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A búzaválság előtt Európában csak négy 

kis exportország volt — Magyarország, Jugo- 

zslávia, Románia és Bulgária, húsz millió mázsa 

búzafölösleggel, ma már Franciaország — egy

maga húsz milliós fölösleggel, — Csehország, 

Törökország és egyes balti államok is búza- 

exportországok lettek és Csehországinak hat 

milliós háborús készlete van az állami mono

pólium raktáraiban« Ez azt jelenti, hogy ha 

Amerikában még egyszer jó termés lesz és 

Oroszország eléri a 800 millió métermázsás 

terméseredményt, a búzaválság újból teljes 

erővel ki fog törni és az európai mezőgazda

ságot űj válságba dönti. A búzaválságot pilla

natnyilag nem a nemzetközi szolidaritás, hanem 

az amerikai rossz termés és a növekvő fo

gyasztás oldotta meg. Az újból jelentkező vál

ságnál a nemzetközi egyezményre már nem 

számíthatunk, hanem elő kell készülni arra, 

hogy a bajt saját erőnkből iparkodjunk meg

előzni, S ami a búzára vonatkozik, — mely 

az Alföld főterménye — vonatkozik állatte

nyésztésünkre is, mely a Dunántúl éltető eleme. 

Mezőgazdaságunk jövőjének a legteljesebb biz

tonságot az nyújtaná, ha be tudnánk kapcso

lódni olyan vámpolitika^ szövetségbe, helye

sebben közös vámterületbe, amely mezőgazda

ságilag nem termelne fölösleget. Mióta a római 

egyezmény gondolata fölmerült, teljes meggyő

ződéssel hirdetem, hogy olasz—magyar—oszt

rák vámközösségre kell törekednünk, amely 

közös vámterület Németországgal a legszoro

sabb gazdasági kapcsolatot tartaná fönn. Ez 

lenne az ideális állapot, mely úgy Ausztriát, 

mint Magyarországot megmentené az állandó 

gazdasági válságtól, mig a békeszerződések 

revíziója józanabb és életképesebb területi 

felosztást nem biztosit Középeurópában. Ez a 

vámterületi közösség, melynek terve Mussolini 

helyeslésével is találkozott, nem a magyar 

kormányok állásfoglalásán múlt. Mivel Ausztria 

gazdasági jövőjét is ez biztosítaná, a forszíro

zott agrárpolitika helyett, a vámközösségre való 

törekvést kormányunknak programjába kell 

venni. Addig is, mig ez sikerül, a hármasszö

vetség további kimélyitése lehet az útja a ma

gyar agrárpolitikának, mely legalább búzater

mésünk nagy részének elhelyezését biztosítja. 

Belső termelési politikánk tizenöt év óta sza

kított a háború előtt kialakult „többtermelés- 

sel* — melyet annak idején nagyon helyesen 

Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter 

hirdetett — s áttért a mennyiség mellett a 

minőségre való törekvésre. Mikor nagy orszá

gok, mint Németország és Olaszország verseny- 

termelési politikát folytatnak, akkor a háború 

előtti elavult »többtermelési politika" helyett

egyedül a „versenytermelés* politikája vezet

het célra, mely a mennyiség fenntartásával jobb 

minőségre és kevesebb költségre törekszik.

Kávéházi agrárpolitikusok sokszor követelik 

„egyoldalú szemtermelésünk** átszervezését ipari 

növények termelésére. Aki a magyar föld, 

magyar klíma és magyar piac viszonyait ismeri, 

az tisztában van azzal, hogy ez nem olyan 

egyszerű feladat. A versenytárgyalási politikába 

való beilleszkedésünk alatt nem azt értem,

Ezrek kísérték utolsó útjára 
Szarvas szociálisérzésű nagy grófját

Szarvas és a járás lakossága megrendülten vett részt
gróf Bolza Géza temetésén

hogy átvegyük a német Markt-ordnungot, mert 

az jó lehet egy importországban, még arra sem 

gondolok, hogy az olasz rendszerrel kísérletez

zünk, mely a legerősebb állami beavatkozást 

jelenti az egyes gazdasági üzemekbe, de az is 

kétségtelen, hogy teljesen tájékoztatás nélkül 

nem hagyhatjuk gazdáinkat a termelés és a piac 

viszonyát illetőleg; mert különben versenyter

melés helyett „va banque* termelést folytatunk.

Vasárnap délben pillanatok alatt járta be 
az egész várost a megrendítő hír, hogy gróf 
Bolza Géza, szarvasi földbirtokos, a szarvasiak 
nemeslelkű, szociálisérzésű nagy grófja hosszas 
szenvedés ulán meghalt. Könnycseppek csillog
tak az emberek szemein, a hirt a gazdaságában 
dolgozó alkalmazottak, a kondorosi kisbérlők 
mind sirva fogadták, mert gróf Bolza Géza el
múlásában nemcsak Szarvas társadalma vesztette 
el nemesszivű, jótékonyságáról közismert, mindig 
áldozatkész grófját, de alkalmazottai, kisbérlői is 
atyai jóakarójukat, támogatójukat. Ravatalához 
Szarvas lakossága kegyeletes szeretettel és em
lékét soha sl nem felejtő megértéssel járult és 
kedden délelőtt végbement temetésén sok ezer 
tisztelője kisérte el utolsó útjára. A grófi kastély
ból a sok ezer főnyi tömeg kíséretében a kath. 
kegyúri templomba vitték holttestét, ahol Fetzer 
József esperesplébános, pápai kamarás nagy 
gyászmisét celebrált fényes papi segédlettel, majd 
az ótemetői kápolnába kisérték el és helyezték 
örök pihenőre. Elmúlását szomorúan fájlalja az 
egész járás lakossága és emlékét mindenki ke
gyelettel őrzi meg.

*

Gróf Bolza Géza 1857-ben született Szarvasorr. 
Szülei gróf Bolza Péter és gróf Tige Mária voltak. 
Középiskolai tanulmányait részben a pozsonyi, 
részben a budapesti piaristáknál végezte, honnan 
katonaiskolába ment és a 4. honvéd-huszárezred
nél teljesített katonai szolgálatot és főhadnagyi 
ranggal ment nyugállományba. 1888 óta idehaza 
gazdálkodott és élénk részt vett Szarvas társa
dalmi éleiében. Kedves, behízelgő modora, főúri 
gőgtől mentes, mindenkivel közvetlen egyénisége, 
jótékonykodó szive révén már fiatal korában a 
legkedveltebb lakosok egyike lett. Nincs közintéz
mény, egyesület, amelynek ne lett volna vezető
tagja, támogatója. így a vármegye törvényható
ságának, a község kéyviselőtestületének hosszú 
évtizedeken át volt a tagja, de a  társadalmi

egyesületek, iskolák, intézmények is nagyon s q - 

kat köszönhetnek jótékonykodó lelkűidének. 
Számos egyesület elnöke, diszelnoke volt, az 
az országgyűlésnek egy cikluson át a szarvasiak 
képviselője, majd a volt főrendiháznak lett örö
kös tagja és a király a Lipót renddel is kitün
tette. Mint emelkedett szellemű, kultúrált férfi 
minden kultúrális megmozdulást melegen felka
rolt. a halásztelki régészeti őstelep feltárásával 
jelentős értékeket juttatott a Nemzeti Múzeumnak, 
a háború végén a kormányzó felhívásának leg
először ő tett eleget az egész országban és a 
vitézi rendnek 27 hold földet ajánlott fel. József 
főherceg és gróf Tisza István is meglátogatták őt 
Szarvason. Látogatóinak emlékét kastélyában 
emléktáblán örökítette meg. Pár évvel Azelőtt 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzónk is 
meglátogatta. Közvetlenségénél, tudásánál csak 
nemes szive és jó lelke volt nagyobb. Vagyo
nának jövedelmét állandóan az intézmények és 
a szegény embertársai között osztotta szét. Ruhá
zatában, étkezésében a lehető legegyszerűbb voltr/ 
de szive mindenki előtt megnyílt és nem volt 
olyan jótékonysági akció, amelyen a neve nem 
a legelsők között lett volna. Szociális gondol
kodását, keresztényi lelkületét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy kondorosi birtokának nagyré
szét kisembereknek adta ki bérletbe és 30 éven 
ét atyai vezetője volt ezeknek is. A román meg
szállás alatt praefektusnak nevezték ki, de ő a 
megbízást hazafias magyarságára hivatkozva 
visszautasította. Halála előtt is az elesettekre 
gondolt, mert nagyobb összegeket adományozott 
a szegények javára, utolsó kívánsága is az volt, 
hogy koporsójára koszorúkat ne küldjenek és 
hogy testét ne balzsamozzék be. Tizenegy hó
nappal Ctzelőll lett beteg.de a szorgalmas orvosi 
kezelés, Stefáni István asztali inasának éjt nap
pallá tevő önfeláldozó szeretete sem tudta őt az 
éleinek megtartani. Meghalt, hogy a szarvasiak 
emlékezetében örökké éljen.

Szombaton estére a szarvasi nyugdíjasok várják 
az Árpádba a szórakozni vágyó közönséget

A pompás műsor biztosítja a Jó szórakozást, 
amit hangulatos táncmulatság követ majd

A Szarvasi Nyugdíjasok Egyesü- teljesen kapcsolódott bele Szarvas tár- 
lete rövid fennállása alatt már több sadalmi és kultúrális életébe. Népmű- 
alkalommal kimutatta életrevalóságát velő-előadások, műsoros-összejövete- 
és vezetőségének agilitása révén erő- lek, műkedvelők rendezése révén buzgó



ség déli kerülete pedig viléz Pécsy Bélának, 

mint legeredményesebb kerületi versenyző

nek a kerületi bajnoki érmet adományozta. 

A kitüntetéseket ünnepélyesen adjak át.

—  Kitüntetett gazdasági cseléd. A Tiszántúli 

Mezőgazdasági Kamara Czesznak György 

kondorosi mezőgazdasági munkást, aki hosz- 

szú időn át becsülettel és hűséggel szolgálta 

munkaadóit 50 P készpénzzel és kitüntető 

oklevéllel tüntette ki.

—  Szarvasi szereplők Mezőtúron. A mező

túri ev. egyház a műit vasárnap jólsikerült 

vallásos estélyt rendezett Mezőtúron, melyen 

Bartos Pál szarvasi lelkész prológját Csicsel 

Mária mondta el. zongorán Szelényi Kató 

játszóit.

— Hazafias ünnepély. A K1E szarvasi cso

portja e hó 29-én délután 5 órától hazafias 

ünnepséget rendez, amelynek jövedelmét a 

iNagvmagyarország Közepe Emlékmű javára 

ajánlják fel. Az előadáson a KIE-tagok Pin

tér Józsefnek a Fekete toborzó és Patkó Oli

vérnek Nem veszhet el Magyarország soha

sem cimű darabját adják elő.

— Egyesületi gyűlés. A Szarvasi Baromfi- 
tenvésztők Egyesülete Liszka Gyula nyug.

! MÁV. főfelügyelő elnöklete alatt vasárnap,
1 november hó 15-én délután a községháza 

kistanácstermében választmányi ülést tartott, 
melyen az ügyvezelő igazgató kegyeletcs sza
vakkal emlékezett meg gróf Bolza Gézának, 
az egyesület diszelnökének elhúnytáról. Az 
értekezlet elhatározta, hogy a nagynevű el
nök temetésén küldöttségileg képviselteti ma
gát és a ravatalon koszorút helyez el. A 
polgári év végére összehívandó közgyűlés 
elé a megüresedett tisztségekre a következő
ket ajánloita : elnöknek vitéz Székelv Győző 
gazdasági tanintézeti igazgatót, alelnököknek 
vitéz Tepliczky János földbirtokost és Melis 
János gazdálkodót. A tagok részére 40 da
rab Red-Izlandi fajkakast szerzett be és az 
igénylők között szerdán ki is osztotta.

—  „Ahol legnagyobb a veszély, ott legközelebb 

a segély,, — mondja a példabeszéd. Vegyen 

államsorsjegyet és szerencsés esetben min

den gondjától szabadul. Ha nem nyer, jóté

konyságot gyakorol, mert az államsorsjegy 

bevételeit közhasznú és jótékony célra for

dítják.

—  Csabacsüd önálló törvényhatósági választó- 
kerület lesz. Csabacsüd község elöljárósága 

a szarvasi járás főszolgabirája útján és ja

vaslatával előterjesztést tett a vármegye al

ispánjához az iránt, hogy tekinlettel arra, mi

szerint a Csabacsüd község területén levő 

országgyűlési képviselőválasztók létszáma az 

ezret meghaladja, a törvény értelmében a 

község önálló törvényhatósági választókerü

letté alakitessék ál. A törvényhatósági bizott

ság a kérelmet teljesíthetőnek találta.

— A becsületes megtalálót keresik. 19-én

a déli órákban, ligetből jövet férfi kesztyű 

elveszett. Megtaláló juttassa el III. Kristóffy 

utca 76. Megtaláló jutalmat kap.

—  Országos vásár. A csabai országos vá

sárt december 7.. 8 . és 9-én tartják meg.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét Szarvas 

község elöljáróságának az érettségizett lako

sokra vonatkozó, mai számunkban közölt 

hirdetményére.

BIZTOSIT A HASZMALATBAN
A .VILÁGOS FEJ" VÉDJEGGYEL ELLÁTOTT

Df OETKER Féle SÜTŐPOR 
óra; 1 2  Fiit

igyekezettel szolgálják kiterjedt közön
ségüket és a szombat estére, e hó 
21-re hirdetett műsoros-estélyük is a 
nemes szórakozás és a felemelő ön
művelődés jegyében fog lezajlani. Az 
egyesület lelkes műkedvelőgárdája 
Makó Gyula fáradságot nem ismerő, 
lelkes irányítása mellett készül az es
télyre, hogy kis színdarabok, magán
jelenetek előadásával a közönség tel
jes szórakozását biztosítsák. Az elő
adást fél 9 órai kezdettel az Árpád 
szálló dísztermében rendezik meg. A 
pompás műsor már előre is biztosítja 
a jó szórakozást, a megérdemelt sikert. 
Az előadás után hangulatos táncmu
latság lesz. A társas és műsoros-össze
jövetelt Szarvas lakosságának érdek
lődő jóindulatába ajánljuk. Jegyek elő
vételben az egyesületi tagoknál és 
Makó Gyula üzletében szerezhetők be.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
lót. 10 órától magyar. az újtemplomban tótnyeivü is
tentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap délelőtt
8 órakor diákmise ifjúsági szentbeszéddel, 9 órakor 
csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagvmise, délután
4 óríikor litánia. Hétköznap negyed 8-kor csendesmise.

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

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason november hónapban Farkas Antal 
János gyógyszertára látja el.

—  Kitüntetések. A Magyar Úszó Szövetség 

dr. vitéz Zerinváry Szilárd szarvasi kir. járás- 

birót a vidéki úszóélet éveken át történt fej

lesztése érdekében eszközölt munkálkodásá

ért a nagy bronz érdeméremmel. Bankó Sán

dor leventeoktatót pedig kis bronz érdem

éremmel tüntette ki. A Magyar Úszó Szövet-

Egy éjszaka
Irta: Péchy-Horváth Rezső (2)

Mit bántam most már a szoba többi 

bútorzatát, azzal sem törődtem volna, hogy ez 

a pompás ágyacska akár a nyilt utca köze

pén, egy erdő mélyén vagy akár egy fás

kamrában állott volna.

Kéjesen süllyesztettem bele a kezeimet 

a tiszta derékaljba és kéjesen csettintettem 

egy nagyot a nyelvemmel, hogy öt perc 

múlva mindez a sok duzzadó párna-kincs 

az én testem alatt ringatózik majd . . .

Ebben a pillanatban azonban a hosszú 

függöny-uszály dohányfüsttől sárgás csipkéi 

mögül halvány 4 fényderengés szüremlett be 

a szobába. Kíváncsian léptem az ablakhoz, 

sietős mozdulattal húztam szét a függönyt, 

hogy a szobába sütő utcai lámpás helyzetét 

megismerjem. De hirtelen megrettenve, pilla

natnyi megdermedéssel hökkentem vissza. 

Az ablak egyik üvegtáblája mögött komor, 

vérszomjas és kegyetlen tekintetű arc nézett 

velem farkasszemet, homlokára húzott ócska 

sipkája alól ádáz lángolással villantak meg 

a szemei és a feje elé magasodott kezében

otromba revolvert szegzett a homlokom felé.

A szívem e rémületes meglepetésre 

akkorákat dobbant, hogy hallható volt, amint 

a vérem hullámai szilaj szökkeléssel verdesték 

végig testemet. Ereim kidagadtak és a tor

komban éreztem a szívem ijedelmes kala

pálását. A fülemben millió csengettyű zene

bonája zsibongott és az ablak mögött álló 

toprongyos éjféli vendég mintha gúnyos 

vigyorgásra húzta volna szét a szájaszélét.

Zihálva, fújva, reszketve meredtem a 

látomásra és a térdeim megroggyanva resz

kettek és erőtlenül köszörülődtek össze...

, És ettől az ingadozástól egyszerre meg

kaptam a legszerencsésebb tanácsot. Hirtelen 

lebuktam az ablak fényes táblája előtt. Li

hegve, elfújva, hangosan dobogó szívvel 

kúsztam az ablakdeszka szélesen kimeredő 

fapárkánya alá és vészes sustorgással a 

füleim belsejében, figyeltem fel az ablakra. 

Minden érzékemet segítségül hívtam és szinte 

lélektelenül lestem a támadóra.

Ez egyelőre nem adott magáról életjelt. 

De azért még jobban a falhoz lapultam és 

nem néztem fel az ablaküvegekre, nehogy 

a cselét elfogadva, egyszerűen belém du r 

ránthasson mord fegyverével. A félig nedves,

fagyos hidegségű fal, mintha csápjai lettek 

volna, testembe eresztette a ridegségét és 

nem sok idő múlhatott el, amikor már úgy 

reszkettem, mint a menekülő légy szárnyától 

meglegyintett finom pókháló.

Arról, hogy kiáltsak vagy hogy a szo

bából futva kimeneküljek, szó sem lehetett. 

Az ajtó túlságosan is messzire esett hozzám 

és amíg odaloholok és a kilincset lenyomom, 

a gazember nyugodtan belémlőhet. Ha pedig 

kiáltok, felbőszítem és kihívom a haragját, 

bosszúból aztán még inkább belövöldözhet. 

És egyáltalában nem bizonyos, hogy a kiál

tozásomat ebben a bizonyára üres fogadóban 

valaki is meghallja . . .

A sós veríték hideg cseppjei permetez

tek alá az arcomról, noha a szoba fűtetlen 

volt és a hátamat a hűvös falhoz szorítottam. 

Nemsokára a lelkemig álfáztam és vacogó 

fogakkal határoztam el magamat arra, hogy 

ebből a helyzetből fel nem kelek, amíg csak 

reggel nem lesz. Táncoló reszketések vo- 

naglásai hullámzottak keresztül rajtam és 

ebben a didergésben csak a félelem volt 

lenyűgözőbb.

A  hosszú szél fehér gyertya eközben, 

mert hosszú kínszenvedésem felett jelenté-



Vasárnap este rendezik meg a kereskedő
alkalmazottak műkedvelő-előadásukat

Az ügyes műkedvelők a „Mit susog a fehérakác11 
cimü három felvonásos operettet adják elő

A Szarvasi Kereskedőalkalmazotlak 
Egyesülete ez évben tölti be fennállásának 

tizedik évfordulóját. Jó pár éve az egyesület 

ügyes műkedvelői értékes műkedvelő-előadá
sokkal kedveskednek hálás közönségüknek. 
A mostani jubileumot is egy ünnepi dísz
előadás keretében ünneplik meg, amelyen 

az egyesület Erdélyi Mihály és Szántó Mihály 
kedvesmeséjű és szépzenéjű operettjét a 

„Mit susog a fehérakác" ciműt adatja elő 

műkedvelőgárdájával. Az előadást most va
sárnap, e hó 22-én este 8 órai kezdettel 

rendezik meg a Vigadóban. A darab utolsó 
próbái igazolják, hogy a jó és kedves darab

a vidéki viszonylatban a legjobb műkedvelő

előadás keretében fog szinre kerülni. Lelkes 
buzgalommal vesz részt a munkában a sze
replőgárda minden egyes tagja, a zenekar 

Gazsó György vezénylése mellett pompás 
kíséretet szolgáltat majd a jól játszó és ked
ves hangú szereplők ügyes játékának. A 

táncok betanítását Kállayné Juhász Ilonka 
végzi buzgó igyekezettel, mig az egyesület 

vezetői a diszletezések ellátásán szorgalma
toskodnak. A jegyelővételből, valamint a 
közönség nagy érdeklődéséből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy nagy érdeklődés és meleg 
siker mellett foga jubileumi előadás lezajlani.

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

— A szegedi gépirási őszi szakvizsgálatok 

eredménye. A dr. Katona Dávid tanár veze

tése alatt álló szegedi gépirási szakiskolában 
az elmúlt hét folyamán zajlottak le az őszi 

szakyizsgálatok, melyekre ezidén mintegy 
25-en jelentkeztek. A vizsgálatokon Szarvas

ról Mold Ilona a helybeli kereskedelmi szak

iskola tanárnője is résztvett és a miniszteri- 

leg kirendelt bizottság előtt az irodai gépírás
ból sikeres szakvizsgálatot tett.

Elment egy vonat
Nem fogsz többé felém kacagni,
A csókod nem enyém,
Szívem ajtaján kiszökött már 
A muzsika, a fény.

Eltűnt a nyár, fakul az álom,
A csók és a titok 
S a bánalomban ma az ősznek 
Egy új lapot nyitok.

A villanykarók messze futnak 
És elfut a mező,
De vonatod árnyéka bennem 
Egyre-egyre nő.

S míg állok, mini egy gondolatjel 
Hideg sínek között,
Ügy érzem, hogy a naptáramból 
A nyár már kiszökött.

A  mecsuírdg is engem gyászol 
A felhős ég alatt,
Mert takarodót fújt az álom 
Es elment egy vonat.

Ifj. ZERINVÁRY SZILÁRD

— Tanulmányi kirándulás. A szarvasi ág. h. 

ev. Vajda Péter gimnázium növendékei Raskó 
Kálmán igazgató, Ponyiczky Zoltán és Gasz- 
tonyi József tanárok és Plenczner Edit fel

ügyelőnő vezetése mellett a november 8-iki 
filléres gyorssal a fővárosba rándultak ki. A 

növendékek ez alkalommal megtekintették a 

rádió Sándor-utcai stúdióját, a Gellértfürdőt, 
Gellértszállót, a kir. várkertet, palotát, a Ha
lászbástyát, a gellérthegyi pálosrendi szikla- 

templomot és a parlament épületét.

kény idő suhant keresztül, már csaknem 

csonkig égett. Egyszer lassan felemeltem a 

felső testemet és a rablógyilkos alakját kém

leltem. Nyomban megpillantottam a sport- 
sapkája szélét, amint a szemeimmel elértem 

az ablakdeszka magasságát és feldobogó 

szívvel buktam le megint a jól bevált fede
zékbe . . .

Tovább fáztam és tehetetlen reszke- 
tésemben őrületes kínnal fehérlett fel előttem 
a puha, kényelmes tiszta ágy.. . Csak néz

tem a dagadó párnákat, a síma lepedő 
tiszta mezőjét és a falvédő szőnyeg tiszta 
csoportképét valami erdei tájról. Nyilaló fáj
dalom hasogatta a szívemet és ádáz düh 

szilajodott el rajtam arra a gondolatra, hogy 

íme ilt van mellettem, alig egy lépésnyire 

van itt a barátságos ölű párnahalmaz, és 

én mégsem fekhetem belé, a hosszú utazás 

törődöltségével csak néznem szabad minden 

elémtárt kincseit... és az éjszakát a hideg 

padlón, felöltözve, marjult tagokkal kell 

átvirrasztanom. Ó, ha fegyver lett volna 
nálam, talán azonnal keresztüllövöm elkese

redésemben és elhatalmasodó gyűlöletemben 

azt a rossz szellemet I

Lassan elcsitultak a rövid rángatózások

— A Budapesti Nemzetközi Baromfi Kiállí

tásra Budapestre félárú utazáshoz vasúti 
igazolványok Andermannál kaphatók. Érvé

nyes november 24-től december 4-ig, ára
1 *60 pengő.

reszkető testemben és egyetlen kocsonyás 

vonaglásban rázkódtam tovább ott az ablak 

tövében. Erősen szorultam a falhoz, mert 

éreztem a nyakamban a rosszul záródó 

ablak résein beillanó apró éjszakai leheletet. 
Siralmas didergéssel vergődtem tovább.

Közben a gyertya csonkig égett és 
egyszerre csak hangos sercegéssel, bűzlő 

haldoklással múlott el. És most megláttam, 
amit eddig a szobában terjengő gyertyafény 

miatt nem láthattam meg: a külső világból 

hajnali derengések bátortalan, szürkés fény
pászmái szűrődtek be a szobába. Odakünn 
lassan, de biztató színekkel serkent a hajnal 
és most már az elgyávult lélek magáraesz- 

mélésével kezdtem gondolkozni a kiszaba
dulásom közeli lehetőségéről.

De ugyan miért is nem támadott meg 

a gonosztevő az egész, kísértetiesen néma 

és ködös éjszaka alatt ? Miért nem hatolt 

be a szobámba akár az ablaküveg betaszí- 

tása árán is? Hiszen a reggeli órák ébredé- 

ses mozgolódásaiban már aligha dolgozhatna 
zavartalanul és veszélytelenül? Miért nem 

tört rám akkor jóval előbb és miért várako

zott egyáltalában odakünn az ablak alatt? 

A nedves ködben, mereven fenyegetőzve

- Felmentett plakátragasztók. Virrasztó Mi

hály, az orosházi nyilaskeresztesek volt tit
kára, Szemenyei Lajos és Bukánszky Ferenc 

orosházi lakosokkal kis plakátokat ragasz

tottak ki az orosházi utcákon. A plakátok 

egy torz portréjú zsidót ábrázoltak, alatta 

pedig „aki zsidónál vásárol, a magyar faj 
gyilkosa" mondat volt. A plakátragasztók el
len felekezelelleni izgatás cimén eljárást in
dítottak. Az ügyet most tárgyalta a szegedi 

törvényszék Novák-tanácsa és a vádlottakat 
felmentette, mivel a bíróság szerint a kifogá

solt propaganda-cédula nem izgat felekezet 
ellen, mert gazdasági célt szolgál és a ma

gyar faj összefogását hirdeti. Az ítéletet az 
ügyész megfellebezte.

- Szerkesztői üzenet. — Tobori Elek, Gyula.

Verseit az Anthológia szerkesztősége egy
hangúlag elfogadta. Kérjük valódi nevének 
és életrajzi adatainak közlését.

— Könyvtáróra. A Szarvasi Iparosifjak Ön

képzőköre minden vasárnap délután 2—3-ig 
könyvtáróráí tart.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét Szarvas 
község elöljáróságának az érettségizett lako
sokra vonatkozó, mai számunkban közölt 
hirdetményére.

a nekem szegezett pisztollyal ?

Nem értettem, egyáltalában nem értet
tem a dolgot. De azért még mindig behú

zódtam a párkány alá.

Egyszerre, mikor már úgy találtam, hogy 
elég világos a reggel, hangos léptek koppan- 

tak meg a keskeny, sikátorszerű, lélekzet- 
telen utcán. Az erős kopogás elhaladt az 
ablakom tövében és ütemei biztatóan dön

gették meg kívülről a falat. Ezt különösnek 

találtam.

Hirtelen elszántan felemelkedtem.
A függönyön túl, odakünn az utcán, 

a terjedelmes ablaktáblák mögött, ott állt a 

toprongyos ember. Kezében a célzásra fel
emelt revolverrel és alattomos, vérszomjas 

szemekkel meredt hegyibém.

Hanem ekkor kihunyt az utcai gázlámpa 

és ahogy a kívülről beömlő fénypatak ki

apadt, szürkén, ostobán, élettelenül, durván 

és naivul mutatta meg magát az éjszakai 

rém. A vetített fényözön elhalt és nem vilá

gította meg többé élethűre és egyszerre reám 

meredt a valóság boloog beteljesülése: egy 

közönséges, ravasz, tréfás — üvegfestmény.

Valami pokoli lélek tébolyult ötlete.



HETENKÉNT
írja; OROSZ IVÁN

Zene a művészetekben
Az élet minden megnyilvánulása zenével 

kapcsolalos. A zenével van egybekapcsolva min* 
den, ami él, ami van, ami a földi és mennyei 
realitások és képzeletek legszélsőségesebb meg 
nem mérhető, meg nem érlhető és soha el nem 
érhető határai között helyet talál az anyagok 
sokféleségén, a gondolatok és érzelmek meg- 
szémlólhatatlanságán keresztül. Zenél minden, 
zene van mindenben, a bogár hangjában, a ma
dár csacsogásában* a hulló porszemek ritmusé
ban, a dörömbölésben. kopácsolásban. a vér 
ütemében, a láz száguldásában, a gyermek sírá
sában, az izmok játékában. Dalolnak a színek 
és dalolnak a szivek, meghatározott ütemekre 
bontható a csend zenéje, a gépek mozgása, az 
állatok játéka, a fák hajladozása, a nád sutto
gása, az éter remegése, a fény sugárzása.. Mint 
titkos rádió, úgy vesszük fel ezeket a hangokat, 
hangpompákat és hangorgiákat, amikről nem is 
tudunk, csak gondoljuk néha őket vagy belénk- 
remeg az örök dal, ha eláll az óraketyegés, ha 
a döbbenet elvakitja szemünket és süketiti fülün
ket. öt érzékünk kevés ehhez, de sokszor érez
zük, hogy egy hatodik, talán nyolcadik érzék az, 
amely tudat alait dolgozik bennünk és a nagy 
világmindenség örökké alkotó dallamát fogjuk 
fel a természeti nagyszerűségek, az életi meg
nyilvánulások pazar pompájában. Dalol az élet, 
a természet és sokszor érezzük, hogy a halál
nak is megvan a maga zenei hangja, -amely 
nem elhaló remegésként fut át rajtunk, de örökké 
megismétlődő vibrációként hirdeti az élet szent 
himnuszét. És ez az élet az elmúlás dallamával 
kapcsolódik be a megasabbrendűség örökkévaló
ságéba és lázas, élmodásos sötét éjjeleken meg
nyitja a hotfülűek hallását is a tiszta összhang- 
zatokra, amik élőben és holtban, anyagban és 
szellemiségben, elmúlhatatlanul élnek az össz- 
hangzatofc és disszonanciák örök törvényeiben, 
így kapcsolódik össze a zene fogalmában min
den, ami földi és minden ami égi és igy nem 
csoda, hogy a szárnyaló emberi lélek a legtisz
tább zenét, a szépséget igyekszik felszínre hozni 
a nagy szürkeségek zajló tengeréből. A zene az 
alaphangja mindennek és a legtökéletesebb ki
fejezője az emberi életnek i3. Az emberi élet és 
az emberi lélek megnyilatkozási formái ezer
félék, de a zeneiség egyetemes érzésében oldód
nak fel és ezért nem csodálkozom, hogy a fes
tőknek egy bizonyos csoportja most Párisban ezt 
felfedezve, programmul tűzte ki maga elé a ze
nének erőtefjésebb bekapcsolását a festészetbe. 
Henry Valensi nevű francia festő a megalapítója 
ennek a legújabb irányzatnak és összetoborzott 
társaságénak az „Artisles Musicalisles" (zenei 
festők) cimet adta. Kíváncsiságomnak és művé
szeti éhségemnek, nemkülönben a zene és képző
művészeik iránti szeretetemnek eleget téve fel 
is utaztam Pestre a Nemzeti Szalonban rendezett 
kiéllHósuknak megtekintésére és bevallom, hogy 
sokban csalódtam, de mégse bántam meg, hogy 
azt megnéztem. Valahogy úgy vagyunk ezekkel 
az újabb összeállósokkal és izmusokkal, hogy aka
ratlanul is csak az extravaganciát látjuk meg 
először. Ebben az esetben én sokkal többet lát
tam, de meg kell állapítanom, hogy feleslegesen 
többet, mert a tétel oly természetes, hógy feles
leges kihangsúlyozni. A zene és festészet époly 
közösségben vannak, mint a vers és a zene, 
vagy mint a dalszöveg a zenével. A szép szo
bor éppúgy £enél, mint a szép palota, de a rossz 
dkl is éppen olyan hamis, mint egy slimmeiet- 
len zongora. Bizarrsóg a francia újdonságkere- 
sők vállalkozása, de örök törvényen alapul és 
a kétszáz képből feltűnő három a fent elmon
dottakat igazolja. A festészethez is elhivatottság 
é3 nagy őszinteség kell, nem programm, ami 
céak programm marad ékkor is, ha kivitelezése 
nem sikerül.

^  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 

KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, Ánd- 

rássy út 15,

Látogatás a nagycenki Széchenyi-kriptában
Széchenyi emlékezetének ápolása legszentebb kötelességünk

A magyar kegyelet egyik legszentebb 
zarándokhelye Nagycenk. Itt alussza örök 
álmát a legnagyobb magyar: gróf Széchenyi 
István. Soprontól 13 km-re, árnyas fák közt 
torül el maga a község s mióta Sopronban 
vagyok, évről-évre felkeresem és kegyelettel 
nézegetem itt a dicső, magyar múlt emlékeit.

Legelső, ami már a vonatból megkapja 
az ember figyelmét, a két és fél km hosszú 
hársfasor. A kastélytól a Fertői övező ma
gaslatig vezet. Ezt még 1751-ben ültettette 
gróf Széchenyi Antal és felesége Barkóczy 
Zsuzsanna s önnek végén örökzöld fenyő
koszorúban van gróf Széchenyi Béla neje, 
Erdődy Hanna grófnő mauzóleuma.

Vasúti állomása a Győr—Sopron — Eben- 
furti vonal mellett: Nagycenk —Hidegség.
Kevés helyen látunk olyan kedes, szép, 
magyaros állomásépületet, mini itt. Tulipános 
díszítésű emlékkapun Széchenyinek egy so
katmondó idézete olvasható: Csak a múltnak 
megbecsülésén épülhet fel a jelen I Az indó- 
ház oromfestménye egy furulyázó bojtár
gyereket ábrázol, mellette egy magyarruhás 
kislány : vigyáznak a nyájra. Eredeti festmény; 
vitéz namszloni Neczthy Egonné Haich Böske 
rajzlanárnő alkotása.

Maga a Széchenyi sírbolt a községi 
temetőben van. Kis szentélyen és kb. 20—25 
lépcsőn vezet utunk le a sirkamrába, ahol 
legelőször erre a jeligére leszünk figyelme
sek : Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi, por 
és hamu. Elgondolkozunk egy pillanatra, de 
már lent is vagyunk a száz és száz koszo
rútól, szalagtól ékes teremben. Megállunk 
s olvassuk : Széchenyi István gróf 1791 -1860. 
Azután egy üvegkoporsót látunk. Ebben gróf 
Széchenyi Gábor kalocsai érsek fekszik 
(t 1710). ő  valamikor Sárvárotl, a Széchenyi 
család ősi fészkében pihent, de kegyetlen 
emberek kiráncitálták koporsójából s most 
bebalzsamozva "Tdeszaltitóltak a nnúniiát. A 
családnak még kb. 50 tagja pihen a sírbolt
ban. Érdekes régi feliratokét látunk, de a sok 
közül csak egy álljon itt: „Sopronban válto
zott teste porrá. Itt, kedves éltepárjának 
szive mellett áll emlékoszlopa. Gr. Széchenyi 
Zsigmond cs. és kir. kamarás Meghall Mind
szent havának 19. n. 1760. Maradékinek 
örök emlékezetéül tétetett hálaadó fia, Fe- 
rencz által 1807/*

A temető közelében van a község 
róm. kai. temploma, amit gróf Széchenyi J. 
tervei szerint özvegye/ Seibern Crescenlié 
építtetett tiszta román stílusban. A templom 
előtt lévő téren áll Széchenyi István szobra, 
Stróbl Alajos bronzmuče, ezzel a felírással: 
Magyarország nem volt, hanem lesz. A nagy 
park közepén, aminek pomológiai értékéről 
szakértők is a legnagyobb elismeréssel nyi
latkoztak, áll a Széchenyi nemzetség ősi 
kastélya gazdag könyvtárával, számos értékes 
gyűjteménnyel. ■-i

Nagycenk mellett alig 200 méterre hú
zódik a trianoni határ s a feltámadás ünne
pén tőlünk elköltözött „legnagyobb magyar** 
itt a nyugati szélen várja a magyar feltá
madást. Várja s ha mi megfújjuk a harsonát, 
ő felöltözik döblingi magányában magán
hordott ruhájába és kardjába, s vezére lesz 
újra ennek a népnek, ö  nem halt meg. Hogy 
is emlékezik róla Arany János :

Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja' múl: 
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul.

Magyar testvéreim ! Miközben Széchenyi 
sirja mellett állok, kérdezem tőletek: Ti ott
hon, a régi Nagymagyarország szivében ér- 
zilek-e, hogy kötelességünk ápolni Széchenyi 
emlékét, megvalósítani az ő eszméit? Szé
chenyi eszméi a nemzet idéáljai kell hogy 
legyenek s az ő eszméiben, cselekedeteiben 
ismét fel fog támadni ez a nép. Lesz még 
kikelet a halottpárájú magyar ősz után. 

Sopron, 1936. november hó.

Pásztor Pál ev. teológus.

A XX. század közszükségleti 
cikke az írógép.

Ha írógép, legyen

MERCEDES!!!
meri megbízható, gyors
járatú, nagyteljesítményű.

Minden erszénynek 
megfelelő modelek.

Előnyös fizetési feltételek.1
‘i

Kérjen még ma 
díjtalan ismertetési I

írógép Behozatali Rt.
BUDAPEST,
V., Nádor utca 24. >

Legolcsóbb a legjobbM

— Állatbetegségek. A legutóbbi vármegyei 

kimutatás szerint a következő állatb^tegfér •

,gek léplek fel járásunkban. .Juhhiiftlo 
szentandráson 1, Szarvason 4 tanyában, sérv 

téspeslis Kondoroson 1 (anyában,. Bék$tv 

szentandráson 2 udvarban, Qcaqjlöi) X 
jorban, Szarvason 3 tanyába^.. _r. V)S

FIGYELEM!
O K V E T L E N  O L V A S  $ A E  l »

F Ü R D Ő S Z O B A :  berendezés. Csepel fürdőkályha és zománckádak, nifel&j}és^hidetf'
. víz szolgáltatás, hav i  15.— pe  ng fl s r é s z  l ^ t . :

CS ILLÁROK:  Modern csillárok nagy választékban 3- l̂t: csillár 44w?50.. 
pengőtől, modern falikarok, irodai lámpák. 
villanyvasalók, villamossági c i k k e k.,,.r.é;§ 

R Á D I Ó K  TUNGSRAM:  D—duplaspirál i z z ó l á m p a  keyesaramót fojjpyáázf.

TELERJNKEN, PHILIPS. ORION. STANDARD.

Kristályos rádió Bp. I. Bp. II. vételére, garantált minőség. 
, RÁDIÓ CSERE: cserélje át régi rádióját.

V I L L A N Y S Z E R E L É S :  olcsón jótállással vállalok.
gramafónok és gramafonlémezek nagy választékban
gramafon* és lemezkölcsönzés.
S. K. F. golyóscsapágyak, autóalkatrész stb.

GRAMAFON: 

MŰSZAKI CIKKEK:

DANKÓ JÁNOS villanyszerelő és műszerész* Szarvas Arvaház épfilei Tel.: SS*



67. Jótékonycélú m. kir. államsorsjáték

Húzás december 4-én
Főnyeremény: 40.000 aranypengő

17.000 különböző nyeremény, melyeket mind 
készpénzben fizetnek ki.

SORSJEGY ÁRA :
E g é s z : ar. P  3*—  F é l : ar. P 1*50
Kapható minden bank, osztálysorsjegyfőórusitóknál, sorsjegyüzletben, dohánytőzsdékben, 
valamint a pénz előzetes beküldése után a Székesfővárosi Pénzügyigazgatóságnál,

BUDAPEST, V.. SZALAY-U. 10.
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Egy nemeslelkű grófnő, aki életét 
a népművészetnek áldozza fel

Beszélgetés a székely népművészetről, az országjáró körutakról
és a szarvasi kiállításról

■  Köszönetnyilvánítás ■
Mindazon barátoknak, kartársak- 

H  nak, jóismerősöknek és tanítványoknak, H  
H  akik felejthetetlen jó férjem elhúnyta H  
H  alkalmából részvétükkel fájdalmunkat H  
H  enyhítették, menyem és gyermekeim ne- H  
H  vében ezúton mondok hálás köszönetét. H
■  Özv. Koffán Béláné ■

A békésmegyei búza 
és a vármegye állattenyésztése

A békésmegyei, de még ennél is sző
kébb határt vonhatunk, a szarvasi búza e.íjyike 
<a világ legjobb, legacélosabb búzájának, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy volt 
rá idő, amikor még a tőzsdén is külön je
gyezték. Búzánk minősége kifogástalan, ezt 
mindenhol elismerik, sőt vármegyénk termés
hozama sem esik messze az országos átlag- 
lói, ami 1933-ban 9*20 q körül mozgott, 
ugyanekkor nálunk Békésben 9 q volt az 
átlagos búzahozam katasztrális holdanként. 
Elhagytuk ezzel a számmal az Alföld jó- 
-egynéhány vármegyéjét, sőt 2—3 dunántúli 
megyét is, a jelenlegi felvidékről nem is be
szélve. 9 q-ás vármegyei átlagtermés egyál- 
1alán nem mondható rossznak, meg is lehe
tünk vele elégedve, azonban búzatermésünk 
még több is lehetne..az elsőrangú minőség 
megtartása mellett. Onkénytelenül felmerül 
az a kérdés, hogy mi annak az oka, hogy 
a Dunántúl teljes állaga messze elhagyja az 
Alföldit, miért tud az a győri, vagy somogyi 
kisgazda, vagy uradalom katasztrális holdan
ként 12 —14 q búzát elérni, miért nem tud
juk mi azt megtenni ? Az egyik ok minden
esetre az éghajlat, de egy másik jelentős ok 
Békés megye állattenyésztésének aránylagos 
elmaradottsága, aránylag kevés az igás és 
haszonállat és ezzel kapcsolatosan kevés a 
trágya. 1935. évi tavaszi állatösszeirás szerint 
Magyarország szarvasmarhaállománya 1 millió 
755.524 darab volt, ebből a Dunántúlra esik 
991.216 darab, az egész 50.8 százaléka, az 
Alföldre esik 624.009 darab, az egész 35.5 
százaléka, a többi felvidékünkre esik. A 
Dunántúl tehát az ország szarvasmarhaállo- 
njányának felét tartja kezében s ez az oka 
annak, hocy katasztrális holdanként évente 
25 q istállótrágya jut ott a földekre, mig ná
lunk az Alföldön csupán 16 q. Dunántúl 
ezenkívül nagymennyiségű szuperfoszfátot is 
használ, 15 kg kerül a talajokba ott évente, 
mig az Alföldön ez átlagosan a 6 kg-ot nem 
éri el, Békés megyében pedig még a 4-et 
sem. Az éghajlat után ezek azok a tényezők, 
amik a terméshozamot befolyásolják s amin 
segíteni kell. Emelni kell tehát legelsősorban 
vármegyénk állatállományát,akkor azután a 
jobb és elsőrangúbb minőség mellett, leg
alább annyi, vagy még t$bb búzánk is terem, 
mint a Dunántúlon. -i -gy
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

—  >,Miért nem hívták Evanst ?“ Ismeretlen 
férfit találnak haldokolva a szakadékban. 
Bobby mellette marad, mig társa segítségért 
siet A haldokló közben még egyszer magá
hoz tér, Bobbyra nyitva kékszinű szemének 
tiszta tekintetét. — ?Miért nem hívták Evanst ? 
kérdi utoljára, tisztán csengő hangon. Azzal 
vége. Bobby kiveszi a halott zsebéből a zseb
kendőjét, hogy arcát könyörüietesen letakarja 
vele. Egy fénykép is kipotlyan közben. Ki az 
az Evans, akit a haldokló utolsó szavaival 
emlegetett ? És kinek állhat érdekében, hogy 
Bobby. aki a haldokló utolsó perceinek egyet
len szemtanúja volt, örökre elnémuljon ? Rej
telmes titkok sötét szövevénye lappang e 
kérdések mögött, amelyeknek veszedelmes 
zárját a vállalkozó szellemű, tiszta tekintetű, 
izig-vérig modern fiatal emberpár feszegeti. 
Egyik hajmeresztő kalandból a másikba sod
ródnak és az események forró láváját csak 
a fiatalság mosolygó derűje enyhíti. Az új 
Pengős Regény Szarvason Nagy Sándor 
könyvkereskedésében kapható.

A közelmúltban Bethlen Mária grófnő, az 
egész országban már jól ismert nemeslelkülelű 
művészetbaiát, a népművészetnek áldozatos ra
jongója Szarvason járt. Bethlen Mária már hat 
éve járja az országot. Mint bensőjében forró 
érzésű magyar és mint emelkedett szellemű 
művészetbarát hat évvel ezelőtt indította meg 
fáradhatatlanul lelkes akcióját az erdélyi világ
hírű népművészet érdekében és lelkes missziója 
során a közeljövőben Szarvason is megrendezi 
egyéni vállalkozásiól mentes vándorkiállítását. 
Szarvason a kiállítás előkészítése ügyében járt, 
tisztelgő látogatásokat tett, megbeszéléseket tar
tott a kiállítás ügyében és lapunk munkatársá
nak is alkalma volt hosszabb időn át elbeszél
getni a közvetlenmodorú, behízelgő keavességű, 
széplelkű és a népművészetért annyira rajongó 
grófnővel, aki a magyar népművészeinek áldozta 
fel éleiét. A napsugaras szép vasárnap délelőtt̂  
ben ültünk egy asztalnál a grófnővel, aki kér
déseinkre lelkes örömmel és figyelmes kedves
séggel válaszol. Elmondja, hogy a magyar szé
kely -nép csodás szépségű és gazdag értékű 
népművészeti termékeinek kiállításával, az ország
ban és annak határain túl is való bemuta'ásával 
és megismertetésével az erdélyi magyarság emel
kedettségét, műi2lését, színekben és elképzelé
sekben való egyedüliségét, mindenben életrevaló
ságát akarja beigazolni. A közismert torockói 
szőttesek, varottasok mellett szép Erdélyország 
minden -vidékéről hordta össze a szorgalmas 
székely nép munkájának értékes gyümölcseit. 
Udvarhely, Háromszék, Csik, Kolozs és Torda 
vármegyék, székely és csángó magyarjainak 
álmodozó lelkének szinpompás kivirágzásai ezek 
a különféle népművészeti termékek, amik a grófnő 
kiállitási anyagát képezik. Kiállításaival nemcsak

az idegen elnyomás alatt* sínylődő, szenvedő 
székely magyarságnak sorsán akar javítani, hogy 
népművészeti termékeik forgalombahozatalával 
siet Önzetlenül segítségükre, de ország-világ előtt 
igazolni akarja ennek a népnek nagy erejét és 
elhivatottságát, valamint példaként akarja oda
állítani a magyarság elé ősi kincseink megbe
csülését. értékeink támogatását, néprajzi eredeti 
szokásaink, ruházataink megőrzését és tovább
fejlesztését. Ahány vidéke van Erdélynek, annyi
féle* fajta különböző értéke, formája, megnyilvá
nulása, eredetisége van a magyarságnak és 
ezeknek megőrzése nagy nemzeti érdek. A grófnő 
boldog örömmel mondja, hogy sok-sok magyar 
családot mentett meg törekvésével és fájdalom
mal válik meg kiállitási anyagának minden ér* 
tékétől. De tudja, hogy a műbarátok szeretete, 
a magyar értelmiség kultúrális emelkedettsége 
minden kis népművészeti tárgyat örök értékként 
helyez el otthonában és ez boldogító vigasszal 
tölti el. Sokat, nagyon sokat mond még rajon
gásával, őszinte kedvességével, majd az erdélyi 
irodalomra és miegyebekre terelődik a szó. Bethlen 
Mária jól ismeri Erdélyország minden örömét, 
bánatát. Lelkesült hangon beszél minden érté
kükről, amiket elsősorban ők becsülnek meg, 
erdélyi magyarok. De sokat tanulhatunk tőlük I 
És hogy múlik az idő, hogy futnak az órák, 
búcsúzunk és azzal a biztos tudattal válunk el, 
hogy a vándorkiállítás szarvasi állomása is sok 
tiszta örömöt és értékes élvezetet fog nyújtani 
Szarvas és környékének lakossága számára. A 
minden szépért és nemesért oly meleg szeretettel 
rajongó szarvasi szivek itt is megnyílnak és a 
kiállítás napjai az erdélyi és az alföldi népiélek 
boldog és örömteljes találkozói lesznek.

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

B útort
legolcsóbban és .m egbízható jó  m inőségben 
csak a z ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. K e d ve ző  fizetési fel
tételek : V idékre D Í J M E N T E S  szá llítá s!

KOPSTEIH
B ú t o r á r u h á z
BÉKÉSCSABA, Andrássy-út 25. szám.
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T a k á c s - f a k e r e s k e d é s b e n
(telefon 47.) szerezheti be. 

Mint az „UNIÓ“ Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t -  
f i z e t é s r e  is a m, t. közönség rendelkezésére áll.

t —  Főigazgatói látogatás a gazdasági taninté

zetben. Dr. Gulácsy Sándor miniszteri taná
csos, főigazgató, a m. kir. földmivelésügyi 

miniszter megbízásából két napra Szarvasra 

érkezett és itt a gazdasági tanintézetben az 
előirt tanulmányi felügyeletet végezte. Részt- 

vett az egyes tanárok óráin és utána egy 

közös értekezleten megbeszéléseket folytatott 

az intézet tanári karával.
—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben november 13—20-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: Filyó Mihály és 
Valach Anna fia János, Gazsó András és 
Csicsely Judit fia András, Lestyan János és 
Vaskor Erzsébet fia György. Viszkok Pál és 
Dankó Judit leánya Anna, Styecz Mihály és 
Kiimaj Judit fia Mihály. Uhljar Mihály és 
Kolompár Zsuzsannafia Mihály,Klucsik Pál és 
Roszik Mária fia Pál. Schlesinger Salamon és 
Fischer Regina fia Mór, dr. Csont Jenő és 
Székely Mária leánya Mária-Edit. Házasságot 
kötöttek: Tóth,János Szilágyi Zsuzsannával, 
Kita András Kasnyik Zsuzsannával, Sinko- 
vicz János Gazsó Zsuzsannával Borgulya 
János Janurik Annával, Brusznyiczki Pál 
Borgulya Máriával, Borgulya Pál Farkas Er
zsébettel, Galáth György Gregus Annával, 
Foltén János Galáth Erzsébettel, Molnár Mi
hály Mucha Erzsébettel, Jansik Pál Poljóka 
Zsuzsannával. Farkas Mihály Gregus Judittal, 
Bagi György Farkas Zsuzsannával, Kepenyes 
János Sonkoly Erzsébettel. Elhaltak: özv. 
Paszjar Jánosné Sinkovicz Mária 64, Gom
bár Erzsébet. 57, gróf Bolza Géza 79, Laluska 
Andrásné Fulajtár Erzsébet 40 éves korukban.

— Asztrológia dióhéjban. Vaskos kötetek 
jelentek már meg az asztrológiáról és a 
Szinházi Élet e heti számában egy oldalra 
sürit össze sok-sok vaskos asztrológiai köny
vet. Ebből az egy oldalból csak'a születési 
adatok alapján mindenki megtudhatja jó és 
rossz tulajdonságait, szerencsés, vagy ke
vésbé szerencsés napjait és éveit. Hatvani 
Lili, Karinthy Frigyes, Bródy Lili' és Guthy 
Böske irtak cikkeket ezen szenzációs, ké
pekkel tarkított folyóiratba. Darabmellékletül 
a Nemzeti Színház „Ki vagyok én“ cimű 
újdonságot közli. A Szinházi Élet előfizetési 
ára negyedévre 6'50 P, egyes szám ára 60 f.

Minden rádió tulajdonos tudja.

hogy rádió vásárlás bizalom dolga. 

Ezért vásárol RÁDIÓT 

ismert világmárkásat

^ S f r e h o v s z k y - c ^ g t ö l ,

Pfactéren Telefon: 59.
í évî tyári gaigncia. , Részlet. csere.

Csillárokban aagy választék

ÓLcsó Ar a k i olcsó  á r a k i

.. Rá.d iók  javítását,

 ̂ á t a 1 a k í t á s á t

szakszerűen végzem,, ; ívS %
ORION, STANDARD, TELEFUNKEN 

és PHILIPS RÁDIÓK!

- -  Szerzői-est Mesterszálláson. Mesierszállá- 
son vasárnap tartotta meg szerzői-estjét szép 
érdeklődés mellett Bajkay Lajos öcsödi író. 
a Csendőrségi Lapok munkatársa, igen nivós 
műsorral. A műsorban megnyitó beszédet 
vitéz Meggyesy Jenő főjegyző mondott. Mű
veiből szavalt a szerző. Bajkay Terka, öcsödi 
tanítónő és Oncsik György dalszámokat ad
tak elő zenekiséreítel. Záróbeszédet Kádár 
József r. kát, plébános mondott. Az estélyen 
dr. Horváth István közgazdász konferált. 
Qajkay Lajos e hó 21-én Békésszentandráson 
tartja meg szerzői-estjét, majd még ez év 
folyamán Szarvason is bemutatkozik,

—  Népművelési előadás. A szarvasi iskolán
kivüli népnevelés keretében rendkívül érde
kes és tartalmas előadást tartott a tífusz 
megbetegedésekről dr. Tokay Lajos tanár
segéd a Szarvasi Nyugdíjasok Egyesületében 
szépszámú hallgató közönség előtt.

—  Halálos baleset. Maglóczki Mária 22 éves 

háztartási alkalmazott özv. Grexa Mihályné- 

nál volt alkalmazásban. A múlt héten pén

teken délután felment a padlásra. Lefelé jö

vet a létra megcsúszott alatta és a három 

méter magasból a földre zuhant és eszmé

letlenül terült el. Munkaadónője csak késő 

este talált rá. Orvost hívtak hozzá, de segí

teni rajta mór nem lehetett. Koponyaalapi 
törést szenvedett és meghalt.

—  Megalakult a Chován Kálmán Zeneegyesület 

A szarvasi zenebarátok vasárnap közgyűlést 

tartottak, amelyen megalakították a Chován 
Kálmán Zeneegyesületet. A közgyűlésen 

diszelnöknek gróf Bolza Pált, elnöknek Raskó 
Kálmán gimnáziumi igazgatót választották meg.

—  Jövő héten adják elő a „Pipacskisasszonyt" 

A Szarvasi Iparosasszonyok és Leányok 

Egyesülete a jövő vasárnap, november 29-én 

adatja elő ügyes műkedvelőivel a „Pipacs

kisasszony" cimű 3 felvonásos népszínművet.

—  Varrótanfolyam. A Gróf Bolza Pálné 
Leányegyesület felkéri tagjait és mindazokat, 
akik az egyesület által rendezendő ingyenes 
szabás-varrási tanfolyamon részt kívánnak 
venni, hogy az egyesület igazgató elnökénél 
(Kossuth-tér 44.) délutánonként 1—3 óra kö
zött sürgősen jelentkezzenek. Á vezetőség.

—  Döntetlenül végződött az elmúlt vasárnap 
a Turul—TTC közötti bajnoki mérkőzés. A 
két csapat igen nehéz sáros talajon játszott 
és ennek tudható: be, hogy a küzdelemből 
egyik csapat sem került ki győztesen. — 
Vasárnap a Turul a békésszentandrási Hu
nyadi csapatát iátja vendégül és délután fél
2 órai kezdettel barátságos mérkőzést játszik

Hirdetmény
Felhívja áz előljáróság azokat a legalább 

középiskolai érettségi. illetve ennek-mégfelelő 
érvényű végzettséggel; bkó< szarva&.lakoso- 
kat, kik az értelmiségi-'összeírás alkalmával 
nem lettek összeirya. hogy összeírásuk vé
gett a Községházái kataszteri nyilvántartói 
irodában (33. sz. szoba) legkésőbb novem
ber 24-én déli 12,, óráig megjelenni szíves
kedjenek.

ELÖLJÁRÓSÁG.

M E G H Í V Ó .
A Körösvölgyi Motorsport Club (KMC) folyó 

hó 29-én este hat órakor a Csabai Atlétikai 
Klub klubházában tartja folyó évi rendes 
közgyűlését, amelyre ez úton hivja meg tag
jait az Elnökség.

Tárgysorozat:

Elnöki megnyitó.
Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők ki

jelölése.
Alapszabályok módosítása.*
Tisztikar megválasztása.
Indítványok. (Csak azok az indítványok 

tárgyaltainak, amelyek a közgyűlés előtt 3 
nappal az Elnökséghez írásban benyujtatnak.)

‘ Megjegyzés* Az alapszabályok belügyminiszteri ren
delkezéseknek megfelelően módosíttatnak.

K ó czy  divatáru kereskedő 
közlem énye

Férfi divatszövetek ruhára, télikabátra 
és különféle textiláruk, szövet és mokett 
ágyteritők, sezlontakarók, futó- és szoba
szőnyeg 6 havi folyószámlára rendelhető. 
Továbbá a „Főnix “-gallérok tucatvételnél 3 
hóra beosztva fizethető,

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri csöves 
Árpa (új)
Zab .

17-------_
6 5 0---

13’--- 1350
1350--- V

3 hold föld, igáakocsi. hereszéna eladó, 11. 519. —
7 és külön 10 hold föld tanyával eladó, II. 59 —  2  
hold föld eladó, III. 353. —  Ház eladó, 1. 528. —  3 és
fél hold föld kiadó, IV. 211. —  Ház eladó. 111. 249. —  
Nád eladó, T  II. 111. —  23 hold föld eladó, 11.432.—  
Horga dűlőben 26 hold föld eladó, Békésszentandrés^ 
656. —  23 hold föld eladó. IV. 353. —  Pelyva éladó,
II. 387., III. 405. —  Tanyást keres, II. 145. -  2 hold 
föld bérbeadó, IV. 20. —  Tartalmas újság a szarvast 
járás leghűbb barátja és tájékoztatója a péntek délben, 
megjelenő. Szarvasi Közlöny. '

a p r ó h ir d e t é s e k

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy Miklós 

út 9. szám.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve
6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

• Eladó jutányos áron egy antik ebédlő. Ér- 
deklődni lehet II., 180.

. A Berényi út mellett a Sovány-dűlőben 22 
és 12 hold szántó eladó. Felvilágosítással dr. 
Dörnyei József ügyvéd szolgál.____________

. Kiadó 111., 170. számú házban egy utcai
2 szoba-konyhás lakás. Érdeklődni lehet a 
Szarvasi Hitelszövetkezetnél.__________*

. Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek* 
kel november 1-re kiadó, I. kerület, Haviár 
Dani utca 57.. . ..

 ̂ «wk|nU éi UmU J4AGY SANDOB

NyaüíttoH a SiarV**l D ittq  4a LaekUiívil-
UUt ijia w lljttti, L B w A y M M h  ■! 9. n ia .


