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A LÁNCTÖRŐ NAP
Irta: Miklós Vitéz

Furcsa szél söpört végig ezelőtt 87 évvel 
a megvénhedt Európán. Ez a szél megtépázta 
a párisi Tuilleriák üvegházi pálmáit és magával 
sodorta a római arénaromok első ibolyáinak 
illatát. Letépte a régi berlini kereskedőházak 
sokévszázados cégtábláit és nem kímélte meg 
a brüsszeli csipkepiacot sem. Megrázta Prága 
komor és ódon fellegvárát, a Hradsint és a 
kedélyes és joviális bécsi nyárspolgárnak szuronyt 
adott a kezébe, hogy azzal az elnyomó hatalom 
ellen forduljon — és kötelet, hogy azzal a 
saját hadügyminiszterét vonszolja a lámpakaró 
alá. A szél az utcák kövezetét és a feldöntött 
közlekedési szerszámokat barrikádokká sodorta 
össze s a barrikádokra hősöket és elszánt 
kalandorokat állított. Az elűzött Bourbonok 
hermelines bíborpalástjaiból bohócsapkákat 
szabtak és a forradalom, a nagy, a szent, a 
megittasodott, az őrült forradalom mithoszi 
hőstettekben, de sokszor kegyetlen vérontásban, 
vagy triviális világtörténeti tréfákban élte ki 
magát, minden népnek a saját ízlése,műveltsége, 
vagy vezéreinek a lelki adottságai szerint

A nyolcvanhét év előtti nemzeti forra
dalmak minden gépnél fény- é$ árnyoldalakat 
mutatnak; Egy népet kivéve nincs olyan néjp, 
amelyiknek ebből a legendás, de túlfűtött idő
szakból ne lett volna megbánni vagy vissza
táncolni valója.

Egy népet kivéve!
Ez a kivétele«, nép: a magyar nép 1 
A magyar nép nemzeti forradalma épen 

annyira méltóságteljes, mint amennyire hősies 
és lendületes volt.

Méltán büszkék vagyunk rá nyolcvanhét év 
óta s méltán büszkék lehetnek rá késő ivadékaink 
Is, még nyolcszázhetven év múlva és azután is;

Zúgjál márciusi szél a Duna-Tisza közén, 
a zöldbe színesedő, hófoltos alföldi rónán, a 
Tátrán és a Hargitán 1 Zúgjál csak, tombolj, 
hogy orkán legyen belőled. Rázzad meg újra 
a renyhe, az illatos Tuilleriákat, törjed be a 
vaspántos genfi ablakokat és tépjed szét újra 
a trianoni láncokat úgy, mint nyolcvanhét év 
előtt. Fütyüld és bömböld a világ nagyfejű és 
hermelinpalástos süketeinek a fülébe, hogy 
elérkezett a március és dalol és tombol már 
a fiatal* az erős, a földszagú, a lánctörő márciusi 
szél. Fütyüld és tombold a fülükbe, hogy a 
világtörténelem új márciusa nincs kötve sem 
egyetlen forradalmi naphoz, sem harmincegy 
naptári naphoz.

A világtörténelem új márciusa talán egy 
napig, talán egy, talán tiz-húsz évig fog tartani. 
De hogy eljön, az bizonyos 1 Talán már útban 
is var, talán már hasad is a hajnala. Csak a 
vakok nem látják, — csak a süketek nap 
hallják a szele zúgását«

De azért jön. De azért van. De azért zúg 1 
Hajrá hát magyar szél, márciusi szél 1. . .  
A régi normannok, hatvanan tetötől-talpig 

férfiak, hajóra ültek és viharzó, tágas tengereken 
merészen áthajózva, meghódítottak egy jól felfegy
verkezett, sokszázezer lakosú idegen tartományt. 

Hatvanan, mondd: hatvanan talpig férfiak 1 
. . .  Zúgjál hát márciusi szélt Mink ma

gyarok nem hatvanan vagyunk, de hatmilliónál 
is többen 1. . .  Hitványak, renyhék, nemzetün
ket, ősi földünket becstelenül eladók, gyáva 
syúlflak vagyunk-e? Vagy hősök ivadékai — 
és új hősők — és új hősök ősei 71. . .

Zúgjál csak, márciusi szél 1. . .

[Szarvas lakossága nrra délután ünnepli 
[március idusát a szarvasi frontharcosok 

és a társadalmi nagybizottság 
rendezésében

Ma, pénteken délután zenés körmenet után 
3 órakor kezdődik a Kossuth-téren 

az ünnepség

Szarvas hazafias lakossága már
cius idusál az idén Is méltó keretek 
között ünnepli meg. A társadalmi egye
sületek nagybizotlságának határozata 
értelmében a szarvasi frontharcosok 
lelkes csoportja rendezi meg, amelyre 
köteles tisztelettel és igaz magyar 
testvéri szeretettel kérik az összes ha
tóságok, egyesületek, intézetek, iskolák

és a polgárság megjelenését. Gyüle
kezés a városháza udvarán délután
2 órakor, majd zenés körmenettel fel
vonulás a Kossuth-térre. A műsorban 
a Szarvasi Dalkar hazafias énekszá
mokat ad elő, Szupkay-Papp László 
és Sebő Ernő gazd. taninl. növendé
kek szavalni fognak, ünnepi beszédet 
pedig Szelényi János mond.

Megindult a választási mozgalom
A  szarvasi kerület túlnyomó többsége dr. Tóth Pál mellett áll és öt tá- 
mogatja ^  A s  OrstBágp^ FÜggetlen Kisgazdapárt és a Magyar Nemzeti 

Szocialista Földműves és Munkáspárt is állított Jelöltet

A mozgalomhoz Szarvas készült 
fel elsőnek, az egész kerület, sőt a 
megyei többi kerületeket is megelőzve 
mindjárt csütörtökön, március 7-én, 
amint hire ment, hogy dr. Tóth Pál 
nyerte meg a kormány bizalmából a 
szarvasi kerület hivatalos jelöltségéi a 
Nemzeti Egység helyi szervezete nyom
ban délután 6 órára gyűlésre hivta 
össze tagjait és arra a Szarvasra éppen 
leérkezett dr. Tólh Pált is meghívta, 
hogy kinyilatkoztassa hozzá való ra
gaszkodását, hűségét és rendíthetetlen 
bizalmát. Az óriási számban összes 
gyűlt tagokhoz elsőnek Ribárszky Pál 
elnök, majd dr. Tóth Pál szólt, aki 
közvetlen modorban ismertette az utolsó 
kél nap eseményeit, váratlan változá
sait, vázolta a Gömbös-kormány állás
pontját a Bethlennel való szakítás in
dokait és megokolta saját-maga dön
tését is, mely őt most még szorosabbra 
fűzi Gömbös pártállásához. Úgy érzi, 
neki új programmot nem is kell adnia, 
marad továbbra is az, aki eddig volt 
és aki eddig egyetértett az ő politikai 
felfogásával az követni fogja őt ezután 
is. A lelkiismerete nyugodt, szándéka 
tiszta, minden lépésében á kerület 
mindenegyes polgárának egyformán 
szolgálta az érdekeit. Harsogó éljenzés, 
tomboló lelkesedés Jcözött fejezte be 
beszédét. Utána dr. Silberstein Dezső 
ügyvéd ékesen szóló szavakkal tol
mácsolta a szarvasi nép osztatlan von
zalmát és annak az egyöntetűen ki
alakult véleménynek, adott kifejezést,

hogy Szarvas nálánál jobb, gondosabb, 
buzgóbb követet ezidőszerint nemigen 
fog találni és a lefolyt 8 éves kettős 
ciklus alatt Szarvasnak bőséges alkal
ma volt meggyőződni arról, hogy dr. 
Tóth Pálban egy oly képviselőt támo
gat, akihez a kerület minden rendű 
és rangú polgára bármily panaszával, 
kérelmével a biztos meghallgatás re
ményében teljes bizalommal fordulha
tott. A gyűlést Ribárszky Pál elnök 
rekesztette be.

E napon ült össze Gyulán a Nem
zeti Egység vármegyei választmánya 
is, mely előtt a szarvasi kerület kép
viseletében megjelent elnök és titkár 
a kerület általános közhangulatával 
alátámasztott indokaikkal kifejtették, 
hogy a szarvasi kerületben ezidőszerint 
egyedül dr. Tóth Pálnak van bižtos 
talaja és számottevő" többsége. A je
lölést a megyei választmány magáévá 
tette és miután ezirányban hasonló
képen nyilatkozott meg a Szarvason 
pénteken, március hó &-án délután
3 órakor tartott kerületi választmányi 
jelölő értekezlet is, a jelölést távirati
lag felterjesztette az Országos Köz
ponthoz is, mely azt hivatalosnak 
deklarálta.

A kerületi választmány már pén
teki és a községi választmány vasár
napi gyűlésén a szervezet minden
egyes tagja megkezdte a választási 
munkálatokat. Megindult a választási 
agitáció is, bár erre épen dr. Tóth Pál 
személyét tekintve nincs nagy szükség.
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, Az első-. pi^rambeszédet a képviselő- 
jelölt-vasárnap. március hő 10-éri qélelőtt 11 
órakor Csabacsűdön tartotta, kíséretében a 
gyűlésen megjelentek dr. Schauef Gábor fő
szolgabíró és dr. Laczay Péter beosztott tb. 
szolgabiró. A gyűlést Fekete István a csaba
csűdi szervezet tagja nyitotta meg és abban 
dr. Tóth Pált az értekezlet állandó helyeslése 
között a község polgárainak a bizalmáról és 
támogatásáról biztosította. Ekkor dr. Tóth Pél 
szűnni nem akaró taps és éljenzés közepette 
emelkedett szólásra.Beszédében hangsúlyozta, 
hogy ő már akkor a reformok embere volt, 
amikor az általános politikai helyzet még nem 
nagypn törekedett a reformokra. Minden tette, 
mindén felszólalása réformokra vonatkozott, 
melyek elől kitérni már nem lehet. Új utak 
készítéséért, á régiek burkolásáért, a város
sal való érhálózat kiépítéséért dolgozptt. A 
nép egészségügyét, szociális helyzetét állan
dóan élénk figyelemmel kísérte, az adózás 
aránytalanságai ellen is sokszor felszólalt a 
parlamentben. Két cikluson át tartó képvi- 
selősködése után is szegény ember maradt; 
rangra, címekre nem vágyott. Minden hozzá
fordulón készséggel segített, ha pedig akadt 
olyan is, akinek ügyét nem tudta dűlőre vinni, 
együtt búsult vele. Aki a Gömbös-kormány 
reformpolitikáját támogatni kívánja és bizik 
annak keresztül vitelében, jöjjön utána és 
támogassa őt. A hátralevő egy esztendő meg 
fogja mutatni, hogy ezzel az újjáépített ap
parátussal tető alá hozhatók-e a két év óta 
megoldásra váró reformok. A gyűlésen Cho
ván József ev. lelkész és Kiss János csaba
csűdi gazda hatásos beszédükben egyértel
műen dr. Tóth Pál mellett foglaltak állást és 
a közhangulat alapján a biztos győzelmet 
helyezték kilátásba.

Á legközelebbi népgyűlés Szarvason 
vasárnap, március 17-én délelőtt 11 órakor 
-a Községháza udvarán lesz. Ugyané napon 
délután fél 2 órakor Szentandráson és 3-kor 
Öcsödön tartja programm-beszédjét a ' kép
viselőjelölt.

Itt közöljük azután, hogy a Nemzeti 
Egység jelöltjével szemben kerületünkben az 
Országos Független Kisgazdapárt vitéz Tép-

FOGROMLASAT
1 0 0  % -tg megakadályozza a

HYPERDENT
. szájVIzessencía.

liczky. Jártig mérnök, földbirtokos és a Ma
gyar Nentíetí Szocialista Földműves és Mun; 
káspórt Kiirilfa Miklós személyében állított 
jelöltét, fg^ a harc érdekesebb, változatosabb 
is lesz,* de a várható esélyek szempontjából, 
bár ez semmiképén sem akar az ellenpárt 
erejének a ledecsülése lenni, az eredmény 
már előrelátható- és a legjózanabb számítás 
is mérlegre téve a bekövetkezhető összes 
eshetőségeket, az, eddigi képviselő győzelmét 
veszi biztosra. — Végé —

h í r e k
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap défulóni ügyeletes szolgá
latot Szarvason március hónapban Farkas Antal Já
nos gyógyszertára látja cl

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyélvü isten
tiszteletet tartanak úrvacsoraosztással.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor nagyniise. Délután
4 órakor, keresztüli ájtatosság és a bojt minden pénte
kén délután 6 órakor böjti prédikáció. Koznapakon a 
szentmise reggel fél 8 órakor, Utániak délután 4 órakor.

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

— Hivatalos kiküldetés. A kultuszminiszter 

a szarvasi Vajdaj Péter ág. h. ev. gimnázi

umban az állami felügyelet gyakorlásával e 

tanévben is dr. Ady Lajos debreceni, tanke

rületi kir. főigazgatót bízta meg. aki ezirányú 

látogatását most kedden, szerdán és csütörtö

kön (március hó 12., 13. és 14-én) ejtette 

megyés az inté^ejjben tapasztalakról úgy 

előmenetel, mint fegyelem szempontjából á * 

legteljesebb elismeréssel nyilatkozott.

— Halál02ás. Dolesch József ármentesilő 

társulati nyugalmazott pénztárnok, a szarvasi 

római katolikus egyház képviselőtestületének 

tagja 69 éves korában hosszú és súlyos 

szenvedés után meghalt. Dolesch József 

hosszú időn át élénk szerepet vitt Szarvas 

társadalmi életében. Kiterjedt baráti társasá

gán és tisztelőin kivül nagyszámú rokonság 

fájlalja elmúlását. Temetése kedden délután

ment végbe nagy részvét mellett. Szerdán 

reggel a római katolikus templomban lelki

üdvéért engesztelő szentmise-áldozatot mu

tattak be.

— Egyházi hirek. A nagybojti időben minden 

csütörtök este 6 órakor a két templomban 

felváltva böjti beszédeket tartanak. Az elsőt 

ifj. Kelló Gusztáv budapesti segédlelkósz 
tartotta az ótemplomban. — Március 15-én 

délelőtt 9 órakor az ótemplomban istentisz

telet keretében áldozott a szabadság hősei

nek és a nagy idők emlékének az evangélikus 

egyház.

— Kaszorúmegváttás. Dolesch József halála 
alkalmával a Polgári Kör koszorúmegváltá
sul 5 P-t küldött a szent József-konyhára, 
hol naponként 60 gyermek kap- ebédet. A 
nagylelkű adományért hálás köszönetét mond 
a konyha vezetősége.

— Hazafias ünnepély. A Szarvasi Leyenté- 

Egyesület Atléta-szakasza vasárnap, március 

hó I7-én ünnepli meg a 48-as idők emlékét 

a következő műsor kíséretében: 1. Tóth Gyula 

itj. oktató szavalata, 2. Kassai álom színjáték,

3. Terhes Mihály ifj. oktató ünnepi beszéde,

4. Oncsik János Magyar nóták, 5. „Talpra- 

Magyar*. hazafias színmű, szavalókórus. Az 

előadáson az Egyesület bárkit szívesen Ipt.

Kaliforniai paizstetutöl mentes

Gyümölcsfát, 
Magastörzsű és bokorrózsát 
Díszfát 
Díszcserjét
Évelő virágot ?|
G yÖ ^e fe suszÖ15Ves^2Őt' $\\5.

bármilyen-mennyiségben igen olcsón szállít !i|

Unghváry József »■
faiskolája

CEGLÉD.
Budapesti iroda VL Aqdrássy át 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen I ‘ i l

S Z E R E N Á D
Regény, írta :1 MÁRCIUS 

MÁSODIK RÉSZ 37

— Hm.! .. Hát nézze Kollegina ! Abból 
a,körülményből, hogy Október kétségtéleriül fel
ismerte* Önt s ez még sém volt reá felizgató; 
ellenkezőleg megnyugtató, jó hatással: azt a 
konklúziót kell leszűrnöm, hogy tehát az Ön be
avatkozása a beteg jelenlegi életrendj ébe csakis 
áld^8,os lehet. Dermeg fogja erigédni, hogy ebből 
a atzemporitból továbbra is megfigyelés alatt tart
sam magukat. . .

— Természetesen : — bólintott határozot
tan Nóra.

— A másik — és ez a kényesebb! —
de habozás nélkül tisztáznunk kell ezt is, hm!... 
mondja kérem: nem fűzik össze kettőjüket
valami, . . .  hm . . .  gyengédebb szálak,... valami 
hm I — bocsásson meg — valami nyílt vagy 
titkos szerelem-féle,.; . mert az eddigi misztikus 
jelékből erre ' is következtetni lehetne,. . .  bo
csásson meg ! .. .

/Nóra árcá:még;most jsjüzelt, d<5 határo- 
zotUágát, már teljesen, visszanyerte. Egy ókos. 
nagy gyermek ártatlan nyíltságával nézett á fő
orvos szemébe. ' » •

— Köszönöm főorvos úr, hogy ilyen egye
nesen és jóságosán beszél velem. Itt kizárólag

a páciensünk érdeke a mérvadó, semmi más: 
Olyan őszintén fogok beszélni, mint ha a jó 
Isten itélőszéke élőtt* állanék.

— Októberrel, — akit én Feri bácsinak 
hívok — félév óta . ismerjük egymást, ö  valami 
távoli magyar atyafiságot is kisütött keltőnk 
között. Ő a legkedvesebb és legbohémabb em- 
ben, akii valaha az életben ismertem. ‘Sokan 
nagy donzsuánndk is tartják.. ; Én erről az ol
daláról abszolúte semmit sem tudok. Végtelenül 
szeretem a társaságét s úgy vettem észre: ő is 
az enyémet. Bizonyos fokig elkényeztet engem, 
mint a kis . húgát, mint a legjobb kis ' pajtását, 
mint a kis titkárnőjét — ahogy ő szokta mon
dani. Irodalmi és tudományos : képzettségemet, 
egyáltalában az »egyéniségemet túlértékeli. De 
"udvarolni. . .  soha egy percig sem , udvarolt - ne
kem . .. Bizonyára nem is fog. A .kis AthénéM-je 
vagyok . . .  És e? oly^n szép .. . Olyan ártatlan I

. . .  A szép segédorvosnő egy pillanatra 
lehajtotta söfétszőke hajfürtös fejét, azután kissé 
fátyolos szemmel' és kislányos zavarral újból 
principálisa szemébe nézett:

— Parancsol még valamit* a , főorvos úr ? 
Számoljak be hűségesen a saját gondolataimról 
és érzéseimről is ? I .. .

A főorvos tagadólag intett t fejével s két 
szemöldökét szigorúan összehúzva tisztogatta a 
szemtivegéí. Valószínűleg meg volt illelődve kissé 
és ezt leplezte. Azután— inutatóiqjdvál. Nórának 
maradást intve — szó nélkül kiment a szobá
ból. Egyenest Októberhez . ..

- Felöltötte a legszigorúbb arcát.
— A beteg úr túlságosan vickámjpzik! 

Követelőzni, gesztikulálni,* lázadozniazt, tu/jsz 1 
De majd én az ágy lábához kötöm, a v$$rk&d I

Majd valami meleg vonás -futott ivégig* az 
arcán és leült az ágy szélére. Atyáskodvaí.jfogttt 
meg Október kezét és megváltozol!, . csendes 
hangon folytatta : ':

— Nézd Októberem 1 Semmivel »̂ em sza
bad magad felizgatnod, a gyógyulásod -.érdeké
ben. Hallgas rám szigorúan-mindenben^ ha egy 
cseppet szeretsz I

Október arcán verőfény futott át l' an.pala
vessző működésbe lépett. Ezúttal rendes icással:

— ‘Szeretlek doktorkám és engedelmeske
dem. Izgalomról szó sincs, t -Küldd .ideVvNórál 
nyugodjon. Én leszek a legjobb betegedd-Érzem, 
hogy meggyógyulok. Nos 71 ; ..

A nagyhírű sebész most pár- másodpercig 
mint pszihiatér vizsgálta ’ élesen paciense arc- és 

. szemkifej ezését A vizsgalat'eredményei kedvező 
lehetett, mert szemében égy biztató ígérettel távo
zott a betegszobából.

. És egy perc múlva Nórával tért vissza.
A sebesült ajakéról mégis csak elröppent 

egy suttogás :
— Kis Athéném !. ..
— Pszt! — rapryogott Nóra —* joH visel

kedjünk édes Feri bácsi; mert én borzasztó szi
gorú orvos vagyok ám! A rossz betegedén ott
hagyom és keressen -magénak máskezelőorvost.
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Kérje ingyen és bementve. 
Budapest« VII., Rottenbiller utca 33.

Március 31-én lesz az országgyűlési 
képviselőválasztás Szarvason

A  szarvasi kerület választási elnöke Raskó Kálmán lett

A nemzet 
várja a parancsszót !
Az aléltságból, a közönyből, a téli fagyból 

ébred az áldott magyar föld. Soha ilyen tavasz- 
váróan, soha még ilyen sóvárgóan, soha még 
ilyen bizakodóan, az élei felé feszülő kemény 
magyar akarattal nem kívánta az anyaföld a 
tavaszi nap melegét. Pattanásig feszülnek a 
magyar lelkek mélyén a lefojtott vágyak és hívja, 
szólongatja a föld mélyén csírázó őszi vetés,
— mit gondos gazda imádságos szívvel vetett,
— hívogatja a tavaszi napot; „ Jöjj nap, süss
le és melengess, termékenyíts és ragyogtasd 
reánk a magyar kikeletet /“ A gazda vetett, meri 
dolgos két keze csak munkára képes, vetett jó 
búzát az áldott földbe. Az őszi vetés csak al
szik föld mélyén és érni fog, csírázni és fej
lődni, mert tiszta minden szemje, tiszta és ne
mes mind a 95 búzaszem, omelyböl kifakad, 
felszőkken szárba és kalászba, életbe, fejlődés
képes békébe és gazdagságba az áldott mag
vetése Gömbös Gyulának,. a mi Vezérünknak a 
Nemzeti Munkaterv vetőgépéből kiperdült 95 
nemesített arany búzaszeme, a 95 pont. A föld 
várja a napot, amely átvezet, átível az égen, 
mely erőt jelent, lelkesedést, érlelést, életet ad 
és a magyar lélek várja a Vezére szavát, mely 
rádión át szólott és kérdezte tőlünk: „Akar-e
velem jönni a nemzet, akar-e követni engem az 
ország második ezredévének megteremtésében 
És mintha annak a rügybontó és szent márci- 
dúsnak, ugyanannak járnánk feszült légkörében, 
ami 1849-ban nemzeti héroszokat hivott a nemzet 
élére, úgy kiáltjuk a bennünket a sötétségből, 
a fagyból, a dermedt téli közönyből a munka 
és boldogulás verőfényes útjára vinni kész Ve
zérünknek egy ajakkal, egy szóval, egy sziv- 
dobbanással és kiáltásunk az egész megcsonkí
tott ország és minden Kálváriát járó igaz ma
gyarnak, millióknak felsóhajtó kiáltása : akarunk I 
Ezt üzeni, ezt visszhangozza a nemzet Gömbös 
Gyula vezért rádiószózatára. Ez a felszabaduló 
magyar sóhajtás az ország minden részéből 
felszáll Buda ősi vára felé, honnét e legelső 
magyar ember: a Kormányzó és vitéz jákfai 
Gömbös Gyula néznek a ködbevesző magyar 
rőnaság: felé. Az ő magyar szivük épúgy dob
ban és együtt dobban a zsellérkunyhókban a 
nehéz telet kiváró, robotos magyar ember szíve
vet; együtt dobban a falu és a város minden 
igaz és derék magyar munkásának és polgárá
nak szitíéüel: Hiszen olyan kevesen' vagyunk, 
megmaradt magyarok a csonka határokon belül: 
ha mi nem tartunk most össze, elvesztünk I 
Azonban mi nem akarunk és nem is fogunk 
elveszni : körülöttünk farkashordák acsarkodnak, 
az utódállamok némelykon; békés szándékaiba 
beleűuölt a balkáni és, felvidéki veszettfarkasok 
uszító üvöltése. Egyetlen gyűlölködés körülöttünk 
a világ, véres gyűlölködés. mely a vérünkre, 
vérszemet kapott farkasok egyre éhesebb acsar- 
kodásai Itt állunk Európa közepén teljesen ma
gunkra hagyatva I Másra mi magyarok nem 
számiihatunk, csak sajátmagunkra. Békét aka
runk. Fejlődést és boldogulást akarunk, Akarjuk 
gyermekeink és unokáink jobb jövőjét, nehogy 
fejünJm szálljon azt átkuk, hogy apáik csak 
rahszolgasorsot hagytak nekik örökül. Mi magya
rok el nem fáradhatunk, mi magyarok meg nem 
állhatunk, mert aki megáll, az visszaesik. Nem 
engedhetjük, hogy ellenségeink azt mondhassák 
reánk, hogy mi csak félkézzel és félmunkát 
tudónk félakarattal végjezni. Teljes erőnkkel, a 
vékaökig tartó kitartással, kéz a kézben, váll a 
üdíf! mellett, egyetlen elörelendülő roppant aka
ratos erő most a magyarság, mely a Szegedről 
a :rémuraíom napjaiban poraiból felkelt Nemzeti 
Géniusz számycsapásai után vitéz nagybányai 
Htertfiy Miklós és vitéz jákfai Gömbös Gyula 
vGBBárletével a mostani választással elindult az 
úji magyar ezredév, megalapítására és az új 
magyar honfoglalásra. A magyar nemzet várja 
a parancsszót a munkára és a. harcra.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas köz- 
séftképviselőtestülete szerdán délelőtt rendes 
./^gyűlést tartott; amelyen a községi iparos- 
tanonciskola közpénztár és különböző alap* 
pénztárak zárszámadásait tárgyalták meg és 
hftflptéki jó v i

Békésvármegy^ törvényhatóságá
nak központi választmánya vitéz dr. 
Márky Barna alispán elnöklete mellett 
hétfőn tartotta meg ülését. Az ülésen 
elhatározták, hogy a képviselőválasz-

A varmegye alispánjának legújabb je
lentéséből a következőket közöljük. Február 
hónap időjárása, mezőgazdasági szempont' 
ból a nagy hidegek ellenére is kedvezőnek 
volt mondható. A hideget a vetések nem 
sínylették meg, mert qzokat majdnem min
denütt bőséges hótakaró védte a kemény 
fagyok ellen. A hirtelen bekövetkezett olvadás 
sem okozott sehol sem károkat. Megállapít
ható volt a hó végén, hogy az őszi vetések 
eddig jól teleltek és a hótakaró alatt mege
rősödve szépen fejlődtek. A mezőgazdasági 
munkálatok az elmúlt hónapban teljesen szü
netellek s a mezőgazdasági munkásság túl
nyomó részét, ennek következtében, inség- 
munkákon kellett a hatóságoknak foglalkoz
tatni. A mezőgazdasági állatállomány kitelel- 
tetésében eddig lényeges nehézségek nem 
merültek fel, bár most már egyes helyeken

— Böjti délutánok. A római katolikus új 

iskolában minden vasárnap délután 5 órakor, 

gazdag műsorú böjti délutánokat tartanak.

— Iskolánkivüli népművelési előadások. A

helyi Népművelési Bizottság a lefolyt héten 
az alábbi egyesületekben nyújtott népies is

meretterjesztő előadásokat a munkásságnak 

és a különböző társadalmi osztálybeli ifjú

ságnak kedden, március hó 12-én a Szarvasi 

Munkás - Otthon Szövetkezetben Páter Károly 

gazdasági tanár előadását a vegyészeti titkok 

köréből, csütörtökön, március hó 14-én esti 

fél 9 órakor a Szarvasi Iparos Ifjak Önképző

körében Korim Kálmán gimnáziumi tanár 

előadását a 48-as események ismertetéséről, 

csütörtökön, március hó 14-én esti 7 órakor

tásokat március 31-én fogják megtar
tani. A szarvasi kerület választási el
nökéül Raskó Kálmán gimnáziumi 
igazgatót, helyettes elnökéül dr. Silber- 
stein Dezső ügyvédet jelölték ki.

takarmány hiány észlelhető, — A takarmány
félék forgalmi ára állandó emelkedést mutat, 
minek következtében a gazdák ezzel takaré
kosan igyekeznek bánni annál is inkább, 
mert az állatárak alacsonyak és igy az állat- 
állomány megfelelő konditióban tartása nem 
fizeti ki magát. — A mezőgazdasági lakosság 
helyzete nem mondható kedvezőnek, minek 
következtében a kereskedelem és ipar hely
zete is általában nehéznek mondható. Külö
nösen áll ez a megállapítás az ipar helyze
tére, melyben jelentések szerint a mezőgaz
dasági lakosság fogyasztóképességének mini
mumra történt csökkenése lényeges rosszab
bodást okozott. — Mikor az ipart említem, 
természetszerűleg a kis ipar helyzetére gon
dolok, mely általánosan érzi a gyáripar kor
lát nélküli terjeszkedését.

a Szarvasi Szövetkezetben Kachelmann Curt 

tanár előadását az okszerű baromfitenyész

tés köréből.

— Frontharcosok figyelmébe. A Frontharcos 

Csoport vezetősége nyomatékosan figyel

mezteti az összes bajtársakat, hogy fronthar

cos formaruhában vagy frontharcos jelvény

nyel pártpolitikai gyűléseken részt venni 

vagy politikai összejöveteleken vagy ban* 

ketteken politikai nyilatkozatokat tenni tilos, 

Nemzeti érzésű politikai meggyőződését ter

mészetesen minden frontharcos szabadon 

követheti egyénileg, de a Szövetségből és a 

Csoportból a politika szigorúan száműzve van.

— Pótvásár Kunszentmártonbaa. Kunszent- 
mártonban március 25*én pótvásárt tartanak..

Márkás kerékpárok
■ minden méretben 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. I  STEFÁNINÁL

Az ipar a gyáripar korlátlan terjeszkedését
általánosan érzi

Részletek a vármegye alispánjának februári jelentéséből.
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Jézus és a kúfárok
Felmérhetetlen nagy kárára volt ennek az 

országnak mindig, hogy országunk még a régi 
monarchikus berendezkedés idején is Budapestre 
volt központosítva. Minden szép és jó Budapest
hez kapcsolódott, minden onnan indult ki és a 
pestiek szemében a vidék mindig csak Mucsa 
volt és lenéző kicsinyeskedéssel és lebecsmérlő 
atyáskodással fogadták azt, ami vidékről való 
volt. Innen indult el azután a nagy ellentét, 
amely még ma is fennáll a főváros és a vidék 
között és amit még ma is a vidék érez károsan. 
Pedig azóta már sokat változott a helyzet, sajnos 
szomorúan, mert országunk háromnegyedrésze 
ideiglenesen idegen uralom alá került, de felfo- 
gásbelileg is lehel hogy azért, mert a trianoni 
parancs alapján a határmenti községeink, váro
saink jóformán Budapest külvárosai lettek. A 
sok szenvedésből fakadt egybehangolás és a 
vidék sok tekintetben feltört előnyös megnyilat
kozásai is változtattak a helyzeten és örömmel 
kell megállapítanunk, hogy nagyon sokszor az 
egyes vidéki kultúrközpontok cselekvései Buda
pest mellé, sőt fölé is emelkedtek. Hogy ez a 
központosítás és a vidéknek külvárosként való 
kezelése még mindig tart, azt legjobban az oly 
gyakran kiadott Budapestre csalogató félárú vas- 
útijegyek és a rádió teljesen Budapesthez való 
kapcsolása is igazolja. Mert ahogy nagy ártal
mára van a vidéki iparra és kereskedelemre 
a közönségnek Pestre való utazása a bevásár
lások eszközlésére, épenúgy kára van az egye
temes magyar kultúrának abból, hogy a vidék 
rádióállomásai, mint relé, közvetitőállomások 
működnek. Képzeljük el mily gazdag fellendülés 
lenne az, ha a magyar rádiós külön-külön hall
gathatná Miskolc, Szeged, Debrecen, Pécs adó
állomásait Budapest mellett úgy, hogy ezek az 
állomások Önálló bemondással Önálló műsorokat 
is közvetítenének. Úgymint a megszállt területen 
Pozsony vagy Olaszországban Bari, Trieszt és 
Palermó teszi. Akkor igazán változatos lenne a 
magyar rádió műsora, akkor talán meghallga
tásra találna a vidéki magyar irodalom és mű
vészet is. Akkor nem lenne oly kimondott fő
városi izű a magyar rádió műsora, talán még 
több antennát húznának fel a falusi kis házacs
kák szalma-, palatetős fedélzeteire. Ahogyan 
Lipcse, München, Milánó, Nápoly, Kolozsvár 
sok tekintetben túl is haladják országaik fővá
rosait, úgy lehetne a vidéki nagyvárosainkból is 
egészségesebb és nagyobb kultúrközpontokat 
teremteni a környező nagy vidékek értékeinek 
felismerésével és bekapcsoláséval. Hogy igazunk 
van, azt a magyar rádió két műsorszámának 
összehasonlításával bizonyíthatjuk. Egy este egy 
érdemes budapesti kultúrtársaság hangversenyét 
közvetítette a rádió. Ez a műsor oly kabaréizű 
volt gyenge előadó „művésznők“-kel túltömött, 
hogy kritikánk nagyon közel állt az értéktelen
ség megállapításához. Pár napra rá a kecske
méti dalárda hangversenyét hallgattam, igaz, 
hogy 39 fokos lázban, de szívvel és örömmel. 
És a kecskeméti dalárdisták kitettek magukért. 
Annyi szívvel és művészettel ritkán hallottam 
dalárdát énekelni. Kodály: Jézus és a kúfárok 
című robusztus erejű zsoltárát adták elő és én 
ott láttam Jézust a templomban korbáccsal a 
kezében. Isten fiának arcát, lelkének arcát eddig 
még oly tisztén nem láttam. Megfogott és él 
bennem most is. Meg is köszönöm szépen ezt 
a templomi élményt Kodály Zoltánnak és a 
derék kecskeméti dalosoknak. Merem állítani a 
két közvetítés közül a vidéki dalárda vitte el a 
pálmát. De nemcsak Kecskeméten, de szerte e 
trianoni hazában sok hasonló értékünk van és 
sok értékünk vész el. Jézus és a kúfárok című 
cantalét pedig a budapesti közönség megújráz- 
tatta. Érezték minden bizonnyal a jó kecskemé
tiek hangjában a magyar vidék izét. zamatét és 
erejét. Ez a hang oly ritka a fővárosi megnyil
vánulásokban és mivel ez a hang oly őszinte 
és magyar, ennek gyakrabbi megnyilvánulásáért 
mindent el keli követnünk.

Dr. Plósz államtitkár látogatása Szarvason
Dr. Plósz Béla földmivelésügyi állam

titkár, országos lótenyésztési főigazgató ked
den este Szarvasra érkezett, Csabai Kálmán 
gazdasági tanintézeti igazgatónál szállt meg. 
Másnap megtekintette a; gazdasági tanintézet 
tangazdaságát, különösebben azt a négy da
rab hároméves Nónius tájfajta kanca-csikót, 
melyekkel a tanintézet az idei tenyész-állat- 
vásáron és kiállításon vesz részt. A csikók
kal teljes mértékben meg volt elégedve és 
igen helyesnek találta az intézet igazgatójá
nak abbeli törekvését, hogy az intézet cél
jain kivül a szarvasi gazdák érdekeit is szol-

gálja azáltal, miszerint a kiállításon a kifo
gástalan fiatal csikókkal felhívja a lóvásárlók, 
különösen a külföldi lókereskedők figyelmét 
a szarvasi gazdák kezein lévő kitűnő Nónius 
tájfajta anyagra. A lovakon kivül a taninté
zet tenyészkanokat, szarvasi sziki ludakat 
fog kiállítani.

A tangazdaság megtekintése után az 
államtitkár megszemlélte a helybeli méntelepet 
s az oda beosztott mének példás rend és 
tisztasága felett elismerését fejezte ki, ami 
Kovács állomásvezető alhadnagy érdeme.

Termesszünk málnát
Irta: Cserey Lajos, kertészeti főfelügyelő

(Befejező közlemény)

Kora tavasszal a málnabokrokat kirit- 
kitjuk, a gyengén fejlődött sarjakat kivágjuk, 
egy tövön 7—8 legszebb sarjat hagyunk 
meg. Ez függ a bokor erősségétől, mivel 
erős fejlődésű bokrokon esetleg nyolcnál 
több vesszőt is hagyhatunk. Sodronymive- 
lésnél a termősarjakat egyenletesen kössük 
ki, hogy a napsugár teljesen érje, s a levegő 
jól átjárja a bokrokat.

ősszel a talajt fel kell ásni, s szükség 
szerint trágyázzunk is. A málna televényt 
kedvelő növény, tehát a bőséges istállóitrá- 
gyát meghálálja. Nyár folyamán a málna ta
laját többször kell kapálni és közben a feles
leges, gyönge sarjakat irtsuk ki. Az öntözést 
főképen a virágzás után a termés éréséig kell 
végezni, mert ebben az időszakban van a 
málnának legtöbb szüksége vizre.

Termesztésre jobb fajtákat válasszunk, 
mert a helyes kezelés mellett, etlől függ a 
jövedelem. Piacra és konzervkészitésre alkal
mas fajták: Superlativ, Hornét, Marlboro, 
Knewett óriás, Góliáth.

A málna a leggondosabb mivelés mel

lett is 10 év alatt annyira kimeríti a talajt, 
hogy sikerrel azon a területen tovább nem 
termeszthető, hozamában annyira csökken, 
hogy akkor más helyen kell új telepet létesíteni.

A málna termésátlaga 100 négyszögölre 
számítva évente 100—120 kilogramm. Az 
1934. évben a szarvasi piacon 1 kilogramm 
szép málna 1 pengőért értékesült, tehát 100 
négyszögöl terület termése 100—120 pengő 
értékű volna, mely összegből a telepítési és 
kezelési költségekre, továbbá adók és köz- 
terhekre 30—40 százalékot levonunk, s az igy 
nyert összeg, tehát 60—70 pengő a tiszta 
jövedelem 100 négyszögölenként. Nem szán
dékom túlzott reményeket ébreszteni a ter
mesztő közönség körében, azért ezen jöve
delemnek csak 50 százalékát veszem a jöve
delmezőség alapjául, mely esetben is ka- 
tasztráiisholdanként a tiszta jövedelem az 
500 pengői eléri.
■ b . A málna termesztését különösen a Körös 
ménléri elterülő gyümölcsösökben ajánlom, 
hol a termesztési feltételek megvannak, s az 
öntözés is megvalósítható. (Vége.)

*— Műkedvelő Nagybánhegyesen. A nagybán- 

hegyesi Iparosok és Kereskedők Olvasóköre 

nagy sikerrel adta elő Gárdonyi: „A bor” cimű 

népszínművét. Az előadást hozzáértéssel és 

nagy lelkesedéssel Balázs Pál szarvasi szár

mazású ev. tanitó rendézte.

— Csodákat tud művelni a reménység! Aki 

szépet és jót vár az élettől, keresse a remény

séget, hajszolja a szerencsét! Egy elszalasz

tott pillanatot nem pótolhat semmi. Április

13-án kezdődik az új osztálysorsjáték- Már 

egy sorsjeggyel szerencsés esetben 500.000 

pengő nyerhető. Jutalom 300.000 P. főnyere

mény 200.000 P. azonkívül 100.000, 50.000,

40.000, 30.000, 25.000 pengő stb. nyerési 

esélyek tekintetében az összes sorsjátékok

élén áll. Ezen körülményben és a feltétlén 

megbízhatóságában leli magyarázatét ezen 

népszerű intézmény napról napra fokozódó 

közkedveltsége. A sorsjegyek ára: 1/1- 24, 

1/2-12, 1/4- 6,1/8- 3 pengő, tehát szerencse föll

— Közgyűlés. Az öcsödi Polgári Kaszinó a 

múlt héten tartotta meg évi rendes közgyű

lését szép érdeklődés mellett. Az egyesület 

jegyzőjévé Halasi Dénest választották meg.

— Szarvason is be kell szolgáltatni az aranyat. 
A kormány rendeletet adott ki az aranykész

letek beszolgáltatásáról. Szarvason a Szarvasi 

Hitelbank, Békésszentandrási Takarékpénztár 

fiókja és a Mezőtúri Takarékpénztár fiókja 

kaptak felhatalmazást az aranyak átvételére 

és továbbítására.

E r t 6 S l t é S  Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közön-
Séget, 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 elsőrendű kivitel 
melleit utolérhetetlen Olcsó Arakon gondoskodhattam pontos és előzékeny 
kiszolgálásról. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam

tisztelettel

özv. Blaskó Dánielné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és győződjön meg olcsá áraimról!



Ismét itt az alkalom I
Ezer és ezer ember nyert már az

osztálysorsjátékon
Mu majdnem mindenki vesz oszlélysorsjegyet, mert
kis összeggel n a g y  v a g y o n t  nyerhetI

Április 13-án kezdődik
az új sorsjáték, nagyon ajánlatos, hogy

r e n d e l j e n  egy s o r s j e g y e t  
bármelyik főárusltónál, mert akkor

ináról holnapra gazdag lehet !
Legnagyobb nyeromenv szerencsés esetben

5 0 0 .0 0 0
vagy

400.000
Jutalom:

300.000
Főnyeremények: 

200.000
100.000

84.000 sorsjegy 42.000 nyererrény 

A nyeremények összege

7,722.000 pengő.
A z I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára:

Fél
12

pengÓ l—  lI pengői

Mindenkinek és minden egyes sorsjegynek 
egyenlő a nyerési esélye !

— Elnökválasztás. Az Öcsödi Általános 

Népkor vasárnap rendes közgyűlést tartott, 

amelyen elnöknek Koródi Antalt, alelnöknek 

Ungi Lajost választották meg.

— Ismeretlen helyre távozott. Kriklák István 

28 éves szarvasi születésű nagyszénási lakost 

kihágás miatt jogerősen elitélték. Mivel az 

ítélet végrehajtása előtt ismeretlen helyre 

távozott, körözik.

— Nyílt helyen nem tartható politikai gyűlés. 

A szarvasi képviselőjelöltek a választókerü

letek községeibent nyill gyűlé§ek . megtartha- 

táöára kértek ^ng^délyt. A hatp^ág a közbiz

tonsági viszonyékra való hivatkozással a nyilt 

gyűlések' tartását nem engedélyezte.

Hölgyek Ügyeimébe !
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgy 
közönséget, hogy üzletembe a hölgy
fodrászatot is .bevezettem, a legm,oder< 
nebb felszereléssel sikerült, {tycuppstról 
elsőrendű munkaerőt beszereznem, aki 
a legkényesebb igényeknek megfelelően 

___készít
va&ondolálást, vizondolál^6t, hajfestési, szőki* 

tést és hathónapi; felelősséggel készít

tartós hullámot (Papért)
a legmodernebb géppel.

A  legelőzékenyebii kiszolgálás mérsékelt árak 
mellett. Kérem a hölgyközönség szives párt

fogását kiváló tisztelettel:

, fASZT O K CYU LA
rúri éa női,fodrász 

Holéczy-üzletlel szemben.

F I G Y j E L E M !

Rádiók
átalakítását

Budapest II.
vételére(. -
Márkás rádiógyárak kép- 
viselete (Standard,Telefon
gyár, Philips, Orion)

— Betplftk a községi orvosi állást Kondoroson.
Kondoros községben üresedésben levő köz

ségi orvosi állásra pályázatot hirdetett a járás : 

főszolgabirája. A pályázati kérvények már

cius 15-ig nyújtandók be.

— Elhalasztották az OTI választásokat. Az 

OTI igazgatósága az országgyűlési választá

sok miatt március 31. és április 1. napjaira 

kiirt választásokat április 14. és 15. napjaira 

halasztotta el.

— Elvesztette az igazolványát. Ganyecz 

György, Gilyan Zsuzsanna és Kohút Mihály 

szarvasi lakosok munkásigazolványaikat el

vesztették. Megsemmisítették.

— Tizenötnapi fogház az ellopott szalmáért.
Vitéz Lesfalvi Pál szarvasi lakos csabacsűdi 

igényjogosult földjéről Deák Ferenc szarvasi 

lakos szánkóján elhordta Lesfalvi szalmáját 

és törekjét. A szarvasi járásbíróság az ügyet 

most tárgyalta és Deák Ferencet tizenölnapi 

fogházra ítélte. Az Ítélet jogerős.

— Anyakönyvi hirek, A szarvasi anyakönyv
ben március 8-tól március 15-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek: Kohuth
György és Viszkok Anna fia halvaszületett,
Benka István és Kisucki Erzsébet leánya 
Erzsébet, Korbely Pál és Sztancsik Anna 
fia János, ifj. Valkovszki Mihály és Klimaj 
Erzsébet fia Mihály, Gyebnár András és 
Ozsgyan Katalin fia András, Tímár Ede és 
Purcsl Mária fia János, Jancsó Mihály és 
Medvegy Mária leánya Mária, Czesznak Mi
hály és Kondacs Zsuzsanna fia Mihály,
Hraskó Tamás és Kasik Judit leánya Judit,
Borgulya Mátyás és Gyekiczki Mária lánya 
Mária, Matusik György és Bohnyat Mária 
leánya Mária. Házasságot kötöttek : Traub 
László Janurik Ilonával, Ponyiczki András 
Hagyján, Máriával, Mizik József Tóth Regi
nával, Lestyan György Mihalecz Zsuzsanná
val. Elhaltak : Dolesch -József 68, Alexa Já
nos 51, Pribelszki Judit 10 éves, Skorka Ju
dit 2 hónapos korukban.

Olcsó könyvvásár Szarvason 
Nagy Sándor könyvkereskedésében

Az Atheneom könyvkiadó vállalat irodalmi értékű könyveiből:

Q 7 I  I ^ C  rádió, villamossági 
W t e U w w  vállalata, Szarvas.

— Baleset érte az autóbegyújtásnál, Kondacs 

Lajos szarvasi banktisztviselő egy autót akart 

begyújtani. A csavar kicsapódott és Kondacs 

Lajos orrccsontja eltört. Dr. Ribárszky Pál 

orvos vette kezelés alá.

— Ártózikutat furat Kondoros. Kondoros 

község egy új artézikul fúrását határozta el. 

A pályázatok április 9-ig adandók be Kon

doros Községházán.

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

Regények:
Babits : Karácsonyi Madonna —'30
Barbusse : Erő (4‘—) —*80

^Bársony,: Vadászati képek (5‘—) 1*50
Daudet: Saphó (1*50) —r50
Dell : A sas útja, kötve (2'40) 1'—
Fáyard : Szerelni (—-’96) —'30
Francé : Istenek szomjaznak (2 —) —'60
Körr : Utazás kertem kör,ül,(4"—) 1'—
Kbdolányi : Szakadékok (3 —) —,’40
Körmendi : Via Bodenbach (—’96) —"30
Kupriri : A kripta (—'60) — 14
London : Vén hjalász (2'40) .—.'60
Móricz : Szegény emberek (260) — 60

Bonkáló :, Orosz irodalom (4'80) 
Cherbuliez : Művészet (2'—) 
Hammerschlág: Bach (—70)
Lux :A nyelv (4'50)

Bölcselet: K
Francé Raoul: Biológia (4‘60)
Gandhi: Iratai (3'—)
Rapaics : Növények társadalma (2.40)

,Földr4|Z| történet: '
FráknóiVHabsburg *haz' (2'—) 
Lukachich : Doberdó (1'—)
Páleólögue : Három diplomata (1*80)

Rorrjain : Jéan Chrístóphe (320) kötetje— 40 Antal : Fényképészet (2'—)
* .Dános : Ipproskáté (3‘—)

Skulleti: Lombfűré$zet (—‘40)

. Mezőgazdaság:
B'ernáfsky : Gyümölcskertészet (4*—) 
Bemátsky : Veteményes kert (4‘—) 
Gáspár ; Szántóföld (2‘—) 
Pettenkoffer: A Bor (6'50) 

Technika:
..Balogh : Gázgépek (2 —)
'Halász: Mi a villamosság? (—'^0) 
Jalsovicki : Járműmotorok (4*—) 

Sport:
Földessy: Futballistáit könyve (1—) 
Göncz : Tenniszjáték (2*40)
Kőszegi : Vizipóló (3'20)
Vadas : Sportolás (—*80)

Zárójelben a'kiadási ár.
Azonkívül több százféle, értékes könyv és ifjúsági iral minden csoportból. 

Teljes jegyzéket bérmeiitve küldünk.

Takáts : Régi Magyarországi (6!—) 
Verona : Senki földje (1 '80) 

Versek:
Ady :Istenes versek (2 —)
Babits :Pávatollak (—’iBO)
Endrődi :Kuruc nóták (2 —)
Kiss: Avar (1*60)
Schubert : Szép molnárleány (1'—) 

Színművek:
MóriczVadkan (1’—)
PirandeÜo : Ember, állat (1’—) 
Schákespearé :V!I1. Henrik- (1*—) 
Schaw': Szénásszekér i(3'S0) 
Szomory :; Takáts Alice (2'40) 
W ollf: Naplemente (—*40) 

Művészet, zene:
Ady Múzeum 1—II, (6 —)

1-  
J*20

—.60
-tt'30
- 30
-*40
- 3 0

-.*40 
—  20 
-10 
-'80 
- '30  
- ’10

1 -

-*80
-'70
-'30
-*60

-*60
- 6 0
-*40

- * 2 0
-.2 0
— *40

-*50
- 4 0
-10

1— 
-'30 
—'40 
3 —

-'40 
-14 
1 —

-14
-*80
1*20

-14



Négyvenhat egyesület van Szarvason
A  vármegyében 702 az egyesületek száma

Ha az egyesületek országos statisztikáját 
végignézzük, csak helyeselnünk lehet azt a 
kormányzati intenciót, amely a rengeteg kü
lönféle egyesületet meg akarja szüntetni. A 
sok egyesület a társadalom erejét szétforgá
csolja s felesleges kiadásokkal terheli, mert 
hiszen ma már alig van ember, aki ne volna 
legalább 4—5 egyesület tagja s ne fizetne 
több helyre is tagdijat. Az országos statisztiká
ban Békésvármegyében aligha az utolsó he
lyek valamelyikét foglalja el, lévén egyesülete 
több mint 700. A 702 egyesületnek közel fele 
a hat nagyobb helységben. Békéscsabán, Bé
késen, Gyulán, Orosházán, Szarvason, és 
Gyomán van. A hivatalos nyilvántartás sze
rint Békéscsabán 90, Békésen 67, Gyulán 62

Orosházán 49, Szarvason 46 és Gyomán 34 
társadalmi egyesület van. A kedves és izes 
humor nem rég elhunyt aranytollú mestere, 
Móra Ferenc irja vialahol, hogy a pesti Pan
nónia portása a vidékről felérkező urakat, 
aranyzsinóros sapkáját mélyen megemelve 
elnök úrnak titulálta hajdanán. Őt is elnök 
úrnak szólította s rrfikor megkérdezte, honnan 
van tudomása az $ elnöki mivolta felől, azt 
mondta, hogy minden hozzájuk szálló vendég 
bizonyosan elnöke yalami egyesületnek, kaszi
nónak, körnek, vagy legalább is az önkéntes 
tűzoltó egyesületnél; s igy nem igen téved, 
amikor elnöknek titulálja őkét. A fenti adatok 
értelmében teljes igazat kell adnunk a Pan
nónia portásának. *,

— Turul—0MTK 4:2 (2:1). Bíró: Vezér II. 

Vasárnap a Turul lelkes csapata Orosházán 

játszott bajnoki mérkőzést az OMTK-al és 

azt erősiramű szép játékban 4:2 arányban 

legyőzte. A gólokat Turul részről Bankó I., 

Gyimesi I.f Galáth (kettőt), az OMTK részé

ről Magyar (kettőt) rúgták. A Turul egész 

legénysége nagy lelkesedéssel küzdött, de 

különösen Vass II. játéka emelkedett ki és 

megérdemelten győztek. — Vasárnap a Tu

rul a csabai Törekvéssel játszik bajnokit 

Szarvason, délután 3 órai kezdettel.

-  KTE—Bocskay 3:1 (1:0). Biró: Kiss. A 

Bocskay vasárnapi veresége nem meglepő, 

ha tekintetbe vesszük a mély sárral borított 

pályát, melyen a kondorosi csapatnak ked

vezett a szerencse. A gólokat KTE részéről 

Magyari II. (3-at), a Bocskay részéről pedig 

Kulasák rúgták.,^ játékygzgto,.

félidő végén kétperces szünetet rendelt el a 

múlt héten elhunyt Gaál Gyula iránti tiszte

let jeléül. — Vasárnap a Bocskay Mezőbe- 

rényben játszik bajnokit az MTK-al.

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Tökmag
Lucerna

15*85 -  15 90 
11.50 -
13*50---- *-
13*50 -  —
18*------- —

150'----170-
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A z üzlet lelke a reklám !
[UimfiuuuuiuuiiiiiiuiiiiiiiiiuniuuiiuiiuiiiuuiiiiiuinuimiimtumiiiuiiiinHimiiiH

Egészséges és stkerdús 
reklámot kaphat,. ha a

Szarvas! Közlöny
politikai hetilapban hirdet 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
(lorthy Miklós út 9. sz.

i i i l i t i l — — ÍB 1 B II I1 I1 1 B I I I1  

A B B A  Z I Á B A N
imeleg teng^lgyöflyfürdöka....

„ft.ESt D E N Z“
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek! szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszedésekből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a .Residenz* nem fekszik magaslaton, óriási elő* 
nye még, hogy az összes előirt diéták pontosan betart
hatók. Kitűnő konyha. A Residenzben minden kénye
lem és az összes modern komfort megtalálható, folyó 
meleg- és hidegvíz a afcobákban. Lift, központi vizfűtés, 
22 fokos meleg, tengere néző. napos, loggiés és erké- 
lyes szobák, kényelmes ágyakkal. A Rcsidenz egészen 
a tengerparton fekszik  ̂és nem a tengerparttal szemben. 
Etső kategória. Feltűnő olcsó penzió-arak. Líra felesle
ges. Bővebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész 
személyesen reggel fél kilenctől este fél hétig (Diana- 
patika, Károly király űt 5.) Minden levélre válaszolunk 
és prospektust küldünk. Telefon: 31—6— 19.

F E L H Í V Á S
Néhány cikkből nagyon olcsón kiárusítok
Tisztelettel meghívom nagyrabecsült vevőimet, Szarvas város vásárolni óhajtó 
közönségét és kedves barátaimat. Tekintsék meg dúsap felszerelt raktáramat, 
vételkényszer nélkül, ahol a közölteken kívül szakmámhoz tartozó cikkekből 
is nagymennyiséggel rendelkezem. Néhány cikkemnek közlöm tájékoztató árait:

Hálózati rádió . 
Kristályos rádió

85 —  P-től 
2*50 P-től

Csillár . . . 
Telepes rádió

9-50 P-töl 
3 5 —  P-töl

A  legtöbb rádióm veszi »B U D A P E S T II.« is.
Gyári képviseletem van: ORION,STANDARD,PHILIPS és EKA hálózati rádiókból, 
MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI GYÁRI  ÁRON.

Rádiókban vétel,csere,eladás.Készpénznél nagy árengedmény
Villamszerelések, javítások jótállással, elfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 
Sportcikkek, korcsolya- és vivófelszerelések. HÓCIPÖJAVITÁS FILLÉRES ÁRON 24 ÓRÁN BELÜL 

Kerékpárok átfestését, pucolását és javítását már most rnagyon olcsón végzünk!
Mindenkit szívesen látok: .t

S Z T R E H O V S Z K Y  M Á R T O N
-------------  SZARVAS, PIAC-TÉR. Telefon : 59. -------------

A szarvasi kir. jbiróság. mint telekkönyvi hatóság. 

354/1935. tkv. szám.

Árverést hirdetmény kivonat
Szarvasi Takarékpénztár végrehajtatónak Kiskorú 

Szvák András (képv.: Szloszjár János gyám) szarvasi 
III. belker. 190 sz. alatti lakos végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság végrehajtási árverést 1.400 P tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végett a szarvasi kir. járásbiróság te
rületén levő, Szarvas közséyben fekvő, s 1. a szarvasi 
8664 számú tkvi betétben A t  1 sorsz. 8088/1 hrsz. 
alatt felvett kákaitáblai 2 hold 1109 négyszögöl szántóra 
1750 P 50 f kikiáltási árban; ugyanazon betétben At2 
sorsz. 14272/2hrsz. alatt felvett hegycsdülöi 1069 négy
szögöl szántóra 434 P 50 f kikiáltási árban; II. a szarvasi 
3194 számú tkvi betétben A 1. 1—2 sorsz. 6983 és 6984 
hrsz. alatt felvett 261 négyszögöl szántó a Mótyózugban 
és 55 négyszögöl Holtkörös ingatlanoknak B. 12 rdsz. 
alatt kiskorú Szvák András tulajdonául bejegyzett 3/42 
hányadára 13 P 80 f kikiáltási árban; 111. A Szarvas 
községben fekvő, a szarvasi 3132 számú tkvi betétben 
A I. 1—2 sorsz. 1350 és 1351 hrsz. alatt felvett 11. belker. 
358 ö. i. számú beltelkes ház és kertnek B. 5 rdsz. 
szerint kiskorú Szvák András tulajdonául bejegyzett 1/2 
hányadára, 203 P kikiáltási árban. A fenti 1—111. alatti 
ingatlanok özv. Szvák Andrásné szül. Pecsenya Teréz 
javára bekebelezett haszonélvezetijoggal bocsáttatnak 
árverés alá. A fedezetielv alapján kimondja a tkv. ha
tóság. hogy az ingatlanokat az árverésen az alábbi 
hitelezők kérelmére csak akkor lehet eladni, ha az alábbi 
legkisebb vételár adatik meg:l. Simkó Gyula kérelmére 
3000 P, 2., Dr. Haviár Gyula kérelmére 3300 P. 3. Orsz. 
Társ. Bízt. kérelmére 3400 P elrendelte.

Az árverést 1935. májas bó 29. napján délelőtt 9 
órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos hefyiségében 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő az 1. és II. alatti ingatlan a 
kikiáltási ár kétharmadánál a III. alatti felénél alacso
nyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 
1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aléimi. (1881 : LX.
t.-c. 147., 150., 170. §§ ; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett. ha többet Ígérni senki sem akar. kö
teles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni. (1908: XLI 25. §.)

Szarvas. 1935. évi január hó 16-án.

A kiadmány hiteléül:

' OBfc t  k.
kir. járásbiró. ' kezelő.

P U B L I K Á C I Ó

Eladó II. 314 sz. ház és ott különböző ingóságok. 
Jel. 11. 316. — Erdei Béninél Öcsödön hereszéna és 
búzaszalma eladó. Jel. Újtelepen. — Molnár Jánosnak 
Hatház alatt 5 kenderföldje eladó. — Eladó legelők. 
Nagyszénáson. Jel. a kondorosi iktató hivatalban. — 
Hosszúsoron fertályföld eladó III. 255. — Gyomai út
nál egy fertály föld eladó. Jel. T. VII. 118. — Gyü- 
mölcsfapcrmetező eladó. Jel. Árvaházi szolgánál. — 
Szénási legelőn 3 járás kiadó III. 334. — Eladó 4 szo
bás ház havi 50 pengős részletre. Orosházi útnál 1 hold 
föld eladó. IV. 366. — Lakás kiadó, oszlopok eladók 
I. 184. — Egy járás az első kiosztásból kiadó. Jel. 
Váhrosázán Laudisz pénztárosnál — Kákán 8 Szénáson 
2 járás kiadó. 1. 71. — Veteményes kert és egy üzlet
helyiség kiadó. 11. 259. — A publikációt minden héten 
közli a „ Szarvasi Közlöny/* Vegye meg On is min
den héten.

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 dohányárué. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Halászcsárda italmérési engedély átruházá
sával együtt azonnal bérbeadó. Ajánlatok a 
tulajdonosnál tehetők.

. 111. kerület, 170. szám alatt egy udvari szoba 
konyhás lakás április 1-re kiadó.

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

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

.1. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.

Folel&s txerkesxtf és kiadó: NAGY SÁNDOR  
Nyomatott a Szarvasi K&zlony Nyomta« és Lapkiadóról« 

lalat sy ósdijában, L. Bortky Miklós mi 9* k íb .


