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Március másodikénak emléke
Irta: Molitórisz Pál

Talán azóla sem volt olyan szép, 
derűs, napsütéses március másodiké, 
mint azon az emlékezetes napon ami
kor a koratavaszi napsugár letekintett 
a vérbe-sárbagázoll magyar népre, 
meg-megcsillant a tisztárapucolt puska
csöveken és körülölelte az enyhe 
tavaszi szellőben lengő nemzetiszinű 
lobogókat.

Nagyon szép, feledhetetlenül em
lékezetes március másodika volt az, 
mert nemcsak a természet felébredését, 
vetések sarjadását jelentette, hanem 
egyszersmind kezdete volt a mi új 
életünknek, jelentette azt is, hogy fel
szabadult Szarvas község az oláh 
megszállás alól, véget ért a végnélkü
linek tetsző siralmas nyomorúság, me
lyet a „dicső felszabadítók" zúdítottak 
a község lakosságára.

Március másodika jelenti Szaryas 
társadalmának visszatérését a normális 
polgári éleibe, jelenti az élet- és va
gyonbiztonságot, a sajtószabadságot, 
egyszóval mindent, amit egy civilizált 
európai kultúrigényekhez szokott tár
sadalom nem nélkülözhet.

Ezt jelenti nekünk szarvasiaknak 
március másodika.

Amint az oláh hadak kelet felé 
kitakarodtak a község határából, a 
felszabadulás örömmámorában úszó 
községben és mindenütt az egész or
szágban megindult a romok eltakarí
tása, megkezdődött nemzeti életünk 
újrakezdése.

Vissza kellett önteni a lelkekbe 
a bizalmat, a nemzeti érzést, a dol- 
gozniakarást és ebben a nagy újjá- 
alkotásban született meg az új Nagy- 
Magyarország ideális alakja. Mert 
mindenki tudta már akkor is, hogy 
annak ellenére, hogy megszabadultunk 
a megszálló hordáktól oly súlyos csa
pás érte a nemzetét, melyből kilábalni 
nagyon nehéz lesz, de a gyógyulás
nak feltétlenül be kell következnie, mert 
különben elvérzik a nemzet megcson
kított teste.

Az újjáalkotás még ma sem nyert 
befejezést,, mert hosszú és tövises az 
út, melyet be kell járnunk, de erős 
hittel bízunk, hogy el fogjuk érni nagy, 
szent célunkat.

Szarvas társadalmi életében min
den egyes március másodika egy-égy 
lépést jelent a cél felé. Lehet, hogy 
még nagyon nagy utat kell addig meg
lennünk, lehet, hogy sokan nem is 
fognak elérni a célhoz, de mindig lesz

egy nagy egységes nemzeti tömeg, 
mely feltartóztathatatlan erővel tör 
előre a boldogabb, szebb, az igazibb 
nemzeti élet felé.

A magyar társadalom az eddig 
meglelt út után túl van immár azon 
az első felbuzduláson, mely az indu
láskor fűtötte sok ember lelkét, már 
mindnyájan tudjuk, hogy nagy és ne
héz feladat, amire vállalkoztunk, mert 
Kassáról, Kolozsvárról vagy Szabad
káról a kisantant hadserege nem fog 
olyan könnyen, zeneszó mellett kivo
nulni, amint az oláhok vonultak ki 
Szarvas falai közül: az Új-Magyaror- 
szágot lehet, hogy vérrel és vassal kell 
megteremtenünk. Lehet, hogy az egész 
generációnak kell magát feláldoznia 
azért, hogy a gyermekek, az unokák 
szebb, boldogabb jelennek örvendhes
senek. A revízió nem jön magétól, 
ha ölbelelt kézzel várjuk, akkor hiába 
várjuk. Dolgozni kell a revízióért. Dol
gozni a szó legszorosabb értelmében,

letűnt mér az az idő, amikor egyes 
nemzeti ügyeket hordókon állva vagy 
fehér asztal mellett szónokolva is el 
lehetett intézni. Az ellenség keményen 
áll a helyén, jerikói kürtszótól nem 
fognak leomlani a trianoni falak.

A revízió a nemzet életét jelenti 
s kiharcolása minden élő magyarnak 
egyformán feladata, de legkiváltképp 
a magyar fiatalságé s örvendetes je
lenség, hogy a fiatal nemzedék tuda
tában van ezen nagy feladatának és 
éppen az utóbbi napok eseményei 
világítanak rá legjobban, hogy a fiatal 
generáció mily határozott lendülettel 
halad a nemzet céljainak megvalósí
tása felé.

Valahányszor összejövünk már
cius másodikét ünnepelni, gondoljunk 
arra, hogy nagyon-nagyon sok falu 
község, város vár egy elkövetkezendő 
március másodikéra s a mi vállvetett 
munkánktól,élniakarásunktól függ. hogy 
teljesülni fog-e az ő óhajuk is.

Péládtlan, heves viták mellett folyt le 
az Ipartestület évi rendes közgyűlése
Augusztus hónap végére tervezik a Szarvasi Ipartestület 
fennállása ö t v e n é v e s  jubileumának ünnepségeit

A Szarvasi Iparteslület hétfőn megtartott 
közgyűlése iránt nagy érdeklődés nyilvánult 
meg. A közgyűlésen megjelent Moldvai Béla 
közig, jegyző, iparhatósági biztos, dr. Dörnyei 
József ipt. ügyész, a testület vezetősége teljes 
számban és mintegy kétszáz iparos. Janurik 
János elnök délután 3 órakor nyitotta meg 
közgyűlést. Jegyzőkönyvhitetesitőkül Holub 
János és Darida György iparosokat kérte fel. 
Ezután a tárgysorozat 2. pontja a zárószám
adások bemutatására került sor. Ehhez a 
tárgyhoz Medvegy János szólt hozzá igen 
hosszadalmasén. Felszólalásában a testület 
taglétszámának megállapítását nem találta 
helyesnek. Beszéde közben heves vitába 
bocsátkozott Jfcnurik elnökkel és a megenged
hetőnél erősebb kifejezéseket használt, mire 
Klucsjár Mihály szólalt fel és súlyosan elítélte 
az ilyen és ehhez hasonló modort a testület 
elnökével szemben. A taglétszám ügyének 
megvizsgálására egy háromtagú bizottságot 
küldött ki a közgyűlés és ezzel a fenntartással 
elfogadta a zárószámadásokat. A költségvetés 
tárgyalása során szenvedélyes vita fejlődötl 
ki, amely olykor-olykor a személyeskedésig 
fajult. E tárgyban Czeperkó István nyújtott be 
indítványt : az elnöki tiszteletdij és tisztviselői 
fizetések mérséklését kérte s ennek arányában 
a tagdíjak leszállítását kívánta. A tárgyhoz 
Kiss Mihály és Gaál István szóltak hozzá, 
de a tárgytól való eltérésük heves összetű
zést eredményezett az elnökkel. Ezt a vitát 
Kohút Mihály alapos és erélyes felszólalása 
zárta le, figyelmeztetve egyúttal a megjelent 
tagokat a szarvasi iparosság jó hírnevére és 
az ..Összetartás, akarat, biztos sikert arat“ 
jelmondatára. Nagy huza-vona ulán a Cze- 
perkó-féle indítványt a közgyűlés szavazásra

bocsátotta s itt tűnt ki, hogy az indítványt 
igen kevesen vették komolyan, mert a meg
jelentek kétharmadrésze egyáltalán nem is 
szavazott, A leadott 75 szavazat közül pedig 
csak 15 szólt az indilvány elfogadása mellett. 
A szavazás lefolyása után Moldvai Béla 
iparhatósági biztos nyugalomra és megfon
toltságra hivta fel a felszólalókat. Kérte a 
tagokat, ne kalandozzanak el a szóbanlevő 
tárgyaktól; ajánlotta, hogy előbb a beadott 
indítványokat tárgyalja le a közgy űlés s csak 
utána ejtse meg a hátralevő választásokat. 
Az ajánlatot a közgyűlés elfogadta. Az indít
ványok közül ki kell emelnünk Glózik György
nek az Iparteslülel 50 éves jubileumának 
megtartására vonatkozó értékes indítványát, 
melyben a jubileumi ünnepségeket ez év 
augusztus végére tervezi: s ennek keretében 
leplezze le az Ipartestület hősi halált halt 
tagjainak emléktábláját. Ezalkalomra Buda
pestről Szarvasra filléres gyorsvonat kérésére 
szólítja fel a testület vezetőségét. Az indít
ványt egyhangú lelkesedéssel fogadta el a 
közgyűlés. Tákos Lajos ipartestületi jegyző 
a Központ-kávéház épületének megvételét 
ajánlotta testületi székház céljára. Az indít
ványt a közgyűlés nagy tetszéssel fogadta 
és egy hattagú bizottságot kért fel a „Köz
pont" épületének megtekintésére. Klucsjár 
Mihálynak a kisiparosok nyugdíj-ügyében 
beadott indítványa, melyhez az indítványozó 
ismertetést adott s felszólalásában annak a 
felfogásának adott kifejezést, hogy ezen nagy 
horderejű ügyben szükségesnek tartja az 
ország iparosságénak ipartestületenkénti meg- 
szavaztatását és kívánja az OTI autonómiá
jának visszaállítását. A közgyűlés az indít
ványt elfogadta. Az indítványok felolvasása



után Janurik elnök — tekintettel az előzmé
nyekre — felvetette a bizalmi kérdést és el
hagyta a termet. Az elnöklést Medvegy Miklós 
alelnök vette át és kérte a közgyűlést, hogy 
biztosítsa bizalmáról az elnökei és hivja 
vissza az elnöki székbe azonnal. A köz
gyűlés egyhangúlag bizalmat szavazott az 
elnöknek. Ezek után a választásokra került 
sor és megválasztották rendes előljárósági 
tagokul: Kornidesz Sámuel, Pintér János. 
Tomasovszky István, Demcsák Pál, Székely 
Jánosné, Frankó Pál, Kriska János, Kelemen 
Ferenc, Simon Gyula és Sztrehovszky Már
tont; póttagokul Tóth Istvánt és Darida 
Sámuelt. Könyvtárnokok maradtak Borbély 
András és Gunda Mihály. Házgondnok lett 
Rohony János, borgondnok: Brandt Károly. 
Számvizsgálók Bruncsák János, Forster Ká
roly és Darida Sámuel leltek.

*
Ha valaki elejétől a végéig figyelte en

nek a zajos közgyűlésnek az eseményeit, 
a történtek valódi indilóokait könnyen észre
vehette. Az a néhány fiatalabbkorú iparos, 
akik a közgyűlésen történt sajnálatos esemé
nyek elindítói voltak, eszközül leltek felhasz
nálva, mert az általuk előadott s az összes
ségre üdvösnek látszani akaró inditványaik 
mögül eléggé láthatóan leseit elő az egyéni 
bosszúvágy sziluettje. De azt sem volt nehéz 
megállapítani, hogy az iparosság harmóniáját 
zavarni igyekvő terv igen gyenge alapokra 
volt felépitve, bár az ifjú ellenzéket hatalmas 
deresedő bajússzal megáldott veterán is tá
mogatta. Reméljük, hogy az őket ért kudarc 
hatásos példa lesz a jövőre nézve s nem 
állnak egyéni érdekek szolgálatába, hanem 
az iparosság összességének érdekeit — a 
Szarvasi Ipartestület sokat jelentő jelmonda
tához hiven — fogják szem előtt tartani.

Nyilas Jenő.

h í r e k

Az olasz kuliúregyezmény
Az a jóleső, meleg fogadtatás, amelyben 

az olasz földön járt Hóman Bálint, vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek része volt, bizonyára 
nemcsak egy barátságos viszonyban élő ország 
miniszterének szólott, hanem bizonysága annak 
is, milyen nagyra értékeli Olaszország azt a 
kultüregyezményt, amelynek szövegében Hóman 
Bálint Mussolinivel megállapodott. Mi magunk 
semmivel sem értékelhetjük ezt a kultúregyez
ményt kisebb jelentőségünekt mint olasz bará
taink, nem pedig elsősorban azért, mert ez az

egyezmény szentesítése, megújítása és biztosítása 
annak a kapcsolatnak, amely köztünk és Olasz
ország között immár évezredesnek mondható. A 
magyar nemzet ősi erkölcseiben, mint valami 
olvasztó kohóban felolvadt és átalakult ez a 
kultúra. Nemzetivé, magyarrá lett. De sokáig latin 
volt. Nemcsak hivatalos törvénykezési és törvény
hozási, valamint okirati nyelvünk volt a latin, 
de nemzeti etikánk és világnézetünk is a kiasz- 
szikus olasz földről gazdagodott olyan értékek- 
kel, amelyeket azután a magyar tudomány és 
irodalom kiválóságai vontak be nemzeti patinával. 
A Pázmány Péterek, Zrínyiekf Werböczyek és 
más nagyjaink kezdték meg ennek a kultúrának 
a magyar ía/ojbci uaíó oíuaszfdsdf. Ennek a 
műveletnek a befejezői a múlt század tudomá
nyának és irodalmának legnagyobbjai voltak 
Deák Ferencen kezdve, Petőfin, Viörösmartyn, 
Bajzán át Arany Jánosig. A kultúra tehát im
már magyar és nemzeti. De ha ősi forrásait 
kutatjuk mégis csak Itália klasszikus földjére 
kell mennünk. A magyar kormány akkor, ami
kor az Olaszországgal kötendő kultúregyezmény 
létrehozása érdekében kultuszminiszterét olasz 
földre küldötte, két célt kívánt elérni. Először 
szerves kapcsolatot óhajt fenntartani továbbra is 
a két barátságos nemzet szellemi élete között, 
másodszor pedig meg akarta szilárdítani azt a 
külpolilikai viszonyt, amely ma minket Olaszor
szághoz fűz. Ha olvassuk az olasz újságoknak 
Hóman Bálint miniszterünk útjáról szóló mélta
tásaif, örömmel kell tudomásul vennünk, hogy 
a kormánynak mindkétirányú célkitűzése felette 
sikeres volt. Az olasz lapok meglepő részletes
séggel, tájékozottsággal imák az évezredes kul- 
fúrkapaso/afróJ. Büszkén hangoztatják, hogy az 
Ázsiából a Dunu-Ttsza mellé vándorolt vitéz és 
harcias magyar honfoglalók, amikor a keresz
tény Európa kultúrájába beilleszkedtek nem ke
letre, Bizáncra, hanem nyugatra, Róma felé 
irányították tekintetüket és ez a bölcs elhatáro
zásuk volt talán egyik legfőbb oka annak, hogy 
ezeréves országot ludtak alapítani, amely ellen- 
állott minden kelet felől jövő pusztító áramlat
nak. Lehetetlen, hogy ezeket olvasva, rjii is 
kegyelettel meg ne emlékezzünk Anjou királya
inkról és Mátyásról továbbá ennek az évezredes 
kultúrkapcsolatnak történelmi missziót teljesített 
többi megszilárditóiról. És ha ezekre gondolunk, 
úgy érezzük, hogy a mai magyar kormány is 
történelmi misszió teljesítésére küldötte ki Hóman 
Bálintot Olaszországba. A kultúregyezmény, 
amely a két ország között létrejöttt becses er
kölcsi tőkénk, amely nemzeti értékeket fog kama
tozni. Mindezeken kivül pedig szorosabb lesz a 
baráti kapcsofaí, meri hiszen ma müveit nem
zetek közt ezt a kapcsolatot leginkább a kultúra 
terén való szervezett érintkezés biztosíthatja.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason március hónapban Farkas Antal Já
nos gyógyszeriára látja el

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

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

A szarvasi róm. kát templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor nagymise. Délután
3 órakor vecsernye. Köznapokon szentmise reggel fél 
8 órakor, litániék délután 3 órakor.

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

— A „SzÖSz“ hazafias ünnepe. A Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége szombaton, március 
hó 2-án esti félnyolc órakor Budapesten az 
„Alkotmány4* vendéglő külön termében II. 
Rákóczi Ferenc halálának kétszázadik év
fordulója és az 1848-iki nagy napok emlé- 
re hazafias ünnepélyt rendez. Az est műsorán 
szerepelnek dr. Raffay Sándor elnök, dr. 
Szuchovszky Lajos lelkész, Stéber Sándor tá- 
rogatós és Országh Nándor.

— Munkáskitüntetés. A Tiszántúli Mezőgaz
dasági Kamara id. Sápszki Pál szarvasi gaz
dasági cselédet munkáskitüntető oklevéllel 
és ötven pengő pénzjulülommal tüntette ki.

— Elmaradó ünnepély. A Szarvasi Baráti 
Körnek március 2-ára hirdetett nyilvános 
hazafias ünnepélye, tekintettel az országosan 
elrendelt ünnepély betiltásra, ezalkalommal 
szintén elmarad.

— Táncestély. A Szarvasi Vivó és Tenisz 
Club a Stefánia Anya és Csecsemővédő 
Intézettel együtt március 2-án táncestélyt 
rendez az Árpádban.

— Március utolsó és április első napján lesz
nek az 0TI választások. Amint már közöltük, 
az OTI igazgatósága a közgyűlési és választ
mányi választásokat március 31-éré és áp
rilis 1-re tűzte ki. A választási szervezkedés 
már megyeszerte megindult s az eddigiek 
szerint a Nemzeti Egység listájának győzelme 
várható.

FOGROMLÁSÁT
100°/0-ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvlzessencla.

SZE RE NÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Október: Úgy kell neked ! Ügy is eleget 
szipolyozod az embertársaid vérét, hadd szipo
ly ózzanak téged is a poloskák. Más újság nincs?

Dr. Keserű : Dehogy nincs I Üj segédorvos
nőt kaptam Pestről. Most végezte az egyetemet. 
Rá fogom bizni a kezelésedet. Azután vesze
kedjél vele.

Október : Jézus Mária I Mindig mondom, 
hogy át akartok kuruzsolni a másvilágra. De 
azért sem megyek I Inkább meg leszek ezután 
is újság és cigaretta nélkül. Inkább beérem 
veled I Nem vagyok kiváncsi az űj kuruzslónőre. 
No, szervusz Pista!

Ezzel befordult a fal felé, jelezve, hogy az 
audiencia véget érL

A főorvos — szokása ellenére — hango
san hahotázva lépett ki az ajtón, felkereste 
Nórát, akinek elmesélte a ma reggeli látogatást.

Nóra arca felragyogott.
— Jó kedély, — jó közérzés I A gyógyu

lás biztos előjele.
A főorvos arca azonban fokonként gond- 

terhesebb lett.
— Eddigi megfigyeléseim szerint a sebe

sült igen deprimált szinte búskomor kedélyhan-

gulatban van. Csak velem mókázik. Mi régi ba
rátok, iskolatársak vagyunk. Este 7—8 óra között 
majd bejön velem Kollegina a páciensünkhöz. 
Látni fogja, hogy viselkedik a sebláz alatt I . ..

. . .  Alkonyati fél 8 órakor Dr. Keserű és 
Nóra tényleg ott állnak a súlyos sebesült ágya 
mellett. A nyugati ablakon beszűrődő, búcsúzó 
napsugár pajkosan játszik a sebesült csapzott 
hajfürtjeivel és az éjjeliszekrényen álló vizes 
pohárral. Október érthetetlen szavakat mormol 
és az arca tűzpiros. Pulzusa rendkívül erősen' 
ver. A főorvos megtapintja és megcsóválja a fejét.

— Csaknem 41 fok— dünnyögi maga elé.
A sebesült hangja érthetőbbé és erősebbé

válik.. .
— Ajcg 1... — Görcs van a szivem táján. 

Lázár vagyok a csókok lakomáján I . . .

. . .  Ez már a völgy, a róna, a vadon,
Vörös sapkás gulyásnép szabadon
Kóborló, mig a Dordogne habja zúg,
Halljátok ? 0 a Gascogne ez fiúk I

. . .  A beteg nyugtalanabb lett, erősebb 
hánykolódásba kezdett s összefüggéstelen szava
kat kiabált:

— Victor! Vidor I Ezt nem vártam tőled)... 
Az életemet ? I . . .  Miért ? I . . .  No jó ! . . .

. . .  De én megállók véled szemben.

Karddal a kezemben I . . .

len, lázas szemet nyitott — és hirtelen, erősza
kosan belekapott sebe kötésébe.

Mielőtt azonban a kötést letéphette volna, 
egy erélyes kis jobbkéz ragadta meg a csuklóját 
és hihetetlen erővel lefogta azt. Egy fehér kis 
baltenyér pedig hüsitőleg végigsimitott a lázas 
homlokon.

— Nyugodjék meg édes Feri bácsi,. . .  
nincs semmi baj I . .. Dűljön csak vissza szé
pen a párnájára és a két kezünket is szépen 
tegyük a takarónkra ! így ni ! . . .  Most kap egy 
kis friss borogatást a fejére. így I . . .  Megigazít
juk a kötését. Így I . .. Megsimogatjuk az arcát« 
hogy jól pihenjen . .. Hunyjuk csak le a sze
münket is, — hogy szépeket álmodjunk. . .  így 
ni I . . .  Reggel pedig majd frissen és egészsége
sen ébredünk és akkor akár táncolhatunk is I . .. 
Jó éj-sza-kát I .. . Pá I

. . .  A nagyhírű sebész meglepetten nyúlt 
a beteg pulzusa felé . . .  Elismerően hümmögött.

— Hét ez mér valami I így leszerelni egy 
dühöngő seblázast I A láz rohamosan csillapo
dik , . .  A beteg elalszik . . .  mosolyog . . .  Lélek- 
zetvétele egyenletes I Hát ez már valami I . ..

A két orvos ragyogó szemmel nézett össze. 
Az ápolónő ijedtében és örömében ide-oda 
topogott.

És ekkor megszólalt egy álmodozó, bárso
nyos férfi bariton.

— Édes I Édes kis jó Athéném I
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Gyógyszertárakban kapható.

Revízió a házasságjog körül
Ir ta : K rön Fterenc

— Halálozás. Vitéz. Dezső Lajos öcsödi. 
borbélymester a marit héten 49< éves kori
ban Öcsödön elhunyt. Az öcsödi Ipartestü
letnek hosszú időn át pénztárosa volt és 
utolsó útjára elkísérte őt a község együttes 
részvéte. _______

Vonat holdfényben és napfényben
Ifi. Zerinuáry Szilárd verse

Fekete sín aranycsodája 
ÍAla hegyek között kígyózik ;
Piros szemafór süt lé rája.

Az apró falvak -elmaradnak; 
Lángszemével titkot kacsingat 
A bolondos holdsugaraknak.

S eltűnt. A csend rá fátylát ontja,
S fekete kamut szór tüzére,
S Fitt tovább az őrőknaiv -ember 
Nagy játékszere, vasbolondja.

Kerekét a napfény csiszolja,
Indulóját a oillanydrátok 
Csillogó kórusa dalolja.

Előtte táncos délibábok:
A sin melleit a gyorsaságról 
Álmodoznak a vadvirágok.

Fent bárányfelhők: fehér kották,
A vaacmda ietóiöfe játszik,
S én úgy érzem, hogy a váltóját 
A hangulatra átütöttők.

— Jól sikerült a községi tisztviselők össze
jövetele. A szarvasi községi ti sz viselők köz- 
becsülésnek örvendő tábora szombaton este 
az Ipartestületben családias összejövetelt ren
dezett, amelyen a községi jegyzőkön és 
tisztviselőkön kivül igen szép számban jelen
tek meg ismerőseik és barátaik is. A han
gulatos és közvetlen összejövetelt műsor 
vezette be, amit keresetlen szavakkal Orosz 
ivén adótiszt nyitott meg. Bartos—Horejsi
— Komlóssy — Vitáls — Vérkövi — Brauner 
szeksztett értékes zeneszémokat adott elő 
nagy sikerrel, majd Horejsi Antal és Tóth 
Pél piccoló koncertjét is lelkes tapssal hono- 
réfta a közönség, Solymossy Margit meleg és 
behízelgő hangján édesbús magyar nótákat 
énekelt tomboló siker mellett. Két kis szín
darabban pedigftuzsicaka Milike, Jžohoska 
Duci. Szvák Ica, Solymossy Ila, MoIitorisz 
Pál, Litevecz János, -dr. Kö kényes i Pál, 
Lftauszki Gyula, Brauner Pál. Majenk Jenő, 
Bankó Sándor és Tékos Lajos szórakoztat
ták el a közönséget sok mosolyt csalva elő. 
Hangulatos, kedves, otthonias szórakozásban 
volt része a szép számban megjelent kö
zönségnek, ezek között a város vezetőinek 
legjavát is ott láttuk.

— Országos vásár. Az orosházi országos 
vásárt március hó €., 7. és 8-án tartják meg.

F I G Y E L E M !
Rádiók 

átalakítását 
Budapest II. 

vételére
Márkás rádiógyárak kép
viselete (Stan dard,Telefon
gyár, Philips, Orion)

Egyházi vezető körökben már régóta 
élénken figyelik a családi életben beállott 
kedvezőtlen változásokat. A történelmi egy
házak kutatják a családi élet alapjának meg- 
Iazulását, megpróbálkoztak a segítéssel is. 
A háború utáni lazább szellem mellett, na
gyon sokan a kötelező polgári házasságban 
keresik a bajok egyik forrását. Amíg csak 
ez egyház keze pihent a házasság intézmé
nyén, addig u maga erkölcsi súlyával és hit- 
elvi felfogásával útját állta a könnyű és sok
szor üzletszerű házasságnak épúgy, mint az 
elválásoknak. A házasságot, mint isteni in
tézményt őrizték és védték az egyházjogi 
törvények és különösen a gyermeknevelés 
szempontjából a válni készülőket alapos ér
vekkel igyekezett az egyház visszatartani, 
nehogy a gyermekek széjjdszéledve, az élet 
első éveiben máris erkölcsi mocsárha kerül
jenek, amelyből nem egy tragédia emelkedett 
ki. A katolikus egyház nagyon kevés kivé
tellel a válást csak részlegesen mondja ki,, 
míg a protestáns egyház a világi törvények
hez alkalmazta a maga felfogását azzal, 
hogy a válást sohasem helyeselte, de viszont 
elfogadja azt az élettételt, hogy oly esetek
ben amikor az együttélés lehetetlen, inkább 
éljenek külön-külön életet, mint együtt szen
vedjenek ét egy poklot. Ez a szigor a pol
gári házassággal veszített erejéből, mert a 
liberális kor a házasság intézményét a pol
gári hatóságra bízta, a válást pedig az egy
ház hatásköréből tisztán a bírósághoz utalta 
át. A tisztán jogász szemmel ítélkező biró 
kezében a törvénykönyvvel a békités és a 
határidő levárása után kimondja jogi érzé
kéből fakadó és feltétlenül tiszteletreméltó 
ítéletét. Az egyházak a szívre és a létekre 
való hatással nagyon sok hirtelenül fogant 
válási elhatározást már kezdetében megállí
tottak. Ma már ez ritkán áll módjukban. A 
házasság lévén polgári intézmény, válás előtt 
az ügyvédhez mennek tanácsért, a bíróság-'

Alapos előkészület és ambiciózus mtmka 
idán vasárnap este 8 ónkor a tornacsarnok
ban mulatta be a gimnázium ifjúsága Bónyi 
Adóiján: „Az elcserélt ember** cimű érdek- 
feszítő színmüvét. A színmű elejétől végig az
6 lebilincselő tárgyával és az összes szerep
lők sima. gördülékeny előadásával, a szere
pek .ügyes elosztásával és jól étértett alakí
táséval a jelenlévő nagy hallgatóságból ősz* 
tatlnn tetszést váltott ki. A rendező két tanár: 
Tótfalusi Aladár és dr.Weidlein János érdeme, 
hogy mindenegyes szerephez a legmegfele
lőbb egyént választották és azoknak a szín
padon való helyes mozgását, kifejező mimiká
ját és előadását a sok próba után csaknem 
teljesen kifogástalanná csiszolták. Nehéz sze
repében. mely még avatott színésznek is prob
lémát okozhat jó volt Vető István VII. o. t. 
Sikerben és hatásban osztozkodott vele méltó 
partnere Varga Margit V. o. t. Elsőrangú 
alakítást nyújtott és komoly színészi erőnek 
bizonyult Tamás szerepében Bartos György 
VU. o. L, .élete párjával": Nádor Ella V. o. 
tanulóval. A két bánatos anya jellegzetes és 
jóságos alakját hűen adták vissza: Zelenka

hoz fordulnak ítéletéit, csak a lelkészt, kém
ük el, aki mint a lelkekkel foglalkozó pász
tora hivatnék sokkal közelebb éli a szivek
hez. A polgári háaasság soktekiatethen, hoz
zájárult a házasság intézményének vallási 
jellegének meglépéséhez. Sok alkalmat ^ufott 
a könnyelmű emberek könnyelmfieD megkö
tött házasságának, szerződésszerű létrftjötté- 
nek felbontásához. Nem is támasztotta alá 
semmi annyim a polgári házasság jogossá
gát és célszerűségét, mint a katolikus egyház 
rideg felfogása a vegyes házasságokról é* a 
válás lehetetlenségéről. A reveizáUs kérdése, 
a feloldozás megtagadása, a sok ielidéaatt 
lelkiharc, a protestáns lelkesnek előtt kötött 
házasságok el nem ismerése stb. mind «ly 
körülmények, amelyeknek ki kellett teraseloíe 
a polgári házasságot. Sokkok felekezeti ke
serűség fakadt a házasság nyomóban. Most 
végre arról járja a hk. ho®r a katolikus 
egyház magasabb egyházi és közjogi méltó
sága. nagy egy házi offi Judásával ás tekinté
lyének súlyával új utat keres, hogy a csa
ládi életet kezdve a házasságtól az agyhá
zak védehneés irányítása alá visszahetyezae. 
Ehhez a nagy munkához óhajtja megnyerni 
az összes magyar egyházak támogatását. 
Igazságot hirdeL .Ha «  hercegprímás úrnak 
ez a műve közmegnyugvást hoz. akkor nem
csak sok tépelődő léleknek adná vissza a 
nyugalmát, hanem közelebb hozná Qgyx&ás- 
boz az oltárokat és-szószékeket éa még egyet: 
a magyar sziveket. Várjuk e tervet I Ítéletet 
mindaddig nem mondhatunk, amíg részletei
ben meg nem ismerjük a tervezetet, de nincs 
jogunk a szándék őszinteségét sem kétség
bevonnunk. De nem vokia az sem saaian- 
£sés gondolat egy olyan 4i útra lépői, ame
lyen a revetzéhs és. gyermekek vallási kér
dése, az egyik vagy másik felekeset templo
mában való esketés kérdése minden sérelem

Erzsébet és Fekete Kató VII. o. t. Az ármány 
flörtöt kedvelő, mondén nagyvilági ső tipikus 
formáiét ügyesen testesítette meg Wieland 
Olga V11L o. t. Jó »tisateletes .úrnak* bizo
nyult Lestyán C. Márton VÜI. o. L Megható 
volt tisztiszolgai minőségében Pfeifier Dénes
V. «. L Ügyesen, mozogtak a színpadon és 
jól adták szerepüket még: Nagy Lenke a 
béresné, SzöUősi Magda VI. o. i  a szoba
lány és Vadáayi János 1  o. í  a kisfiú alak
jában. Az előadás az erkölcsi sikeren kivül 
a jótékony adományok révén szép anyagi 
jövedelemmel is zárult, mely teljes egészé
ben Vajda Péter költő CMemetőben lévő 
síremlékének további tatarozására megy. Az 
előadás előzőnapi főpróbáiét meghallgatta a 
gimnázium elsóosztáíyú ifjúsága, a helybeli 
lanitónőképzőinlézel éa polgári leányiskola is.

—IWssrtette *  <mlidU>Ryv*l£yiaik János
szarvasi VII. kér. 208. szám alatti lakos gaz
dasági cselédkönyvét elvesztette. Ugyancsak 
elvesztette munkásigazolványát JLancsik Pál* 
né krekói 58. szám alatti lakos is. Mindkét 
igazolványt megsemmisítették.

nélkül nem volna elintézve. Várunk. :remé- 
lünk. de résen kell lennünk.

Nagy sikerrel folyt le a gimnázium Ifjúságának
műkedvelője

Hatalmas erkölcsi és szép anyagi siker az -éléadáson



Termesszünk málnát
Irta: Cserey Lajos, kertészeti főfelügyelő

H E T E N K É N T
ltja* OROSZ IVÁN

Egy ember bocsánatot kér
Ahogy mér annyiszor megtörténi ebben a 

világban, úgy megtörtént ez a kis esemény most 
is. Idegesebb volt egy ember és szavaival meg
bántotta az embertársát. Hogy ilyen dolog 
most gyakrabban megtörténik, merem állítani, 
nem az egyén hibája. Nem szabad elfelednünk, 
hogy olyan időket élünk, amiket komoly szavak
kal történelmi időknek mondanak, amelynek két 
évtizedes közelmúltja teljesen felforgatta a világot 
és felforgatta az emberek idegrendszerét is. Vala
mikor évtizedekkel ezelőtt a múlt század utolsó 
évtizedeiben és ennek a századnak első évei
ben a nyugodalmas békeidők optimista hangu
latai, a csendes egymásutáni napok békéje- 
derűje melengette az embereket. Béke volt a 
világon és béke volt az emberek lelkében is. 
De jöttek az újabb idők megpróbáltatásos idői, 
a vér és gazdasági háborúk társadalmakat, csa
ládokat és lelkeket megbomlasztó folyamatai és 
megváltoztattak mindent ezen az öreg földtekén. 
Az idegek rezonálóbbak lettek minden külső 
hatásra, érzékenyebbek lettek a népek, nemzetek 
és egyedek megpróbáltatásaik során és nem is 
csóda. ha a békétlenség korszakát a gyűlölkö
dések, egyéni törtetések, másokon való átgázo- 
lások jellemzik. Idegesebb lett. az emberiség és 
pesszimistább. A jövő ködei elvesztették rózsa
színű fényüket, komor téli, borús ködök húzód- 
tak le a reménykedések álomfalai elé. A kedé
lyesség, a tiszta örömök, a zavartalan órák, na
pok, a nyugodalmas éjszakák és friss reggelek 
eltűntek az emberek életéből. Ma könnyebben 
jön a bántás, a sértés, ma érzékenyebb a bán
tott is és a vad törtetésben olyan ritka az ön
zetlenség. az önfeláldozás, a megbánás és a 
megbocsátás. Mondottam, az egyén nem tehet 
róla. De ha meleg és igaz szive van valakinek 
gondolkodó ; és önmagát, • valamint embertársát 
becsülni tudó esze, úgy tud uralkodni az idegek 
tomboló játékán. Ha nem rögtön, később. És 
amit elrontottak a romlott idegek, azt helyre 
lehet hozni a jó szívvel. Egy ember rossz han
gulatában, a munka nehéz fáradalmában meg
bántotta embertársát és . . .  fehérholló ritkaság
ként odaéllt elébe később és bocsánatot kért. És 
ebben a bocsánatkérésben ez az ember felma
gasztosult, az igazság és megalázkodás bibliai 
alakjává vált, megalázkodásában felmagasztaló- 
dott, eszmény lett és példa. Mert bizony a legtöbb 
ember igazságtalanul képes belemarni a má
sikba, becsületére tömi, elrabolni nehéz munká
jával megkeresett kenyerét, kitúrni állásából és 
megbántani a másikat, ha kell vérig sértegetni 
a legtöbbször minden ok nélkül. És amikor már 
állati ösztöneinek eleget tett, akkor tovább adja 
a mit sem sejtő emberek előtt a jó fiút és eljár 
a templomba önvigasztaló imákra és hordozza 
az önvád nehéz keresztjét rosszindulatának min
den kínjával és testre kiható fajdalmával. Szen
vedni képes, álmatlanul vergődni át a hosszú 
éjszakákat, állandóan orvosi gyógyszerekben 
keresni a beteg lélek és a rossz szív orvosságait, 
de nem tudja megtalálni azt, amit keres, mert 
gyáva. Gyáva szembenézni önmagával, gyáva 
Ítéletet tartani önmaga felett, gyáva belenézni a 
megbántott embertársa szemébe és gyáva ön
magának megnyugvást szerezni alázatos bocsá
natkéréssel. Az ilyen ember megérdemli az éjjeli 
lidércnyomások nehéz kínját és az ilyen ember 
egyszeresek arra ébred, hogy nemcsak legjobb 
barátainak megértését, de enmagát is elvesztette. 
Az az ismerősöm, aki a minap odaállt bocsá
natkérésre, több volt, mint sok-sok más földi 
halandó. Az erős volt, annak igazsága van és 
az példaként állhat minden gyáva előtt aki 
párbajokra és gálád önvigaszokra és csalfa barátok 
hízelgő szavaira szokták bizni az igazságot.

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

Erdeinkben a málna vadon is megterem 
s a közelben levő piacokat ott bőségesen 
ellátják ezzel a természet által ingyen adott 
gyümölccsel, ilyen vidékeken tehát a ház
tartások szükséglete is fedezve van. Az al
földi piacokon is megtaláljuk ugyan a málnát, 
de nem olyan mértékben, mint azt a szük
séglet megkívánja. Tekintettel. tehát arra a 
körülményre, hogy az alföldi málnatermesztés 
a szükségletet nem. fedezi, továbbá, hogy 
ennek termesztésére fordított költség hamar 
megtérül s végül, hosíy a málna termesztése 
kevés üzemi tőkét igényel, azért termesztését
— mint jó jövedelmi forrást — bátran ajánl
hatjuk. A málna kis területen is jelentékeny 
jövedelmet biztosit s ezért termesztése a kis 
termesztőknek is indokoltabb, mint a mai 
kevés vagy épen semmi jövedelmet sem 
hozó zöldségtermesztés.

Hasznolhajló málnatermesztésről termé
szetesen csak akkor lehet szó, ha a málnát 
megfelelő művelésben részesítjük. A gondo
zatlan málna-ültetvény értéktelen, apró tyyü- 
mölcsöt terem s amellett elvadulva sarjhajtásai 
elterjednek az egész kertben és csak bosz-

A Szarvasi öregdiákok titkára : dr. Hor
váth Dezső nyug. kir. tanfelügyelő jelenleg 
az OTI-nak tanácsosa hat remekbe készült 
emlékbeszédét fűzte egy csokorba és azo
kat csinos formában, saját költségén kiadta. 
Nemes lélekre vall, hogy a füzet eladásából 
(darabonként 50 fillér) befolyó jövedelmet a 
szerző teljesen Chován Kálmánnak ez év 
juniusabán Szarvason felállítandó emléktáb
lája költségeinek q fedezésére szánta. Az 
első beszéd éppen Chován Kálmánról, az 
európai hirű magyar zenepedagógusról szól 
és benne a szerző, mint a magyar zenének 
rajongó művelője, találó jellemzést ad a nagy 
mesterről. Gyóni Gézáról irt és § Hősök 
táblája leleplezése alkalmából Szarvason el
mondott beszéde az ősi Alma Mater nevelő 
hatásának a dicsőítése. Egy harmadik em
lékbeszédében Szabolcska Mihálynak a ki
váló szarvasi öregdiáknak, a hazájából 
kiüldözölt papköltőnek jellegzetes képét festi 
meg. Bartóky Józsefről irt és a SzÖSz „Bar
tóki Estijén elmondott beszédében az igaz
ság törhetetlen bajnokának állít örökszép 
emléket. A Békésmegyei Ifjak Egyesületének 
negyvenéves jubileumán elmondott emlék
beszédében pedig a mai ifjúság életproblé
máit fejtegeti és a nejnzeti tradíciók hatal
mas összefogó erejére mutat rá. Végül 
március 15-iki beszédjében egy háborúelőtti 
cikkét idézi, melyben finom, művészi lelke 
az akkori idők megfigyeléséből egy sejtelem
szerű jóslatot ad végzetes jövőnk szomorú 
kialakulására. Mindegyik beszédének, úgy

szúságot okoz, a tulajdonosnak, mivel minden 
más növény fejlődését akadályozza sőt ki is 
pusztítja azokat.

A málna a fiatal gyümölcsösben mint 
köztes termény is — a szükséges óvintézke
dések betartása mellett — termeszthető, 
azonban jobb külön, mint főterményt ültetni. 
A málna a hűvösebb, csapadékban gazdag 
éghajlat alatt terem vadon, azonban nemes 
fajtái, amelyek a gondos kertészeti kultúrának 
az eredményei, a szőlő éghajlata alatt is ki
tűnően teremnek. Száraz talajokon a termés 
öntözés nélkül nem kielégítő. Kifejlődéséhez 
teljes napsugárra van szüksége s ebben az 
esetben, ha egyéb tenyészfeltételei is meg
vannak, akkor igen szép és nagy gyümölcsöt 
érlel s a teljes napfényben fejlődött gyümölcs 
zamatosabb is. A málna általában talajban 
nem válogatós, eredményes termesztésére 
mégis tápanyagban gazdag, kissé nyirkos 
közepesen kötött talajt válasszunk. Túlkötött, 
sovány talajban nem ad kielégítő termést. A 
talaj megmunkálására nagy gondot kell fór* 
ditani, telepítés előtt bőven trágyázzuk és 
mélyen ássuk fel még kora ősszel. (Folytatjuk)

irott, mint élőszóval elmondott alakjában, 
meg van a maga különös szuggesztiv hatása, 
melynek forrása a szarvasi ősi iskola tala
jából fakad. A füzet minden sorából egy 
faját, iskoláját, nevelőit rajongva szerető ne- 
más sziv, egy hazája jövőjét féltő és annak 
sorsáért aggodó művész lélek szól hozzánk. 
A füzet megérdemli, hogy azt a mai kor 
emberei figyelmesen végigolvassák. Sokat, 
nagyon sokat tanulhatnak belőle. De az 50 
filléres önköltségi ár hozzá még egy magasz
tos célt is szolgál: növelni akarja Szarvas 
európai hirű zeneköltőjének, Chován Kálmán
nak emlékszoboralapjat. A könyv Wagner 
Géza gimnáziumi tanárnál kapható, ki azt a 
jelzett összeg beküldése esetén bárkinek 
készséggel megküldi.

— Eltűnt a nagy hó. Rövidesen mi is kér
dezhetjük Villon halhatatlan költeményének 
közismert soraival: Hová lett a tavalyi hó — 
mivel a hirtelen beköszöntött meleg időjárás 
szinte napok aLit eltüntette a méteres havat 
az egész határban. A rügyfakasztó napsugár 
sok helyen a rózsák rügyeit is kibontotta és 
az ibolya is kinyílt sok házi kertben. Déli 
verőfényben sütkérezve olyan jó álmodozni 

a virágos tavaszról, a forró nyárról és csak 

fáskamránk ^szomorít el mindenkit nagy hi

degek után. Mi lesz, ha a csalóka idő hi

degre fordul, mivel fűtünk majd? De félre 

a pesszimizmussal, hisz jön a tavasz I ...

m

V" Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közőn-
fc w ö l  ségetf hogy megboldogult férjem elhalálozása

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
mint a

T E M E T K E Z É S I  V Á L L A L A T O T
továbbra is fenntartom és minden e szakmába vágó munkát a 

legszolidabb áron vállalom.
Különösen felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét megnagyobbított 
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett díszes temetke
zési cikkeimre, minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrend.G kivitel 
mellett utolérhetetlen olcsó árakon gondoskodhatom pontos és előzékeny 
kiszolgálásról. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradiam

tisztelettel

özv. Blaskó Dánfelné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat é* győződjön meg olcsó áraimról 1

Dr. Horváth Dezső emlékbeszédei



Frontharcos élet.
Azon alkalomból, hogy 

nagyközségünkben a várme
gyei törvényhatósági bizottság 
tagjai, valamint a községi kép
viselőtestületi és előljárósági 
állásba több frontharcos baj- 
társ bejutott, polgártársaink 
önzetlen bizalma és szeretete 
folytán, az Országos Fronthar
cos Szövetség szarvasi cso

portjának vezetősége felhívja a bajtársak 
figyelmét azon körülményre, hogy az összes 
megválasztottak tiszteletére rendezendő és 
március hó 2-án, a Polgári Körben tartandó 
vacsorán minél számosabban — s akiknek 
módjukban áll — formaruhában jelenjenek 
meg, hogy ezáltal nemcsak a bajtársias együtt
érzést, de a hatóságokkal való hazafias 
együttműködést is dokumentálják. A Front
harcos csoport vezetőség bizalmasan közli, 
hogy folyó évi március hó 1 napján, délután 
<6 órakor, a községháza nagytermében tiszti- 
kari gyűlést tart, melyre az összes tisztikari 
tagok megjelenését feltétlenül kéri és elvárja. 
Ezen tisztikari gyűlés a folyó ügyeken és 
az évi rendes közgyűlés előkészítésén kivül 
a  március 15-iki nemzeti ünnep nagyarányú 
-előkészítését is programmjául tűzte ki.

Egy hónapon át fog tartani a mezőgazdasági 
statisztikai összeírás

A z igazi tervszerű gazdálkodás alapját rakja le a mezőgazdasági
összeírás

— Hangulatos farsangi ünnepély a polgári 
leányiskolában. A Szarvasi Polgári Leányis
kola kedden délután, az intézet tornacsarno
kát zsúfolásig megtöltött szülők, az iskola
barátai és érdeklődök előtt, hangulatos
farsangi ünnepélyt rendezett, amely élénken 
igaznlta az iskola igazgatójának mindenre 
körültekintő figyelmét, a pedagógia korszerű 
alapokra v ö Ió  helyezését és a tanárikar lel
kes és önzetlen munkásságát. A tartalmas 
-és értékes műsorban precíz betanulású táncok, 
jelenetek és színdarabok váltakoztak. A ta
nulóifjúság a tanárnők gondos irányítása
mellett lelkesen működött közre és minden 
kisleányka egyéni értékével, alkotási vagy- 
íjyal és boldog örömmel igyekezett a reá- 
bizott feladatnak megfelelni. A szülők és az 
iskola sok barátja örömmel nézték végig a 
nivós műsort és az azt befejező ötletes kar
nevál felvonulást.

Mint mindenütt a világon, úgy Ma
gyarországon is már évek óta napirenden 
van a tervgazdálkodás kérdése. Nincs gazda
sági természetű tanácskozás, ankét, vagy 
bankett, ahol egy vagy más formában fel 
ne vetődnék. Hol varázsigeként használják, 
amelynek kiejtésével meggyógyítani vélnek 
minden bajt és betegséget, amely ezt a ha
lódó gazdasági életet emészti, hol pedig 
ijesztő mumusként emlegetik, mint amely 
végső rosszként leselkedik ránk a gazda
sági zuhanás lejtőjének lábánál. Van pártja 
és ellenpártja. Egyszóval bátran mondhatjuk, 
hogy az utóbbi évek gazdasági harcai, az 
elméletiek épúgy, mint a gyakorlatiak e terv
gazdálkodás védelme és támadása körül 
termelték ki a legelkeseredettebb összecsa
pásokat. Egy jellemző tünete mindenesetre 
van ennek a Magyarországon folyó vitat
kozásnak. Az tudniillik, hogy ezek a terv- 
gazdálkodás körül folyó harcok — jobbára 
légüres térben játszódnak le. Hiszen a döntő 
és az ország gazdasági helyzetére legjelen
tősebb kérdés nálunk a mezőgazdasági ter
melés kérdése, annak szabadon eresztett 
rendszertelensége, vagy megszabályozott terv- 
szerűsége. Vagyis a mezőgazdasági tervgaz
dálkodás. Ennek pedig már, tudniillik, hogy 
ezt a szót tervgazdálkodás egyátalában fel. 
lehessen venni, alapfeltétele, hogy tudjuk: 
mink van ? merre van ? milyen állapotban 
van ? mennyiben van ? Attól pedig, hogy a 
mezőgazdaság terén ezekre1 a maguktól ér
tetődő kérdésekre felelni tudjunk, nagyon 
messze vagyunk. Illetve most már talán csak 
voltunk, az összkormány 1111 —1935. M. E. 
számú rendelete végre a megvalósítás álla
potába hozta az egész országra kiterjedő, 
részletes mezőgázdasági statisztikai adatok 
felvételének ügyét. Megindul* hát a munka. 
Nagy munka lesz. Hónapok telnek még belé 
amig a sokféle kérdésre feleletet kap a sta
tisztikai hivatal s évek megint, amig rendre 
feldolgozott adatokból — ha azt nem is, 
hogy mink lesz — legalább azt megtudjuk,

hogy mink van. S mód lesz rá, hogy böl
csen mérlegelve az adott helyzettel, elindul
tunk egy olyan úton, amely elvezet — az 
igazi tervszerű gazdálkodáshoz.

— Népies ismeretterjesztő előadások. A helyi 
iskolánkivüli népművelési bizottság a lefolyt 
héten az alábbi népszerű előadásokat nyúj
totta községünk népének: Kedden, február 
hó 26 án esti 7 órakor a Szarvasi Munkás- 
Otthon Szövetkezet tagjai rézsére Cserey 
Lajos tanár előadását a gyümölcsfák ellen
ségei cimen, csütörtökön február hó 28-án 
esti félkilenc órakor a Szarvasi Ifjak Önképző
körében és pénteken, március hó 1-én esti 
félkilenc órakor a Kereskedemi Alkalmazot
tak Egyesületében Orosz Iván előadását a 
legújabb magyar költészetről és csütörtökön, 
február hó 28-án esti 7 órakor a Szarvasi 
Munkás-Otthon Szövetkezetben Molnár Béla 
tanár, mérnök előadását az emberiség ren
delkezésére álló erőforrásokról.

Hölgyek figyelmébe!
Tisztelettel értesítem a negyérdemű 
hölgyközönséget, hogy üzletembe a 
hölgyfodrászatot is bevezettem, a lég« 
modernebb felszereléssel sikeralt Buda* 
pestről elsőrendű munkaerőt szerezne^ 
aki a legkényesebb igényeknak is meg
felelően készít 

vasondolálást, vizondolálást, hajfestést, szőkít 
tést és hathónapi felelősséggel készít

tartós hullámot (Dauert)
a legmodernebb géppel.

A legelőzékenyebb kiszolgálás mérsékelt árak 
melleit. Kérem a hölgyközönség szives párt

fogását kiváló tisztelettel:

PÁSZTOR GYULA
úri- és női fodrász.

(Holéczy-üzlettel szemben).

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

M E G H Í V Ó
A Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezei

folyó évi március hó 3-án, délelőtt 9 órakor a községi nyári 
Színkör helyiségében tartja

XXIV. rendes évi közgyűlését,
melyre a Szövetkezet tagjait ezúton is meghívja

az Igazgatóság.
Tárgysorozat:

1. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők és szavazat
szedő bizottság kiküldése.

2. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
3. Zárószámadások megvizsgálása, jóváhagyása és a 

mérleg megállapítása.
4. Tiszta nyereség felosztására vonatkozó igazgatósági 

javaslat feletti határozathozatal.
5. Az igazgatóság és felügyelőbizottság felmentése feletti 

határozathozatal: a) az 1934.. b) az 1933. és c) az 1932. üzletévről. 
Az igazgatóság és felügyelőbizottság választása.

6. A cégbíróság által elrendelt, az alapszabályok 2., 14. 
és 19. §§-ainak módosítása.

7. Esetleges indítványok, panaszok stb. elintézése. 
Szarvas, 1935. évi február hó 12-én.

Kivonat a Szövetkezet alapszabályaiból.

17. §.
6. pont. Oly tárgyak feletti indítványok, melyek a közgyűlés hatáskörébe 

tartoznak, a közgyűlés előtt legalább nyolc nappal tíz tag aláírásával az 
igazgatóságnál írásban nyújtandók be. Ezen időponton túl beérkező indítványok 
nem vétetnek figyelembe.

11. pont. Aki a közgyűlésen részt kiván venni, köteles a névre szóló 
üzletrészekről kiállított nyugtáját, ha az legalább három hóval a közgyűlés 
megtartása előtt a szövetkezet könyveiben nevére könyvel tettek, a helyszínen 
felmutatni.

12. pont. A közgyűlésen a szövetkezet minden tagja, tekintet nélkül a 
befizetett .üzletrészek számára, csak egy szavazattal bír.

13. pont .Meghatalmazott útján magát senki sem képviseltetheti

Olcsó könyvvásár
Nagy Sándor könyvkereskedésében

Szarvason
Az Athenaenm konyvkiadóvádalat irodalmi értékű könyveiből r

Regények:
Babits : Karácsonyi Madonna 
Barbusse : Erő (4*—)
Bársony: Vadászati képek 
Daudet: Sapho (150)
Dell: A sas útja. kötve (2*40)
Fayard : Szerelni (—*96)
Francé : Istenek szomjaznak 
Karr : Utazás kertem körül (4 ) 
Kodolányi: Szakadékok (3*—) 
Körmendi: Via Bodenbach 
Kuprin: A kripta (— 60)
Londón : Vén halász (2 40)
Móricz : Szegény emberek 
Romain : JeanChristophe kotetje — 40 
Takáts: Régi Magyarország (6’) 1*— 
Verona: Senki földje (1 *80) 1*20
V e rse k :
Ady : Istenes versek (2‘—)
Babits : Páva tollak (—*80)
Endrődi: Kuruc nóták (2*—)
Kiss I. : Avar (1 '60)
Schubert: Szép molnárleány 
Színm űvek:
Móricz: Vadkan (1*—)
Pirandello : Einber, állat (1‘- 
Schakcspeare : Vili. Henrik („) —‘10 
Schaw : Szénásszekér (3*80) 
Szomory: Takáts Alice (2*40)
Wolff: Naplemente (—*40) 
Művészet, zene:

-30  
-*80 
1*50 

-50  
1 -  

—'30 
-60  
r-

—*40 
—'30 
— 14 
-'60 
-60

-60  
— 30 
-*30 
-*40 
-30

-40  
) -  20

-*30
—*10

1*-

Bonkáló: Orosz irodalom (4*80) —‘80
Cherbuliez : Művészet (2'—) 
Hammerschlag: Bach (—*70)
Lux. A nyelv (4*50)

Bölcselet:
Francé Raoul: Biológia (4*60)
Gandhi: Iratai (3*—)
Rapaics: Növények társadalma—*40

Földrajz, történet
Fraknói: Habsburg ház (2 ) 
Lukachich : Doberdó (1*—) 
Palcologuc: Három diplomata 
Ipar
Antal: Fényképészet (2*—)
Dános : Iparoskáté (3*—)
Skulleti: Lombfűrészel 

Mezőgazdaság 
Bernátsky: Gyüm6lcskertészet 
Bernálsky: Veteményes kert 
Gáspár: Szántóföld (2'—) 
Peltenkoffer: A bor (6*50) 

Technika
Balogh Gázgépek (2'—)
Halász Mi a villamosság?
Jalsovicki Járműmotoroké)

Sport
Földessy Futballisták könyve 
Göncz Tenniszjáték (2*40)
Kőszegi Vizipóló (3’20)
Vadas Sportolás (—*80)Ady Múzeum I—II, (6.—)

Zárójelben a kiadási ár.

Azonkívül több százféle értékes könyv, ifjúsági irat minden 
Teljes jegyzéket bérmentve küldünk.
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Kapával verték agyon és otthagyták az országúton
A  Kúria helybenhagyta a szentandrási szomszédgyilkosok büntetését

Még ezelőtt tiz esztendővel történt, 

hogy Tóth András békésszentandrási legény 

valami torzsalkodásból kifolyólag megverte 

Csipai Imre és Csipai János szentandrási 

embereket. A megvertek a család férfitagjai- 

to I együtt ezért bosszút esküdtek Tóth And

rás ellen. Egy februári estén meglesték Tóthot, 

amint tanyájáról hazafelé tartott s kapákkal 

és botokkal megtámadták. Tóth már az első 

ütéstől elterült, haragosai azonban tovább 

ütötték-verték úgy hogy vérbefagyva maradt 

az országúton. Két óra múlva talált csak rá 

két falusi parasztember, akkora már azonban 

nem volt benne élet. A csendőrség azonnal 

erélyes nyomozást indított a tettesek kézre- 

keritésére és sikerült is őket Csipai Gáspár,

Csipai János, Csipai Balázs és Bozoki László 

személyében elfogni. A gyulai kir. törvény

szék a három Csipait 18 havi börtönre ilélte 

halált okozó súlyos testisértés címen, mig 

Bozóki László 3 hónapi fogházat kapott. 

Fellebbezés folytán a táblához került az ügy, 

amely a tettesek büntetését felemelte és pe

dig Csipai Gáspárét 3 évi fegyházra, Csipai 

Jánosét 2 évi fegyházra, Bozóki Lászlóét 

pedig 8 hónapi fogházra. Csipai Balázs bün

tetését helyben hagyta. Végső fokon a Kú

ria a napokban hozott Ítéletet a halálos végű 

leszámolás ügyében s a tába Ítéletét jogerőre 

emelte. A Kúria Ítéletét, amelyet szerdán 

hirdetett ki a törvényszék Tömöry-tanácsa, 

az elítéltek közömbösen vették tudomásul.
W W W W W W W W W W W W W W W V W A A A *W **A W V W W W W W W W W W W W W W

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben február 22-től március I-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek: ifj. Marko- 
vics János és Gavulya Zsuzsanna fia Pál, 
Borgulya János és Sárkány Judit leánya Er
zsébet, Pribelszki Mihály és Plentri Judit leá
nya Judit. Nyemcsok Márton és Polónyi Judit 
leánya Mária, Boldvai László és Janecskó 
Katalin leánya Katalin- Ilona- Zsuzsanna, 
Janecskó János és Süveges Mária fia Pál, 
ifi. Balcó Mihály és Hipszki Zsuzsánna fia 
Mihály. Házasságot kötöttek: Huszárik Mi
hály Janecskó Judittal, Molitórisz György 
Gregor Zsuzsannával. Elhaltak: Babecz Pál- 
né Vaskor Judit 72, Csonka Mihályné FilóAnna 
54, Gutyan Mária 17, éves Rácz János 14 
napos, özv. Mravik Jánosné Polyjak Mária 
71 éves, Pleskó Anna 4 hónapos, Gunda 
Pál 29 napos, Kohút János 12 hónapos 
korukban,

— A SzÖSz választmányi gyűlése. Április 
hó 6-án tartja a Szarvasi Öregdiákok Szövet
sége jdei első választmányi gyűlését melyen 
a SzÖSz 10 éves fennállásának a megünnep
léséről és arról fognak határozni, hogy az 
idei májusi diákünnepre lejönnek-e Szarvasra.

— Mókaest. Az Iparosasszonyok és Lányok 
Egyesülete kedden, farsang utolsó napján 
mókaestet rendez az Ipartestületben.

— Megjelent a Színházi Élet velszi herceg 
száma. A velszi herceg pesti látogatását egye
dül a Színházi Élet fotoriporterének sikerült 
megörökíteni és a Színházi Elet legújabb 
száma szenzációs képekben és érdekes ripor
tokban számol be a királyi vendég négy
napos pesti tartózkodásáról. Repülőgép várta 
az első példányokat és ez szállította Londonba 
a velszi herceg számárává Bucklmgham pa
lotába címzett Színházi Életet. Egyes szám 
ára 60 fillér. Előfizetési dij negyedévre 6*50 
pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsé- 
bet-körút 7.

Kaliforniai paűstetűtól mentes 

Gyümölcsfát,
Magastörzsü és bokorrózsát 
Díszfát 
Díszcserjét 
Évelő virágot 
Gyökeres szőlővesszőt stb.

bármilyen mennyiségben igen olcsón szállít

Unghváry József
faiskolája

CEGLÉD.
Budapesti iroda VI Andrássy át 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen!

— A Szarvasi Sakkor közgyűlése. A Szarvasi 
Sakkor március hó 12*én este félkilenc óra
kor az Ipariestület helyiségében tartja évi 
rendes közgyűlését, melyre a tagokat ezúton 
hívja meg a vezetőség. Tárgysorozat: Pénz
táros jelentése. Számvizsgáló bizottság jelen
tése. Főtitkári beszámoló. Tisztikar részére 
felmentés megadása. Uj lisztiker választása. 
Esetleges indítványok.

— Közvacsora. A Nemzeti Egység helyi 
szervezete és a Polgári Kör a Polgári Kör 
helyiségeiben szombaton este közvacsorát 
rendez a választott elöljáróság! és képviselő- 
testületi tagok tiszteletére.

— Közgyűlés. A szarvasi hengergőzmalom, 
mint szövetkezet vasárnap március 3-án 
délután 2 órai kezdettel tartja meg évi köz
gyűlését a városi színkörben.

— Felülfizetések. Szarvas község tisztvise
lőinek összejövetelén á következők fizettek 
felül: dr. Schauer Gábor, Krón Ferenc, Fel- 
ker Márton 1 — 1 pengőt, dr. Raskó Sándor, 
Melis Mihály, László Sándor, Szloszjar And
rás, özv. Hanó Pálné, Brachna Lajos 50—50, 
Jeszenszky József 20 fillért. A felülfizetőknek 
ezúton mond köszönetét a rendezőség. A 
felülfizetéseket. az összejövetelen befolyt 
műsormegváltások jövedelmét a Délvidékről 
kiüldözött magyar testvéreink megsegítésére 
ajánlották fel, amit 20*20 pengő összegben 
el is küldtek a belügyminisztérium illetékes 
osztályának. A községi tiszviselők ezúton 
mondanak köszönetét az előadáson közre
működő szereplőknek és ismerőseiknek párt
fogásukért, az Ipartestület érdemes vezető
ségének helyiségeinek átengedéséért, vala
mint azon egyesületeknek, akik díszletek 
kikölcsönzésével állottak a községi tisztvi
selők segítségére.

— Küzdelem az influenza ellen. Ismét fenye
get az influenza járvány. Aki influenzában 
betegedett meg, az forduljon nyomban orvos
hoz, mert az influenza gyakran előre nem 
látható következményekkel járhat. Hogy a 
lázas beteget ágyba kell fektetni, ez minden 
kétségen felül áll. Az általános rosszullét és 
tagfájdalmak, mellyel a betegség redszerint 
kezdődik, amugyis lehetetlenné teszi, hogy 
a beteg fennjárjon. Az influenzával járó kel
lemetlen tünetek ellen leglkalmasabban, mint 
lázcsökkentő és fájdalomcsillapító szert, az 
Aspirint használjuk. Az Aspirin alkalmazása 
nemcsak kedvezően hat a betegség lefolyá
sára, hanem megszünteti a kinzó fej- és tag
fájdalmakat. Ily módon a betegség tarlama 
megrövidül és a beteg gyorsabban mentesül 
az influenza kellemetlen tüneteitől.

— A költő és az időjárás. Az időjárás még 
a szerelemnél is erősebb verstéma — ezt~a 
meglepő mondatot olvassuk Hevesi Sándor 
elmés tanulmányában, amely az Új idők e 
heti számában jelent meg. Bárkinek küld 
díjtalan mutatványszámot az Uj idők kiadó- 
hivatala. Budapest, VI. Andrássy út 16. Elő
fizetési ára negyedévre 6 pengő 40 fillér, 
egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet 
Nagy Sándor könyvkereskedésében Szarvason.

— A Turul bájnoki mérkőzést játszik. A 
szarvasi Turul vasárnap délután 3 órái kez

dettel bajnoki futballmérkőzést játszik az 

Eleki TC csapatával. A tavaszi forduló első 

bajnoki mérkőzése szép küzdelmet igér. Elő

zőleg a Bocskay játszik barátságos előmér- 

kőzést a Turul második csapatával.

— A Szarvasi Levente Egyesület birkózói fé
nyes győzelmet arattak a gyomaiak felett. A
Szarvasi Levente Egyesület birkozógárdája 
revans mérkőzés keretében mérte össze ere
jét a Gyomai Levente Egyesület birkózóival. 
Az Ipartestület Árucsarnokában megjelentek 
mindvégig szép küzdelmekben, szebbnél- 
szebb akciókban gazdag menetekben gyö
nyörködhetett. A versenyt 20:10 pontarány
ban a szarvasiak nyerték. A versenyzők a 
következő helyezéseket érték e l: Légsúly:
1. Cs. Nagy (GyLE), 2. Gergely, 3. Popp. Pe
helysúly: 1. Sándor, 2. Roszik, 3. Molnár. 
Könnyűsúly: 1. Oláh (GyLE), 2. Szirony. 3. 
Goóg. Nagyközépsúly : 1. Kun, 2. Bene(GyLE),
3. Szmolnik. Nehézsúly: 1. Damjanovics, 2. 
Mider (GyLE), 3. Krón.

Komoly, nagy szövetkezet kirendeltségeinek vezeté
sére keres Magyarország minden vármegyéjének 
székhelyén megyei, járási székhelyén járási veze
tőket, valamint minden községben megbízható 
helyiképviselőt. Ágazatok : Ipari osztá ly : min
dennemű közmunkák, építkezések, közszállilások 
végzése és vállalása. Áru osztály: mindennemű 
cikkek, áruk országos képviselete. Kölcsön osz
tály : közvetítünk házra, földbirtokra kölcsönöket. 
Mezőgazdasági osztály: mezőgazdasági ter
mények vétele, eladása. Bor o sztá ly : saját 
budapesti kiméréseinkben a termelők borait magas 
áron eladjuk. Biztosítási osztály : mindennemű 
biztosítások megkötése. Jogügyi o sztá ly : ügy
védi irodánk peres és egyéb ügyekben eljár. Mun
kaközvetítő osztály: vidéki tagjaink részére 
megbízható helyekre házfelügyelőket közvetit. Csakis 
megbízható urakat bízunk meg képviseletünkkel. 
Nagy kereseti lehetőség. Ajánlatokat: (válaszbé
lyeggel) Szövetkezet, Budapést, Salétrom u. 8. cim 
alá kérjük küldeni.

Helybeli gabonaárak
16 50 -  16 50 
12-  -  -  -  

13 50 -  14-

Buza
Tengeri
Árpa
Zab
Tökmag
Lucerna

13 50 -  -  -
18'----- 19-

150’---- 170-

P U B L I K Á C I Ó

Búzaszalma eladó 11. 188. —■ Szalma eladó VII. 454.
— Négy hold legelő eladó VII. 285. — Tanya 1 hold 
földdel haszonbérbe kiadó IV. 254. — Két kishold ta
nyával eladó. Jel. Közraktárban. — Kútágas, kútgém 
eladó I. 288. — Mindenki örül pénteken délután, ami
kor az újságkihordó a Szarvasi Közlönyl hozza I

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Kalmár-féle kukoricamorzsoló olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

. Varga Márton örökösök IV. 130. számú 
háza eladó. Jel. II. 292.

. Négy szobából álló lakóház tágas pincével 
szükséges mellékhelyiséggel, Mangolban 390 
□ -öl szőlő eladó. II. kér., 237.

. Eladó I. kér., 154. szám alatti ház, sarok 
telekkel. Érdeklődni ugyanott.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


