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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, 1. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők 1 TelefonszÁm: 16.

Főszerkesztft:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*50 Pf 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 Pt egy példány éra 12 fillér.

T e l e p i t é s
Irta: Vitéz Czeglédy Béla,

mezőgazdasági kamarai igazgató.

Minden magyar ember lelkében benne 
él a föld szeretete és a földszerzés vágya. 
Hosszú évszázadok nehéz küzdelmet és a 
föld megnövelésének verejlékes munkája 
annyira összekovácsolt, összeforrasztott ben
nünket az anyafölddel, hogy minden magyar 
egyformán érez és egyformán gondolkodik, 
amikor a földről, földszerzésről esik szó. Ezért 
tekint az egész magyar közvélemény olyan 
nagy érdeklődéssel azon törvényjavaslatnak 
rövidesen sorrakerülő parlamenti tárgyalása 
elé, amely állami gondoskodással törekszik 
elősegíteni, megkönnyiteni az ország egyetem 
mes érdekeinek leginkább megfelelő birtok- 
megoszlás kialakulását. Mert a telepítésnek 
kimondottan ez a célja, hiszen az ország 
egyetemes érdekeinek olyan birtokmegoszlás 
felel meg leginkább, amely minél több ma
gyart tesz a magyar föld osztályosává, az 
egy-egy család megélhetésének alapjául al
kalmas önálló gazdaságok létesítésével, illetve 
a már meglévő kisebh gazdasápoknak ilyenre 
kiegészítésével. Milyen nagy az1 erkölcsi je
lentősége annak, hogy ezáltal a nincstelen 
agrártömegek ösztönzést nyernek arra. hogy 
minden erejük megfeszítésével, szorgalmas, 
becsületes munkával, legalább egy megélhe
tésüket biztositó kisbérlethez jutás előfeltéte
leit megszerezzék. Mennyire alkalmas a mun
kakedvnek és a munkateljesítménynek foko
zására az a tudat, hogy minden törekvő és 
józan életet élő magyar előtt nem elérhetet
len ábránd, hanem általa járható úton elér
hető valóság lesz az, hogy a telepítési tör
vény folytán önálío egzisztenciát teremthet 
magának. A magyar földműves családok 
megélhetésének alapjául szolgáló haszonbér- 
letekhez való jutás, illetve birtokszerzés meg
könnyítésének törvényhozási úton biztosítását 
minden a faját szerelő és a földbe szerelmes 
magyar csak helyeselheti. Dé természetesen 
arra is nézni kell, hogy ennek gyakorlati 
megvalósitása során a mezőgazdasági terme
lésben zökkenők ne álljanak be és a termelés 
zavartalan menetéhez fűződő nemzetgazda
sági érdekek éppen úgy ne szenvedjenek, 
mint ahogy nem szabad a hivatásos mező
gazdasági munkásság érdekeit sem sérteni 
olyan intézkedésekkel, melyeknek hatására 
a mezőgazdasági munkaalkalmak jelentősebb 
mértékben csökkennének annál, mint amilyen 
mértékben a keresetüket veszítő családfők
nek földhöz, vagy haszonbérlethez juttatása 
történhetik. Termeléspolitikai érdekből elen
gedhetetlenül kívánatos gondoskodni arról, 
hogy a létesülő új kisgazdaságokban a ter
melés irányítása és ellenőrzése révén a mai 
kor' színvonalának megfelelő, okszerű gaz
dálkodás folytatlassék. Ezt pedig elsősorban 
a birtokszerzők mezőgazdasági szakismere
teinek gyarapítása útján lehet elérni. Itt és 
ebben kapcsolódik bele a ielepités kérdésébe 
a mezőgazdasági szakoktatás ögye. Ezért 
vén ma fokozott jelentősége annak. hogy. 
népoktatásunknak mielőbb adjuk meg az ag
rárországban már régóta nélkülözött mező
gazdasági jelleget • törődjünk többet a fel
nőttek szakoktatásával is, az eddiginél többet 
áldozva e célra munkában és anyagiakban

intézkedéseknek hatásától az egyetemes ma
gyar mezőgazdaság felvirágozását, újra meg
erősödését és a magyar agrártársadalom 
jobb jövőjét biztosan remélhetjük.

1

egyaránt. Ha a telepítési törvény megalkotása 
és főként annak a végrehajtása során mind
ezen szempontokra kellő 1 figyelemmel lesz
nek — mint ahogy meggyőződésünk szerint, 
lesznek — akkor ezeknek a földbirlokpolitikai

Vasárnap este ismét előadják 
„A nóta vége” cimű operettet

Nagy érdeklődés nyilvánul meg a hadlrokkantak műkedvelője iránt
A Szarvasi Hadirókkantak, Hadi

özvegyek és Hadiárvák Egyesülete jeles 
műkedvelőgárdájával Szilveszter esté
jén nagy siker mellett mutatta be „A 
nóta vége" cimű hangulatos és szép- 
zenéjű operettet. A közönség osztatlan 
nagy érdeklődésére ép kívánságára az 
egyesület gondos vezetősége vasár
napra, e hó 9-ére ismét műsorra tűzte 
a darabot és este 8 6rai kezdettel a 
Vigadóban fogják azt ismét előadni. 
A darab szereplői a szarvasi műked
velők szine-jayából kerülnek ki. OH 
látjuk többek között Czinkoczky Erzsé
betet a szarvasi műkedvelők ragyogó- 
kedélyű szubrettjét, mellette a komoly

alakitókészségű Grexa Juditot, Mrsan 
Máriát, Gerhát Annát, Berták Etát, 
Bankó Máriát, Barecz Annát, Borgulya 
Máriát, Harmati Máriát, Horváth Pan
nát és a kis Szathmáry Babát. A fér
fiak között Lipták Mihály, Vitéz Pál, 
Koszti János. Hricz György, Sonkoly 
János, Fodor Károly, Klimaj Mihály, 
Hicz Pál, Berták György és Hanzeíy 
Jenő szerepelnek. A zenét az Első 
Magyar Zenekar szolgáltatja Gazsó 
György vezetésével. Előadás után lánc- 
mylatság lesz. A nagy érdeklődéiből 
Ítélve* ~a'darab most is a legteljesebb 
erkölcsi és anyagi siker jegyében ke
rül majd előadásra.

Villámlás és mennydörgés vezette be 
az idei első hóesést községünkben
A  gazdák vetéseiket féltik, a mészárosok és hentesek 

a Kőrös befagyását várják
Vasárnap délben megeredt az eső 

Szarvason és este valóságos viharrá 
változott az időjárás. A szarvasi határ 
felett sűrű felhők vonultak át hatalmas 
villámlással és mennydörgéssel. A ja* 
nuárban szokatlan tüneményt a felhőit 
villamostelitettsége okozta. Az eső az
után kisebb-nagyobb megszakításokkal 
állandóan esett. Szerda reggel azután 
megindult a hóesés is, az idei télep 
most először és esett a havaseső egésp 
nap szakadatlanul nagy pocsolyákat 
idézve elő az utakon és utcákon. A 
hó á kitartó olvadás ellenére is elég 
szép h.ótakaróval vonta be a vetése
ket. .Azonban ez még nem elég arra, 
hogy a vetések teljesen meg legyenek 
védve az esetleges nagyobb fagyoktól 
Az időjósok — akik az utóbbi évek
ben igen sokat tévedlek — most erős 
hideget jósolnak. Ami kell is nemcsak 
egészségügyiés természetvédelmi szenj- 
porílból, de nagyoni.nehezen várják 
hideget a szarvasi hentesek, mészáro
sok és italmérők is^mivel jégkészletük' 
már a nyáron eUofeyott és ha nem 
tudnák jégpincéikctt megtölteni a be- 

k fagyott KörösbŐk'tógy nagy jégtység- 
nek néznének élébe. Nyáron a húp

egy napnál tovább nem tartható el a 
nagy melegben, a jéggyár üzembehe
lyezésére pedig egyelőre nem lehet 
számítani. Sokan még ma is nyögik 
annak bérléséből eredt adósságaikat, 
így hát megint csak reménykedés a 
gazda, az iparos élete. Ez a remény 
élteti őket és hisszük, hogy egyszer
esek valóra válnak azok az álmok, 
amelyekkel a szebb, boldogabb jövőt 
szinezgetjük. Egy jó termés, megfelelő 
gabonaárak, tele pincék, kamrák, a 
forgalom egészséges fellendülése min-' 
den bizonnyal nagyot lendítene ezen 
a sokat szenvedett népen. Reményke
dünk és aggódunk. Ez a mi sorsunk, 
árva magyaroké.

Famifl Bdumit a katoHkn kketifcm

Az Önkéntes Kedélymentő JSgyesQtet, mint 
már a múlt számunkban hírül adtuk, február’ 
8-án a róm. ,kat. iskola emeleti termében fél 
6 órai kezdettel farsangi Móka-estet rende*. 
igazi kedély mentő műsorral. Színre kerülnek:, 
.A talált gyűrű” cigány monológ, .Az anyós* 
egyfelvonásos vígjáték, .A némg vádlott" ér 
a „Pótvizsga* egyfelvonásos bohózatok é* 
még tpimos kacagtató jelénél Hegyi Jóé#  
koqfe&l.̂ Elóadás után táite. BelépőoJ ninja* 
kttétezŐmQsör-megvált&s 50 fillér.



H Í R E K
Tiszta közszellemet
Ilyen nehéz történelmi időkben, mint ami

lyeneket most élünk. mulhatatlanul szükséges a 
nemzet józan, egészséges ítélőképességének meg
óvása. Ilyenkor ne károgjanak a politikai varjak 
a magyar közszellem „szomorú süllyedéséről*1, 
ne keltsék azt a látszatot, hogy közéletünkben 
olyan komoly bajok mutatkoznak, amelyek tükör
képét nyújtják közszellemünk romlásának. Ne 
szuggeráljanak olyan dolgokat a nemzet lelkü- 
letébe, amelyek valójában nincsenek, mert ha 
vannak is gazdasági bajaink s mutatkoznak 
olyan tünetek, amelyek a materiális szempontok 
túlzott érvényesülését domborítják ki, a nemzet 
lelkének, gondolkodásának és egész érzületének 
struktúrája tiszta, becsületes, ideális és nemes 
törekvésektől duzzadó képet mutat. Veszedelmes 
az ilyen szuggeszlió, nemcsak az egyén életében, 
de a nemzet körében is. mert olyan idegeket tépő, 
küzdelmes életben, mint aminöt most Folytatnunk 
kell, nem nehéz dolog az egészséges közszel- 
lenibe is beleplántálni azt az érzületei, hogy itt 
nem mennek jól a dolgok, baj van itt is, ott is. 
Mégis azt látjuk, hogy még komoly pozíciókat 
betöliő emberek is elkövetik azt a könnyelműsé
get, hogy nagy nyilvánosság előtt tendenciózusan 
elfestett képét adják közállapotainknak. Még az 
ilyen tendenciózus beszédek elhangzásakor sem 
merjük feltételezni, hogy akadjon magyar politi
kus, akit felszólalásában ne a becsületes jószán- 
dék vezessen. De hiábavaló a jószándék, ha a 
tények s az előadás módja agyonveri ci mondjuk,
— jószándékú törekvést. Az ilyen felszólalások 
nemcsak, hogy kárára vannak a magyar nemzet 
általános érdekeinek, de napjainkban Fokozottan 
ártalmasak, mert olyan fegyvert nyujtunk ellen
ségeink kezébe, amilyeneket talán még ők ma
guk sem tudnának maguktól ellenünk kovácsolni. 
A magyar közszellem és a közélet tisztaságának 
védelme a legnemesebb feladatok egyike. De aua- 
tott kéznek kell az ilyen kérdésekhez nyúlnia s 
csak a legmagasabb politikai iskolázottság szel
lemében magasra nőtt Férfiak vehetik a bátorsá
got arra, hogy az ilyen témák gátjára álljanak. 
A szükkörü világlátás, a kicsinyes szempontok 
leküzdhetetlen légköre, a szerény igénytelenség 
és a megFelelö stílus hiánya egy szürke szónok 
kezében furcsa és groteszk színezetűvé süllyeszt
heti az ilyen témák érintését. Foglalkozni kell a 
bajokkal, a kinövésekkel és a bántó jelenségekkel, 
de ott, ahol mindezeket orvosolni és nem elmér- 
gesiteni lehet. A nemzetnek szüksége van a 
közéleti tisztaság megóvására, de nincs szüksége

önbizalmának elvesztésére. Csapjanak le a bün
tető kezek minden egyes Feltárt bűnre, de ne ál
talánosítsunk Felbukkanó jelenségekből. Hinnünk 
és látnunk kell. hogy minden rossznál erősebb 
a tisztitó akarat, amely meg tudja állítani a 
bántó tünetek elhatalmasodását.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason február hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyóyyszerlára látja el.________

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újiemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

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

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

— Meghalt Szontágh Tamás a TESz elnöke.
Iglói dr. Szonlágh Tamás udvari tanácsos, a 
neves geológus, a Földtani Intézet nyugal
mazott igazgatója, a TESz örökös elnöke, a
II. oszt. magyar érdemkereszt, a III. őszi. 
magyar vaskoronarend, a TESz csillagos ér- 
demkereszljének és számos egyéb kitűnlelés 
tulajdonosa a mull hélen Budapesten várat
lanul elhunyt. Szonlágh Tamás középiskolai 
tanulmányait a szarvasi ev. gimnáziumban 
végezte. Részt vett az öregdiákok mozgal
maiban is és mint a SzOSz társelnöke min
den évben a majálisok és szarvasi összejö
vetelek során lejött Szarvasra is. Mint geológus 
számos gyakorlati irányú kutatás irányításá
ban veti részt. Sokszáz értekezést irt és szá
mos szakvéleményt adotl hazánk hidrológiai 
viszonyairól, főként gyógyforrásaink védőte
rületeiről. Nagy részvét mellett temették el.

— Miniszterközi bizottság a járás községeiben.
Mint lapunk inult heti számában megírtuk, 
a szarvasi járás községei! egy miniszterközi 
bizottság látogatta meg a költségvetések felül
vizsgálása céljából. Szarvas községnél ked
den délután tartott a bizottság vizsgálatot. 
A költségvetésből több tételt töröltek a köz
ségeknél, különösen olyanokat, amelyek az 
ideiglenes alkalmazpUak létkérdésébe vágnak. 
Az elterjedt hirek szerint több községben 
ismét létszámot akarnak apasztani, holott az 
állandóan szaporodó munkálatokat a jelen
legi munkaerők még túlórázással se tudják 
elvégezni. Szarvas község is lassan végre
hajtók és becsüsök nélkül marad.
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NEM KÍSÉRLETEZNEK A SÜTÉSNÉL, 
MERtAl IDÖ8EÉS PÉNZBE KERÜL,

— Arcképleleptezés. Vitéz Biki Nagy Imre 

szarvasi községi főjegyzőnek, a Polgári Kör 

illusztris elnökének, közpályán való műkö

désének 30 éves jubileuma alkalmából szom

baton. e lió 3-án este 8 órai kezdettel a 

Polgári Kör üunnpi körvacsorát rendez. A 

hely biztosítása coljából a kör vendéglőse 

kéri az érdeklődőket, hogy a vacsoraiveket 

feltétlenül aláirni szíveskedjenek. A vacsorán 

hölgyeket is szívesen látnak.

— Közgyűlés. A'szarvasi Baráti-Kör február 
12-én, szerdán délután fél 6 órától saját he
lyiségében rendes évi közgyűlést tart, mely
nek tárgysorozata a kör helyiségében megte
kinthető. E közgyűlésre a kör tagjait tiszte
lettel meghívja a kör vezetősége.

— Közgyűlés az Ipartestületben. A Szarvasi 
Ipartestület február 24-én tartja meg évi ren
des közgyűlését saját székházában. Határo
zatképtelenség esetén a közgyűlést március
2-ára halasztják el. A közgyűlés meghívója 
most van ‘kikézbesítés alatt.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 82

Én pedig beszéltem.

Élénk színekkel ecseteltem a báró bohém 
és kalandos, de mindig férfias küzdelmekkel tel
jes é9 sokszor boldogtalan életét. Elővettem leg
újabb könyvét és világos okfejtéssel mutattam 
rá, hogy abban a regény hősnője nem más, mint 
Nóra, a regény hőse pedig voltaképen maga a 
báró. Egy férfi, aki meleg hitvallással indult 
neki a világnak. A nyilt tenyerén egy forró szi
vet hordozott, hogy odaajándékozza azt az első 
embernek, eki tenyérből-tenyérbe átveszi. Az első 
embernek, aki repülni és dalolpi hagyja a szi
vet, amikor éppen kedve van hozzá. És vele 
repül és vele dalol. Az a sziv azóta rettenetes 
csalódásokon és kálváriákon esett keresztül. Sok
szor csak azért simogatták meg és azért vették 
kézbe, hogy azután a földre dobják és szeges 
bakkanccsal, vagy édes kis női cipősarokkal rá
tapossanak. Sokszor csak azért repültek vele a 
magasba, hogy kacagva a sárba dobják. Sok
szor csak azért nyitották fel finom késsel titkos 
belső rekeszeit, Hogy cudarul kifosszák. És a 
férfiszív vérzett, vergődött. Mindig bizalmatlanabb 
le<L De egyszer mégis I Egy szőke démonnak 
egyszer mégis sikerült azt a felismerhetetlenségig

összetörni. Hiszen ő maga irja, itt a regényében. 
Akkor abban a férfiszivben már csak parányi 
életvillanások próbálkoztak és küzdöttek ember
feletti erővel a teljes testi és lelki összeroppanás 
gonosz szellemeivel. Mik voltak ezek az életvil
lanások ? A férfigőg I A kötelességteljesUés I De 
az összetört atomokból soha nem sejtett go
nosz energiák is felszabadultak és az élefvilla- 
násokat erősebb zsarátnokokkal is élesztgették, 
fújtatták. Bosszút I Bosszút I Az összes démonok, 
az összes nők ellen. Válogatás nélkül. Megkö
zelíteni épúgy a raffinált és komisz démoni, mint 
az angyali lelkeket, ha ugyan vannak ilyenek 1 
Kézbe venni és forró szavakkal és cirógatások* 
kai, de sötét, könyörtelen számítással magunkhoz 
édesgetni. Azután kacagva eldobni, — a sárba 
taposni őket. Bosszút I Bosszút I Nem adni többé 
soha senkinek semmit ingyen. A meggyűlölt és 
nagy emberi eszményképekéit, amiket a sárban 
csúszó-mászó, nyomorult emberi fények úgyis 
csak saját önző, komisz érdekeik részére sajátí
tottak k i: nem tenni soha többé még egy szalma
szálat sem keresztbe. De irgalmatlanul keresztül
vágni, keresztülgázolni rajtuk, mindenütt, ahol 
nyúlósan és erélytelenül az én erősödő, vad 
lépteim útjába kerülnek. Pénzt, hatalmat és ran
got, minden eszközzel, ami nem a börtönbe, 
vagy az akasztófa alá vezet I Szívós kitartással, 
mosolygó, hideg arccal, észrevétlenül az embe
rek fölé kerekedni I Az emberek fölé, akik csak 
két kategóriába sorolhatók. A pökhendi, szívte
len és komisz erőiek. Njo, ezek ra^Eérd^mlik I

És az erélytelenül siránkozó, vagy büszke, de 
kocsonya testű lelkű gyengék. Ezek pedig undo- 
ritóak ! Ezek is megérdemlik I A nyakuk fölé 
kerekedni és könyörtelenül a csigolyájukra lépni, 
hogy csak úgy ropogjon. Ha összetörik nem baj, 
ha nem törik össze, a rabszolgája lesz. Vigyo
rogva fog hízelegni nekem és dicsőíteni is fog 1 
Igen : igy és csakis igy lehelek valaki és valami. 
Ugyanannyi vagy több. mint, akik nyavalyás 
egyéniségüknek aránytalanul alantasabb testiségé
vel és lelkiségével eddig fölém és mások fölé 
kerekedtek. A repülést elvesztettem, a dalt el
vesztettem ! És meg is gyűlöltem mind a kettőt. 
És mindent és mindenkit 1 De nem megyek el I 
Nem megyek el eddig ebből a gyűlölet- és 
szenny vásárból, amíg vasvértezetben, vascsizmá
val véresen végig nem gázolom ugyanazt az 
utat, amit a föld felelt repülve és dalolva tud
tam volna megjárni. Igen, igy gondolkozott Ok
tóber I Hiszen ő maga írja itt a regényében.

És elindult I Keményen összeszoritott ajak
kal, vasléptekkel. Jaj annak a női szívnek, jaj 
annak a férfi erélytelenségnek vagy energiának, 
amelyik az útját fogja keresztezni I

De nem haladl messzire.
Mert jött egy lány,
HófehérlelkG és gyanútlan. Kékszemű és. 

szép, mint Pallas Athéné. És épen olyan okos 
és jó is . ..

. Kereszteződtek ez.útjaik.
Október — mert hiszen ő a regényhjSs — 

nyugtalankodni kezdett.
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A szarvasi gazdaifjúság egy része 
ismét műkedvelő-előadással lép a közönség elé

A „Hej, de szép a lakodalom11 című népszínmű előadásával 
áldoznak a jótékonyság oltárára

szolgálja városunk ügyét eme előadás 
megrendezésével, mivel a jövedelmet 
a „Zöldkereszt-akció“ javára ajánlja 
fel. A darab szereplői a következők : 
Janurik Anna, Sovány Mária, Kiszely 
Zsuzsanna, Mrsan Mária, Borgulya 
Zsuzsanna,Krsnyak Pál,SoványGyörgy 
Fügedi György, Molnár Pál, Frankó 
György, Domoki Gyula, Kiss András. 
Az előadás után táncmulatságot ren
deznek. Az ízléses és csinoskiállitású 
meghívók most vannak szétküldés alatt.

A szarvasi gazdaifjúság egyik lel
kes, hazafias szellemtől itatott mély- 
érzésű csoportja e hó 15-én, szomba
ton este a Vigadó nagytermében este 
8 órai pontos kezdéssel láncmulat
sággal egybekötött műkedvelő-előadást 
rendez. A gazdaifjúság műkedvelői ez 
alkalommal a „Hej, de szép a lako
dalom" cimű 3 felvonásos táncos, ze
nés népszínművet adják elő Litauszky 
István, a kipróbált kisgazda-rendező 
lelkes vezetése mellett. A gazdaifjúság 
eme csoportja hazafias lelkesedéssel

Műsoros farsangi-estet rendez a Szarvasi Dalkar
A z Ipartestületben február 16-án, vasárnap lesz a dalárda móka-eslje

magánszámot adat elő a lelkes tagokkal, 

amelyeknek mindegyike a legteljesebb szó
rakozást fogja nyújtani a közönségnek. A 

dalárda farsangi móka-estje teljesen családias 
jellegű lesz, arra minden dalbarátot meleg 

szeretettel várnak el és a közvetlen hangulat 
biztositéka annak, hogy azon mindenki nagyön 
jól fog szórakozni.

Podani Samu alelnökkel több jelenetet és

A Szarvasi Dalkar, községünk ezen leg
régibb és érdemekben oly gazdag kulturális 
^egyesülete az idei farsangban is megrendezi 

családias összejövetelét, amely minden évben 
oly megérdemelt siker mellett szokotl lezaj

lani. A jeles dalárda Rohoska Géza karigaz
gató vezénylése mellett több értékes dalszá

mot fog előadni, majd a rendezőség, élén

— Elhalasztott iskolánkivüli népművelési elő
adás. Előző számunkban jeleztük, hogy a 
Szarvasi Iskolánkivüli Népművelési Bizottság 
a Kisgazda Kör Elnökségének a felkérésére 
február 16-án délelőtt egy előadást fog tar
tani az Alföld öntözéséről. Ennek az elő
adásnak az időpontját a vezetőség az előadók
nak más irányú elfoglaltsága miatt kénytelen 
későbbre halasztani. Az újabb terminust la
punk annakidején közölni fogja.

— Köszönetnyilvánítás. A szarvasi Levente 
Egyesület az alábbiaknak, akik adományaikkal 
a február 1-i bál alkalmával az Egyesület 
jótékonycélú bevételét gyarapították, hálás 
köszönetét fejezi ki. 18-as asztal 6 P, dr* 
Tólh Pál, Tömörkényi Dezső, özv. Sziráczky 
Jánösné, Kovácsik Pál 5—5 P, Szöllőssy*cég 
Frecska Sámuel, Sziráczky Sándor, dr. Dör-

nyéi József, vitéz dr. Zerinváry Szilárd 3—3 P, 
dr. Konkoly Iván, Józsa Mihály, Szabó János, 
Szabolcs Károly, Kellő Gusztáv, Schmidt Jó
zsef, Szederkényi Nándor, dr. Szemző Imre, 
dr. Szemző István, Szemző Pál, Podany Já
nos, vitéz Tepliczky János, Bárány Béla, 
dr. Donner Tibor, dr. Készt Ármin, dr. Simon 
Béla, Medvegy Miklós,Korbely Samu, Szarvasi 
Ipartestület 2 —2 P, dr. Fischbein Imre 1.50, 
Kovácsik Károly, Kiss Sándor, Wagner Géza, 
dr. Benczúr Vilmos, Farkas Antal János, 
Reich Jenő, Fenyő László, Simkó István, Wal- 
fisch József N. N., N. N. 1-1 P, vitéz Ko
vács Ferenc, Ribárszky János, 50—50 f.

— Műsoros tea-est az Árpádban. A Szarvasi 
Nyugdíjasok Egyesülete február 15-én este 8 
órai kezdettel az Árpádban műsoros tea
estet rendez.

— MagJlivó. /A Gróf Bolza Pélné Leány
egyesület vezetőségét, választmányát, rendes 
és pártoló tagjait tisztelettel kéri az elnökség, 
szíveskedjenek február 9-én, vasárnap dél
után 4 óraikor az egyesület otthonában (Deák 
Ferenc ucca 125., Demcsák ház) tartandó 
rendes közgyűlésen megjelenni. Napirend: 1. 
Jelentés a Jefolyt esztendőről s ennek kere
tében a) az egyesület otthonának kérdése,
b) a polgári leányiskola igazgatójának levele,
c) új tisztikar választása. 2. Jelentés tanul
mányi bizottsági tagok választásáról. 3. Be
számoló a kereskedelmi szaktanfolyamról. 4. 
Pénztáros jelentése. 5. Könyvtáros jelentése.

Számotkérök
Móra László verse

Tisza mentén minden estén 
Lángok gyúlnak titkos fénnyel.. . 
A föld remeg, a rög pereg,
Sírok nyílnak itt-ott széjjel.

öreg, sápadt magyar arcok . . .  
Tűzkőt ülnek mind sorjába.
Árpád is jó, a hont vevő 
Minden éjjel éjfél tájba.

Néma marad minden ajak,
Csak a iángot nézik. nézik .. . 
Sírból ‘felszállt sármellükben 
Ezeréves szívük vérzik,

Tisza partján, hajnaltájban, 
Titkosfényü lángok halnak,
Árpád jelt ad, sírja zárul 
Számotkérő sok magyarnak.

.. . Számot adni míg nem tudunk, 
Lángok gyúlnak minden éjjel.. .
A láng körül lángzó szemmel 
Jtánk néznek sok kérdezéssel.

—  A Szarvasi nyugdíjasok Egyesülete utolsó 
iskolánkivüli népművelési előadását február 
9-én délután 4 órakor az egyesület helyisé
gében fogja megtartani. Ezalkalomma) Né- 
methy Samu nyugalmazott polgári iskolai 
igazgató „Az Alföld aszályai" címmel tart 
előadást. Vendégeket szívesen lát a Vezetőség.

— 4Jj lap Mezőtúron. Mezőtúron „Túri Elet41
óimmal egy színes folyóirat indult meg, mely
nek egészséges célkitűzéseit örömmel látjuk. 
A lap első száma nagyrészben programmot 
ad és a szerkesztője Csillag György a nem
rég íeltünt fiatal mezőtúri újságíró. 

'̂ s s s s s s s s s ^ s e  1 - .....s = s = = _________ s

— Íme, az első hófehér női lélek, aki gya
nútlanul, 'öntudotionul az -én veszett utamba ke
nd J — gúnyolódott magában álmatlan éjszakái 
alatt. Mii kezdjek vele« mit kezdjek̂  vele ? I Ki
kerüljem ? I Nem, az nincsen programmomban I 
Ez rossz kezdet volna I A kerülgetés gyengeség I 
Vagy orvtémadésra készüljek fel ellene 7 I Meg
próbálni összetörni <egy túljó női lelket, éppen a 
jóságánál fogva 1 Ha-ha-ha 1 első próbának gyö
nyörű feladat

Azután összerázkódott és a saját hajába 
markolt. £s úgy odaverte a fejét a falhoz, hogy 
majd szétrepedt.

— Gazember, gazemberi — kiabált egy 
hang a lelkében. Te Őrült, hiszen nem földi em
berrel állasz szemben, de egy nővel, aki távol 
évezredek ezüstös és ffnUhikus ködéből lépett 
idő* valami csodálatos testi és lelki reinkarnáció 
folytán. A kékszemű Athénével I A Szépséggel 
és a Jósággal 1

Igaz 1 kerülni fogom öt I A szentet és jót, 
A i rövid ideig illatos fényt vetített sötét és sza- 
kadékos utamra. Kerülni fogom őt I Mert nem 
vogypk rá méltó sem én, sem más földi halandó, 
liogy Pallas Athéné saruját megoldjam. Kerülni 
fogom ét 1 De előbb visszasurrenok titkon az el
fogyott utamra, hogy a földre borulva végigcsó- 
toftam ez ő pici lábnyomát. \

Kertdnl logom őt I 1
És hogy van az, hogy mégsem kerültem? t
Hogy van az, hogy mégsem tudtam ke

rülni? Hogy van az, hogy a sötétszőke haja.

a hófehér, vagy kék, vagy rézsaszin ruhácskája 
bűbájos illatot lehelt felém forró, álmodozó al
konyaiban, hogy számláljam az órákat, a per
ceket másnap reggelig, — délig, — alkonyaiig, 
amikor a drága, valószinűtlenül elragadó tüne
mény talán újra megjelenik valahol: a fasorban, 
vagy a kicsi ablakában, vagy valami telepatikus, 
muzsikás, gyöngyvirágos hullám ellenállhatatlan 
erővel, egyetlen feljajduló, boldog szóval sodor
jon az útjába engem:

— Édes, édes, édes I

Meggyógyultam I Meggyógyultam észrevét
lent. És olyan könnyen, mint tavasszal egy 
megsebzett fiatal nyírfa. Épebb, erősebb és küz
dőbb lett a lelkem, mint valaha. És jobb is. 
És újra hiszek 1 Ezért az egyetlen női lélekért 
hiszek a női lélek szépségében, jóságában, har
matos érintetlenségében. Hiszek az örök emberi 
ideálokban, amikért évezredeken át annyi könny 
és vér folyt. Hiszek a repülésben és hiszek a 
dalban. A lelkemet és a szememet csak külső
leg nyitom fel nyíltan és őszintén. De belsőleg 
örökre bezárom. Mert a szemem szaruhártyáján 
a kékszemű Athéné csodálatos képe tükröződik 
vissza. A lelkem szentélyében pedig az ő jósága 
és szépsége vibrál. Babusgatva még mélyebbre 
simogatom. Muzsikával veszem körül, amit csak 
a lélek hall. És ő illatot lehel a telkembe.A leg
édesebb, ami titkon ezen a földön termett. A 
saját lelkének és a simogató, gyógyító, fehér kis 
kezének az illatáti

És most már jöhet világfelfordulás, emberi 
komiszság, csalódás, kudarc és a pokol minden 
ármánya és ártalma, — én az én rögös, sziklás, 
szakadékos utamon, a behúnyt szememmel és 
behunyt lelkemmel most már mindörökre rajongó 
mosollyal, földöntúli boldogsággal járok, mert 
minden időktől fogva élő és mindörökre halha
tatlan lelkem útjába egy bűbájos, istennői név 
és lélek világit szelíd, drága fénnyel.

A kékszemű Athénéi

Felpillantottam.

Az örökké izgő-mozgó, lármás Makszi úr 
most megrebbenve, szinte ősszeroskadva ült a 
helyén. A szeme forró és fátyolos volt, de a fá
tyol mögött különös fények égtek. Apró dijait 
szinte tördelve kulcsolta egymásba. A fogait Ösz- 
szeszoritotta úgy, hogy halántékán az ér látha
tóan lüktetett. Az volt az érzésem, hogy ez tez 
ember most úgy telítve van az érzés elektromos
ságával, hogy szinte szikrázik. Ha valaki most 
egy ujjal megbökné a vállát — talán explodálha. 
Vagy végigvágódna a szőnyegen és ordítana, 
felrengene. És zokogna.

Hosszabb szünetet tartottam. Szivarom kék 
füstjén át a szoba mennyezetét bámultam.
De Makszi űr is hallgatott. A térdére könyökölt. 
Előbb az egyik, majd mind a két kezével. Álló
ról a két tenyér feljebb csúszott a homloka felé.

(Folytatása következik).
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Cigánytragédia
A napokban elgondolkoztam azon, hogyan 

lehet az, hogy a nagy Fáraó leszármazottjai, a 
nálunk is hegedűszó mellett születő és hegedű
vel a kezében meghaló hires-neves cigányok nem 
tudtak egy ténylegesen nagy, átülő hegedűmű
vészt vagy zeneszerzőt adni a világnak. Pedig 
minden alap-adottság meglenne ehhez, a nem- 
zedékről-nemzedékre való zenével foglalkozás 
mellett a bujább vér, a jó hallás, a könnyebb 
felfogó képesség. Kétségtelen, hogy sok faji tu
lajdonság, amit Indiából, majd Perzsiából, Kabu- 
lisztánból és Erivánból hoztak magukkal a mű
vészetek felé mutatnak, de azt hiszem, hogy 
hagyományos és közismert kitartáshiányuknak és 
lustaságuknak tudható be, hogy a könnyebb 
népi muzsika művelésén kívül magasabb fokra 
nem tudnak emelkedni. Még manapság sem, 
amikor különösen városi cigányzenészeink telje
sen elpolgáriasodtak, sőt számos cigány már 
fiatalkorát a zeneművészeti főiskola falai között 
töltötte el. Igaz, hogy nem egy hires embert ad
tak a világnak, különösen a mi magyarrá lett 
cigányzenészeink, akik közül kikerült nem egy 
cigányprímás gyönyörködtette el a magyar ze 
nék csodás exotikumával a külföldi uralkodókat 
és népeket. Mér Tinódi Lantos Sebestyén meg
emlékezik a XVI. században hires Kármán Döme 
cigányprímásról, aki Thurzó Imre lakodalmának 
násznépét bűvölte el csodás muzsikájával. Thö
köly, Bercsényi, Rákóczi is tartottak udvaraikban 
cigányzenészeket és egykorú adatok igazolják, 
hogy 1737-ben Csáky Imre bíboros nagyszabású 
cigányversenyt rendezett Szepesváraljén, melyen
11 versenytárs elől Barna Miska nyerte el a 
babért. Sokan még ma is neki tulajdonítják az 
édes-bús Rákóczi-nóta komponálását. De a leg
híresebb és legjelentősebb közöttük Cinka Panna, 
ez a művészielkű cigányleány volt, akinek em
lékezete még ma is a nép között él. A legna
gyobb mégis Bihari János volt, akinek kesergő
jét még ma is szívesen játszók a virtuózabb prí
mások. Hires prímások voltak még Patikárius 
Ferkó, Farkas Miska, Berkes Lajos, Rácz Pali 
és a szarvasi Rácz Pepi, aki bandájával még 
az angol királyt is elgyönyörködtette. Nyári Rudi 
hegedűjének varázsa olyan nagy volt, hogy mu
zsikájával Festetich Vilma grófnőt hódította meg 
feleségül. Dankó Pista pedig, mint nótaköltő tűnt 
fel Szegeden. Ám mindezek mellett nem akadt 
egy olyan jelenlősértékű egyén közöttük, aki a 
nagy hegedűművészek vagy zeneszerzők körében 
helyet foglalhatna. A cigányság tragédiája ez, 
mint a cigányregék szomorú balladája, amely a 
cigányok eredetét és sorsát írja le. A cigányság 
mondaköre szerint ők egyiptomi búcsújárók, akik
nek amiatt kell zarándokolnak és a jó szivek 
alamizsnáiból élniok, mert egykoron nem fogad
ták be maguk közé Jézus Krisztust. És ez a 
zarándoklás továbbtart, mert szívósságuk, más 
fajtájuktól való húzódozásuk, összetartásuk szinte 
egyedülálló. Kobor szellem űzi őket a vándor
lásra, a megtelepedetteket a napi örömök felé. 
József királyi herceg« a cigányok atyai barátja 
egykor szolgálatba fogadta Kolompár Gyurka vaj
dát és törzsét azzal a célzattal, hogy letelepíti 
Őket. De nyolc hónap múlva megszökött a tábor 
cigányastul-vajdástul. Nem nekik való a jólét és 
munka. De letelepedett cigányzenészeink se ke
seredjenek azért, hogy nemzetségük nem adott 
egy Paganinit, egy Szigeti Józsefet vagy Bachot, 
Schubertét, Wagnert a világnak. Adott sok jó 
cigányprímást Magyarországnak és akkor, amikor 
a magyarság sorsa jólmegy, nekik is ad szép 
és biztos megélhetést szárazfájuk, a magyar népi 
elemekkel egybevegyült keleti muzsikájuk. Vi
gasztalja őket az a tudat, hogy a magyarság 
Bzeretete fogadta be őket ebbe az országba, mely
nek népe ma már el se tudna lenni a cigányok 
nótafája, cimbalom és klarinétos kisérettel sírva* 
vigadó cigányzenéjük nélkül. A cigányok eme 
fentvázolt tragédiája igazán csekély ahhoz a 
keserű sorához, amit a magyarság tragédiájá
nak érezünk.

— Egy hét az iskolánkivüli népművelés mun
kájából. (Február 7—13-ig.) I. Ismeretterjesztő 
előadások : 1. A Szarvasi Munkásotthon 
Szövetkezetben 11-én, kedden esti 6 órakor 
dr. Tokay Lajos orvos: A tuberkulózisról és 
az ellene való védekezés szabályairól. 2. A 
Gróf Bolza Pálné Leányegyesületben szünet.
3. A Szarvasi Iparosifjak Önképzőkörében 
szünet. 4. A róm. kát, elemi iskolában 16-án, 
vasárnap Kovácsik Erzsébet tanitónő 100 ké
pet mutat be a csecsemő és a kisdedápolás 
köréből. 5. A m. kir. polgári leányiskolában 
8-én délután 4 órakor Láposi Kornélia tanárnő 
„A magyar zeneművészetről/* II. Népműve
lési tanfolyamok : 1. A Szarvasi Méhészkor 
tagjai részére szervezett gyakorlati tanfolyam 
záróvizsgálata a m. kir. állami elemi népis
kolában 5-én, szerdán volt. A tanfolyamot 
39 nözendék, nagyobbára szarvasi iparosok 
és földművesek látogatták, kik közül 22 lá
togatási bizonyítványt nyert: Hricz György. 
Mucha Pál. Tóth György, Kovács Pál, Fabó 
Mihály, Kohul János, Csicseiy Pál. Polónyi 
Mihály, Késmárky Sándor, Závoda Pál, Frankó 
György. Liska János, Medvegy Pál, Litauszki 
János, Brhlik György, Tóth Sámuel, Tóth La
jos, Podani István, Major András, Pritz Pál 
és Kiszely Márton. A 40 órás tanfolyam el
méleti részének előadója Némethy Samu 
nyugalmazott polgári iskolai igazgató, a Mé
hészkor elnöke, a gyakorlati részét pedig Po
dani János ev. tanító volt. Valamennyi hall
gató megkapta a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara könyvajándékál: két-két darab mé
hészeti szakkönyvet. 2. A Siraló-Bezinai Ma
gyar Olvasókör tagjai részére megszervezett 
közismeretterjesztő tanfolyam záróvizsgálata 
a tervbevett időpont helyett csak 16-án, va
sárnap délután 3 órakor lesz. 3. A krakói 
róm. kát. elemi népisholában két hét óla fo
lyik az analfabéta kurzus állandóan 20 hall
gató részvétele mellett. A tanuláshoz szük
séges tankönyveket és Írószereket a Várme
gyei Elnökség a növendékeknek díjmentesen 
adományozta,

— Háziasszonyoki Megjelent aDr. Oetker- 
gyár ölödik kiadású fényképes ünnepi recept- 
könyve, melyet kiváhságra bárkinek ingyen 
és bérmentve küld : Dr. Oetker A  ̂Tápszer
művek Budapest, VIII., Conli u. 25. Sütőpor 
és vanilincukor ára most levelenként 12 fillér.

— Közgyűlés a nyugdíjasoknál. A Szarvasi 
Nyugdíjasok Egyesülete a mull hélen tartotta 
meg évi közgyűlését szép érdeklődés mellett. 
A közgyűlés beszámolóját egyhangúan elfo
gadták és a számvizsgáló-bizoltság elnökéül 
Ribárszky Pál nyug. ármentesitő társulati 
főmérnököt, tagjaiul pedig Opauszki Lajost 
és Páll Miklóst választottak még.

— Új olvasókör van alakulóban. A szarvasi 
Endrődi-úti lakosok nagy hiányát érzik egy 
olvasókörnek, amely kuliúrális működést fej
tene ki a szarvasi tanyavilág ezen részén. 
Ezért elhatározták, hogy Enarődi úti Magyar 
Olvasókör címén olvasókört alakítanak. Az 
alakuló közgyűlést vasárnap fogják megtartani.

— Á Magyar Gyümölcs új száma. Gyümölcs
fák téli metszéséről, olcsó permetezésről, a 
Téli piros pogécsaalma leírásáról, az alföldi 
szőlőtermesztésről, a pókhálós moly irtásá
ról, a legjobb kerti szerszámokról, a baromfí- 
és méhtenyésztésről, egres, málna, szamóca 
termesztéséről, stb. képekkel bőven ilusztrálí 
cikkeket közöl „A Magyar Gyümölcs" leg
újabb száma, melyből ingyen mutatványszá
mot küld — a Szarvasi Közlönyre hivatkozva 
a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy út 8.

— Százéves a Kisfaludy Társaság. Egy pár
évtizeden át, a múlt század elején a társa
ság maga volt a magyar irodalom. Később 
is központja maradt, száz év óta alig volt 
jelentősebb író, aki tagja s munkásságának 
részese ne lett volna. A százéves Kisfaludy 
Társasággal, múltjával és jelentőségével tanul
mányban foglalkozik Voinovich Géza, az Uj 
Idők most megjelent számában.A kiadóhivatal, 
Budapest, VI., Andrássy út 16. bárkinek küld 
díjtalan mutatványszámot. Előfizetési ára ne
gyedévre 6 pengő 40£llér, egy szám 50 fillér. 
Előfizetni lehet a Nagy-könyvkereskedésben,

Milyen lesz az időjárás ?
A meteorológia nagyot fejlődött a há

ború óta, egy-két napra előre már szinte 
biztonsággal mondják a szakférfiak, milyen 
idő lesz. Hosszabb időre előre jósolni azon
ban még nem tudunk. Pedig jó volna tudni, 
mit hoz a következő négy hét, lesz-e fagy, 
lesz-e jég, avagy egyenesen a tavaszba me
gyünk már?

Egy bizonyos — akár keményré fordul 
az idő, akár korán tavaszodik, á tavaszi mun
kák torlódni fognak.. Ezért ki keli használni 
az enyhe időt. El kell végezni mindén jjiun- 
kát, amit csak lehet. 1

Elsősorban a talajmunkák elvégzése a 
fontos és sürgős,- s. ezzel kapcsolatban a trá
gyázás is. Különösen á műtrágyák elszórá- 
sára kell idejében- gondolni, nehogy elkés
sünk vele. Ugyanis a szuperfoszfát annál 
jobban érvényesül/ minél korábban szórjuk 
azt el. Munkamenetét takarityrik meg, ha a 
műlrágyát valamilyen esedékes; talajmunka 
előtt szórva el, munkáljuk be a  talajba.

r Készakarva kerüljük a szántás szót, 
mert tavasszal szántani, — ha ősszel szán
tottunk — felesleges, sőt kárós, mert a tava
szi szántás kiszárítja a talajt: Rendszerint 
elegendő, ha tárcsás boronáválfnehéz boro- 
nával, kulliválorral, stb. készítjük elő az ősz
szel megszántott talajt.

— Nem közlekedik az áütöbusi a menetrend 
szerint. (Beküldött levék) Tekintetes Szer
kesztő úr! Örömmel olvasom hétről-hétre b. 
lapjukban a közönség panaszait és ez bá
torít fel arra, hogy én ris /felkeressem a 
Szarvasi Közlönyt a közönség'egyik pana
szával. Az Öcsöd - szarvasi'autóbusz a múlt 
héten — mivel az iskolákban szünet volt — 
három napon át nem teljesítette munkáját, 
annak ellenére, hogy a menetrendekben a 
járat be van vezetve és a koncesszió is 
ilyen feliételek mellett lett kiadja. Igaz, hogy 
a szünetet kidóbolták Öcsödön, de hogyan 
lúd ja meg azt az a szegény "ember, aki Bu
dapestről jötl Öcsödre é$ csak Szarvason ér
tesült arról, hogy nem mehet lovább.. Kérjük 
a közönség nevében az autóbusz vezetősé
gét a menetrend betartására, hogy nagyobb 
kellemetlenségek* elkerülhetők legyenek:, Kö
szönöm jóindulatukat és vagyok tisztelettel

Aláírás: öcsödi lakos.
— Elvesztették az igazolványukat I(j. Tusjak 

István szarvasi lakos munkásigazolványát, 
Bárány Bálint öcsödi lakos gazdasági cseléd
könyvét elvesztették,. Szebegyinszki Jstván 
szarvasi lakos a: cselédkönyvét vélel)envil a

— Országos vásár. A szarvasi országos 
vásárt február 21., 22. és-23'án tartják meg.

A z új magyar irodalom eseménye

S Z ÉK E LY  T IB O R  '

-R-: 

MI KI. ÓS  
IFJÚSÁGA

„Gazdag történet, gazdag környezétrííjzza]. 
az alakok, az emberek-, az arcélek, ̂ "'hely
zetek gazdagságával.'Igazi retfén/, bőVéWömlő, 
dús, zuhatagos. - ; 'KpésfoldnyFiDezsd

„Igazi regényt irí s milyéri b ^o fké^eL  mi
lyen meggyőző rjiQsterséíibeti fud^?aal. A ma
gyar irodalom gaídagabb egyTegér^ir^tphet- 
séggel s a magyar. s^pprp^L^i^/.^fdeti, 
olvasmányos,

, ” \. V
„Szeretem ezt.a.könyvel, mert.e jfölpftR józan 
hangja szólal meg benne ft -;k^ftíonia 
közepette." * .., .... > o

500 oldal
Megtekinthető mindéir  kőnt/l&sHnUban
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közli, hogy ügynökei nincsenek, 
vevők látogatásával senkit sem 
bízott meg és részletre némára* 
sít.

Az áruház írásbeli rendelések 
ellenében készséggel szállítja vi* 
dékre is mindennemű használati 
cikkét, a közismert jó minőség« 
ben.

— Hösök a tiszai gáton. A budapesti Uj 
Magyarságban olvassuk : A középtiszai ár- 
mentesítő társulat töltésépítési munkái foly
nak mostan és különböző helyekről verbuvált 
kubikosok dolgoznak már hetek óta. Egyik 
mérnök mesélte, hogy a legutóbbi hetimérés 
alkalmával, amikor a kubikolt föld mennyi
ségét a mérnökök megállapítják, az öcsödi 
csoport munkateljesítménye duplája voll, mint 
a többieké. A vezető mérnök gyanúsnak ta
lálta a dolgot, kiment tehál kora reggel, hogy 
beszéljen a bandavezárrel. Érdeklődött nála 
a viszonyok felől azután megkérdezte, ho
gyan lehet az. hogy ugyanolyan minőségű 
földből, ugyanolyan töllésmagasságra még- 
-egyszer annyit kubikoltak, mint a lőlük balra 
-és jobbra levő kubikos-bandák. — Az éjsza
kának is van napja, tekintetes mérnök úr — 
felelte a bandavezér röviden. A mérnök utána
járt és tényleg kitűnt, hogy az öcsödiek — 
-csupa családos, nyomorgó ember —az enyhe 
idő beálltával majdnem egész éjjel dolgoznak, 
hogy a keresetet meg ludják toldani. Nincs 
ebben valami hősies Szerkesztő Ur. hogy 
^ezek a szegény, derék magyarok ilyen em
berfeletti munkát végeznek, csakhogy család
juknak biztosítsák a betevő falatot? És nem 
-érdemelnének meg az ilyen derék munkások 
jobb sorsot, — nemcsak kubikolni való ide
gen földet, hanem egy kis saját földecskét 
-ebben az országban.

—  A Tükör új száma. Február minden szép
sége, az évszázados múlt és a legmaibb je
len minden érdekessége benne ragyog a 
TÜKÖR új számában. Berzeviczy Albert, 
Kéky Lajos, Bibó Lajos. Négy Lajos. Tatár 
István, Schöpflin Aladár, Bart|ia Dénes egytől- 
egyig remekbekészült Írásukkal ajándékozzák 
«peg a TÜKÖR olvasóit. Lapunk előfizetői 
számára az „együttes előfizetés44 minden elő
nyét biztosítja kiadóhivatalunk, ahol a TÜKÖR 
lapunkkal együtt, kizárólag előfizetőink részére 
fenntartott módon rendelhető meg.

— Helyszűke miatt a jövő számban. Lapunk 
oiai számából helyszűke miatt több beszá
molónk, igy a levente tiszti-bál is kimaradt. 
A jövő héten közöljük,

—  Szombaton lesz a kereskedöalkalmazottak 
bálja. A Szarvasi Kereskedőalkalmazottak 
Egyesülete hagyományos farsangi álarcos és 
jelmez-bálját szombaton, február 8-án ren
dezi meg az ^rpéd-száiló disz4erméb,en.

— Az irésa mindent megmond Önnek. A gra
fológia csodás tudományának csodás ered
ményei már évefsredekóta foglalkoztatják azem-
9 ér iséget. Van valami csodálatos abbán, hogy 
mindenkinek Írásából kimutathatók egyé
niségének sokszor rejtett titkai, jellemének 
éid.éké.3Íé£Qj, A mj&ar vidéki társadalom 
ilyen szempontból nagyon sokat köszönhet 
^larx grafológusnak, lélekelemző meglá
tásával iiÖ 'ín^éHkbr á fözönség szolgála: 
t£ra. Harx‘grafológus ismét Szarvasra érke
zett és naponta fogadja az érdeklődőket III. 
4er. Beliczey út 183. sz. alatti lakásán.

— Családias összejövetel. A Szarvasi Köz
ségi Tisztviselők hagyományos farsangi, csa
ládias zártkörű összejövetelüket február 22-én, 
szombaton este 8 órai kezdettel rendezik 
meg az Ipartestület helyiségében.

—  Névmagyarosítás. A belügyminiszter Sze- 
bedenszky Sándor szarvasi lakos nevét 
„Füzesiére változtatta át.

—  Leégett egy ház Ezüst-szőlőben. Ponyiczki 
János szarvasi III. külkerület 370. sz. ezüst- 
szőlői lakos tanyaháza kedden este ismeret
len okból, valószínűleg a kéményből kipat
tant szikrától meggyulladt. A tűz továbbter
jedését az összefutó szomszédok akadályoz
ták meg.

— Halálozás. Weinberger Fanni nyug. pol
gári iskolai tanárnő, a szarvasi állami pol
gári leányiskola hosszabb időn át volt igaz
gatónője agyvérzés következtében Budapes
ten elhunyt.

—  Magyar Művészet. Az Oltványi-Ártinger 
Imre dr. szerkesztésében megjelenő művé
szeti folyóirat január-februári kettős száma 
a Műcsarnokban rendezett reprezentatív olasz 
kiállítás kapcsán egész terjedelmében a mai 
olasz művészet ismertetésével foglalkozik. A 
legkiválóbb olasz művészeszléták (A Mara- 
ini, R. Papini, C. Carra, A. Del. Massa, U. 
Nebbia) élvezetes és instruktiv cikkein kivül 
Gerevich Tibor professzor, a modern olasz 
művészet legalaposabb ismerője s a mostani 
kiállítás kormánybiztosa és rendezője, a XIX. 
és XX. század olasz festészetének történeti 
elemzését adja kitűnő tanulmányában, Gen- 
thon István pedig az új olasz szobrászatot, 
Kopp Jenő az egyházművészetet ismerteti. 
A tanulmányok nyomán több, mint hatvan 
illusztráció mutatja be képben is az olasz 
művészetei és díszíti a rendkívül szépen ki
állított gazdagtartalmű kettős számot. Mutat
ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal : 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 7.

— Szarvasi műkedvelők sikere Békésszent
andráson. A békésszentandrási Hunyadi Sport 
Kör vasárnap szépszámú közönség érdeklő
dése mellett műsoros-estet rendezett. A mű
sort a közönség legteljesebb megelégedésére 
egy. Szarvas legjobb műkedvelőiből alakult 
műkedvelő együttes szolgáltatta. Dr. Harka 
Ödön a Sport Kör elnöke gondolatokban 
gazdag megnyitót mondott

—  Magyar Lányok. Mosolygó fiatal leány 
néz reánk a Magyar Lányok új számának 
címlapjáról. Éppen ilyen vidám, derűs a tar
talom is. Mutatványszámot bárkinek díjtala
nul küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., And- 
rássy út 16. Előfizetési ára negyedévre 4 P.

—  Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben február 1-től február 7-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Toman Já
nos és Ühljar Judit leánya Judit, Szappanos 
Sámuel és Nyemcsok Mária leánya Edit, 
Fábián Pál és Brjusznyicki Mária fia MiKály, 
Zvonár Mihály és Kovács Anna fia János, 
Adamik János és Bakula Erzsébet fia And
rás, Gerh4t János és Trabach Anna leánya 
Judit. Sutyinszki Mátyás és Kepenyes Mária 
leártya Mária, ifj. Maginyecz András és Les- 
tyan Anna leánya Zsuzsanna-Mária. Házas
ságot * kötöttek : Janurik György Kondács Zsu
zsannával. Győző György Dénes Mária-Fran- 
ciskával, Bálint János Babinszki Máriával, 
Maradék Mihály Semetka Máriával, Brjezs- 
nyik Pál Lestyan Judittal, Preis-z Joachim 
Hirsch Leboviís Máriával, Sramkö János 
Gipjczjar Juliannával, Kiszely Mihájy Sefepán 
Ilonával. Elhallak: Tibicinyi György47,Liska 
Judit 19 hónapos. Fiiyó Istvánná Vajgel Zsu
zsanna 25, Lestyan Mihály 73, Folytán Zsu
zsanna 5, Molnár -Judit 12: ev;eš' körukbeín.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  
Tengeri morzsolt 
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—  Szezonnyitó bajnoki mérkőzés, MAFC—  
T-BSE 2 :2  (1:0). Bíró. Kiss. A vasárnap déli 
eső igen csúszóssá tette az amúgy is nehéz 
szarvasi pályát és igy a csapatoknak nem
csak egymással, de a sárral is meg kellett 
birkózniok. Az otthonában jó, salakozott pá
lyával rendelkező MAFC tetszetősebb játékot 
játszott, ami a megfelelő tréning eredménye. 
Az első félidőben vezetéshez is jut a vendég
csapat F. Kiss révén, azonban a második 
félidőben Bankó — Kulasák összjátékából ez 
utóbbi egyenlít. A játék vége felé mégegy- 
szer vezetéshez jut a MAFC Lukács révén, 
de nem sokáig örülhetnek neki, mert a meg
ugró Kulasákot Hódosi nyakánál fogva húzza 
le a sárba, a megítélt szabadrúgást mintegy 
20 méterről Vass I. oly erősen küldi kapura, 
hogy Czövek kiejti azt és a fürge Bankó III. 
a hálóba helyezi. A játékosok mindkét rész
ről igyekeztek a körülményekhez képest a 
lehető legjobb játékot nyújtani. Kiss jól ve
zette a játékot. — Elsőosztályú csapatunk 
vasárnap Mezőkovácsházán játszik bajnoki 
mérkőzést az őszi bajnok MTE-el, ha ugyan 
a rossz idő miatt a mérkőzést le nem fújják.

—  Dráma a hósivatagban. Irta : O: £ui;wood. 
Kis csomagot felejtettek az északi expressz 
egyik fülkéjében. Azé a szomorú, hervatag 
asszonyé lehetett, aki hirtelen tűnt el később 
az állomáson. És Dávid, aki csalódott szivét 
hozta el gyógyitgatni ide. s végtelen .hóme
zők fehér világába, nem tud többé szaba
dulni tőle. Végül felbontja: fénykép van 
benne. Fiatal leány képe. akit Dávid még 
sohasem látott. És hiába marasztalja Öreg 
barátja, a misszionárius, Dávid elindul az 
Isten tava mellől, vendéglátója barátságos haj
lékából, hogy megkeresse a leányt, akit mtáx 
álmában is ptt lát folyton mag^ elölt. A kis 
tavat keresi, az égbenyúló szakadékok között 
és csodálatos véletlenek egyengetik útját. És 
mégis mindenen keresztül, győzedelmeskedik 
az igazság, szépség és tisztaság ragyogó szí
neit viselő modern Grál-lovag, a leányszaba- 
ditó hős, akit mi is teljes szivünkkel meg
szeretünk. Ez a lelkünk mélyéig megragadó, 
pompás regény Kosáryné Réz Lola művészi 
fordításában jelent meg a Palladis Félpengős 
Regényei között. Kapható Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

P U B  L I K A C  I Ó
Tengeriszár, törek, szalma, szánkó eladó, VII. 361. — 

Szénási legelőből 5 hold eladó, Vili. 214. — OlemetŐ 
alatti szőlő eladó, II. 140. — IV. kér. 99. sz. ház eladó.
III. 308. — Mótyóban szőlő házzal eladó, T 11. -55. — 
Siratóban szőlő házzal kiadó, T Ül. 146. — 3 hold föld 
tanyával eladó. T III. 169. — Mangolban dinnyeföld el
adó, I. 143. — Krakó 33. sz. ház eladó. — 11. .kerület 
357. számú ház és kenderföld eladó. — Törek eladó, 
T II. 175. — Gyümölcsös Macóérben felesbe k^dó. 9.
— Törek, péya .eladó. T II. 307. — Széna, törek, ten- 
genszár eladó, I. 189. — Dinnyeföld Szappanosban el- 
ad$, II. 182. — Krakó 25. számú ház .eladó. IV. 539. — 
Désen S Jiold föld eladó. I. 174.— Temetőalalli pűllék. 
vetőgép eladó, II. 349. — Tanya és föld eladó. TIV. 258r
— Eladó JV. kerület 491. számú ház. — Hereszéna el
adó. IV. 314. — Egyetlen szarvasi család asztaláról se 
hiányozhat a Szarvasi Közlöny.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Három szoba, konyha, éléstár, kamra, pin
céből álló lakás (I. kér. 147. sz.) május 1-től 
kiadó. Érd. lehet Szelényi ev. lelkésznél.

. i. kér. 14. szám alatt 3 szobás lakás üve
gezett fqjyosíyai, rnellékhelyiséggel, ártézi- 
kútiai azonnal kiadó. Érdeklődni lehet dr. 
Dérczy Ferencnénél 1. kér. Havlár D^ni ijlpa. 
73. szám alatt.

. Elsőrendű herepéva eladó. Cim akiadohi- 
vatalban megtudható. r

•Üzemképes baromfikeltető-gép eladó.]Ér-', 
deklődni lehet a kiadóhivatalban. i

* NAGY SÁ N DO R  ■ 

MlfcU. * »■ óim. :



M E G H Í V Ó

A Szarvasi Takarékpénztár
1936. február hó 18.-án délután, 3 órakor Szarvason, székházában tartja

67. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
amelyre a t. részvényeseket meghívjuk.

Szarvas, 1936. február hó. Az Igazgatóság.

T  á r g y s o r o z a t :

1. Az igazgatóság jelentése az 1935. üzletévről.
2. A felügyelőbizottság jelentése, a mérleg megállapítása 

és a nyereség felosztása.
3. Az ügyvezetéssel megbízott igazgatósági tag 1935. évi 

szolgálati illetményeinek megállapítása.

4. Határozat a feimenlvény tárgyában.
5. Igazgatósági tagok választása.
6. Felügyelőbizottság választása és díjazásának meg

állapítása.
7. Az alapszabályok 2. §-ának módosítása.

F I  9  V  P  1 I t t  A é Á   ̂ szakasz módosítása: a társaság üzletkörének kiterjesztése.
l í  J  ^  * “ * v  ir  I  C  I  C  9* Felkérjük t. részvényeseinket, hogy amennyiben a közgyűlésen résztvenni kívánnak, szives* 

kedjenek az alapszabályok rendelkezése értelmében részvényeiket a közgyűlés napja elolt az intézet pénztáránál, Szarvason, vagy 
Békéscsabán, a Békésmegyei Kereskedelmi Bank Rt.-nál, vagy Budapesten, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál letenni.

Mérlegszámla 1935. december 31.-én.
V a g y o n

Készpénz és bankári követelések 
Értékpapírok . . . .
V élló tárca ..........................................

Ebből jelzáloggal fedezve P 2.310.431*— 
Adósok:

Jelzálogfedezettel . . . .
Áru- és értékpapirfedezettel 
Külön fedezet nélkül . . . . .

Óvadékok . . P 640—
Ingatlanok:

Intézeti székház Szarvason és Békés- 
szentandráson . . . .  . . .
Egyéb ingatlanok . . . . .

93.119 31 
419.728 i 74 
12.975 í -

54.000
80.000

I

69.167 j 70 
97.312 ! 52 

2,639.654 ,29
i
I

525.823 ! 05

134.000 ! -

3.465.957 56

T e h e r

Részvénytőke
Tartalékalap.............................
Ingatlan értékcsökkenési tartalék 
Nyugdíjalap . . . .
Betétek:

T akarckköny vecskékre 
Folyószámlákra . .

Visszleszámitolt váltók .........................
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank köve

telése ..............................
Átmeneti tételek . . . .
Óvadékok . P 640*—
Nyereség . . .

300.000
180.000 
47.60G 
37.000

458.791 54 
43.348 I 42

564.600 —

502.139 96

1.278256 —

1,091.048 59
12.357 06

17.555 95

3.465.957 56

I

Szarvas, 1935. december 31.
Az igazgatóság nevében : A felügyelőbizottság nevében :

Dr Haviár Gyula csákói dr Geist Gyula Ponyiczky Kálmán

Megvizsgálta és helyesnek találta: A  felügyelőbizottság.

vitéz Kovács Ferenc
ügyvezető igazgató.

Eredményszámla 1935. december 31.-én.
T e r h e k

Ozleti költségek és tiszti fizetések
Adók és illetékek.....................
Leírások különféle követelésekből
1934. évi nyereségéthozat. . .
1935. évi nyereség.................

P 1.56893 
P 15.987 02

TT

37.085 39
12210 75
7.144 84

17.555 95

73.996 93

J ö v e d e l m e k

Nyereségáthozat az 1934. évről 
Tiszta kamatjövedelem . . . .  
Jutalékok és különféle nyereségek

1.568
63.930
8.497

73.996

93
08
92

»3

Szarvas. 1935. december 31.
Az igazgatóság nevében: A felügyelőbizottság nevében :

Dr Haviár Gyula csákói dr Geist Gyula Ponyiczky Kálm&n

vitéz Kovács Férenc
ügyvezető igazgató.

Megvizsgálta és helyesnek találta: A  felOgyelOblzotts&g.


