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F Ü G G E T L E N  P O L I T I K A I  H E T I L A P
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. ker.t 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendöki Telefonszám: 16.

Főszerkeaztó:

o r o s z  iV á n
Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 30 P, 1 hónapra- 40 fillér, vidékre negyed* 

éyre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

ból elvezet minket északra, délre, ke
letre, nyugatra, a régi, a szent, az 
örök határokra.

Ó, milyen nagyon-nagyon lehet 
szerelni és nagyrabecsülni ezt a férfiút ( 

Áldja is meg és éltesse is Ót a 
magyarok nagy Istene, fennkölt Hitve
sével és családjával együtt az emberi 
kor legvégső határáig.

Úgy legyen 1

Miklós-napra
Irta: dr. vitéz Zarlnváry Szilárd

Miklós, napja a gyermekek kedves 
Mikulása, évszázadok óta melegfényű, 
kedves ünnepe az egész magyarság 
apraja-nagyjának. Fokozottabban az, 
mióta vitéz nagybányai Horthy Miklós
ban országunk megmentőjét és Kor
mányzóját tisztelhetjük és szerethetjük 
és légfokozottabban az, mióta vitéz és 
bölcs, ősz és jóságos államfőnk az 
Örök Városban és a hajdani császár- 
városban egy csapásra megnyerte és 
magával hozta mind azt a tiszteletet, 
nagyrabecsülést és valósággal testvéri 
ragaszkodást, ami az 0 és fennkölt 
Hitvesének fennkölt személyein keresz
tül az egész országiak szol.

Ma valami meghatott, karácsony- 
váró, 8zivet-lelket {pelegitő, szemet 
könnybe -fátyolorilő é&étsáoe leLjniob

kalibától, a budapesti belvárosi palo
táig. Ennek az érzésnek pontos definí
cióját -tudni, azt szabatos szavakba 
önteni alig is tudnók. Csak a kipirult 
arcokat. e&fótiló szájvonalakat, fel- 
csillogó 82e®tékel és szinte glóriába 
fényesedőu Ĵiondokokat kellett nézni 
bármelyik ismerősünknél, hozzénktar- 
tozónál, mikor a közelmúlt szivdobog- 
tató napokban az újságcikkekét olvasta, 
a fényképfelvételeket nézte, a rádiót 
hallgatta. Ezek a vonalak, ezek a csil
logások, ezekagtóriák mindennél 
többet és jnUkaennél ékesebben be
széltek. A szivek szinte hallhatóan 
dobogtak össze az egész csonka ha
zában és a trianoni határokon túl.

íme, adott nekünk az Isten, a 
magyarók nagy Istene egy vezérlő 
férfiút, aki gondjainknak viselője, elöl
járónk és édes apánk egy személyben. 
Sugár alakja mint egy világitó fárosz 
emelkedik ki a magyar éjszakából,; 
izmos jobbjának bizto* fogásával, 
rendületlen nyugalommal kormányozza 
nemzetének viharok közt hánykódó 
hajóját egy. szebb, egy boldogabb új 
magyar jövő révébe; acélos kék sze
méből az Adria vizének visszatérő 
derűje é? varázsa inf felénk;, ezüstös 
hajának csillogása Q Kárpátok havát 
és gyopáréit idézi ás hivja vissza.
.' Mennyi erő, mennyi szellem, menmrt: 
azivjóság sugárzik ebből a negyén* 
bérből, mennyi eUarállhatatlatf; vártzsa 
.yan enúk a férfiúnak, hogy; *M *. a

w z t a kát <*$zágot.

Ö, mennyire büszkék vagyunkra 
mink, szegény magyarök, akiknek 0 
adta vissza a nemzeti becsületet, a 
hitet, az önbizalmat, áz első falat fe
hér kenyerét, az első mosolyt és az 
első kibuggyanó örömkönnyét. A büszke 
tudatöt, hogy mégis csak vagyunk mi 
is valakik és valamik. A meg nem 
félemlithető lelket. Hubör és Magyar 
újból eljövendő hős regéjének fehér 
csodaszarvasát, amelyik bizonnyal új-

Átépített or ival, kitatarozott templomokkal 
két év múlva az ótemplom 

fennállását
ünnepségek előmunkálataihoz 
"  ax ev. egyház vezetőség«

Két év imibw»; Iflfljí: M w i Jesz száz
ötven éve, hc^.Szoivds nagy; evangélikus 
prédikátora, TessedikSároljrifclépitteUe az

deti a nagy íelkésznek'és az cH^d {hívek-' 
nek szorgalmát és vállásszeretetét.Tessedik 
Sámuel még'ma is bámulatraméltó' módon, 
gazdasági és ipari iskolájának jövedelméből, 
valamint fizetése egyrészének ügyes forgató- 
ból minden gyűjtés nélkül emdtefel a mé
reteiben impozáns, egyszerűségében isóhita- 
tos érzéseket kell&tsmplomot.Aszarvaai ev. 
egyház a jubileumot impozáns keretek között 
fogja megünnepelni, amelynek előkészületei
hez már most hozzáfogtak. Tervbevették a 
lélekemelő országos ünnepségek rendezése 
mellett, az ótemplom elavult orgonájának 
újjáépítését, amely mintegy tízezer pengőbe 
fog terülni. Áz átépítési munkálatokat Bor
gulya Endre orgonista-tanitó tervei és utasí
tásai alapján nagyrészben szarvasi iparosok 
végzik, ami által a költségek nagy mérték
ben csökkennek. A  teljesen modém,'a mai 
kivánalmaknak megfelelő orgona átépítési 
munkálataihoz már most' liozzáfognak ét re

mény van rá, , hogy azok a jubileumi ünnep
ségre teljesen elkészülnek. A  szükségelt ősz- 
szegek nagyrésze már biztosítva is van errfr 

,k ' tól^^Te]a*éwrtl^

vezetősége külső és belső
tatarozását, valamint az újtemplom tetőszer
kezetének átjavitását és könnyebb tetőfedővé 
való ellátását. A jubileumi ünnepségeknek, 
középpontjában a?, orgona avatási ünnepi 
sége lesz éB a kegyeletes megemlékezések 
során a szarvasi evangéliku'sság hálásan fog 
visszaemlékezni az egyház világhírű n aggjára 
Tessedik Sémaelre. Hallottunk olyan tervről 
is, hogy erre az alkalomra felállítanák' Tes
sedik'Sámuelek á'szobrát is az ótemplom 
előtti kertben,, ami a legméltóbb megnyilat
kozása lenne a sokszor már szinte elfeledett 
nagy férfiú kegyeletének ápolására. Hisszük,, 
hogy az egyház vezetősége a mai kor szél
iemének megfelelő akarással fogja fel a r 
ünnepségek minél impózárisabbá tevését,, 
amelyeknek elismérésreméltó bevezetője volt 
a most elhatározott ténykedése, a magyar 
istentiszteletek szaporítása.

Zenés és lampiövios fáklyás-menet 
Magyarország kormányzója névestéjén

A frontharcosok ér* Polgári Kör ünnepi kAzvacsorét rendeznek
v Magyarország nagy < kormányzójának, 

vitéz nagybányai Horthy Miklósnak névnap? 
ját az . Mén is szeretettel .és magyaros hittél 
ünnepli meg Szarvas lakossága. A  Szarvat! 
Levente-Egyesület most is szombaton, decem
ber 5-énesto zenés, lamptonos és fáklyás 
menettel ünnepli meg a  koonáoyzó neve- 
□apját. A  felvonulás este 6 áfakor indul el 
á útvonafcn
a Hős^*stóbriÖtóz vonul;ahol rövid, ben- 
sősétfée ürti*p*Jy következik. A * elöljáróság 
é se  Levcnte*Egy«aöletkárlk •  há*ak~íe£ 
lobogózásátés kMlágitását. Meg a

útvonalán. Este 8 órakor az Árpád-szállóban 
a '  frontharcosok tartanak ünnepi vacsorát, 
amelynek ünnepi szónoka a frontharcosok 
elnöke, dr. Schauer Gábor főszolgabíró lesz. 
A  vacsora után Báíkay Lajos, vidékünk je
les költője és dalszerzője, a „Körösvidéttfc 
Kőitők Ahtotógiá-jának egyik csillogótattá 
Jrója mutatkozik be szerzői-est keretébe** 
melyre a valóra résztvevőin kivül és egéss 
város hazafias és tiodalorabarát kfcxőniége 
hivatalos. Ügfcncsak: vacsOrátTendeá* Pbt- 

*éft. Kör és é  NEP'heiyf szen-tae* fc szombaton este aFolgáriKfiibea.;



HÍREK
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap ciólclől* 
lói," 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű is
tentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm.kai. templomban vasárnap és nov. 
8-án reggel 6 órakor hajnali mise (rorute), fél 9 órakor 
csendesmise, 10 órakor szeritbeszéd, nagymise. délután 
3 órakor litánia. Köznapokon reggel 6 órakor hajnali 
mise, fél 8-kor csendesmise.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason december hónapban ifjú Géczy Dezső 

gyógyszertára látja el.

—  Eskiivö. Koffán Erzsébet és Kémenes 
János e hó 5-én regijei 8 órakor tartják es
küvőjüket a szarvasi róm. kai. plébánia- 
templomban. (Minden külön értesítés helyett.)

—  Első dijat nyert a pályázaton. A Magyar 
Pénzintézeti Sportegysetek Turista Szakosz
tálya turista irodalmi pályázatot hirdetett. 
A pályázat első diját Péchy-Horváth Rezső 
miskolci iró, lapunk kitűnő munkatársa 
nyerte el.

— Mikulás-est az öregdiákoknál. A Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége december 5-én, szom
baton este 8 órai kezdettel Budapesten az 
Alkotmány étteremben vidám Mikulás-estet 
rendez.

—  Emlékművet kap Szontagh Tamás. A kö
zelmúltban a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége 
választmányi ülést tartolt, amelyen elhatá
rozták. hogy dr. Szontagh Tamásnak, az 
egyesület társelnökének, a neves geológus
nak emlékét az ősi iskola falában emlék
táblán örökíti meg.

—  Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas köz
ség képviselőtestülete a múlt héten közgyűlést 
tartott. Dauda Mihály községi biró megnyitó 
szavai után Kovácsik Károly elimádkozta a 
Nemzeti Hiszekegyet, majd vitéz Biki Nagy 
Imre főjegyző emelkedett és kegyeletes sza
vakkal emlékezett meg gróf Bolza Géza 
képviselőtestületi tag haláláról. Szavait a 
képy|selőtestület tagjai állva hallgatták végig

Színek és színfoltok
Irta: Péchy Horváth Rezső.

ÜL Zürich see*
Hogy is volt csak. ma . egy éve, azaz 

hogy háromszázhatvanöt nappal és ugyan

annyi éjszakával ezelőtt? Az óra akkor is 
álmosan neszezett a falon, a kalendárium 

a novembert mutatta és a vonatok akkor is 

lihegve, zihálva, nagyokat rikkantva fúrták 
bele acélhernyóként magukat a lucskos őszi 

nappalba. Álmos eső permetezve szaporázott 

alá, konok csökönyösséggel, mintha sohase 
akarna széthasadni a magas menny bolt egy

hangú, egyszínű kárpjti^ , Az emberek még 

ismeretlen fájdalmak terhe alatt lealázkodva, 
meggörnyedve és fázlódva jártak és sietve 

tűntek el a legközelebbi uccasarkon vagy 

valami ódon ház megdördülő kapubollja 

alatt.

A tóparton topbolva tobzódott az ősz 

színes násza, színek kiapadhatatlan forrásai 

suttogták' a méla őszi kontúrokat fák, bokrok,. 
hegyek, házak ormára. A tó böcklinien hi

deg vize tito^zitos zöld szem módjára 

bűvösen adta vissza a beléjehulló pillantást, 
meg az Albi* és az Uto fínoman megrejzclt, 

élénken fölfénylő, vonalait Apró víztüremlé-

és emlékét jegyzőkönyvben megörökítették. 

Bejelentette, a. főjegyző, hogy gróf Bolza 
Géza halálával megüresedett tagsági helyre 

Farkas Mihály pótíagot hivta be. Elhatározta 
a közgyűlés, hogy az ezüstszőlői iskolában 
továbbra is kisegítő tanítót alkalmaz, mivel 
a miniszter az állami segélyt nem adta meg 
a megszervezett tanítói álláshoz. A képvi
selőtestület a Magyar Norma megalakítását 
egyenlőre függőben tartja, mivel a lakosság 
nagy közönye mialt az anyagi alap előte
remthető nem lenne és kérik a felsőbb ha
tóságokat felsőbb intézkedések megtételére, 
hogy minden lakos anyagi és vagyoni erejé
nek megfelelő módon, segédleltei kötelezes

sék a hozzájárulásra. A községi végrehajtó 
becsüsök alkalmaztatását a vármegye jóvá
hagyta, ezért kérelemmel fordullak a járási 
főszolgabíróhoz az esküdti állások január 
1-re való beloltése iránt. Több kisebb ügy 

letárgyalásával ért véget a közgyűlés.

-- Rendkívüli közgyűlés. A szarvasi Méhész

kor december 6-án délután 2 órakor a szokott 
helyen rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy : 
Kiküldőit váiaszlás az országos közgyűlésre. 

Ha e gyűlés határozatképtelen lenne, akkor 
a december 13*án megtartandó gyűlés, te
kintet nélkül a tagok létszámára, határoz.

sek, halyány és árnyalatszerű unokái a 

mennydörögve tomboló, tajtékot köpködő 

óceánhullámoknak, locsolhatták aZüricbkorú 

üde, smaragdszín pázsitját, amelynek ázott 

zöld fűszálai között kormos, tóvíztől-esőtő] 
csuromvíz sziklakolosszusok otromfcáskodtak.

É$ a túloldali, hegyek, úgy rajzolódtak 

föl, a megrázóaji egyhangú színezetű ég«- 
peremre, oly éles és világom és ̂ precíz kör

vonalakkal, mint az ablakra akQsgtott művészi 
üvegkéqen, hegyek,, fák, sziklák,- vízesések 
bárányfelhők színei és körvonalai. De az 
egészen valami lehangoló, siratós és könny- 

fakasztós hangulat ömlött el, miközben odaát 
a túlsó parton, mély géphangokat lökve ki 

fonrp JüdejébőK zúgpit.eltova a luzerni-gyors. 

Hosszú,, habfehér füstkígyó emelkedett főj 
a magasba, a- reménytelenül zuhogó eső 

paskolva lyukgatta ezt a .legszebb,;elérhetet

len, tapinthatatlan álomszőnyeget és ez puhán, 

haldokolva terült rá az ázott, kifosztott lomb- 

koronára.
Álltam, kietlenül facsart egyet fázlódó 

szívemen az ősz tobzódós temetkezése. Oly 

jajongó bánattal esett reám újra a táj min

den szépsége, mint amikor legelőször intet
tem búcsút ifjúságomnak,, az,abszolút-bol

dogságnak és a helvét szépségeknek,,

a TOFFLER feslékszaküzlfet

blokkjait
Újévre megajándékozom
azon becses vevőimet, akik

háztartási és pipere
cikkekből a legtöbb értékűt vásároltak.

Összesen 1 0  jutalmat osztunk ki» melyek 
december 12-től kezdve a kirakatban 
megtekinthetők.

1. ajándék egy darab férfi egyfedelű zsebóra
2. egy, darab női karkötő óra
3. egy üveg kölnivíz
4  — 1 0  6  darab szappan és pipere csomag

Az ajándékra idényt tartók az összegyűj
tött blokkokat borítékba lezárva, pontos 
cim és név megjelölésével legkésőbb 
december 30oán estig az üzlet pénztáránál 
adják le elismervény ellenében.

Ajándékozottak vevőszámai január 
í-en a kirakatban ki lesznek írva 
és a lapban e helyen közzétéve.

Azon vevőim, akik ezen ajándékokban nem 
részesültek, azok is, az Újévre való tekintettel, 

meg lesznek ájándékozva.

—  Orvosi hir. Dr. Sinkovics György orvos 
a községi orvosi tanfolyamról megérkezett 
s rendeléseit megkezdte. Rendelőjét Beliczey- 
út 7. szám alá, dr. Takács-házba helyezte 
át. (Szolgabiróság mellett.)

—  Szülői konferencia. A szarvasi gimnázium 
tanári kara december 6-án, vasárnap délután 
fél 4 órától a gimnázium tornacsarnokában 
szülői értekezletet tart. Ezen az értekezleten 
Szabolcs Károly gimnáziumi tanár, tart elő
adást, amely után a lanári kar a gyermekeik 
tanulmányi és viseleti dolgai iránt érdeklődő 
szülők rendelkezésére fog állani. Az érte
kezleten kizárólag csak szülők, esetleg a 
tanulók gyámjai vehetnek részt.1 Ezeket az 
értekezletre tisztelettel meghívja az igazgató.

Rózsavölgyi és Nádor karácsonyi 
albumok Nagy. Sándor könyvkereső 
kedósóben kaphatók. Ára & pengői

IV« Az eko h iw b e ^
Tegnap történt.

Sűrűn, hancúrozva szállt, hullt-hülldogált 
a hó. A kövér pelyhecskék rézsűt csaptak 

\e a földre, kavarogva széUdostak lefelé a 

mérhetetlen, titokzatos magasságokból. Ker
gették, hajszolták egymást, összeütköztek: és 

összefonódtak, aztán * erős* nekiléh dőléssel 

lapultak; le a* földre.1 Mintha*- fehér cukrot 
hintettek volna a szürkén-egyhangú földre, 

szűzi. fehéren - terültek -el a láthatár végtelen

ségéig az óriási fehér tábtók, mint gigászi* 

hideg, lesíroított, cukros nyujtött-tészta.
A hó serényen szálldosott lefelé, vastag 

rétegekben vonult meg a * talajon. Gyermek- 

sereg öröm-médiumav ezernyi- játékának téli 

anyaga.' Öreg szánkók; apró gyerekjátékok 
kerültek elő' a poros, pókhálós- padlást-és 

istállósarkokból és a pirospozsgás arcú kis 

lurkók zsivajos csapata1 boldogan fölujjongó 

élet-riadalommal vonszolta maga •után ócska 

madzagján* az ósdi szánkócskát. Büszkén, 

kevélyen és diádalmasan, mint- acélós-izmá 

legényke az «önkeze által -megfékezett^szilaj, 

villámgyors csikót.
És fölharsogvö rivalgott föl a mélábús, 

falusias '• templom oldalánál ezernyi játszó 

éyerekhang öröme. Sikló ródlik tarkáltóttdk 

a lejtőn és a fagyos orrok pirosa, mint valami



“ igyelem !
Szíves tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy 
a téli hónapokon át nem járok ki áruval a piacra. Azonban

jól fűtött, meleg üzletemben
nagyon olcsón a legszebb, legjobb és legizlésesebb áruval 
állok rendelkezésére a nagyrabecsült vevőimnek. A szokásos olcsó

karácsonyi maradéksvásár
is kezdetét vette. Valamint a legszebb, legújabb estélyi anyagok nagy 
választékban kaphatók. Előzékeny, figyelm es kiszolgálás!

Szíves pártfogást kérve kiváló tisztelettel K L E I N  M Ó R
II., B eliczey-út 8. rőfös- és divatáru kereskedő

Szép siker mellett zajlott le 
az iparosasszonyok műkedvelő-előadása

Elsőrendű alakítások jellemezték az előadást

Minden rádió tulajdonos tudja,

hogy rádió vásárlás bizalom dolga. 

Ezért vásárol RÁDIÓT 

ismert világmárkásat

Sztrehovszky-cégtől
Piactéren Telefon : 59.
1- évi gyári garancia. Részlet, csere.

Csillárokban nagy választék

OL,CSÓ ÁJ?AK I OLCSÓ ÁRAK!

R á d i ó k  javítását, 

ó t  a l a k  í t á s á  t 

szakszerűen végzem.

ORION, STANDARD, TELEFUNKEN 
és PHILIPS RÁDIÓK!

—  A járás lakossága nagy érdeklődéssel 
várja ^KprösYidéki. Költők Antológiáját Meg
írtuk, hogy dr. vitéz Zerinváry Szilárd szarvasi 
kir. járásbiró, az országosan ismert jeles 
költő szerkesztésében rövidesen egy értékes 
kQQyy. jelenik meg Szarvason, amely 18 
körpsvidéki kiváló költő verseit közli. A vi- 
djékií irodalmi, élet érdekéért sikraszálló an- 
tptégjá már nyomás alatt van és pár napon 
beiül kerül a közönség elé. Szarvas kultúrát 
szerető é& értelmes lakossága mér is nagy 
érdeklődéssel várja m költői művet, amely a 
benne szereplő költők életrajzi adatait is 
felsorolja, eddigi irodalmi munkásságuk köz
lésével. Az egész járásban nagy érdeklődés
sel várt könyv előfizetési, ára 2 pengő, 
áflnatőr diszkötésben 4 pengő. Előjegyezni a 
szerkesztőnél, dr. vitéz Zerinváry Szilárdnál 
és. Nagy, Sándor könyvkereskedésében lehet. 
.Ai.- értékes művel olvasóink.. -figyelmébe 
ajánjjujt.

^  Újraéledt a körösvidósi mótorsportklub.
A Körösvidéki Mótorsportklub vasárnap Bé- 
kéjw^bón tartpUa meg újraalakuló közgyű
léséi? A közgyűlés elnököknek többek között 
Ár> vjféz, Mgrky Barna alispánt és dr. Geist 
Qáfiftáiv kondorosi földbirtokost, tiszteletbeli 

dr. Schauer Gábor járási főszolga
bíró választolt meg.

djöííaJmj jelvény színesedett elő.az egyhangú 

ruhák, az érintetlenül tiszta hócsoda és a 

komoly-komor házak közül.

Tulnan pedig az árvaház kecses kis 
Q&kjál?$n, q susogva, suhogva hajbókoló 

sötét fenyvesek alatt, szorgos kis kezek 

szedték, gyűjtögették, gurítgatták az apróbb- 
nagyobb hógombócokat. Serény igyekezet 

lélfien3ez*ett a minden percben nagyobbra 
növő hógomolyag körül és a hidegtől, olvadt 

hótól ázott, elgémberedett kezek most semmi 

fájdalmat, semmi nyomorúságot nem éreztek. 
Nött-nŐtt, szaporodott a hócsomó, magasodott 
és igazodott, tétova, komikus-dús alakja ér

telmes formába kezdett kerekülni s mennél 
tovább farigcsálták, nyomogatták szorgalmas 

kes^k, annál ismerősebb alakot kezdett ölteni, 

de ^Aqál hö^sonázóbb és őszintébb lett a 
nevetés ist amelyet a többtucatnyi gyermek

i g # ^  4h4?k levegőbe kieresztett

őUt (fcllt korpikus pofával, 
grimasszal, ormótlan söprűjét 

a fezében szorongatva, ott állt régi 

ismerősünk, a múltak messzi-messzijéből in
tegetve felénk, mintha századévek ólmos 

ködéből meredne felénk torz arca, esetlen 

félig rém alakja — ptt álll készen a hóember I 
Az első hóember. . .

A Szarvasi Iparosasszonyok és Leányok 

Egyesülete vasárnap este műkedvelő-előadást 

rendezett, szép érdeklődés melleit, a Vigadó
ban. Az egyesület műkedvelői vitéz Pölöskei 

János „A pipacskisasszony" cimű hangulatos, 
újtárgyú népszínművében arattak megérde

melt sikert. Sonkoly Oános községünk mai 
legtehetségesebb férfi műkedvelő-előadója mű

vészi alakítását élénk tetszéssel fogadta a 

közönség. Tomka* Juló erős beleélése, ki

egyensúlyozott játéka, kiváló alakitókészsége 

mellett Berta Pál kitűnő mozgása, finom já

téka, Podani János Migyes behelyezkedése 

h a t o l t o k s z e r e p é t  
művészien játszotta még. Kovács Böske, Bér

lők György, Szloszjár Ferenc, Kugyela Mi

hály szerepeikben igyekeztek a legjobbat 

nyújtani. Bankó Maca közvetlen bája, ked

vessége, kellemesen csengő hangja, odaadó 

játéka, Kugyela Margit élelhű ábrázolása, 
simulékony játéka tetszett. Barecz Anna ér

dekes szerepkörét hatásosan oldotta meg. 
Lestyán Györgyöt és Fodor Károlyt a figyel
mes alakítás és a jó behelyezkedés jellemez

ték. Az előadás bevezetéséül beiktatott tán

cosjelenet frivol hatást keltett. Az előadás 

szünetében Bankó Ácsi és Szathmáry. Baba

Mikulásra,

arattak sikert ügyes táncaikkal. A táncokat 
dicséretreméltóan Kállayné Juhász Ilonka ta

nította be. Az előadás zenei részét és a tánc
zenét Gazsó György Első Magyar Zenekara 
szolgáltatta jó összhangban és igyekezetes 
lendülettel. Az előadást Bágyoni János ren
dezte buzgó igyekezettel és rátermettséggel. 
Az előadás utáni táncmulatságon igen jó 
hangulatban szórakozott az ifjúság reggelig.

— Közgyűlés. A Szarvasi Baromfitenyésztő^ 
Egyesület december 6-án vasárnap délután fél 
3 órakor a községháza nagytanácstermében a 
következő tárgysorozattal közgyűlést tprt:
1. Elnöki megnyitó. 2. Új elnökség., és igaz
gató választmány választása. 3. Ügyvezető 
igazgató jelentése az elmúlt évrőt 4. Évi 
zárszámadás bemutatása. 5. Felügyelő bizott
ság jelentése, felmentvény megadása. 6. 
Költségelőirányzat megállapítása. 7. Esetleges 
indítványok. Határozatképtelenség esetén ez 
új közgyűlés december hó 20-án lesz ugyan
azon helyen és órában megtartva.

Az Elnökség.
—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, Andr 
rássy út 15.

—  Könyvtáróra. A Szarvasi Iparosifjak Ön
képzőköre minden vasárnap délután 2—3-i$ 
könyvtárórát tart.

Imas és énekeskönyvek 
kegedők és harmonikák

karácsonyra
legszebb, legértékesebb, 

legm aradandóbb és legalkal
m asabb a j á n d é k t á r g y k é n t  

a  l e g o l c s ó b b a n  szerezhet be
sžćpirodalmi, ifjúsági, képes, mesés és emlék

könyvet, amatőr fényképalbumot, levélpapír 
különlegességeket, bélyegalbumot, író- 

aljzatot, írókészletet, töltőtollat, csa- 
varírónt, papírszalvétákat és 

t á r s a s j á t é ko t ,  stb.

Karácsonyi és újévi l e v e l e z ő l a p o k  
nagy válaszokban f  ‘

N a g y  S á n d o r  K $ n y V- é s  p a p i r ü z i e t ^ n .



H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

A nép művészete
Nagyon sivár és egyhangú annak a nép

nek a lelki élele, amely nem tudta kitermelni a 
lelkiségének és elképzeléseinek megfelelő nép
művészetet. Igaz, hogy nagyon nehéz megvonni 
a határvonalat a népművészetek és képzőművé
szetek között, de ha a népművészetek kifejezés 
alá elsősorban a népi, illetve paraszti művésze
tet vesszük és bekapcsoljuk a most oly divatossá 
vált őslehetségi megnyilatkozásokat, akkor na
gyon könnyen megtaláljuk a keltő közötti különb- 
séget. Több alkalommal módomban állt a fő
városban megtekinteni egy ilyen kiállítást és a 
kiállított sok érdekes dolgok közölt elsősorban is 
az őstehetségek képei, szobrai közé elhelyezett 
szőttesek, varrottasok és égetett falusi kerámiák 
foglak meg. Nem nagyon tudtam soha elhinni 
az oly nagy hangon beajánlott őstehetségek ér
tékességét, mivel dolgaikban nagyon kevés mű
vészetet, inkább sok értéktelen bizarrságol talál
tam és hitem igazolta az, hogy az őstehetségek 
nagyon nagy része a feledésbe merült, viszont a 
népies, az alkotó egyének ismerete nélküli alko
tások mindig a friss üdeség tisztaságával halnak. 
Az évszázadok alatt kialakult népi viselelek ad
tak alapot a népművészei kifejlődésére és bizony 
a háború utáni motorizált kultúra, a rohanószel
lemű nyugati behatások majdnem pár évtized 
alatt megszüntették mindezt. A gyáripar tömeg- 
produktumai a népi ízlést is elsatnyitották és 
mér-mér ott tartottunk, hogy minden népies ki
vész és paraszti osztályunk is elpolgáriasodik az 
ízléstelenségek mindent elsöprő forgatagéban. De 
nagy nemzeti csapásaink csak erőteljesebben for

dították vissza a népet az ősi röghöz, a nép lel
kének megnyilatkozásaihoz, amelyek virágzása 
idején oly boldog volt a magyar, a székely, a 
felvidéki tói, az erdélyi román is. És természete
sen visszamenekült a nép a múlthoz és a polgári 
középosztály is' megérezte áz ászfallrbmántika 
kriptaszagú levegőjét, visszahőkölt a sok ideológia 
elől, melyekben oly idegennek érezte magát is, 
a rossz perzsák és gépi faragványok hidegségé
ből igyekszik visszamenekülni a már élfelejteti 
faj ősi megnyilatkozásaihoz. Ha Pesten vagyok 
nagyon sok örömöt lelek a Néprajzi Múzeum 
tanulmányozáséban, de sokkal nagyobb az örö
möm, hogyha egyszerű kispolgári otthonokban 
népies motívumú téri tőt látok az asztalon, rongy- 
pokrócot a földön, magyaros csipkéket a szekré
nyekben. Felmosolyog a szivem, egy-egy elfele
dett népi szűr láttára, amely fejedelmi palástként 
ömöl a falu fiára és örül a lelkem, he a lúl- 
finomnak képzelt középosztály egy-egy huszár- 
kötéses formát felhasználva nagyon is elvilágpol- 
gárosodott öltözékén valami közösségbe kerül 
formákban is az ősi röggel, amely felnevelte őt 
és most is kenyerei ad neki. Igaz, a népművé
szetek ornamentikája nem mondható valami túl- 
gazdagnak, az egyszerű vonalak és ismétlődő 
formák szabályszerű egymásutánja azonban 
mégis annyi hangulatot, annyi szépséget ad, hogy 
nemcsak a motívumokban benne élő egyénnek, 
de teljesen idegennek is pazar műélvezést nyújt. 
Innen van az, hogy a hazánkba jövő idegenek 
a legnagyobb, szinte a bentélő vérbelieket is 
megszégyenítő elragadtatással tudnak rajongni a 
mi népművészetünkért, amit — valljuk be — mi 
hosszú időkön át semmibe se vettünk és sem
mire se becsültünk. Nézzünk körül még ma is 
otthonainkban. Az ősök kincstartó kincse, a tuli
pános láda, ma a legtöbb helyen — ha még 
tűzre nem dobták — a kamrában a szennyes 
ruha őrzője, a szépmamák szindűs szőttesei ma 
már csak mint felmosórongyok találhatók meg. 
És ugyanakkor százezres példányokban készült 
gyári vitrinek giccses csecsebecséket őriznek min
den művészeti csin nélkül és a térítők, függö
nyök a gyári tömegmunka ízléstelenségét és a 
lakástulajdonosok elvesztett ízléséről keseregnek. 
A nemzeti érzések pazar reneszánszának idején, 
amikor elvesztett országrészeink visszavevéséért 
esengünk, esengnünk kell a népies művészet 
visszahozatáláért, mert a tiszfa nemzeti érzés 
csak a nemzeti környezet kereteiben élhet és virul
hat. Az ősi formák visszahozása ruházatban, épi*

kerekedik ki ragyogó egésszé, amelynek lénye sok* 
szorozotlan elibénk lárul dr. Nádor Jenő értékes 
tanulmányában. Éleiéi és munkásságál pompásan 
festi alá a történelmi viszonyok figyelmes és alapos 
ismertetésével. Tanulmánya végén örömmel vesszük át 
az örök igazságot, hogy a jónak, a nemes szellem 
erejének végül is győzedelmeskednie kell — Dr. Ke* 

mény Gábor az előző tanulmány pompás kiegészilé* 
séül Tessediket mint pedagógusi mulatja be. Mint 
gyakorlati zseni, a népnevelés melleit az iskolázlatás 
kérdéseiben is teljesen új alapokon indul és ma is, 
amikor sok dologban még .újszerűnek tójuk , immár 
másíélszázad elötli elgondolásait, akarajlanul nagy* 
ságára gondolunk, aki mindenl észrévevő figyelemmel 
akart hibákal kiküszöbölni és az emberiséget jobbá 
és boldogabbá lenni. A kél szerző hasznos szolgálatot 
lett a Tessedik emlékének, amely megérdemli, hogy 
mindig fokozottabb érdeklődéssel torduljon felé nemcsak 
a tudományos világ,: de a nép is, amely, annyit és oly 
sokat köszönhet munkásságának és egyedülálló nagy 
szellemének. '

- * :r
—  Mindenki költője. Nagyon szépen kiállított 

kölelben hozla el" a posta NádorJ Józsel legújabb 
verskötetéi. BékebetiíTnullszáZödbd!>li«inöal6<ok^oflrtak 

el bennünket az egybehozoü sok, vers,, sok dalolva* 

sásakor. Nádor József nem ‘ a ma, sem, a holnap 
költője, ő a tegnapot, a múltát szerelné A átmehíéríi 
tormában, hangulatban: Inkább dalköllő ő, az egyszerű 
kispolgári és népi érzelmek rögzítője és mivel sikerül 
is az olvasó és a hallgaló élőit az egyszerű érzelmek 

húrjait megszólaltatni, jó köllő is. Dalainak sokszor 
csinált hangulatában nehezen tudjuk kivenni áldott 
parasztságát, meri bizony ahhoz nemcsak akarás, de 
de falusi por, köd, sár, szenvedés és tiszta kis vidéki 
hangulatok kellenek a falusi nép szavával, dalával, 
kifejezési formájával. Ezért azután falusi hangúiétól 
az aszfaltromantika .hidegségéi szórják. De mindezt 
pótolja nagy őszintesége és sokszor falusiasán naiv 
közvetlensége. Ez a főereje költészetének, amiért 
sok mindenl megbocsátunk, még -azt is, hogy a 

népies daltól kezdve minden kifejezési formát'kipróbál 
a műfordításokon ál a sablonos gondolatokig. Akik 
a költészetben nem keresnek hagy problémákat, özőí 
sok, kedves , órát Jölthelnek el Nádor Józsét dalai, 
versei mcllell. ‘ •

—  Karácsonyi ezüstalbum. December I8*ári je* 
lenik meg a Szinházi Élet 500 oldalas Karácsonyi 
Ezüstalbuma a magyar újságírás és lapkiadás repre* 
zenlativ alkotása lesz: Tiženhai magyar iró kollektív 
regénye. Herczeg Ferenccel az élükön a legjobb 
magyar és külföldi irók. Szenzációd kotta és szín* 
darabmelléklet. Színes gyermeklap. Nagy háztartási 
és „ollhon" rovatok. Egész családnak egy hónapra 
elegendő olvasnivalót nyújt a Színházi Élet Karácsonyi 
Ezüslalbuma. Előjegyezhető már mosl a -Színházi Élet 
bizományosánál.

—  Felhívás. Az önálló alföldi nemzeti magyar 
irodalom megteremtésének célkitűzéseivel alapított 
Tiszamenű Szemle IV. évfolyamába lép s ebből az 

alkalomból a szépirodalmi, művészeti és tudományos 
havi folyóirat szerkesztősége és írógárdája felhívja 
az Alföld minden komoly pennaforgaíójál^ hogy 

csatlakozzon a kultúrmozgalomhoz, s szépirodalmi, 
művészeti és ludományos munkáiból küldjön a Tisza* 
menü Szemle szerkesztőségének: Fegyvernek ,2.

ív ********************************************************************

\ tészelben, háztartási dolgainkban nem szükség- 
szerűség, de a népi előrehaladás természetszerű 
folyománya, amit a rideg gyárkultúra ideig*óráig 
el is nyomhatod, csirájában mégse ölhetett meg, 
mert annak adottságai a szebb sorsra érdemes 
népnek lelkében fogantattak. Ma már nem szé
gyen magyarnak lenni és ha magyarok vagyunk 
úgy legyünk magyarok mindenben, még napi éle
lünkben is. A népművészei szépségei a rokkák, 
szövőszékek, ipari műhelyek, falusi kamrák és 
szerszámok alkotóerejébe vannak elrejtve és azok
nak felszínre hozásához szeretet kell, a fajta és 

a szćp egekig érő nagy szeretete.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszem le
Tessedik Sámuel élete és munkássága

Dr. Nádor Jenő és ür. Kemény Gábor tanulmánya 
dr. Darányi Kálmán előszavával

(Jflerkanlil könyvkiadóvállalat kiadása Budapest, 

1036. 130 oldal.)
A mai reformkorban nincs olyan országos és 

helyi megmozdulás, amil ne hozhalnánk kapcsolatba 
a szarvasi luleránus egyház egykori nagy prédiká« 
torának, a falufejleszlés apostolának, Tessedik Sámuel* 
nek nevével és munkásságával. Az erdősítés, az 
öntözés, a szegén^* és kolduskérdés ma is oly 
aktuális problémái az ó erjesztő szellemének hatása 
alatt lassan országosan a megvalósulás stádiumába 
jutnak és azonkívül sok más mező= és közgazdasági 
valamint pedagógiai követelmény a lassú előrehaladás 
folyamán igazolja nagy szellemének egyedülállását 
és reális tényekben megvalósult fanatikus idealizmusát. 
És mégis... a sokszor hálállan utókor nem tudja a 
legtöbbször teljes egészében felfogni azt az áldást, 
amely egy ilyen ember munkásságával nemcsak egy 
város, nemzet, de az egész emberiség javát szolgálja 
Mi szarvasiak állandóan egy Tessedik*kultuszban 

élhetnénk, hiszen minden helyi megmozdulásnak 
alapvetése már az ö ténykedésében és műveiben 
kimutatható, ő vezette ki ezt a népet középkori el* 
maradoflsááából és mutatta.,meg néki a’szebb.-jőverrdő, 
a boldogüóbb jólét felé vetető utakat, mégis nagyon 
sokan ma sem tudják, ki volt Tessedik Sámuel, mit 
köszönhetünk neki szarvasi, valamint nemzeti viszony* 
latban. Erre a kérdésre igyekeznek megfelelni dr. Nádor 
Jenő és dr. Kemény űábor avatott tollal, mindenbe 
mélyen benéző oknyomozó lélekkel, meleg és kegye* 
letes szívvel megírt tanulmányai, amely elé dr. Da> 
rányi Kálmán irt Tessedik. nagy szellemének kegye* 
lettel áldozó előszót. A könyv nagyrészéi dr. Nádor 
Jenő tanulmánya tölti ki, aki a nagy apostolnak 
éleiét és munkásságát ismerteti nagyrészt saját mun
kásságával feltárt eddig még ismeretlen adalok alapján. 
A korszellem missziónáriusának mutatja be Tessedi« 

bei, aki lelkiségének sokoldalúságát, egyéniségének 

erejét és fanatizmusát népének javára igyekezeti for< 
ditani. Mélyen járó búvárkodása révén Ismerteti meg 
az olvasóval Tessedik lelkialkatát, amely mini kiváló 
pap, -az isteni tanításokat is a reális élettel kapcso« 
latba hozó jeles szónok, a hazához és uralkodójához 
hú hazafi, elméleti és gyakorlati gazda, iparos, nép» 
nevelő és jeles iró, majd mini szigorú családapa

FIGYELEM!
O K V E T L E N  O L Y  A S S  A E X!

FÜRDŐSZOBA;  berendezés. Csepel fürdőkályha és zománckádak, melegr és’hidég
víz szolgáltatás, hav i  15.;— p e n g ő s ,  r é s z.l é ,t.

CS ILLÁROK:  Modern csillárok nagyválasztékban 3—1 csillár 14—50 
pengőtől, modern falikarok.: irpdai lámpák, kip... lámpák 
villanyvasalók, villamossági c i k k e k ,  r é s z l e t r e.

T UNGSRAM:  D—duplaspirál i z z ó l á m p a '  kevésárárrtot fogyaszt.

TELEFUNKEN, PHILIPS. ORION. STANDARD.

VILLANYSZERELÉS:
G R A M A F O N :

Kristályos rádió Bp. I. Bp. II. vételére, garantált minőség. 
RÁDIÓ CSERE: cserélje át régi rádióját; •: r-
olcsón jótállással vállalok. . ..<
gramafónok és gramafonlemezek nagyválasztékban 
gramafon- és lemezkölcsönzés.
S. K. F. golyóscsapágyak, autóalkatrész stb.MŰSZAK I  i pIKKEK:

DANKÓ JÁNOS villanyszerelő .és műszerész. Szarvas Árvaház épület Tel.: 81«



R E K O R D  Széft ., v , 
és fatuzeléétí ZÉP W IR  

kályhák nagyraktára«

Száraz,: _ Brikett és darabos szenek.
gá zgyá ri Bükk, gyertyán, tölgy,

koksz. aprított és hasabfák.

aSfíaaSsK BÜK ADOLF FIAI ““t u ,.
Köszönetnyilvánítás

Mindazon jóismerősöknek és szom
szédoknak, akik felejlhelellen jó test
vérünk, nagynénénk

özv* Melis Lajosné
születeti Plavetz Jolán

elhunyta alkalmával részvétükkel fáj
dalmunkat enyhítették, ezúton mond 
hálás köszönetét

a* gyászoló család.

— Felülfizetés. A szarvasi Kereskedőalkal

mazottak Egyesületének műkedvelőelőadásán 

felülfizetett Weinberger Simon 1 pengőt. A 

íelülfizetésért hálás köszönetét’ mond az 
egyesület vezetősége.

A *  d i g ó z á ^  

és a n n a k  k ö H & á i g e

Az 1600—1700-as években áltétténos fel
fogás volt1 világszerte, hojfy afc úgynevezett szi
kes területek mezőgazdasági műVéfí&rs egyáltalán 
nem alkalmasak, legfeljebb legelőnek alkalmasak, 
-de oda is inkább koplalni jár a jószág, mint 
táplálékot felvenni. Városunk világhírű lelkésze, 
Tessedik Sámuel volt az, aki nem törődve á 
gúnyolódással és az esetleges kudarcokkal 1770
— 1790-es években 32 kát. holdas kísérleti tele
pén megkezdte a szikesek'javítását/

Tessedik első próbálkozásai óta, több mint 
150 év telt el s nemcsak a szatVasi gazdók; dé 
az ország többi részén lakó gazdák is, akiknek 
szikes területeik vannák, még ma is jó részt' a 
Tessedik-féle kísérletek alapján digózással javít
ják meg szikes területeikét kiváló jó eredmény
nyel. A háború előtt kb. 3000 kát. holdra volt 
ehető a digózással megjavított szarvasi szikesek 

|erülete, ezen szátn a háború után, amikor foko
zottan megindult a sziktalajjavitás’ kb. 8—9000 
holdra enfiélkédétt1 Szdrvós' hátótófeatíV

Vidékünkön ti digózásnak 2 módja az el
terjedt, az egyik a gő'dörbőt, a másik az árok
tól váló digózás. Mind a kettő mégféfelő; de1 
tekintve, hogy az első esetben nagyobb távol
ságokra kel! a digófoldet szállítani, a* digózáb 
kőitekét meglehetősen emelt1. Éppen • azért jeteh 
1̂ kálómrfiat aá olcsóbb‘digőzási eljárással fog-1 

lalkbzom,; amikor is a megjavitandó-szikes terü
leten 50 m* távolságokban 1 — 1*5 m széles ár
kokat ásünk, onntan-'háttyjuk a szükséges dî ő-* 
földét á terülétfé,' kb.‘ Iff-— 16 ‘ cm*'vastagságban. 
Így. kát. holdanként 240—260 roö digófoldet szok
ták kiszórni, ami a legalaposabb meszezésnék 
Jelel mfcfifT s kbv Vd-Al'blcáóbb/ mintmöndjuk 5 
km távolságú vafcutf álfomásról történő mesze
lés. -A digóföld mélysége szerint 1 mB földet
45 —55 f-ért termelnek és terítenek szét á kubi
kosok, igy a digózás 120—150 P-be kerül kát. 
holdanként, 7—9 q , búza * árának felel meg ez1 
■az összeg i

Mindenesetre aránylag magds érnek tűnik * 
fel az első tekintetre ez az ér^azonban,ha meg-! 
gondoljuk; hosy^gy-megfcteto-pigpossággal vég-! 
zett difcózáfc'akár egy évszázadig*1 is 1 megméred1 

és érezteti áldásos hatáflW, hiézertmárSzátVáfc1 

határában is vannak löö~ esztendős digózott> te- 
rületéki akkor'rájövünk arra, hogy érdemes di- 
góirUj jniVel ‘tz  a munka 4élenis~ végezhetőről- < 
csóbb napszámok mellett, esetleg * ennek meg* i 
felelőén olcsóbban is meg tudjuk csinálni ezen1 

|elke^rmMnk^tot.~‘ —i — gy. ■

A gondos szülő gyermekének könyvét vesz 
ajándékba és igy építi a szebb friagyar jövőt

Értélmés és szépért lélkésedö Ifjúság éFderti1icáiák rtíég
a tiszta örömöket

A szülői gondok egyik legnagyobbika az, 
hogy gyermekeinek testi és szellemi képzéséről a 
legmegfelelőbb módon gondoskodjék. A napi élet 
sokfélesége irányt mutat gyermekeink egészségé
nek megtartására, ápolására. A közegészségügyi 
követelmények szigorú betartása, az ifjúságnevelő 
intézmények egész sorának munkája biztosítják 
az egészséges testi fejlődést, mig a lelki fejlődést 
iskoláink hazafias és valláserkölcsi szelleme igye
kezik egyenes úton a legmegfelelőbb mederben 
minél magasabb fokra emelni. A szülők mun
kája, aggódó szerete’e mindezekkel párhuzamo
san halad és különösen ilyenkor, a szeretet ün
nepének lelketemelő hangulatának minél telje
sebbé tételekoi, az ajándékozás tiszta örömeiben 
válik parancsszerűvé, amikor a gondosság*és az 
előrelátás sokszorozotton megköveteli a figyelmet. 
A karácsonyi ajándékozás a legtöbb családban 
nagy gond, de ott, ahol a szülők kultúrális érzése 
emelkedett, ott nagyon könnyű a választás, mert 
pillanatnyi örömöket nyújtó gyermekjátékokkal 
szemben ott van a könyv, amely lelkét üditő és 
lelket épitŐ szépségeivel a gyerméklélék felfdlé 
ívelő úlját emeli. A gondos szülő az ifjúsági 
könyvek kiválasztásával és megvételével szerzi 
a legtisztább kulturális örömöt gyermekénék. A 
könyv szórakoztat és tánit,’ felemel és* erőt*'ad.

A könyv a szépségekre tanítja a lelkét, jóságra 
és tanulásra a szivet. A modem szülő tudja, 
hogy ha gyermekének könyvét ad ajándékba, nem
csak gyermekének lelkét neveli szépre és jóra, 
de ezzel kiépíti a szebb magyar jövendőt, amely
ben csak egészséges és kultúrált ifjúságnak van 
helye. Évtizedek óta Szarvason Nagy S á n d o r  
pompásan felszerelt könyvkereskedése, a köny
vek ezreivel áll a szülők szolgálatára, ahol a 
képes és mesés könyvek sokféleségétől az ifjú
sági irodalom szinességéh, a vallási és hazafias 
irodalom mindén számottevő értéke mind meg
találhatók. Az évtizedek óta közkedvelt cég fi* 
gyelmes kiszolgálással, olcsó árakkal, gazdag 
raktárral áll a szarvasi és Szarvas-környéki kul;- 
túrközönség szolgálatára és örömmel látjuk, hogy 
a közönség értékelve ezt az igyekezetet évröl- 
évre fokozott érdeklődéssel keresi fel' Nagy Sán
dor könyvkereskedését, ahol előnyös fizetési föl
tételekkel szegezheti be az egész család könyv- 
szükségletét. De ajándéknak alkalmas egyéb tár
gyak is gazdag választékban találhatók ebben 
az üzletben, amely különösen ilyenkor körácsöny 
előtt a város^kultúrközpontjáhak rtevezhetŐ. Nagy 
Sándor könyvkéteskedéáét magyaros megértéssel 
ajánljuk olvasóink1 megértő jóindulatéba és támo- 
gátó érdeklődésébe.

-- A Gróf Bolza Páfné Leányegyesüffet e hó
hó 6 -áíi (vasárnap) délután 3 órakor rendes 
ülést tart gimnáziumi otthönábáH: Előtte; 2 
órától könyvkiosztós.

— H&z&fias elfedés. A KIÉ szarvasi cso
portja- veisárhap délutőft-szépi'érdeklőttés mel
lett hazafias ünnepségéf rendezeft az Ártrá- 
ház dísztermében. Az ünnepi beszédét' dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd kir.* járésbiró mon
dottá. Költői em'élkédéttségö, vallásos"és ha
zafias ; érzésektől áthatott szép beszédét háé# 
figyelemmel hallgatta meg a ’ közöhség. Et- 
utén két irTedefttar szirfmű eladásával mu
tatták : bé az egyesületi tagok műkedvelői ké
pességüket-. Az elpadés jövfedfelméből 15.P-it 
Nagymagyarország Közepe Emlékmű céljaira 
ajánlottak fel.
- — Anyakönyvi hirek1.' Aszarvási an*yaköny v- 
ben november 27-től december 4-ig'a:követ
kező bejégyzések törtetitek. Születtek^ Med
vegy János és Szekreter'Judit leánya' Judit, 
Kerekes Ferenc és Vel,es Zsuzsanna fia! 
SSiídór,'• Fabó'Mihály és Lestyan Anna. leá- ’ 
áriya Ahna.' ifj. Kopcejak György és Balczó 
András fia György, (Korbely Sámuel és 
Gyöbwár^ Mária: fié! Lésiló1. Háídásáéot kö
tőt ölték- Korbely Játfo^ Molntílf Judittal; Kli
maj' János Fúlajtár AfináVal, Giréjjör János' 
Mikulé 'Annával,' Bulik .György LéhoczkiJif- 
'dittal, Dma István Molriár Etesébéttel, Ar- 
nóczkí György Mikus Máriávöl;; Török’ - P ál1 

Juhos Máriával', Laczkó János Dina Zsü- ’ 
zsahrtáv&l,' GrégusKjyötfgy Novödomszkí An
nával, Kiss György Bliünák Anriávál. Kiss 
'János Furár Zsuzsannával, Rólinék1 Ferenc ' 
Havran Erzsébettel, Szvák’ Mihály1 Roszik 
Judittel^ TeníieSVérf1 Mihály' NyérttesoMZscf- 
zsannával. Elhaltak-: Sqnkoly Mária ? évés, 
Paál Miklós 6 8  évefeV'Styécz'János''6 » é w s ,; 
.özv. Melis Lajosné Plavetz (Jolán 76 éves, 
Matök ̂ Sjándor 62 éves, Kondor, Lászlóné' 
Szvák'Zsuzsanna. 43. éves, jfj. Cséínák Ist-' 
:vátí' 28' évés.' Hóbeh Jáhoi 72 é le t korukban.

rttitafetförti/l 6*tftdtipltfrácsonyl1 
albumok N^^'SitöfcliAír'köVíiHfkeres-' 
kedésétNat»lqiyi>ait<aferAf^0 partfgf l .1

Gyűjtse Toffler S2aktizlét blokkjait.
— Tea-est. A szarvasi Turul Spörtegyesület 

javára december 8 :án, kedden este tea-est lesz 
az Árpád-szállóban. A kitűnő szórakozás^ 

nyújtó Turul-tea-é’st iránt igen nagy érdek* 
llődés nyilvánul meg.

Idöjárásjetentés az elmúlt hétről:

Min. —  Max. hő Csapadék' Szélirány
£N} 
ÉNy 

£ 
DNy 
Ny 
Ny 
DK

nov.

dec.

27 —  28 —  1.6 C .
28 -  3‘5 2 4 — ■—
29 -  3 - -  35
30 -  27 -  2 3 — .—

1 -  25 -  1'8 nyom
2 -  35 t  1'2 11
3 -  1*5 t  6 - 02

A XX. század közszükségleti 
cikke az írógép.

Ha írógép, legyen

M E R C E D E S ! ! !

{ mert megbízható, gyors- 
jérátü1,L na^y tél jesltmén^b.

MfncMn erszénynek 
megfelelő modelek.
EÍn rfő s  fizétésl feltételek.
Kérjen még ma . 
díjtalan ismertetést 1

IrógépfiehozafalMM.
biíé)ápest :
V., Nádor utca 24.

LegolcsóbbalegjobH í



TÜZELŐANYAGÁT mindig a legolcsóbb napi árban
T a k á c s-f a k e r e s k e d é s b e n

(telefon 47.) szerezheti be. 
Mint az „UNIÓ11 Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t -  

f i z e t é s r e  is a m. t. közönség rendelkezésére áll.

—  Ruzicskay György festőművész Budapesten.
Ruzicskay György a szarvasi származású ki
váló festőművész kedden este a Fészek 
Klubban, a Benczúr Társaság előadóestjén 
előkelő közönség előtt előadást tartott és 
amelynek keretében vetítéssel mutatta be 
hatalmas koncepciójú képdrámáját, az egész 
Európában nagy sikert aratott „Szerelem
keresőt Az előadást és a képbemutatót 
Zakál Dénes zeneszerző kisérte eredeti ze
néjével. A műértő és főként művészekből és 
művészetbarátokból álló közönség lelkesen 
fogadta az előadást és meleg ünneplésben 
részesítette Ruzicskay Györgyöt.

—  Szarvasi orgonista Békéscsabán. A békés
csabai ev. egyház tanítósága kedden Békés
csabán belmissziói napot rendez, amelyen 
Borgulya Endre orgonista-tanitó orgonajáté
kával fog szerepelni.

—  Börtönre ítéltek két orosházi orvost. Dr.
Pongrácz Gyula és dr. Failh Alfréd orosházi 
orvosok tiltott műtétet hajtottak végre. Em- 
berietlen és erkölcstelen durva cselekedetük 
a hatóságok tudomására jutott és az eljárás 
megindult ellenük. A törvényszék az orvo
sokat egy-egy esztendei börtönre Ítélte, A 
kir. Kúria most tárgyalta az ügyet és dr. 
Pongracot 8, dr. Faithot 7 hónapi börtönre 
Ítélte. Itt lenne a% ideje, hogy az egész or
szágban mindenhol a legszigorúbban bün
tessék a hasonló műveletekbe tévelygő 
nemzetgyilkos egyéneket.

az álmok szigete 
j .  B. PRIESXLEY

Dickeas méltó utódának hatalmas. regénye

A  nagy angol iró legszebb könyve ez.
—  az elérhetetlen boldogság ragyogó törté
nete, amely a kis angol várostól a déllengeri 
szigetek forró világáig viszi az események 

fordulatos sorát.

Most jelent meg magyarul.

Ára 4 P 50 f, kötve 6  P 50 f.

Megtekinthető minden könyvesboltban

SINGER és WOLFNER KIADÁSA

—  Hosszú élettartamú, közismerten meg
bízható, gyorsjáratú és nagyteljesítményű a 
Mercedes írógép. Az egész világon kedvelik 
és használják. Kedvező fizetési feltételek. 
Kérjen még ma ingyenes ismertetőt az író- 
gépbehozatali Rt.-tói, Budapest, Nádor-u. 24.

—  A gazdaifjúság a Tatárjárás operett elő
adására készül. A Szarvasi Gazdaifjak Ön
képzőköre karácsonykor a „Tatárjárás*1 cimű 
operettet adatja elő műkedvelőivel. Az elő
adás próbái már megkezdődtek.

—  A Magyarország Közepe Emlékmű Bizott
ság számvizsgáló bizottsága elkészítette és a 
Frontharcos Csoport tisztikari gyűlésén elő
terjesztette az eddigi önkéntes adományok 
felülvizsgálását és mérlegét, és a pénz keze
lés ellenőrzését. Megállapította, hogy az ak
ció kiadásai mindössfee 11 *36 P-t tesznek ki. 
Mig a bevétel 124021 P. A tiszta jövedelem 
122885 P, melyből 1154 37 P a Szarvasi Hi
telbank, 74*48 P pedig a Szarvasi Takarék- 
pénztár betétkönyvében van elhelyezve. A 
frontharcos csoport tisztikara köszönetét fe
jezte ki vitéz Takács István pénztárnoknak, 
valamint dr. Sinkovicz Mihály, dr. Demián 
György és Galó Mihály számvizsgálóknak.

— Erdélyi népművészeti kiállítás. Bethlen 
Mária grófnő vezetésé mellett vasárnap egy 
értékes kiállítás- nyílt meg Szarvason, amelyen 
afc erdélyi népművészet értékeit mutatták 
be. A kiállítást megértő szavakkal dr.Schauer 
Gábor járási főszolgabíró nyitotta meg. A 
több napon át a község érdeklődése mellett 
nyitva lévő kiállítás csütörtökön zárult.

— Öngyújtókövet árult az országúton. Mla- 
donyiczki Pál a csorvási és a szarvasi or
szágutak kereszteződésénél öngyújtóköveket, 
szacharint és cigarettapapírt árult. Mivel nagy 
a gyanú arra, hogy csempészett áruval ke
reskedett, a csendőrpk átadták Mladonyiczkit 
a pénzügyőrségnek.,

—  Áthelyezik Hamaliar Márton püspök ham
vait A szarvasi ótemető mögötti körgát olda
lának kies helyén Hamaíiár Márton volt 
szarvasi püspök sjrja. Az ev. egyház a 
nagynevű püspök jiamvait december 6-án 
délelőtt fél 12 órakor Tessedik Sámuel sirja 
mellett kijelölt helyre helyezi át. Az ev. egy
ház ezúton is meghívja az áthelyezésre a 
híveket és az érdeklődőket.

—  Országos vásárok. A túrkevei országos 
vásárt december 6-an, a szarvasit december 
18., 19. és 20*án tartják meg.

—  T u ru l-G y T E  2:1 (0:1). A másodszor 
lejátszott bajnoki mérkőzés ismét Turul győ
zelmet hozott, bár az első félidőben a gyulai 
csapat szerezte meg a vezetést. A második 
félidő 30. percéig a Turul-csatárok az állandó 
fölény ellenére sem tudlak eredményesek 
lenni, ekkor a, hátvédet játszó Bankó 111. 
a csatársorba állt be és rövid három perc 
alatt eldöntötte a mérkőzést a Turul javára 
két remekbeszabott góljával. — A Turul 
vasárnap szabadnapos.

Üzletszerzőket kérésünk

borainknak *25 litertől felfelé, kész* 

pénzen val&eladására, jutalék mellett 
100 pengő biztosíték betéti könyvben 
szükséges. Kérjen ismertetőt, munka 

azonnal megkezdhető 1

Ceglédi Bortermelők Szövetkezete.

—  Játék közben a karját törte. Kohút György 
szarvasi fiú több gyerekkel az utcán játsza
dozott. Egyik játszótársa véletlenül meglökte 
és oly szerencsétlenül esett el, hogy karját 
törte.

K v á s ó f ú t .

és

FŐNI
Qs 

. JNIX
Tó** VŽOVt

évig
kifogástalan gallért visel, mert ha a viselés vagy mosás 
következtében a legkisebb sérülést szenvedi a

FŐNIX GALLÉR,
úgy a Duna-. Király- vagy Hungária-gőzmosógyár fiókja 
útján folytatólagosan új FÖNIX-galléira cseréljük 
Törvényesen védett, egyedülálló rendszer..

Egy tucat vételnél 3 hóra beosztva' fizethető. 
Eladással és a tisztítás gyűjtéssel egyedüli megbízott 

KÓCZY divalárukereskedö ÁRVAHAZ.

Helybeli gabonaárak
Búza . . .  17 30 — —'—
Tengeri csöves . 6’50 — —
Árpa (új) 13*20 — —'—

---.A4/.-.

P U B L I K Á C I Ó
Zöldpázsit 570. sz. ház eladó. —  I I  hold föld eladó. 

Mezőtúr 293. tanyaszám. —  1 hold föld Mótyóban el
adó, IV. 286. -  Félház eladó, III. 667. -  1 hold föld 
kiadó Macóban. 111. 328. —  Ház eladó, IV. 99. Jelent
kezni: 111. 308. —  Ház eladó, IV. 48. —  Takarmány 
eladó. 1. 437. -  10 hold föld eladó, II. 127. -  Ház el
adó, 1. 567. —  Ház eladó, 111. 172. —  Veteményes Man- 
golban eladó, I. 169. —  Péva eladó, 1. 167. —  Takar
mány eladó, T  IV. 105. —  Bunda, szövőszék eladó. 
111. 183. - -  20 kubikost munkára keres II. 127. —  A z  
Ón lapja a Szarvasi Közlöny I Pénteken ezl vegye a 
trafikban, a rikkancsoknál. !

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv* és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy Miklós 

út 9. szám.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 
o fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

• Egy liter denaturáltszesz 8 8  fillér a Toffler- 
festékszaküzletben.

• Eladó jutányos áron egy antik ebédlő. Ér
deklődni lehet U., 180.

• Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségék- 
kel 1-re kiadó, 1. kerület. Haviár Dani u. 57.

ftldfc mrlÉMtiS é* UmU NAGT SANDOK 
Ny— itoH a S u n id  K tidlaj ijtmAm <■ LapkU46ri!> 

. U * t íjr w A jf h i) L H*rtky M ikiit at 9. axfa.


