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Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N

Gazdasági tömegoktatás
IrUi : dr. Síinyci Merse Jenő ország^ ülési képviselő

A szakoktatásnak és elsősorban 
a hazai viszonyokra való tekintettel, 
a mezőgazdasági szakoktatásnak ered
ményesebbé tétele és korszerű meg
reformálása közóhaj és a parlament
ben is évek óta állandóan hangoztatott 
kivánalom. És ez az óhaj valóban 
mindenképpen jogos és indokolt, mert 
minden szépítés és kertelés nélkül el 
kell ismernünk, hogy bár agrár-állam 
vagyunk, mégis a nagytömegek nálunk 
gazdaságilag elmaradottak. Ennek oka 
pedig nem egyéb, mint az. hogy a 
gazdasági tömegoktatás oly végtelenül 
fontos kérdése még nincs kellően ren
dezve. Közhelyet isméllek, midőn azt 
mondom, hogy a nemzet sorsa és 
boldogulása a mezőgazdaság állapo
tával a legszorosabban összefügg. 
Viszont a mai komplikált élet az egy
szerű földmivestől is több tudást kiván 
és amikor minden foglalkozási ágban 
görcsösen iparkodnak a kontárokat 
kirekeszteni, nem lehet tűrni, hogy a 
mezőgazdálkodás legyen jóformán az 
egyetlen terület, amelyen szabadjára 
van eresztve mindenki, akár ért hozzá, 
akár nem. A mezőgazdálkodásra épp
úgy kell készülni, mint bármely más 
pályára és ez a foglalkozási ág, ame
lyet az ország lakóinak a többsége 
alkot és amelynek munkásságétól függ 
elsősorban az ország jó, vagy balsorsa, 
a mezőgazdasági ismereteket nem nél
külözheti. A mezőgazdasági ismere
tekre, a gazdasági szaktudásra tehát 
népünk nagy tömegeinek szükségük 
van és ezt a szükségletet a gazdasági 
tömegoktatás van hivatva kielégíteni, 
elsősorban a mai igényeket szem előtt 
tartó és megfelelő tanerőkkel rendel
kező alsófokú gazdasági iskolák által. 
Megfelelő tanerők, akiknél a szaktudás 
és a pedagógiai ismeretek egyaránt 
megvannak, mert csak ebben az eset
ben érhető el a cél, amely arra irá
nyul, hogy a gazdasági ismeretek pe
dagógiailag helyes módszerrel közöl- 
tessenek. Nagy örömmel üdvözöltük 
tehát annak idején azt a nagyjelentő
ségű megállapodást, amely a mező- 
gazdasági szakoktatás kérdésében a 
kultuszminiszter és a. földmivélésügyi 
miniszter között létrejött és amelynek 
lényege, hogy a mezőgazdasági, szak
oktatás fölött a pedagógiai és szakszerű 
felügyeletet ezentúl a kultusz- és föld- 
mivelésügyi tárca együttesen gyakorolja. 
Nagy megnyugvásra szolgálhat ö gaz

dasági szakoktatás kérdésében az is, 
hogy a kultuszminiszter a gazdasági 
irányú szakiskolák tanulmányi reform
ját munkálatba vette és hogy a gazda
sági tömegoktatás intézményes meg
szervezését a földmivélésügyi miniszter 
a kultuszminiszterrel a legteljesebb 
összhangban végzi. Az Országos Gaz
dasági Szakoktatási Tanács megálla
pította, hogy a gazdasági tömegoktatás 
alapjait már a népiskolában kell lerakni, 
mert a földmunkások és törpebirtoko
sok túlnyomó része szakiskolákba nem

juthat el, továbbá, hogy a falusi és ta
nyai gyermekek elemi iskolai oktatását 
csak gazdaságilag szakképzett tanitó 
végezheti, a tanitó- és tanitónőképző 
intézetekben a gazdasági ismeretek ta
nítása kellő képesítésű tanárral történ
jék. Mindezek alapján teljes joggal re
mélhetjük, hogy a gazdasági tömegokta
tás terén a szükséges intézkedések 
valóraváltása esetén tényleg olyan 
állampolgárokat fogunk nevelni, akik 
nemcsak kezükkel, hanem eszükkel is 
tudnak majd dolgozni.

Újjáalakult a szarvasi Luther Szövetség
Az újjászervező közgyűlést hétfőn tartották meg szép érdeklődés mellett

Az Országos Luther Szövetség 
módosított alapszabályait nemrég látta- 
mozta a belügyminiszter. Az új alap
szabályok szerint az egész országban 
újjászervezik ezt a belmissziói egye
sületet. Szarvason áz újjászervező 
közgyűlést hétfőn délután tartották meg 
az Arvaházban lévő Protestáns Leány
egyesület helyiségében. Bartos Pál 
árvaházi és belmissziói lelkész imája 
után ismertette mindazokat a belső 
és külső veszedelmeket, amik az 
evangélikusságnak fokozott összefogá
sát követelik. A krisztusi eszmék meg
valósításáért mindent el kell követnie 
a keresztyénségnek. Ezt akarja foko
zottan szolgálni az újjászervezett Luther 
Szövetség is. Beszéde végeztével is
mertette az alapszabályokat, majd a 
tisztikart és a választmányt választot
ták meg. Elnök a mindenkori belmissziói 
lelkész, társelnökök,dr. Tóth Pál és 
Raskó Kálmán, alelnök a mindenkori 
tanügyi lelkész és vitéz Tepliczky Já
nos, igazgatók Szlovák Miklós és Krón 
Ferenc, titkárok dr. Csicsély Mihály és

Szarvas lakossága hazafias lelkesedéssel 
ünnepelte meg a kormányzó névnapját
A Hősök Szobra, elé zenés, fáklyás felvonulást rendeztek, 

este közvaCsbrákon vett részt á közönség

dr. Roszik Mihály, pénztáros Holéczy 
Béla, ellenőr dr. Sinkovics Mihály, 
számvizsgáló bizottság tagjai Karcsai 
János, Melis Mihály és Miko'.ai István 
lettek. A választmányba a követke
zőket választották be : Frankó Mihály, 
Gaál István, Gaál János, Gasztonyi 
József, Kiss Mihály, Kiszely György, 
Medvegy Miklós, Moravcsik József, 
Pataki János, Paál Samu, Pálos György, 
dr. Podani Pál, Rémenyik László, Ro
hoska Lajos, Ujfaluczki József. Elha
tározta a közgyűlés az egyházvédelmi, 
jótékonysági és kultúrális szakosztá
lyok felállítását is. Az indítványok so
rán elhatározták, hogy az egyesület 
az egyház nagynevű lelkészének, Tes
sedik Sámuelnek emlékét ápolva min
den erejével azon lesz, hogy a fel
vetett eszme, szobrának felállítása az 
ótemplom jubileumi ünnepségére meg
valósuljon. Pataki János, Gaál János 
felszólalásai után Szelényi János lel
kész áhítatos imájával ért végét a 
közgyűlés.

Magyarország kormányzójának, viléz nagy
bányai Horthy Miklósnak névnapja előestéjén a 
Szarvasi Levente Egyesület ezúttal is. megtartotta 
szokásos zenés, lampionos, fáklyás-menetét, este
6  órai kezdettel, a szokott útvonalon a Hősök 
Szobra elé érkezve. Az ünnepi menetben az 
egyre fejlődő Levente .Zenekar vérpezsdítő.mc l̂ői 
mellett nemcsak, a leventék, de, « frontharcosok 
éjjy raja. toyébká ó tűzoltásáé és a Kárpát,.va
lamint a Gábor Áto'n csérk&z&epálok is réSzl- 
vétteli. Az ünnepély eüánokú Korim Kálmán 
télkész és. tanfr Volt, kinek magával ragadó 
Szónoklata úgy a kivonuló csapatokat, mint a

nagy számban összegyűlt közönséget szívből fa
kadó. kitörő éljenzésekre ragadta. Nagy tetszést 
váltott ki az_ ünneplő közönségből a Szarvasi 
Dalkar által precízen előadóit, pompás melódiájú’, 
lelkesítő új Hörthy-indiiló is. Az ünnepélyen tes
tületileg részivel! Szarvas község hazafias ejölr 
járósága is, élén főjegyzőjével és birájával. 
Kívánatos volna, ha a jövőben ezen ünnepélyen 
az egész város részt ven ne.

*

Az Országos Frontharcos Szövetség azaivasi 
csoportja ez évbenci$ a hagyományos Miklós?- 
napi vacsora keretében ünnepelte meg fővédnö-



kének, kormányzó urunknak névünnepéi, annak 
előestéjén, december 5-én, az Árpád-szálló föld
szinti nagytermében. Az ünnepi beszédet dr. 
Schauer Gábor főszolgabiró.csoportelnök tartotta 
meg, szárnyaló lelkes szavakkal nagy hatás 
mellett. A bajtársi vacsorán számos közéleti 
vezető egyéniségünk résztvett s az ünneplő tár
saság « késő éjjeli órákig maradt együtt, emel
kedett hangulatban.

* «

A Nemzeti Egység és a Polgári Kör együt
tesen rendezett ünnepi közvacsorát. A szép 
számban egybegyűltek előtt dr. Tóth Pál ország- 
gyűlési képviselő köszöntötte az ország szeretett 
kormányzóját, majd Raskó Kálmán gimnáziumi 
igazgató, a NÉP járási elnöke szép beszédben 
méltatta az olasz-magyar barátságot és poharát 
-az olasz királyi párra és Mussolinire ürítette.

*

Vasárnap délelőtt a templomokban ünnepi 
istentiszteleteket tartottak, majd a Kisgazda Kör 
lelkes hangulatú választmányi ülésen ünnepelte 
a kormányzót. Vitéz Tepliczky János elnök ben
sőséges szavakkal emlékezett meg az ország 
kormányzójáról. A Gazdaifjak Önképzőköre is 
választmányi ülést tarlóit nagy érdeklődés mel
lett. Itt Kiszely Mihály elnök ismertette a kor
mányzói pár olaszországi útját, annak nagy 
nemzeti fontosságát, majd éltette a kormányzót.

*

A Szarvasi Nyugdíjasok Egyesülete vasár
nap este vacsorára gyűjtötte egybe tagjait a 
kormányzó névnapjának ünneplésére. Némethy 
Samu nyugalmazott polgári iskolai igazgató, elnök 
megnyitó szavai után Ribárszki Pál nyugalmazott 
ármentesilőtársulati főmérnök méltatta a kormányzó 
nagy horderejű munkáját és éltette, mint má
sodik honalapítónkat.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

»ól. 10 órától magyar, az újtemplomban lótnyelvü is

tentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
reggel 6 órakor hajnali mise (rorate), fél 9 órakor csen
desmise, 10 órakor szenlbeszéd, nügymise, délután 3 
órakor litánia. Köznapokon reggel 6 órakor hajnali 

mise, fél 8-kor csendcsmisc.

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

Balalajka
Irta: Péchy-Horváth Rezső
A balalajka-zenekar, az orosz tisztek 

fura és idegenszerű, hevenyészett cigány

bandája óriási zajjal, felharsogó lármával és 
a paroxismusig felfokozott hangkaosszal 

fejezte be az agyoncsépelt, unalmas és buta 

pesti kupiét. A húros hangszerek még egyet, 

utolsót jajdultak a finom, fehér férfiujjak 
érintésére, amelyek szenvedélyesen kaptak 

közéjük, aztán csend lett. A közönséges, 

unott melódia hirtelen elhalt és ájult csend 

feküdt a tisztáson, a százados, finoman ívelt 

óriásfák alatt. A tiszta és finom csendben 

halkan, csak egy hatodik érzék által sejthet 
tőén zizegtek, susogtak a falevelek és halk 

zümmögéssel, álmosítóan úszott felfelé, a 

tófeletti meredek dombra, a kis tó barna 

vizének játékos csobogása. Az ünnepies, 

dómi csendet fürdőző gyerekhad vízpofozása, 

sivalkodása és lubickolása űzte el..

Az orosz zenekar szünetet tartott. A 

tisztek letették az előttük nyújtózó kerti asz

talra a karcsűnyakú hangszereket. Félve, 

óvatosan, szerető kímélettel helyezték el a 

pohos tamburákat, a háromszögletes hasú 

orosz mandolinokat és az enyhén domborodó

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason december hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

—  Személyi hir. A m. kir. belügyminiszter 
dr. Krajcsovics Pál csabacsűdi községi orvost 
a fővárosban most megszervezendő járási 
tiszti orvosi továbbképző-tanfolyam tagjai 
közé felvette.

—  Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter a szarvasi községi iskola
szék felterjesztésére és a békésvárrnegyei 
kir. tanfelügyelő javaslatára Pataki István 
szarvas-orosházi úti községi tanítót állásában 
véglegesítette.

Vásároljon
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könyvecskére!

balalajkákat. Vigyáztak arra is, hogy a hang

szereik karcsú, sárga nyakára erősített illatos, 

sokféleszínű selyemszalagok valahogy össze 

ne keveredjenek, be ne piszkolódjanak 

azokban az italtócsákban, amelyek titokzatos 

és idegen világrészek, gigászi alakú hegy

ségek és vastagon ereződő folyamok térképeit 

rajzolták az asztallap deszkájára.
Aztán körülnéztek a tisztáson.

A kiránduló-vendéglő asztalai és padjai 

a meredély szélén állottak egy-egy facsoport 

tővében, egy-egy fenyőcsalád mellett, bokrok 
társaságában. Fojtott meleg, kisült fű és 

összeszámolt föld illata érzett és keveredett 

össze a poshadt tóvíz erőteljes szagával, a 
feketefenyők ózonillatával és az erdő sok 

más, eleven és gazdag párafelhőjével. Sörök, 

szörpök, szódák és borok társaságában va

sárnapi kirándulók ültek a falócákon. Sza

porabeszédű munkásleányok, a vasárnapi 

kiöltözöttség és keserves kicicomázottság 

összes jeleivel, esetlen és ízléstelen lovagja

ikkal ; nyárspolgár családok, a kültelki kö

zönségesség vasárnaplásának összes meg

nyilvánulásaival; egy csomó ízléstelenül 

öltöztetett, rakoncátlan, lármás gyerek, össz

hang nélkül öltözködő asszonyok és vastag 

szivart szopó, keménykalapban* kemény- 
gallérban, vastag aranylánccal feszelgő, eset-

—  Szülői értekezlet. A szarvasi ág. h. ev. 
Vajda Péter-gimnázium tanári kara vasárnap 
december 6-án értekezletre hívta össze az 
intézet növendékeinek aszúiéit,hozzátartozóit, 
gyámjait. A népes megbeszélést Raskó Kál
mán igazgató nyitotta meg. Utána Szabolcs 
Károly tanár az iskola és a családi ház 
viszonyáról értekezett. Az érdekes és hálás 
tárgyhoz a szülők közül Darida Mihály hen
tesmester, Tusjak Pál kertész. Borgulya Endre 
tanító és Scherfer Mórné szóltak hozzá. Az 
értekezlet végén a szülők az egyes tanárok
kal folytattak eszmecserét.

— A Szarvasi Zeneegyeslilet gyűlése. A Cho
ván Kálmán Zeneegyesület választmánya, 
dr. Aszódi Imre járásbirósági elnök elnöklete 
alatt hélfőn, december hó 7-én értekezletet 
tartott, melyen a főtitkár beszámolt a szer
vezés eddigi munkálatairól, eredményéről, 
a zenekar gyakorlatairól és terveiiől. A be
számoló szerint a tagok száma immár elérle 
a 100-at, az egyesület iránt egyre növekvő 
érdeklődés nyilvánul meg és a jelentkezők 
száma napról-napra emelkedik. Az egyesület 
zenekara a róm. kát. nőegylet felkérésére 
két zeneszámmal résztvesz a Katalin-estélvt 
pótló január hó második szombatján rende
zendő hangversenyen és egyben előkészül 
a tavaszi teljesen önálló nagy koncentre. 
Az egyesületbe való belépés e hangverseny
nek kedvező belépőjeggyel való látogatására 
jogosít. Az egyesület tagjainak a névsorát 
lapunk a jövő számtól kezdve rendszeresen 
közli.

—  A leányegyesület gyűlése. A szarvasi 
Gróf Bolza Pálné Leányegyesület báró Benz 
Éva elnöklete alatt vasárnap december 6-án 
gimnáziumi olthonában gyűlést tartott. A 
jelenvoltak egyhangú megállapodása alapján 
a gyűlés a szeptemberben tervbevett felső- 
ruha-szabászati-varró-tanfolyamot a jelentke
zettek csekély száma rqiatt levette az idei 
programról. 1937. évi február hó folyamán 
a helyi zenekar és Balázs Árpád gyulai 
újságíró bevonásával a gimnázium torna- 
csarnokában egy hangversennyel kapcsolatos 
előadó estélyt rendez, melynek tiszta jöve
delmét Sinka István vésztői parasztköltő 
felsegélyezésére kívánja fordítani. A könyvtár 
ezután is minden vasárnapon délután 2—3 
a tagok és a vendégek rendelkezésére áll. 
(Legközelebbi könyvtár-óra 1936. december 
hó 20-án.)

len férfiak.
A zenészek hangtalanul ültek egymás 

mellett, köröskörül a kirándulók asztalai 

fogták be őket eleven koszorúba. Szemben 

ültek egymással, keskeny arcukon, amely 

halvány és hosszúkás volt*, mint egy finom 

arisztokratikus női arc, halálos unalom vib

rált. A magas fák sűrű lombsátorán keresz
tül néha átbújt egy-egy keskeny aranycsík : 
a napsugár folyékony aranyport szitált az 

oroszok arcára, fejére és hangszereire. A 

nap végigsímogatta a tisztek lángoló-vörös, 
bő selyemingét, amelyeket a deréknál vas

tag, sodrott, hófehér selyemöv szorított össze
— aztán elterült azokon, mint valami bűbájos, 

idegenszerű és páratlan szőnyegen.

Aztán egyszerre, anélkül, hogy szólt 

volna valamelyik, kinyújtották a kezüket a 

hangszerek után. A nap fénye megcsillant, 

sziporkázva szikrázott a pohos faalkotmá

nyokon, amelyekből most egyszerre szilaj 

hangzavar süvöltött ki. A finom ujjak sebe

sen kapkodtak a fényes acélhúrok közölt, a 

simára fésült szőke fejek ütemesen, enyhén 

ütötték a taktust és a vörös selyeminges 

lakkcsizmás orosz tiszti zenekarból hirtelen 

megdöbbentő szépséggel szakadt fel egy 

szomorúan síró szláv dal.
* A hangok pattogva születtek meg,zengve*



Tizenkilenc kiváló költő egyetlen színes csokorban
Intervjú a Körösvidéki Költők Antológiájának szerkesztőjével

Minden rádió lulajdonos 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
OLCSÓ ÁRAK! OLCSÓ ÁRAK 1 

R á d i ó k  javítását, 

á t a l a k í t á s á t  

szakszerűen végzem.

ORION, STANDARD, TELEFUNKEN 
és PHILIPS RÁDIÓK!

—  Egy nyugdijbavonult igazgatónő ünnepel- 
tetése. Előző számunkban jeleztük, hoíjy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter özv. Fertig 
Alajosnál, a helybeli m. kir. állami elemi 
iskola dicsérő oklevéllel tüntette ki. Ezt a 
kitüntetést a kir. tanfelügyelő az iskola gond
nokságának hétfői, december 7-iki ülésén 
személyesen adla át az ünnepeknek. A 
gyűlésen dr. Haviár Gyula kormányfőtanácsos, 
elnök meleg szavakkal emlékezett meg a 
kiváló tanerő ritka érdemeiről, majd Ring- 
bauer Károly kir. tanfelügyelő méltatta Fertig 
Alajosné tanítói és igazgatói munkásságét, 
és hálás szavak kíséretében átadta neki a 
kultuszkormány magas kitüntetését. Utána 
vitéz Biki Nagy Imre községi főjegyző Szarvas 
nagyközség elöljárósága, Kellő Gusztáv 
a szarvasi ág, h. ev. egyház és Bartos Pál 
a szarvasi .községi iskolaszék nevében fe
jezték ki elismerésüket az igazgatónő iránt, 
özy., Fertig Alajosné jneghatotlan mondott 
köszönetét a kitüntetésért. A gyűlésen meg
jelent a gondnokság összes tagjain kivül a 
vármegyei iskolánkivüli népművelési bizottság 
képviseletében Tantó József vármegyei vezető 
titkár is.

— Kiküldetés. A Szarvasi Méhészkör rend
kívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés az 
országda * értekezleten való részvétellel Né
methy Samu elnököt bizta meg.

csendülve és jajdulva, mélyen felsikoltva 
peregtek le a húrokról. A szomorú hullámok 

kavarogva bujdokoltak az asztalok felett és 
puha, lágy símogatással nyitottak be az ál

modozó szívek ajtaján. Lágyan, finoman 

úszott; a mélabús orosz dal, zizegve, mint 
enyhe tavasznapon a langyos májusi zápor 

finom pérmetégje, amely szeretettel borul a 
szafc^írfö’̂ ágöskértre, a smaragdzöld buja

ságában tobzódó vetésóceánra és a virágok 

illatos havával terhelt, termő örömöktől resz

kető fákra.
! * J.

Idegen, dermesztő levegő érzelt ki a. 

mélységes, szomorúságos akkordokból, egy 
döbbenetes messzeségben, fagyos égtáj alatt 

élő,*szenj/édő. lüktető, gigászi nagy nemzet 
bajainak, álmainak és fájdalmainak zenébe 

színesített- vonaglása. Olvadó lágyságú, haj- 

8zálfínom melódia volt, amelybe rapszódikus, 

h an ^| ^ ^3 | 0 ^én / felriválgó részletek ve- 

gy iW eU u^^^ngosodó, jajszerű.vadiramú, 

é lém ra^^^eg iepően  kirívó hangfutamok 

idegenszerűvé, barbárrá és kicsit megdöbben

tővé tették a mélabús, lágy melódiái. Egy 

idegen ̂ yiiág^furcsaságokbari és kiáltó ellen
tétekben7 tobzodó, különös, egzótiku* népfaj 

végtelen különösségei érződnek ki belőle.

(Vége következik.^

Annyi képzelelfelcsigázót és szépet olvas
tunk és hallottunk már a készülő verses Anto
lógiáról s lelkes olvasóközönségünk részéről is, 
nap-nap mellett oly nagyfokú érdeklődéssel for
dulnak hozzánk, hogy indíttatva éreztük magun
kat, közvetlenül a leghitelesebb forráshoz, az 
Antológia szerkesztőségéhez fordulni.

A késő esli órákban leplük meg városunk 
jeles költőjét, az Antológia szerkesztőjét, Miklós 
Vitézt, aki villanyfényes, meghitt magányában, 
a könyvek és kéziratok tömkelegében éppen a 
Körösvidék költőivel társalgóit.

— Zavarjuk talán 7 — kérdeztük diploma
tikusan,

— Óh, parancsoljon velem. — hangzott az 
udvarias, de nem túlságosan marasztaló hangú 
válasz. — Kissé túlságosan el vagyok foglalva. 
Az a kérdés, miről van szó ? ...

— Éppen erről I — mulattunk, az előtte 
költői rendetlenségben heverő kéziratokra és 
korrektúrákra.

Miklós Vitéz megkönnyebbült sóhajjal fújt 
egy mosolygó, kövér füstkarikát a mennyezet felé.

— Egyszóval intervjú — véleményezte vi
dáman. — Parancsoljon egy székel és cigarettát. 
Tekintettel arra, hogy az Antológiáról van szó, 
hadd legyek egyszer én is nevezetes személy az 
életben. Parancsoljon kérdezni.

— Csak amit a Szerkesztő úr önként jónak 
lát elmondani az érdéklődő olvasó közönség 
részére. — ravaszkodtunk . . .

— Helyes I Köszönöm a simogató „Szer
kesztő úr“ megszólítást és el is fogadom azzal 
a leleplezéssel, hogy itten tulajdonképpen egy 
szorgalmas kis szerkesztői bizottság működik. 
Ezl a bizottságot ezidoszerint csekélységem kép
viseli — kifelé. Befelé, azonban egy harmóni- 
kusan együlfműködő, vidám, vagy komoly kis 
köztársaságot képezünk. Erről egyelőre többet 
nem mondhatok. Jó?

— Jó — hagytuk helyben. — De mi a
célja ennek a kis köztársaságnak ? ,

— Erről már irtak a lapok. Itt röviden
csak ennyit : a körösvidéki poéták irodalmi
megszervezése, az első lépcsőfokon. És az Alföldi 
Helikon megteremtése — mint a jövő zenéje — 
az utolsó lépcsőfokon. Sokat lehelne erről be
szélni. Nem fér el egy intervjú keretei közé.

- És hogy állunk az érdekelt poétákkal ?
— kérdeztük.'

— Óh I nagyszerűen 1 — hangzott a lelkes 
válasz. A felkéri poéták páratlan megértéssel és 
szeretettel sorakoztak az Antológia kibontott zász
laja alá. Bevallom, hogy nagyon, sőt talán túl
ságosan válogatósak voltunk. Ütlörő és reprezen
táns műről van szó, ez után fognak bennünket 
megítélni nemcsak a vidéken, de a fővárosban is, 
amely nem egykönnyen vesz a vidékről tudo
mást. A jelen esetben mink ki fogjuk hivni a 
nyilvánosságot és a kritikát. Olyan elit-lábort si
került összetoboroznunk, amilyennel alig dicse
kedhet bármely újabb keletű fővárosi verses 
Antológia. Ahány költő, annyi erős, önálló egyé
niség, külön út és repülés, hitvallás az egyete
mes Szép felé. Ez az Antológia eleven cáfolata 
lesz egy múlt évben megjelent fővárosi verses 
Antológia következő kesernyés megállapításának : 
„Formailag szintézisre való rendeltetettség és 
készség. Tartalmilag szintézisre való törekvés, de 
képtelenség. Ez az új lira képlete.”

— Lehangoló megállapítás. De úgy látom, 
szerkesztő úr nem ért vele egyet?

— Legalább is a mi esetünkben nem I 
Figyeljük meg Bajkay Lajos Leheles kürtfúvását, 
Bakó József erőteljes, de választékos népi veriz
musát ; az egyébként dinamikus Chován József 
elmélyedő mélység-kutatásait; Galambos Dezső 
cizellált szépségű miniatűrjeit; Gyökössy Endre 
országos visszhangú művészi orgonajátékát; félegy
házi Nagy Lajos pompás falusi táj-, ésemberfeslé- 
seit; Nagy Emma forradalmi erejű erupcióités sap- 
phói ellágyulásöit; a nagynevű Nilnek úgy for
mában, mint tartalomban a tökéletes szintézisre 
való rendeltetését; Orosz Iván csodálatos mély, 
Pán-sipos zenéjű meglátásait, saját lelkén ke
resztül Istenig, a világ mérnökéig ; Palasovszky 
Béla különös, finom hangulatokat árasztó szo
nettjeit ; vitéz Práznóczyné elmúlásos, szent és 
fájdalmas erotikáját: Rácz Etus (Zólyáné) for

mailag és tartalmilag ép és szép, melankolikus 
bűbájú, epikával átitatott líráját ; Sinka /síudn 
őstehetségű s a fentivel ellentétben: lírával át
itatott epikáját, melyből kiérzik a bárányüröm, a 
méz és a hajnali szelek szaga ; Székely (Nusz- 
bek) Sándor ezerszer megállapított, tökéletes iro
dalmi acélveretűségét, különösen az irredentá és 
családias lírában ; Szőnyi Zoltán aranyszárnyú 
pillangó-csapongásait s végül Tobori Elek buj
dosó dalait és harmatos virágénekeit.

— Szép I — lelkesedtem magam is Miklós 
Vitézzel. De ez csak 16 poéta. Keltőről megfe
ledkezett. 18 van!

■ — Tizenkilenc I — hangzott a mosolygó 
helyreigazítás. De magamról és a fiamról igazán 
nem nyilatkozhatom.

— Mégis 1 — kapacitáltuk. Próbálja meg. 
Egészen objektíve.

— Helyes I Ifj. Zerinváry Szilárdról rövi
den csak ennyit: Ha Falu Tamás feltűnő jónak 
ítélte, — nekem mint apának, nincs okom vele 
peibe szállni. Miklós Vitézről pedig : én voltam 
a mértékvevő próbababa. Nálam csak jobbak 
jöhettek be az antológiába. Rosszabb: senki I

— És a tizenkilencedik, akiről eddig nem 
hallottunk ?

— Szdnfó Róbert a jeles kelenföldi költő- 
pap, volt szarvasi diák. Ót most „gyúrom". Re
mélem „befut" és akkor majd jellemzi ő saját 
magát, nálam sokkal jobban.

— Félek, hogy ilyen hatalmas és gyönyörű, 
szépséges tartalmú antológia drága lukszus lesz
— kockáztattam meg az ellenvetést.

A 'elvillanyozott szerkesztő azonban egy 
egészséges kacagással fejezte be az intervjut.

— ön téved, uram I Kolosszálisán olcsó 
karácsonyi ajándékot adunk. 2 pengőért mindenki 
megveheti.

— Reméljük, hogy valóban meg is veszi 
mindenki — ráztunk melegen kezet, bucsuzóul.

—  Műsoros-est -■a leventéknél. A szarvasi 
Leventeegyesület Leánycsapata rendezésében 
a Levente-Otthonban jól sikerült műsoros- 
estélyt tartott. Színre került; a „Kísértet”, 
„Hogyan lehet 5 pengővel 10pengőt befizetni*1 
és „Hajnalban “ c. bohózatok. Fodor Manci 
magyar táncot adott elő. Bankó Pál magyar 
nótákat énekelt. A Leventeegyesület Leány- 
csoportja a közönség legteljesebb fnegértését 
érdemli meg szorgalmas munkájáért.

x Gyűjtse a Toffler festókszak- 
üzlet blokkjait.

Gyűjtse
a TOFFLER festékszaküzlet

blokkjait
Újévre megajándékozom
azon becses vevőimet, akik

háztartási és pipere
cikkekből a legtöbb értékűt vásároltak. 

k Összesen 10 jutalmat osztunk ki, melyek
december.. 1 2 -től kezdve a kirakatban 
megtekinthetők.

1 . ajándék egy darab férfi egyfedelű zsebóra
2. egy darab női karkötő óra
3. egy üveg kölnivíz
4—10.,, 6 darab szappan és pipere csomag

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

Ajándékozottak vevőszámai január 
1-én a kirakatban ki lesznek irva 
és a lapban e helyen közzétéve.

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

meg lesznek ajándékozva.



H E T E N K É N T
h ja : OROSZ IVÁN

Hallgatni arany
Vannak fővárosi lepok, amelyek tíz egész 

ország közönsége számára készülnek és mégis 
megfeledkeznek a7 országnak, különösen az ol
vasótábornak nagy részét kilevő vidéki közönség 
igényeiről. A főváros központosító és mindent 
magának megszerző törekvései ezekben az újsá
gokban különösen is kifejezésre jutnak és n jó 
vidéki polgár ebéduláni pihenőjéhez rendesen 
felfújt házassági külföldi csemegéket kap, vagy 
a főváros dolgait kapja emésztési segítségül. Sok
szor bizony a célt el sem éri, mert csak felizgul 
annak tapasztalásán, hogy a jó vidéki közön
ség támogatására épített lapok mindenről irnak 
csak arról nem. ami a vidéki közönségnek kel
lene. A vidéki problémák nem témái ezeknek a 
lapoknak és ha már pesti dolgokat nem adhat
nak azok hiánya miatt, úgy az egész világból 
sok sülellenséget szednek össze és ezekre még 
akkor is van hely, amikor az irodalmat mellő
zik. Nem tudom, hogy mennyire szerelheti a fő
városi olvasó ezeket a légből kapott dolgokat, 
de a vidéki bizony nem rajong értük bármilyen 
érdekesek lennének is. Én magam ritkán jutok 
oda, hogy a nagy cimbelűkön kívül mást is vé
gigolvassak ezekben a lapokban, mert unalon ig 
elcsépelt külpolitikai szenzációk, belpolitikai ve
szekedések mellett ezek a fentemlitett dolgok se 
nagyon érdekelnek. Mi közöm ahhoz, hogy a 
sziámi ikrek egyike haldoklik és hogy Bolíviában 
egy vadtehénnek 0 patája milyen színű 7 Vélet
lenül mégis elolvastam egy rövid hitt, amely ar
ról szól, hogy Franciaországban megalakitotlák 
a „Hallgatók Clubjáét. Érdekes, a franciák csak 
most jönnek rá arra, amit a magyar már talán 
évezredek óla hirdet közmondásban is, hogy hall
gatni arany. Bizarr dolog, hogy éppen a kedé
lyes francia szellem jut el idáig, meri hiszen a 
franciák voltak mindig arról híresek, hogy a tár
salgási külön, művészetté • fejlesztették és ezáltal 
a francia nyelv az előkelőségek nemzetközi nyelve 
leli. Rousseau egyik művében a társadalmi ne
velés legfontosabb eszközéül a társalgást teszi 
meg. Voltaire pedig azért nem akart megtanulni 
angolul, mert nem akart hallgatni. Úgy látszik 
mi magyarok ebben a tekintetben inkább az 
angolokkal tartunk, legalább is mi magyar fér
fiak, mert. nem vagyunk sok beszédnek barátai, 
különösen nem a társadalmi érintkezésben. Nem 
értve ide a. szónoklatokat, mert szónokolni azt 
tudunk rogyásig akár kell, akár nem. De azt 
tudnak az angolok is. A Hyde-parkban szószé
kek vannak felállítva és ott az angol demokrácia 
nagy diadalára mindenki szabadon szónokolhat, 
ha a sétálók közül akad valaki, aki meghall
gassa beszédét. Mi magyarok magánéletünkben 
bizony elég szófukarok vagyunk, különösen a 
nép egyszerű gyermekei nem nagyon szeretik a 
szájukat beszéddel koptatni, inkább evéssel és 
ha két öreg te a téli estéken órákhosszat elül
dögél egymás mellett nagyokat hümmögve, sokat 
pipálva, elválásukkor mindig megállapítják, hogy 
jól elbeszélgetlek. Úgylátszik a magyar álmodozó 
lelke fennköltebb gondolatkifejezési formát is tud 
a soksaor buta beszédnél, vallván a latin mon 
dással: Si tacuisses, philosophus mansisses. De 
az arab is szeret hallgatni, mondván „a hallga
tás faján terem a békesség". Ő mér a békes
ségért is hajlandó filozófusnak maradni. A német 
már bőbeszédűbb, durva szavak helyett is filo
zofál, ft világ legnagyobb filozófusait is ez a nép 
adta neküok, dle Schweigen ist Gold közös köz- 
mondásunk, amit mindnyájan érzünk, de keve
sen. ladunk be. Talán azért, mert a beszéd sok
szor el tudja takarni azt is ami nincs és az 
emberek legtöbbször arra törekszenek ami nincs, 
nemhogy annak örülnének, ami van. A francia 
szellemiséget én azért nem féltem, hogy meg
alakult Párisban a Hallgatok Clubja. Paris már 
nagyon sok furcsaságot kitermelt, de mindig ki
heverte ezeket. Nekik is olyan kell, ami nincs, 
mert ők hallgatni belső, adottságuknál fogva nem 
igen tudnak, viszont nálunk a kis falusi házak, 
körök és kaszinók valamennyiében alapszabály 
nélKül működik a hallgatás. Szép és felemelő 
dolog velünk született;adottságban élni,. ez eset*'

ben a hallgatásban, de annál szomorúbb, ha 
ezen túl akarjuk lenni magunkat és okkor is 
beszélünk, amikor hallgatni jobb volna, Honore 
de Balzac mondja egy helyen, hogy „Jó izlés, 
helyes tapintat: tudni, mii kell elhallgatni s tudni 

mit kell kimondani**. De ha. már annyira benne 
vagyok a közmondásokban és mivel az írás 
is többé-kevésbbé beszédnek számil, tegyen sza
bad magamra is alkalmaznom, amely igy szól : 
„Sok beszédnek, sok az a lja ’. Ezért sietek heti 
fecsegésemet befejezni, mert az unalomtól ásitozó 
olvasóim még képesek lesznek megírni Párisba 
a Hallgatók Clubjának, hogy ne válasszanak be 
tagnak. De ahogy ismerem véreimet, még ezt se 

teszik. A  hallgatás mélysége mellett egy legvinlő 
kézmozdulat mindennél kifejezőbb. Ezt pedig 
megérdemlem, ha másért nem, azért, hogy most 
elhallgatok.

X  I R O D A L O M
Folyóirat- és könyvszem le

Népszerű állategészségtan és járványtan

Ir t a : Kachelmann Curt m. kir. gazdasági tanár, 
a Szarvasi Hl. Kir. Tessedik Sámuel Középfokú 
Gazdasági Tanintézet állattenyésztési tanszéké

nek vezetője.

(Szarvas, 193ö. A Szarvasi Közlöny Nyomda- 
és Lapkiadóvállalat könyvnyomdája.)

Kétszázhatvan oldalas'hatalmas mű hagyta el 

a napokban a Szarvasi Közlöny nyomdáját, amely« 

ben Kachelmann Curl, a szarvasi Tessedik Sámuel 
gazdasági tanintézet kiváló tanára szakavatott tollal, 
szaktudásának minden értékével, tapasztalatainak sok
oldalúságával adja elő az állategészségtant és jár« 
ványtant. A könyv lúlemeikedik a sablonos tankönyv 
és a tudományos értekezés határain, mindenki szá
mára mindenre körültekintő módon, közvetlen nyel« 

vezettel, általános megérthetőséggel adja elő az álla!« 

egészségtani és járványtant ismeretek fontosságát. Az 
első részben az általános egészségtani ismereteket 
adja, amelyben az állatok felnevelését, ápolását, hasz= 
nálalál és elhelyezését, az egészség és betegség je< 
leit, felismerését, azok okait éJ orvosságait, a beteg 
állatok kezelését, majd a háziállatok rossz szokásait 
ismerteti. A második részben az általános betegsé« 
gekről találunk bő ismertetőt. A harmadik rész a jár* 
ványos betegségeket, azok okozóit, a fertőtlenítést, az 
ojlásokal mutatja be, mig fr negyedik részben az 

állategészségügyi törvény legfontosabb intézkedéseit 
és a szavatossági hibákra vonatkozó tudnivalókat 

mutalja be. A 271 ábrával gazdagon illusztrált könyv 
az állategészségügy és járványtan minden egyes 
megnyilatkozását és az ellene való védekezési oly 
részletesen, figyelmes magyarázatokkal ismerteti, hogy 

azt a mai modem gazdaság nem nélkülözheti, aimál 
is inkább, mert az erre vonatkozó irodalom eddig 
nagyon hiányos volt. A közvetlen előadásmódja ré* 
vén pedig a legegyszerűbb kisgazdák is megértik 
annak minden fejezetét és igy különösen a tanya* 
világban, amely az orvosi kultúrától a legtöbbször 
zárva van, az első segélynyújtásnál és kezelésnél 
nagy fontossággal bír, Nagy örömünkre szolgál, hogy 
Szarvas állandóan előrelendülő kulturális élete a me»

zőgazdasági szakirodalom terén, most ezzel az or« 
szágos jelentőségű könyvvel gazdagodott, amelyre 
méltán figyelt fel a földmivelésügyi kormányzat is. 
De fokozódik az örömünk látva, hogy a hatalmas mű 
ily gondos és egyszerűségében is impozáns kiállítás* 
bán került ki a sajtó alól, amely igazolja a Szarvasi 
Közlöny nyomdájának szakavatott műérlését és figyel« 
mes gondosságát. A könyv Szarvason Nagy Sándor 
könyvkereskedése útján szerezhető meg.

*

Az érelmeszesedés természetes megelő
zése, gyógyítása és kezelése. II. javított és bőví
tet) kiadás. Irta dr. Bucsányi Gyula egészségügyi ta> 
nácsos. Az érelmeszesedés egészségünk lassú hányát« 
lását és korai halált jelent. Okai legelsősorban ter
mészetellenes oktalan életmódunk, melyhez járulnak 
még a mai nehéz élelküzdelemmel járó gondok és 
nehézségek következményei. Egészségtelen és termé* 
szetellenes életmódunkkal, táplálkozásunkkal nap-nap 
után újabb bűnöket követünk el egészségünk ellen. 
A szerző egyszerű, világos és mindenki számára 
érthető formában adja meg a helyes életmód és táp
lálkozásra vonatkozó útbaigazításait, melynek köve

tése biztos mód arra. hogy ezen gyakori éswindea, 
a negyvenedik életév felé közeledő embert fenyegető 
veszélyes betegséget elkerüljük. A mű elterjedését 
nagyban elősegíti az a körülmény, hogy ára csakP 
150 és Így mindenki számára könnyen hozzáférhető. 
Kiadója Novák Rudolf és Társa könyvkiadóvállalal. 
(Budapest, Vili. Baross u 21.) Kapható minden könyv« 
kereskedésben.

Az idén is megjelenik a Szarvasi Évkftriyv.
Bágyoni János, a fiatalabb nemzedék egyik lelkes és 
törekvő tagjának multévi egészséges vállalkozását a 
Szarvasi Évkönyvet nagy érdeklődéssel fogadta- a 
közönség. A fiatal szerkesztőt ez indította arra, hogy 
az évkönyvet 1937. évre is összeállítsa és bócsássa 
a nagyközönség rendelkezésére. A már nyomás alatt 
lévő könyv számos szarvasi vonatkozású és tárgyú' 
cikket, novellát, közleményt fog tartalmazni figyelem

mel a közönség érdeklődésére éppenúgy, mini az 
irodalmi nívóra. Szarvas minden rendű és rángó 

polgára nagy érdeklődéssel várja a teljes naptári 'tó 
tartalmazó Szarvasi Évkönyvet,, amely nem hiányoz
hat egyetlen szarvasi család asztaláról sem. Az olcsó 
ára pedig lehetővé teszi annak mindenki áltál való 

megvételét. Naplárszükséglelét a Szarvasi Évkönyv 
megvételével biztosíthatja legjobban mindenki:

Rózsavölgyi és Nádor karácsonyi 
albumok Nagy Sándor könyvkereső 
kedósében kaphatók. Ára 6 péhg6.

—  Egy ötéves gyermek hősies életmentésé.
A múlt hélen özv. Tolnai Antaí-Gábörrre 
öcsödi lakos tanyáján, amelyben Csonki 
Zoltán lakik, az ott tartózkodó gyermekeit 
vigyázatlanságából tűz keletkezett..A-szobá
ban a bútorok meggyulladtak é f a.bezárt. 
gyermekek az ablakon keresztül menekültek 
meg. A magányos Ötéves kisfiú az ablakon 
vitte ki az egyik hétéves és a másik fižetf- 
négy hónapos testvérkéit. Nftrö a ségittö# 
megérkezett, a gyermekek mór a- szabadba^ 
voltak és megmenekültek a megfulladástól.

FIGYELEM 2
O K V E T L E N  O L V A S S A  E L I

F Ü R D Ő S Z O B A :  berendezés. Csepel fürdőkályha és zománckádak, meleg.é».&deg-
víz szolgáltatás, h a v i  15.—. p en g ő  s , r é 

C S I L L Á R O K :  Modern csillárok nagyválasztékban 3—1 csilfór t4—501 
pengőtől, modern falikarok, irödár lámpák'. ki(Š;!:l&1rip&k' 
villanyvasalók, villamossági c i k k e  k, • r é-ü B-l

R Á D 6  ̂  I) N G SR AM : D—duplaspirál i z z ó l á m p a .  kevésáraoiot foftBaBBt'

TELEFUNKEN, PHILIPS, ORION, STANDARD;

Kristályos rádió; Bp.. I. Bp. II. vételére, HarahtáltfnmŐ8 é»,t 
RÁDIÓ CSERE: cserélje át régi rádióját; . j 

VILLANYSZERELÉS :  olcsón jótállással vállalok- "4. /,•
G R A M A F O N :  gramafónok és gramafönlem1é&é& nögyi/alsi%Vékfc'a£l’ 

gramafon- éa lémezköfesönzés.
MŰSZAK.! C I KKEK;  S. K. F. golyóscsapágyak, autóalkatrész stb;

DANKÓ jANOS villanyszerelő és auísieróz. Szarvas Arvaháx- ép ilii Tál.: 85.



S zá ra z , Brikett és darabos szenek.
gázgyári Bükk,, gyertyán, tölgy,

koksz. aprított és hasábfák.

Legelőnyösebben szerezhető be

Piactér. Telefon 26.

R E K O R D  szén
és fatüzelésű Z E P H IR  

kályhák nagyraktára.

BÜK ADOLF FIAI tüzelőanyag
üzletében.

—  Cserkészünnepóly. A szarvasi Vajda 
Péter gimnázium „Kárpát,, cserkészcsapata 
vasárnap délután 5 órai kezdettel az intézet 
tornacsarnokában cserkészünnepélyt rendez. 
Az ünnepély műsora a következő : 1.Cserkész
induló. Előadja az ének- és zenekar. 2. Szaval 
Medvegy Antal. 3. Cserkészdalok. 4. Ünnepi 
beszédet mond Korim Kálmán parancsnok. 
5. Kárpáti visszhang. Előadja a zenekar. 6. 
Sándor Dénes : Drága ifjúság cimű cserkész- 
szindarabját előadják a cserkészek. 7. Cser
készdalok. 8. Tréfás jelenetek. 9. Tábori 
beszámoló. 10. Járjatok be minden földet. 
Énekli az ének- és zenekar. Belépődíj nincs. 
Önkéntes adományokat a szegénysorsú 
cserkészfiúk nyári táborozására köszönettel 
fogadnak. Az ünnepélyre falragaszokon és 
lapunk útján hivja meg a cserkészet iránt 
érdeklődő közönséget a parancsnokság.

—  Iskolánkivüli népművelési előadások. Az 
iskolánkivüli népművelési tevékenység a 
helyi bizottság szervezésében már október 
hó második felétől kezdve folyik. Az elmúlt 
héten a következő előadásokat hallgatták meg 
<íz egyes társadalmi egyesületek tagjai: De
cember 1-én Wagner Géza tanár előadását 
-a Szarvasi Szövetkezetben, december 9-én 
dr. Krajcsovics Pál csabacsűdi községi orvos 
előadását az Iparosifjak Önképzőkörében, 
december 8-án Molnár Béla gépészmérnök, 
tanár előadását a Munkásotthon-Szövetke
zetben. A jövő hétre tervbevett előadások: 
december 13 án dr. Molitórisz Pál jogszigorló 
és Wagner Géza tanár, ügyvezető elnök 
előadása a csabai-úti Magyar Olvasókörben, 
■december 16-án dr. Tokay Lajos egyetemi 
tanársegéd, orvos előadása a Szarvasi Ipa
rosifjak Önképzőkörében és december 20-án 
Orosz Jván szerkesztő, iró előadása a Gazda
ifjak Önképzőkörében.

—  Halálozás, Kiszely Mihály Szarvas köz
ség végrehajtó^becsüse 60 éves korában 
súlyos betegeskedés után elhunyt. Pénteken 
temették el nagy részvét mellett a kedves 
modorú, jólelkű községi alkalmazottat.

—  Elromlott a motoros motorja. Hétfőn 
reggel a Mezőtúrról Szarvason jövő motoros 
motorja Halásztelken elromlott és a motoros 
a nyilt pályán megállt. Mivel csak Puszta- 
bánrévéről tudták erről Mezőtúrt értesíteni, 
ahonnan másik motorost küldtek segítségül, 
emiatt a motoros kétórás késést szenvedett. 
Ugyanennyi késéssel mehetett tovább a 
reggeli Mezőtúr felé menő vonat is.

A XX. század közszükségleti 
cikke az Írógép.

Ha Írógép, legyen

MERCEDES!!!
mert megbízható, gyors
járatú, nagyteljesítményű.

Minden erszénynek 
megfelelő modelek. 
Előnyös fizetési feltételek.
Kérjen még ma, 
díjtalan ismertetést!

írógép Behozatali Rt.
BUDAPEST,
V., Nádor utca 24.

Legolcsóbb a legjobb!!

Áthelyezték Hamaliar Márton volt szarvasi püspök hamvait
Hamaliar püspök vetette meg alapját Agendájával az egyházi alkotmánynak

A szarvasi ev. egyházközségnek egykori jeles 

püspökének, Hamaliar Mártonnak hamvai a köréál 
kiépilése alkalmával kívül kerüllek a temelőn és a 
legutóbbi időkig a gát oldalában, kies helyen, négy 
akácfa tövében pihenlek. Az egyház vezetősége Pa

taki János nyug. igazgató*taniló indítványára már ré* 
gebben elhatározta a hamvak exhumálását és a te* 
melőbe való áthelyezését. A hamvak áthelyezését 
vasárnap délelőtt eszközölték. A gát oldalában lévő 
sírból kivették a püspök csontjait, koporsóba rakták, 
majd Tessedik Sámuel sírja melleit ásott új sirba 
helyezték el. Az áthelyezési szertartáson nagyszámú 
érdeklődő veit részt és megjelent azon az egyház 
vezetősége is. A sírnál Hello Gusztáv ig. lelkész az 
alábbi emelkedett beszédet mondotta: „Régi tartozá* 
sál egyenlíti ki a mi egyházunk márna, amikor egyik 
legkiválóbb lelkipásztorának, Hamaliár Márton, voll 
bányakezüleli püspöknek hamvait — aki eddig a 
temetőből mintegy száműzve, a gát külső oldalán, 
egy magányos sírban pihentek — áthozza ide, rég 
porladó hivei közé, nagy kor- és kartársa szomszéd" 
ságába. Jó érzésű ember, aki csak egyszer is elment 
árván hagyott sírja mellett, bizony nem mehetett el 
ott úgy, hogy lelkiismerete meg ne vádolta és meg 
ítélte volna. így emlékeztek ti elöljáróitokról ? így be
csülitek meg őket ? Tűritek, hogy olyan méltatlan 
helyen alusszák sin álmukat? Ha a legegyszerűbb 
pásztora lett volna nyájának, akkor sem nyugodha« 
toll volna az egyház addig, amig méltóbb helyre, a 

temelőkerl belsejébe, né helyezte volna át. De Hama- 
liarral szemben az még sokkalta inkább kötelessége 
volt, hiszen ő életével és munkásságával soha el nem 
múló hirt, fényt és dicsőségei szerzett Szarvasnak; 
úgy a községnek, mint az egyháznak, amelyek ak* 
kor még szinte teljes egységben voltak összefonódva. 
Nagy alkotások ugyan nem maradtak itt utána. Hi
szen csak három rövid esztendeig működhetett, az* 
után éveken ál megbénultan, élőhalottként morzsolta 
le életéi 1812. nyarán, 02 éves korában‘bekövelke* 
zelt haláláig. És mégis maradandó emléket biztosit 
nevének az a nagyarányú egyházrendezés és iskola« 
fejlesztés, amelyel, mint szarvasi lelkész inditoü meg 
gyülekezetében és az agenda s azok az ulasilások, 
melyekei mini szuperintendens adott ki egyházkerüle* 
lében — utasításaival megvetvén alapját a ma is 

használatban lévő törvénykönyvünknek, az Egyházi 
Alkotmánynak. Egyházunk mai vezetősége, presbílé* 

riuma —  az egyház nagyjai iránti hálája és kegye* 
lete állal indíttatva — régen elhatározta már az egy* 
kori és egyetlen püspöke hamvainak ezl az áűeme* 
léséi. A sok gátló körülmény miatt azonban a szép

gondolat és nemes elhatározás csak most valósulha* 

tolt meg, éppen márna, amikor a templom ünnepli 
felszentelésének emlékünnepéi, amelynek egyik legér* 
demesebb papja volt. A régen megdicsőült nagy lelki 
vezér hamvail, ime, most a legméllóbb helyre — 
Szarvas legnagyobbjának — Tessedik Sámuelnek 
sírja mellé helyezzük el, hogy mini réges-régen éle* 
lökben egymás melleti, ezenlúl halóporaikban is együtt 
hirdessék nekünk azokat az erényeket, amelyekkel ők, 
Szarvast örök hálára kötelezve, szolgálták népöket 
és hazájukat. Pihenjenek itl békén, mi pedig köves* 
sük élelök példáját. Rohoska Jenő orgonista-tanító 
vezetése melleit énekekei énekellek az egybegyűllek, 

majd áhitatos imával ért végei a szertartás. A sir 
fölé az eredeti fejkövet helyezték el, amelynek latin 
felirata a következő: „Occidil alluceaLDominusMar- 
linus Hamaliar Superatlendens. Natus 1751. die 11. 
November. Obiil 1812. die 3. Augusztus". A felirat 
lölötl egy sugárzó nap van kifaragva kél szemmel. 
A sirl később rendbehozzák és keriléssel veszik 
körüL Hamaliar püspök nagy érdemeket szerzett a 
szarvasi gimnáziumnak felállításánál is.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben december 4—11-ig a következő bejegy
zések történtek, Születtek: Burák Mihály és 
Szloszjár Julianna fia Mihály, Szopka János 
és Nagy Anna fia János, Lestyan András
és Kiss Judit leánya Judit, ifj. Dankó Pál és 
Bankó Judit leánya Judit, Kepka Pál és 
Hruska Katalin fia Pál, Babinszki Mihály és 
Pleskó Zsuzsanna fia Mihály. Házasságot 
kötöttek: Kemenes János Koffán Erzsébettel, 
Janurik István Kiszely Zsuzsannával, Póczi 
Imre Szalbót Zsuzsannával, Hruska György 
Balázs Zsuzsannával, Hruska Pál Klimaj 
Zsuzsannával, Kasnyik Pál Brusznyiczki 
Katalinnal. Elhaltak : Dudás Mihály 27 éves, 
Medvegy Anna 15 éves, Kiszely Mihálv
60 éves, Sonkoly Pál 3 hónapos korukban.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. —  Max. hő Csapadék Szélirány
-  7.5 t  5.—  C — ÉNydec. 4
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Ima; és énekeskönyvek 
hegedűk és harmonikák

Karácsonyra
legszebb, legértékesebb, 

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

a  l e g o l c s ó b b a n  szerezhet be
szépiíodalmi, 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 választékban

Nagy Sándor könyv- és papirüzletében.



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 nUNIÓ“ 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.

(IA gazdaifjúság karácsonykor a „Tatárjárás 
cimű operettet adja elő

Lelkes szorgalommal tartják meg a próbákat az ügyes műkedvelők
múlta. Az egyesület vezetősége Lita-Szarvas lakossága nem tudja el- 

feledni azt a remek előadást, amely
ben része volt a Gazdaifjak Önképző
köre legutóbbi műkedvelőjénél, ami
kor az ügyes műkedvelőgárda a János 
vitéz cimű örökszép daljátékot adta elő 
oly parádés előadásban, amely vidéki 
viszonylatban még a vidéki színtársu
latok előadását kivitelezésben is felül-

uszky István rendezővel most a „Ta
tárjárását taníttatja be, amelynek pró
bái már lelkes szorgalommal folynak. 
A próbák lendületéből, a szereplők 
igyekezetéből a legteljesebb sikerre 
van kilátás. Az előadást a Vigadóban 
karácsonykor tartják meg, amely iránt 
már is nagy érdeklődés nyilvánul meg.

— Szarvasi költő Békéscsabán. Békéscsaba 
kulturális étele az utóbbi időkben nagyon 
fellendült. Egészséges mozgalmak, művészeti 
és szépészeti törekvések, irók és művészek 
megértő támogatása hatalmas lendülettel 
igazolják ennek a gazdag alföldi városnak 
lelkességét, vezetőinek és lakosságának 
emelkedett szellemét. Az Auróra Kör szép 
munkája mellett ft többi egyesületek is gaz
dag kulturális programokkal keltek nemes 
versenyre. És ebben a kulturális előrehala
dásban nem fetedkeznek meg a szarvasi 
tehetségekről sem. Egy templomi hangverseny 
keretében Borgulya Endre szarvasi orgonista- 
tánitó nemes és kiegyensúlyozott játékával 
gyönyörködtette el a közönséget, Ruzicskay 
György festőművészünk képeiből kiállítást 
rendeztek és most vesszük a hirt, hogy a 
békéscsabai Ev. Leányegylet és Nőegylet a 
szegedi Egyetemi Luther Szövetséggel együtt 
nagyszabású vallásos-estélyt rendezett, ame
lyen ifjú vitéz Zerinváry Szilárd tanárjelölt, 
a tehetségeŝ  fiatal szarvasi költő is nagy és 
megérdérrfelt sikerrel szerepelt. A szarvasiak 
meghódították Békéscsabát.
. —- Összejövetel a gazdaifjúságnál. A szarvasi 

Gazdaifjak Önképzőköre kedden este egye
sületi helyiségében műkedvelő tagjai részére 
jól sikerült összejövetelt rendezett. A vacsora 
végeztével Kiszely Mihály elnök üdvözölte 
a megjelenteket, az egyesület műkedvelő 
tagjait és beszédéiért a gazdaifiuság kultu- 
rászérétefét igazolta. Vitéz Tepliczky János 
a Kisgazda Kör elnöke a műkedvelő-előadá
sok szép sikere felett fejezte ki örömét. Dr. 
Dörnyei József, Orosz Iván, Lászlóffy István,

Kresnyák Pál, Bágyoni János lelkes beszé
dekben ünnepelték az ügyes műkedvelőket, 
az egyesület vezetőségét, a zenekart és kar
mesterét, Litauszki Istvánt a rendezőt, akik
nek együttes munkájából adódik a rendezett 
műkedvelőelőadások nagy sikere. Zvada 
Mihálynak, az önképzőkör lelkes elnökének 
záró szavai után az egybegyűltek az éjféli 
órákig maradtak együtt megbeszélve a 
következő előadásnak, a Tatárjárásnak ügyeit.

—  Mejjrugta a ló. Lapis Pál szarvasi lakos 
a ló körül foglalatoskodott az istállóban. A 
ló hátrarugolt és arcán súlyos sérüléseket 
szenvedett.

— KéménytÜZ. Özv. Terényi Jánosné szarvasi 
lakos házában a kémény kigyulladt. Az ösz- 
szefutó szomszédoknak sikerült a tüzet el
oltani. A* kár 120 pengő.

—  Baleset építés közben. Ifj. Miklós József 
szarvasi lakos szüleinek házában lévő épít
kezésnél megcsúszott és az állványról leesett. 
Jobb lábán csonttörést szenvedett.

—  Könyvtáróra. A Szarvasi Iparosifjak Ön
képzőköre minden vasárnap délután 2—3-ig 
könvvtárórát tart.

Rózsavölgyi és Nádor karácsonyi 
albumok Nagy Sándor könyvkeres
kedésében kaphatók. Ára 6 pengő.

—  Szezonzáró bajnoki mérkőzés. A Turul 
Sportegyesület vasárnap délután fél 2 órakór 
Szarvason játsza szezonzáró bajnoki mérkő
zését a Mezőtúri AFC-al. A mérkőzés, mint 
mindig, most is hatalmas küzdelrnet igér.Uornyei Jozset, Urosz lvan, Laszlolty István, > mindig, most is hatalmas küzdelmet ígér.

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

jót fütött, meleg üzletemben
nagyon olcsón a légszebb, legjobb és legizlésesebb áruval 
állok rendelkezésére a nagyrabecsült vevőimnek. A szokásos olcsó

karácsonyi maradék'.vásár
is kezdetét vette. Valamint a legszebb, legújabb estélyi anyagok nagy 
Választékban kaphatók. Előzékeny, figyelm es kiszolgálás I

K L E I N  M Ó R

K im k ú t
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FŐNIX

TÖRV. VÉDVt

Szíves pártfogást kérve kiváló tiszteiénél
m m rőfós- éé divfítáfTj kereskedő

évig
kifogástalan gallért visel, mert ha a viselés vagy mosás; 
kövelkeztében 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 
K Ó C Z Y  divatárukereskedő ÁRVAHÁZ.

Versenytárgyalási hirdetmény.

Szarvas község elöljárósága a község szegényházá
ban a borbélyí teendők ellátását 1937. január 1-től 
kezdődő 3 évre vállalatba adás útján kívánja biztosítani.

Felhívja ennélfogva az elöljáróság azon szakképzett 
szarvasi lakosokat, kik a szükséges munkát elnyerni 
óhajtják, hogy zárt Írásbeli ajánlatukat 1936. december 
17. napjának délelőtt 10 órájáig a községi iktatóhiva- 
talba nyújtsák be. Az elöljáróság az ajánlatok feletti 
szabad döntés jogát fenntartja.

Bővebb felvilágosítást községi számvevő nyújt.
Szarvas, 1936. december 10.

Elöljárósága

Helybéli gabonaárak
Búza . . .  17 20 — —'—
Tengeri csöves . 6‘30 — —'—
Árpa (új) 13'50----—
Zab . . . 14------- -

P U B L I K Á C I Ó
Hereszéna eladó T  11. 210. —  Szőlőföld eladó 1. 27,

-  Ház eladó II. 336. -  Ház eladó IV. 518. -  Here> 
széna eladó 111. 29, —  Macóbán főid eladó (II. 148.
—  Olvassa, terjessze, ajánlja á Szarvasi Közlönyt.

Apróhirdetésekei felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papitkeréskedése Szarvás, I., Horthy Miklós 

út 9. szám.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagait betűvel szedve 
6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Szappan, púder, kölniyiz, fogkrém, fogkefe 
és minden piperecikk legolcsóbban Toffler 
feslék-uzfefben. 1 liter döftetuttüt szösz 
8 8  fmer._________________________________ - ~

.. Kétszobás lakás, összes rnétléKhélyiségekr 
kel 1-re kiadó, 1. ..Kferuléfc Hdyjár Defai u. 57,

Feleld K & i& fr S J Í G T  J k K I f S *
feijMMtett a SsarvaSr KSxlőajr mytmiát 4§ U f k U if il*  
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