a földön, hogy 
birodalmát a csillagokig terjeszti ki." De jaj, 
az alatt elveszti uralmát a saját szive fölött 
s a csillagokon túl nem tud többé felemel
kedni. Elszakadt igazi hazájától — az Isten 
Országától. Nem követi már az egyetlen nagy 
Vezért, — Krisztust. Eléri a haladás, a földi 
terjeszkedés és tökéletesedés legnagyobb or
mait, — de elhanyagolja azokat a kincseket, 
melyeket lelke mélyéből kellene napfényre 
hoznia. Pedig csak ezeknelr birtokában lehet 
megint olyan boldog, mint volt gyermekkora 
éveiben.

Karácsonyi ünneplése is legtöbbször csak 
szép hagyomány, külső fény. megkapó gyer
mekünnep és nem az. aminek lennie kellene, 
a lelki megújhodásnak szent napja, a hit, hála 
és hűség megerősödésének újabb állomása.

Testvérem! Ne nézz ma a bűneinek 
következményei alatt pusztuló világra, séma 
magad ezer gondtól zaklatot állapotára. Nézz 
fel gyermekkorod hitével, háládatosságával 
és hűségével arra, aki önmagával ajándékozta 
meg az emberiségei — a te üdvösségedre is. —

Az ö  megszületésének emléknapja le
gyen a te újjászületésednek áldott ünnepe I

Világfoglalás—tesfvérülés
Irta : Prohászka OH kár dr.

(volt székesfehérvári ;’üspök)

A legszebb karácsony Képe is Ínséges : 

de annál fényesebb a lelki te rtalma s túlvilági 

csillogása. Nagy inség néz ki barlangjából, 

akárcsak Csonka-Magyarors.ág szegénysége 

nézne ki belőle; nagy keménység ül ki a 

barlang sziklakapujában, —* akárcsak az án- 

tánt kegyetlensége foglalt vo na benne helyet. 

De inség, szegénység s kegyetlenség fölött 

angyalfények járnak; a bérdolatlan jászolban 

az Isten egyszülött Fia fekszik s jászol s 

barlang fölött ivelődik airiak az első, leg

szentebb karácsonyi éjne!, csillagos ege, 

mintha csak az újszülött ki.álynak drágakö

ves s Iampionos baldachinja volna, a drága

kövek az imádó lelkek, a bmpionok sugárzó 

angyalfejek.

A helyzetek s a szükségletek gravitá

ciójával vonzódunk a betlehemi barlanghoz

— mi, magyar keresztények.

ínségünk s nyomorúságunk nagy,— mond

hatom, hogy növekvőben van az utolsó ka

rácsony óta is. Hozzáfogható tán csak a török 

hódoltság idejében vagy a földönfutó kurucok 

sátraiban volt, de az inség, szegénység s ke

gyellenség még nem csinál karácsonyi, hanem 

karácsonyunk igazában csak ekkor lesz. ha 

az érdesfogású szegénységet s Ínséget kibé

leljük kemény hittel s erős akarással, nem

különben megváltó s üdvözítő szeretettel.

Az a kemény hit a szegénységgel szem

ben is azt a meggyőződést vallja, hogy a 

Szentháromság második személye megteste

sült s Betlehemben született smintisteni kisded 

pólyákba takarva s jászolba fektetve mutat

kozott be nekünk. Aki ezt vallja, annak lelke 

szenvedhet s szive csikoroghat egy rossz s 

züllött világban, de ugyanabban a rossz vi

lágban meglátja az Isten irgalmának szent 

titkát is : meglátja khaoszban is az Isten

megváltó gondolatait; hiszi, hogv dacára 

bajnok, szenvedésnek, Isten nincs messze 

tőlünk, sőt, hogy maga közénk állt s istállón, 

jászolon, szegénységen s Ínségen kezdte életét; 

keményen élt. hogy a mienket a kellő magas

latra s hozzánk illő méltóságra fölsegitse.

Isten itt van, ember lett, csecsemő lett, 

jászolban fekszik — ezek azok az új, eredeti 

s meglepő liirek, melyeket jóhirnek. evangé

liumnak hívnak. E boldogító tartalom által a 

mi ideális hitünk tele lett realizmussal, tele 

lett konkrét valósággal; azzal, hogy az Isten 

köztünk s közénk való valaki s hogy nem 

lakik megközelíthetetlen messzeségben, sem 

a theozófok szétfolyó s elmosódott gondol

kodásában, hanem a szó-szoros s fogható 

értelmében közénk jött s miköztünk lakozik.

A karácsony e szerint világelfoglalás és 

emberhóditás is. Ami az elsőt illeti, az Úr 

Jézus közénk jött, a bűnös világba jött s azt

az Isten számára akarta újra elfoglalni. A 

világ ugyan, bár ördögjárta, de nem az ör

dögé ; csak az ember zavarja össze fogalmi 

játékaiban s hóbortjaiban, amiket hegyibe 

még filozófiának hiv, az Isten jogcímeit s az 

erény uralmát a világ fölött. De az Úr Jézus 

eljött s ki akarja ábrándítani a jóakaratú 

emberekét abból a mámorból, mintha a világ 

nem volna Istené s mintha az Isten távol 

volna tőle. Eljött és mondotta: Isten a ti uralok, 

ti pedig gyermekei volnátok, higyjétek el, én 

mondom ezt; én a ti testvéretek.

Kinek higyjünk, ha nem a testvérnek, 

a legfölségesebbnek s a legédesebbnek? S 

ez is karácsony: az a megérzés, hogy test

vérünk az Isten Fia, s hogy a testvériség vele 
vonult be a világba.

Fogadjuk be szivünkbe e nagy kinyilat

koztatást, melyet a karácsony hoz. Fogadjuk 

ezt térdenállva. A világönzésben, gyűlölkö

désben s az irigykedés ördögjárásában szen

ved, mely falut-várost mélelyez s kimondha

tatlan sok kínl,hoz reánk. De mit imponálna 

nekünk a világ, mikor Krisztus eljött közénk, 

hogy Megváltónk s testvérünk legyen ? Nyis

suk meg neki szivünket s tapasztaljuk meg 

szeretetének tüzét.

Az igazi karácsonyi élmény végre is az, 

hogy Isten szeret s úgy szeret, hogy attól 

egyszer régen a földön s azóta minden de

cember 25-én szivünkben karácsony lett.

Karácsonyi Szenet
Irta s Marjay Géza ref. lelkész

Messze Afrikába ágyúk dörgésétől dü

börög a föld. Öldöklő bombák zuhannak a 

magasságból s szörnyű halállal hullanak ha

lomra aggok, asszonyok s gyermekek. Fehér 

és fekete harcosok gyilkos haraggal tépik, 

szaggatják, ölik egymást . . .

Távol keleten a sárga ember-tenger ti

tokzatos mélységei zúgnak, kavarognak s a 

közelgő világ-vihar fülledt levegőjében titkolt 

rémület borzong át az emberiség szivén .. .

A végtelen orosz pusztákon az Anti- 

krisztus vörös máglyatüzei lobognak s fel- 

gyújtással fenyegetik a világot.. .

Az emberi civilizáció ősi földjén, Euró

pában, az önző érdekek, az irigység, féllé- 

kenység és mohó kapzsiság által szétválasztott 

nemzetek néznek egymással farkasszemet. 

Sokszor szinte percek kérdése, hogy az izzó 

gyűlölet szikrája kipattanjon és iángralob- 

bantsa a világot...

Gyárak és vegyész-műhelyek boszorkány- 

konyháiban emberirtó szörnyűségek szület

nek s a városok és falvak népe didergő lé

lekkel tanulgatja a legkeserűbb tudományt: 

mint kell védekeznie a gázlámadás, e sza

badalmazott orvgyilkosság ellen I

Százmilliók tengődnek emberhez mél-



'atlan nyomorúságban s naponként gördül
nek ki a gyárak kapuin olyan gépszörnyete
gek, amelyek újabb milliókat rekesztenek ki 
a munka, a kenyér, az emberies élet jogából.

Sötétség, koromfekete, csillaglalan éj
szaka borul az embervilág fölé . . .

Ebben az éjszakában, az összeháboro- 
dott, pusztulásnak indult emberiség fölött ismét 
fölragyog egy szikrázófényű csillag: az a 
betlehemi s megzendül a békességet hirdető 
angyali ének. Keresztyén templomok száz
ezreiben a földkerekség minden táján kará
csonyi éneket énekelnek, családi otthonokban 
karácsonyi önnepet ünnepelnek az emberek. 
Az ég a földre hajlik s egy pillanatra elcsen
desedik az élet-halál küzdelem idegeket tépő 
kavargása. Ebben a szent karácsonyi csend
ben csak .a meghajszolt emberi szivek dob
banása hallatszik. Fáradt, riadt emberi szivek 
önfeledt boldogsággal tárulnak ki az égből 
lesugárzó fény előtt, mint fonnyadó virágok 
a hajnali harmatra. Ebben az égi sugárzás
ban egy pillanatra megint feltündöklik az 
ember előtt a megmérhetetlen isteni kegyelem, 
amely boldoggá akarja tenni az emberi életet. 
Mint valami káprázatos álomkép, feltűnik 
előtte egy széditően szép lehetőség: ime ez 
lehelnél I

Aztán ... kilobban a fény, elrepülnek az 
ünnepi órák és ránk szakad újra a csillag- 
talan, sötét éjszaka, a hétköznapok sivársága.

Semmi sem mulatja meg olyan meg
döbbentő valóságában azt a mélységet, ahová 
az emberi élet lesüllyedt, mint a karácsony 
ünnepe. Az a szörnyű ellentét, amely a ka
rácsonyi evangélium s a való élet között sö- 
tétlik. Istennek dicsősége, embernek öröm, 
békesség. 1 . *.

Sötétségben ülő magyar népem, nézd 
meg magadat, a lelkedet, az életedet a ka
rácsonyi evangélium tükrében. Lásd meg, 
hogy a külső sötétségnél, amelybe a világ 
kitaszított, nem nagyobb csapás-e rajiad az 
a belső sötétség, amely a lelkedet elborította 
s amelyben sorvadásnak indult a hited, a 
jellemed, az erőd, az akarćitod? Próbáltatá- 
sod mélységeiben, kereszthordozásod idején 
állja-e hited a próbát, tudod-e, mint Jób, 
nyomorúságodban is dicsőíteni az Istent s 
alázattal megcsókolni az ő fenyitő kezét ? 
Megtudod-e érteni, hogy a karácsonyi angyal 
örömüzenete neked szól és veled együtt 
mindazoknak, akikre igát rakott a gonosz 
világ ? íme Szabaditót, Megtartót küld az Űr 
azokhoz, akik szabadulás és megtartás után 
esengenek. Nem a rabtariókhoz, hanem a 
rabokhoz jő a nagy Szabaditó. Vigyázz hát 
én népem, hogy külső rabságod kötelei meg 
ne fojtsák a lelkedet is. Fogadd be a lel-

kedbe ujjongó boldogsággal a Szabaditót s 
karácsonyi örömmel örülj. Örülj, mert akiknek 
lelke Istenben szabad, azokról lepattannak a 
külső rabság bilincsei is. Örülj, mert mostani 
próbáltatásod újabb bizonysága annak, hogy 
az Űr ffévá fogadott I Az Istenben szabad 
ember íelke pedig megtelik még akkor is, ha 
körülötte felfordul és megháborodik az egész 
világ. Ezt a békességet szerezd meg magad
nak, az Istennel és önmagaddal való békes
séget,nézz bátran,nyugodtan aháborgó világba.

A jelek és bizonyságok azt hirdetik, hogy 
közeledik a világ megitéltetésének az ideje. 
„Vigyázzatok, hogy senki titeket el ne hites
sen 1“ Aki mindvégig álhatatos marad, azid- 
vezül I Ezt az izenetet küldi neked karácsonyi 
ajándékul az Űr. én magvar népem. Nem az 
orozóké, nem a habzsolóké, nem a kímélet
leneké és gyűlölködőké, nem a világ szerint 
való hatalmasoké a jövő, az élet, az üdvös
ség, hanem az Ürban mindvégig állhatatosakéi

h í r e k
Gyógyszertári inspekció

A z éjjeli cs vasárnap délu tán i ügyeletes szolgá

latot Szarvason december hónapban dr. Szem ző Imre 

gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A  szarvasi ev. nagytem plom ban karácsony első 

□apján lót, az újtem plom ban magyar, m ásodnap ján  

a  nagytemplomban tót-magyar, az ú jtem plom ban lót, 

m indkét helyen úrvacsoraosztás, vasárnap az nagy

tem plom ban tót, az .újtemplomban magyarnyelvű isten

tiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. tem plom ban kedden reggel 

8-kor csendesmise, éjfélkor nagy mise. Karácsony első 

napján , szerdán reggel 6-kor pásztorok miséje, fél 9-kor 

csendesmise, I0*kor szentbeszéd, nagymise, fél 12-kor 

csendesmise. délután 4-kor vecsernye. Karácsony 

m ásodnapján , csütörtök délelőtt fél 9-kor csendesmise, 

10-kor szenlbeszéd; nagymise. Délután 4-kor ve

csernye. V asárnap  délelőtt féi 9-kor csendesmise, 10-kor 

szentbeszéd, nagymise, délután 4 órakor litánia. Hét

köznapokon újévig reggeli mise 8-kor.

A  szarvasi református egyháznál, a  Luther-Árva- 

h áz  dísztermében, karácsony első nap ján  délelőtt 10-kor 

istentiszteletet tartanak úrvacsoraosztással. Karácsony 

m ásnap ján  Kondoroson lesz istentisztelet úrvacsora

osztással az  ev. templomban. Vasárnap délelőtt 10-kor 

istentisztelet az Á rvaházban disztermében.

Kellemes és boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánunk lapunk minden igaz barátjának, 
kedves olvasóinknak, hirdetőinknek, előfize
tőinknek, munkatársainknak.
— Személyi hir. Ambrózy József békés

csabai állami elemi iskolai igazgató, a

szarvasi járás újonnan kinevezett körzeti 
iskolafelügyelője kedden és szerdán a szarvasi 
belterületi iskolákat és óvodákat látogatta 
meg és egyben hivatalos látogatást tett az 
egyes iskolák vezetőségénél.

— Doktorráavatás. Gémes Gyula szarvasi 

jogszigorlót most avatták fel Szegeden az állam

tudományok doktorává.

— Nöegyleti közgyűlés. A Szarvasi Nőegy
let ezidei közgyűlését december 21-én akarta 
megtartani. Mivel azonban a kitűzött napon 
a tagok részvétlensége miatt nem tarthatta 
meg, a közgyűlést egy héttel később, decem
ber 28-án délután 4 órakor tartják meg a 
gimnázium tanácstermében. Erre a t. tagok 
figyelmét ezúton is felhívjuk.

Növényvédelmi előadás, Vadányi Miklós, 
a szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági tan
intézet tanára, a tiszai aUójárás növényvé
delmi körzet vezetője vasárnap délelőtt Kun- 
szenlmártonban, a Gazdakör helyiségében, 
délután pedig a. Katolikus Körben növény- 
védelmi előadásokat tartott nagy érdeklődés 
mellett.

CSAKIS ^

Dr OETKER-Féle 
•SÜTŐPORRAL*

Karácsonyi kalács
10 kg vajat habosra keverünk, adunk hozzá 
egy tojást és 2 kanál cukrol. tovább keverjük, 
majd újra egy tojást és 2 kanál cukrol, mellyel 
szintén habosra keverjük. Ekkor Va kg lisztet 
1 csomag Dr. Oetker-féle „Backin“ sütőporral 
keverve, Vs csomag Dr. Oetker-féle vanilin- 
CUkrot, Va citrom reszelt héját és annyi tejet 
adunk hozzá, amennyi szükséges. Ha a ka- ■ 
lácsot finomabban szeretnők, úgy mazsolát, 
mandulát, finomra vágott citronálot vagy 
arancinit is adunk hozzá. Jó meleg sütőben 

aranysárgára sütjük.

SZERENÁD
Regény, irta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 76

— No, mit bámulsz rajta, kis öreg ? — 
évődött a báró. Azon töröd a fejed, hogy hány 
fényévnyire van tőlünk ? Vagy az anyósodat 
kívánod oda ? Azt ne tedd, mert nála kedve
sebb teremtés nincs a földön !. . .

— Neked legyen mondva ! — nevettem.
— Ez a csillag azonban nem az anyósom 
csillaga !

— Hanem kié? — adta az ártatlant 
a báró,

— Heddáé és a Nóráé I . . . Szerelik a 
csodálatos fényét; és az állandóságát. Ók ezt 
úgy mondják : „A hűség csillaga I . . /*

— Akkor világosítsd fel őket, hogy téved
nek ! — gúnyolódott a báró. — Ha tizenhárom
ezer év múlva is itt feküdnél, csodálkozva látnád, 
hogy már más sarkcsillagunk van. Ez pedig a 
Lant csillagkép legfényesebb csillaga, a Véga. 
Látod? — mondotta rá. — De huszonhatezer 
év múlva újra az Esthajnalcsillag lesz a sark
csillagunk, mert huszonhatezer év alatt földünk 
a Nap vonzása következtében negyvenhét fokos 
kúpot ir le. Ez a precessiós mozgás ! Magyaráz
zam meg bővebben ? . . .

— Köszönöm ! — ellenkeztem élénken. —

Számomra — és bizonyára Hedda és Nóra 
számára is — csak az a fontos, hogy az Est
hajnalcsillag mégis csak a hűség csillaga. Vál
tozatlanul áll egy helyben és szelíd, hívogató 
fényt vet a csepodár Földre, amely időnként 
elhajlik tőle. De megnyugtató, hogy egyszer 
bizonyára újra visszatér! . . .

A báró bizonyára megértette a finom cél
zást, mert mintha kissé elpirult volna. Sietett 
más témára áttérni.

— Milyen kitartóan fújja az a gyerek a 
másik tisztáson — mondotta.

— ö az erdei éjszaka zenei világának 
egyeduralkodója — szellemeskedtem.

— Tévedsz! — adta a titokzatost a báró.
— Van neki konkurrense is. Csak még nem tud 
róla a jámbor ! . . .  Kiváncsi vagy rá ?

— Nagyon I — kaptam az ötleten. — 
Halljuk a konkurrenc iát I . . .

A báró egy különösen elnyújtott éles 
füttyöt hallatott, amire hamarosan előcsoszogott 
az éjjeli őr.

— A furulyámat öregem! — rendelkezett 
Október.

A furulya csakhamar előkerült. Egyszerű, 
kopott, vénjószág volt, de a báró szeretettel 
simogatta meg.

— Még az édesapámtól örököltem — 
mondotta — aki a számadó juhászától kapta 
ajándékba, az esküvőjére. Lelke van ennek a 
furulyának.

Állítását be is bizonyította. Kivárta, mig a 
lilinkóművész pihenő szünetet tart, vagy talán 
újabb nótában gondolkozik. Akkor azután ő is 
ajakához illesztene a lelkes szerszámot. És a csilla
gos égbolt alatt újból felhangzott a kesergő nóta :

Csillagok, csillagok, — csillagok, csillagok 
Szépen ragyogjatok . . .

. . .  És a csillagok szépen ragyogtak ; olyan 
nagyon szépen I Odamuíattak az erdő illatos 
sűrűjébe, ahol valakinek a galambja bujdosik. 
Azután végigTürkészték a sötét, páfrányos erdei 
ösvényt, messze ki, a bánatos mezőre, onnan 
Diósgyőr alá, a rózsás temetőbe, hogy utal mu
tassanak annak a bujdosónak. A nóta kétszer, 
háromszor is elhangzott egymásután .. . Istenem, 
hogy hol is veszi az a szerény magyar ti linkó, 
vagy furulya azt a lelket, hogy könnyet tud 
csalni annak a raffinált zenei Ízlésű városi 
embernek is a szemébe, aki hidegen hallgatja 
végig az Operaház zenekarának hangversenyét is.

Egyik nóta a másik után röppent ki, sima 
trilláival a kopott csodaszerszámból. Néha kaca
gott is ; de csak keveset, mint a vadgalamb. 
Végül az összes nóták egy vigasztaló szóban 
óldóttak fel.

Ne szomorkodj, légy víg,
Nem lesz ez mindig így;
Hejl aki megszomorított,
Meg is vígasztal még / . . .



Karácsony másodnapján 
rendezik meg 

az Ipartestület bálját
Nagy érdeklődés nyilvánul meg 

a szarvasi iparostársadalom 
hagyományos táncm ulatsága iránt

A Szarvasi Ipartestület a szarvasi érdemes iparosság 
hagyományos bálját az idén is karácsony másodnapján az 
Árpád-szálló dísztermében este fél 9 órai kezdettel rendezi meg. 
Az iparostársadalom minden évben nagy sikerrel lefolyt ha
gyományos bálja iránt most is nagy érdeklődés nyilvánul meg 
és az előjelekből Ítélve az idén is hagyományos erkölcsi siker 
jegyében fog lefolyni. A Szarvasi Ipartestület báljának jöve
delmét jótékonycélra fordítják.■AxMHinC ciqa/ttítíáZl

NŐM
Irta: Lányi Viktor

Vékony, fehér kis: nő lesz: az enyém,
Olyan mint a rózsa a ravatalon.
Beteg nagy vággyal ölel majd, de én 
Kiméivé, áhítattal csókolom.
Elüldögél magányos nyughelyén, 
ölében kézimunka, tarka lom.
Én tudni fogom, hogy nincs többé remény, 
Hogy elhagy egy halk párás hajnalon.

Lesz kicsi fészkünk, három szűk szoba,
Pár képet, csipkét őriz majd a fai 
Sarokban kis lehangolt zongora,
Szívünkben néhány csöndes régi dal,
Az asztalon párolgó vacsora,
Este, ha hazavet a hivatal, 
ó jön elérni oly bús a mosolya :
Valamit érzem mondani akar.

Könnyen fárad, korán ledül az ágyba. 
Melléülök ráhajtom a. fejem,
Kezét tapintom olykor, nincs-e láza ? 
Takargatom és gondját viselem. V
Ha alszik nézem, mi lehet azőlma ? ^
Anyjával álmodik, vagy énvelem ?
Rövid ruhás szelíd kis szőke lány ma, 
ő lesz a nőm, de még nem ismerem .. .

— Elnökválasztás. Az Öcsödi Leányegylet 

elnökévé a most megtartott közgyűlésen 

Golián Rózsikát választották meg.

— Jegyzőválasztás Békésszentandráson. Bé- 

késszentandrásj község képviselőtestülete a 

múlt héten tisztiszéki ülést; tartott dr. Schauer 

Gábor járási főszolgabíró elnöklete mellett. 

A képviselőtestülfetaz üresedésben lévő jegyzői 

állásra egyhangú lelkesedéssel a három pá

lyázó közül Szakács János oki. jegyzőt, az 

eddigi helyettest választotta meg. A kedves 

modorú, szimpatikus fiatal jegyző tiszteletére 

tisztelői és barátai közvacsorát rendeztek, 

amelyen Sinka Ferenc főjegyző köszöntötte 

az új jegyzőt.

— Közvacsora az új községi mérnök tiszte- 
letére.Gödri Istvánnak, Szarvas község most 

megválasztott új mérnökének tiszteletére ba

rátai és tisztelői az Otthon-vendéglőben ün

nepi közvacsorát rendeztek. A vacsorán vitéz 

Biki Nagy Imre községi főjegyző, dr. Tóth Pál 

országgyűlési képviselő, Ribárszky Pál ny. 

ármentesitő társulati főmérnök, vitéz Tepliczky 

János földbirtokos, oki. mérnök, dr. Csicsely 

Mihály ügyvédjelölt, Dauda Mihály községi 

biró mondottak beszédeket és az üdvözlése

ket Gödri István köszönte meg keresetlen 

szavakkal és tett Ígéretet, hogy minden ké

pességével a község lakosságának érdekeit 

fogja szolgálni;

Január 11-én Szarvason rendezik meg 
a hagyományos egyetemista bálát

Megyeszerte nagy érdeklődés előzi meg a bálát

Azok, akik a vijágháború előtti időkben 

végigtáncolták a környék valamennyi fénye

sebbnél fényesebb báljait, mindenkor a leg

nagyobb elismeréssel nyilatkoztak az egye

temista ifjúság „megyebéijárór. Képviselve 

volt azon annak idején vármegyénk szine- 

java, a fiatalság virága. De elmúltak a bol

dog évek, elzúgott a ífejünk felett a világhá

ború s a mostani kenyérhajszoló világban 

mintha a fiatalság lelkében is lelohadt volna 

a régi tűz, a régi hires mulatságok feledésbe 

merülnek, a fényes „megyebál" ma már csak 

emlék. Most azonban a Békésmegyei Egye

temi Ifjak Köre,valamintahelybeli„Szabolcska 

Mihály*4 B. T. rendezésében fel fognak ele

venedni a régi emlékek s január ll-én az 

Árpád-szálló fényesen kivilágított disztermé-

ben ismét felhangzik majd a hagyományos 

megnyitó csárdás „Nem ülik a jogászt agyon". 

A rendezési munkálatok a III. kér. 150. szám 

alatti bálirodában már nagyban folynak, sőt 

lassan befejezést is nyernek s a művészi ki

állítású meghívók a napokban kerülnek pos

tára, természetes azonban, hogy az idei egye

temista bal nem fog oly fényes külsőségek 

között lezajlani, mint a múltban, — ami első

sorban a mélyen tisztelt hölgyközönséget ér

dekli, — a rendezőség inkább az est ben

sőségessé tételére fekteti a fősúlyt, igy minden 

remény meg van arra, hogy a januári egye

temista bál, ha kissé szerényebb keretek 

között is, fel fogja eleveníteni a régi bálok 

fényes emlékét.

— Századik összejövetel. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége január 4-én rendezi meg 
Budapesten a Magyar Köztisztviselők Kaszi
nójában századik, jubiláris összejövetelét. 
Az összejövetel iránt a szarvasi öregdiákok 
körében nagy érdeklődés nyilvánul meg.

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

— Megtaláltalak!: Earl Rider. A kiváló an
gol iró, akinek nevét már jól ismerik olvasó
ink, talán sohasem irt szebb regényt, mint 
Lucy a fiatal énekesnő diadalának, szenve
désének és boldogságának krónikáját. Meg
jelent a Milliók Könyve legújabb száma ára 20 f.

************************************************  

Értesítés. Értesítjük a nagyérdemű vásárló közönséget, hogy Walfisch Károly

piactéri kabátüzletét
december 1-ével átvettük.

Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy vásárlásaival 
és megrendeléseivel támogatni szíveskedjen.

Raktáron tartunk női- és gyermekkabátokat
Megrendelésre készítünk: raktáron lovö szövetekből nől- 
ás gyermekkabátokat, kosztümöket, férfiöltönyöket 

és felső kabátokat.
A nagyérdemű közönség támogatását kérjük:

— Új főszolgabíró Békésen. A nyugdíjazás 
folytán megüresedett békési főszolgabírói ál
lásra a vármegye törvényhatósága dr. Marsall 
Ferenc, szarvasi származású tb. főszolgabírót 
választotta meg.

—  Hölgyek I A  BÁVIT kenyér táp
lál, de nem hizlal, állandó fogyasz
tása megjavítja az arcbőrt.

— Sokévtizedes tapasztalat felhasználásá

val a legkitűnőbb nyersanyagokból készül a 

FECSKE szivarkapapir és hüvely. Egy üres 

hüvely vagy sodrópapir elégetésénél. — amely 

a legegyszerűbb házi vizsgálati módszer — 

megállapítható, hogy nagyon szép fehér és 

felünően kevés hamu képződik. Ennél a ki
tűnő kvalitásáru gyártásánál az egészségi 
szempontokat tartották nagyon szigorúan és 
teljes sikerrel szem előtt.

Skorka GyörgyCsernák Ferenc
üzletvezető cégtulajdonos

angol és francia női- és úriszabók.



Nagy sikerrel folyt le a Gróf Bolza Pálné 
Leányegyesület műkedvelő előadása

Karácsonyi megbékélés
Orosz Iván verse.

Hlfáradt szíveknek hű vigasztalója 
égi küldönc, Jézus, ím köszöntelek.

Szegények istápja, lélekkenyér sója, 
csendben megbékélek, hogy elértelek.

Hosszú volt az utam, de csillag vezetett 
át ezernyi bűnön, csalódáson, átkon.

De kezem megfogtad, az égi szeretet 
győzedelmeskedett földi rosszaságon.

És most hozom Néked minden kincseim : 
szívemnek aranyát, lelkemnek tömjénét;

letörnek testemről földi bilincseim, 
hogy tisztulni látom jövomnek örvényét.

Új utak hogy nyílnak, gondolatmirhámat 
minden kincseimmel elibéd lerakom,

szájam halk szavait, lélekmuzsikámat 
most dicséretedre boldogan hangolom.

Mint szegény pásztorok, s dúsgazdag királyok 
jászolbölcsőd elé áhítattal állnak,

úgy járulok eléd. A tüzelő lángok 
telkemből feltörve Téged megtalálnak.

Angyalok karával karácsonyi éjben 
dicső érkezésed dalolva hirdetem

és míg ég a világ az örömteli fényben 
új szent lángra gyullad a megbékélt hitem.

i / A

/  Tudósítás Szarvasról 1859»ben
A múlt század hatvanas éveinek egyik 

legelterjedtebb, egyben legnívósabb folyóirata 
volt Vajda János neves hírlapírónak és költőnek 
szerkesztésében megjelenő , Nő világ “ cimű he
tilap, melyet szerkesztője „a magyar hölgyek 
számára- vezetett. A folyóirat „Hirvásár* rova
tában megtalálható nemcsak a boldog régi Ma
gyarország, hanem jóformán az egész művelt 
Európa híranyaga. Érdekes átböngészni a rég 
múlt idők híranyagát s ami a legérdekesebb 
a folyóirat Szarvasról is közöl apróbb híreket, 
melyeket beküldőjük szellemesen állított össze. 
Íme a tudósítás: „Szarvas, december 21. (ered. 
lev. Apró hirek). Miután nagyobb hírekkel nem 
szolgálhatok a lapok szép olvasónőinek, kény
telen vagyok az apróbbakat elővenni; vigasztal 
a remény, hogy a közeledő hosszú farsang 
alatt nem leend Hir-tárcám ennyire üres, mi
ként most. Elmélázva hallgatjuk az ágost. hitv. 
templom ujónan hozatott nagy acélharamjjának 
lelket megindító méla búsüangját, mely célsze- 
rűsége mellett azért is ajánlható, mert ugyan- 
ily nagyságú harang rézből háromszor annyiba 
is kerül. — A népiskolák apró növendékei il
letőleg ezek tanítói követésre méltó szép pél
dával mennek előre, ugyanis apró tanítványok 
által összeadott filléreken a * Hírmondót- já
ratják több példányban, melyet ezek sorszerint 
haza vivén az olvasni nem igen tudó családnak, 
esténként felolvasásokat tartanak. A felgymná- 
ziumi tanulók sem maradnak e részben hátra, 
mert eddigelé két társulat alakult már, melyek 
az összeadott részvénydijakból szépirodalmi la
pokat járatnak, az egyiknek neve „Borostyán 
társulat* ámbár ez még igen gyenge, de remél
jük, hogy tagjai szaporodtával több lapokkal 
rendelkezhetend. A jövő farsang utolsó napjai
ban, mint beszélik „Palló bál“ fog a város 
elöljárói által rendeztetni a rossz karban lévő 
pallók, melyek itt a kövezetet pótolják, kija
vítására, félek, hogy úgy járunk vele, mint a 
tervben lévő kórház bállal, mely egész éven 
át csak terv maradt. A múlt vásárban a kosa
raknak nem nagy kelendősége volt. Annál na
gyobb kelendőségnek örvendett a cserépnemű, 
miből azt következtetjük, hogy hál’ Istennek 
még van mit főznünk, de másrészről, miután 
a bevásárlásnál többnyire a férjek szerepeltek, 
azt is következtetjük, hogy a papucs nagyban 
uralkodik. Ez a kemény idő sok embert a 
jégre visz . . .  t. i. a Körös befagyott hullámain 
korcsolyázással mulattatják önmagukat és ed
zik testeiket. Vig farsangot és boldog újévet 
a lapok szép olvasónőinek 1 Elemér/

Az ügyes műkedvelők a Beleznay
December 14-én került szintre az Árpád

szálló dísztermében a szarvasi Gr&f Bolza Pálné 
Leányegyesület rendezésében Újházi György 
„Beleznay Asszonyok* cimű 3 felvonásos vig- 
játéka. Az előadás Szarvason eseményszámba 
ment, mert a darab szereplői kivétel nélkül 
műkedvelői hivatásuk magaslatán, állottak, igy 
a darab teljes sikert aratott. Nagy része van 
egyébként a sikerben magának a darab írójá
nak, mert mindnyájan szeretünk hinni a ma
gyar föld, a magyar lélék nagy asszimiláló ere
jében s a darab pedig erről mesélt három szép 
felvonáson keresztül. A Iszereplők kivétel nél
kül nagyon jók voltak. Kellő Szilvia, Rohoska 
Magda, Szvák Ica Polónyr Erzsébet nagyszerűen 
beleélték magukat szerepükbe s műkedvelői 
szempotból igazán művészit produkáltak. A

asszonyok c. vígjátékot adták elő
férfiszereplők: Hegyi József, dr. Kökényest Pál, 
Molnár György, Próféth Róbert, Csaba Dezső, 
Csaba Ernő, Békési Ferenc, Lipták Mihály, 
Bankó Pál voltak, valamennyien nagy ambíció
val vették át szerepüket s teljes mértékben 
megfeleltek a reájuk bízott feladatnak. A darab 
előadása körül Láposi Kornélia, az egyesület 
elnöknője elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Az ő akaratereje, lelkesedése, valamint vitán 
felül álló szakértelme vitte dladalta a darabot, 
hozzájárult egyébként a sikerhez Jachini Mária 
főtitkár buzgalma is s igy nyugodtan megálla
pítható, hogy a Gróf Bolza Pálné Leányegye
sület szép munkát végzett, amit teljes anyagi 
és erkölcsi siker koronázott. Amint halljuk, a 
nagy érdeklődésre v^ló tekintettel a darabot 
a farsangban ismét előadják. M

Y. M. Tilford, Amerika legkitűnőbb asztrológusá
nak heti jóslata a Színházi Élet 500 oldalas 

k a r á c s o n  yi  a I b u m á bán
Tizenkét érdekesség a

1. Szindarabmelléklel: Molnár Ferenc: 
A NAGY SZERELEM.

2. Koltamelléklet: ALL I DO IS DREAM 
OF YOU, Ne nézzen úgy rám, LA PALOMA

3. Pszihoanalitikus álmoskönyv.
4. Megzenésített telefonkönyv.
5. Hólabda körkérdés száz kérdéssel és

feleleltei. :
6. Szép Ernő és Angelo meséskönyve.
7. Tiz óra a kaliforniai bankban. Detek-

t iv-regény. *
8. Bús Fekete Láfezló regénye. Heltai 

Jenő, Harsányi Zsolt, fyitvany Lili, Karinthy 
Frigyes, Szép Ernő, Kosztolányi Dezső, He
vesi Sándor, Egyed Zoltán, Farkas Imre. 
Naijy Endre, Kálmán Jenő, 'Szőke Szakáll 
cikkei.

9. Karácsonyi játék Darvas Lilivel és

karácsonyi albumból:
Szőke Szakállal.

10. Karinthy Frigyes levizsgáztatja a 
fiatal színésznőket.

11. Hermann Lipót leleplező cikke a 
pesti festőművészekről.

12. Az OTTHON rovatban a világ leg
szebb lakásai. ,

A DIVAT rovatban a világ legelegán
sabb hölgyei.

A KONYHA rovatban a legkitűnőbb 
háziasszonyok receptjei.

Az ÁDÁM rovalban az idei férfidivat 
képekben és cikkekben.

NAGY KOZMETIKA ROVAT.
KÉZIMONKA MELLÉKLET. ,
KARÁCSONYI BOLDOG IFJUSÁGMEL- 

LÉKLET.
Az 500 oldalas Karányi Album óra 1 P.

i

EGYEDÜL VAGYUNK

SURÁNYI MIKLÓS

SZÉCHENYI
R E G É N Y E
most jelent meg.

Három kötet 
Ara 15 pengő

Snrányi  M ik ló s :

„Nem regényes életrajzot 
írtam, hanem egy lélek, a 
legnagyobb magyar lélek 
tragédiáját a „ Napló “ nyo
mán, amely Szent Ágoston 
vallomásai óta, a legőszin
tébb nyilvános gyónás.-

S I N G E R  £ S  W O L F N E R  K I A D Á S A



Esti látogatás a nagy buzgalommal és lelkese
déssel tanuló levente-zenészek között

Karmesterük, Horejsi Antal most karácsonykor ünnepli 
első nyilvános szereplésének 35-ik évfordulóját

— Megjelent a Képes Térkép második ki
adása* A nagy pedagógiai tanulmányokat 

folytató, a gyermek lelkének érzésmegnyilvá- 

nülásait kulató. egész életét a gyermeki fej

lődés csodás titkaira áldozó, áldozatos és 

emelkedett életet élő szarvasi Déri Erzsébet 

nagy anyagi áldozattal adta ki Képes Térké

pének második kiadását. Tanulmányai során 

sok olyan dologra jött reá, amelyekkel meg

előzve a modern pedagógiai elveket, igyek

szik nagy akarással, a gyermek iskolai tanu

lását is elősegíteni. Ilyen a most elkészült 

történelemkönyve is és ilyen a Képes Tér

képe, amellyel szél^ körökben a legteljesebb 

elismerést vivta ki. A modern oktatás célja 

az unalommentes játszva és könnyedén ta

nulás. Ha a gyermek kezébe veszi ezt a 

pompás térképet, nem tudja addig letenni, 

amig át nem böngészi és amikor a sok-sok 

adat, az egyes helyeket jellemző nevezetes

ség sokféleségét kíváncsiságával megemészti 

már nagyrészben ismerője lesz Nagymagyar- 

szág hely- és vízrajzának, amit praktikus fi

gyelemmel fon át a történelmi és irodalmi, 

művészeti, közgazdasági és ipari nevezetes

ségek tömege. Játszva tanul a gyermek a 

Képes Térképről és ez a játék üditő, hasz

nos és könnyed. Déri Erzsébet 1 pengős 

áron hozla forgalomba művét, amit minden 

szülőnek megvételre ajánlunk. Kapható a 

Nagy-könyvkereskedésben Szarvason.

— Anyák 1 Ha azt akarják9 hogy 
gyermekeik csontozata jól fejlődjék 
és fogaik ne romoljanak, táplálják 
BÁVIT-kenyérrel. Kérdezzék meg 
orvosaikat.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben december !3-tó! december 22-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek : Szkle- 

nár Mihály és Juhos Judit fia György, Czesz- 

nak György és Ribárszki Mária fia Mihály, 

Karsöi Mihály és Török Zsuzsanna leánya 

Mária, ifj. Czesznak Mihály és Bobvos Anna 

leánya Judit, ifj. Szrnka János és Hajdú 

Mária leánya Anna, Kugyela Balázs és 

Hipszki Mária leánya Zsuzsanna. Rafaj Já

nos és Zuberec Anna fia János, Aranyos 

János és Pap Zsuzsanna leánya Aranka, 

Szrnka Máté és Sebjan Judit leánya Judit, 

Oncsik Mihály és Janecskó Erzsébet leánya 

Judit, Misik Sándor és Frankó Mária fia Já
nos, Kiszely Pál és Szénászki Zsuzsanna le
ánya Mária, Hipszki Márton és Krajcsovicz 
Judit leánya Mária, Maczik Mihály és Gló- 
zik Judit fia János. Házasságot kötöttek: 
Sztancsik János Horváth Ilonával, Klimaj 
Pál Szilágyi Terézzel, Babák Pál Kugyela 
Máriával, Medyegy Pál Maginyecz Máriával. 
Elhaltak: Kusnyar Zsuzsanna 4 hónapos, 
Novodonszki Györgyné Plentri Zsuzsanna 
63, Janurik Györgyné Blaskó Katalin 50, 
Balás Pál 22, Jancsó György 88, Megyeri 
Pál 58 éves, Hugyec Judit 1 hónapos korban.

— Házassági egyszeregy. Németországban most
nagy sikere van egy könyvnek, mely okos taná
csokat ad férjnek és feleségnek, miképen visel
kedjenek a házaséletben. A sokféle jólanács közt 
van egy, amely érdekelhet minden női: légy min
dig sikkes, de minél kevesebb pénzből I A gaz
dasági válság idején kélszeresen becses az ilyen 
tanács. Nem is hinnők, mennyiféle alkalma van 
a toalellszámlák csökkentésére. Sportruhát köthet 
magának, díszesebb ruhákat, fehérneműt, kelen
gyét hímezhet, gyöngyöt, művirágot maga csinál
hat, terilőket, szőnyegeket kézimunkával előállít
hat. Mindezt pedig úgy, hogy figyeli mindazt, ami 
újai, korszerűt százféle ábrán sugalmaz egy jó 
képes folyóirat, — amilyen például a pompás 
TÜNDÉRUJJAK. Ez is olyan egyszeregy, melyet 
igen sok leány és asszony sikeresen alkalmaz 
a gyakorlatban.

Szives meghívást kaptam a minap a 

Szarvasi Levente-Egyesület pár hónappal ez

előtt alakult zenekarának próbájára. Nagy 

kíváncsisággal indulok útnak, hiszen minden 

ami szép és nemes, ami a kultúrát és a 

nemzeti érzést igyekszik ápolni, szivemhez 

közelálló. Szorongó érzésekkel lépek be a 

Körös partján az esti sötétben elterpeszkedő 

Levente-Otthon udvarára, majd be az impo

záns épületbe. Lelkes „szebb jövőt- köszön

tés fogad. Az asztalok körül 14 fiatal 14—18 

éves fiatalember üldögél, mindenik előtt 

kotta, nyakukban-kezükben hatalmas, csillogó 

rézfúvószerszámok. A dobosok, meg a cin- 

tányéros is készen állnak és várják a jelt a 

kezdésre. Horejsi Antal, a levente-zenekar 

karmestere fogad és mutatja be a fiúkat, 

majd elibük lép és.. . a szememet tátom a 

csodálkozástól, megdöbbenek, áhitatos érzé

sek egész tömege önti el bensőmet. A két 

hónap óta gyakorló fiúk tiszta hangokon, 

pompás ütemérzékkel, a finomságokat is ki

hozó módon fújják el gyönyörű nemzeti imán

kat, a Himnuszt. Áhitatos érzések fognak el 

mindenkit, ünnepi hangulat önti el a hatal

mas termet. Valóságos csoda azf amit Ho

rejsi Antal, a nemrégen közibénk szakadt 

kiváló zenész, a jeles fuvolaművész alkotott 

itt. Olyan gyerekekből, akiknek nagyrésze 

azelőtt jóformán még hangszert sem látott, 

olyan gyerekekből, akik azelőtt azt se tud

ták, mi a kotta, mi a zene, egy olyan len

dületes zenekart hozott össze két-három hó

nap alatt, amelynek előretörése, igyekezete 

a legteljesebb Ígéretet nyújtja a jövendőre. 

De zizegnek a kottalapok. . .  most egy szép 

dal összhangjai törnek elő. Pár hónapi gya

korlat és a leventék zenekara nyilvánosan is 

bemutathatja csodával határos eredményeit. 

És mindezt Horejsi Antalnak köszönhetjük, 

akinek nagy zenei múltja — most karácsony 

ünnepén lesz 35 éve, hogy először szerepelt 

nyilvánosan — képességeinek ereje és alko

tókészségének varázslata pompás kifejezést

talált ennek a most alakult kis zenekarnak 

működésében és előrelendülésében. A Le

vente-Egyesület vezetősége, élén Hollay Béla 

őrnaggyal örömmel könyvelheti el ezt a szép 

eredményt, amely a várakozáson felül való

sította meg a város lakosságának régi vá

gyát. Tavasszal a nyilvánosság elé lép a 

zenekar és amikor ebbeli nagy>örömünknek 

adunk kifejezést, lelkes karmesterüknek, az 

örök fiatal Horejsi Antalnak mostani jubileu

mához a zenekedvelő szarvasiak jókívánsá

gait tolmácsoljuk azzal, hogy még sokáig 

szolgálhassa Szarvas zenekultúrális ügyét vá

rosunk, hazánk üdvére, javára, Szarvas la

kosságának megértő támogatása mellett min

denkori gyönyörűségünkre. —o—
w w w w w w w w w w w w w w w w w

— A községi kisdedóvók karácsonyfa-ünne
pélye. Szarvas nagyközség négy óvodájának 

vezetői az eddig szokásos tavaszi ünnep he

lyett, mely a jövőben elmarad, a Felügyelő

bizottságtól nyert engedély alapján karácsony

faünnepélyt tartottak, melynek költségeihez 

a Községi Elöljáróság 20—20 P-s adomány- 

nyal járult hozzá. Az I. kerületi óvodában 
Moldován Sándorné december 23-án délután
2 órától, a II. kerületi óvodában Nagy Er
zsébet 21-én délután 3 órától, a III. kerüle
tiben Lovász Ilona 22-én délután 2 órától, 
a IV. kerületiben Kántor Erzsébet óvónő de
cember 23-án délután 3 órától rendezték meg 
meleg, bensőséges keretek közölt ezeket a 
szeretetünnepélyeket, melyeken a gyermekek 
eddigi előrehaladásukról tettek bizonyságot 
és a szegénysorsú kisdedek szerény kará
csonyi ajándékban részesültek. 
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BIZTOS JÖVŐT,
ízléses otthont biztosítunk otthoni ipar- 
művészeti munkák készítésével. 

Okvetlen vegyen részt a január 6-tól 
kezdődő 4 hetes iparművészeti tanfo
lyamon. Érdeklődni lehet:

Vitális Ilona oki. tanítónőnél.
Vitális-üzlet.

A rádiógyárak által hirdetett 
összes márkás készülékekből

nagy karácsonyi vásár
Részlel, csere, készpénz vásárlásnál nagy ár* 
engedmény. Karácsonyi ajándékok, vasalók, 
gyönyöm aszlali lámpák, csillárok, villamos 
főzök Újévig történő vásárlásnál 
külülön engedményt adok, Vasalók 
és főzök gazdaságos használatról minden* 
kinek dijmeníes íanács.

Gramofonok és hanglemezekből nagy választék
minden elfogadható árért.

Szívesen látom és várom piaciéri üzletemben 
minden nb. vevőmet.

S Z T R E H O V S Z K Y
Piactér. Telefon: 59.



, „ORION" rádiókészülékek
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állomásnév-skálával, rövidhullámú résszel, speciális kapcsolással 3 hullámhosszra. teljes fadingkiegyenlités, néma beállítás,
lengÖnyelves hangszóróval nagy színváltó sikskálával. dynamikus hangszóróval hangszin- és hangerőszabályozó

elektrodynamikus hangszóróval

és a többi ORION készülékek szintén kaphatók legolcsóbban:

S T E F Á N I N Á L ,  Árpád-bazár 5. szám.

— Megjelent az Uj Kor gazdag karácsonyi 
száma. Az Aradi Zsolt. Balla Borisz és Pos- 
sonyi László' szerkesztésében megjelenő ka
tolikus orgánum báró Brandenstein Béla, 
Közi-Horváth József és Mihelics Vid, Mar- 
tindale atya. Túri Béla, Moravek Endre, Bo
ros Vilma, Reményi József, gróf Batthyány 
József, Dénes Tibor, P. Bangha, Maurice Ba
ring. T. g. Lawrance, Parsch-KIinda művei
ről Nagy Zoltán, Szabó Zoltán, Rába Leó, 
Thurzó Gábor és Endrefalvi Olló cikkeit, kri
tikáit közli, emellelt az érdekes Megjegyzések, 
Világnapló, Irodalmi Krónika egészítik ki az 
érdekes folyóiratot, amelyből mutatványszá
mot szívesen küld a kiadóhivatal Budapest, 
Vili. Szentkirályi utca 28. Egyes szám ára 
40 fillér, előfizetési ára egész évre 8 pengő.

— A Növényvédelem új száma. A gyümölcsö
sök egy veszedelmes új ellenségéről ir részletesen 
a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. 
Cikkeket közöl az állandó gyümölcstermés ténye
zőiről, a gyümölcsös telepítésének legfontosabb 
szempontjairól, a fa kéregodú házi készítéséről, 
az újrendszerű talajforgatásról, a téli gyümölcsfa- 
kerbolineumos permetezésről stb. A két dúsan 
illusztrált, színes gyümölcsképet is közlő szak
lapokból a Növényvédelem kiadóhivatala (Buda
pest, V., Kossuth Lajos-tér 11., Földművelésügyi 
Minisztérium) egy alkalommal a Szarvasi Köz
lönyre való hivatkozással dijlalanul küld mutat
ványszámot.

— Az Uj Idők karácsonyi száma méltó meg

ünneplése az Uj Idők jubiláris negyvenedik 

esztendejének. A több, mint százoldalas al

bumban felvonulnak az elmúlt 40 esztendő 

legkiválóbb irói. A mai irodalom legkiválóbb

jainak elbeszélései, versei teszik változatossá 

a gazdag tartalmat. Az Uj Idők karácsonyi 

albuma eseménye a magyar irodalmi életnek. 

Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-út 16. 

Előfizetési dija negyedévre 6 pengő 40 fillér, 

egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet 

Szarvason a Nagy-könyvkereskedésben.

— Magyar Művészet. Dr. Majovszky Pál és 
dr. Oltványi-Ártinger Imre szerkesztésében 
megjelenő művészeti folyóirat most megjelent
11. számában Jajczay János világos és élve
zetes tanulmányban ismerteti Vidovszky Béla 
rokonszenves művészetét, Bierbauer Virgil 
pedig ez új olasz epitészetről irt kimerítő 
tanulmányt. Mindkét cikket gazdag illusztrá
ciós-anyag kiséri. Farkas Zoltán Medgyessy 
Ferenc új szobor-emlékműinek szentel cik
ket. Külön cikk foglalkozik az Ernsz-múze- 
umban tartott aukció-kiáliitás kiemelkedőbb 
műtárgyaival és élénk kritikai rovat tartja 
számon a művészeti irodalom újabb köny
veit. Mutaíványszámot szívesen küld a ki- 
adóhivatal : Budapest, VII., Erzsébel-krt, 7.

:'v. — A hadirokkantak műkedvelője. A szarvasi 
Hedirokke'.nlak Egyesületének műkedvelői Szil
veszter estéjén a Vigadóben a Nóta vége című
3 felvonásos operettet adják elő. A előadás iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg.

— Közgyűlés. A Nemzeti Egység szarvasi 
szervezete december 29-én délután a Polgári 
Körben közgyűlést tért.

— A védettek szám a S zarvoson. A gyulai 
pénzügyigazgatóság kimutatása szerint Szarvason 
983 védett birtokos van.

Rózsavölgyi, Bárd és Nádor ka
rácsonyi albumok már kaphatók a 
NAGY-könyvkereskedésben.

— Országos vásár. A mezőtúri országos vá
sárt január 2. és 3-án tartják meg.

— Tolvaj járt a lakásban. Bagi János öcsödi 
lakos a múlt héten disznótoros vacsorára ment 
el az egyik vendéglőbe. Amíg a vendéglőben 
volt, Borbély Mihály betört a lakásba és több
féle tárgyat ellopott. Borbély Mihály a napok
ban szabadult meg a gyulai törvényszék fog
házából.

— Miss Pinkerton. Irta : Mary Roberts Rinehart. 
A telefon éles csengője első, mély álmából veri 
föl Miss Pinkertont. Még ki sem pihenhette az 
az elmúlt napok idegölő fáradságát s mér ismét 
a rendőrség szólítja munkába. Zúgó fejjel, bosz- 
szúsan mond igent. Néhány perc'múlva taxija 
már olt van a Mitchel-ház előtt, amely egészen 
szokatlan módon, padlástól-pincéig fényárban 
úszik. Miss Pinkerton edzett idegzetét is meg
rázza a látvány, ami az első emeleti szobában 
eléje tárul. Kinyújtott karral fekszik ott a padlón 
a könnyelműségéről közismert unokaöcs. — Ön- 
gyilkosság ? Vagy falán mégis gyilkosság ? . . . 
A Fiatalember nemrég nagy összegre biztosította 
éleiét. Szerelem, féltékenység, kapzsiság és vér
szomjas bosszú, mind forróbb izgalmak és ha
lálos borzalmak sodorják magukkal az olvasót. 
Az események rohanó árjában mind újabb és 
újabb nyomok vetődnek felszínre és izgatnak 
bennünket mind izzóbb feszültséggel, mig végül 
az iró bámulatos fantáziája és meggyőző logikája 
szinte megdöbbentő fordulattal tárja elénk a 
megoldást, mely mindannyiunkat kiengesztel. A 
Palladisnak ezl a legújabb Félpengős Regényét 
dr. Fekete Oszkár fordította. Kapható Szarvason 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Karácsonyi ünnepély a leventéknél. A
szarvasi Levente-Egyesület vezetősége hétfőn este 
a Levente-Otthonban felemelő karácsonyi ünnep
séget rendezett az egyesület elnökségének és az 
oktatói kar részvételével. A- karácsonyi ének 
elhangzása után dr. Tckay László ügyvéd sze
retetteljes szavakat intézett a leventékhez, majd 
dr. Aszódi László kir. vezető járásbiró, egyesü
leti elnök osztotta ki a szegénysorsú leventéknek 
az egyesület ruházati ajándékait.

— Életművészet a házasságban. Dr. Pesthy 
Pál, kiváló vidéki újságíró, jónevű esztétikus és 
filozófus tollából „Élelművészet a házasságban* 
cimmel egy értékes és mélyenjáró könyv hagyta 
el a sajtót. Dr. Peslhy Pál, az emberi léleknek 
és a lélek megnyilvánulásainak nagy figyelője 
ebben a müvében a házasság örök nagy prob
lémáját boncolja tudósi' felkészültséggel, éles 
megfigyelésekkel, a probléma minden titkaiba 
elmélyedő és a realitást mindig szem előtt tartó 
elmerüléssel. A házastársak lelkében búvárkodik 
és sok-sok olyan dologra hívja fel figyelmünkéi, 
amiket az átlagos naivságban sokszor elfelejtünk, 
vagy pedig a megszokástól figyelemre se mél
tatjuk. A  tanulmány minden egyes fejezete külön 
élmény nemcsak a tiszta boldogságot és meg
értést kereső házasfeleknek, hanem a jót, szépet 
és felcmelőt kereső életkutalásnak is. Szélessikú 
témáját biztos kézzel, megprlő szívvel és jóindulatú 
érzésekkel tömöríti sorokba és gondja van a 
nagy problémák mellett ti legaprólékosabb dol
gokon is. Így ad teljese!, egészet a mindig ak
tuális nagy problémáról, jíönyvét különösképpen 
még azok figyelmébe ajánljuk, akik a házasság 
témájánál mindig megfeledkeznek az egyéniség
ről és az életről és tapasztalatainak hiányában 
mégis reformokat igyekeznek alkotni, ahelyett, 
hogy' a velükszületett rosszindulatainak elsimítá
sára törekednének. Az értékes könyv Zalaeger
szegen, a „Szebb jövő könyvei1* sorozatban 
jelent meg és megrendelhető a szerzőtől. (Cim: 
Zalaegerszeg, Jókai u. 21.)

Lakodalmi meghívók 
ÍZLÉSES KIVITELBEN KÉSZÜLNEK 

lapunk nyomdájában!

A  szarvasi kir. fbiróság, m int telekkönyvi hetóság. 

6560/1935. szám .

Árverési hirdetménykivonat.
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete vegrehajta- 

tónak K ozák lstvánné végrehajtást szenvedő ellen in 

dítóit végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a- 

végrehajtási árverést 45 do llár tőkekövetelés és járu lé 

ka i behajtása végeit a  szarvasi kir. járásb íróság terüle

tén levő. Békésszentandrás községben fekvő s a békés

szentandrási 2641. sz. tkvi betétben A. 1. 1— 3- sorsz.* 

4889/2, 4891/5 és 4891:4 hrszám ú 7 hold  574 négyszög

öl Gödény-laposon fekvő szántóra és rétre 388d pengő 

50 fillér kikiáltási áron elrendelte. ^
A z árverési 1936* évi január hó 17* napján délelőtt 9  

órakor Békésszentandrás községházáná l fogják meg

tartani.
A z árverés a lá  kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar

m adáná l alacsonyabb áron nem adható el.
A z árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 

a k ik iáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óva- 
dékképes értékpapirosban o kiküldöttnél letenni.

Az, ak i az  ingatlanért a kikiáltási árná! m aga

sabb ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar. kö 

teles nyom ban a kik iáltási ár százaléka szerint meg

állapított bánatpénzt az  á lta la  ígért ár ugyanannyi szá 

zalékáig  kiegészíteni.

Szarvas, 1935. évi szeptember hó 23-án.

vitéz dr. Zerinváry s«k. A k iadm ány k ite léü l; 

kir. járásbiró. Oláh s, k.

irodatis'/.t.

Helybéli gabonaárak

Buza . . . 17 30 -
Tengeri csöves 13 -  - --- .

Árpa (új) 15 -  -

Zab 15 50 — -’-

Lucerna 140‘---- —' —

Tökmai; . . . . 28 -  - 30-

P U B L I K Á C I Ó

Törek eladó T V ili. 6. — Lakás k iadó 111 271. —  

Sző lő  M aczóban házza l e ladó T II. 151. — Szalma, 

törek e ladó I. 540. — Pelyva, törek eladó T V I. 163.
—  Á rpaszalm a, pelyva e ladó II. 26. --- Szalm a, törek 

eladó U. 519. —  Pelyva, kukoricaszár eladó III. 91. *— 

G yalúpad  e ladó I. 30. — A  legjobb lap a Szarvasi 

K özlöny. O lvassa, terjessze, a ján lja .

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz : SZARVA SO N  a k iadóhivata l 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedese. 1.. Horthy 

M iklós ul 9. ÖCSÖDÖN  Lakos Im ié d o h á tm m  *. KON

DOROSON  Velky i> ln  tanító.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve. 

(3 fillér. Legkisebb hirdetés 31) JíMer.

------ i
. Eladó 15 kishold föld tanyával ag Ezüst? 

szőlők előtt. Cim a kiadóhivatalbffra

. Ügyes leányokat 30—40 prngőjtáivi jöve
delemmel felveszek. Cim a kiadóhivatalban 
megtudható. ________ ___ _____________

• Üzemképes baiomfikeltető-gép eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.__________

. Lakás kiadó 1. kér. 482. szóftfaülatt.


