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Nemzetnevelés
Irta: Dr. Hóman Bálint

m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter

Nemzedékünknek és a közvetlen utánunk 

következőknek az a kiváltság, vagy talán in

kább teher jutott osztályrészül, hogy a világ- 

történet fordulópontján élve, aktív részesei 

lehetünk egy világszerte észlelhető szociális, 

gazdasági, politikai és kulturális átalakulásnak. 

Ennek az átalakulásnak sodrában mindannyi' 

ónknak elemi kötelességünk a helyes tájéko

zódás űtfát keresni. Szellemi áramlatok, elméleti 

ideológiák, gyakorlati politikai irányzatok, tár

sadalmi, gazdasági, művészeti, irodalmi törek

vések éles küzdelmei közepette kell keresnünk 

a helyes irányba vezető utat. Az útkeresésnek 

ez a reánk háruló kötelezettsége ösztönöz arra

- la, hogy a nemzet és az emberiség jövendő 

életében irányitó szerepre és alkotó munkára 

hivatott ifjú nemzedékeket is felvértezzük a 

jövő küzdelmeire, az egymással ellentétes és 

egymással harcban álló áramlatok között leendő 

tájékozódásra. A nevelés problémája a nemzet- 

politika központi kérdésévé nőtt. De mik le

gyenek a nevelés alapelvei ? A nemzetnevelés

ben — meggyőződésem szerint — távol kell 

magunkat tartanunk az önmagukat csalhatat

lannak hirdető, de történelmileg még ki nem 

próbált szélsőséges ideológiák és pártpolitikai 

elgondolások túlzásaitól. A nemzet egyetemes 

érdekeit szemünk előtt tartva kell a nemzet- 

nevelés alapelveit és alapeszméit megállapíta

nunk. A nevelés célja oly szilárd, egészséges 

világszemlélet megalapozása és kimunkálása, 

amely az ifjúságot későbbi hivatása körében, 

teljes értékű és közérdekű munkára teszi ké

pessé. Ennek a világnézetnek az emberi, köz

életi, hivatási etikának legmagasabb értelme

zésében megnyilvánuló erkölcslség és az emberi 

közösségtudat adja a tartalmát. S ez az erköl- 

csiség — felfogásom szerint — csak vallásos 

alapon, az a közösségtudat csak nemzeti alapon 

juthat teljes kifejtéshez; világszemléleti neve

lésünk tehát csak spirituális irányban haladhat. 

A világszemlélet szilárdságának és biztonságá

nak azonban előfeltétele az is, hogy e szem

léletben az öntudat és önismeret, az önbizalom 

és önkritika teljes egyensúlyban legyenek. Val

lásos és nemzeti nevelésben kell ifjúságunkat 

részesítenünk, de a jelszavas és külsŐséges 

vallásossági hazafiasság eszközeit és módszerét 

mellőzve a meggyőződés bensőségének kifej

lesztésére kell törekednünk. Ezt a világszem

léleti nevelést valamennyi Iskolafajtában a 

nemzetismereti oktatás keretében kell elvégez

nünk és a magyw ifjúságnak ezzel az egész

séges nemzeti vil4j}9zemlélettel felfegyverzett 

nemzedékéi biztos szemmel és határozott lépé

sekkel fognak korunk társadalmi ćs politikai 

útvesztőjében tájékozódni. Spirituális világszem

léletünk azonban nem lehet akadálya, sőt elő-

segítője kell, hogy legyen a materiális boldo

gulásnak is. Ezért a magyar ifjúságnak már az 

iskolában meg kell ismerkednie a magyar élet 

most és a jövendőben aktuális gyakorlati prob

lémáival Is, hogy a nemzet egyeteme érdeké

ben és szempontjából hasznos munkálkodásra

legyen képes. A magyar ifjúságban meg van a 

tehetség, az erő és a gyakorlati készség, hogy 

nemzetnevelésünknek ezt a magas célkitűzését 

valóra váltsa. Csak akarat kell hozzá és tar

tózkodás mindattól, ami az itt kijelölt alap

elvekkel ellentétben áll.
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A Szarvasi Vajda Péter gimnázium tanulói 
az „Iglói diákok11 cimű vígjátékot adják elő

A közönség nagy érdeklődéssel várja a diákok műkedvelő-előadását
az intézet tornacsarnokában Farkas 
Imre hangulatos, zenés vígjátékét az 
„Iglói diákok“-at adják elő a követ
kező szereposztásban : Petki János, 
polgármester: Szűcs Lajos ; Pali, a fia: 
Harmati György; Tircsák Tódor, tanár : 
Szakara György; Éviké, a leánya: 
Varga Margit; Az igazgató : Enessey 
István; Kern, tanár: Takács András; 
Styaszny, tanár: Szekera Pá l; Koszt- 
rapszky, tanár : Polónyi Emil; Holéczy 
Pista, diák : Bulik András; Kúdelka 
Tóni, diák: Kőhegyi Endre; Szidor Ákos, 
diák: Krajner György; Simák, pedel
lus : Benczúr György; Odrobina, kocs- 
máros: Glózik Pál; Csapos: Ladányi 
Mihály; Rendező: Mázán László. Az 
előadást Szarvas közönségének támo
gató érdeklődésébe ajánljuk és a ren
dezőség meghívását ezúton tolmá
csoljuk.

A Szarvasi Vajda Péter ev. gim
názium érdemes tanári kara a korral 
haladó szellemiség követelményeinek 
és a modern pedagógiai alapelveknek 
mindenben igyekszik eleget tenni és 
ezek a felemelkedés jegyében történő 
megnyilatkozások az ifjúság életre való 
nevelésében igen nagy fontosságot 
nyernek. Az ifjúi önállóság és jellem
képzés hathatós segédeszközei a mű
kedvelő-előadások is, amelyekben az 
utóbbi időkben oly dicséretes buzga
lommal vesz részt az intézet ifjúsága 
is. Az elmúlt években már több ügye
sen megrendezett és szépen előadott 
előadást élvezett Szarvas közönsége 
és most, hogy az Önképzőkör egy 
újabb előadást hirdet, méltán előzi 
azt meg nagy érdeklődés a közönség 
körében. Az ügyes diákok vasárnap, 
e hó 31-én este fél 8 órai kezdettel

Megalakult a Szarvasi Járási Ipartestület
Az alakuló közgyűlés dr. Ugrin László főszolgabíró elnöklete mellett, 

póldás rendben folyt le. — A testület elnöke Medvegy Miklós, 
alelnöke pedig Kohút Mihály lett

Mint azt már lapunkban ismertettük, — az 
iparügyi miniszter rendelete értelmében — a ki
sebb iparteslületek egybevonásával járási ipar- 
testületek létesülnek. A rendelet értelmében köz
ségünkhöz Békésszentandrás,-Öcsöd. Csabacsűd 
és Kondoros lett csatolva. Az alakuló közgyűlés 
vasárnap délelőtt folyt le igen szép érdeklődés 
mellett, amelyen dr. Ugrin László járási főszolga
bíró, Moldvai Béla iparhatósági biztos, köz- 
igazgatási jegyző és dr. Dörnyei József ipl. ügyész 
jelentek meg. A közgyűlésen az érdekelt községek 
iparosai is képviseltették magukat. A közgyűlésen 
dr. Ugrin László járási főszolgabíró elnökölt, 
üdvözölve a megjelenteket a közgyűlést meg
nyitotta. Majd ismertette az iparügyi miniszter 
rendeletét és felszólította a közgyűlést, hogy a 
fentebb említett községek iparosainak bevonásá
val a Szarvasi Járási IpartestQlet megalakulását 
mondja ki. Ennek megtörténte után az eddig 
érvényben lévő testületi alapszabály néhány pont
jának módosítását telte szükségessé a megala
kulás. A közgyűlés a módosításokat elfogadta. 
Az elnöklő főszolgabíró, tekintettel az átalaku
lásra, a módosított alapszabály értelmében új 
elnökség és elöljárósági tagok megválasztását 
rendelte el. Három szavazatszedő bizottságot á l 

líttatott fel és bejelentette, hogy a szavazás tit
kosan történik és tart délután 4 óráig. A vá
lasztás ellenőrzésével Moldvai Béla iparhatósági 
biztosi bizta meg és a szavazás idejére a köz
gyűlést felfüggesztette. Este, a szavazatok össze- 
számlálása után dr. Û rín László főszolgabíró a 
közgyűlést újból megnyitotta és a választás ered
ményét ismertette, mely szerint elnökül Medvegy 
Miklós szabómestert, alelnökül Kohut Mihály gép
lakatost választották meg. Elöljárósági rendes 
tagokul : Gyebnár András. Tomasovszki István, 
Kornidesz Sámuel. Pálkó György. Holub János, 
Rohony István. Huszárik Pál, Simkovics Pál, 
Matusik Mihály. Miloszrdni János, Fábri Ferenc, 
Králik János, Szűcs József. Bodnár Imre. Dem- 
csák Pál, Czeperkó István, László Emma, Dalos 
Sámuel. Kiss Mihály, Pribelszki Pál, Gróf György, 
Forster Gusztáv, Frankó Pál, Glózik György. Kele
men Ferenc. Kriska János, Nyemcsok Lajos, Kor- 
bely Sámuel, Tóth István, Dankó János, Békés- 
szentandrásról Bődi Imre, Sinka Ferenc, Dorogi 
József. Öcsödről Nagy Antal. Szigeti Sándor, 
Öcsödi Lajos, Kondorosról Hqjdú Mihály, Német 
EmŐ, Gazsó Mihály, Csabacsűdről Major József 
leltek megválasztva, ezenkívül még 20 póttag. 
Ezután dr. Ugrin L£szló fószolgöbiló meleghan-



gon üdvözölte a megválasztott elnökséget és elöl
járósági tagokat, majd a közgyűlést berekesztette. 
A példás rendben lefolyt közgyűlés után a meg
választott vezetőség a testület belső termében ki
sebb ünnepségei rendezett, melyen vendégül látla 
az elnöklő főszolgabírót, valamint Moldvai Béla 
iparhatóségi biztost és dr. Dörnyei József ügyészt. 
Tákos Lajos jegyző lendületes beszédben köszön
tötte az első izben az iparosság otthonában meg
jelenő főszolgabírót és annak a reményének 
adóit kifejezést, hogy a legharmonikusabb együtt- 
munkálkodés fog megindulni a kél szerv közölt 
a járás iparossága érdekébe^. Dr. Lígrin László 
főszolgabíró nagyhalású beszédében a szarvasi 
iparosság férfias magatartásét és önfegyelmezelt- 
ségét méltatta igen meleg és nagy szívből jövő 
szavakkal és biztosította az iparosságot legna
gyobb jóindulatáról. Az igen élvezetes és tartal
mas beszéd után a nagy számban jelen volt 
iparosság hosszasan ünnepelte dr. Ugrin Lászlót. 
Végül dr. Dörnyei József ipl. ügyész mondott 
nagyhatású és lelkesítő beszédet, amelyben ki
fejezésre juttatta a s/.arvasi iparosságnak a köz
gyűlésen tanúsított derekas magatartását és hogy 
az ilyen önludatos iparosságnak van jövője.

— s
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h í r e k
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
lói, délután 5 órától magyar, az újtemplomban magyar
nyelvű istentiszteletet tartanak.

A szarvasi rom. kai. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szentbeszéddel, 9 óra
kor csendesmise. 10 órakor szent beszéd, nagymise, dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

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

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason február hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

—  Meghívó. A Szarvasi Hadirokkantak Ha

diözvegyek és Hadiárvák Egyesülete február 

hó 7-én rendes évi közgyűlését tartja egye
sületi helyiségében, melyre tisztelettel hivja 

meg a tagokat. Indítványok és hozzászólások 

8 nappal a közgyűlés előtt írásban beadan- 

dók. Az elnökség.

21 kotló
Körös vidéki költők görbetükörben 

Irta: IfJ. Zerlnváry Szilárd
HANGVERSENY A NÁDASBAN 

(Titkos vitéz)

Kobzospályám rögzül reklámozott 

Nádasjárás, mi sikert nem hozott.

Az őrhely hideg volt és álmos 
S távol maradt a büszke táltos.

Tas kürtös fia ásított csak,

A farkasok meg kivihogtak.

Farkasszemek: botor csillárok 

Sütnek s céda hősökre várok.

Visszalopódzani már késő:

Mágus és négus mind felém jő.

Tegzes Hold nyilai le a csendben 

S a Népszövetség a kezemben.

A fán a szétütött papagályok 

S most; már csak nekik prédikálok.

—  Megjelent a pályázat a főszolgabírói állásra. 
A varmegye alispánja a Hivatalos Lap mult- 
heli számába közzétette a szarzasi főszolga
bírói állás pályázati hirdetményét. Pályázatok 

az állásra, valamint annak betöltése révén 

megüresedő további állásokra február 20-ig 

adandók be a vármegye főispánjához címezve.

— Cserkész irodalmi-est. A szarvasi 180. 

sz. Kárpát és az 584. sz. Gábor Áron cser

készcsapat február 4-én, csütörtökön este 8 
órától az Árvaház dísztermében cserkész iro

dalmi-estet rendez. Erre a cserkészel barátait 
ez úton is szeretette! meghívja az est rende
zősége. A műsoron a cserkész szereplőkön 

kivül a helyi irodalmi élet kiválóságai is sze
repelni fosnak.

— Halálozás. Rohony Sámuelné, született 

Hicz M iria 79 éves korában Szarvason rö
vid betegeskedés után elhunyt. A köztiszte

letben álló mairóna életében sohase volt 

beteg, egy héttel ezelőtt ágynak dőlt és ked

den övéinek nagy szomorúságára meghalt. 

T íz gyermeke, 27 unokája és 9 dédunokája 

kísérte utolsó útjára a kiterjedt rokonsággal 

és tisztelői széles köreivel együtt. Az elhúnyt- 
ban Rohony Pál és Rohony Gábor ev. elemi 

iskolai tanítók édesanyjukat gyászolják.

HAHÓ I A MESTER JÖN 
(Titkos vitéz)

Az alvó műhelyt belepte a dér,
Ó, a mester nagyon berúghatott,

Mert tegnapelőtt, hahó I úgy lehet 

Elsejét írtak még a táltosok.

Sa mesterné szólt: „Hah mily lázadás! 

Hát gyúródeszkát, nádpálcát elő l 
A Hadak Útját meg-járod te is 
Kezeim közt te semmirekelő I”

Mert a papucsnak szentelt földje ez 

S a pofon büszkén, szabadon repül . .. 

ó , van-e annál szebb zene, mikor 

A mesterné az urán hegedül?

Ó tépett Turul szállj te is oda,

Hol a mesterné dölyfösen nevet 

A mester arcán ó, felismered 

Az imént kapott kék anyajegyet?

De valahol már jön ... ne féljetek 

Csüggeteg, szegény, árva inasok 

Igaz, csillagot szőr még a szeme 
S látnoki arca még szörnyen sajog.

De már Ű2$nt, nenrjárhat messze már...

—  Iskolánkivüli népmiveűési előadások január 

29-től február hó 5-ig. Február hó 2-án a 
r. kalh. elemi népiskolában Kovácsik Erzsé

bet tanítónő előadása. Január hó 24-én, va
sárnap a helyi iskolánkivüli népművelési bi- 

zoltság Molnár László igazgatótanitó elnök

lete alatt álló Középhalmi Magyar Olvasó 
Körben rendezett egy a tanyai nép érdekeit 

szolgáló ismeretterjesztő délutánt. A kiszál
láson ez alkalommal dr. Molitórisz Pál köz

ségi tisztv., dr. Gémes Szilárd gyakorló ügy
véd és dr. Kresnyák Gyula oki. jegyző vettek 
részt. Az előadáson a Körnek csaknem va

lamennyi tagja megjelent és az előadást kö- 

velő eszmecsere elárulta, hogy az előadók 
megfeleltek a kitűzött célnak és az előadott 
tárgykör iránt feltudták kelteni a tagok érdek
lődését. Az iskolánkivüli népművelési bizott
ság kiküldött előadóinak ez alkalommal 

Raksa György községi volt esküdt bocsátotta 

rendelkezésére saját fogatát.

—  Műkedvelő-előadás. A szarvasi evangéli

kus gimnázium tanuló ifjúsága szombaton 

délután 7s 3-tól ifjúsági előadást tart a torna- 
csarnokban. Ez előadáson mutatja be a meg

jelenő ifjúságnak Farkas Imre : Iglói diákok 
c. színművét. Másnap. 8-tól a tornacsar

nokban a nagy közönség számára tart elő

adást az ifjúság, amelyre a nagyközönséget 
szívesen hivja meg az iskola vezetősége. Az 

előadások mindkét esetben pontosan fognak 
kezdődni, éppen ezért az érdeklődő közön
ségnek is kérik pontos megjelenését. A tájé

koztató műsor Tótfalusi Aladár gimn. tanárnál, 

a megbízott tanulóknál és az előadás estéjén 

a tornacsarnokban szerezhető be.
— Kultúrest. A Szarvasi Izr. Nőegylet ja

nuár hó 30-án, mint már közöltük az Árpád

szálló különtermében kultúrestet rendez 9 
órai kezdettel. Az esten dr. Fábián Béláné, 

Takáts Margit és Ascher Oszkár fővárosi mű
vészek lépnek fel, zongorán kisér Fleischer 

Jenőné. Műsormegváltás a helyszínen P 
1*50. Az est iránt úgy helyben, valamint a 

közeli városokban igen nagy érdeklődés nyil

vánul meg. Külön meghívót a rendezőség nem 
bocsátott ki és vendégeket szívesen lát.

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben!

Nem érzitek a pálinkaszagot ? 

Szólaljatok meg magyar kaptafák, 

Jósoljatok csirizes táltosok I

Tépett mellénye csapzottan fityeg, 

Hunyorgó arcán Hunor tüze ég,

Hej I szörnyű, szörnyű háború lesz itt I 
Ma délben nem lát pénzt a feleség! 
Hah I Csirizt, enyvet, talpakat elő I 

Nem látott ilyet Meotisz se m^g... 

Tűzre a lantot I Csapjon fel a láng. 
Amelybe minden papucs beleégi

A HALOGATÁS 
(Hagyd el Emmái)

A halogatás szebb a tettnél.
Pacallá aljasult a tett,
Léha komondor lett a szóból 
S bujkál a sintérek megett.

A halogatás elsején jó,
Ha váltónk lejárta magát;
Száz becsüst indít torz mosolyra 
Egy betyárul poros kabát.

Pokolba most a nagy szavakkal I . 
Csak semmi teketória . . .
Oly zamatos a mártíromság,
Mint egy csésze cikória. (Folyt*.



Megérdemelt siker mellett zajlott te 
a „Tatárjárás*1 második előadása is

Hétfőn délután harmadszor a tanulóifjúság részére 
adták elő a hangulatos operettet

Tizenhat pár táncolja a palotást 
a Ieventetiszti«bálon

— Kiküldött báli tudósítónktól —

Jelentem, hogy a feladatot, amivel meg
bíztak, száz százalékig sikerült megoldanom. 
Mindenekelőtt beszámolok arról, amiről a 
rendezőség csak egy hét múlva kívánt volna 
beszámolni. Minden év és minden farsangi 
idény legbájosabb névsoráról.

íme a palotás-párok névsora : Rohoska 
Magda—dr. Gémes Szilárd, Hanó Erzsébet— 
Molnár György, Thury Anna—Gémes László, 
Thury Mária—Lipták Mihály, Seybold Irénke
— Fügedi György, Podhradszky Márta—Hor
váth Lajos, Mrsan Manci—Janecskó Pál, 
Réthy Margit—dr. Kökényesi Pál, Lustyik 
Anna—Lancsa György, Nagy Lidia—Tákos 
Lajos, Szénási Ilona—Kugyela György, Bartos 
Éva — Gyimesi Ferenc, Nagy Anna—Simko- 
vicz István, Brózik Saci—Finta Zoltán, Sár
kány Pösze —Borbély János, Krsnyjak Erzsé- 
bet—dr. Dörnyei Lajos.

Ugy-e kedves ? I Hát még ha tudnák az 
aranyos, misztikus babonát, amit a rendező
ség hét lakat alatt őriz! De én megtudtam 
és ime diszkréten el is árulom : 9 év óla a
13-ik pár hölgy-tagja még a bál évében férj
hez megy 1 Nem hiszik ? Hány boldog fiatal 
menyecskével igazoljuk ? I... No persze : soh’ 
sem lehet előre pontosan tudni, melyik lesz 
a 13-ik pár, mert hiszen ez a palotás kez
detéig százszor is megváltozhat. De egyet 
ajánlok : figyeljék meg 1

Irtózatos haragot zúdítok árva fejemre, 
de már csak kikotyogom azt is, hogy pár év 
óta titokban megvasaltatják a cigány köze
lébe eső asztalokat, mióta egyszer hajnali 
4-től 7-ig az asztalok tetején táncolták az

8tolsó csárdást... A duhaj leventetiszti-kar ? I 
dehogy kérem I Egy pár jókedélyű öreg 

úr, — némelyik a kis ‘leányunokájával.

Hogy mi van a régi rendezői gárda jól 
begyakorolt rendezői rutinjával és fölényes 
hidegvérével ? ! Ugyan kérem I Kimondhatat
lan lámpalázban vannak minden bálnyitás
kor. Pirulnak és sápadnak, mini a bakfisok. 
Tavaly az egyikük egy bemutatkozásnál 
saját neve helyett az ideálja nevét mondotta. 
Volt olyan, amelyik elfelejtett beszélni. Az 
egyik zavarában kiszökött a mellékterembe 
és cigaretta helyeit rágyújtott a saját kisujjára. 
No I sok mindent tudnék még kikotyogni. De 
mi maradna akkor a jövő számba ? 1

így tehát most már csak annyit árulok 
el, hogy páholyok kizárólag Korim Kálmán 
tanár úrnál, asztaljegyek pedig kizárólag Ma- 
rozsi László levente-főoktatónál igényelhetők. 
És még egy nyiltszivű, magyaros jótanács. 
Ha valaki tévedésből, vagy a meghívó elkal- 
lódása folytán — mert mindkettő i megeshet, 
a rendezőség legnagyobb figyelme és a posta 
legnagyobb pedantériája mellett is — vélet
lenül nem kapna meghívót: ne duzzogjon és 
még kevésbbé keressen tendenciát. Ellenben 
szóljon a rendezőség bármely tagjának és a 
hibát azonnal reparálják I

A viszontlátásra hölgyeim és uraim 1 

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

—  Dátum kiigazítás. Az 584. sz. Gábor Áron 

C8. cs. mókaesijét nem január 30-án, hanem 
február 6-án este 8 órakor tartja meg az Ipar

testület helyiségében. Utána tánc.

—  Műkedvelő előadást rendező egyesületek 
figyelmébe, Békés vármegye Törvényhatósági 

iskolánkivüli Népművelési Bizottsága tudomá

sára hozza mindazoknak az egyesületeknek, 

intézményeknek, stb.,amelyek műkedvelői elő

adások rendezésével foglalkoznak, hogy a 

Bizottságtól az engedélyt még a színdarab 

betanulása és az arra fordítandó kiadások 

eszközlése előtt kérjék, nehogy olyan dara

bot tanuljanak be, amelyet a jövőben semmi 
körülmények között sem lesz módjában en

gedélyezni.

A Szarvasi Gazdaifjak Önképzőkörének 

műkedvelő-előadásai minden évben külön
leges szint és nemes szórakozást hoznak a 
szarvasi kulturális életbe. A gazdaifjúság mű

kedvelői a szorgalmas önképzés, a játszva-
• tanulás, a nemes szórakozás jegyeiben foly

nak le és a törekvő egyesület agilis veze
tősége és értékes műkedvelő-gárdája mindent 
elkövet, hogy hálás közönségük a legtelje
sebb megelégedéssel fogadja munkálkodásu

kat. A Tatárjárás cimű operett előadásával 
is megmutatták képességeiket a derék kis

gazda műkedvelők és lehetséges szereplésük
nél csak buzgó igyekezetük nagyobb. Dicsé

retet és elismerést érdemel e pompás gárdá

nak minden egyes tagja a szép előadásokért 

és a szombatesti Tatárjárás másodszori elő
adásának a sikere is csak öregbítette jóhir- 

nevüket. A szép számban egybegyűlt közön
ség lelkesen fogadta a szereplőket és sok 

tapssal jutalmazta igyekezetüket. A kedves, 
bájos és csengőhangú, örökké fürge Mravik 

Zsuzsanna, a talpraesett és bátor megjelenésű, 
csupa dalos és mosolyos Czinkóczky Böske, 
az ügyesen mozgó Borgulya Mária, a mindig 

elegáns és komolyértékű, a szerepét szívvel 
átélő Pletenik József, a komoly művészetet 
is megérző, helyzeteket is kihasználó Lász- 

lóffy László, a talpraesett Fügedi György, a 

színpadon otthonosan mozgó Domoki Gyula, 

az örökké vigkedélyű és a színészi magas

ságig emelkedő Sonkoly János, a jóhangú 
Forster Gusztáv, á talpraesett és komorerejű 

Bágyoni János, a kisebb szerepekben otthon

lévő Sovány György, Janurik Mihály, Chlebik 

András, Melis Ziza, Kondacs Annuska, Bor

gulya Ziza, Janurik Annuska, Janurik János, 

Kepenyes György, Gutyan Mihály, Kugyela 
János, Schneider András, Litauszki Mihály, 

Tusjak György, Árvái György és a többiek 
is mind pompásan megállták helyüket. Frankó 

György kitűnően alakított. Litauszki István 
rendezői hozzáértését és ügyességét most is 

külön meg kell dicsérnünk. A gondos kísérő

zenét adó ügyes zenekar is nagy elősegitője 

a sikernek. Szép, jó és feledhetetlen előadás 

volt. — A Tatárjárást a Szarvasi Gazdaifjak 

Önképzőköre a helybeli iskolánkivüli nép
művelési bizottsággal történt megállapodás 
alapján külön előadásban az ifjúságnak is 

bemutatta hétfőn, január 25-én. A termet a 

hálás közönség: a diákság zsúfolásig meg

töltötte és a darab minden fordulatánál szűnni 

nem akaró tapssal adott kifejezést tetszésé

nek. A szereplők ez alkalommal is kivétel 
nélkül mind megállották a helyüket és miként

azt ott a helyszínen az egyik itt időző szini 

kritikus megállapította: a gazdaifjúság mű
kedvelői sok értéket rejtenek magukban, fel
tűnő rutinnal rendelkeznek, amit csak emelt 
a rendezés gondossága, a díszletek stilszerű- 
sége és a jelmezek megfelelő volta. Szarvas 

közönsége csak hálás lehet, hogy fiatalsága 

ezekben az egyensúlyt .bomlasztó időkben 
ilyen téren képezi ki önmagát és szabad 
óráiban az ügyes fellépést, a szabad beszé
det és a jó előadó készséget gyakorolja. A 
15 éves múltra visszatekintő egyesület ezek
kel az évenként rendezni szokott műkedvelő* 

előadásokkal megtalálta az önképzés helyes 

útját, mely bár sok időt igényel, de annak 

megfelelően méltó lelki szórakozást is nyújt 

és egyre több ifjút vonz az egyesület tag

jai sorába.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

—  Jólsikerült a kereskedőalkalmazottak bálja. 
A Szarvasi Kereskedőalkalmazottak Egyesü
lete szombaton este rendezte meg az Árpád- 

szálló dísztermében álarcos- és jelmezbálját, 

amely igenjói sikerült.
—  Presbiter-választás Öcsödön. Az öcsödi 

református egyházközség a múlt héten pres

biter-választást tartott. Presbitereknek a kö
vetkezőket választották meg: K. Tóth Sán

dor, Szűcs István, Biró Lajos, Tóth J. László, 
Molnár Béla, Mónus Péter és Daróczy István. 

Póttagok: Molnár Sándor, Izbéki G. Lajos, 
Révész Lajos, Rónyai Lajos, Dezső Mihály, 

Erdei Béni. Rónyai Sándor, Kerekes István 

és Kardos András lettek.

Levente tlsztl-bál február 6-án. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

F iz e s s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb magyar képes folyóiratra.
Irodalom, képzőművészei, színház, zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franklin-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: R ÉVAY J Ó Z S E F  
Kiadja: a F ran k lin -T A rsu la t

Írják a legkiválóbb magyar irók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságirók; illusztrálják a 
legjobb rajzoló- és fényképezőművészek.

Évi előfizetés 8'40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala, Szarvas. I., Horthy Miklós út 9. _sz.

ÁLARCOK
nagy v á l a s z t é k b a n  kaphatók

a NAGY * könyvkereskedésben



HETENKÉNT
írja : OROSZ IVÁN

Óriások a porszemen
Nagy időnek kellett ellelnie addig, amig a 

teremtés koronája, az ember rájöll arra, hogy a 
sok tekintetben még ma is annyira ismeretlen, 
sőt önmagunkhoz viszonyítva szinte gigantikus 
lakóhelyünk, a Föld, parányi porszem a nagy 
világmindenségben. A tudományos előrehaladás 
megtanított bennünket sok mindenre a mikro
szkópok és távcsövek végeláthatatlan szemléletén 
keresztül és mégis úgy van valahogy, hogy 
minél kisebbek vagyunk, annál nagyobbaknak 
képzeljük magunkat. Óriások a porszemen — 
mondhatjuk szarkasztikus gúnnyal. — de hogy 
óriások vagyunk, ha nem testtel, de álmokkal, 
azt már a realizmus bánatával is el kell ismer
nünk. Álmodozók vagyunk, élelünkel álmainkkal 
színesítjük és valami tragikus lendület viszi előre 
szivünk és agyunk idegekkel átszolt tervezgeléseit. 
amiket a mindent legyőzni tudó akarat valóságokba 
kövesit. Az emberiség íeltalálói voltaképen az 
álmodozók, az utópisták, a kollők, nem pedig az 
álmokat realizáló feltalálók. Jókai, Verne, Wels, 
Lasswilz ábrándos mesemondásai, szárnyaló neki
lendülései adlák meg az alapot a mechanikusok
nak, matematikusoknak, továbbgondolkodóknak 
és hol vagyunk már a gyerekkorban oly nagyon 
megcsodált „Jövő század“ regényétől. Az aero- 
dromok gigászi csodáit túlszárnyalták a Zeppe
linek és a lassan megvalósuló űrhajók csodái 
Wels időgépét is lassan túlszárnyalják. Szép 
gyermekkorunknak bűvös megszinesitői, a Grimm 
mesék meseszőnyegei, Münchausen báró csodá
latos griffmadara, a görög legendák I karos viasz
szárnyai de eltörpültetek a technika száguldásé- 
bán elénktérult modern, óceánokat átszelő repülő
gépek. léghajók luxuscsodái mellett, a mesebeli 
óriás hétmérföldes csizmája cammogó járású leli 
az amerikai villámvonatok tündöklésével szem
ben, a szellemeket idéző varázssipol pedig na
gyon is lefőzte a rádió csodája, amelynek bűvös 
titkát sok idős ember még ma sem ludja elhinni. 
A modern kozmonaulika pedig szédületes Ígére
teivel mór rövidesen filléres ürhajójáratokat igér 
a Holdba vagy a Marsba és ha igy haladunk, 
talán pár év múlva vasá-naponkénl valamelyik 
távoli bolygóra járunk majd vikendezni. Csillag
fényes éjszakák bűvös ábrándozásai, a nagy 
Mindenség csodálatos csillagvilága felé való vá
gyódásai lassan valóságba jutnak és a földön
túli költői álmodozások lélekbeli kirándulásai! 
lassan túlszárnyalják a technikával megalapozott 
testi felemelkedések. És az elmúlt kél évtized 
szédületes rohanásában ott áll az ember, az 
óriás a porszemen, mindig bizonytalanabb hol
napokkal, mindig idegesebb bensőkkel, mindig 
betegebb testtel, kopaszabb fejjel, mindig hitet
lenebb lélekkel és kielégülhetetlen vágyakkal. A 
boldogság kék madarát űzi örökösen és ebbe a 
nagy vadászatba lassan belepusztul, mert nem 
ves4 -észre, hogyha nincs is megállás,^ hogyha 
nincs is megpihenés, az ütem gyorsult fel szét
pattanásig feszült bizonytalanságokban. A termé
szet törvényeivel szemben a technika törvényei 
lettek az urak és hogy a felfokozott árverés mikor 
pattantja szét az emberi élet földi erei\, arra fe
leletet nem tudunk adni, de érezzük, hogy nem 
sokáig tarthat. Valahogy nagyon megfeledkeztünk 
önmagunkról, a bensőnkről és csak a külső ér
dekel mór minket. A gépkorszak mechanizált 
embere elfelejti a Lélek igézeteit, az emberi adott
ságok lassan fejlődő haladását. A túlfűtött gép 
robbanásig feszült légkörében a vér zenéjéhez 
tankok, gáz- és lángvetők, motorok zúgása, szi
rénák bugása, bizonytalanságok kattogása adják 
a zenét. A felfokozott tudományosságunk a ter
mészetet akarja megcsalni, pedig' úgy érezzük, 
hogy az csak ideig-óráig lehetséges. A fák se 
nőnek az égig és a nagy hegyeknek is van lej
tőjük és a lejtő is mindig olyan mély, mint ami
lyen magas a hegy. Egyszer rá kell jönnünk 
arra, hogy a porszem nem bírja el az óriásokat 
és a gyenge ember maradhat csak ott vesztes, 
ahol az erejét, egészségét elpazarolja. Meg kell 
becsülnünk ezt a porszemet, amelyen élünk és 
pem. ezebad lekicsinyelnünk a világmindenség 
örök törvényeit, vissza kell térnünk a természe-

i les haladáshoz, mert ha zsákutcába kerülünk, 
úgy belepusztulhat ez a gépkorszak minden óriá
sával, hogy hírmondó se marad belőle Az óriá
sok elpusztulhatnak, de a Porszem és a Lélek 
akkor is megmarad időtlen-időkig a Fény és a 
Szépség tiszta tündöklésében.

Cigánybál. A kondorosi cigánybál jólsikerü)t.A 

tánc két teremben folyt. A zenekar becsület
tel működött mindkét helyen, igyekeztek a 

barna fiúk állandósítani a jókedvet.

Látogatás egy kicsinyke lakásban, ahol 
egy tizenhatéves szarvasi fiú vési szob
rokba és festi vászonra á lmait

Egyedüli vágya, hogy a budapesti m úzeum okat megnéz
hesse és hogy neves mesternél tanulhasson

A csabai útnál, kint a városon túl, az 
egyik kereskedőcég leiepén egy becsületes, jóra- 
való család lakik a cégiülujdonosok jóvoltából. 
Az üzem szünetel a telepen, de a kis családnak 
helyet adlak, mert hova is menjen a szegény 
család, amelynek pár kopott búlorán kivül csak 
munkára ereje és sok szép álma van. Az apa 
munkásember sok küzködéssel. lemondással, ke
vés napszámmal, az anya jóságos szívvel és 
még több anyai gonddal és a két fiú bizodalmas 
reménységgel, ifjúi erővel és álmokkal. Hanzel 
Jenő él családjával a lelep kis lakásában a leg
többször fülellen szobában. Az egész családon 
valami emelkedett kulturáltság, bohémságig menő 
reménykedés ül a hideg tél viszontagságai da
cára. Az atyai gondosság, az anyai szelid jóság 
meleg szeretettel veszi körül az idősebb fiút, a 
16 éves, bizony sokszor betegeskedő, gyengeszer
vezetű Jenői, akiben a művészi ihlet erős tüze 
ég és a piciny lakás szegényes környezetében 
álmodja szobrokba és festményekbe feltörő ál
mai*. Hogy itt ülök a kis szobában és körülöt
tem az óstchelséggel áldoll fiú művészi alkotásai 
pompáznak, boldog örömmel beszélgetek el a 
művészi álmokat oly nagyon megértő szülőkkel, 
mert érzem, az alkotásokból látom, hogy ebből 
a kis lakásból egy felfelé ivelő művészpálya in
dul el, hogy diadalmas nevet szerezzen egykor 
egy szegény szarvasi fiúnak. Pár osztályt járt 
Hanzel Jenő a gimnáziumban, de a szülők nem 
tudják tovább taníttatni, de egy két tanár felis
merve a fiú tehetségét, most is jóindulatú taná
csokkal, könyvekkel lálja el a törekvő szegény 
fiúi. Meil bizony nagyon nehéz igy néki megára- 
hagya*ol(nn, anyagiak híjával, megvenni az anya
got, a vásznat, a fesléket. Nagyon nehéz igy, 
nekiindulni az életnek, a művészi jövendőnek 
minden technikai és tanulmányi felkészültség 
nélkül. Elbeszélgetek a fiatal fiúval is. Álmok 
fűtik, a művészetek csodás világának beszélő 
álmai és ma még oly szerények ezek. Szeretne 
tanulni, múzeumokat látni, valamelyik nagynevű 
szobrászhoz eljutni, hogy megtanulhassa az alap- 
ismereleket, ha egyelőre több időre nem, csak 
pár napra feljutni Budapestre, hogy láthassa az 
ott összegyűjtött sok sok művészi szépséget, hi
szen it! Szarvason alig van valami, ami ebbeli 
vágyait részben is kielégítené Hetenként több
ször is felmegy az árvaházi diszlerembe és órák- 
hosszat gyönyörködik el Ruzicskay György festő
művészünk pazar freskóiban. Az asztalon levő 
eredeti elgondolású szobrocskái, portréi, festmé
nyei pedig nagy alkotókészségének tisztaságát, 
-álmodozó lelkének lendületét művészi készségé
nek veleszülétettségét igazolják. A népies tiszta 
formák vetülnek ki formagazdagságán kérésziül 
és művészi bátorsága önállóságának erejét di
csérik. A kerámia szindús megnyilvánulásai is 
olt csillognak egyes munkáin. Az egyik neves, 
országoshirű kerámikusunk ; a nógrádverocei 
Gorka Géza nagy elismeréssel nyilatkozott a 
neki megküldött munkáiról és ki is égette az 
agyagmunkákat. Egy festménye, A krumpliszedő 
asszonyok, nemes egyszerűségében is hatásos

művészeti alkotás, amelynek szinhalásai és al
földi távlatai nagy reménységekről és Ígéretek
ről beszélnek. Hanzel Jenő fiatalságának ereje, 
művészi, eddig még tanulmánynélküli formameg
nyilvánulásai ígéretes jövendőt mutatnak. Köz
ségünk művészetet és művészeket pártolni szerető 
és tudó kultúrlársadalmának jóindulatú támoga
tásába kell fogadnia őt, hogy eljuthasson a tudo
mányokhoz., hogy azután a művészhivatás isteni 
rendeléseivel szerezzen hirt és dicsőséget közsé
günknek, a művészeteket mindig megbecsülő és 
a művészeket mindig kitermelni tudó társadal
mának. Hanzel Jenő megérdemli ezt a jóindu
latot és hiszem, hogy még e lap hasábjain sok 
szépei irhatok majd előrelendülő életpályájáról 
és tehetségéből fakadt megérdemelt sikereiről.

— Kaszinói tisztújitás. A kondorosi Kaszinó 

mull vasárnap tarlotl közgyűlésén megejtette 
a tisztújitást. Elnökké dr. Deseő Antalt, alel- 
nökké Czirbusz Endrét, jegyzőnek Malhács 

Lászlót, gondnokká Kerényi Tibort, könyvtá

rossá Makrányi Lajost választotta. Azután le
tárgyalta a költségvetést, s a gyűlés véget éri.

— Stefánia tea Kondoroson. Stefánia teára 

hívta meg közönségét a kondorosi hasonnevű 

jótékony egyesület január hó 30-ára.

Levente tiszti-bál február &

-- Szerkesztői üzenetek. KAZÁfil. (Békés-

szentandras). Köszönet a versért. Rövidesen 
sorra kerül. Öcsödi érdeklődő. Meghívást nem 

kaptunk, igy a sajtó nem képviseltethette 
magát. Beszámolóinkat ilyen esetben hallo
más után hozzuk.

A Magyarság kliring-akciójának tagjai
Az alábbi cégek a Magyarság kliring- 

szelvényeit a feltüntetett %  arányában kéftJB** 
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring-£zelvé- 
nyeinek felhasználásával, hogy megtakarít
hassa előfizetési diját.

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 °/o.

Hentes és mészáros Frcska Gyula, Deák 
és Haviár Dani-utca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 %>.

Könyv-, papír* és zéneműkereskedés^ 
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor, 
Horthy Miklós-út9.tankönyvek kivételével 5%.

Női szabó László Emma, S^ent István 
út 169., 5 °/o.

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok : Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5.« 5 %.

Vas- és háztartási cikkek: Bárány 
Béla, Kossulh-tér 48. szőm, durva áruk ki
vételével 2 °/o.

Gumibélyegzök
megrendelhetők

N A G Y  SÁ N D O R  pápirkereskedésóbftn*
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Lerakat a helyi egyedárusitónál:

40P-tÖI. BÜK ADOLF FIÁI Piactér. Telefon: 26.

— Az eladott nyárfák árát a strandfürdő 
továbbépítésére használja fel a község. Szarvas 

egész lakossága nagy megdöbbenéssel és 

szomorú érzésekkel vette tudomásul az Er
zsébet-ligeti topolyaiak kitermelését. A nyár
fák ügyében megkérdeztük a község mérnö
két, Gödri Istvánt, hogy miért kellett az élet
erős és a ligetnek oly nagy szépséget adó 
nyárfákat kitermelni. Gödri István válaszá

ban kifejtette, hogy az ötven éves fák már 

a kipusztulás útján voltak. A mull évben is 
hat pusztult el kiszáradás következtében 

Hosszú hónapokon ál gondolkodott az elöl
járóság és végül is a szükség parancsára 

fájó szívvel a kitermelés mellett kellett dön

teni. A fákat darabonként igen előnyös 80 
pengős áron adta el a község és azok ára 
szintén a közt fogja szolgálni, mert a körösi 

strandfürdő tovább építésénél fogja a község 
felhasználni. Fájdalommal búcsúzunk el az 
oly sok kedves órát nyújtó fáktól és hisszük, 

hogy Szarvas község elöljárósága azok pót
lásává!, újabb zöldpázsili és ószénáskerti 

ligetek és rég esedékes gyermek-játszóterek 

felállításával bő kárpótlásban részesíti majd 
Szarvas lakosságát.

— Köszönetnyilvánítás. A HONSz. szarvasi 

csoportja hálás köszönetét fejezi ki az alábbi 

nemes szivű adakozóknak akik adományaik
kal karácsonyra, illetve a szilveszteri előadásra 

felülfizetésükkel hozzájárultak az egyesület 

jótékony tevékenységéhez : Dauda Mihály 25 

P., Rohoska Géza 6*95 P.t dr. Déri Henrikné 
5 P. és 25 csomag, dr. Schauer Gábor tel

jes karácsonyfa díszítve, vitéz Praznóczy Bé- 

láné 10 kilogramm kockacukor, vitéz Tep- 
liczky János 2 P„ dr. Dávid László 5 P.,Szöl- 
lősi Márton 2 P., Nagy Sándor 2 P., vitéz Le- 
tenyei János 1 P.( N, N. 20 fillér.

— Halálozás. Jakab Ferenc, címzetes kano

nok, a győri kir. kath. tanítóképző nyugal
mazott igazgatója, a kiváló iró és esztétikus 

hosszas betegeskedés után elhunyt. Jakab 

Ferenc szerelmese volt a magyar tengernek, 

a szépséges Balatonnak és a „Balaton" cimű 
értékes könyve három kiadást éri meg. Leg

utolsó művé: „Kisfaludiné,Szegedi Róza élete" 

című életrajzi tanulmánya volt. Az iró-világ 

nagy részvéte mellett temették el. Jakab 

Ferencet meleg irodalmi'barátság fűzte Orosz 
Ivánhoz, lapunk szerkesztőjéhez.

PONTOS EMBER.

— Miért rohansz el hazulról ilyen léleksztf- 
kadva ?

— Ne tartóztass, kérlek. Pont hatra Ígértem 
a szabómnak, jöhet a számlával és most már 
öt perc múlva hat óra.

KEZDŐ FIZETÉS.

— Egészen kezdő létére, mégis sok fizetést 
kér I

— De lessék meggondolni, hogy minden 
praxis nélkül,, milyen néhezen megy a munkát

KELLEMETLEN KÉRDÉS.

A tanfelügyelő látogatást tesz a falusi isko
lában. Miután már sorra kérdezett minden gye
reket igy szol: ,

— Na, gyerekek, én már sokat kérdeztem 
tőtétek, most ti kérdezzetek valamit;

— Mégszólal egy hang az utolsó pádból?;
— Mikormegy ntáí éi-7

Kondoroson
100 és 50 Kishold

prima minőségű szántó eladó. 
6°/o-os nettó bérjövedelem, tőkebefekte
tésre kiválóan alkalmas.
Felvilágosítást nyújt :

Dr. REISZ JÓZSEF ügyvéd, Békéscsaba, 
Ferenc József tér 3.

Huszonkét pengő a búza!
Mint a lázas beteg a hőmérőt, úgy lesi 

most a gazda a tőzsdei búzajegyzésl. Mig azon
ban a léznál az emelkedő higanyszál rosszat 
jelent, addig a tőzsdei magas jegyzés végre meg
hozta a búzalermesztéa gyógyulását.

De csuk árban l
Mert ezévi búzatermelésünk beteg. Majd 

mindenütt elkéstek a vetéssel. A későn vetett 
búza nem bokrosodott kellőleg, s rosszul ment 
neki a télnek. Rendkívül jó tavaszi időjárás 
Ugyan sokat helyrehozhat, de majdnem biztos, 
hogy az elkésett búza éredése beleesik a hirte
len meleg nyárba s megszorul.

El kell követnünk mindent, hogy a búza 
fejlődését siettessük. Ennek szinte egyedüli szere 
a  foszforsavas műtrágya, a s z u p e r fo s z f á t .  
E hazánkban általánosan bevált és ismert mű
trágya hatására a búza, de általában minden 
né vény gyorsabban, erőteljesebben fejlődik, s 
előbb fejezi be lenyészidejét.

Igen ám, de hányán vannak, akik elmu
lasztották ősszel adni a szuperfoszfátot 1

Jobb ugyan, ha ősszel adjuk, de tavasz- 
szál se késő még, különösen a népi túlságosan 
kötött talajokon. Fejtrágyaként adunk kb. ugyan
annyit, amennyit ősszel szoktunk adni. A húsz 
pengőn felült búza megérdemli.

Nem buja talajon célszerű lesz szuper fosz
fátot és pétisót is adni fejtrágyának és pedig a 
szuperfoszfátot annál korábban, minél kötöttebb 
ét tata}.- Persze hóra, keményre fagyott talajra 
nem szótfuk ti, hanem várunk, mig a kemény 
lél kienged. A szuperfaszfát befogasolásái ne 
mtriassztik el.

Hét pengőért verte agyon a legkedvesebb
cimboráját

Két család siratta meg gyermekót a megrendítő gyilkosság 
szerencsétlen áldozatában

Vasárnapra virradóra a szarvasi gimná
zium lanyasoron egy fiatalember vérbefagyott 

hullájára találtak az arrajárók. A szerencsét

len fiatal gazdalegény feje hatalmas ütések

től teljesen, a felismerhetetlenségig össze volt 

roncsolva. Ruháját teljesen elborította az al

vadt vér. A megdöbbent tanyaiak azonnal 
értesítették a csendőrséget, amely rögtön je

lentést tett a gyulai ügyészségnek a megren
dítő gyilkosságról. A gyulai ügyészségről dr.

Nagy István vizsgálóbíró azonnal a gyilkos

ság helyére sietett és vezetése mellett a nyo
mozást azonnal megindították. A szerencsét

len fiatalember hulláját behozták Szarvasra 
és még vasárnap délután folyamán felbon
colták. Megállapítást nyert, hogy valaki egy 
erős husánggal addig verte áldozatát, amig 

az meg nem halt és a vizsgálat 18 ütés he

lyét állapította meg a szétroncsolt fejen. A 

gyilkosság hire azonnal szétfutá>tt az egész 
környéken és a lakosság találgatni kezdte 
a meggyilkolt fiú kilétét. Hétfőn Ribárszky 

Pál szarvasi lakos két év óta távollevő fiát 
vélte felismerni a fiúban, de ugyanekkor egy 

kondorosi lakos is felismerte már két hete 
otthon nem is mutatkozó fiát. A csendőrség 
a nyomozást még vasárnap bevezette és már 
vasárnap este a gyanú egy fiatalkorú legényre 

irányult, aki napok óta együtt járt a meg
gyilkolttal. Több helyen való szembesítés 
után beismerte, hogy Bielik Mihály a meg

gyilkolt fiú, akivel előző este bent jártak 
Szarvason. Az egyik kocsmában el is szóra

koztak, majd kimentek a Csabai-úti Olvasó- 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

körbe, ahol billiárdoztak. A fiú először taga
dásba vette, hogv ő követte volna el a gyil

kosságot, de amikor a nagynénje tanyáján 

rátaláltak a frissen kimosott, de a vérnyomó
kat mégis megtartó zsebkendőjére, töredel

mesen bevallotta, hogy ő követte el a gyil
kosságot. Barátja előző nap a kocsmában 
oly szépen dalolgatott, hogy egy mulaló férfi
től öt pengőt kapott, majd az Olvasókörben 
billiárdozásnál szintén két pengőt nyert és Ő 

a hét pengőt úgy megirigyelte tőle, hogy el

határozta, hogy azt mindenáron, ha kell gyil
kossággal is megszerzi. Először késsel akarta 
leszúrni, de biztosabbnak találta, ha akác
husánggal üti le. Hajnal felé, amikor elvál
tak, ő a fiú után lopódzott és élesre faragott 
botjával hátulról fejbeverle barátját. Az az 

első ütésre összerogyott és a fiatalkorú gyil
kos azután addig ütötte a fejét, amig élet 

volt a fiúban. Ezután elvette a pénzét a pénz

tárcával együtt, majd nagynénjének tanyájára 

ment. A pénztárcát egy szalmakazalba el

dugta, véres zsebkendőjét megmosta, ruháját 
is megtisztította és lefeküdt. Délben az oda

érkező csendőröket mosolyogva fogadta és 

tagadásával már majdnem kikerült a gyanú 

alól, de amikor a pénzt is megtalálták nála. 

mindent bevallott. A csendőrök kedden reg
gel behozták Szarvasra a megláncolt fiatal 
rablógyilkost, majd csütörtökön álkisérték a 

gyulai ügyészség fogházába. Szarvas lakos
sága megdöbbenve vette hirül az elvetemült 
gyilkosságot.



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

(telefon 47.) szerezheti be. 
Mint az „UNIÓ1* 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.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv- 
ben január 22— 29-ig a következő bejegyzé
sek történtek. Születtek : Szirony György és 
Kozsuch Erzsébet leánya Erzsébet, Springel 
János és Vajgel Anna leánya Erzsébet, Med
vegy Pál és Podobni Ilona fia András, ifj. 
Farkas János és Csonki Mária fia János*Pál, 
Adamov András és András Zsuzsanna fia 
András-Pál, Bányász György és Sechna Zsu
zsanna leánya Erzsébet, Tisljar András és 
Krajcsi Mária leánya Mária, Pohánka Ödön 
és Szlovák Gizella fia Ödön, Madács Mihály 
és Palkó Erzsébet fia Mihály, dr. Krajcsovics 
Pál és Raskó Sarolta fia Pál-Miklós-József, 
Tóth Jenő és Gyulai Mária leánya Mária- 
Erzsébet, Szakái Mihály és Bagi Erzsébet fia 
Mihály, Csicsely Pál és Szebegyinszki Zsu
zsanna fia Pál, Orbán Bertalan és Mányik 
Zsuzsanna fia Bertalan-Pál. Házasságot kö
töttek : Ruzicska Mihály Győri Juliannával, 
Majernyik István Petrov Ilonával. Zrak Mi
hály Roszik Zsuzsannával, Gyurica Dávid 
Nyemcsok Máriával, Szin Lajos Ruzsinszki 
Annával. Elhaltak: Özv. Hanzó Jánosné 
Rávotka Zsuzsanna 78 éves, Kovács Zsu
zsanna 22 éves, özv. Balázs Mihályné Kot- 
van Anna 90 éves, Frankó Mihály 16 éves, 
Zuba Anna 1 hónapos, Havai János 70 éves, 
Bielik Mihály 15 éves, Janurik Erzsébet 3 
hónapos, özv. Kóczi Andrásné Kovács Judit 
87 éves, id. Rohony Sámuelné fiicz Mária 
78 éves. Pintér János 47 éves korukban.

—  Névmagyarosítás. Frankó György szarvasi 
lakos nevét a belügyminiszter „Kecskeméti"-re 
változtatta át.

—  Hozzáfogtak az ótemplomi orgona javításá
hoz. A. múlt héten megkezdték az ótemplomi 
orgona javítási munkálatait. Borgulya Endre 
orgonista tanitó vezetése mellett két asztalos 
dolgozik a játékasztal elkészítésén.

— Farsangi-est a cserkészeknél. A szarvasi 
Gábor Áron iparos cserkészcsapat február
6-án, szombaton este 8 órai kezdettel az 
Ipartestületben farsangi-estélyt rendez, melyre 
ez úton hivja meg a cserkészbarát közönsé
get a Parancsnokság. Az estélyen való rész
vétel díjtalan, de önkéntes adományokat a 
szegénysorsú cserkészek felsegélyezése cél
jára köszönettel fogadnak.

—  Frontharcosok vacsorája Az Országos 
Frontharcos Szövetség szarvasi csoportja hét
főn este a Polgári Körben nyúlvacsorát ren
dez. Vadasan és paprikásnak készített nyúl 
adagja 1 pengő. Hölgyeket szívesen látnak.

— Napos-csibe kiosztás. A Szarvasi Baromfi- 
4enyésztő Egyesület március végén nemesitett 
fehér magyar parlagi napos-csibéket oszt ki 
tagjai között. A földmivelésügyi minisztérium 
elhatározta ugyanis, hogy az ország tiszán
túli részén a nemesitett fehér magyar parlagi 
baromfit fogja elterjeszteni, hogy egyöntetű 
színben tenyésztett ezen kiváló minőséggel 
meghódíthassa a külföldi piacokat s jövedel
mezőbbé tegye a baromfitenyésztést. Az 
olcsó napos-csibe kiosztás e nemzetgazdasági 
célt szolgálja. Igénylésüket a tagok Liszka 
Gyula nyugalmazott MÁV felügyelőnél, az 
egyesület ügyvezető igazgatójánál jelent
hetik bé.

—  Teaestély a KIÉ-ben. A  szarvasi K1E 
szombaton este az Árvaház dísztermében 
tagjai részire teaestélyt rendez.

—  Vizsgálat Szarvas községnél a várme- 
igyei bizottság vizsgálatot tart, amelyen a köz
ségi kertészet ügykezelését vizsgálják felül.

—  Elcsúszott az udvaron és a lábát törte.
özv. Medvegy Mátyásné 76 éves szarvasi 
lakos a síkos udvaron elcsúszott és oly sze
rencsétlenül esett el, hogy jobb lábának 
combcsontja eltörött. Dr. Placskó Samu köz
ségi orvos részesítette elsősegélyben, majd 
a mentőautón a gyulai kórházba szállították.

—  Jól sikerült a korcsólyaverseny. Az elmúlt 
vasárnap nagyszabású korcsolyaverseny zaj
lott le Szarvason a SzUTE rendezésében. A 
minden tekintetben jól sikerült korcsolyaver
seny részletes eredménye a következő : Sze
nior verseny: 300 m. gyorskorcsolyázás: 1. 
Sebő E. (gazd). 2. Kocsis L., 500 m. gyors- 
korcsolyázás : l.Sebő E., 2. Kocsis L., 1500 
m. gyorskorcsolyázás 1. Sebő E. 2. Rády Gy., 
Műkorcsolyázás: 1. Sebő E. Juniorverseny: 
300 m. gyorskorksolyázás : 1. Adamkovics 
(gimn.) 2. gróf Haller (gazd.) és Kiszely (gimn.) 
500 m. gyorskorcsolyázás: 1. Adamkovics
2. gróf Haller. 1000 m. gyorskorcsolyzás: 1. 
gróf Haller, 2. HoIIay,(grmn.). Műkorcsolyázás:
1. Hollay, 2. Flóderer (gazd.). Szenior serleg 
győztese: Gazdasági Tanintézet csapata. Ju
nior serleg győztese : Gimnázium csapata. 
Szarvas műkorcsolyázó bajnoka : Hollay Bé
la (gimn.) Szarvas gyorskorcsolyázó bajnoka* 
Sebő Ernő. ^ölgy jnűkorcsolyázás: 1. Nádor 
Ella. Hölgy gyorskorcsolyázás: 1. Wagner 
Ibqlyka*,2. .Popyiczky. Sárika. Leány gyors- 
korcsólyázás : 1. Garáy Ica, ‘ Médgyasszai' 
Sára. Fiú gzorskoijcsolyázás: Csaba Gábor 
(gimn.), 2. Gazsó Férenc (gimn.) Gyerek gyors
korcsolyázás : 1. Zerinváry és Sznagyik. Gyer
mek gyorskorcsolyázás 6 éven alul: I. Sil- 
berstein. 2. Grósz.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle
Háromszáz sajátságos sírfelirat

Összegyüjté: Ruttkay Sándor.

.Érdekes, de sok tekintetben értékes kis köny
vecske jelent meg Szarvason „Háromszáz saját
ságos sírfelirat** címmel. Ruttkay Sándor, a 
szarvasi írók nesztora, a Régi Szarvasi Deákévek 
című hangulatos visszaemlékezések országoshirű 
szerzője, nyug. ev. lelkész egy élet szorgalmával 
és körültekintő figyelmével gyűjtötte, egy szép 
csokorba az ország különböző vidékein talál
ható érdekes, nagyréazben humoros sírfeliratokat. 
Mosoly a korhadó fejfákon. Mosolyngnak ezek 
a kis versecskék, nagy bánatokról, egyéni szo
morúságokról és tragédiákról számolnak be az 
alkalmi versfaragók sokszor humoros elszólásain 
át. Nagyon sok néprajzi és vidéki sajátságot ta
lálunk ebben a gyűjteményben, amely a szóra
koztatáson kivül nemes hivatást tölt be a lassan 
elmúló régi szokás érdekesebb megnyilvánulásai
nak összegyűjtésével. Ruttkay Sándor hasznos 
munkát végzett könyvének egybeállitásával, amely 
egyszerű és mégis kedves kiállításban a Magyar 
Vidék Könyvei hejedik számaként jelent meg a 
Szarvasi Közlöny könyvnyomdájában. Kapható 
Szarvason Nagy Sándor könyvkereskedésében. 
Ára 50 fillér.

—  Kelet Népe. A harmadik évfolyamába lépő 
„Kelet Népe** cimű szépirodalmi folyóirat első, 
januári száma gazdag tartalommal jeleni meg 
Szabó Pál, Barsi Dénes, Muharay Elemér és 
Tatay Sándor szerkesztésében. A magyar életnek 
őrtálló lapjában értékes verseket találunk Sinka 
István, Erdélyi József és Sántha György költők
től Kordás Ferenc, Szabó Pál, Muharay Elemér, 
llléssy Péter, Zsigmond Gyula tanulmányokat

Írtak. Talay Sándor megértő elismeréssel irt kri
tikát a lapba a Körösvidéki Költők Antológiájáról.

—  Tiszamenti Szemle. Az alföldi irodalom 
egyik legkomolyabb összefogó kapcsa, a Fegy- 
verneken megjelenő „Tiszamenti Szemle" IV. év
folyaménak első száma most is gazdag tarta
lommal jeleni meg. Verseket, novellákat szép 
számban találunk a lapban, amelynek gondos 
egybeállilása szerkesztőinek hozzáértését dicséri. 
Egy kis szelekció alkalmazásával még mélyülne 
irodalmi és művészeti érléke a szép jövőt ígérő 
vidéki irodalmi lapnak.

Békés varmegye. Szarvas nagyközség elöljárósága. 
1598 1937. ikl. sz.

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy miután a községi 
vadászterületek bérleti szeiződései 1937. évi július 31. 
napjával megszűnnek, ennélfogva az új vadászati idő
szakra a vadászlerülelek megállapítása és a bérbe
adással kapcsolatos egyéb teendők végrehajtása előtt 
felhívja a községi elöljáróság mindazokat a birtokoso
kat. akik birtokaikon a vadászati jogot az 1883: XX.
l.-c. 2. §-ának 3. pontja alapján csupán egyesülés út
ján tartották fent, hogy egyesülésüket s ez alapon bir
tokaikon a vadászati jog gyakorlásának fenntartása 
iránti kérelmüket, illetve szándékukat 15 nap alatt, de 
legkésőbb 1937. évi febroir hó 10. napjáig a községi 
elöljáróságnál írásban nyújtsák be a községi iktalóhi- 
vatalban.

Az 1883: XX. t.-c. 2. §. 4. pontja szerint az egy tag
ban legalább 50 katasztrólis holdat tevő földbirtokok 
tulajdonosai összefüggésben levő földjeikre nézve a 
vadászati jog gyakorlására egyesülhetnek, amennyiben 
az egyesitett területek a 200 kataaztrális holdat megütik.

Szarvas, 1937. évi január hó 23.

Az elöljáróság nevében: 
vitéz Biki Nagy Imre s. k. Daada Mihály s, k.

főjegyző. (P. H.) biró.

P U B L I K Á C I Ó

Ezüstszőlőben 600 négyszögöl föld tanyával eladó. 
T 111., 507. — Ház eladó IV.. 375. (Jelentkezni lehel II- 
389. sz. alatt.) — Tanya lebontásra eladó. III.. 275. — 
Bérest keres. 11].. 176 — Tanyást keres. IV., 285. -- 
Ház eladó. IV.r 445. — Takarmány eladó. T III., 22.
— Nád és gyékény eladó. IV.. 147. — Akácfa eladó.
1.. 171. — Föld tanyával eladó. 11., 127. — Hereszéna 
eladó. IV., 127. — 20 hold föld kiadó. 1.. 152. — Tehén 
eladó. U., 469. — Balczóhalmon 2 kenderföld eladó.
111., 132. -  Ház eladó. Krakó 70. -  1 hold föld ta
nyával eladó. T IV., 14-1. — Takarmányszalma, pelyva 
eladó. T IV., 139. — 2 kiskold szánló eladó. T IV.. 232.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................. 19.50 — —’—
Tengeri m. . . . 9'30 — 9'50
Árpa (új).................14 50 — 14*70
Zab . . . . .  15’--- 16-

APRÓ H IRD ETÉSEK
. Nagyothallóknak hallókészőlékeket aján

lok. Nem villamosak, egyszerűek, olcsók, ki* 
próbáltak. Zakariás Béla Magyarbánhegyes, 
(Válaszbélyeg).___________________________ _

. Mangolzugban a város közelében 350 □•öl 
körösparti nyaraló telek eladó. Érdeklődni 
lehet 1. kerület, 79. szám alatt._____________

. 2—3 szobás lakást mellékhelyiségekkel 
együt keresek. Cim a kiadóhivatalban meg
tudható.________________________

. Mikolay örökösök 1., Kossuth utca 42. sz. 
háza eladó, esetleg 2 szoba, előszoba bérbe
adó. Felvilágosítást ad dr. Kiszely Ádárh 
ügyvéd Szentes 1., Munkácsy u. 3. szám.

Feklfa iMrbnÜ és kiad* NAGY SÁNDOR 
Nyeeséett a Surtad KtsMaj wymmÚM* LepkUióVik 

UUt myoméklttaa, L  Horthy MlkMa ■* 9. műm.


