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Uj irányt 
az állattenyésztésnek!

Irta : Viléz báró Roszner István orsz. gyűl. képviselő

Magyarország juhállománya, a 
földmivelésügyi minisztérium statiszti
kai adatai szerint 1934 tavaszán 1 millió 
87.464 darab volt, valóságban lénye-* 
gesen több, mert 1934-ben a belföldi 
textilipar részére vásárolt, valamint az 
exportált gyapjú együttesen 56.000 q 
volt, ami birkánkint 3.5 kg-os átlagos 
gyapjuhozamot véve alapul, 1,600.000 
juhnak felel meg. Az 1934. évi jó gyapju- 
árak hatása alatt a juhállomány emel
kedő tendenciát mutat, úgyhogy az 1935. 
évi gyapjutermelést 60.000 métermá
zsára becsülik. A gyors fejlődésnek 
indult magyar textilipar nyersanyag- 
szükségletét azonban ez az emelkedett 
menyiség is csak mintegy felerészben 
fedezi. Ebből nyilvánvaló, hogy juh
állományunkat növelni kell, annál is 
inkább, mert ezzel automatice a szarvas- 
marhaállományt szorítanánk vissza s 
ezzel csökkenteni lehelne azt a tejfö
lösleget, melyet jórészt csak dumping- 
áron, mindennemű szubvenciókkal tá
mogatva tudunk kivinni. Az exportált 
zsíros, mosott, fésült gyapjú, kártolt és 
fésűs fonál zsiros gyapjúra átszámítva, 
11,270.240 kilogrammra, rúg. A beho
zatalitöbblet tehát 6,454.600 kilogramm 
nyers gyapjú. Mivel a múlt évi jó gyap- 
juárak a juhállomány növelésére és a 
gyapjutermelés emelkedésére vezettek 
és a kereskedelem az 1935-ben for
galomba került gyapjú Imin tégy 400.000 
kilogrammal többnek számítja a múlt 
évinél, importszükségletünk ebben az 
évben előreláthatólag 6 millió kg-ra 
csökken, vagyis körülbelül annyira, 
mint amennyi a belföldi termelés. Ha 
tehát azt akarjuk, hogy a magyar textil
ipar belföldi gyapjúból fedezze szük
ségletét, akkor juhállományunkat meg 
kell duplázni. Az exportált gyapjú és 
gyapjúból készült félgyártmányokért 7 
millió 228.000 pengő folyt be, az im
portért pedig 14,544.000 pengőt fizet
tünk ki. Mérlegünk passzívuma tehát 
7,228.000 pengő,, amely azonban te
kintve, hogy valutában, folyósítandó, ,a 
hozzászámítandó, valutafelárral még: 
tetemesen növekszik. A juhtenyésztés 
növelése, azaz bizonyos fokig a jószág
tartásnak szarvasmarháról birkára való 
átállítása nem jelent nagy megterhelést 
az ‘államháztartásra és ha a juhászat 
fejlesztésére csak olyan összegeket 
szánna a földmivelésügyi minisztérium, 
mint annakidején a baromfitenyésztés

részesült, akkor főleg a minőség javí
tásánál várakozáson felüli eredménye
ket lehetne elérnünk. Magát az átállí
tást a gazdák józan belátáséra kellene 
bízni. A tervgazdálkodásnak, amely itt 
alapjábanvéve érvényesül, ne az egyé
nekre gyakorolt nyomás legyen az in
dítója, hanem az értékesítésnek olyan 
támogatása, hogy a gazda magától is 
abba az irányba terelődjék, melyet a 
kormányzat akar. A gyapjút vámmal 
kell védeni. Ezt, tekintve, hogy a gyapjú- 
termelő tengerentúli országokkal nin
csenek kereskedelmi szerződéseink, 
nehézség nélkül lehet keresztülvinni.
A juhászatnak felkarolása, a juhállo
mány megduplázása biztosítaná a ma-

Szarvas erőteljesebb bekapcsolódása 
a Puna-Taszaköz felé

Kec$kemét_Tiszwifl— Kunszentmárton— Szarvas— Békéscsaba 
új országúti összeköttetést kap

gyár textiliparnak belföldi nyersanyag
gal való ellátását, ami nemcsak valu- 
táris szempontból, hanem honvédelmi 
szempontból is fontos. A tehenészet
nek bizonyos fokig való visszafejlesz
tése függetlenítene bennünket takarmá
nyozási szempontból a külföldtől, mert 
a tej ára nem bír ki drága külföldi, 
fehérjedús takarmányokat, hanem a 
tehenészetet a saját gazdasági takar
mányaira utalja. Ez egyrészt természe
tesebb állattartásra és rentabilisabb 
termelésre, másrészt — az abraktakar
mányok behozatalának apadása foly
tán — valutakifizetések megtakarítá
sára vezetne.

A kereskedelemügyi miuiszter rö
videsen törvénzjavaslatot terjeszt akép- 
viselőház elé a kormány útépítési pro
gramjának végrehajtáséról. A törvény- 
javaslatba Szarvast is érintő útépítési 
tervet vettek be. Kecskemét és Békés
csaba között új utakat építenek, ille

tőleg a meglevő utakat átépítik és 
kötik össze. A tervek szerint az új út 
Tiszaug—Kunszentmárton és Szarvas 
érintésével vezetne Békéscsabáig. A 
terv ellen Szentes és Csongrád élén
ken tiltakoznak, mert sérelmesnek tart
ják az új út vonalvezetését.

Nagy reménykedéssel várják a hótakarót 
a szarvasi gazdák

Gyönyörűen kifejlődtek a vetések a legutóbbi hetek meleg napjaiban

A szarvasi határ nagyrészét gyö
nyörűen kikelt és kifejlődött búzave
tések színes táblái borítják be. A gaz
dák szemei boldogan simogatják a 
reménytadó ígéreteket, az üdezöld ve
téseket amik a tavaszias délelőttök- 
ben, a langyos napmelegben a szem
lélődök elé tárulnak. A sokáig tartó 
száraz ősz nagy bizonytalanságot kel
tett nagyon sok gazda csak novem
ber-decemberben tudta felszárífani és 
bevetni a földjét. December közepéig 
mindenki el is végezte a mezei mun
kát és a karácsony előtti esők, majd 
a szép napos idők nagyon szépen ki
fejlesztették. A búzavetések egyenlete? 
sek, mindenütt jól kikeltek és a gaz
dák most hótakarót kívánnak; hogy a 
zsenge vetések a hótakaró melege alatt 
ellenálljanak az elkövetkezendő hideg 
napoknak és éjszakáknak: A jósok 
ugyan enyhe, telét jósolnak, de hát.az. 
utóbbi időkben annyit csatádtynk: a, 
jóslatokban* hogy nem igen merünk

hinni már bennük. Jó hótakaró, szép,, 
fagymentes tavasz nagy áldás lenne, 
helyrehozná a kisbirtokost, a napszá
most. JÖ gabona-, gyümölcs- és kerti 
veteménytermés nagyon sokat lendítene 
az oly sokat szenvedett jég-, fagy-, 
aszálysújtott szarvasi gazdákon is. A 
mostani szépen kikelt és a kifejlődés 
sok reményt nyújt és annak megma
radása az időjárás normális kifejlő
dése nagy-nagy segítségére lenne az 
egész járás társadalmának. Hinni és 
remélni; ez a magyar gazda sorsa 
és sokéves reménykedésünk után talán 
egyszer már eljön egy boldog, szép, 
boldogitóbb gazdasági esztendő is.

A magyar gazdatársadalom sor
sának jobbrafordulásával az egyéb 
társadalmi osztályok, igy, a munkás
ság, iparosság és kiskereskedelemnek 
sorsa is megjavulna. Boldog remény* 
kedés ez, de hisszük  ̂ hogy egyszer 
ez a minden. magyarok álma valóra 
fog vélni
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Erdélyi sors
Jajkiáliás, a fájdalom szava száll hozzánk 

ismét Kelet felől, az ősi magyar birodalom egyik 
értékes gyöngyének, Erdélynek földjéről. A vég
sőkig zaklatott, nyelvében, vagyonában, sőt még 
életlehetőségében is súlyosan megtámadott ma
gyarság a román kormánynak oly sokt de soha 
be nem váltott Ígérete után megint kénytelen, 
volt a nagy nyilvánosság elé tárni orvoslásra 
nem talált sérelmeit. A kisebbségi keserű kenye
rén élő magyarságnak, még a megnyilatkozási, 
a panaszkodási lehetőséget is majdnem teljesen 
megakadályozták. Gyűléseket nem tarthatnak, az 
egy-két lapra szoritolt magyar sajtóba valósággal 
belefojtják a szót s talán csak egyedül a leg
teljesebb választási erőszak ellenére is a buka- 
resti országgyűlésbe bejutott pár magyar képvi- 
valőnék és szenátornak van valamelyes szólás
szabadsága. Most is csak a magyar törvényhozók 
csoportosulásának, az országos magyar pártnak 
értekezletéről kiadott hivatalos közlemény tárja 
a világ elé. hogy mi történik tulajdonképen Er
délyben. Két helyen is kötelezték magukat az 
emberséges bánásmódra a felelős román kormány- 
férfiak*/. 1918-ban Gyulafehérvárott és 1920-ban 
Trianonban. Gyulafehérvárott a román nemzet- 
gyűlés, amelynek egyébként nem is volt joga az 
elszakadás kimondására — kulturális önkormány
zatot, a magyar egyházaknak és iskoláknak a 
románhoz hasonló támogatását, a magyar nyelv
nek a közigazgatósban és az igazságszolgálta
tásban való szabad használatát Ígérte, Trianon
ban hozzájárultak a kisebbség védelmi intézke
désekhez, azóta is akárhányszor verték a mel
lüket, hogy náluk milyen jó dolguk van a 
kisebbségeknek, csak éppen egyetlen bizonyítékot 
sem tudtak erre soha felhozni, a nyilt vádakra, 
panaszokra pedig az volt az egyetlen feleletük, 
hogy egyszerűen letagadtak mindent. A magyar
ság életerejét azonban nem fogják tudni meg
semmisíteni, még olyan eszközökkel sem„ ame
lyeknek szégyenletes alkalmazását a legújabb, 
de már ki győzné feljegyezni, hányadik panasz 
hozza napfényre. A magyar képviselők most 
csupán az anyagi természetű támadások miatt 
panaszkodnak, de ebből is van éppen elég és a 
bukaresti politikára nagyon is jellegzetes. Ele
gendő, ha ezek közül rámutatunk arra, hogy a 
Székelyföldön az adóvégrehajtóknak valóságos 
hadjárata folyik, az ókirályságbelinél jóval ma
gasabb adókat a legdurvább módon hajtják be, 
a lakosságot a legszükségesebb holmijától is 
megfosztják, de ezekivül még törvénytelen magas

közmunkaszolgáltatással is sújtják. A csendőrök 
kegyetlenkedését senki sem akadályozza, azt te
szik a magyarokkal, amit éppen akarnak. De 
még ezekeél a dolgoknál is sokkal kirívóbb az 
az e//đrđs, amit a magyar nyugdíjasokkal és 
nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottakkal szem- 
bee követnek. Románia miniszterelnökéhez fordult 
most ismét orvoslásért Erdély magyarsága. Bi
zonyára alaposan megfogyatkozott reménységgel 
a sok keserű tapasztalat után. De ha Bukarest
ből nem is jön segítség, még sem lesz haszon 
nélkül a panasz. Európa műveli nemzetei újabb 
képet nyernek az erdélyi állapotokról és remél
hetőleg fokozni fogja bennük az elhatározást, 
hogy ne hagyják már soká szenvedni Erdélynek 
jobb sorsra érdemes magyar népét.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason január hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvü isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagymise. 
délután 4-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise,

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

— Lemondott tisztségéről. Vitéz dr. Zerinváry 

Szilárd kir. járásbiró, a jeles költő egyéb 

nagy elfoglaltságára való hivatkozással le

mondott Csfibacsűdi ev. egyházfelügyelői 

tisztéről. Csabacsűd lakossága fájdalommal 

vette tudomásul felügyelőjének lemondását, 

aki négyévi működése során az egész la- 

kosság megértő szeretetét és becsülését vivtaki.

— Harmincéves közszolgálati jubileum. Vitéz 
Biki Nagy, Imre szarvasi főjegyző most ün
nepli meg kozszolgálali működésének har
mincadik évfordulóját. A közliszteletben álló, 
mindenki állal szeretett, nemeslelkületű fő
jegyzőnek érdemekben gazdag munkásságát 
a jubileumi évforduló alkalmával boldog öröm
mel könyveli el Szarvas minden polgára. Ez 
alkalomból a Szarvasi Polgári Kör vitéz Biki 
Nagy Imre arcképét is megfestette és azt ün
nepi vacsora keretében február 8-án este 8 
órakor a saját körhelyiségében fogja leleplezni.

— Halálozás. Nikelszky Zoltán, a Protestáns 

Országos Anfaház igazgatója, a szarvasi ev.

Luther tanitónőképző-intézet volt tanára és 

igazgatója, volt székesfővárosi törvényható

sági bizottsági tag vasárnap 53 éves korában 

Budapesten meghalt. Kedden délután temet

ték el a részvét impozáns megnyilvánulása 

mellett. Temetésén megjelentek többek között 

dr. Raffay Sándor ev. püspök, dr. Pesthy Pál 

nyug. igazságügyrniniszter is. A gyászszertar

tást Kemény Lajos ev. espereslelkész végezte, 

majd B. Papp István nyug. theologiai tanár 

és egy árva gyermek búcsúztatta az elhunytat 

az árvaegylet megbízásából. A sírnál Kemény 

Lajos esperes imája után a különböző szer
vezetek nevében Szuchovszky Gyula, Katona 

Béla és Fazekas Károly mondottak búcsú

szavakat.

—- Meghívó. A Szarvasi Ipartestület Temet

kezési Segélyző Csoportja január 20-án, hét

főn délután 3 órakor az Ipartestület székhá

zában tartja évi rendes közgyűlését, melyre 

a Csoport tagjait, valamint az Ipartestület 

nem csoportbeli tagjait is ezúton tisztelettel 

Tneghivja az Ipartestület vezetősége. Tárgy:

1. Elnöki jelentés. 2. Szervező bizottságok 

alakítása. 3. Esetleges indítványok.

— Lemondott elnökség. Az Öcsödi Ipartes
tület elnöksége és választmánya tisztségéről 
lemondott.

— Köszönetnyilvánítás. A Szarvasi HONSz 

tagjai ezúton mondanak hálás köszönetét az 

alábbi nemesszivű adakozóknak karácsonyi 

adományaikért és szilveszteri felülfizetéseikért. 

A karácsonyi ünnepélyre adakoztak: dr. Déri 

Henrikné 34 db szeretelcsomag, dr. Schauer 

Gáborné teljesen felszerelt karácsonyfa, vitéz 

Praznóczy Béláné 10 kg porcukor. A szil

veszteri műkedvelőn és bálon felütfizeltek : 

dr, Dávid László 2'50, Szőllősi-cég 2, dr. 

Schauer Gábor 1’80, vitéz Tepliczky János i, 

Hollay Béla, Bárány Béla, vitéz Letenyei Já- 

noz, vitéz Tóth János, dr. Silberstein Dezső, 

dr. Silberstein Gyula, dr. Szemző Imre, Szemző 

Pál, dr. Szemző István, dr. Kerényi Miksa és 

Baán Béla 1 — 1 P.

Hölgyek! A  BÁVIT kenyér ál
landó fogyasztása rendbehozza a 
gyomor- és bélműködést, ezáltal 
szép arcbőrt csinál. Táplál és nem 
hizlal.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 79

Október báró néha csak hallatott magáról. 
Néha irt nekünk egy-egy lapot. Voltak, akik Pes
ten találkoztak vele. írói nevét kezdte szárnyra- 
kapni a szél. Frisszamatú, romantikusizű novel
láit szívesen közölték a lapok. „Kékszemű Athéné" 
cimen megjelent egy regénytrilógiájának első 
könyve. A könyv nagy feltűnést kellett. Egy hó
nap alatt két kiadást ért el. Forró és csengő- 
szavú, bátor hitvallás volt minden idők legdrá
gább értékéről : a szárnyaló, az áldozatos, a 
gyermeteg női lélekről. Lándzsatörés a lassan 
elvérező értékek : a minden csalódáson keresz
tül kitárt, nyill szivek mellett. Himnusza volt a 
nobilis gesztusoknak ; a tudatosan ostoba gyö
nyörű pózoknak, amelyekért mindig érdemes el
dobni vagyont, sikert, boldogságot és életet.

Nóra titkon féléjszakákat töltött a könyv 
olvasásával. Úgyszólván betéve tudta már min
den sorát és betűjét. Érezte, hogy minden sora 
hozzászól, minden szava hozzá könyörög, min
den betűje hozzá eped. Világosan ráismert a re
gény hősnőjének vallomásaiban, saját vallomá
saira, amelyekkel lelket cserélt Októberrel!

— Milyen természetű gyermek voltam ? 
Pajkos, eleven, önző és irigy. Irigyeltem azokat, 
.akiket szüleim jobban szerettek, mint engem.

Szófogadó és ragaszkodó voltam azokkal szem
ben, akiket szerettem.

Gyermekkorom óta kedélyem és érzésvilá
gom sokban változott. A jókedvű gyermekből ko- 
morkedélyű, csendes nagylány lett. Igazán jókedvű 
ritkán vagyok. Hogy az emberek mégis nyugodt, 
mosolygó k'délynek ismernek, az jó. szinészke- 
désem eredménye.

Valamikor életcélom volt egy embert bol
doggá tenni. És —. akaratomon kivül — eddig 
két emberi lettem boldogtalanná, szerencsétlenné. 
Űgylálszik : rosszul választoltam meg az életcé
lomat I Az életcélom most már nem más, mint 
a kötelességteljesités!

Nóra arcán két kristályos könnycsepp gu
rult végig lassan.

— Milyen pontosan emlékszik a szavaimra
— suttogta maga elé. Ugylátszik : most már nem 
két, de három embert tettem boldogtalanná és 
szerencsétlenné.

Lecsavarta a villanyt és könnyes, forró ar- 
cocskáját párnájába temette. De még igy is csó- 
kosan, lángoló betűkkel világított bele a leikébe 
a könyv címe és írójának sajátkezű ajánlása :

— A kékszemű Athénének I

Október karácsonykor is elhalmozta jóba
rátait szeretetének és figyelmességének kedves 
jeleivel. Nórának — ennek az okos nagy gye
reknek — egy remek, óriás babát küldött. Sötét- 
szőkehejút és kékszeműt. Heddának kottákat és 
gramofonlemezeket. Az anyósomnak a .Szentek

élete* cimű nagy illusztrált könyvet. A felesé
gemnek virágokat, a kislányomnak egy kis ökrös 
szekeret tele cukorral, csokoládéval. Dr. Keserű
nek a neandervölgyi ember koponyájának fém-̂  
bői készült pompás mását. Az öreg Ányosnak 
indiai díszcserjéket. Mujkos bátyánknak egy akó 
tokajit. Brenner Kurlnak egy finom acélpengét. 
Nekem könyveket.

Ha csak az volt a célja, hogy ne feledjük 
el őt teljesen és újra és újra forrón a szivünkbe 
zárjuk őt ezt e célját elérte.

A „hármas tanács** újra szorosabban ösz- 
szefogott és egy szomorkodó téli alkonyon is 
együtt ültünk Hedda asszony kedves kandallója 
mellett, aki álmodozva vetette fel a kérdést:

— Tulajdonképen hogyan lelt dr. Csanád 
Feriből Október báró ? És magából kedves Bandi 
Március ?

Elmagyaráztam.

— Október régi, dzsentri család sarja. Ez
ért és mert az édesanyja bárónő volt, továbbá 
választékos öltözködése és modora miatt iskola
társai már a gimnáziumban elnevezték „báród
nak. Október előbb bosszankodott, azután tilta
kozott, majd nevetett, végül rá se hederitett. 
Megszokta.

De az emberek is úgy megszokták, hogy 
Tiszavasváron némelyek komolyan annak hitték, 
aminek tréfából tették meg.

És hogy lett belőle Október? Úgy, mint 
belőlem Március : Tiz-tizenkét évvel ezelőtt valami



Rég nem látott erkölcsi és anyagi siker mellett 
zajlott le az egyetemi bál

Mint mór előző híradásainkban jelen- zenekar húrjairól pontosan 11 órakor zen

tettük a január 1 1 -iki egyetemi bál iránt me- 

gyeszerte élénk érdeklődés nyilvánult meg. 

Minden jel arra mutatott, hogy ezúttal a kör

nyék bálozó közönségének rendkívüli élmény

ben lesz része, ami annyival is inkább érté

kelendő, mert a közönség rendszerint a bá
lákkal szemben támaszt legtöbb igényt. Nos 

hát a várakozók ezúttal nem csalódtak, mert 

még a legszűkkeblűbb kritika is a legnagyobb 
elismeréssel kénytelen nyilatkozni az egye

temi bálról. Természetes, hogy a szép siker 

nemcsak a lelkesen dolgozó rendezői kar
nak jelent babért, hanem elismeréssel kell 

megemlékeznünk a nagyközönségről is, mely 

megjelenésével tanúságot tett az egyetemista 

ifjúság mellett s részvételével hozzájárult az 

általános siker kialakításához. Ami a bál 

rendezését illeti, feltétlen elismeréssel kell 

nyilatkoznunk a rendezőségről, melynek jó

részt sikerült áthidalni minden telmerült aka

dályt s diadalra vinni a Szarvason rég nem 

rendezett egyetemi bálát. Az Árpád-szálló 

ényesen kivilágított dísztermében a Falussy-

dült fel a megnyitó csárdás, a sok-sok báli 

estét felidéző „Nem ütik a jogászt agyon“... 
s utána egészen a kora reggeli órákig mula

tott az egybegyűlt előkelő közönség. A meg

jelent házikisasszonyok közül egyébként a 
következők nevét sikerült feljegyezni:

Bartos Valéria, Biki Nagy Irén, Fekete Kató, 
Honti Ida, Jeszenszky Ágnes, Kellő Szilvia. Kiss Mar
git, Konczos Anikó. Krón Tusi. Lóránt Nóra. Moldován 
Klári. Nagy Margit, Nagy Lídia, Péchy Séri, Piros 
Panni, Réthy Margit, Rohoska Magdolna, Szvák Ilonka. 
Törócsik Teréz, Törőcsik Júlia, Varga Szilvia, Wieland 
Margit. Wieland Olga, Zsolnai Etel, Rohoska Margit, 
Tótfalusi Jolika, Fehér Klári, Sass Mariska, Lickex 
Jutka. Nagy Ancika, Nagy Irén. Schillinger Kató. Csaló 
Ica, Regős Margit. Thury Mária, Thury Anna, Viliim 
Klára. Povázsay Edith, Lovász Margit, Placskó Boriska 
Saybola Erzsi, Saybola Irén. *

A fentvázoltak alapján a bál erkölcsi 

sikere lehét teljes volt. Emellett az anyagi 

eredmény is kielégítőnek mondható, különö

sen akkor, ha tekintetbe vesszük azt, hogy 

a bál megrendezése szokatlanul nagy ősz* 

szeget emésztett fel. A kitűnően sikerült bál 

után, mint halljuk a két rendező-egyesület a 

jövőben is Szarvason fogja megrendezni, való

színűleg hasonló sikerrel — az egyetemi bálát.

A Levente tiszti-bál
előkészületeiből máris megállapítható, hogy 
a jelenlegi farsangi idényben is ez a hagyo

mányosan családias és magyaros, gyönyörű 

bál fogja dominálni a helyzetet. A ködös téli 

éjszakák leányálmaiba már belopódzott a 

sarkantyúpengés halk gráciája és az üveg

házi ibolyák diszkrét illata. Hiába I Valami 
egészen különös varázsa van ennek a foga

lomnak : Levente tiszti-bál. Képzeletben pom

pás és fáradhatatlan táncosokat, az aranyos-' 
ságig figyelmes, mosolygó rendezőket látunk. 

Édes, szép csokrot bűbájos leányfejecskék

ből, akikből asszonyfejecskék lesznek, mert 

hiszen nyilt titok, hogy a házasságok az ég

ben köttetnek ugyan, de a hozzávaló se

lyemfonalakat Ámor a Levente tiszti-bálákon 
kezdi bogozni láthatatlanul. Ez az éremnek 

a romantikus oldala. De hogy a reális olda

láról is számot adjunk, a rendezőség ezúton 

hívja fel a nagyközönség figyelmét, hogy 

asztaljegyek — sajnos — csak korlátolt mér

tékben igényelhetők és csakis egész asztal- 

jegyét lehet előjegyeztetni 6  személyre 9 pen

gőért. Egy asztalhoz egy vagy két pótjegy 

igényelhető, de csakis az asztalbirtokos által 

vagy annak beleegyezésével. Nem áll jogunk

ban elárulni a bálnak a hölgyek részére ké

szülő apró és kedves meglepetéseit, de kár

pótlásul jövő számunkban közölni fogjuk a 
palotáspárok névsorát. Legközelebbi palotás- 

próba e hó 18-án este 8  órakor lesz az 
Árpád földszinti kis termében.

m tt

—  Iámét előadják a „Borosa Amerikában" cimii 
operettet A Szarvasi Gazdaifjak Önképző

köre p nagy sikerrel karácsonykor bemutatott 
„Borosa Amerikában" című operettet január
25-én a Vigadóban ismét eiőadatja lelkes 
műkedvelőivel.

— Iskol&nkivflll népművelési előadás. A hely

beli Nyugdíjasok Egyesületében január 19-én. 

vasárnap délután 4 órakor előadást tart dr. 

Gábos Dénes gazdasági tanár “Mangalica 

tenyésztés" címmel Az előadás az egyesület 

új helyiségében, (Benka Gyula uccaés Deák 
Ferenc uccai sarokház) lesz megtartva.

nagyarányú műkedvelői előadás volt Tisza vas
váron az árvízkárosultak javéra. Még az alispán 
is a színpadra lépett, a feleségével együtt, az 
.Évszakok és kónapok" című látványos ievűben. 
Maguk tudják, hogy az« őseim olasz eredetűek 
voltak és a családi nevünk Maizi volt. Minthogy 
azonban én a március hónap szerepét kreáltam, 
ettől a naptól kerdve úgy rám ragadt az úri 
társaságban a Március név, hogy késsel sem le
hetett volna levakarni rólam.

Szép név, jó név és ami a fontos, latin 
eredete dacára b magyarabb, mint a Marzi név
— csipkelődött velem a főispán, a fogadó esté
lyen. Magyarosítsd meg rá •  neved szép öcséml

A főispán környezete hangosan nevetett a 
szellemességen.

Visszatromfoltain.
— Nagyon szívesen, méltóságos uram I Ha 

megengeded, hogy a holnap megjelenő lapom
ban egy tízmillió koronás nemeslelkű adományo
dat nyugtázhatom az árvízkárosultak javára.

A  fullánk elevenbe hatolt. Ugyanis a fő
ispán. dacára nagy vagyonának és annak, hogy 
6  maga volt az Árvízkárosultakat Segítő Bizott
ság elnöke: eddig egy árva garast sem juttatott 
a nemes célra.

A  visszavágásom egy szempillantás alatt 
elteijedt az estélyen és titkon elfojtott nevetgélé- 
■ek és biztató, kacagó pillantások repültek fe
lém minden irányból. Mujkoa bátyánk hangosan 
hahoUtott.

— Orvosválasztás Öcsödön. Öcsöd község 

képviselőtestülete a múlt héten tisztiszéki köz

gyűlést tartott dr. Schauer Gábor járási fő
szolgabíró elnöklete mellett. A képviselőtes
tület egyhangú lelkesedéssel dr. Pecz Ferenc 

orvost választotta meg a második községi 

orvosi- állásra. Dr. Schauer Gábor meleg sze

retettel üdvözölte az új községi orvost, majd 

a községi elöljáróság és tisztviselők nevében 

Molnár Béla főjegyző, a képviselőtestület ne
vében pedig dr. Pap András orvos üdvözöl
ték dr. Pecz Ferencet, aki meghatódottan 

mondott köszönetét a megválasztásáért. Öcsöd 

község lakossága nagy örömmel vette tudo

másul az agilis fiatal orvos megválasztását.

Urak! A  BÁVIT kenyér állandó 
fogyasztása rendbehozza a savas 
gyomrot és rendes bélmOködést 
okoz.

A főispán érezte, hogy lehetetlenné van 
téve, hacsak egy nobilis gesztussal ki nem vágja 
magát ebből a csávából.

Elvörösödve húzta ki tárcáját és jó arcot 
vágott a tréfához.

— Itt a tízmillió korona öcsém — nyújtott 
át nekem egy friss bankjegy-köteget.

Így lelt belőlem Március és utóbb öcsém
ből is, kinek szintén megtetszett a név.

Viszont dr. Csanád olyan brilliánsan ját
szotta meg Október szerepét, hogy ettől a nap
tól kezdve csak „Október báró"-nak kezdték ne
vezni a barátai. Utóbb azt Október írói név gya
nánt is felvette. Lassanként azt se fogjuk tudni 
róla, hogy az igazi neve dr. Csanád Ferenc.

— És mi van Vidor őrnaggyal? — koc
káztatta meg a félénk kérdést Nóra.

Kissé elborult a homlokom.
— Az utolsó értesülésem még szeptember 

elejéről szól, amikor az angol expedíció Afrika 
belsejébe elindult. Az expedíció két részre sza
kadt. A nagyobbik programszerűen halad, sőt 
már útban van visszafelé. A kissebbiknek, — 
amelyik veszélyesebb feladatot vállalt s amelyik
hez az őrnagy is csatlakozott — teljesen nyoma- 
veszelt. A budapesti angol követség útján azon
ban feltétlenül értesítést kapok, ha valami újab
bat megtudnak róluk.

De nem tudtam meg semmit a kalandos- 
sorsú emberről.

És elmúlt a tél is.

— Kinevezés. A kultuszminiszter Kartaly 

Annát a csabacsűdi all. elemi iskolához se- 
gédtanitónőnek nevezte ki.

N y i 111 é r
E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Tisztelettel értesítem Szarvas nagyra- 

becsült vásárlóközönségét, hogy édesanyám
tól a könyv- és papirüzletet,valamint a Szarvasi 

Közlöny Nyomda- és Lapkiadó Vállalatot 

átvettem.

' Kérem az igen tisztelt vevőközönség 

jóindulatú támogatását.

Kiváló tisztelettel: 

Nagy Sándor.

Március közepe téyán szenzációstartalmú 
ajánlott levelet kaptam Budapestről.

Íme a levél:

— Kedves Március fiam I Pár órával ez
előtt vettem Victor mellékelt levelét Kairóból. 
Félórai töprengés után már határoztam is. Má
hoz egy hétre indulok és meglátogatom őt I Ha 
valamelyikőtök üzenetet, levelet vagy bármit óhaj
tana neki küldeni: nagyon szívesen elviszem. 
Victor levelét küldjed vissza. A viszontlátásig is 
ölel Októbered.

Az őrnagy levele pedig igy hangzott:

— Kedves jó Októberem I Tudom, nagyot
nézel, mikor iráspmat megkapod. H$t ez az em
ber még é l. . .  és imi merészel nekem ? t Igen, 
élekl De nyugodt — mondhatnám boldog fá
sultsággal mondhatom, hogy ennek az életnek a 
mécsese mér igen bágyadtan pislákol. Az angol 
expedíció, mellyel Afrika belsejét jártuk igen sok 
viszontagságon ment keresztül. Különösen a ki
sebb töredéke, melyhez én is tartoztam. Egy- 
párat közülünk ellenséges érzelmű benszülöttek 
mérgezett nyilai terítettek le. Volt, aki kigyóma- 
rás áldozata lett. A mérges szúnyogcsipések és 
a trópusi láz is megtizedelték sorainkat. Én so
káig szérencsével jártam, mig végül egy barát
ságtalan berber oroszlán az én bőrömet is ke
ményen megszabdalta. Kellő ápolás és pihenés 
hiányában nagyon legyengültem. Hordágyon fekve 
értem el a Nílust. Ekkor már rajtam is kiütött 
malária. (Folytatása következik).
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A vidék kultúrája
Magyarország az utóbbi két évszázadban 

mérföldes léptekkel haladt előre. Egykori írások
ban olvassuk, hogy Budapest 1780-ban por- és 
sárfészek volt 13.550 lakossal, akik szántás-ve
téssel és szölómiveléssel foglalkoztak és nagyon 
sokan még szalmás fedelek alatt élte*. Az élén- 
kebb közlekedést nehézkes kapuk zárták el, a 
kőfalakon túl pedig süppedékes buckák, posvé- 
nyok és nádasok terültek el. A Duna-parton 
szemétdombok éktelenkedtek. A haladás ezután 
állandóan gyorsult. A kimutatások szerint 1739- 
ben már 29.870, 1809-ben 39.449, 1819-ben
47.187, 1829-ben 62.471, 1832-ben 63.134,
1839*ben 65.226, 1847-ben 100.000, 1890-ben
506.000, 1930-ban pedig az egymilliót is túlha
ladta. Ennek a nagy lendületnek és megújho
dásnak gróf Széchenyi István volt a nagy apos
tola, aki szavakkal és tettekkel hirdette Budapest 
közponlositásának nagy fontosságát Széchenyi 
nagy álma valóra vált, Budapest világváros lett, 
a nagy magyar vidéknek sok-sok emberfeleslcge 
évtizedeken át Budapest aszfaltján találta meg 
a termo anyaföld helyeit a kenyerét és a kő
rengetegben alapított magának új hazát és a 
régivel merőben ellentétes ideológiái. Budepest 
fejlődésével nemcsak a világ fővárosainak so
rába, de a világ kultúrájába lépett, teljesen ön
állósította magát a vidéktől és amilyen mérték
ben Budapest naggyá fejlődött époly mértékben 
maradt minden a régiben a vidéki városokban, 
községekben, tanyacsoportokban. Budapest ösz- 
szehalmozott a maga részére minden jót, szépet, 
magához vonzott minden törtetőt, élniakarót és 
szellemi értéket. Budapest soha be nem telő 
gyomra mindent megemésztett és átformált, amit 
a vidék nyújtott és valami különleges felfogás, 
világpolgár! áramlat, nagyzoló képmutalás, a ma
gyar életben eddig ismeretlen gép- és aszfaltkul- 
túra kapott lábra. A vidéken pedig minden ma
radt a régiben, csak értékei fogytak és az évtize
dek Budapest felé irányuló hatása a vidéki élet
nek nagy és életrevaló formáit a lenézés, a le- 
becsmérlés és értéknélküliség bélyegével látta el. 
Valahogy úgy vélekednek még ma is sokan, 
hogy a vidék maradisága a tehetségtelenek és 
a botor álmodozóknak összhangjából fakad, hogy 
a vidék nem egyéb ma sem, mint Budapest 
éléstára, amely ellátja a fővárost az élethez 
szükséges cikkekkel és ezzel szemben Budapes
ten kívül nincs az országban se kultúra, se te
hetség. Pedig csak széjjel kell néznünk magunk 
körül, de hányszor mást tapasztalunk. A művé
szetek körében Budapest állandó vidéki injekció- 
zással él, a fővárosban csak a vidékről felkerült 
őstehetség tud új formákat, új stílust és szépsé
geket adni. De csak ott, mert ha vidéken ma
rad örökös ledorongolásban, bizalmatlanságban 
van része. A vidéki művész és iró a kis vidéki 
lapoknak irhát csak, a tudós új megfigyeléseit 
Íróasztala mélyére süllyesztheti, a festőművész 
szobája falára aggathatja műveit. Mig Pesten 
nem tud baráti és prolekcionális alapon kivere
kedni egy kis megértést a fővárosi lapok, hang
versenytermek és képtárak zárva maradnak előtte. 
A közöny Í9 hozzájárul ehhez. A vidéki kö
zönség maga is abba a hibába esett, hogy sa
ját köréből kikerült vérüktől még a jóindulatú 
megértést és támogatást is megtagadják, mert hát 
minden érték csak Pestről jöhet. így azután az 
irodalomban, művészetekben a tingli-tangli er- 
kölcsiséget és földszeretetet vesztett formátlan irá
nyok hóditanak még a vidéki közönség körében 
is. Pedig de más is a vidéki levegő, a vidéki 
élet, annak formái és megnyilatkozásai.. A ter
mészet örök szépségei csillognak azokban és 
azok az utánzások, amik a gyorsvonatablakból 
tett megfigyelések, egynapos wikkendezések nyo
mán kerülnek a fővárosi lapok hasábjaira, de 
idegenek a magyar vidéki nép leikétől. Hamis 
hangok csak, amik durván igyekeznek belemar
kolni a vidéki életbe és onnan a félszeget és a 
rosszat kihagyni. A vidéki magasabb kultúra 
azonban mégis él. Él a mezőkben, erdőkben, 
nádasokban, rétekben, a patakok és folyók sod
rában, a madarak és méhek dalában, a komon*

dorok félelmetes szavában, a csillagos ég és a 
termőföld összhangjában, az ősi elhivatottságtól 
zsongó lelkekben, a magyar vidéki nép lenézett 
és mégis nyugalmas életében. Ez a kultura, ez 
az Ősi örökség a miénk és ennek tudatára, ér
zetére kell ébrednie a magyar vidéknek, a ma
gyar föld lakosságának is. A magasabb magyar
ság örök folyamata erre vezet és nekünk kell 
egymást megbecsülnünk, hogy minket is megbe
csüljenek. A magyar vidék magyarságának kell

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Elnök 
Úr I Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! Ked
ves Öregdiáktársaim I

Ez a kedves társaság, melyet a legszebb 
emberi erények egyike, a barátság tart össze, 
tizenegyéves fennállása óla századszor ül le n 
baráti asztalhoz. *

Tizenegy év nem nagy idő, de ha meg
gondoljuk, hogy ezalatt az idő alatt százszor ta
lálkoztunk, vigadtunk, búsultunk, gyászoltunk és 
lelkesedtünk, idéztük elmúlt ifjúságunk bájos em
lékeit : akkor mégis azt kell mondanunk, hogy 
érdemes megállani egy pillanatra a századik 
összejövetel alkalmából. A Szövetség keletkezé
sének történetét röviden vázolta szeretett Elnö
künk. Én csak arról akarok néhány szóval meg
emlékezni, hogy születtek ezek az összejövetelek. 
Az elsőt 1925. szeptember havában tartottuk 
meg, de ekkor még csak vendéglői fehér asztal 
mellett, műsor nélkül, kedélyes beszélgetések közt.

Az elsőt követte a következő hónapban a 
második és a többi sorjában, mert a mi kedves 
Kemény Gyula bátyánk úgy tudta hivni, hívo
gatni az öregdiákokat, hogy már megszokták és 
nagyrésze talán minden hónapban, minden hívás 
nélkül is elment volna e kedves körbe.

Később, mikor a Szövetség miniszterileg 
jóváhagyott alapszabályokkal dolgozott, mind 
népesebbek és népesebbek lettek az összejöve
telek. Az első tanya is szűknek bizonyult és tá
gasabb hely után kellett nézni. Az új helyen 
csak szaporodtak az öregdiáktársak, sőt nem egy 
elhozta családtagját is. Mindig melegebb és me
legebb lett a hangulat. Elhangzott egy régi diák- 
történet, melyen mindenki jól mulatott; egy jó
hangú öregdiák eldalolt egy régi nótát és a leg
közelebbi összejövetelen már mindenki várta, 
hogy valami kedves, megkapó dolgot hall.

Ezt hamar észrevette akkori társelnökünk 
dr. Raffay Sándor, aki 1927. március hó 5 én 
tartott választmányi gyűlésen azt indítványozta, 
hogy „a rendes havi összejövetelek bensőbbé 
és vonzóbbá tétele végett kérjük fel öregdiáktár- 
saink közül azokat, akik nekünk nemes szóra
kozást és lelki élvezetet tudnak szerezni, egy fel
olvasás, ének- vagy zeneszám előadására.4* Java
solta. hogy az első ilyen felolvasás tartására dr. 
Bartóky József elnökünket kérjük fel. A választ
mány ezt az inditványl nagy lelkesedéssel fo
gadta el kiegészítve dr. Szontagh Tamás régebbi 
javaslatával, melynek értelmében régen elhúnyt 
kiváló szarvasi tanárjaink emlékének egy emlék
beszéddel áldozzunk.

Az első műsoros estélyt 1927. ápr, 2-án 
tartottuk meg. Erre igen sokan jöttek el, hiszen 
Bartóky József olvasta fel remekbefoglalt írását.

Egy novelláját olvasta fel, melynek tárgya 
egy kedves történet volt békésmegyei szolgabiró 
korából. Ez annyira megtetszett a hallgatóság
nak, hogy szeretett volna egy másikat is hallani. 
Különösen Mihályi Zoltán akkori alelnökünk 
erősködött még egy novelláért, sőt száz pengőt 
igért az öregdiákok pénztára javára, ha még 
egy novellát olvas fel Bartóky. Ez aztán hatott. 
Bartóky kihúzott a zsebéből még egy novellát, 
nagy tetszés közt felolvasta és az Öregdiákszö
vetség pénztára gazdagabb lett száz pengővel.

Ezután már ment a műsoros összejövetel, I 
mint a karikacsapás. Volt elég jelentkező min
denre. Ha költemény, ha zene, ha felolvasás 
vagy tréfa kellett, bőven telt az öregdiákok gár
dájából. Sokszor mást adtunk ugyan, mint ami 
Ígérve volt, de nem azért vagyunk szarvasi öreg
diákok, hogy egy-két szereplő elmaradása zavarba 
hozott volna bennünket. A műsoros estélyek ni

felkarolnia a saját véréből kirobbant tehetségeit, 
művészeit, iróit, festőit, tudósait és akkor ezek
nek megértése, műveiknek megkövetelése, az 
aszfaltromantikától és világpolgáriasságtól csöpögő 
fővárosi álkultúrái Iságával szemben az uj magyar 
kultúrának, a szebb jövendő felé mutató, uj ma
gyar élet alapjait rakja le és a magyar vidék 
nagy magyar szellemi fensőbbségének elhivatott
ságát igazolja.

vója állandóan emelkedett, ennek hire ment eb
ben a nagy városban és egyszeresek azt láttuk, 
hogy idegen arcok jelennek meg köztünk, ven
dégeink vannak. A látogatottság egyre nőtt és 
nem egyszer megtörtént, hogy a nagyterem zsú
folásig megtelt. Néhány ilyen nagyszabású ösz- 
szejövetel emlékét idézem : 1927. novemberi ösz- 
szejövetelen 175-en, 1930 december 13-án, a 
hires Luca-napi vigadáson 130-an, 1932. április
ban 97-en voltak jelen. De tudnám a sört to
vább is folytatni.

Mikor már az összejövetelek állandósága 
biztosítva volt, akkor egy bizonyos rendet állan- 
dósitottunk egy nevezetesiebb esemény alkalmára.

Így alakult ki az a rend, melyet már évek 
óta betartunk és egy hónapban nagy érdemeket 
szerzett, országos hírűvé vált öregdiáktársaink 
emlékének ébrentartására szentelünk. így lett 
Szabolcska Mihály emlékére a novemberi, dr. 
Bartóky József első elnökünk emlékére az áprilisi, 
a januári összejövetelt egy szarvasi tanár emlé
kének szenteltük, 'május hóban pedig egy kiváló 
diák emlékének szenteltük. Természetesen a nem
zeti ünnepeket mindig ünnepélyes formákban 
tartottuk meg.

Az összejöveteleken vetődött fel az az esz
me, hogy ránduljunk le Szarvasra, boldog diák
éveink színhelyére, hogy az ősi Alma Materhez 
való ragaszkodásunknak ilyen módon is kifeje
zést adjunk. Ezek a szarvasi lerándulások a 
múlt évben tizedszer ismétlődtek mindig nagy
számú résztvevővel, mert ezekré tettük a talál
kozókat is. Itt mindig igen. nagy számmal je
lentek meg a tagok nemcsak Budapestről és az 
ország minden részéből, hanem megszállott te
rületekről is sokan jöttek el. A szarvasi lerándu- 
lások az ifjúság tavaszi majálisával szoktak ösz- 
szekötve lenni, de ezeket az alkalmakat hasz
náltuk fel arra, kogy a gimnázium falában el
helyezett emléktáblák' leleplezési ünnepélyeinek 
méltó keretet adjunk. Legjobban sikerűit 1929. 
május 31-én rendezett lerándulás; amikor nagy
nevű igazgatónknak, Benka Gyulának a szobrát 
lepleztük le nagyszabású ünnepség keretei közt. 
Ezen 456 öregdiák gyűlt össze Szarvason.

Hat művészi kivitelű emléktábla hirdeti 
hálánkat és szeretetünket az. áldott édesanyához, 
a mi kedves intézetünkhöz. Hogy ezek a lerán
dulások megvalósíthatók lettek, azt a gimnázium 
igazgatójának, tanári karának és Szarvas község 
közönsége kifogyhatatlan vendégszeretetének kö
szönhetjük. Ma már el sem tudják képzelni a 
majálisokat az öregdiákok nélkül.

Az összejövetelek nagy népszerűség# és 
kedvességét mutatja az is, hogy igen sokszor 
orsságosnevű kiválóságok szívesen vállaltak sze
repet. A sok közül megemlítem Szász Károlyt, 
dr. Lukács Györgyöt, dr. Kovács Sándort — ez 
utóbbi keltőből már kiváló tisztejelbeli szarvasi 
öregdiákok lettek. — Baja Mihályt, Pap Viktort stb.

Ma amikor a századik estét tartjuk, vissza
idézem azokat a kedves estéket, melyek kim£- 
lyitelték köztünk, az igaz barátságot, egymás 
megbecsülését, azokat a kedves órákat, melye
ket ezeken az estélyeken együtt eltöltötlünk.

De sokan hiányoznak is már közülünk, 
akik az első összejöveteleken olyan nagy lelke
sedéssel vettek részt. Sokan örök álmukat alusz- 
szák kinn a temetőben; álmodják tovább az 
összejöveteleket, hacsak nem a mennyországban 
áldottemlékű első elnökünk lelkivezérlete mellett 
folytatják „ezt az Istennek tetsző és gyönyörű
séges** találkozást.

Amidőn nagyon rövidre fogott visszaemlé
kezésemet befejezem, nem mulaszthatom el, hogy

A  Szarvasi Öregdiákok Szövetségének 
kilencvenkilenc összejövetele

Irta és a SzÖSz századik jubiláns összejövetelén elmodta SIki Béla főtitkár.



Megrendítő szerencsétlenség 
homokbányászás közben

Súlyos s6rülésekkelv megvakultán szállítottak egy szarvasi napszámost
a gyulai közkórházba

köszönetét ne mondjak mindazoknak, akiket itt 
névszerinl megemlíteni lehetetlenség. akik annyi 
gyönyörűséget szerezlek a jelenvoltaknak s akik 
lelkűk legszebb és legértékesebb részéi nyújtot
ták nekünk, örültünk minden alkalommal, meri 
minden szereplésükben az áldott iskola lelke 
szólalt meg bennük és élő valósággá vált a jó 
professzorok magvető munkája, akiknek emléke 
legyen áldott I

— Dr. Balkényi Kálmán előadást tart Szarvason.
Dr. Balkányi Kálmán az OMKE igazgatója 
az időszerű kereskedelmi és gazdasági kér
désékről január 26-án, vasárnap délután fél 
-3 órakor a Szarvasi Kereskedők Egyesületé
ben előadást tart. Az előadást belépődíj nél
kül minden érdeklődő meghallgathatja.

— Halálozás. Molnár János nvug. tanító, a 

szarvasi ev. klemi iskolák hosszú időn át 
volt igazgatója hosszas betegeskedés után 

szerdán Szarvason meghalt. A nagytudású 

és mindenki által szerelve becsült igazgató 

halála kiterjedt körökben nagy részvétet vál

tott ki. Molnár János gondos és sok alka

lommal elismerésben részesült tanítói pályája 
mellett a tollat is becsülettel és megérdemelt 
sikerrel forgatta. Ötven éven át számos me

gyebeli lapnak volt a tudósítója és egyenes 
jellemével, kritikai képességével önzetlenül 

és eredményesen szolgálta a köz ügyét. Az 

elhunytban Molnár Béla, az orosházai polgári 

iskola tanára és Molnár László községi igaz- 

gatótanitó édesatyjukat, dr. Dérczy Ferenc 
községi gyámügyi jegyző pedig apósát gyá

szolja. Temetése pénteken ment végbe nagy 
részvét mellett.

— Egy hét a szarvasi iskotánkivüli népműve
lés munkájából. I. Tanfolyam : A krakói r. kát. 
demi népiskolában január 14-éri délután 4 
órakor megnyílt a közismeretterjesztő tanfo
lyam, előadó Hegyi József tanító. Hallgatók 
száma 30. A vármegye minden hallgatónak 
tankönyvet, Írószereket és füzeteket adomá
nyozott. II. Ismeretterjesztő előadások : 1. A 
Szarvasi Munkásotthon Szövetkezetben január
21-én, kedden este 6 órakor dr. Uzonyi Fe
renc tanár „A házi és raktári kártevőkről/' 
Január 23-án, csütörtökön este 6 órakor Molnár 
Béla tanár „Az Alföld csatornázásáról.” 2. 
A Szarvasi Ipartestületben szünet. 3. A róm. 
kát. elemi népiskolában január 19-én, vasár
nap délután Czinkoczky János tanító „A Hu
nyadiak koráról. 4. A m. kir. állami polgári 
leányiskolában január 19-én, vasárnap dél
után 4 órakor Szrnka P. Etelka tanárnő „A 
növények csodálatos élete/ 5. A Szarvasi 
Nyugdíjasok Egyesületében szünet. 6. Az Ipa
rosinak Önképzőkörében január 23-én, csü
törtökön^ Orosz Iván költő „A művészet az 
iparban. 7. A Gróf Bolza Pálné Leáriyegye- 
sületben január 19-én, vasárnap délután 3 
órakor Jachini Mária „A magyar nép művé
szetéről.- 8. A Kereskedőalkalmazottak Egye
sületében január 17-én, pénteken este fél 9) 
órakor ^Molnár Béla „A technikai vivmá-? 
nyokról*4 tart előadást.

— Elvesztette a munkásigazolványát Balogh \ 
László öcsödi lakos 1911. évben kiállított1' 
munkásigazolványát elvesztette. Az igazol
ványt megsemmisítették.

— Dr Magyari Zoltán: Amerikai államélet

Dr. Magyari Zoltán egyetemi tanár, mint a 

Rockefeller-alapitvány által meghívott tudós, 

az amerikai közigazgatás minden fokozatának 

és reformmozgalmának alapos ismerője. Most 

megjelent könyvében kitűnő éttekintést nyújt 
az Egyesült Államok közigazgatási berende

zéséről. megvilágítja annak egész rendszerét, 

tárgyilagos megfigyeléseivel a reális valósá

got tükröztetve állítja elénk Amerikát. A ma

gyar szakirodalomban régen nélkülözött munka 

ez, mely az Egyesült Államok bármely szem

pontból való tanulmányozásának kiinduló 

pontjául szolgálhat.

Kedden délben megrendítő szerencsét

lenség történt az egyik szarvasi homokbányá

ban. Bohnyat Pál szarvasi 26 éves napszá

mos öccsével homokot bányászott és beállt 

a mély gödörbe. A laza homokfal rádült a 
szerencsétlen munkásra és teljesen eltemette. 
Amikor öccse látta a szerencsétlenséget, azon

nal a segítségére sietett. Az állóhelyzetben 
eltemetett bátyjának a fejét sikerüli is ki

kaparnia a komok közül, de a súlyos ho

mokból nem birla egyedül kiemelni, ezért

— Meghalt Haberern Pál egyetemi tanár.
Hosszas belegeskedés után elhunyt dr. Ha
berern Jonathan Pál nyugalmazott egyetemi 
tanár, a Rókus-kórház volt vezető sebész- 
főorvosa. Haberern Pál nesztora volt a ma
gyar orvosi karnak. 1855-ben született Szarvas 
községben, ősrégi szepességi családból. Fő
iskolai tanulmányait a budapesti, a bécsi és 
a müncheni egyetemeken végezte. Csaknem 
valamennyi orvosi egyesületünknek vezető 
tagja és hosszabb-rövidebb ideig elnöke volt. 
A budapesti evangélikus egyházközség ve
zetőségében három év óta vett részt, előbb, 
mint a budapesti evangélikus iskolák első 
felügyelője, majd pedig, mint az egyházköz
ség közös felügyelője tett hosszú éveken át 
az egyházi élet vezetésében nagy szolgála
tokat. Társadalmi és egyházi téren szerzett 
érdemeiért három évvel ezelőtt a kormányzó 
legfelsőbb elismerésében részesült és 1935- 
ben megkapta az arany orvosi diplomát is. 
Halálát egyetlen fián, Györgyön kivül, kiter
jedt rokonság gyászolja.

— Kritika egy jelmezestélyről. A pesti tár

saság szenzációja volt az az estély, melyet 
báró Bornemissza Lipótné adott palotájában 
és amelyen a pesti társaság legelőkelőbb 

dámái gyűltek össze a legkülönbözőbb kor

beli toilettekben. A Színházi Életben Indig 

Ottó ir kritikát erről az estélyről és cikkét 

Angelo káprázatosán szép képei tarkítják. 
Korda-pályázat, Bús-regény, darabmelléklet 

hat pompás egyfelvonásos, kottamelléklet : 
„Ezt az éjszakát". Rédióvilághiradó, gyerek

lap, kézimunkaiv van még a Színházi Élet

ben, melynek éra 60 fillér. Kiadóhivatala : 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 7.
— Rendes ülés a leányegyesűletben. A hely

beli Gróf Bolza Pálné Leányegyesület január 

19-én délután 3 órakor rendes ülést tar sa

ját otthonéban. Ezt megelőzően könyvtár.
A Vezetőség.

— Kultúrest Kondoroson. Dr. Deseő Antal 

ny. községi orvos kezdeményezésére már 

második kultúrest fogja nemesen szórakoz

tatni a Kaszinóban a kondoros! intelligens

azonnal a szomszéd tanyákba futott segítség

ért. Az összefutó tanyai lakosok azonnal a 

mentéshez láttak és sikerült kiemelni a sú

lyosan megsérült, eszméletét elvesztett nap

számost. Bohnyat Pál nagyon súlyos belső 
sérüléseket szenvedett, a vér felső testébe 
tódult a nagy nyomás következtében és a 

szemevilágát is elvesztette. Kocsin azonnal 

behozták a városba, majd orvosi tanácsra 

a mentők a gyulai kórházba szállították. Ál
lapota nagyon súlyos.

közönséget január 23-án. Ezen alkalommal 

dr. Bőhm József Ady költészetéről tart fel

olvasást. Zongorán játszik Balczó András ev. 

lelkész neje Paulinyi Edith, aki a Magyar 

Rapszódiát fogja előadni. Ancsin György r. k. 

segédlelkész szaval Sik Sándor verseiből. 

Remélhető, hogy a múltkori kultúrest sikere 
meg fog ismétlődni ez alkalommal is. Az 

előadásra nincs belépődíj. Kezdete fél 9-kor.

— Az ember élete számokban. Egy nagyon 

ráérő tudós kiszámította, hogy egy ember 
egész életéből mennyi idő jut alvásra, evésre, 

tanulásra. A tudós megállapította, hogy egy 

70 éves ember 23 ével alszik, 22 évet szó

rakozik, 13 évet beszélget, 6 , évet eszik, 5 
évet unatkozik, 18 hónapot mosakszik. A 

tudós ember elfelejtette kiszámítani, hogy az 

ember mennyit dolgozik, különösen az, aki

80 fillérért lálástól-vakulásig töri magát. Vi

szont a legtöbb asszonynépnél két-három- 

szor annyi időt kell számítani a beszélge

tésre, ami sok fehér népnek a legkedvesebb 

időtöltése.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben január 10-től január 17-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Ramos József 

és Rácz Anna fia Károly, Kondacs György 
és Szenteszki Mária leánya Mária, Sindel 

János és Oláh Anna leánya Viktória, Vavrek 

Pál és Rómer Zsuzsanna fia Pál, Kriska 
György és Oncsik Zsuzsanna leánya Zsu

zsanna, Imgrund Ferenc és Fabó Mária fia 

Ferenc-György. Házasságot kötöttek : Bencsik 

Pál Petrás Judittal, Nyemcsok György Czesz- 

nak Katalinnal, András Mihály Haliczki Má

riával, Burák Mihály Szloszjar Juliannával, 

Brlás István Klimaj Ilonával. Elhaltak: Kon

dacs György 2, Bracsok Pál 8 napos, Styie- 

renka János 75, Kulasák Pál 6  napos, özv. 

Erneszt Jánosné Turóczi Mária 84, Molnár 

János 76, özv. Janecskó Mátyésné Hugyecz- 
Zsuzsanna 80 éves korukban.
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Villanyszerelési és javítási olcsón eszkozol. NAGT CSILLÁRRAKTÁR

A városi villanytelep kdlcsönakciójában
•villanyvasalók és villanyfűlőíeslek díjtalan bemutatása 1



„O RIO N“ rádiókészülékek
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állomásnév-skálával, 
lengőnyelves hangszóróval

speciális kapcsolással 3 hullámhosszra, 
dynamikus hangszóróval

rövidhullámú résszel, 
nagy színváltó síkskálával, 

eleklrodynamikus hangszóróval

és a többi ORION készülékek szintén kaphatók legolcsóbban:

ieljes fadingkiegyenlités, néma bcállitás, 
hangszin- és hangerőszabályozó
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A  Körösbe ölte be magát 
egy nyolcvanéves szarvasi asszony

Péntek délig még nem találták meg a holttestét kutató halászok

A szarvasi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 
8512/1935. tkvi szám.

Szerdán délután a halásztelki Körösnél 
egy női ruhát, kendőt és cipőt találtak az 
arra járók. Azonnal behozták a rendőrségre, 
amely a csendőrséggel együtt azonnal meg
indította a nyomozást. A kiszállt egészség- 
ügyi rendőr a csendőrséggel megállapította, 
hogy valaki, mégpedig egy idősebb nő ön- 
gyilkosságot követett el. A parton levetkőzött, 
valószínűleg felvágta kezén az ereket is, 
majd öngyilkossági szándékkal a-vízbe ve
tette magát. A nyomozás során a rendőrsé-

— Álarcos-bálat rendeznek a kereskedöalkal- 
mazottak. A Szarvasi Kereskedőalkalmazottak 
Egyesülete fedruár 8-án az Árpád-szálló dísz
termében rendezi meg hagyományos álarcos- 
és jelmezbálját. A fiatalság nagyban készül 
a színesnek Ígérkező báli éjszakára.

— Tájékoztatás.A jövedelem- és vagyonadó
ról, valamint a keresetiadóról szóló törvényes 
rendelkezések módot nyújtanak arra, hogy 
mindazon adózók, akiknek kereseti-, vagyon- 
és jövedelemadója az elmúlt esztendeihez 
képest túlmagas, azt minden év január hó 
végéig felmondhatják. A felmondási kérelmet 
január végéig kell beadni az adóhiavatalnál. 
A kérelemben meg kell jelölni azt az okot, 
amiért a kérelmező az előző évre kivetett 
adónak a folyó évre változatlan fenntartását 
elviselhetetlennek tartja. A bélyegmentes ké
relemhez vallomási ivet kell mellékelni. A 
vallornési ivén fel kell tüntetni a nyersbevé
telt terhelő minden kiadást (nyersanyag, üz
letbér, alkalmazottak járandósága, szociális 
biztosítás, fűtés; világítás, üzleti veszteségek 
és tartozások, forgalmi adó, kereskedelmi és 
iparkamarai illeték, ipartestületi tagdíj stb.) 
A  nyersbevételből a kiadási tételek levonása 
után fennmaradó tisztajövedelem képezi a 
kereseti adóalapot, ennek általában öt szá
zaléka a kereseti adó. Tájékoztatást szívesen 
nyújt a Szarvasi Ipartestület irodája.

—  Közgyűlés. A kondorosi' evang. egyház 
múlt vasárnap tartott közgyűlésén szavazott 
az egyházmegyei felügyelőre és a másodfel
ügyelőre. Felügyelőnek dr. Melich János egye
temi tanárt, másodfelügyelőül pedig vitéz dr. 
Zerinváry Szilárd járásbirót tüntette ki bizal
mával kettős szavazatának reá adásával. A 
választás egyhangú volt.

— Farsangi-estélyt rendez a dalárda. A 
Szarvasi Dálkár fedruár 16-án az Ipartestü
letben farsangi összejövetelt rendez. Azösz- 
szejövetelt kedélyes műsorral fűszerezik.

A n yá k ! Ha azt akavják, hogy 
t gyermekeik csontozata és fogai jól 
fejlődjenek állandóan BÁVIT kenye
red adjanak nekik. Megakadályozza 
az angolkórt Is. Kérdezzókmeg or
vosukat!

—  Négyszemközt híres emberekkel. Az angol 
irodalmi és politikai éjét néhány legérdeke
sebb alakját vetíti elénk ötletes, jellemző so
rokban Hegedűs Ádám mesteri intervju-soro- 
zatában. A közlemény a Uj Idők mai szá
mában jelenik még. Az Uj Idők kiadóhiva
tala Budapest VI.V Andrássyút 16., bárkinek 
küld díjtalan mutatványszámot. Előfizetési 
dija negyedévre 6 pengő 40Jillér, egyes szám 
ára 50 fillér/ Előfizetni lehet Nagy-könyvke
reskedésben Szarvas.

gén mindent elkövettek az öngyilkos kiléiének 
megállapítására. Igv sikerült is megállapítani, 
hogy szerda délelőtt özv. Bednár Sándorné 
Szlovák Ilona 80 éves szarvasi asszony tűnt 
el hozzátartozóinak lakásáról. Azzal ment el 
otthonról, hogy egy ismerőséhez kézimunkáért 
megy el. Mivel előzőleg semmi panaszt nem 
tett, azt hiszik, hogy tettét pillanatnyi elme
zavarában követte el. A családja pénteken 
halászokkal kerestette holttestét, de délig még 
nem sikerült megtalálni.

— Képviselőtestületi választások Öcsödön. 
Öcsöd község lakossága rövidesen képviselő- 
testületi tagokat választ. A választási moz
galom már megindult és a pártok mindent 
elkövetnek jelöltjeik érdekében.

— Farsang. Kondoros község ifjúsága feb
ruár I-én műsoros jelmez-estet rendez. A 
zártkörű mulatságot a Csárda díszes nagy
termében tartják meg.

— Hekler Antal: A magyar művészet törté
nete. („Magyar Könyvbarátok") Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda. Budapest, 1934. Í50 kép, 
238 oldal, ára 10 P. A kötet, mely a hon
foglalástól kezdve napjainkig a legújabb ku
tatások eredményeit is figyelembe véve tár
gyalja a magyar földben gyökerező alkotó 
erők nagyszerű megnyilatkozását; hazai mű
vészetünk történetét. Mint az előző köteteket, 
a Magyar Művészettörténetet is egyedülálló 
jellegűvé teszi az ismertetés szempontjainak 
újszerűsége. Az újszerű szempontok jogosult
ságát bizonyító eddig ismerellen emlékanyag 
gazdag sorozata, már a középkor és a re- 
naissance tárgyalásánál is meglepő. A kassai 
kálvária Mária-szobra és a zalaszentgróti 
Madonnaszobor s az architektonikus emlékek 
kiemelkedő példái e sornak, de igazi káprá
zatos gazdagságát 'a külső és belső kvalitá
sokkal ékes eddig ismeretlen emlékeknek a 
barokk művészetet tárgyaló fejezetben találja 
meg az olvasó. E fejezet az újabb és újabb 
összefüggések megvilágításával és sejtetésé- 
vel, eddigelé homályban rejtőző mesterek és 
műveik biztos levéltári adatok alapján való 
megállapításaival az érdeklődést a legmagaj 
sabbra fokozza. A „Magyar Könyvbarátok" 
nagy szolgálatot tettek a magyar kultúrának 
e könyv kiadásával s a szép nyomdai kiál
lítás méltán dicséri a Királyi Magyar Egye
temi Nyomdát.

— Serlegavató Dnnepség. A kondorosi Le
vente-Egyesület serlegavató ünnepséget ren
dezett. Helyszűke miatt az ünnepségről jövő 
számunkban számolunk be részletesen.

—  Megjelent az „Uj Kor“ újévi száma Az 
Aradi Zsolt, Dalia Borisz és Possonyi László 
szerkesztésében megjelenő aktív katolikus 
orgánum Mészáros János, Schütz Antal, Fo
dor Béla, Schmidt, Contardo Ferrini cikkeit, 
Buday György fametszeteit közli, folytatja 
Paul Claudel és Jacques Riviere világhírű 
levelezését. A magyar vidék nyomorúságának 
haiigjait Kiss István szólaltatja meg. Boldi
zsár Iván, Szabó Zoltán és Thurzó Gábor 
könyvismertetéseket imák. Érdekes közlemé
nyeket tartalmaz még a lqp a  ̂panamista 
mentalitásról. Mutatványszámot szivesen küld 
a kiadóhivatal Budapest, Vili., Szentkirályi- 
ucca 28. Egyes szám ára 40 fillér, egész évi 
előfizetés 8 pengő.

Árverési hirdetménytkivonat
Vitéz Tóth Mihály, vitéz Tóth J. Mihály, Szrnka Já

nos. Liska János, id. Liska Soma és Mótyán János 
szarvasi lakos végrehajtatóknak Kurdel Mihály szarvasi
IV. belkerülcl 488. szám alatti lakos végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
halóság végrehajtási árverést 95 pengő 82 fillér tőke
követelés és járulékai behajtása végett a szarvasi kir. 
járásbíróság területén levő, Szarvas községben fekvő s 
a szarvasi 6464. sz. tkvi betétben A L I .  sorsz. 2456. 
hrszú. 143 négyszögöles Beltelekben fekvő IV. kér. 488. 
öiszú házra és udvarra,--2 sor 2457. hrszú ugyanot- 
tuni 202 négyszögöles kertre 1095 pengő kikiáltási ár
ban a fenti beiéiben C o/° rdszám alatt a 949 1919 
tkvi végzéssel Kovácsik Janosné szül. Kurdel Mária 
javára bekebelezett holligíartó haszonélvezeti joggal 
terhelten elrendelte.

Az árverést 1936. évi febrnir hó 5. napján délelőtt 
9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felé
nél alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék- 
képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Szarvas, 1935. évi november hó 19-én.

vitéz dr. Zeriováry s. k. A kiadmány kileiéül: 
kir. járósbiró. Oláh S. k.

irodatiszt.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  1720----—
Tengeri morzsolt 16 — — —
Árpa (új) 15’— — — —
Zab 1550-----
Lucerna . 140-- — —’—
Tökmaff . . . .  28"— — — —

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

P U B L I K Á C I Ó

Mangolban 200 négyszögöl fold eladó. 1.143. — Péva 
eladó 111. 268. — Föld felesbe kiadó T 1- 5. — Szalma,, 
tengeriszár eladó, III. 33. — Búzaszalma eladó, T IV. 
186. — Kenderföldek eladók, I. 120. — Cyepszén el
adó, III, 223. — Sertés eladó. II. 436. — 3 hold föld 
eladó, jel. a gyepmesteri telepen. — Egy hold föld ház
zal eladó, Roszik Mihály Érpárt. — Hereszéna eladód 
111. 113. — Ház eladó. IV. 299. — Bérest keres III. 186-
— 2 hold föld tanyával eladó IV. 318. — Héz eladfr
1. 567. — Ház eladó III, 142. Jel. 11. 208. — 2 hold föld 
eladó 1. 553. — Leghübb barátja, szórakoztatója, a vá
ros életének pontos közlője a Szarvasi Közlöny. Ezt 
olvassa I Vegye meg minden pénteken I

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Eladó kövesút mellett egy cserepes ház II- 
ker. 522. Érdeklődni lehet ugyanott. '

. Fiatal 250 kg-os hízott angol sertés eladó 
özv. Marsall Jánosnénál 1.. Benka Gyula u. 92.

. Békésszentandráson, a Czitó-féle ingatlanon 
fekvő lakóház haszonbérbe kiadó. Érdeklődni 
lehet a Bankgazdasági irodán.

. Ügyes leányokat 30—40 pengő havi jöve
delemmel felveszek. Cim a kiadóhivatalban 
megtudható._____________ — .

• Üzemképes baromfikeltető-gép eladó. Ér* 
deklődni léhét a kiadóhivatalban.

FaMfc Mátkán« ét Uatt NAGY SANDOE 
NfMutoU a S o m a i  Kfcllay ■ymmit* é r  Lapfclattvil* 

lalat t —m ih- , LBwtk; MlUfe at 9. a hm.


