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Legyen igazi karácsonyunk 
Irta: Bartos Pál 

A Karácsonyi ünnep ténye a 
Megváltó születése, az égnek és a 
földnek legszebb és legnagyobb törté-
nelmi találkozása. 

A föld és az ég, az Isten és az 
ember ekkor jutottak egymáshoz a 
legközelebb. 

Lent a földön az embereknek 
Názáretből Betlehembe, Dántól Bersa-
béig való hajszolása, több napi fárasztó 
gyaloglás, betlehemi esti tülekedés az 
éjjeli pihenőhelyért, az istálló szalmá-
ján, jószágok között való meghúzó-
dás . . . Szenvedés, hányattatás, 
gyötrelem. 

De fent Isten gondviselő, virrasztó 
kegyelme, amelyik bölcs és szeretet-
teljes gondoskodással gyermeket ad 
a világnak, aki uj életutat, emelke-
kedettebb szellemiséget jelöl ki az 
emberiségnek. 

Lent a földön pásztorok, akik 
sötét és hideg éjszakában őrzik nyája-
ikat. Körülöttük ólálkodó ragadozók, 
lelkükben pedig sötét tájékozatlanság, 
egy meg nem munkált és meg nem 
világított lelkivilág minden alacsony-
sága, sivársága és szomorúsága . . . 
De fent az égen hirtelen kigyúlt és 
alááradó világosságban angyalok kara, 
kik az egész földet átzengőn és az 
egész emberi lelket besugárzón nagy 
örömet hirdetnek, mely az egész 
földnek öröme lészen és a karácsony-
éjszakai örök himnuszt éneklik: „Dicső-
ség a magasságban Istennek a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat". 

Az első karácsonyi éjszaka óta 
a keresztyénség minden évben meg-
kísérli ennek a találkozásnak a meg-
ismétlését, sajnos sokszor kevés 
sikerrel. 

A hivő lélek minden karácsony 
ünnepén látja és átérzi az isteni 
kegyelem napjának meleg verőfényét, 
de a hitetlen leszegzi a fejét és hal-
lani sem akar a menny üzenetéről. 

A szeretet meggyújtja karácsonyi 
szeretettüzeit, megmelegíti a rokon-

sziveket, összegyűjti az élet pusztasá-
gairól a nélkülözők, az elhagyottak és 
a szomorúak ezreit és egy jobb, 
nemesebb, melegébb, emberekhez és 
testvérekhez még több élet elővará-
zsolásával serkenteni igyekszik ön-
magát és szerencsétlen társait egyaránt 
egy ilyen uj, emelkedettebb élet meg-
ragadására, de az alacsony indulatok 
embere pokoli tüzeket gyújtogat és 
öklét emeli mindennek, öntudatlanul 
még a saját értékeinek, erkölcsi és 
társas kincseinek összezuzására is. 

Milyen messze van a ma kará-
csonyában is az ég és a föld egymás-
tól! Az ég nem tud annyira alászál-
lani, hogy megtalálja és besugározza 
a földet, — az emberek miatt. 

A jók tétováznak és késlekednek, 
a gonoszok pedig eszeveszetten szítják 
a tüzet. 

A föld, az emberek, a kegyelemre 
szorultak — mintha méltatlanoknak 
bizonyulnának arra a isteni szeretetre, 
amelyik reájuk sugárzik az égi tájak-
ról, a gondviselő Isten szivéből. 

Az emberek ajkai nem zengik és 
az emberek élete nem szolgálja Isten 
dicsőségét. Sem a háború, sem a béke 
sem a bőség, sem a nyomorúság nem 
téritették észre az embereket: ezek 
közel és távol, feni és alant tovább 
gyűjtik fejükre a történelem átkát és 
az Isten haragját. 

Békesség sincsen a földön, de 
nem is lehet, hiszen a népek ugy 
nevezett békeokmányait vak igazság-
talanság szerkesztette gyilkos gyűlölet 
diktálta és bűnös rövidlátás tartja 
érvényben. 

Az emberekhez való jóakarat 
nemcsak országhatárokon tul, de 
családi otthonokon belül sincsen meg 
a kívánatos és elvárható mértékben. 
Még egy haza, egy nemzet, egy val-
lás, egy család, egy vérség tagjai se 
munkálnak komolyan, őszintén a 
közös jó érdekében, sokszor inkább 

Karácsonyi szám ára 12 fillér. 

az adott békét, otthont, közjót is 
botorul szétrombolják. 

Szomorú időkben jöttél el hozzánk, 
szent karácsony áldott ünnepe! 

Óh, vajha most, vajha ma külö-
nösképen megvilágositanál és meg-
melegítenél. Vajha felserkentenéd a 
jobbérzésüeket és visszaszorítanád 
sziveinkben, otthonainkban, nemze-
tünkben a gonoszokat, azok minden 
izét, azok minden fajtáját. 

Hogy legyen igazi karácsonyunk, 
Isten dicsőségét, emberek békességét 
és nagy jóakaratot szolgáló boldog 
karácsonyunk. 

Isten, a gondviselő Isten ugy 
— vajha mi is ugy akarnók, 

hogy legyen igazi karácsonyunk! 
Az ég és a föld, az Isten és az 

emberek boldog találkozása szeretet-
ben és békességben. 

Emberek örömére, Isten dicső-
ségére. 

Karácsonyi üzenet 
Irta : Dr Tokay László 

Szent-karácsony estjén, amikor a család 
és az otthon meleg ünnepét ülik az emberek, 
készül első útjára a Szarvasi Újság. Kinn fagyos, 
téli éjszaka,benn a szobákban kicsi karácsonyfa-
gyertyák örömfénye, ünnepivé szelidült arcok, 
a béke és szeretett vágyának emberi vonalai-
val. Itt a szerkesztőségben azalatt hétköznapi, 
robotos munka folyik, csak a hangulat ünnepi. 
Ez a munka legyen szimbóluma a holnap 
reggel bekopogtató Szarvasi Újságnak. Legyen 
ez beszédes jelképe annak, hogy mindent fel 
lehet áldozni: a családi otthon karácsonyi 
melegségét, vagy a vagyoni jólét kényelmét, 
mert amig munka van, addig ünnep van, amig 
munka van, addig kenyér, öröm és boldog" 
ság van. 

A munkának ez a hite lesz a Szarvasi 
Újság homlokán a bélyeg, amelyről fel kell, 
hogy ismerjék mindazok, akikhez küldetett 
Karácsonyi ajándékot hord szét ez az újság ; a 
munkában való hitet azok számára, akiknek 
már a munka öröme is elveszett. Hirdeti, hogy 
az uj generáció nem akar ölbe tett kézzel 
ülni, nem akar a nagytőke inségakciós kitar-
tottja lenni. Dolgozni akar, de kenyérért. Olyan 
kenyérért, amelyet nem inségakcióból vásá'-
rolnak, mert az keserű, azt naponta ezerszer 
elátkozzák azok is, akiktől elveszik, azok is, 
akiknek adják. Hirdeti, hogy bűnnek bélyegzi 
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az uj generáció azt, ami néhány évtized előtt 
még erény volt; a töke halmozására irányuló 
ugyneyezett takarékosságot, mert ennek hajszál-
gyökere végső fokon az emberi ösztönök leg-
rutabbjában gyökeredzik: az önző, kapzsi fukar-
ságban. A javakat mindenki számára megsze-
rezhetővé tenni, ugy sáfárkodni, hogy a 
magunk megélhetése mellett másokat is hozzá-
juttassunk a munkához és kenyérhez, ez a 
mi jelszavunk, ezt az erényt kívánjuk mi 
tisztelni. 

Nehéz időben indul meg az első szarvasi 
napilap. Merész vállalkozás, mondják egyesek, 
kötelesség, hirdetjük mi, akik példát akarunk 
mutatni, vállalkozásunkkal vissza akarjuk vinni 
a reményt, a jobb jövőbe vetett hitet és élni 
akarást városunk és környékünk gazdasági 
életébe. 

Ez a karácsonyi üdvözlete annak a lelkes, 
fiatal gárdának, amely e meginduló vállalkozás 
köré csoportosult. Küldjük ezt Karácsony-reg-
gelén mindazokhoz akik szeretettel és megér-
téssel fogadják vállalkozásunkat, de küldjük 
azokhoz is, akik elvesztették a hitüket az idők 
jobbra fordulásában. Ennek az eszmének a 
szolgálatában indulunk el, ilyen célkitűzéssel 
kívánjuk megnyerni olvasóink táborát. így 
fogadják azoktól a munkásoktól, akik a nyom-
dai munkáját végzik, akik szerkesztik és akik 
terjesztik. 

Hosszú időn keresztül kívánjuk folytatni 
ezt a munkát, amelybe karácsony estélyén 
kezdtünk, amikor mindenki ünnepelni tér. Mi 
ebben a munkában épitjük fel a magunk 
karácsonyfáját, meggyujtjuk rajta hitünk gyer-
tyáit. Szetnénk, ha ennek a fénye kisugározna 
az emberek közé, hogy mindenki higyje és 
bízzon abban, amiben mi bízunk: a Munká-
ban és a munkán keresztül a boldog magyar 
Karácsonyban. 

I 
Szeretettel köszöntjük Szent-karácsony 

ünnepén kedves olvasóinkat Kívánunk min-
denkinek igazi, bensőséges, meleg kará-
csonyi ünnepeket Hozzon örömöt ez a 
szent ünnep mindenkinek, reményi, bizodal-
mat és jobb jövöbeveiett hitet 

Szerdán jelenik meg ujbó! a Szarvasi 
Újság. A karácsonyi ünnepek miatt la-
punk következő száma szerdán, decem-
ber 28-án korareggel fog megjelenni. 

Evangélikus istentisztelet. Karácsony első 
napján az ótemplomban tói, az újtemplom-
ban 9 órától magyarnyelvű; másodnapján 
az ótemplomban tót, 10 órától magyar úrva-
csora osztással, az újtemplomban tótnyelvü 
istentisztelet urvacsoraosztással tartalik. 

Római katolikus istentisztelet. Karácsony 
elsőnapján éjfélkor nagymise, 6 órakor a 
pásztorok miséje, fél 9 órakor csendesmise, 
10 órakor szentbeszéd, nagymise, délután 
fél 4 órakor vecsernye. Karácsony másod-
napján fél 9 órakor csendesmise, 10 órakor 
szentbeszéd, nagymise. Délután fél 4 órakor 
litánia. Köznapokon 8 órakor csendesmise. 

Református istentisztelet Karácsony első 
napján délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet 
lesz urvacsoraosztással az Árvaházban. Dél-
után fél 3 órakor tartják a szokásos isten-
tisztelet. 

Angol lapok 

áv diktatúra túlkapásait 
(Londonból jelentik) 
A romániai magyar üldöztetések és a 

jugoszláviai olasz ellenes tüntetések a nagy-
hatalmak sajtóiból általános megbotránko-
zást váltottak ki. Előkelő angol lapok, kiváló 
angol vezérpolitikusoktól cikkeket közölnek, 
különösképen a jugoszláv diktatúra túlkapá-
sai ellen. A Manchester Guardian vezércikk-
ben foglalkozik az olaszellenes tüntetésekkel. 
A vezércikk elitéli a jugoszláv kormány 

olasz ellenes propagandáját , amely — a 
cikk szerint — könnyen a háború kitörésére 
vezethet. A jugoszláv kormány tévedésden 
van — irja a vezércikk, mert mögötte többé 
nem áll Franciaország, és Csehszlovákia 
mindent elvesztett ha Jugoszlávia össze-
omlik. Ügy látszik, hogy az antireviziós tün-
tetések éppen ellenkező hatást váltottak ki, 
mint amelyet velük elérni kívántak. 

ea a 

c l vonatkozó 

(Budapestről jelentik) 

Az utóbbi napokban elterjedt a hire an-
nak, hogy a kormány a közeljövőben uj 
választásokra készül. Keresztes Fischer Fe-
renc belügyminiszter megcáfolta ezeket a 
híreket és kijelentette, hogy az erre vonat-
kozó hírek teljesen alaptalanok. 

A kormányzó mint minden évben, ugy 
most Karácsonyra is 140 politikai elítéltnek 
adott kegyelmét. 

Karácsonyi kitüntetések. (MTI jelenti.) A 
Kormányzó ur, a miniszterelnök előterjesz-
tésére a következő kitüntetéseket adomá-
nyozta: Szkublics Imre és Sárközi Jenő 
közjegyzőknek a m. kir. kormányfőtanácsosi 
cimet, Ditke Jenő Máv. üzletigazgató nejé-
nek, Komáromi Máriának szociális működé-
sért a Vöröskereszt érdemérmet, Szabó Sán-
dornak és Juhász Józsefnek önfeláldozó 
életmentéséért a bronzérdemérmet, Imre Ist-
ván, a Máv. főtisztviselőjének, valamint Bá-
rányos Gábor komornyiknak ötévtizedes szol-
gálatáért az V. osztályú magyar .érdemke-
reszted, Pausek József Máv. mázolónak 
ezüstérdemérmet, dr vitéz Bass Elek mi-
niszteri titkárt miniszteri osztálytanácsossá 
nevezte ki, Kansai Tibor mezőgazdasági 
főfelügyelőnek a gazdasági főtanácsosi cimet 
adományozta. Német XX. János rendőrnek 
személyes bátorságáért a Kormányzó ur az 
ezüstérdemérmet személyesen tűzte fek 

Készülő törvényjavaslat. Gömbös Gyula 
miniszterelnök a munka szabadságának 

- védelmére törvényjavaslatot készít elő, 
amelyet már a jövőben a képviselőház elé 
terjeszt. 

Ugyanekkor a titkosválasztójogról is 
nyilatkozott a belügyminiszter, amelyről ki-
jelentette, hogy a Nemzeti Egység Pár t jának 
programjában benne van. Konkrét formában 
azonban a titkosválasztójog ügye még nem 
került a Ház elé. 

Bűnszövetkezet tagjai felett itél a csabai 
bíróság. December 22-én csütörtökön mondott 
Ítéletet Dr. Romvári Tibor békéscsabai bün-
telőjárásbiró egy régebben húzódó lopási és 
orgazdasági ügyben. A tolvajok Farkas An-
tal zsirnagykereskedő alkalmazottai, Kiss Fe-
renc soffőr és Zsirkai József henteslegény, 
akik már több hónapja tőle a zsirt lopkodták. 
A lopott zsírokat Rezső János szabóhoz hord-
ták, aki ezért ruhát varrt nekik. A tolvajokat 
szembesítették az orgazdával, aki beismerte 
az orgazdaságot. Romvári biró a tolvajokat 
5—-5, az orgazdát 2 havi foghára ítélte. Az 
ítélet jogerős. 
Hiini4(iuiiri<rii(T<titiifi}iiitniiiniiiiiiitiHniiinMtii4ii(t<«f]iitiiiiiijitiniiJt*>iiiiMifiiiiitiuiiiHtitiiiiiiiMiitiVM 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kí-
ván az „Árpád" étterem vendégeinek 

szigetvári Tandary János 
főpincér. 
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Belépések a Nemzeti Egység Pártjába. A 
Nemzeti Egység Pár t jába napról-napra több 
képviselő lép be. Politikai körökben ismere-
tes, hogy a kereszténypárt egységét nagyon 
megbontotta a miniszterelnök pártja, melynek 
neve, a Nemzeti egység pártja, melybe nap-
nap után több és több képviselő lép be. A 
Legújabb hír szerint 12 képviselő akar kilépni 
a keresztény pártból és belépni a Nemzeti 
Egység Párt jába. 

Gróf Eszterházy Ferenc kényszeregyezséget 
kért. Eszterházy Ferenc gróf a pápai hitbi-
zomány birtokosa a győri kir. törvényszéken 
kényszeregyezségi eljárás megindítását kérte 
maga ellen. 
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Fokozatosan hajtják végre 
a tisztviselők 

Budapestről jelenük: A racionalizálási 
bizottság elnöke nyilatkozatot adóit közre, 
amely szerint a köze! jövőben ujabb tiszt-
viselői csökkentések fognak bekövetkezni. 

Azonban ezt a csökkentést csak kíméletesen 
és fokozatosan fogják végrehajtani nehogy 
a tisztviselők közt a gyors eljárás következ-
tében sok kis egzisztencia tönkre menjen. 

Budapestről jelentik: Volt olyan időpont 
az idei esztendő folyamán, amikor hetven-
nyolcmillió pengőt lett ki a transzferaiap 
összege. A Nemzeti Bank azonban ez év-
folyamán huszonnyolcmillió pengőt szabadí-
tott fel s ezek a milliók most az itthoni 
forgatomban használódnak. Ebből a transz-

feralapból külföldi hitelezők kijelölése alap-
ján kölcsönt nyújt a Nemzeti Bank. Napok 
óta elterjedt az a hir, hogy a külföldi hite-
lezők pénzeinek kihelyezésére transzferbank 
alakul. Ilyen bank alakítását a Nemzeti Bank 
részéről teljesen feleslegesnek tartják. 

Ady Endre édesanyjának özv. Ady 
Zsigmondnénak érmindszenti 70 holdas bir-
toka székely parasztok kezére került 
A köztiszteletben élő nagyasszonynak egyik 
legfőbb gondja az volt az utóbbi években, 
hogy a birtoka magyar kézben maradjon. U. 
i. nem sikerült Adynénak az a terve, hogy 
az ősi birtokot Debrecenben él o na ra Ady 

Lajos tankerületi főigazgatóra írassa. Ezek 
ulán elhatározta, hogy birtokát kis parcel-
lákb an magyar parasztok kezére juttatja. 
Csík megyéből odakerült székely családok 
szerezték meg a kitűnő földet, amelyen most 
dohányt termelnek. Így maradt Ady Endre 
szüleinek ősi birtoka továbbra is magyarok 
kezében. 

Dr Kómán Bálint kultuszminiszter 27 
tanitót illetve tanítónőt és 22 helyettesi minő-
ségben alkalmazott óvónői állásában végle-
gesíteti. Ezzel lehetővé tette, hogy helyettesi 
állásra ujak alkalmaztassanak. 

A Ramóna nevű magyar kereskedelmi 
hajó a dán partok előtt zátonyra futott. 

Már Párizs is ráunt a románok erősza-
kosságára. A tekintélyes Petit Párisién mind-
három kisántánt államnak figyelmeztetést 
küldött és külön Romániának élesebb hangú 
felhívást, amelyben a felkavart szenvedé-
lyeket sajnálatos román tüntetésekkél hozza 
kapcsolatba. 

Windischgraetz Lajos herceget a törvény-
szék felszólította, hogy tegye le a vagyonta-
lansági esküt. 

Kiss Ferenc a Nemzeti Színház művésze 
házasságot kötött nánási Oláh Aladárnéval. 

A Nyugateurópában megindult légáram-
lások csak nehezen haladnak előre, mert a 
Középeurópa feleit levő hideg tömegeket ne-
hezen tudják kimozdítani helyéből. Hazánk-
ban még semmi nyoma az enyhülésnek, de 
egy-két napon belül már nálunk is enyhülés 
várható. 

Várható időjárás a kővetkező 2 4 ó rá r a : 
Egy-két napon belül jelentékeny enyhülés 
várható 

Visszaállítják a csuvározást. A kereske-
delemügyi miniszter a vidéki malmok kül-
döttségének kérésére újból lehetővé tette a 
csuvározást. Köztudomásu, hogy a múltkori-
ban kiadott miniszteri rendelet értelmében 
kereskedelmi üzemekké minősiíeííe a csuvá-
rozással foglalkozó malmokat. A malmok 
tiltakozására a miniszter módosította rendel-
kezését ' olyan formában, hogy csak azokat 
a malmokat minősiti a rendelet kereskedelmi 
üzemekké, ha a csuvározást gépjármüvei 

Irtózatos robbanás az árakban SZTREHOVSZKY»nál. 
Rádiók inár 1 pengő 70 fillértől. 

Super 33, Standard készülék, meiy a lehető Jegszelektivebb ; már 400 pengőért 
kapható ugyancsak Standard, Philips, Orion, Telefongyári és más vezetőmárkák 
a legnagyobb választékban, megdobbbentően olcsó áron. 

Kerékpárokban, varrógépekben, csillárokban dus raktár. A A Szarvasi Újság olvasóinak 
Fentieknek, valaminthó- és sárcipöknek szakszerű javítása, t külön engedmény! 

Zsigmond Gyula belépett a Nemzeti Egy-
ség Pártjába. Zsigmond Gyula a nagyvá-
zsonyi kerület képviselőjét választói 2000 
aláírással ellátott kérvényben felszólították, 
hogy lépjen be Gömbös Gyula miniszter 
elnök vezetése alatt álló Nemzeti Egysx^g 
Pártjába. A belépés már megtörtént. 

Külföldi kitüntetések. A Szövetség elnöke 
az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés 
megkötése alkalmából Gömbös Gyula mi-
niszterelnök, Kállay Miklós földmüvelésügyi 
és Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi mi-
nisztereknek az osztrák köztársaság nagy 
aranyérmét ajándékozta, a szallaggal. 

i történik 
a Szarvasi Hitelszövet-

kezet adósaival ? 
Két hét előtt terjedt szét annak a hire 

Szarvason, hogy a Szarvasi Hitelszövetkezet 
ellen, amely már két év óta felszámolás 
alatt áll, csődöt kértek. Csődtömeggondnokká 
dr. Salácz László ügyvédet nevezte ki a tör-
törvényszék. Ez a csőd váratlanul érte a 
szövetkezet ügyfeleit Munkatársunk érdek-
lődésére illetékes helyen azt közölték, hogy 
a csődöt egy olyan ujabb hitelező jelentke-
zése idézte fel, amely a szövetkezet ismere-
tes bukása idején nem lett a felszámolás 
keretébe felvéve és amelyet már a központ 
nem volt hajlandó átvenni. 

Csőd alatt áll tehát a Szarvasi Hitel-
szövetkezet, amelynek adósait ennek folytán 
a perlés veszélye fenyegeti. Vannak a 
szövetkezet adósai között nagy számmal 
olyanok, akiknek a bonitásuk príma, de a szö-
vetkezettől felvett kölcsönöket megfizetni most 
nem volnának képesek, mert se értékesítési 
lehetőség nincs, se más helyen kölcsönt 
felvenni nem tudnak. Ezek az adósok most, 
az esetleges perléstől félnek. Erre nézve is 
sikerült megtudni annyit, hogy a jó bonitásu 
hitelezőket az 0 . K. H. veszi át és egy 
kirendeltséggel fogja kezeltetni ezeknek a 
kölcsönügyeít. A jó bonitásu adósoknak 
nincs tehát okuk a kölcsönök peresitésétől 
tartani, mindaddig, amig kötelezettségüknek 
eleget tesznek. 

T e r m é n y t ő z s d e 
, Készárupiac 

Buza 76-os tv. uj 11'80—12"35 P 
Buza 77-es tv. uj 12' 12"60 P 
Buza 78-as tv. uj 12" 1 5 - 1 2 7 0 P 
Buza 79-es tv. uj 12 36—12'90 P 
Buza 80-as tv. uj 12 45—1316 P 
Rozs uj . . . . 5'50— 5 7 5 P 
Árpa 9 - - - 910 P 
Sörárpa . . . . 10 '40-10'65 P 
Zab I. uj . . . 8'50— 8'80 P 
Tengeri . . . . 5'50— 6'— P 

Irányzat: élénk. 

Határidőpiac 
12'56—12'57 P 
12 92—12 93 P 
7'42— 7'43 P 
6'90— 695 P 

marciusra 
Buza májusra 
Tengeri májusra 
Rozs márciusra 

Irányzat: gyenge. 



4 oldal 

Megérkezett a Máv. válasza 
az Elöljárósághoz 

Nem tudják teljesíteni a tnlzsufoltság megszüntetése iránti kérelmet 

— A Szarvasi Újság tudósítójától. — 
Ismeretes, hogy az Elöljáróság átirt a 

Máv. üzletvezetőséghez a Mezőtúr—Oros-
házi vonalon a téli menetrend beállta óta 
előforduló közlekedési mizériák orvoslása 
miatt. Sok panasz hangzott el az utazó 
közönség részéről amiatt, hogy a Máv. csak 
egyetlen kocsiból álló szerelvényt járat, amely 
igen gyakran elégtelennek bizonyult a for-
galom megfelelő lebonyolítására. 

Szarvas 
adót fizető po 
névsora az 1 

Mostanában érkezett meg a Máv. válasza 
a községi elöljárósághoz, amelyben közli a 
vasút, hogy nagyobb szerelvények beállítá-
sára nincs szükség, mert az ügy kivizsgálása 
azt mutatta, hogy csak igen ritkán van annyi 
utas, hogy ne kapna mindenki ülőhelyet. 
Pesten a villamoson is sokszor állnak az 
utasok mondja az indoklás. 

Összeállítás alatt van 
legtöbb adót fizető polgárainak névjegyzéke. 
A tervezet most lesz a törvényben előirt köz-
szemlére kitéve. A névsor a következő : 

Rendes tagok: Gróf Bolza Géza 369177, 
özv. Hertelendy Lászlóné 3053'15, Kacskovics 
Aladár 2925*42, dr Haviár Gyula 2872'54, 
őzv. Horváth Pálné 2579*66, vitéz Tepliczky 
János 2307'04, dr Gerő Oszkár 1618*42, dr 
Szemző Imre 1503*10, dr Készt Ármin 1489*90, 
gróf Bolza Pál 1484*62, dr Fisbein Soma 

1388*70, Fetzer József 1326*68, Donner Árpád 
1271*06, Borgulya Pál 1214*32, dr Nagy Béla 
1099'06, Glózik György 1045*58. dr Salacz Ala-
dár 1013*48, özv. Kondacs Mihályné 994*68, 
Miklós József 887*57, özv. Bárány Béláné 
859*57 pengő. 

Póttagok: Maclián György 842*87, dr 
Robitsek Jenő 820*32, Podani János 804*79, 
Simkovics Pál 792*37, Szrnka J. János 
789'27 pengő. 

Békésszentandrási tudósítónk jelenti. 

Még ismeretes az a nagyszabású bűntett, 
amely ezelőtt három éve történt Békésszent-
andráson. Bontovics Vincéné nevü jómódú, 
egyedül élő békésszentandrási asszonyt egy 
éjjel szobájából kicsalták és vasvillával leü-
tötték. Úgyhogy hónapokon keresztül élet és 
halál közt vívódott és az orvosok szerint szin-
te csoda volt az életben maradása. 

Most egy ujabb bűncselekménynek esett 
áldozatul ez a szerencsétlen öregasszony. Csü-
törtökön éjjel még eddig ismeretlen tettesek, 
istálójában, ahol aludni szokot, megverték, a 
jászolhoz kötözték és kirabolták. Elvittek tőle 
két lovat. Négypár lószerszámot, kocsiját és 

1932. december 25, 

Az Árpád szálló bérlője 
30 gyermeket vendégel meg 

Karácsonyra 
A régi jó magyar szokást honosította meg 

városunk közszeretetben álló Árpád száloda 
és étterem tulajdonosa, Bereczk István. 

Áthatva az ünnepi vallásos érzülettől 
minden évben Karácsony első napján több 
olyan gyermeknek adott eddigi éttermeiben 
is bőséges ebédet, kik arra rá voltak szorulva. 
Mennyivel inkább dicsérendő ez a tette most, 
mikor nem az idők szavának, hanem szive 
jóságos érzületétől áthatva vendégel meg 30 
szegény gyermeket, valláskülömbség nélkül 
Karácsony első napján ebéddel. 

egyéb holmiját, bútorát ís. De, hogv mi min-
dent vittek el nem is lehetett megállapítani, 
mert a szerencsétlen öregasszony a veréstől 
és félelemtől még teljesen kihallgatható nem 
volt. 

De elvittek ágynemüket, amelyeknek ér-
téke más bútordarabokkal együtt 1000 pengő. 

A csendőrség a legnagyobb apparátussal 
széleskörű nyomozást indított, hogy a vak-
merő büntet elkövetőit kézrekeritse. Az eset 
Békésszentandráson nagy szenzációt keltett, 
mert még mindenki emlékszik Bontovics Vin-
céné három év előtti kirablására. 

Anyakönyvi hirek. Születések : Varga Mi-
hály leánya Erzsébet, Benyó György fia 
György-Marion, Králik János fia György, 
Brecska György leánya Erzsébet, Jancsik 
István fia István, Bankó Péter fia István, 
Molnár Mátyás fia Mátyás, Darida Ferenc fia 
Ferenc, Szekretár Mihály fia Pál, Balczó 
Márton fia Pál. Ifj Osztás András leánya 
Judith, ifj. Janurik János fia János. — Házas-
ságot kötöttek: Búzás Mátyás Czimrák Judit-
tal, Nagrant Pál Lipták Judittal, Lipták András 
Ábrahám Máriával, Stultéti János Valentyik 
Máriával, Kertész Elek Opauszki Judittal, 
Schwarcz Sándor (Békéscsaba) Berkovits 
Saroltával (Szarvas). — Halálozások : Hajdú 
András 8 éves, Terhes János 70 éves, Palyov 
János 72 éves, Roszik Pálné 54 éves, Gyeb-
nár Istvánné 37 éves, Bencsik Anna 3 éves, 
özv. Hrncsjár Pálné 86 éves, Horváth Sándor 
10 hónapos, Janurik Márton 72 éves, Czesz-
nak Pál 9 napos, Valach András 78 éves, 
Hóbel Judith 4 éves, Pekárik Zsuzsanna 11 
éves, Zima Pál 85 éves. Nagy Anna 8 hóna-
pos 
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5zv,Hoíéczy Gusztávné 
(Réthy S. utóda) 

fűszer-, csemege-, ásványvíz- és festék-
kereskedése. SZARVAS. 

= Naponta friss pörköltkávé! = 

János 
fűszer-, csemege- és déligyümölcs kereskedése 

a legolcsóbb bevásárlási forrás 1 
SZARVAS Piactér. 

J 

L e a l a n t t a l om 

TELEFUNKEN 4 1 1 V . 

I I 

INGYEN 
nem, de meglepő olcsó áron kaphatja meg 
a legújabb TELEFUNKEN hálózati készüléket. 
Nemes bakelit házban, hangszóróval egybe-

építve, 12 havi részletre is. 
Díjtalan bemutatás. Előnyös csereakció. 

19tv 
Egyedüli körzetképviselet: 

SZARVAS, DANKÓ JÁNOS 
Piactér villanyszerelő és műszerész. 
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Szarvas természeti 
még 

szépségei, amelyeket 
ismer mindenki 

JLe kell számolni végre azzal a téves 
megállapítással és betokosodott előítélettel, 
hogy az Alföld szürke egyhangú és minden 
természeti szépség hijján való. Senki sem ál-
líthatja azt, hogy a hegyvidékek természeti 
szépségeivel az alföldi tájak szépsége egyen-
rangú, de viszont lekicsinyelni, észre sem 
venni nem szabad az alföldi tájak sokszor 
igazán megkapó szépségeit. 

Az alföldi vidékek szinte monopolizált 
Szépsége a hortobágyi pusztaság. Más szép-
séget nem igen hajlandók az emberek ennek 
a kenyeret adó alföldi vidéknek elismerni. 

Beakarjuk bizonyítani, hogy ez nem egé-
szen igaz. Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy nem kell messze mennünk, itt 
Szarvason találhatunk annyi szép festő ecset-
jére való tájrészletet, mint az Alföldön kevés 
helyen. 

Ez év elején mozgalom indult meg, hogy 
Szarvas tájainak szépségeit, nyaralásra alkal-
mas viszonyait, vizét és ligeteit az idegenek, 
főképen a fővárosbeliek elölt is ismertté te-
gyék. 

Akik ezt a mozgalmat elindították, azok 
ismerik a szarvasi határ szépségeit. De, sajos, 
igen sokan vannak itthon is, akik maguk sem 
ismerik azokat a részeit Szarvasnak, amelyek 
festői szépség dolgában bármilyen viszonylat-
ban megállják a helyüket. 

Arról most nem beszélünk, hogy a magyar 
ugarnak is megvannak a maga speciális szép-
ségei : a zöld vetések, vagy a sárga buza-
tenger stb. Most olyan tájrészletekre fogunk 
hivatkozni, amelyek Szarvast kiemelik az át-
lagos alföldi városok közül. 

Ez a felvétel a pesti Dunát juttatja eszünkbe. 

Tegyünk egv utat a Körös mentén. 
Természetesen gondoljuk a z t hogy nyár van. 
Már a hidnál gyönyörű látványt nyújt a két 
Bolza kastély. A vizparljára épitett gyönyörű 
Gróf Bolza Pál féle kastély és park Olaszország-
ban is látványosság számba menne. Gondo-
latban üljünk be egy motorcsonakba és szeljük 
a vizet (ami most nincs) Halásztelek felé. A 
strandokat elhagyva egész sora tűnik elénk 
a szebbnél-szebb nyaraló- és fürdőházaknak. 

Így a Garay^olnai , Fuksz, Dörnyei, Róth, 
vitéz Szomjas, Liszka, Kovácsik Pál féle és 
még nagyon sok szebbnél szebb nyaraló és 
fürdőház. Végig a parton mindenütt gyümöl-
csös és szőlőskertek. 

A nyaraló hétterében levő kert egy dzsungel benyomását kelti. 

A legszebb rész azonban még csak ezu-
tán következik. Eddig csak az egyik oldalon 
volt látnivaló, most már a másik oldal is 
megkapó látványt nyújt. Kezdődik Gróf Bolza 

Pál hatalmas gyönyörű parkja a Pepikert. A 
Körösnek az itteni kanyarulata igazán gyö-
nyörű látványt nyújt, 

Ez a felvétel nem Toka j vidékén, vagy a Rajna mentéi, készült, hanem a Gazd. Tanintézet szőlőjében. 

Az ember azt hihetné, hogy Tokaj vidé-
kén, vagy a Rajna mentén van, ha például 
a Gazdasági Tanintézet szőlőjéből néz végig 
a folyó medrén. 

Békésszentandrás felé megismétlődik a 
kép. Itt az Erzsébet-liget és az Anna-liget fái 
hajt ják lombjukat a nyugodt víztükör felé. 

Pedig nincs szebb, mint a vízparton el-

terülő erdő. Annak, aki szereti a vízen való 
kirándulási, nem lehet pompásabb élvezetben 
része, mint végig csónakázni a Körösön. 

Nem kell különösebben dicsérni a szarvasi 
ligeteket sem. A Pepi-kert és az Anna-liget 
évszázados fáival, unikumszámba menő nö-
vényfajtáival, szebbnél-szebb részleteivel meg-
állná a helyét bármilyen híres park mellett is. 

Ez az Erzsébet-ligeti ut egyik-másik megszálltterülcti fürdőhelyünk Kélánjúvtil U felveszi a versenv 

Az Erzsébet-ligetre ugyancsak büszkék 
lehetnek a szarvasiak. Ebben a tekintetben 
se igen maracl el Szarvas a nagyvárosok 
híres parkjaitól. A Köröndök, a Sugárul és 
az úgynevezett Szerelmesek utja minden di-
cséretet megérdemelnek. 

Az itt közölt krpek is igazolják, hogy 
Szarvasnak a környéke olyan szép, hogy 
azok, akik az Alföldön nem találnak termé-
szeti szépségeket, jó losz, ha véleményüket 
sürgősen revízió alá veszik. 

naMwiwnnrwniin"' •mimi iiwmmm.wmtfmuwum 

Férfi és női bélelt börkeztyük'már 6*50 pengőtől. Hócipők a l e g o l c s ó b b árban. 

Üveg-
diszes kivitelű képkeretek 
OLCSÓ ÁRBAN 

G R Ö 5 S S Á N D O R 
piactéri üveg- és porcellán-
üzletoben. 
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Szarvasiak 
aSzarvasiUjságról 

Az első szarvasi napilap várakozáson 
felüli érdeklődést váltott ki Szarvas lakossá-
gának mindenrétegéből. Megkértünkegyeseket 
a társadalom különböző rétegeiből, hogy Írja-
nak néhány sort napilapunk jelentőségéről. 

Az alábbiakban közöljük ezeket a nyi-
latkozatokat, amelyekhez más kommentár 
már teljesen felesleges : 

A „Szarvasi Újság" első számának 
megjelenése Karacsonyi ajándék a szarvasiak 
.számára. Nagy elhatározás, merész vállalko-
zás, nemes ambíció a megindítója akkor, 
amikor már-már a lemondásoknak, bátortalan-
ságn a ksapathiának jelei mutatkoznak nyomo-
rúságos napjainkon. 

K i t ű z ö t t célja: s z o l g á l n i minden vonalon 
a közérdeket, elevenebb vérkeringést bevinni 
városunk életébe s ezzel fejlődését előmozdítani 
s talán sorsának mostohaságát is enyhíteni— 
megbecsülsre érdemes és tiszteletre méltó 
dolog. 

Mindannyian szívesen fogadjuk az uj 
helyi napilap megjelenését s köszöntjük az-
zal a kívánalommal vajha a jól felfogott cél 
érdekében a helyes utat mindenkor megta-
lálva — más vidéki napilapok nívójával ver-
senyt futva — valóban tudná a város minden 
rendű és rangú lakosának érdekét szolgálni 
s Szarvas jövendő életének irányító tényezője 
lenni. „Ad multos annos". 

ozarvas, 1932. december hó 22. 
Raskó Káhaán 
gimn. igazgató 

Az állandó és gyors tájékozódás a mai 
ember létérdeke, kivétel nélkül minden fog-
lalkozású embert elsőrendű fontossággal érint 
a gazdasági élet hullámzása, különösen ma-
napság. Egyiket a beszerzés, másikat értéke-
sítés, mindkettőt pedig a társadalmi mozgal-
mak. A drága, nagy napilapok nemzetközi, 
országos, vagy fővárosi viszonylatban szervez-
ték meg hírszolgálatukat. Pontosabb ennél a 

Meseíró J 
utolsó rnesé] 

Irta: G a l a m b o s D e s s ö 

Az írót ma reggel holtan találták író-
asztala előtt. A baloldali szobában tegnap 
elhunyt fiatal felesége feküdt felravatalozva, 
a jobboldaliban újszülött kisfiának bölcsője 
volt. 

Asztalán az alábbi írást találták, mit 
valószínűleg közvetlen tettét megelőzőleg vet-
hetett papírra. 

B ö i c s ö é s k o p o r s ó . 
Két arcát mutatja a vak Végzet! . . . 
Itt vagytok jobbra és balra tőlem : kicsi 

Fiam — kicsi asszonyom. Jobbra a bölcső — 
balra a koporsó. S én a két lehunyt, vak 
szem között melyükre fényleni nem ludó, 
kétvégén felgyújtott örömmel, fájdalommal 
magamba lobogó, üszkösödő fáklya, írom 
Nektek ezer egysziv, es'ytorokból jajdult, 
óriás-kalapommal, meghajolt derekammal 
Hatalmas Ismeretlenre köszöntő „istenveleel 
— istenhozolf-lomat. Bölcsőfehér papírra 

* Megjelent a legnívósabb erdélyi folyóiratban 
a „Pósztorlüz'^ben 1928. évi G szómban. 

vidéki társadalomra az őt közvetlenül érintő 
hírszolgálat, mely az ő körülötte folyó életből 
meríti híranyagát. Ezért tartom én szüséges-
nek a vidéki napilapokat. A vidéki sajtónak 
itt van a hivatása, hogy egy kisebb vidék 
életének ütőerén tartsa az ujját s a vidéki 
társadalom speciális érdekeit szolgálja jól és 
gyorsan tájékoztatva azt. 

Szarvas, 1932. december hó 21-én. 
vitéz Tepliczky János 

Örömmel üdvözlöm nagybecsű lapjuk 
megindításának elgondolását és kívánom, 
hogy ezen uj sajtóorgánum ne csak politikai 
szempontból legyen támogatója az eszméknek, 
hanem igenis legyen harsonája helyi viszony-
latban azoknak az értékes elgondolásoknak, 
újításoknak, amelyek városunk fejlődését 
előmozdítani és az esetleges hibákat korrigálni 
lesznek hivatva. 

Hirdetné a békét, a megértést és az egy-
más iránti jóakaratot. 

Legyen munkájukon áldás és elismerés 
és legyen sok-sok előfizetőjük. 

Szarvas, 1932. december hó 21. 
Tákos Lajos 

ipt. jegyző. 

Régóta hiányzott már az a kéz, mely 
állandóan városunk társadalmi és gazdasági 
ütőerét fogva, kitapintsa és észrevegye annak 
minden normális vagy abnormális életmoz-
zanatát. Hisszük, hogy a Szarvasi Újság ezt 
a hiányt fogja betölteni s ha ezt betölti akkor 
elvégzi misszióját, s Szarvas Kereskedő tár-
sadalma ebben mindenkor segítségére lesz. 

Galambos Dezső 

A haladó, dolgozni tudó és akaró gaz-
dák mindene a jó helyi napi lap, mert „Köz-
gazdaság" rovata mindarról tájékoztat, amire 
egy gazdának szüksége van. Egy helyi lap 
emellet nevel, oktat s tanácsokkal Iát el, to-
vábbá tájákoztatt helyi viszonyainkról, vala-
mint az ország sorsáról is. Mindazok a gazda-
társaim, akik szét akarnak nézni a mai világ-
ban s valamennyire azt meg akarják ismerni, 
szükségük van egy napilapra. 

Kiszely György gazda. 

1932. december 25. 

Egy helyi napilap már régóta hiányzik 
Szarvason. Különösen annak örülök, hogy 
itteni munkásoknak ád munkát, meg hogy a 
munkást keresőknek a hirdetést mindig ingyen 
fogja hirdetni. Ezért sok munkás megfogja 
venni, különösen, ha másban is pártján lesz. 
így gondolkozok én erről a lapról. 

Nyemcsok György 
földmunkás 

A Honsz kettős Sziveszter-estje. A HONSz 
szarvasi csoportja Szilveszter estéjén megis-
métli a muldkoriban oly nagy sikerrel előa-
dott Harsányi-féle vígjátékot, a Noszti fiu 
esete Tóth Marival cimü színmüvet. Utána 
reggelig tartó táncmulatság követi az előadást. 
Az Árpád szálló dísztermében ugyancsak 
Szilveszter estjén, este 7 órai kezdettel a gazda-
ifjuság részére is táncmulatságot rendez. Mind-
két helyen tartandó táncmulatságra a nagykö-
zönség szíves pártfogását kérik. 

Hitelszükségletét kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 
nélkül visszefizetésimellettkematoztatja 
a Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik 
a banküzlet minden ágával. Termé-
nyeit a Szarvasi Takarékpénztár rak-
tárkázába helyezze el, mert igy azokra 
olcsó kölcsönt kaphat. 

Egyházközségi közgyűlés. A c s a b a c s ü d i ág. 
h. ev. m. egyházközség 1933. január 1-én 
délelelőtt egyházközségi közgyűlést tart, 
amelyre ez uton is tisztelettel hívja és várja 
az érdekeiteket. 

O 

szálloda és vendéglő. 
II., Deák Ferenc ucca 111. szám. 
Kényelmes, tiszta vendégszobák. 

Kitűnő magyar konyha. Kitűnő fajborok. 
Figyelmes, előzékeny kiszolgálás. 

Mérsékelt polgári á r a k ! 

koporsó fekete irásl. Mintha a Te felhajtó 
életedre imám az Anyád fekete bucsucsókját. 

Egyik szobában Te fekszel kicsi holnap-
fiam tejfehér bölcső friss kacagásába ágyazva-
a másikban Te, kicsi tegnapfeleségem fekete 
deszkavirág zárt kelyhébe titkosodva. Közé-
tek fektetve én, mint gyermekkoromban a 
nagy ágyban csöndesen simulva, apám-
anyám égimelegesen rámsimuló, boldog 
mesékre álmodtató nagy teste közt elvesző 
kis emberigéret. 

A négy habokkal hánykódó önmagamból 
szeretnék partra sodródni ezzel az Írással. 

Elveszem tőled a mesét, aminek szivár-
ványos palástjába takartál, szép tegnapom, 
mert rámnyilik a holnap szeme, rámgügyög 
mellémcsordult kis vérünk mesekérő szája 
s holnap mar oda kell ülni a bölcső rábó-
lotfató fejéhez s altatni mesék ringató karján : 
a kisliunkat. 

Sebes iramlásu élet után nem tudok 
már futni. A messziről jött ujfuvásos szelek 
kiszórták virágaim hímporát. Felszedegetem 
őket a tenyeremre, nyári eső, ős2Í harmat 
alá tarlom s felsudarosodik a nagy meseerdő, 
meseerdő mélyén forgó mesekastély. 

Jertek közelebb hozzám. Bölcső és 
koporsó. Oda viszlek a szűz meseerdőbe, 
meseerdő mélyén ezerablaku mesekastélyba, 

egyik ablaka véletlenül nyitva maradt, néz-
zetek be rajta . . . 

* 

Régen volt az már nagyon, kicsi Fiam . . . 
Az emberek szivére rászállt a hétnapos 

szürkeség. Nem volt szemüknek sírása, szájuk-
nak kacagása. Csak egyetlen ember volt 
közöttük, akinek furcsa tüzek lobogták a 
a szemét s néha mintha galamb turbékolása 
szökött volna fel szája öbléből. Ezt az egyet 
bolond Meseíró Jánosnak hivták az emberek. 

A bolond nevet az emberek akasztották 
rá, a Meseirót a jó Istentől kapta. Evvel az 
emberes-istentes összekavart nevével hányó-
dott és fogyott napra-nap soványabbra az 
emberek között. 

Esténként kiült nagyhegy oldalába vájt 
barlangja elé, két kezébe fogta tollát, ami 
akkora volt, hogy lollus végétől faragott vége 
már nem is látszott s a feje felé feszült nagy 
égkék ivpapirosra csodálatos meséket irt fel. 

Pennája a mesebeli hattyú szárnytollá-
ból aranyoshold éccakáján, abban a szem-
pillantásban kirántott tollúból lett faragva, 
amikor egyetlen dalának utolsó akkordja 
szállt ki belőle, milliom embersziv a ténta-
tartója, csillagsoros égbolt irópapirosa. 

Minden, ami egyszer lelketükrére nézett, 
ott maradt* mint tengerfenekéről tengerégbolt-
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Szarvasi Takarékpénztár 
i 

r 
a 

érdekközösségben 

yar Kereskedelmi Bankkal 
Folyósít kölesönöket földbirtokra, betéteket elfogad jó kamatozásra, bármikori visszafizetésre. 
Saját termény- és áruraktára mindennemű termény beraktározására a gazdaközönség rendelkezé-

és a betárolt terményekre az intézet kölcsönöket folyósit. 

; 

sere a 

V 
ra m 

A szarvasi Levente Egyesület vezetősége 
és oktatóikara az Iparostanonciskolában tar-
totta a szegénysorsu leventék felruházását 
célzó Karácsonyestjét. Az oktatók mintegy 
250 pengő készpénzt és különböző termé-
szetbeni adományokat gyűjtőitek össze 
Szarvas község közönségének áldozatkész-
ségéből. Az összegyűjtött pénzen ruhát, cipőt 
vásároltak s az összegyűjtött és vásárolt 
ruhanernüeket mintegy negyven szegénysorsu 
levente között osztották széjjel. Szépen dí-
szített karácsonyfa mögött álló leventeregősök 
vallásosdala után a Levente Egyesület elnöke, 
dr Aszódi Imre, vezető kir. járásbiró lépett 
a leventék elé és a tőle már megszokott ma-
gyaros, egyszerű, keresetlen szavakkal szó-
lott a leventékhez. Utána megkezdődött a 
szeretetadományok széjjeloszfása. Felemelő 
érzés volt a szegényesen és hiányosan öltö-

esik 
fűszer-, csemege- és vegyesáru-

kereskedése. 
SZARVAS. Telefon 7. sz. 
Szolid árak 1 Pontos kiszolgálás í 

< 

rsu lev 
3 * 

zött leventék boldogságtól sugárzó arcára 
tekinteni, amint az adományokat megkapva, 
örömmel siettek vissza helyeikre. Az ünne-
pélyt Ilkanics József alezredes, járási testne-
velési vezetőnek, a leventékhez intézet szív-
ből jövő, szeretettől áthatott szózata fejezte 
be s mi akik ott voltunk, a Himnusz elének-
lése után azzal a boldog érzéssel távoztunk 
el, hogy tanúi voltunk a Szereiét magasztos 
munkájának. Dr K. P. 

Kész d i v á n o k a i , s e z l o n o k a t é s egész 
gas-isitarákai LEGOLCSÓBBAN 

p 

;3rgHtosnáI szerezhet be. 

SZARVAS, II., Csúcs ucca 113. szám. 

S e S y e m á r y k , v á s z o n á r o k , 

női- és férfi-szövetek legolcsóbb árban 

Breitner H. és Fiai 
divatáruházában 

szerezhetők be. Pontos kiszolgálás. 

Négy millió ló pusztulása. Moszkvában 
mélységesen hallgatnak a szovjet gazdálko-
dási terveiről. Tavaly meg azelőtt, ugyancsak 
hangosak voltak a népbiztosi körök a külön-
féle termelési jövendőmondásoktól. „Az öté-
ves terv" megbukott, megbuktatta a paraszt-
ság. Egyebek közt a jószág leölésével is. 
így például elpusztított a nép nyolc millió 
lovat is, mert nem akarta lovát a kollektív 
gazdálkodás kocsija elé fogatni. A szovjet 
külföldről beszerzett, vagy otthon készített 
traktorainak 1.800.000 lóereje pedig még 
moszkvai parancsszóra sem pótolhat 8 millió 
lovat. 

Látványosság Szarvason. Napok óta beszél-
nek az emberek egy látványosságról itt 
Szarvason. Minden este hívják egymást a 
járókelők, hogy el ne mulasszák megtekinteni 
azt a kirakarot, mely valósággal frappirozza 
a nézőket. Gyönyörű, művészi összeállításban 
van itt minden, ami benn az üzletben kapható, 
de legyönyörübbek az áruk kiirt olcsóságai. 
Eláruljuk ki-é ez a kirakat: Stefánié. 

Cukorka-, csokoládé- és 

déligyümölcs a legolcsóbban 

Podmaniczky Jánosnál, 
L, Horthy Miklós ut 12. szám. 

jára vetett szemű halott búvár s ott mese 
lett belőle, ezeket a meséket azután felirta a 
Világ nagyarcára s a Világ arca hol borus-
könnyesre, hol derüskacagásra vált tőle. 

Az emberek arca csodálkozva verődött 
fel a mennyboltos arcra. 

— Nézzétek 1 A csillagos nagyégre 
meséket ró fel bolond Meseíró János. 

S egyrészük elkezdett kacagni a mesén. 
Mint dudaszós násznép, hajrázott végig ben-
nük a kacagás táncos öröme. A másik 
résznek föld felé esett a szeme, szálgyertyá-
val világított deszkaasztal fölé nagy sóhaj-
tásosakat bólogatott a feje. 

S most már reggel, ahogy felkeltek fel-
felé fordították szivük arcát s olvasták 
— olvasták könnyezve — kacagva a csoda-
virágos meséket. 

A mezőn az aratók földnek fordították 
a kaszát s nyele végén könyökölve ráfigyel-
tek a mesére, amit sejtelmes zugásu kalászok 
hullámára irt fel bolond Meseíró János, A 
tengeren a hajósnépek az ő meséit hallgatták 
villámníal csattogó vihar dübörgésében. Mert 
a vihar is eltanulta már tőle a meséket 
mintahogy a télesti kályhák tüze, kertek 
tavaszi felvirágzása, állatok erdőn üvöltő 
vágyakozása. 

Telenőtt minden természethelye illatos 

virággal, meseerdőfával, meseerdőfán trillázó 
madárral s emberek, állatok, kövek, fák 
kacagtak, sírtak s az arcok mostmár ráta-
nultak mesékre örülni, busulni. 

— Mesét, mesét nekünk, Meseíró 
János ! — nyújtották fel a mesekérés vágyát. 

Es Meseíró János lelkében kibomlott 
a mese. 

Minden mese születése egy ember halá-
lát jelentette. Minden ember egy bölcső-
koporsó volt tollahegyén. 

— Mért pusztítod ugy az embereket? — 
kérdezte egyszer egy magányos vándor, aki 
betévedt hideg odújába. 

— En pusztítom az embereket? Hiszen 
én csak meséket írok belőlük, megszépítem 
őket I Mért mondod, hogy én pusztítom az 
embereket? 1 Hát mondják az aratónak, 
hogy pusztítja a búzát, aki korgó gyomrot 
altató kenyérré kaszálja a kalászokat ? 1 
Mondják a fának, ami felszívja az élet véréi-
mert levelek zölcl betűjével írja fel a tavasz 
üzenetét, hogy pusztítja a földet?! Hát pusz-
títom én az embereket, aki friss gyermek-
szájakon gyémántosodó, örökkéélő mesékre 
írom őket? 

Reggelre a vándor is tovább ment. 
Meseíró János mártogatta téntatartójába 

a tollút és irta-irta tovább a meséket. Mese-

madarak szállták tele a világot, mesevirágok 
nyílták be az elgazult kerteket, tornyok nőt-
tek, páncélos büszke vitézek száguldoztak, 
elvarázsolt királyleányok ébredtek. S a mesék 
kiöntő folyama elmosta a mindennapi élet 
partját, mint száraz homokra irt szerelmet. 
Csak az ő arcára nőtt az örök mozdulatlan-
ság s mélyült egyre beljebb. Ő a maga 
mosolyát, könnyét is odakente az embere-
kére — hadlegyen több azoknak. 

Egyszer azután megállt kezében a toll. 
Megállott akkor, amikor éppen felemelt rrár 
húszéves lány téntatartós puha szivére. Ami 
eddig sohasem történt meg, a szívből, mint 
megütött kristályból felcsengett valami soha-
sem hallott tiszta mesélés, mielőtt a meztelen 
tollú megfürödhetelt volna habjaiban. Es 
Meseíró Jánoson felfigyelt a kétarcú mese 
halgatás. Tollúját lefelénézőre fordította, 
mint azok az emberek ott kinn a mezőn a 
kaszát. A naptükör éppen egy sugarát ejtette 
a tollba s azon csodálva látta meg a saját 
barázdák fölé tavaszodó arcát. 

— Olyan ujszépségü ez a mese, ami-
lyent még sohasem írtam — szökött át rajta, 
mint vadraeresztett nyíl, a magáraujjongás. — 
Ezt a mesét nem adom az embereknek, — 
gondolta — ezt magamnak tartom I 

Hazaszaladt, ablakot vágott a barlang 
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Én szeretem a szürke madarai, 
Amely a fénytől elbuvik ; 
Sötét kémények mögül szól a hangja: 
Kuvik, Kuvik l 
Nem ért a dalhoz, nem tanult zenésze 
Erdőnek, rétnek; nem viharmadár, 
Előtte éj, mögötte árnyék, 
A babona és szitkok szava jár, 
S van ugy, hogy rögök repülése 
— Én soha meg nem dobnám mégse — 
Mert ő a dalok üldözöttje, azoké, miket soha 

[sem tanult 
És nem hibája, hogy a röpke trilla 
Magányos torkán vijjogásba fult. 
A fénynek fáradt, kóbor menekültje, 
S hol késő éjjel lát egy ablakot, 
A messzeségbe hirdeti a mécsest, 
Amit talán egy haldokló hagyott 
Az árva ablak néma csendjén. 

így van ez a kuviknál rendjén ; 
Én szeretem e szürke madarat. 
Dalát, amelyből soha nem lesz ének, 
S az ő nyarát, a borongó nyarat, 
S fényét a haldokoló mécsest, 
S palotáját, a kémény tetejét, 
A sikoltást a bus madár szivéből, 
Az el nem zengett éjjeli zenét. 
Én szeretem e szürke kis madárkát, 
Hisz a lelkemmel társtalan rokon; 
Együtt éneklünk babonában, éjben 
Csöndes várromon, bus kéményfokon. 

MIKLÓS VITÉZ. 

Amilyennek én szeretném látni 
A Szarvasi Újságot 

Magyar barátsággal üdvözlöm Szarvas 
legelsőbb napi lapját, melyet a sajtónak lel-
kes, kipróbált munkatársai indítanak e szám-
mal útjára, Az Alföld rónaságán nem zúgva 
törtet a folyó vize, csak szelid csöndességben 
fodrozódik árja beágyazott medrében. Gyárak 
gépeinek zakatolása, hangos piacnak kináló-
kereső lármája nem igen zavarja a mi köz-
életünket. Igazgatásunk sem terjed ki százez-
reknek közügyére, csak egy szerény járásnak 
központja vagyunk, kizárólagosan mezőgaz-
dasági területen, ahol az esztendőnek egyik 
fele szinte egészen eseménytelenségben, a 
másik fele évszázadoknak kiforrott, hagyomá-
nyos szorgosságában telik el. Társadalmi éle-
tünk is a maga megszokott ismédlődéseiben 

! meg 
Legolcsóbban, legjobban, 

ugy cipőszükséglelét, mint divatcikkeit 

FENYŐ LÁSZLÓ 
üzletében szerezheti be. 

Fórumunkon országos viszonylatú politi-
kai mérkőzések nem történnek. De egy nagy 
kulturáju, népes, honi felekezetnek egyik met-
ropolisában — amely az országnak oly sok 
kiváló férfiút adott már, és ahol más honi 
felekezetek is képviselve vannak — a komoly 
és rutinos újságírónak mégis akadhat tarlója 
anyagának összegyűjtésére és ha ezt nívósán 
és ízlésesen tálalja fel olvasó közönségének; 
ha lelkiismeretes, céltudatos megfontoltsággal, 
mindenek megértésével s főképen a békesze-
retet jegyében, válalkozása nagy hoderejé-
nek tudatában teljesiti, ugy hamarosan nép-
szerűvé teheti magát olvasóközönsége előtt. 

Sors sujtottságában e vergődő országnak 
minden erejére szüksége van. Es ha az Isten-
adta erő ideális lelkületével a közszolgála-
tába kívánkozik, ugy az minden megbecsülé-
sünket megérdemli.Minden okunk megvan arra 
a föltevésünkre, hogy e lapnak munkatársait 
céljaik kitűzésében nemes törekvés vezeti, 
hogy a békét, az egyetértést, az emberszere-
tetet, a testvéri összhangot, a harmonikus 
együttműködést az áldásos alkotást akarja 
azzal a tiszteletreméltó önmagabizással 
szolgálni, amellyel válalkozását megindítja. 
Ezért kézséggel csatlakozom azokhoz, akik e 
vállalkozásukia Istem áldását kívánják nekik. 

Szarvas, 1932. december hó 23. 
Kelemen Albert 

képesített rabi, prédikátor. 

Külföldre utazók részére valutát a 
hivatalos árfolyamon kiszolgáltat a 
Szarvasi Takarékpénztár a Nemzeti 
Bank által engedélyezett mennyiségben, 
útlevél és vasúti jegy ellenében. Az út-
levelet és vasúti jegyet rövid idő alatt 
beszerzi. 

DAUDA SÁMUEL uriszabósága 
I,9 Horthy Miklós uí 4. 

Mindenféle férfiruhák, a legújabb divat szerint 
készülnek. 

mindennemű épületfa, tűzifa, szén, koksz, brikett 

olcsó áron kapható. + • + 
Cementáruk, kűtkávák, járdapallók, álllandóan raktáron. 

Pontos kiszolgálás! Pontos kiszolgálás! 

sötétjére, hogy levegő és napfény szélesen 
boruljon be rajta. Tisztára söpört mindent. 
Könnyel mosott fehérre, mosollyal virágzott 
illatosra minden szegletet. Simogató féltésből 
font gyékénnyel takarta a küszöböt és fel-
gyújtotta a szeretet örökmécsesét. Azután, mint 
áldott mennyasszonyt vezette be a lányt, éle-
tének ébredését. Boldogan telt-vett körülötte. 
Pompázó gyümölcsöket és vadakat hordott 
eléje. Őszi éjszakák harmatából melegített 
rózsvioKijos fürdőkot. Füvek bársonyából szőtt 
hozzá lepedőt. Esténként pedig odaült ágyá-
hoz, ráhajtotta szivét, mint nagy vámpirszá-
jat, a lány szívére s itta a mese harsonásan 
buzgó meleg vérét. 

De nem tartolt ez így sokáig. 
— Elloptad a legszeb mesét tőlünk, — 

üvöltőit a rekedt torkok kórusa. — Mesét! 
MesH I 

És bolond Meseíró János odahuliott a 
frissen veteti nyoszolyához. Feltört benne a 
nyelveitépő fájdalom, agyára boruló éjszaka 
ködén tul látta már csak a lányt. Kiállott a 
barlang szája elé s felirta az Elet gúnyos ar-
cára a legglóriásabb, legszebb mesét, Es az 
embereket egymáshoz ölelte a fájdalom, ára-
dóra sirt vizek kiöntötték medrükből, a fákat 
földre hajoltatta a szomorúság s az egész 
világból kicsordult a gyönyörűség, mint telt 

serlegből a bor. 
Meseíró János arcát, mintha éjszakai tüz 

verte volna fel. Rémséges árnyak lobogtak rá. 
Poklok ördöglármás kárhozatát idézték benne 
a szárazon felsipoló csontok. S mikor az 
utolsó betűt is felirta, hegyeket hánykódtató 
irtózat verte a földre s véres szájjal falta a 
sarat maga alatt. 

— Mért sirsz, Meseíró János? — kér-
dezte egy gyermekhang. 

— Ki vagy te ? —- emelte fel fejét Mese-
író János. 

— A gyermeketek. — Gügyögte vissza 
a csöpp száj. — Lehullottam tollad hegyéről, 
mikor az anyám meséjét irtad fel. 

Meseíró János felkelt. Karjára vette, oda-
fektette az anyja fekete nyoszolyájához. Maga 
pedig kiment az erdőbe, kiválasztotta a leg-
virágosabb, legsejtelmesebb zugásu fát. Alá-
állt csákányával és kivágta. Azután odacipelte 
odúja elé, szerszámokat vett s elkezdte furni-
faragni, gyalulni, míg végül elkészült a ko-
porsó és a bölcső. Ugyanegy fa virágfosztott 
testéből, ugyanegy kézzel gyalulva ki. Bevitte 
őket a szobába. A koporsóba belefektette a 
halott mesét, a bölcsőbe a sugárkoronás uj 
életet, maga pedig odaült közéjük és irta-irta 
tovább a régi meséket, mert az emberszájak 
tovább rikoltottak: 

— Mesét! . . . Mesél! . . . 
A Mesék azonban már nem csillapították 

le a sziveket. 
— Nem ilyen mesét nekünk I A jövendő 

meséjét 1 
A gyermek ugy fénylett, mint ünnepi kis 

gyertya, 
— Azt nem adom! Az az enyém ! . . . 
A tömeg zúgott és követelt: 
— A jövő meséjét nekünk I 
— Mindent, mindent csak tinéktek adtam, 

belétek öntöttem a mese életszerettető balzsa-
mát, Es mégsincs szánalom bennetek. 

Odaült a bölcső és koporsó közé, még-
egyszer végigcsókolta szomorú szemével. 

— A tegnap meséje meghalt — köny-
nyezte, amikor a koporsóra nézett — a hol-
nap meséje élni fog — kacagott le a fehér 
bölcsőre — a ma meséjével még tartozom 
az embereknek — szürkült a tollról vissza-
néző saját arcára. 

A felgomolygó emberhegy már ott mo-
rajlott a barlang lábánál. Meseiró János pe-
dig felemelte tollát, uj hegyre hegyezte a sok 
mesén lekopott hegyét és belemártotta a ma 
meséjének téntatartójába. A toll sziszegve 
fúródott szivébe, de luhuzní már nem tudta 
s a leiratlan mese omló buzogással csordult 
elő s mint szökő ár nőtt mind magasabbra 
és magasabbra, mig tengersirjába nem te-
mette bolond Meseiró Jánost . . . 
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Az éjfél sötéten bámul a szobámba, 
S a lámpa tüzére átkot ereget; 
Üveg homlokára titkos kezek írnak 
Kormos kis betűkkel esti rímeket. 

Aranyos fénykarját a lelkemen érzem, 
Az óra ütése perceket dalol; 
. . . Mintha hallanám a föld szivét dobogni 
A keleti lelkű szőnyegek alól. 

A lámpa lángnyelve énekel a nyárról: 
Apró fény billentyűk forró ajakáról 
A tüz muzsikája ömlik szerteszét. 

Puha csendbölcsőben zokognak a hangok, 
S a szivem tornyában lágy emlékharangok 
Szentelnek a télnek egy tavaszmesét. 

I f j . vitéz ZERINVÁRY SZILÁRD. 

Standingei- József bucsuziatása. A helybeli 
forgalmiadóhivatal . áthelyezése alkalmával 
Staudinger József főnök tiszteletére, szomba-
ton bucsuvacsorát rendeztek barátai a Köz-
pont-szálló éttermében. A távozó főnök hiva-
tali és társadalmi érdemeit Orosz Iván mél-
tatta. Dr Tóth Pál képviselő beszédében ki-
emelte a Staudinger évtizedes becsületes és 
kötelességtudó hivatali működését. Pajtás 
Gyula békésszentandrási főjegyző meleg sza-
vakkal ismertette Staudinger múltját. Az ün-
nepelt elfogódottan köszönte meg az ünnep-
lést. Szerdán este az „Otthon" vendéglőben 
szüle baráti körben, Liszka Ferenc ev. segéd-
lelkész és Orosz Iván mondott búcsúbeszédet. 

oras 
órát, ékszert olcsón javit. 

ARANYAT, EZÜSTÖT VESZ I 
Piactér. (Katolikus-iskola) 

Az épiteni akaró ifjúság 
vállalkozása a Szarvasi Újság 
Napilapot hozott a Jézuska Szarvas 

községnek s a szarvasi járásnak. Nagy szó 
ez 1 Az épitő, alkotó vállalkozás mindig meg-
becsülendő volt, de különösen megbecsülendő 
és felkarolandó most. 

Szinte hihetetlenül hangzik, hogy ma 
merjen valami ily vállalkozásba kezdeni! 
Körülöttünk a gazdasági válság szűnni nem 
akaró dühöngő vihara zug és halomra dönti 
az évtizedek, sőt évszázadok szilárdnak hitt 
alapokon nyugvó alkotásait. S a leomló 
falak, repülő téglák között, Istent kisérő orkán 
zúgásban elindul egy kis pont, a Szarvasi 
Újság, hogy megkezdje az épitő munkát. 

Páratlan merészség, önbizalom kell 
hozzá, hogy valaki a félig beomlott, még 
recsegő, ropogó épületbe rohanjon, kitéve 
magát is a pusztulás fenyegető veszélynek 
és saját hátával támasztva az ingó falat, 
közbe lábaival kotorva a törmeléket keresse az 
alapot, melyre az első épitőtéglát elhelyezheti. 

De ne felejtsük el, hogy Bátraké a 
szerencse. Legyünk rajta mindannyian, hogy 
a közmondás beteljesedjék. Csoportosuljunk 
minél nagyobb számban azon Ifjú Gárda 
köré, amely vállalkozást megindította, támasz-
szuk meg mi is hátunkkal az omló falakat. 

segítsünk Nekik megkeresni azt a biztosan 
szilárd és mégis megfelelően rugékony alapot, 
amelyre építve az épület a mostaninál erő-
sebb viharral is sikerrel dacolhasson. 

Értsük meg a Jövőt magában rejtő 
Ifjúság megmozdulását és hívó szavát, mely 
azt kiáltja felénk, hogy az építkezést már 
most meg lehet kezdeni, csak ne a régi 
korhadt, magát csupán szavakban kiélő, de 
a komoly munkától visszariadó, hanem 
határozott célt valló, attól el nem tántorítható, 
tettrekész, összeszorított fogakkal némán 
küzdő „positiv, reális, nemzeti" alapra. 

Dr Král Pál 

villanyerőre berendezett „HATTYÚ"-mosodá-
jában, Szarvason: 

Gallértisztitás darabonként . . 12 fillér. 
Ing, keményre vasalva . . . 50 fillér. 
Frakking mosva és vasalva . 80 fillér. 

Továbbá női diszkézimunkák, csipke- és 
kézimunkafüggönyök és egyéb mosható ruha-

nemüek jutányos áron elfogadtatnak. 
SZARVAS, II, KOSSUTH UTCA 36. SZÁM. 

Tűzifa és szén áraimat leszállítottam l 

eoolcsóhb ! 
Tegyen egy próbarendelést és meglesz elégedve. Nagy raktár 
és nagy v á l a s z t é k különféle szenekben és tűzifákban. 

Reklámcikkeim 100 kg-ként házhoz szállítva: 
Darabos lignitszén 2 '80 P 

9 
Dorogi aprított tűzifa 3 '40 . P özdi darabos szén 4.— P 

Ruhrvadéki diókoksz a ieí 
Olcsó árak! Pontos mérlegelés! Előzékeny kiszolgálási 
Minden kisebb tételt is HÁZHOZ SZÁLLÍTOK. 

Telefon 26. 

BUK ADOLF 
tűzifa- és szénkereskedő. 

Szarvas, Piactér. 

Telefon 

120. 
Alapítva 

1859. 

vas-, szerszám-, műszaki- és háztartási-cikkek kereskedése 

EGYEDARUSITASOK: 

JOBBÁGY- és PERPETUUM 2 aknás kályhák, 

ALFA-tejseparátorok és tejgazdasági cikkek. 

„FLINK0TE" hidegen kenhető asfalt-emulsió 

nedvesfalak szigetelésére és padlóburkolásra. 

Képviselete 
a világhírű 

RUD.SACK 
ekéknek. 

ÁLLANDÓAN NAGY RAKTÁR KÉSZLETBEN: 

Rudvas, vaslemez, sodrony és sodronyszeg, 
csavaráruk, ekefejek, ekevasak, „TIGRIS"-acél-
villák és HERKULES-ásók, törhetetlen zománcu 
PÁNCÉL-ZOMÁNC öntöttvasedények, horgany-
zott- és bádogáruk, festékek, olajok, lakkok. 

Műszaki cikkek: mint gumicsövek, KLINGERIT és ASBESTtömitőlemezek- zsinórok, 
HENRY rugós olajozók, STAUFER kenőszelencék, feszmérők. Autó- és traktor-
olajok és zsírok. Kátránypapir, aszfaltlemezek tető- és padlóburkolásra. Szigetelő-

lemezek parafahintéssel. 

Megbízható áruk, olcsó árak, gyors és pontos kiszolgálás! 
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Városi tanácshoz 
Volna egy kérésem, 
Gyalog járó-kelő 
Közönség nevében. 

Az utcán, amelynek 
Szolid neve „Görhe*' 
Ne kívánják, hogy az 
Ember lábát törje. 

Lévén az átjáró 
Padlója oly korhadt} 

Hogy nagyon is ráfér 
Alapos orvoslat. 

Szerkesztői 
üzenet 

F. M. Versek ma már csak szépirodalmi 
folyóiratokban kapósak, politikai lap nem 
szívesen fogad kísérleteket. Prózát küldjön, 
ha megfelel, örömmel hozzuk, Sőt, megfe-
lelő, humorostárgyu prózát még díjazunk is. 

L. Gy. Szerkesztőségünknek két belső és 
tizennégy külső munkatárs dolgozik. A lapot 
éjfélkor zárjuk. 

S Z Í N H Á Z 

Ne halogassák ezt 
A tavaszig — kérem, 
De hozassák rendbe 
Még a folyó évben. 

Ne mondják, hogy olyan 
Mostoha a világ: 
Hogy uj padlódeszka 
Manapság ritkaság. 

De ha igy van, akkor 
Küldjenek egy Tótot, 
Ki a padló lukra 
Szegezzen egy fótot. A. B. 

mán táncoskomikusnok. A társulat tagjai 
között van Somlay Arthur leánya Somlay 
Júlia is. 

Az Árpád szálló nagytermét az elmúlt 
hetekben renoválták, Az eredeti alakjában 
állították vissza azokat a díszítéseket, ame-
lyeknek messze földön nincs párjuk. Ezzel a 
renoválással kapcsolatban az a terv merütt 
fel, hogy a község épittett egy szétszedhető 
színpadot, mert a múltban a legtöbb rongálás 
éppen a különböző helyről összeszedett szín-
padok ki- és e hurcolása miatt történt. El is 
határozta az elöljáróság, hogy hogy a nagy-
terem méreteinek megfelelő színpadot fog 
felállítani, amely az előadást rendező egye-
sületek, vagy színtársulatok részére mérsékelt 
dijért lesz átengedve használatra. 

Guiyásék 
januárban mennek 

Kaposvárról Csabára 
Gulyás Menyhért színtársulata jelenleg 

Kaposváron játszik és onnan január közepe 
táján jön Békéscsabára. Kaposvárott a tár-
sulattal megvannak elégedve, az igazgató 
kérelmére a város fűtési szubvenciót is ad 
Gulyásnak. Hir szerint a társulat igen jó 
erőkből áll, Legutóbb a Weekend előadásán 
igen nagy sikere volt Harsányi Margitnak, 
Rultkay Marikának és különösen Erdődi Kál-

•en Isela 

Déri Béla vezetése alatt álló Országos 
Kamarasziház jelenleg Győrött játszik, éspe-
dig nagy sikerrel. A kitűnő együttesből külö-
nösen Nádor Olga és Miskey József viszik 
el a siker oroszlánrészét. 

A t 
A 

emlékversenyről 

sportember — s akkor tragikusan elmúlt. 
Szarvason töltött ifjúságának emléket 

állittandó, megmozdult az ország vivótársa-
dalma, hogy részt vegyen a január 22-én ren-
dezendő országos Terstyánszky emlékverse-
nyen. Legyen Szarvas társadalma méltó há-
zigazdája a legnemesebb vendégeknek, A 
meginduló Szarvasi Újság pedig sportrovatát 
vitéz Terstyánszky Ödön emléke előtt tisz-
telegve indítja útnak az ő szellemében: El-
lenfelet soha le nem becsülve, mindig teljes 
tudással küzdve, nem ellenszolgáltatásért — 
a győzelemért — az igazságért. dk. 

Az angol felfogás kettős vezér-elve: az 
első pár cipőfűző elfogadásánál megszűnik 
az amatőrség s a második: küzdelemben 
mindig a maximumát nyújtani annak, amit 
a versenyző csak teljesíteni képes. Aki ez-
ellen vét, az nem korrekt versenyző, az nem 
gentleman. A sport etikai dekadenciájában, 
mely majdnem az egész világon megcsúfolni 
igyekszik a tiszta sport felfogást, talán egye-
dül a magyar vivósport az, mely tisztán — 
minden mellékszempont félrelevésével — az 
absolut amatőrszellemet átmenteni igyekszik 
a mai zavaros időkön keresztül. Hogy ezt 
könnyen, minden zökkenő nélkül megtudja 
tenni, annak alapja abban a kimeríthetetlen 
erkölcsi bázisban van, melyet nemcsak mos-
tani, de régi versenyzői alapoztak meg. Es 
ennek az ideális sportférfi alakjának tökéle-
tes megtestesítője volt vitéz Terstyánszky 
Ödön, küzdeni a győzelemért szívvel-lélekkel, 
teljes tudással mindig, egy meleg kézszorí-
tás, akár az olympiai babér a cél. 

Ellenfelét soha le nem becsülve, ellenfél 
előtt soha meg nem hátrálva — ellenszol-
gáltatásnak még a gondolatát is, lerázva 
magáról, glorifikálva állott előttünk az ideális 

i o 
VASÁRNAP, dec. 25. 

8.30: Hírek. 9: Református istentisztelet. -
10: Egyházi zene és szentbeszéd a belvárosi 
plébánia templomból. 11.30: Evangélikus is-
tentisztelet a Deáktéri templomból. 2: Gramo-
fon hangverseny. 3: A m. kir. Földmivelésü-
gyi Minisztérium rádióelőadássorozata. 3—3.4h 
(Budapest II.): Gramofohangverseny. 3.45: Az 
iskolánkivüli népmüvelés rádióelőadésa (Rá-
dió Szabad Egyetem) 430: Pontos Időjelzés, 
időjárás jelentés. Utána szalonzenekari hang-
verseny. 5.45: „A magyarországi őskeresztény-
ség emlékei" 6.15: Kiss Lajos és cigányzene-
karának hangversenye. 7.40: Operettelőadás-
a Stúdióból. „Leányvásár". Operet három fel-
vonásban. Utána pontos időjelzés, sport- és. 
ügetőversenyeredmények. Majd Guttemberg 
György szalon- és jazzenekarának, valamint 
Horváth Gyula cigányzenekarának hangver-
senye, Kalmár Pál énekszámaival. 

HÉTFŐ dec. 26. 
9.30: Hirek. 10: Egyházi zene és szentbe-

széd a budavári koronázó főtemplomból. 
11.15: Görögkatolikus istentisztelet Rózsák-te-
rén lévő gör. kath. magyar plébánia templom-
ból. 12.20: Matiné a Labriolla-szinházból. 2.15:. 
Gramofonhangverseny. I. 3.45: Manchen 
Mariska e. fiatal lányok számára. 4.10 A m. kir. 
Mária Terézia I. honvédgyalogezred zeneka-
rának hangversenye. 4.45 Pontos időjelzés, 
időjárásjelentés. 5.30: „A mai Bethlehem". 
lieigl László dr. előadása. 6: Magyar nóták. 
Előadja Nagy Margit és Pertis Jenő cigány-
zenekara. 7.25: A mf kir. Operaház előadá-
sának ismertetése. 7.30: A m. kir. Operaház, 
előadásának közvetítése. „János vitéz". Az 
előadás után: Pontos időjelzés, sporteredmé-
nyek. Majd: Bura Károly és cigányzenekará-
nak hangversenye. 

KEDD dec. 27. 
9.15: Az Országos Postászenekar hang-

versenye. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálaL 
12: Déli harangszó az Egyetemi templombók 
időjárásjelentés. 12.05: A rádió házikvinteljé-
nek hangversenye. 12.25: Hírek. 1: Pontos-
i dőjelzés. időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: 
Hirek. élelmiszerárak, piaci árak, árfolyam-
hírek. 4: Asszonyok tanácsadója. 4.45: Pon-
tos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: Le-
tűnt pesti nemzedékek." Palóczy Edgár fel-
olvasása, 5.30: A Mándits szalon- és jazz-
zenekarának hangversenye. 6.45: „Keleti 
mese." Irta és felolvassa' Kenedy Géza. 7.15: 
Gödöllői Vidák Sándor és cigányzenekarának 
hangversenye. 8.15: „A kiadóhivatal.' 
Berkes Róbert előadása. 8.45: A m. kir. 
Operaház tagjaiból alakult zenekar hangver-
senye. 10.10; Pontos időjelzés, időjárás-
jelentés, hirek. Majd Gramofonhangverseny. 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr T Ö K A Y L Á S Z L Ó . 
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hirdetés. 

A Szarvasi Újság 
telefonszáma 6 



12 oldal 

HPROHIBOETÉSEK 
Apróhirdetések díjszabása: 

Tiz szóig hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-
nepnap 4 fillér, vaslagbetüvel szedett szónál duplán 
számit. A hirdetések ára postabélyegben is beküldhető. 

. Ruháit varrassa Gunda uríszabónál. III. 
ker. 199. . 
- Figyelem! Galáth uriszabó műhelyt nyit. 

I. ker 347 alatt. 
, Csak ugy áll jól ruhája, Ha Kugyela 

csinálja. II. ker. 17. 
. Fák idő és szakszerű kezelését, permete-

zését vállalja Varga volt egyházi kertész. 
. Kiadó üzlethelyiség. I. ker. 276. Érdeklődni 

ugyanott. 

. Tartós és szép cipőket csak Pintérnél 
kaphat. III. ker. 241. alatt. 
. 140—150 kilós érett sertést vennék. Aján-

latokat I. ker. 270. sz. alá kérem. 

. Autó és traktoralkatrészek, Cordatik autó 
gumik legolcsóbban Garay Pál vaskereskedő-
nél kaphatók. 
. Olcsó karácsonyi vásár a Hattyú íllatszer-

tárban. Katolikos iskola. 
. A takarékos régen már, Hürkecz-féle cipő-

ben jár. 
. A Szent István pótkávés fejeket, bélye-

geke tgyü j t s eös sze j ^ 
. A Singer varrógép rt. megbízottja Beleznay, 

Donner Á. mellett Szarvas, 
. Az Országos Kislakásépitő Takarék 

Szövetkezet megbízottjával a katolikus 
iskola épületében lehet értekezni, Piac-tér 
Szarvas. 

SZARVASI UJSAG 
1 t /C / fa» fau. 

. Tüzelőanyag szükségletét jutányosán a 
TAKÁCS-FÉLEFAKERESKEDÉSBEN szerez-
heti be. (Telefon 47.) 

Plitse be s z o b á j á t , mielőtt 
megfázna. De ne 
dobja ki 

p é n z é t i s m e r e t l e n szénre, 
fára. Honthyná l 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 

a z o n n a l tegyen egy próba-
rendelést. 
Haviár Dani u. 83. 

A szarvasi k ö z ö n s é g 
kedvenc bevásárló helye 

rőfös- és divatáruüzlete 
KUSSUTH UCCA. PIAC-TÉR 

Illatszerek, piperecikkek 
legolesóbb b e v á s á r l á s i 

forrása 

Székely Mór 

SZARVAS, HORTHY MIKLÓS UT. 

Elegánssá teszi Önt 

a Korbelynál készült ruha. 
Angol uri- és egyenruhák. + Pontos munka. • Szolid árak. 

Szarvas, a Postával szemben! 

Tisztelettel értesítem Szarvas nagyérdemű közönségét, hogy a 

Központ szállodát 
és éttermet 

átvettem s azt teljesen átalakítottam. Ebben a szakmában el-
töltött multam garancia arra, hogy ezen uj üzememet is a 
a legnagyobb körültekintéssel fogom vezetni. 

Jelszavam s A legfigyelmesebb Szíves pártfogást kér 
kiszolgálás mellett minden- V A Í m w A i - C ó n r i n r 
ben, a mai viszonyoknak W i g n e r ^ a i l O O r 
megfelelő árak. vendéglős. 

• / es ujevi a 
és 

a legnagyobb választékban, a legjutányosabb árakon RÉSZLETRE is vásárolhat 

Fleischer JenÓ óra- és ékszerüzletében. 
NAGYVÁLASZTÉK MINDENFAJTA OPTIKAI CIKKEKBEN! = 

Ha Ön is azt akarja, 
hogy az ünnepek alatt gondjai ne legyenek, 

ugy csak Stefáninál 
vásároljon, ahol most 

minden olcsóbb 
mint máskor. 
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Ha szép és tükörfényes GALLÉRT akar, 

a k k o r tisztíttasson S á r k á n y n á l , 

darabonként 10 filléres árban. 
II., gr. Csáky Albin (Vasút) ucca 230. 

a 

RADVANSZKY 
HITEL. ÉS INGATLANIRODÁJA 

(Szarvas, II., Nagykunsági ucca 58. szám.) 
díjtalanul ad felvilágosítást az érdeklődőknek. 

üveg-, selyem? és fafestés, ba> 
bajáiékok megrendelésre is ké)\ 
szülnek és állandóan kaphatói 

oki tanítón ő, iparm üvészn ön él 
Szarvas, IV., Beliczey ut 224 

Szarvasi Közlöny Nyomda- és Lapkiadóvállalat nyomdája, Horthy Miklós ut 9. 
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