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„Boldog örömnap derült ránk
Irta: Bartos Pál ev. lelkész

i i

Ezek alatt a karácsonyi szent ün
nepek alatt minden családnak és min
den szívnek lesz, vagy van, vagy volt 
olyan perce, amikor felhangzik az em
berek ajkáról az örömmel teljes ének: 
„Boldog örömnap derült ránk". Ez, 
vagy ehhez hasonló ének zendül fel 
a házbeliek ajkán, vagy az ablakon 
keresztül szűrődik át és verőfényt, ál
dott meleget áraszt az emberi szivekbe.

Énekeljétek a kegyelemből áradó 
örömnek énekét, ti bűnös, ti szeren
csétlen emberek. Énekeljetek olyany- 
nyira szívből, hogy legalább karácsony 
ünnepén túlzengje az áhitatos ének 
hangja a fogcsikorgatást, az ágyúk 
zaját, a haldoklók hörgését, amelyek
kel ez a föld oly sokszor és sokfelé 
megcsúfolja ma is az Isten kegyelmé
vel szemben tartozó emberi jobb ér
zéseket. Énekeljetek!

Énekeljetek emberek, olyannyira 
szívből, olyan kedvvel és odaadással, 
hogy az áhítat és szeretet hangjai száll- 
janak le a legkérgesebb, legsötétebb, 
legdacosabb emberi szivekbe is és te
remtsenek ott karácsonyt, az Isten jó
ságát jósággal, az Isten szent akaratát 
bölcs engedelmességgel, az Isten vilá
gát megtérő készséggel elfogadó em
beri akaratot. Legyen az ember em

berré, a testvér testvérré, az Isten 
gyermeke, valóban a teremtés koro
nájává. Énekeljetek I

Énekeljetek embferek, ti jobb világ, 
szebb jövő, boldogabb élet után vá
gyódó emberek, hogyha már az em
ber nem tudja, vagy komolyan nem 
akarja megjavítani az emberi és társas 
életet, legalább a világ dolgait intéző 
nagy Isten könyörülhessen a boldog
talan lelkek szomjúságán és megadja 
kegyelemből, amit nem tudunk kiérde
melni : a megújhodott szebb, jobb, 
tökéletesebb, új világot és életet. Éne
keljetek, hitetlen és szerencsétlen em
berek, hogyha mér nekünk, a keserű
ségben, könnyben és bűneinkben el- 
merülőknek nem adatik meg egy iga
zán boldog, hallelujás szent karácsony
— legalább gyermekeinknek és utó
dainknak mentsük át és adjuk szent 
örökségként, amiket mi nem tudtunk 
eléggé megbecsülni: a hitet, a szere- 
tetet és reményt.

Énekeljetek 1 Hangozzék a mély
ségekbe és a magasságokba, bűnös 
szivekbe és nyomortanyákra, hegyek 
és völgyeken túl, évszázadok távlataiba, 
sirok felett bűnbánattal sírva, mezők 
felelt, új élet rügyeit fakasztva, zengjen 
az ének: „Boldog örömnap derült ránk“.

A béke ünnepén
Irta: Fetzer József esperesplébános, pápai kamarás

A béke ünnepén milyen jó lenne elfeled
kezni az élet csúnya hajszáiról s átadni 

magunkat a zavartalan békének 1... Kétség

telen, hogy ez a földön a legnagyobb jó. 

Ennek birtokában a szegény is gazdag, 

e nélkül a gazdag is koldusszegény.
Olyan igazság ez, amejyét a történelem 

éppúgy igazol a békéért folytatott erőfeszíté

seivé! akár a mai hágai-békepalota gondolata, 

vagy akár a béke jelmondala alapján kötött 
szerződések.

Béke áz egyéni lélekben, béke a család

ban, a társadalomban, á nemzetek viszonyá

ban I Milyen kívánatos ábránd...

Régi latin közmondás mondja : „Ha bé

kétakarsz, készülj á háborúra 1“ Bárhogy 

szépítjük ezt a mondást! a pogány felfogás 

ütkÖződik ki belőle, mely a békének egyet

len alapját isméri, á löbb  fizikái érőt. Milyen 

8zdmo'&^‘hogy a kereszténység huszadik 
századában' üjrá ez az okoskodás kerülhetett 

felszínre, ami legjobban mutatja korunk- el
távolodását a keresztény gondolattól.

Amikor a próféta a messiási időkről 

szól (Izaiás 11. 6.) azt írja: „Akkor a farkas 

báránnyal fog lakni és a párduc a gödölyével 

egyült fekszik ; a borjú, az .oroszlán és a juh 

együtt lesznek és egy kis gyermek hajija

azokat"....... Nem ártanak és nem öldökölnek
az én egész szent hegyemen, mert betelt a 

Föld az Ur ismeretével, mint a tenger elbo

rító vizeivel. “

A karácsonyi harangok tényleg betöltik, 
a földel, hirdetve mindenütt, hogy békesség 

a földön a jóakaratú embereknek. De ennek 

a krisztusi áramnak a vezetékeit elvagdalta 

az utóbbi időknek pogány szelleme és a 

békeharangok hangja nem bír bejutni oda, 

ahol a béke alapja nem a krisztusi szeretet, 

hanem kizárólag az erősebb, érvényesülni 

akarása.

„ Nincs békéjük a& istenteleneknek.úgy

mond az Ür“ .(Izaift. 57. 2Ü
Ez a mi békehiányunk tragikuma. Néz

zünk bármerre polgárháború, vagy háborúra 
való készülődés, fenyegetőzések, inzultálások

mindenfelé. S éppen azok, akik legjobban 

hangoztatták a békét, legjobban elítélték a 

háborút, segítik most elő a vérontást. Bedob

ták a kölcsönös gyűlölködés tűzcsóváját a 

családtól felfelé mindenhová, ahol gyúlékony 

anyag van. Elhitetik magukkal és másokkal, 

hogy amikor vérontást csinálnak, a békét 
szolgálják.

Ilyen körülmények között felfokozott 

időszerűsége van a karácsonynak. A kará

csony döbbentheti rá az embereket, hogy 

eltévedtek a békekeresés útján. Hogy a béke
vágy természeti törvény, tehát megvalósítható, 
de csak a természet alkotójának útmutatása 
szerint. Csak úgy, ha a béke alapjául a ka

rácsonyhozta szeretetet tesszük, ha elfogad
juk, hogy az Isten Fia azért lett emberré, 

hogy rajta keresztül minden ember egymásra 

találjon a testvéri szeretetben. Az ember 

vadállati indulatait fékezze le ez a szeretet, 

az önzést mérsékelje a testvériesség.

Ha ezt megkezdjük karácsony napján 

a magunk lelkében, a családban, a társada
lomban, ha nem is változtattuk meg a Föld 

színét, megtettük a mi karácsonyi köteles

ségünket.

Karácsonyi köszöntés
Irta: Harsány! Pál ref. esperes

Kedvesebb és drágább, kívánatosabb 

és óhajtotlabb, boldogítóbb és lélekemelőbb 

köszöntés ember, család, egyház és nemzet 

számára semmi nem lehet, mint a karácsonyi 

angyali himnusz: „Dicsőség Istennek, békes

ség embernek!“

Foglalkozhatsz óh ember a világon bár

mely munkakörben, lehetsz tudós, ki tengerek 
mélyét, csillagoknak magosságát méred, le

hetsz ezreknek és millióknak parancsolója, 

vagy engedelmes szolgája, az emberi méltó

ság magasságára csak akkor emelkedel, ha 

életed felsugározza az égre s szétárasztja 

erre a világra a karácsonyi köszöntés!: „Di
csőség Istennek, békesség embernek 1“

És élhetsz családi életet óh ember, kit 

Isten megáldott a leghűségesebb hitestárssal, 
kit az Ur megkoronázott a legdrágább gyer
mekekkel és unokákkal, családi olthonod 

csak akkor lesz a mennyek országának földre 

szakadott darabja, hajlékod felett csak akkor 

csókolgatják egymást a szeretetnek és békes

ségnek angyalai, ha a legtisztább családi 

szeretet oltára mellől sugárzik az égre és 

árad e világra a karácsonyi köszöntés: „Di

csőség istennek, békesség embernek 1“

. Lehelsz ó ember tagja ezen a világon 

bármely egyháznak, imádhatod Isterít fényes 

oltár, előtt, vagy a legegyszerűbb templom 

falai között, karácsonynak boldogan örven

dező népe, a szeretet földre szállott Királya-



nak megváltottja és serege nem lehetsz 

semmiként másként, mint ha hited, imádsá

god, jóságod felsugározza az égre s szét- 

árasztja erre a világra a karácsonyi köszön

tést: „Dicsőség Istennek, békesség embernek/* 

Tartozhatol ó ember nemzethez, mely

nek határain belül a fényes nap le nem al- 

konyodik soha. vagy tartozhatol parányi 
néphez, holott csaknem szemeddel mérheted 
meg szülötte földednek határait, — nemzeti 

léted dicsősége, nagysága elkápráztathat té

ged és akár százmilliókat, — vagy sorsod 

tragikuma, gyásza csak újabb és újabb köny- 

nyeket fakaszt, világtörténelmi élethivatást 

betöltő, jövendőt remélő feltámadó nemzet 

csupán akkor lehetsz, ha nemzeti géniuszod 

felsugározza az égre s szétárasztja erre a 
világra a karácsonyi üzenetet : „Dicsőség

Istennek, békesség embernek. *

Alig hatvan év híján ma kétezred éve 

már annak, hogy először zendült meg az Ur 

kegyelméből a karácsonyi himnusz : „Dicső
ség Istennek, békesség embernek/*

Ez alig megmérhető idő alatt kevés kor 

volt, .midőn szerencsétlenebb lett volna az 

ember, próbáltatásosabb a család, vívódóbb 

az egyház s vergődőbb mindezek földi 

összetétele, a nemzeti éiet.

Világtörténelmi korszakot élve, romlás
ból megépülést remélve hívok mindeneket, 
szegényeket és gazdagokat, kicsinyeket és 

nagyokat, hívom a családokat, a Krisztusban 

egy keresztyény egyházakat s győzedelmesebb, 
boldogabb időkre elhívott én magyar népe

met, sugározzuk az égre, árasszuk e földre 

az angyali himnuszt: „Dicsőség Istennek,

békesség embernek T

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban karácsony első 
napján tót, 10 órától magyar, az újtemplomban magyar 
Karácsony másodnapján a nagytemplomban tót, 10 órá

tól magyar, az újtemplomban tót. Vasárnap délelőtt a 
nagytemplomban tót, az újtemplomban magyar, este 5 
órától pedig a nögytefttplómban 'magyarnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. ifcöt. templomban karácsony ün
nepén éjfélkor, hajnalban 6 árakor nagy mise, fél 9 óra
kor cscndesmise. 10 órakor szentbeszéd, nagy mise, fél
12 órakor csendesmise,délután3órakor ünnepi vecsernye. 
Karácsony másodnapján és vasárnap fél 9 órakor csen- 
desTiise. 10 órakor szentbeszéd. nagymise. délután 3 

őrekor vecsernye.

A szarvasi református egyháznál, a Luther-Árva- 
ház dísztermében, karácsony első napján délelőtt 10-kor 
istentiszteletet tartanak úrvacsoraosztással. Karácsony 
másodnapján Kondoroson lesz istentisztelet úrvacsora- 
oszlássul. Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet az 
Árvaház dísztermében.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason december hónapban ifjú Gcczy Dezső 
gyógyszertára láljí*. el.

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk 
lapunk minden olvasójának, előfizetőink

nek. hirdetőinknek, munkatársainknak.

Mikes diák új levele
Zdgony felé be hálává ny 
Az a régi csillag.

SÓlthon, túl a Királyhágón 
Talán aokan sírnak ?
Vájjon miért sírnak ?

írja meg kend, édes nénem, 
Krisztusunkra kérem ;
Mi lelte a csillagokai 
Szent Karácson éjen ?
Fönt a magas égeny

Szamacíó Ernő

—  Gondnokválasztás. Az öcsödi ref. egyház

nál megüresedő gondnoki állást január 8-án 

fogják választás útján betölteni.

-  Karácsonyi ünnepély. A szarvasi Gábor 

Áron cserkészcsapat apródraja vasárnap dél
után az Árvaház egyik emeleti termében 
karácsonyfa-ünnepélyt rendezett,amely alka

lommal Krón Ferenc árvaatya-lelkész, cser

készparancsnok emlékezett meg a szeretet 
ünnepéről szép beszéd keretében. Énekszá

mok, szavalatok után a 25 cserkészapród

25 szegény iskolásgyermeket ajándékozott 

meg szeretelcsomaggal.

—  Halálozás. Honti Kálmánné szül. Rácz 

Jolán a múlt héten 66 éves korában a gyulai 

állami kórházban meghalt.

—  Jótékonycélú előadás. A róm. kát. egyház 

jótékonykodó egyesületei vasárnap a szarvasi 

piactéri kát. iskolában jótékonycélú előadást 
rendeztek, amely alkalommal az „Édesanyám 

hol vagy?*4 cimű 3 felvonásos karácsonyi 

társadalmi színművet adták elő. A darabban 

Varga Eta, Karcsai Ilona. Moldvai Margit, 

Major Mária, Poiónyi Böske, Simon Ella, 

Szebellei Jolán, Adamovszki Erzsébet, Augusz- 
linvi Mária, Brandt Anna, Magyar Mária és 
Petterdi Anna nagyon ügyesen szerepeltek.

—  Iparosbál. A Szarvasi Ipartestület kará

csony másnapján az Árpád-szálló nagyter

mében rendezi meg hagyományos láncmulat

ságát.
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Száztizenkét évvel ezelőtt 
állították fel hazánkban 

az első karácsonyfát
A szarvasiak babonái karácsony napjára

Karácsony, Jézus Krisztus születésének 

hangulatos ünnepe a békességet, a szerete- 

tet szimbolizálja. Nevét az Isten fia, azaz 

Jézus megtestesülésének „incarnatió“ latin 

kifejezése után kapta. Karácsony estéjét a 
keresztények az egész világon megünneplik. 

Természetes, mindenhol a helyi szokásoknak 
megfelelően. A Kisjézus ünnepe a gyermekek 

ünnepe is. Nálunk, Európában fenyőfát állí
tunk fel, csillogó diszekkel szinezzük, gyer

tyák, csillagszórók, fényével tesszük hangula
tosabbá és a szeretet nevében tesszük alá 
egymásnak szánt ajándékainkat. A karácsonyfa 

felállítása nem is olyan régi. Először Német* 

országban állítottak fel fenyőfát 1816-ban. 

Magyarországon a báró Podmaniczky-család 

1825-ben ünnepelt először karácsonyfa mel

lett. Angliában a jó ismerősök és rokonok 

Karácsony-estéjén szeretetlakomára gyűlnek 

össze, amelynek elmaradhatatlan fogása az 
ünnepi pulyka, amely leginkább. Magyaror

szágból való. Az angolok földiszitett asztal 

köré ülnek, a mennyezetről fagyöngy csüng

le, a nők és férfiak 4 zen az estén szabadon 
megcsókolhatják egymást. Náluk karácsonyfa 

gyanánt fenyő helyett a magyalfa tüskéslevelü, 

pirosbogyójú ága szolgál. A fa a régi kará

csonyi misztériumokban, mint a tudás fája 

szerepel, de mint karácsonyi jelvény csak a 
XIX. században terjedt el. Ezek a karácsonyi 

misztériumok nálunk magyaroknál is sok
* pogány hagyománnyal keveredtek, de han
gulatos szépségükkel sokáig tartották magu

kat, amelyeknek egy máig is fennmaradt szép 
és sok népies értéket tartalmazó maradványa 

a betlehem-járás. A régi magyarok regősei, 
kántalói, kürtölői, dudálói, ostorpattintói, vig- 

mesemondói, a rossz szellemeket riasztgató 

karácsonyi szokásai vidékenkint ma is meg
találhatók határjárások, köszöntések hagyo

mányaiban, de ma már inkább csak gyerme

kek élnek vele leginkább az ilyenkor kapni 

szokott adományokért. Bár a karácsonyfa 

alig száztízenkétéves nálunk, mégis az embe

riség legősibb fájának mondhatjuk és ezért 

méltán lett a karácsony szimbolikus fája 

örökzöldjével, finom tűleveleivel, ünnepi han

gulatot árasztó szolid illatával. A fenyőfa a 

legmagasabb havasok glecseréletében is meg- 

érleli magjait, 300—5fljp éves élettartamot is 

elér és feltételezhetjük, hogy már a jégkor
szakbeli embernek is %zent fája lehetett. A 

karácsony megünneplésének első idejét se

tudjuk biztosan. Régi egyházatyák a harma

dik században emlékeznek meg először Jézus 
születésének megünnepléséről, de például 

Chrysostom által említett időpont még össze* 

esik a téli napfordulat idejével, amikor a 

napisten újjászületését ünnepelték. Szalmából 

készült bábukat gyújtottak meg e napon és 
nagy tömegek táncolták körül azt, örömük

ben, hogy meghalt az óév és megszületett 
az új. Amerika több államában el is tiltot

ták a karácsonyfa felállítását pár évvel ez

előtt. mivel egy évben nem kevesebb, mint 
25 millió fenyőt vágtak Carolinától Floridáig 
és ezáltal majdnem kipusztitották a fenyő

erdőket is. A primitív népek áz ünnepekkel 
kapcsolatban mindenfelé különböző babona- 

ságokat kaptak fel. Ha a régi szarvasiak ba
bonái közölt kutátgatunk, ha meghallgatjuk 

az öregek beszédeit, megállapíthatjuk, hogy 
babonaság tekintetében a szarvasi jó tótok 

se maradtak el. Különösen a fiatal leányok 

és legények körében volt sok babona, ame

lyeknek egyike-másika még ma is igen el 

vaín terjedve. Karácsony estéjén a boszorká

nyok kecskebakon vagy seprűkön lovagolnak 

és még a szárnyuk suhogását is lehet hal

lani. Legjobb védekezés ellenük nyitott te

nyérrel haladni az utcán. Éjfélkor ki kell 

menni az udvarra és meg kell vagdalni az 

ólakat, ezzel a betegségeket elzayarják egy



- -  21 költő egy kötetben. Karácsonyra jelent 

meg dr. vitéz Zerinváry Szilárd kir. jérásbiró 

és Orosz Iván szarvasi irók szerkesztésében 

a Körösvidéki Költők Antológiája, amelyben 

21 kiváló és többé-kevésbé országosan ismert 
költő válogatott költeményei jelentek meg 

hatívnyi terjedelemben. A csinos kiállítású, 

gazdag nyomdai munkával készüli repre

zentáló kiadvány az alföldi magyar irodalom 

egységesítésének, az írók és a közönség 

megszervezésének és a magyar vidék érté

kei bemutatásának célját igyekszik szolgálni 

lendületes kulturális törekvésekkel. A szarvasi 

irodalmi élet országos jelentőségű kiadványa 

méltán kerüli nagy érdeklődésbe. A kiváló 

verskölet, amely Bajkay Lajos, Bakó József, 

Chován József, Galambos Dezső, Gyökössy 

Endre, Miklós Vitéz, Nagy Emma, F. Nagy 

Lajos, Nil, Orosz Iván, Palasovszky Béla, 

vitéz Praznóczy Béláné, Rácz Etus, Salánky 

Zoltán, Sárkány Imre, Sinka István, Számadó 

Ernő, Szántó Róbert, Székely (Nuszbek) 
Sándor, Tobori Elek,Zerinváry Szilárd verseit 

tartalmazza, két pengős árban Nagy Sándor 

könyvkereskedésében szerezhelő meg.

—  Karácsonyi ünnepély. A szarvasi Levente- 

Egyesület kedden este a Levente-otthonban 

felemelő és hangulatos karácsonyi ünnepségei 

rendezett. A nagy számban összegyűlt leven

ték előtt dr. vitéz Zerinváry Szilárd kir. járás- 

biró méltatta a szeretet ünnepének jelentő

ségét a magyar életben. Közvetlen és meleg 

beszédét nagy tetszéssel fogadták a nagy

számban összegyűlt levenlék s majd kará
csonyi dalt énekelve osztották ki közöttük 

az egyesület ajándékait. Öröm volt látni a 

boldog arcokat az örömtől csillogó szemű 

leventéket. Szarvas társadalmának ilyenkor 

karácsonykor meg kell mozdulnia, hogy jó

tékonykodásával fokozza ezt az örömöt, a 

magyar levente ifjak szebb jövőt váró kará

csonyi örömét.

Csúnya Időben, ha náthát kap, 
főzzön teát Sztrehovszkitól vásárolt 
villamos fözön.

évre. Ha a disznók ilyenkor felröffénnek, a 

leány a jövő évben férjhez megy. Ha a kakas 

megszólal karácsony éjszakáján, halál lesz 

a házban. Karácsony hetében nem jó a ma

lacot hizlalóba venni, mert megdöglik. Ka

rácsony első napján elvetett mák termése 

féregtelen lesz. A háziasszony ne sokat sza

ladgáljon Karácsony estéjén, mert a kollók 

nem fognak- nyugodtan ülni. Karácsony első 

napján összesepert., szemetet csak másnap 

szabad kivinni. Karácsony esti vacsoránál 

a leány kapjon le egy gubát a család vala

melyik férfitagjának villájáról; azt az utcai 
ablakpárkányra tegye. Ha reggelre eltűnik a 

guba, egy éven belül férjhez fog menni. 

Vacsora után a mákostésztás tálba egy mad

zagot kell bedobni, másnap reggel derék 

köré kell kötni. A madzag hordója szeren

csés lesz. Ha Karácsony estéjén legyet fog 

valaki és a nadrág vagy ködmön zsebébe 

teszi, egy éven át mindig lesz eléfe pénze. 

És még sok hasonló babona járta egykoron 

A mefi kultűrember azonban már semmit se 

ad a babonára, azonban, ha mégis be akar

juk magunkat biztosítani a pénzhiány ellen, 

talán mégié jó lesz megfogni azt a bizonyom 

legyet, ha Van." Veszteni, nem vesztünk vele; 

esetleg nyerünk. Lesz egy döglött legyünk...
Orosz Iván

Köszönetnyilvánítás

Mindazok, akik felejthetetlen Feleségem, jó 

Édesanyánk temetésén résztvettek és jóleső részvélüket 

tolmácsolták, fogadják hálás köszönetünk.

Szarvas, 1936, december hó.

Dr. H aviár G yula  
és családja.

A közönség nagy érdeklődéssel várja 
a Tatárjárás előadását

Pompás előadásban gazdag diszletezés mellett kerül színre
a hangulatos operett

A Szarvasi Gazdaifjak Önképző
köre Karácsony első napján rendezi 
meg a Vigadóban műkedvelő-előadá
sát, amit a közönség köréből méltán 
előz meg nagy érdeklődés. Az egye
sület lelkes és tehetséges műkedvelői 
a Tatárjárás cimű, klasszikus értékű, 
behizelgő zenéjű és látványos operet
tet adják elő, amelynek betanítását és 
rendezését Litauszkyjstván végzi szor
galmas igyekezettel.3Alkalmunk volt 
egy próbát is végignézni és megálla
píthatjuk, hogy a közismert, kedves 
darab a műkedvelő-átlagot túlhaladó

szép és gördülékeny előadásban fog 
lefolyni. A szarvasi gazdaifjúság lel
kes kultúraszeretetét, önművelési emel
kedettségét, buzgó igyekezetét fogja ez 
az előadás igazolni, amely iránt vá
rosszerte nagy érdeklődés nyilvánul 
meg. Ezt igazolja az is, hogy a jegyek 
nagyrésze már elővételben elfogyott, 
ezért ajánlatos, hogy mindenki siessen 
előre biztosítani helyét. Jegyek még 
kaphatók Nagy Sándor könyvkereske
désében. Az előadás pénteken este a 
Vigadóban 8 órakor kezdődik.

— Megjelent a Szarvas] Évkönyv. A Szarvasi 

Évkönyv második évfolyama, amely az 1937. 

évi naptárt is tartalmazza, a napokban került 

ki a Szarvasi Közlöny nyomdájából. A tar

talomban választékosabb és gazdagabb, iro

dalmi részében figyelemreméltó értékeket 

tartalmazó csinos kiállítású Évkönyv szer

kesztőjének, a fiátal és tehetséges Bágyoni 

Jánosnak gondosságát ép igyekezetes szor

galmát dicséri. Örömmel látjuk, hogy Szarvas 

közönsége megértő jóindulattal karolja fel 

az évkönyvet, amit nagyban elősegít annak 

olcsó, 30 filléres ára is. A kedves kis 

könyvecske a+ múlt évi események tartalmas 
beszámolóján kivül közli a szarvasi nagy

templom jubileuma cimű cikket, amely tör

ténelmi visszapillantás keretében számol .be 

az 1938-ki 150. évfordulói ünnepségek nagy

szabású előkészületeiről., A szarvasi- Gazda

ifjak Önképzőkörének munkásságát a 15. év

fordulója alkalmából Kiszely Mihály ismerteti, 

majd Némethy Samu tartalmas cikkéi tatáljuk 

a szarvasi méhészetről. Bágyoni János avatott 

tollal a régi és a mai Szarvas irodalmi életét 

mutatja be, mindenre körültekintő figyelem

mel. Az irodalmi részben Chován József 

hangulatos visszaemlékezésekkel és emelke

dett verssel, Miklós Vitéz értékes novellával. 

Orosz Iván egy kedves és hangulatos vers

sel és egy értékes, múltat megőrző novellá

val, Kronosz egy humoros Írással, Galambos 

Dezső pedig egy finoman kidolgozott értékes 

falusi életképpel szerepelnek. A szarvasi’ élet 

minden megnyilvánulását történelmi hűséggel 

lerögzítő, a mai szarvasi irodalmat is képvi

selő Évkönyv egyetlen család asztaláról 
sem hiányozhat.. Dr. M.

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

karácsonyi ajándék
Telefunken, Orion, Standard, Philips rádiók, 
csillár, üveg és porceilán ernyők lugyválasztékban.

Csepel varrógépek havi 10 P részlet! Csepel zománc fürdőkád!

Dankónál
Árvaház. Unió-tag Telefon: 85.



Néha visszaszállunk 
régi emlékeinkhez

Ir ta : dr. Molltórisz Pál ^

A gonosztevők telki világát, lelki életét 

tanulmányozó tudósok megállapítása az, hogy 
minden bűnöző előbb-utóbb visszatér bűn- 

cselekményének színhelyére, visszaüzi oda 
valami titkos, belső, ösztönszerű erő, hogy 
újból lássa az eszközüket, a helyet, a kör

nyezetet, hol a bűncselekményt elkövette.

Úgy vélem azonban, hogy az a különös 
erő, mely adott esetben szinte kényszeritőleg 

hat az emberekre nem kizárólag a bűnöző 

egyénekkel kapcsolatban érvényesül csak, 

mert minden ember időnként érzi ennek a 

misztikus, belülről jövő erőnek a hatását, 

érez bizonyos szükségszerűséget, valami un

szolja hogy keljen fel, ha kell úgy üljön 

vonatra és zarándokoljék el oda, ahol életé

nek egyik legemlékezetesebb, sőt legszebb 

napjait töltötte, hol kez^ munkájának nyo
mait hagyta.

Ezeken a mostani ködbeborult hosszú 
téli estékén én is érzek valami különös vágy- 

szerű érzetet, néha álmaimban fel-felködlik 

előttem egy-egy ismerős vidék, néha — mi

kor magam előtt látom a messzeségbe nyúló 
fényesrekopott sinpárakat, érzem, hogy mi

lyen jó lenne rajtuk elutazni oda, hová oly 

sok kedves óra emléke fűz s most amint 
írnom kell, ime nem tudok másról irni, mint 

arról a csodálatosan szép három hétről, mit 

az idei nyár folyamán Sopron mellett, a fes

tői szépségű tómalmi munkatáborban töltöt

tem. Három hét nem volt nagy idő és mégis 

ehhez a csekély időhöz, annak minden órájá

hoz és percéhez annyi sok kacagtató, kedves 

emlék fűződik, hogy vaskos naplót Tehetne 

róluk irni, de vájjon érdeklik-e egyáltalában 

az embereket a mások egyéni, szubjektív- 

jellegű történései- De nem tudom elhallgatni 
az ideálisan szép vasárnapot, mely egyszer, 

egy munkás hét után reánkvirradt.
Még jókor reggel volt, amikor a Pinty

tető magaslatán lévő kilátó bádogtornyán 
megcsillant az első napsugár. Lenn a kőhidai 

völgyben még fázósan húzódlak egymáshoz 

a füvek, a fák, a virágok, mindenütt csend 

volt, csak egy patak sietett, csendben, mint

egy csak magának csörgedezve, mint, aki 

nagyon is jól tudja, hogy hová kell mennie, 
amikor egyszerre csak valahonnan a hara

goszöld rétből felszállott egy pacsirta, fel a 
naphoz, hogy elénekelje himnuszát, melyet 

kottafejekbe önteni naiv kísérlet volna. Az 

énekszóra egyszerre szétszórta a nap lan- 
gyositó sugarait á völgybe. Csák most látta 

meg, hogy mennyi kincs van odalent, Hiszen 

minden egyes fűszálon ezernyi gyémánt tüh- 

döklött, de néni telt bélé negyiédóra szerel

mes önzéssel magához szívta valamennyit, 
mire megelevenedett az ember; akkor már 

a Vasárnapra tisztára mosakodott virágok 

szinpompás öltözetében gyönyörködhetett, 

ezeket már elvenni, magához ölelni nem 

tudta, hát reájuk szórta szerelmi üzenetképp 

aranyozott sugarait. A várostól távolálló kő* 

hidai iskolában tévő  kápolna lassan meg

népesedett. Vasárnapi áhítatra gyűlt össze a 

környék apraja-nagyja, szegénye, gazdagja. 

A kis kápolnának nem volt harangja, de jöt

tek az emberek annak hivó szava nélkül is, 

ott voltunk mi is valamennyien, mert érez

tük, hogy ebben a hagy és csodaszép vasár

napi ünneplésben, nekünk is bele kell kap

csolódnunk abba a csodálatos együttesbe.

amit odakinn a természet világának elemez- 
hetetlen koncertje zengett. És megszólalt egy 

szerény harmónium odabenn a kápolnában, 

felhangzott az ismeretlen ének, mindenki 

énekelt, énekelve imádkozott s a színes ab

laküvegen keresztül betévedt napsugár gló

riát font a fejek fölé. kihallalszoll az ének 
az útra, ki a mezőre, erdőre, beleolvadt a 

fecskék meghitt csicsergésébe, az erdők sza

bad madarainak együttesébe, a sok-sok ének, 

dal egybeolvadt, felszállt az égbe, túl a na
pon, fel a kékségbe s az érzékelhetetlen ma

gasságból lemosolygolt az Úristen.

ilyen volt az ünnepnapunk, de voltak 

meleg munkanapjaink is, amikor megkérge- 

sedetl tenyerünk, tövistépett, szúnyogcsipett, 

égő nap sütött és mégis minden ajkon nóta 

fakadt. Hadd mondjak még el egy egyszerű 

esetet a kőről. A dolog olt kezdődött, hogy 

amikor kiszabott munkánk immár vége felé 

járt, vezetőnk felvetette az indítványt, hogy 

hengeritsünk az út szélére, melyet készítet

tünk egy jó nagy követ, mely időtlen-időkig 

hivatva lesz hirdetni munkánk eredményét. 
Az indítvány persze mindenkinek tetszett, — 
nosza hát nekiindultunk hárman, hogy ki

eszeljünk egy homokgödörből egy körülbelül

5—8 mázsás kődarabot. Mondom hárman 
fogtunk hozzá, de meg se bírtuk mozdítani, 

Pedig birluk szép szóval, unszoltuk, toltuk, 
húztuk, emeltük, löktük, taszítottuk, de nem 

mutatott mozgási hajlandóságot. Azután jöt

tek még hárman, de; nem ment a munka, 

majd jöttek többen is, a végén olt volt az 

egész munkatábor, már csak félkézzel tud

tuk tolni, annyian voltunk, hogy hozzá se-h 

fértünk, mégsem haladt. Verejtékesen eltelt 

a nap. Másnap újult erővel láttunk a kőhöz, 
mér huszonketten törjük rajta a tenyerünket. 
Ráeszméltünk, hogyha' hengeralakú fiasábó- 

kat teszünk alá, akkor könnyebben halad, 

kőtelet kötöttünk rá és rettentő hórukkozás

sal vontattuk, mindazonáltal az az érzésem, 

hogy még most is ott húznánk valamennyien, 

ha a nagy zajra nem jön oda két földi, kik 

egy-egy ügyes fogással mindjárt helyre zök

kentették az akaratoá szikladarabot.

Nem tudom, hogyha ilyenkor téli csend

ben elszáll arrafelé jegy-egy madár, vájjon 

gondoi-e arra, hogy jnennyi akarat érvénye

sült azon a kis munkán, melyét azóta tálán 

már a hó is belepett.

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben!

Í R O D  a  l  o  m
Folyóirat- és könyvszem le

Magyar megújhodás felé. Irta; Kovách Imre A 
nemzclpolilikai és társadalomtudományi irodalom gaz

dagodását jelenti Kovách Imrének fenti cim alall kp 
adott alapos tanulmánya. A hatalmas, 325 oldalas 
mű az ú) hazát alapitó erős nacionalizmusnak alap- 
elveiből indul ki, amelyeknek kereteiben egyesítené 
az egész magyar társadalmat. Előszavában a követ« 
kezőket mondja: „Megújhodást csak úgy érhetünk 
el, ha nemzeli céljaink alapél veit egységesen kitűz* 
zük és azokat korra, nemre, vagyonra, társadalmi 
állásra, vallásra való tekintet nélkül, magunkra nézve 
mindnyájan kötelezőknek ismerjük el és fajunk ap* 
raja-nagyja, életét, halálát azoknak szenteli". Müvében 
ennek a kívánalomnak akar megfelelni és egy meg> 
újhodáshoz szükséges elgondolások felsorolásával an> 
nak erős alapjait igyekszik lerakni. Munkájában köny- 
nyen érthető nyelven, de mindig a nagy célt szem 
előtt tartó igyekezettel beszél a magyar faj kívánatos 
egysége valláserkölcsi világnézetéről, a magyar faj 
testvén szereidről, a magyar faji kötdességekról, a 
magyar állam nemzeti céljairól és az állam szerve* 
zetéről, a magyar faji munkáról, a vagyonról, a köz* 
életről, a társadalmi rétegek és foglalkozási rendek 
kötelességeiről, a családról, faji és egyéni tulajdon* 
ságainkról és egyéni kötelességeinkről. A  mai magyar 
éleinek minden hibáját feltárja Kovách Imre, az Isten 
akaratából kiindulva leplezi le mindazokat a kivetni
valókat, amiket idegen hatásra megtűr csupán a ma< 
gyarság. Mindig és mindenben a hazáért, a népért 
való szolgálat jellemzi Írását, a faj- és hazaszeretet 
emelkedettségével és ezért nagy örömmel olvastuk el 
értekezését, amelyre méltán figyel fel a magyar jő* 
vendőérl oly sokat aggódó egyén. Dicséretes mű, jó* 
szándékkal teli irás Kovách Imre könyve és ha úgy 
érezzük, hogy több megállapítása egyelőre megváló* 
silhalallan, mégis örömteljes reménységgel fogadjuk 
azokat is, mert igy is utakat mutatnak. Már pedig 
önzetlen útmutatásra oly nagyon nagy szüksége vari 
ennek az oly sokat kihasznált. Idegen célok szolga* 
latába állilotl nemzetnek. A könyv megrendelhető a 

szerzőtől, címe • Budapesi, Böszörményi úl 4 , vagy 
Szarvason Nagy Sándor könyvkereskedése úlján.

E  héten kezdődött az öj Idők Lexikona IV. kö
tetének szétküldése. Az Uj Idők kiadója a lap négy* 
venéves fennállásál azzal akarja emlékezdessé lenni, 
hogy húszkötetes, gazdagon Illusztrált, modem és 
teljés magyar lexikont ad ajándékba előfizetőinek. 
A most eÜtészUlf IV. kőteld az Uj Idők mai íarlal* 
más számával küldik az előfizetőkhöz. Előfizetni « 
lapra. Szarvason Nagy Sándor ftönyvkercskedéSé* 
bői leheL * • 1 1 :

Elvi jelentőségűek azok a megállapítások, ame- 
lyekd. áz Uj Kor legutóbbi számának több cikkében 
tesz. Foglalkozik a választójogi probléma ügyével. 
Sok cikk, rovatok egészítik ki az új számol.; Kiadó* 
hivatal Budapest, VIII., Szentkirályi ul 30.

Magyar Mtivésiet. Az Oltványi-Arfinger Imre dr. 
szerkesztésében megjelenő művészeti folyóirat de* 
cemberi számában művészeti tárgyú cikkek, ismerte* 
lések kritikák váltakoznak. A  népszerű folyóirat gaz* 
dagon illusztrált és érdekes művészeti hirek egészítik 
ki az új számot...................

ÍV- -Ptfíf

Szarvas, II., 149. Bárány-vendéglő udvarában)
Készít mű bú tor i  művészi tervek szeriül,! 

Antik bútorokat javít !
Kedvező fizetést feltételek!



A közönség kívánságára, ismét előadják 
a hadirokkantak a Mágnás Miskát

A  Szilveszterkor előadandó operett a z  érdeklődés középpontjában
Köszönetnyilvánítás

Mindazon rokonoknak, jó ba
rátoknak és ismerősöknek, akik 
felejthetetlen leányunknak, illetve 
testvérünknek

máriAnak
temetésén résztvettek és részvétük
kel mérhetetlen fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönelet.

Szarvas, 1936. december hó.

Szlovák Pál és családja.

—  Lapunk legközelebbi száma december hó 

31-én, a rendes időben fog megjelenni.

A z intrikus
OH cselleng körötted, mint örök cselvetés, 
mini ármányos Biberach, a gaz bajszövő, 
iilkos utakon járó, homályból jövö.
Mit inspirál a könny s rikat a nevetés.

Minden drámának mellékalakja, aljas, 
ienszemedben talán a legjobbik barát, 
koccint veled, megissza pincédnek borát — 
és akkor döf le, mikor feléje hajiasz.

Pártütö és hátadmögött a szája vész, 
mert romlott vére kívánja, hogy legyen rossz^ 
még tán az apagyilkos sem olyan gonosz, 
mint az, ki másnak becsületén he ve rész.

■Csak nem ismersz reá, mert mint kaméleon 
környezethez frappánsan alkalmazkodó, 
szavai, fontoskodik, alattomoskodó, 
hozzád bizalmas csak s titokban félre uon.

Hej, pedig ha tudnád — egy jótékony pofon 
mily fajokat is előzne meg s a pajzán 
Jtacaj bosszantaná, míg harag ráng bajszán,
■az örök bajszövö, ki téged bajba vön.

Széli Lajos Miklós

—  Nyugalomba vonul a járás főszolgabírája.
Dr. Schauer Gábor, a szarvasi járás köz- 
tiszteletben álló főszolgabírája 1937. évi feb
ruár 25-ével nyugalomba vonul. A nemes 
lelkületű és szociális gondolkodású főszolga: 
biró azért megy éttől az időtől nyugdíjba, 
mért a közigazg.rendezéséről' szóló törvény 
crtélmében április elsejétől csak az választ
ható, akinek közigazgatási szakvizsgája is 
•megvan, és főszolgabírónk a szokásos hát 
hóriapi szabadságidejének feláldozásával egy 
fiatal tisztviselőt juttat előnybe. ;Đr. Sćhauer 
■Gábor 35 évét ‘ töltött' el közszolgálatban/ 
Szarvason osztatlanul birja a táisadalótn 
minden rétegnek szeretetét, ezért a főbírói 
-állásból való távozását mindenki sajnálattal 
veszi tudomásul. A járás jegyzői kara de
cember 30-án délután . 6  órakor jegyzői érte- 
kezléten búcsúzik tőle, mig a járás lakossága 
ugyanaznap este az Árpádban' tartandó köz
vacsorán ünnepli a távozót.

— Jó éra volt a jószágnak a szarvasi or
szágos vásáron. A múlt heti szarvasi orszá

gos vásárt a nagy felhajtás és a magas árak 

jellemezték. A jószágok ára igen szépen 

emelkedett és különösen sok hizott sertés 

esetéit gazdát. A hizott sertés árp elérte a 

10^—110 pengős árat is. A lóvásár nagy 

felhajtás mellett vontatott ,vo|i. Közepes lo

vadért. 300—500 pengőt is fizettek. Ajkirakodó- 

váqór e nagy piaciéri sár miatt csqk délután 

indult meg valamennyire, amikor .már leta- 

pogj$dptt. Inkább csak acukorkásqk csinál

tak jelentős forgalmat.. Örömmel tapasztal* 
tűk, hogy a haeárdjálékosok erről; a vásár
ról.elmaradtak.

A szarvasi HONSz-csoport gondos 
vezetősége a közönség körében meg
nyilvánult közóhajnak engedve lelkes 
és ügyes műkedvelőivel ismét elő
adatja a Mágnás Miska operettet, mely- 
lyel a közelmúltban oly szép és meg
érdemelt sikert arattak. Az előadás 
idejét Szilveszter estéjére tűzték ki és 
azt ismét a Vigadóban tartják meg 8 
órai pontos kezdettel. Vitéz Takács 
István községi tisztviselő gondos ren

Apró intimitások
— Mondjon már valami friss pletykát Intim 

Pista.
— Például miről Nagyságos Asszonyom ?
— Most divat az irodaloiti. Van valamije 

raktáron ?
— Ó igen I Diszkréten elárulom például,

. hogy a most megjelent Körösvidéki Antoló
gia szerkesztésénél a.két szerkesztő roppant 
kicsi pont volt. Valósággal papucs alatt 
voltak 1 . . .

— Hát ez kedves. De hogy értsük ezt ?
— No nem is olyan kedves. Egy ismeret

len zsarnok, egy diktátor, a.névtelen harma
dik ült a nyakunkon — és kegyeílenül vörös- 
ceruzázott. Hiába hozta Orosz Iván a legki
válóbb szerzők legszenzációsabb kéziratait: 
irgalmatlanul levágta a felét. ‘Hiába t irta 
Miklós Vitéz a legromántikupabb, legizgal
masabb életrajzokat: szívtelenül törölte a felét.

— És belenyugodtak? ,‘
— Mit csinálunk ? t A rideg Revizor hat 

ivet parancsolt és egy sorral sem többet. 

Pedig tizenkét ivre való gyönyörű-anyag-volt 
együtt. De akkor nem lehetett volna ilyen 
potom áron vesztegetni két pengőért-

— Micsoda? 11.. Hiszen nekem,a férjem 
négy pengőt mondoit! És en, gyanútlan lélek 
nem sokallottam I . . .

— Vigasztalódjék Nagyságos Asszonyom, 
a kedves férjC nagyon szolidan csalt. Egy 
aranyos, de kissé kimaradós úriember a 
szemem láttára rajzolta át művészileg a kötet 
hátlapján látható két pengőtnyolc pengőre. 
És igy számolta el kedves nejé Onagyságánqk..

— Hallatlan csalási És elhitte' nekí7
— Képzelje: el 1 Azt mondotta, hogy az 

ilyen pompás és élvezetes könyvet bizony 
meg is kell fizetni!

— Tehát a szerzők nem csapták be az 
olvasó közönséget?!

dezése mellett szinrekerülő operett pró
bái ismét folynak és a szereplők igye
kezetéből Ítélve a darab most is pa
rádés előadásban fog szinre kerülni. 
Az előadást hirdető csinos plakátok 
szerte a városban hirdetik már az elő
adást, amit a hazafias szarvasi közön
ség jóindulatú érdeklődésébe ajánlunk 
annál is inkább, mert a háború hős 
rokkantjainak támogatásával nagy nem
zeti kötelességünknek teszünk eleget.

— De igen I Tizenkilenc költőt Ígértek, hu
szonegyet adtak. Mert behozták az utolsó 
percben a csillogó tollú Számadó Ernőt és 
a magyar poéták Nesztorát, Sárkány Imrét is.

— Köszönöm I A viszontlátásra I
— Kezét csókolom Nagyságos Asszonyom I

— Ünnepi közvacsora. Dr Schauer Gábor
járási - főszolgabíró > nyugalombavonulása al
kalmából rendezendő búcsúvacsorán való 
jelentkezés kiadóhivatalunkban, Nagy Sán
dor könyvkereskedésben is eszközölhető az 
ott felfektetett ivén. ,

—  Halásztársulati gyűlés. A Hármas-Körös 

Halásztársuláta a múlt héten Szarvason, a 
városházán tartotta meg évi közgyűlését.

Fizessen elő
a Szarvast Közlöny kiadóhivatalában ; 

a legszebbmagyar képes folyóiratra.
Irodalom, képzőművészet, szioház, zene, 
film, rádió/ könyvek)''társadalmi 'élét, 
világeseményeik -valóságos élő tükre, a 
Franki in-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
; "Szerkeszti: RÉVÁY JÓZSElF 

Kiadja: a Franklln-Társulát
írják a legkiválóbb magyar'irók, költők, tu
dósok. kritikusok, újságírók; illusztrálják «  
legjobb ^rajzoló-, és lényképezőművészek.

Évi élőfizétés 8*40 P. Előfizetésekét készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala,. Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. sz.

Ima; és énekeskonyvek 
hegedűk és harmonikák

Irt Újévre
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 a n  sze re zhe t be
szépirodalmi, ifjúsági, képes, mesés és emlék

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

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

t á r s a s j á t é ko t ,  stb.

K iric s o iy i és újévi l e v e l e z ő l a p o k  
nagy választékba*

Nagy Sándor köriyv: és papirüzletében.



Karácsonyra, újévre
szórakozást
kaphatolcsó és kellemes 

rádión Sztrehovszky-tól
Orion, Standard, Telefunken, 

Philips részlet, csere.
Csillárok, vasalók, főzök, varrógép, 
grammofón nagy 
választékban. Unió-tag.

—  A Horthy Mikiósné segélyakcióra adakozók 
névjegyzéke. A kormányzóné által indított 
segélyakcióra a megyéből a következő ada
kozások történtek : Gyulai kir. mozgószinház 
31976, báró Fould-Springer uradalma Bucsa- 
telep 300, gróf Bolza Pál. Szarvas lSOj^en- 
oőL 100 pengőt adományozlak: SchneicTer 
Tgnac utóda Békéscsaba, Békés vármegye 
tisztikara Gyula, gróf Széchenyi Antalné 
uradalma Póstelek. 50 pengőt adományoztak 
Stéberl András Gyula, Fóti Imre Szentetornya. 
Weisz Mór és társa Rt. Gyula 30 P, Magyar 
Olasz Bank Rt. Orosháza 25 P. 20 pengőt 
adományoztak : I. Gyulavárosi Takárékpénz- 
tár Rt. Gyula, Nemzeti Hitelintézet Gyula, 
Gazdasági Takarékpénztár Rt. Mezőberény, 
I. Alföldi Szövőgyár Rt. Mezőberény, 1. Bu
dapesti Gőzmalom Rt. Gyoma, I. Endrődi 
Hengermalom Endrőd, Csizmadia András 
Orosháza. 15 pengőt adományoztak Lőwy 
és Laufer Gyula, Szeszkereskedelmi Rt. Gyula. 
10 pengőt adományoztak Békési Népbank 
Békés, Dobozi Malomipar Rt. Doboz, dr. 
Szemző Imre Szarvas, Tótkomlósi Takarék- 
pénztár Tótkomlós, Batyánszky Testvérek 
Gerendás, Pipis Testvérek Gőzmalma Oros
háza, dr. Jung Géza Gyula, dr. Ikrich Arnold 
Szeghalom, dr. Tárcsay Dezső Orosháza, 
vitéz Király Miklós Szeghalom, Csernák 
Kálmán Gyoma. 5 pengőt adományoztak 
Gyoma-endrődi Hitelszövetkezet Gyoma, 
Kincses Gőzmalom Vésztő, Tótkomlósi Kis
birtokos Szövetkezet Tótkomlós, Orosházi 
Takarékpénztár és Hitelszövetkezet Orosháza, 
Községi Hitelszövetkezet Füzesgyarmat, Ber- 
ger Sándor Füzesgyarmat, Községi Hitel- 
szövetkezet Körösladány, dr. Mázor Elemér 
Békéscsaba, dr. Mikosevits Dezső Békés, 
Barkovits Adolf Gyoma, Kienitz Vilmos 
Gyula,j Nemeskéri Testvérek Orosháza. 4 
pengő adományozott Nagyszénási Hangya 
Fogyasztási Szövetkezet Nagyszénás. 3 pen
gőt adományoztak Strifler György Szente
tornya. dr. Thury Gvörgy Tótkomlós, Leipnik 
József Tótkomlós, Ákos Irén Orosháza, özv. 
dr. Adler Miksáné Orosháza. 2 50 pengőt 
adományozott Varjú I. Imre Endrőd. 2 pen

gőt adományoztak : Puszíaföldvári Hitelszö

vetkezet Pusztaföldvár, Pusztaföldvár-Vidéke 
Keresztény Fogyasztási és Értékesítő Szövet

kezet Pusztaföldvár, dr. Oláh Emil Gyula, 

Anisfeld József Orosháza, Balogh József 

Vésztő.

Vásároljon.
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könyvecskére!

—  Megjelent a Színházi Élet újévi száma. 
Máray Sándor januári kalendáriuma vezeti 
be a pompás újévi számot, amely öt pesti 
premiert mulat be gyönyörű Angelo képekben. 
Zátony Kálmán kedves rendeletet adott ki 
az újév alkalmából. A pesti jósok megjósol
ják, hogy milyen lesz az újesztendő. Intim 
Pista a karácsonyi premierek intimitásait 
mondja el. A színházi hét rovatban a pesti 
színigazgatók nyilatkoznak, hogy mit tarto
gatnak újat még az újesztendőben. Pompás 
vicclap, érdekes mozirovat, Guthy Böske 
divat rovata, az új regény „Csincsilla“ érde
kes folytatása, háromfelvonásos színdarab 
és egy szenzációs kottasláger a „Mon ami“ 
van még a 286 oldalas újévi számban. Sok 
kép egészíti ki a Színházi Elet újévi számát, 
melynek ára 60 fillér.
Rózsavölgyi és Nádor karácsonyi 
albumok Nagy Sándor könyvkeres
kedésében kaphatók. Ára 6 pengő.

MINDEM 
SZOMBATON 
MINDÉNŐTT



S zá ra z,
gázgyári

koksz.

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

kályhák nagyraktára.

Brikett és darabos szenek.
Bükk, gyertyán, tölgy,

aprított és hasábfák.

Legelőnyösebben szerezhető be

Piactér. Telefon 26. BÜK ADOLF FIAI tüzelőanyag
üzletében.
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A Magyarság érdekes újítása 
a hírlapelöfizelés terén

A kliring-akció lehetővé teszi 
a teljes előfizetési díj megtakarítását

A Magyarság minden egyes előfizetője az 
êlőfizetési díjnak megfelelő kliring-szelvényt 
kap az előfizetési dij beküldésekor. Ezen 
kliring-szelvényeket a kliring-akcióban részt
vevő cégek bizonyos százalék arányában 
készpénz helyett fogadják el. Ha tehát a 
Magyarság előfizetője oly cégnél vásárol, ki 
a kliring-akcióban részlvesz és a szelvényt 
felhasználja vásárlásainál, akkor a teljes 
•előfizetési dijat visszanyerheti.

De nemcsak a Magyarság előfizetőinek 
előnyös a kliring-akció, hanem az abban 
résztvevő cégeknek is, mert a kliring-akció
ban való részvételükkel megnyerik vásárló
juknak a Magyarság nagy táborát.

A kliring-akció tehát úgy a szereplő cé
geknek, mint az előfizetőknek előnyére 
szolgál és ezért örömmel közöljük, hogy 
városunkban is csatlakoztak az alábbi cégek 
ezen akcióhoz :

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák- 
Ferenc-utca 87. szám, 5 százalék.

Hentes és mészáros Frecska Gyula, Deák 
Ferenc-utca és Haviár Dani-utca sarok, csak 
készpénzfizetésnél 3 százalék.

Könyv-, papir-, zeneműkereskedés, könyv
nyomda, könyvkötészet Naj?y Sándor, Horthy 
Miklós-út 9., tankönyvek kivételévelS százalék.

Női szabó László Emma, Szt István-út 
169., 5 százalék.

Villamossági, rádiószereiés és kerékpár 
Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 százalék.

Vas és háztartási cikkek Bárány Béla, 
Kossuth-tér 48.. durva áruk kivételével 
2 százalék.

Most ez járja. •

Megmutatjuk!... Most ez járja. 
Akad legény mindig gátra,
Kerül duhaj az asztalra,
Ha maga is úgy akarja.

Egy kupa bor, egy kupa vér, 
Rögbe, ilyen több el nem fér... 
Ki ha káityás, jól keverje,
Jussát tenni meg ne merje!

Minden göröngy apánk teste. 
(Biztúristen drágán vette!)
Harcot kardos meg' is víjja, 
Nevét, vérrel szépen írja !

Itt a szegény nagyon árva, 
Jöttment előtt kapu tárva. 
Pereskedő jól pereljen:
Bíró előtt megfeleljen !

Jelenünkkel, ha megjárjuk, 
Jövendőnket elherdáljuk.
Bús szemmel, ha múltba nézünk: 
Ésszel, szívvel összeférjünk.

Félegyházi Nagy Lajos.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. — Max. hő

dec. 17

18

19

20 
21 
22

15

3*6

3*1

-  38

-  23 

2*3

t  4 .-  C 

t  4- 

t  88  

t  8*3 

15-4 
t  05
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figyelem !
Szíves tudomáséra 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 nagyra becsült vevőimnek. A szokásos olcsó

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

Szíves pártfogást kérve kiváló tisztelettel K L E I N  M Ó R  
II., B e llcze y-ú t 8. rőfös- és divatáru kereskedő

A VILÁG
CSODA'
A legérdekesebb 
k ö n y v n j d o n s á g
NÉHÁNY FEJEZETCÍM: A régiek hét 
világcsodája. Ferde tornyok. Vasút a 
tengeren át. Felhőkarcolók. Az egész 
föld kell egy esernyőhöz. Drótnélküli 
távbeszélő. Távolbalátó telefon. A tá
volból irányítható repülőgép. A  Queen 
Mary. A  legdrágább anyag. A kátrány 
mint kincs Mumia-pince. A  legnegyobb- 
fokú érzékenység. Nehéz viz. A vita
minok. Mire képes a fotocella. Mennyit 
ér egy vízesés. Hajlítható kő. Mi * fűti 
a napot. Vadászat bolygókra. Van-e 
élet más égitesteken. Hányszor lehet 
váltani egy pénzdarabot. A sziv dob
banása. Az emberiség becsomagolva. 
Időtrabló asztalirend. Egy fillér kama
tos kamattal. Egy nép, amely háromig 

/ sem tud számolni. Stb. stb.

Felnőtteknek és az érett ifjúságnak 
egyaránt élvezetes olvasmány.
Megtekinthető minden könyvesboltbjn.

Ara kötve 6 peogS.

S1NGER és WOLFNER KIADÁSA



T Ü Z E  L Ő Á N  YAjSÁT 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 „UNIÓ" 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.

Malactenyésztés Csabacsűdön 
szövetkezeti alapon

Egy község, ahol nincs szükség rendőrre, de még hajdúfélére sem
A járás legfiatalabb községéről, Csaba* 

etűdről egy hangulatos riport jelent meg a 

békéscsabai Körösvidék vasárnapi számában. 
A. riportot Hortobágyi Jenő újságíró irta. aki 
tervbevette, hogy a vármegye minden köz
ségében megjelenik és minden községről ir 
beszámolót. Csabacsűdről, a minta községről 
elismeréssel nyilatkozik a cikkíró és beszámol 
a ̂ lakosság helyzetéről és munkájáról. Meg
állapítja a cikk. hogy a 2355 telekből álló 
faluban legnagyobbrészt földmunkások, lak

nak. több mint 1 0 0  szőnyegszövőszék van, 

Hogy a legutóbbi választás alkalmával min
denki a kormánypárti jelöltre adta le szava

zatát. Csak kelten álltak el a szavazástól. 
A cikk szerint a faluban nincs rendőr, de 
még hajdúféle se és hogy ideális állapotot 

teremtett az „Itthonos Szövetség”, amely alap

szabály nélkül és elnök nélkül működik. Kü
lönleges valami. Néha összeülnek és meg

vitatnak mindent, ami a községet érdekli, ami 

javukat szolgálja. Az egészen kis ügyekben 

még bírói tevékenységet is végeznek, nem is

ment még senkisem holmi apró-cseprő ügyek

kel a biró elé. Elintézik ők egymásközött a 

nézeteltéréseket — közmegelégedésre. Alig

hanem ez a tanács találta ki a segítés leg

újabb módját. Úgy határoztak ugyanis, hogy 
közadakozásból vesznek két anyakocát. Az

után szövetkezetei alapítanak és a kocák 

malacait kiosztják a szövetkezet tagjai közt. 
Ügy tervezik, hogy kiadnak 2 — 2  malacot. 

Ezek közül az egyiket a szövetkezeti tag fel

hizlalja, a másikat pedig tenyésztésre fogja 

be. A felhizlalt sertéseket szövetkezeti úton, 
közösen eladják. és a költségek levonása 
után maradt összeget egyenlő arányban szét

osztják a hizlalók között. A tenyészállatok 
kismalacait is a fenti rendszer szerint fogják 
szétosztani, tehát,néhány éven belül az egész 

község tulajdonképpen egy nagy sertéshizlaló 
telep lesz. A cikkből kimaradt a szövetke

zeti alapon i^n^ezendő disznótor kérdése, 
de eláruljuk, hogy éne már most meghívtak 

a fürge újságszerkesztőt is — a sajtó meg
becsüléseként.

-  Anyakönyvi Wrek. A  szarvasi anyakönyv
ben december 18—24-ig a következő bejegy
zések történtek, Születtek: Opauszki Mihály 
és Tomasovszki Mária leánya Mária, Hraskó 
Pál és Sonkúly Mária leánya Mária. Házas
ságkötés nem volt. Elhaltak: Urbán Gyula 
59 éves, Szlovák Mária 24 éves, özv. Frankó 
Jánosné' Adamik Erzsébet 71 éves. Krátki 
Pál 65 éves, Gráfik Mihály 75 éves, Csicsely 
Jánosné Tóth Judit 52 éves. Sovány Pálné 
Csicsely Zsuzsanna 31 éves korukban.

i Lakodalmi és ̂ báli meghívók, fal
ragaszok ízlés—  kivitelben, olásén 
k^szOk^fc laftimk nyomdájában.

— Oiótalpak. dkg lisztben elmorzsolunk 
9 dkg vajat, hozzáadunk 5 dkg cukrot, 7 dkg 

őrölt diói, 2  'tojássárgát, kevés dtromhéjet, 
töröttfahéjai, törött, szegfűszeget, fél csomag 

Dr. OETKER-féle vanillincukrot, 1 késhegynyi 
Dr.QETKER-féle sütőport, ebből tésztát gyú

runk. A tésztát zsírozott lisztezett talpformákba 

töltjük, ha kisült, a talpformákat Dr. OETKER- 
féle vanillmcukorban megforgatjuk. Dióval 

is tölthetjük.
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Karácsonyi ajándékozésne okoz
zon önnek gondot, tessék megnézni 
a kirakatot M ár megoldotta ezt Is

: A magyar szellemi élet tükrös a TÜKÖR
A SZARVASI K ÍKÜÖ NY eBfüetői áltál az együttes efófeefé* feltételei szerint rendelhető 
meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó, ,,

A  SZARVA& KÖZLÖNY é» >a TÜKÖR együttn^előfizetésí ára helyben negyedévre 
P, egy-hónapra 1*06 P, vidékre negyedévjre 3'68 P. f3*18 P,

Előfizetéseket az alábbi tgelvényen szjves{(#4#k J*tküH$ni.
11,|. l é v é  g (jsrrtd évi-».• :;.v-

«—i. it

A  SZARVASI KÖZLÖNY t  Kiadóhivatala
' •; H:' ' " SZARVAS

Mint 4  .SZARVASI KÖZLÖNY pobulutí hetilap eUA%t4|e, ezennel előfizetek a

,.r iöR-ie. . „ „ . v ......................... ,>tól»l®í :t.± ....  . . „
aflapjukbéo Hirdetett feltételek aznint. vr-:K

Az dA M étf loal —- dijküJönböoeetet — egyidejűlei kQldöm.
Sw v m . 19^6. T. r:,iT;*viv,rfnf

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet.

Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

-» y ,hj\ > •i1'’£ *

x v á s é M

és

4Ydm VCM

évig
kifogástalan gallért visel, mert ha a viselés vagy tnosá*. 
következtében a legkisebb sérülést szenvedi a

FŐNIX GALLÉR,
úgy a Duna-. Király- vagy Huogária-gózinosógyár Ijókja 
útján folytatólagosan új röNlX-gallétra cseréljük
Törvény en véditt, •oytdOliM nndK ír*

Egy lucat vételnél 3 bóra beosztva fizethető. 
Eladással és a tisztítás gyűjtéssel egyedüli megbízott 

KOCZY divatárukeieskedó ARVAHAZ.

Fiz«
a SZARVASI KÖZLÖNYRE!

Helybeli gabonaárak
B ú za ............... 18 —  —  — —
Tengeri csöves . . 6'--- - —
Árpa (új) . . '. • 13— -------
Zab . 4l \m-  - -

APRÓHIRDETÉSEK
i ,iL •<> 1 V.1 "rrp .-)!'» Ot. "r>is

Aprokváetéa e*y nó 3 Mér. vaalMsbb beiftv«)
6 fillfclLagiüMbb-wMts-itis 30 fillér. 

AprAMrdeléadwl felvess a lűa<Müv«tsL Nwy Sáador 
l̂ njrv- és^ aptrijgis^siti j i  S iinm , U.HeHny
.a u  a  •» a fcM «*«***  * *****
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•  CmtvmI  Kadhjr sfeais» 4»
,L l«*rMhlfeal». MÜfr


