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birtokok eladásával ajánlja a szükségelt összeg 

egyrészének az előteremtését. Moldvay Béla, 

dr. Nagy Béla és dr. Schauer Gábor felszóla

lásai után egyhangú lelkesedéssel határozták el, 

hogy az oly fontos ügy mielőbbi megvalósítása 

érdekében mindent megtesznek és a felajánlott 

módozatok közötti választást a felsőbb ható

ságokra bízzák.

Csicsely Pál indítványa is élénk eszme

cserére adott alkalmat. Csicsely Pál új köz

vágóhíd, két elemi iskola, a II. kerületi óvoda 

építését és az Árpád sürgős renoválását java

solta. Vitéz Tepliczky János, Tóth György, 

Fetzer József, dr. Készt Ármin, Bartos Pál, 

Ribárszky Pál, Gödri István felszólalásai után 

a fontosabb munkák mielőbbi eszközlését ha

tározták el. Több kisebb ügy tárgyalása között 

még két állatvásár engedélyezését szavazták 

meg egyhangúlag, majd fél 8 órakor ért véget 

az alkotó munka szellemétől, a sürgős intéz

kedések fontosságától áthatott, egyetemes ér

dekeket egyesült erővel megoldani akaró, szinte 

példát mutató közgyűlés.

H Í R E K
A z  olasz-magyar barátság

Dino Alfieri, az olasz sajtó- és propaganda
ügyi államtitkár, aki Mussolini megbízásából 
megnyitotta a budapesti modern olasz képző
művészeti kiállítást, rendkívül érdekes nyilatko
zatot teli a fővárosi sajtó képviselői előtt. Meg- 
emlékezett mindenekelőtt arról a kulturális kap- 
csolatról, amely Olaszország és Magyarország 
között évszázadok óta fennáll s amelynek követ- 
kezménye az a művészeti kiállítás is, amely 
most Budapesten megnyílt. Leplezetlen őszinte
séggel tért ki ezután a közelmúlt világpolitikai 
súlyú eseményeire és arra a szerepre, amelyet 
ezekben az eseményekben Magyarország játszott. 
Az a Magyarország, amely az olasz államtitkár 
szavai szerint nemes kultúrküldetése magas/afđn 
áll és erkölcsi, valamint társadalmi és politikai 
fejlődésével vállalja azokat a feladatokatf ame
lyeket föríe'ne/nii szerepe ruházott reá. Megkö
szönte az államtitkár a magyar sajtó közvetíté
sével a magyar nemzetnek az afrikai események- 
feeí és a szankciókkal kapcsolatos magatartását 
és az olasz nép háláját tolmácsolta a magyar 
gesztusért, amely nemcsak a magyarság lova-

gias jellemének, hanem veleszületett valóságérzé
kének is megfelel. Kijelentette, hogy ez a törté
nelmi fejezet alapvető tény marad a magyar
olasz feapcso/aíofe történetében, amelyeknek fejlő
dése a legszebb kilátásokkal biztat. Nem régen 
a Népszövetségi Kölcsönöket Ellenőrző Bizottság 
mondta ki nyíltan, hogy Magyarország a jó 
adósok közé tartozik és elismerésre méltó pon
tossággal tesz e/eget kötelezettségeinek akkor is, 
amikor mezőgazdaságát súlyos elemi csapások 
érték, amikor tehát teljesítőképessége csökkent. 
Most az olasz állam hivatalos képviselője tett 
hitet amellett, hogy Magyarország nemcsak azo
kat az anyagi természetű kötelezettségeit teljesiti, 
amelyek mint adósl a hitelezőkkel szemben ter
helik, hanem vállalja azokat az erkölcsi kötele
zettségeket is, amelyek a nemzetközi kapcsolatok, 
a más nemzetekkel kötött megállapodások ter
mészetes velejárói. Egyik elismerő szó úgy, mint 
a másik, bizonyára csak emeli a mi nemzeti 
értékünket. A világ itélöszéke előtt úgy áll a kis 
Magyarország, mint konszolidált ezeréves nem
zeti állam, amelynek oa/óban Jör/eneirm hiuaíá.sa 
van a Dunavölgyében. Erre a tényre is utalt 
Dino Alfieri olasz államtitkár. Azt mondta, hogy 
az abesszin háború, amelynek normális gyarmati 
vállalkozás jellege van, nem terelheti el Olasz- 
ország figyelmét az európai nemzetközi politika 
általános kérdéseiről, különösen pedig a Duna- 
medence problémáiról. Ezekre vonatkozóan Olasz
ország érintetlenül fenntartja magatartása irány
vonalát az életrevalónak bizonyult római egyez
mény szellemében. Ez a határozott kijelentés 
nem lehet közömbös Magyarország szempontjár 
bói Az, hogy a Duna-medence kérdése rende
zésénél alapvető bázis a római egyezmény, nem
csak azt jelentif hogy a mi ősi jogaink nyernek 
védelmet kultúrhiuatásunk elismerése révén, hanem 
bizonyos újabb szerzett jogaink tiszteletbentartá- 
sát is. Ezeket a szerzett jogokat éppen a római 
egyezmény kodifikálta. Az olasz nép hálája ezek 
szerint legvitálisabb érdekeink megóvásával lehet 
számunkra i?a/óságos erkölcsi, sőt anyagi érték.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason február hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újlemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

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

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

— Házasság. Raskó Baba és kézdivásár- 

helyi Vásárhelyi József dr., Békés vármegye 

szolgabirája házasságot kötöttek. (Minden 

külön értesítés helyett.)

— Doktorráavatás. Szlovák Pál nyug. elemi 

iskolai tanító fiátt Elemért február 15-én a 

Budapesti M. Kir. Pázmány Péter Tudomány- 

Egyetemen az államfudományok doktorává 

avatták.

— Kormányzói kitüntetés. A miniszterelnök 

előterjesztésére Szabó János szarvasi útmes- 

ternek nyugalombavonulásn alkalmából öt 

évtizeden át kifejteit hű és buzgó munkás

ságáért Magyarország kormányzója a Magyar 

Ezüst Érdem keresztet adományozta.

— Pályázat útbiztosi állásra. A nyugdíjazás 

folytán megüresedett járási útbiztosi állásra 

a vármegye alispánja pályázatot hirdetett. 

Pályázatok március 20-ig adhatók be.

— Megyegyülés. Békés vármegye törvényha

tósági bizottsága február 27-én Gyulán köz

gyűlést tart.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 84

*Most már bőbeszédű magyarázatba fogott 
volna. Rá sem hederitettünk tovább. És beljebb 
sem kellett hatolnunk a szekrényben, mert finom 
angol bőrkötésben egy vaskos kézi zsebkönyv 
feküdt előttünk.

Október naplója.
A mester szerényen félrehűzódott és — 

óvatosan arccal a kitárt Wertheim felé — élve
zettel szívta egy bőrfotőjben a Makszi úr illato? 
szivarját.

Makszi úr pedig — mint diszkrét ember, 
izgatottan szaladgált fel- s alá a szobában, köz* 
ben egy-egy jogi könyv után nyúlva és teljesen 
reám bízva, hogy csak akkor szóljak neki, ha 
a „ bizonyítékok*-at akarom megmutatni.

Jó félórahosszat böngésztem a naplóban. 
Nagyjából átfutottam az egészet.

Izgalmas olvasmány volt. Mondhatom, hogy 
belemelegedtem. Akkor odaintettem Makszi urat.

— íme, olvasd a saját szemeddel azokat 
a részeket, amiket most az ujjammal kimutatok 
neked I

És mink összebújva, dideregve és lázasan, 
csendben olvastuk magunknak Október önval
lomásait.

Tiszavasvár, 1934. június 26., este 10 óra. 

Ma van életem legszebb és legszomorúbb 
napja. Ma tudtam meg, amit eddig csak sejtet
tem vagy legfeljebb intenziven éreztem, hogy 
Nóra éppen olyan mélyen és igaián viszont
szeret engem, mint én őt.

Egy órával ezelőtt történt.
Boldog hármasban ültünk együtt Nórával 

és Heddával. Az intim hangulat valahogy meg
nyitotta a lelkeket és ajkakat. Mindig bizalma
sabb lelki témákról beszéltünk. Egyszeresek azon 
vettem észre magamat, hogy egészen feltárom 
az én zárkózott, komor lelkemet. Hogy elmesé
lem a megismerkedésünket Nórával. A bűbájos, 
szivdoboglató első találkozásokat. Amikor tulaj
donképen nem történik semmi ; és mégis egy 
drága, új tündérvilóg épült fel varázsszóra kö
rülöttünk. A lelkűnkben I Beszéltem, öntudatla
nul és rajongva. Elmondottam a legédesebb, 
legtitkosabb gondolatomat is. Hogy milyen jó is 
lenne a világ végéig mindig vele együtt lenni I 
Vele, aki egyszer már a lelkemet mentette meg. 
Másodszor pedig a veszendő testemet. Még az 
első, ártatlan arccsókot is indiszkrétül bevallot
tam. Istenem I Hiszen Hedda előtt történt. Akit 
mindketten édes testvérünk gyanánt szeretünk I 

És most már nem bántam, hogy megoldó
dott a nyelvem. A szivem eddigi életem leggyö
nyörűbb lázában dobogott. Ma megkérem a ke
zd I — ujjongtam magamban mámorosán. Drága 
fejecskéje a vállamon pihent. Remegve magam

hoz öleltem. Hedda pedig mindkettőnk fejét 
ölelle össze.

És életemnek ebben a leggyönyörűbb pil
lanatában egyszerre két tündér is beleavatkozott 
a sorsunkba. Egy jó és egy rossz tündér. A 
Jóság Nóra részéről és « Balsora az én részemről.

A Nóra földöntúli jósága. Akiben ebben 
a pillanatban is felébredt az orvos. Aki féltette 
az ő páciensét minden erősebb izgalomtól. És 
volt ereje ebben a soha vissza nem térő, bűbájos 
percben is gyöngéden kibontakoznia ölelésemből.

— Édeseim 1 — rebegte, a mai bűbájos 
estét feledjük el mindhárman egy hétre.

Az én tüdőmön ugyanakkor egy éles szúrás 
nyilait keresztül, ami megismétlődött. Kezdtem 
magamat rosszul érezni fizikailag. De lelkileg 
még inkább.

— íme 1 az én balsorsom — gondoltam 
magamban keserűen. Az én fátumom, hogy csak 
láthassam az Ígéret földjét, a boldogságot, de 
soha el ne érhessem. Hiszen én egy beteg em
ber vagyok, aki soha többé az életben már nem 
is lesz ép. A tüdőm kétszeresen is ál van lyu
kasztva. És ezek az időnként visszatérő éles 
szúrások. És gyakori, préselő, tompa fájások. 
Fuccs már az én tüdőmnek és egészségemnek 
Húszéves koromban tüdőcsúcshurutom is volt. 
Lehet, hogy a szúrás felszakitotta az elmeszese- 
dett helyet. És most szabadjára fog indulni a 
gyilkos kór is. Hogy én eddig erre nem gondol
tam I Miért nem világosítottak fel engem erről a



HETENKÉNT
írja i OROSZ IVAV

A költő anyja
A költő anyja ott ült a rádió mikrofonja 

előtt. Székely-magyaros tájszólásos hangja szét
terjengett az éteren és beleült a szivekbe, mint 
csendes galambszárnyű sejtések titka és beszélt 
szerelmetes, szép, jó fiáról a nagyok között is 
nagy költőfiáról, Endréről. „Bizarr kontya" bi
zony már megritkásodott, megfehéredett, fia
énekelte „ diószemei * halvány szomorúsággal 
fénylenek, de szivének forró anyai szeretete 
tizenhét éveknek tisztitó távolából sem veszí
tett semmit, sőt talán még nemesbedett, kris- 
tályozódott azóta. Most is úgy beszél Endre 
fiáról, mint valamikor régen, amikor a párisi 
nagy Bakonyból várta haza csendes pihenőkre 
és a szeretetben felolvadt anyai érzései most 
is a büszkeségcs örömnek aranyfonalaival van
nak átszőve. Az elmúlt napok egyikén a buda
pesti rádióban hallottuk Ady Endre édesanyjá
nak, a költő „Édes^-ének szavait. Érmindszent- 
ről, az öreg kúriából, ahol magányosan éli el
árvult életét, csendes napjait, Debrecenből át
helyezett főigazgató, Lajos fia látogatására jött 
Budapestre és itt talált reá a rádióriporter 
kíváncsisága. Valami végtelenül nagy melegség 
fogott el engem is, amikor könnytől és öröm
től fátyolos hangját meghallottam, amint hang
szórómból kicsendült. Előttem ült, magam előtt 
láttam a költő édesanyját, aki meleg székely
szivével, vidéki lelkületével, szépségekbe és 
nyugalmakba nemesedett felfogásával, fia után 
rajongó lelke minden szárnyalásával beszélt az 
ő Bandikájáról, aki tizenhét évvel ezelőtt hagyta 
itt őt, hogy sok földi harc után a halhatatlan
ság tisztaságában pihenjen el. A költők örök
sége ez és a szellemnek gyönyörű diadalát is 
jelenti. És ezekből a halhatatlan szépségekből 
sohasem tűnhet el az örök szépségek mennyei 
letéteményese, az anya, aki költőt adott a vi
lágnak. Nem szégyenlem bevallani, hogy a 
rádiós intervjű során vajszivem a torkomra 
szaladt és bizony szipogtam is — mondván 
kisfiamnak, aki velem együtt hallgatta a le
adást — hogy bizonyosan a nátha miatt, de 
hát ha erősségeinkkel nem tudunk dicsekedni, 
ne szégyenkezzünk gyengeségeinkkel sem. És 
milyen megható volt e nagy szeretet érzése a 
rádióhullámok sodrában. Az a rajongás, ami
lyennel csak egy anya tud érezni és beszélni 
fiáról. Különösen egy költő anyja a költő fiá
ról. Hátha már az nem is él, űgŷ  mint más 
halott és mégis él nemcsak az Édes örökké 
érte élő szivében, de sok ifjak szivében, mint 
megjósolta. Persze a fájdalom rezignációja is re- 
megteti a költő anyja hangját, amikor szomo
rúan mondja, hogy csak a szabad ország nem 
képviseltette magát az őszi mindszenti nagy 
ünnepségen, amelyre eljöttek Zilahról, Várad
ról, Brassóból, csak Budapestről nem. De hát 
ehhez már hozzászokott Ady szelleme, de még 
az Édes szive is. Budapest szive kőből van és 
önimádatában sokszor babérokat tördel és a 
nem közülük valót elnyomni igyekszik. A vidéki 
jelző az. ő szemükben megbélyegző és lealázó, 
de mi, akik büszkén viseljük ezt is és hirdet
jük, hogy a magyarság jövendője a vidék éle
tében szunnyad és a magyar élet csodás rene
szánszát a magyar vidék fogja meghozni, mi 
dacos magyar akarással hajiunk meg az örök 
mindszenti, váradi és csúcsai Ady Endre előtt, 
aki talán csak tévedéses kíváncsiságból került 
a budapesti orfeumok gőzébe és akinek téve- 
lyedéseit azok se tudják most se megbocsá
tani, akik egész életüket az aszfaltromantiká
ban élik le. Az *Édcs“ nyilatkozott és ez a 
nyilatkozat vád volt az ország szive ellen, 
amely még ma is hideg, mert kőből van és 
önző, mert azt hiszi, hogy minden szép és min
den jó onnan indul ki. Ady Endre szelleme 
azonban a halhatatlan szépségek tündöklésé
vel veri a ködöt és a tiszta igazságok pompá
jával dalolja a magyar fajiság vidékről fakadó 
erejét és jövendő győzcdelmét. A hétköznapok 
sok sivársága, gondterhes önzései mellett oly 
jól esik a költői szellem fényében elmerengni 
és azok, akik a mai világban ismernek és tud

nak a költészet szárnyain felemelkedni, azok 
egy ilyen intervjú során is lélektornát végez
nek. Ady Endre édesanyjának halk és bátor, 
szeretettől égő szavai pedig a költői szépsé
gek örökölhetőségét igazolják. A költő édes
anyjának lelke is szárnyaló, csak annak min
den lebbenése fia körüli dolgokra és a szere- 
telre vetül. A költőt a múzsa csókolta homlo
kon, a költő anyja pedig megérdemli, hogy a

világ hálából megcsókolja kékeres, ráncokba 
fehérült, simogató, áldott kezét. Költőt adni a 
világnak, költőt a hazának az asszonyi csodák 
legnagyszerűbbje és amikor a költő szelleméi 
dicséritek, alkotásainál felemelkedtek és re
ménykedtek, gondoljatok a költő édesanyjára 
is, akinek a költő nemcsak vátesz, jós, szóra
koztató, de mindene, megálmodott reménysége, 
élete legnagyobb öröme volt.

A csonthéjas termésű fák mézgásodása
Irta: Cserey Lajos m. kir. kertészeti föintéző.

(Befejező közlemény)

Nem kell külön emlileni a jégverés, 
vagy egyéb külső erőművi hatás következ- 
lében történt sebesüléseket, melyek nyomán 
a mézgásodás legtöbb esetben bekövetkezik. 
Jelentős szerepe van a csonthéjas termésű 
fák alanyainak is a mézgásodás előidézésé
ben, ha azokat helytelenül választottuk meg, 
mert például a mirabolén szilvára oltott kaj
szibarack fákon leggyakrabban fordul elő 
mézgásodás s ennek következményeképpen 
gutaülés. A gombakártevőktől okozott beteg
ségek nyomában rendszerint a mézgásodás 
is megjelenik, mivel ezek nagymérű levélfol- 
tosodást és lombhullásl idéznek elő. Közismert 
a csonthéjas termésű fák monilia betegsége, 
mikor a fertőzött fa teljesen mézgás lesz és 
csak új koionaképzéssel és további állandó 
erélyes védekezéssel-lehetséges a fát a vég
leges pusztulás ellen megmenteni.

A mézgásodás elleni védekezés az el
mondott okokai is figyelembevéve s főleg a 
helyi talaj- és csapadékviszonyokra való te
kintettel elsősorban a talaj gondos és cél
szerű előkészítésében nyilvánul. Ültetés al
kalmával elegendő magasságú, főleg széles 
gödröt ássunk s a túlságosan kötött talajt 
pedig teljesen földdé érett trágyával, komposzt 
földdel, meszezéssel vagy sárga mésztartalmú 
földdel javítsuk meg. ̂ Utalva az elmúlt évbén 
a csapadékhiány miatt bekövetkezett aszály 
okozta nagymérvű mézgósodásra, a fék ta
laját öntözzük, főleg, p^dig a fiatal ültetvények

talaját tarlsuk állandóan mérsékelt nedvesen. 
Az öntözés a lermőfákra is jó hatással van. 
mivel a nagymérvű szárazság idején a bő
ségesen megöntözött fák termése nem hull 
le, sőt ezáltal a levélzet is üde, zöld marad 
és a termés is naggyá, piacképessé fejlődik. 
A tömegesen fellépő gombabetegségek ellen 
megfelelő permetezésekkel védekezzünk, fő* 
lég a fák levélzetét védjük meg a gombák 
fertőzésétől. Rügyfakadás előtt permetezzünk
2 százalékos bordói lével vagy téli higitású 
kénes mészfőzettel, virágzás utón pedig, még 
mielőlt valamely gombakártevő megjelenne, 
1 százalékos bordói lé vagy valamely kénes 
permetező anyagból készített lével két-hórom 
ízben permetezzünk. A meglevő mézgás se
beket vágjuk ki az élőrészig és a sebeket 
oltóviasszal kenjük be. Általában arra kell 
törekedni, hogy a mézgásodást okozó min
den jelenséget még a fejlődés kezdetén el
hárítsuk, hogy ezáltal a fáknak, rendes nö
vekedése és előnyös fejlődése biztositossék.

A folyamatban levő tömeges szilvater
mesztés csak akkor lesz eredményes, ha a 
telepítést helyesen végeztük s a fákat egész 
életük folyamán állandóan szakszerűen gon
dozzuk. Ez vonatkozik elsősorban a helyi 
viszonyokra, mert a mi vidékünk nincs meg
áldva a természettől a gyümölcstermesztés 
azon tényezőivel, melyek a sikert a fék fe
lületes gondozása mellett is biztosítják.

— A közismerettorjesztö népművelési tanfo
lyam záróvizsgálata. A Siraló-Bezinai Magyar 
Olvasókör tagjai részére a helybeli iskolán
kivüli népművelési bizottság által megszer
vezett közismerelterjésztő tanfolyam záróvizs- 
gálata a siralói ág. hitv. ev. népiskola termé
ben vasárnap, február 16-án délután 3 órától 
folyt le. A vizsgálaton és a vele egyidejűleg 
revdezett ünnepélyen a vármegyei bizottság 
képviseletében megjelent Wagner Géza gim
náziumi tanár, a helyi bizottság ügyvezető 
elnöke is. A záróvizsgáiéitól a tanfolyam 
előadói, Lelkes Pál és Pataki István tanítók 
egy ünnepély keretébe illesztették, melynek 
első pontja a Magyar Hiszekegy volt. Ez- 
ulán a hallgatóság sfcép feleletekben beszá
molt n 60 órás munka eredményéről. A 
vizsgálat végeztével a helyi iskolánkivüli 
népművelési bizottság elnöke beszédet inté
zett a hallgatósághoz. Majd Furár István 
földműves az összes hallgatók nevében kö
szönetét fejezte ki úgy a bizottságnak, mint 
a lelkes előadóknak. Az ünnepélyt a Himnusz 
rekesztette be A tanfolyamot mindvégig 
rendszeresen 31 növendek látogatta, kik a 
záróvizi-gálaion valamennyien sikerrel állot- 
ták meg a helyüket. Buzdításul, hogy e tan
folyamok minél szélesebb körben terjedjenek 
el, közöljük azoknak a szorgalmas és magu
kat állandóan önképző földműves polgár
társaknak a névsorát, akik ezen a tanfolya
mon mindvégig resztvettek és akik a tanfo
lyam végeztével a vezetőségtől a jövő tanévre 
egy újabb kurzus létesítését kérték: Furár 
István, Furár Pál, Rafai Mihály, Sulyinszki 
János, Hicz György, Sfeeljak Mihály, Sulyinszki 
István, Valaslyan István, Bracsok István, 
Varga Mihály, Skultéli György, Szenteszki 
György. Glózik Pál. Plentri Mihály, Pimiller 
Pál. PodmanicJu Mihály, Vid.i János. Tusjak 
Mihály, Kisgyurka György, V a jge ly-Mihály,

Gunda János, Sulyinszki J. István, Gróf Pél, 
Gazsó Mihály, Ádamik Pál, Pribel; Mihály, 
Bencsik György, Markovics János, BabecPőI, 
Laukó Mihály, Sutyinszkl Mihály.
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Megérdemelt szép sikerrel adták elő 
a „Hej, de szép a lakodalom" c. népszínművet

Nagyszámú közönség nézte végig a jól előadott 
és megrendezett színdarabot

Örömmel kell megállapítanunk azt a tényt, hogy 
az utóbbi időkben a műkedvelő kultúra Szarvason 
is igen nagy teret hódit és a műkedvelők gon
dosan elkészített előadásai mindig értékesebbek, 
körültekintőbben rendezettek, az erkölcs és a haza- 
fisóg jegyében, az igazi magyar kulturáltság ne
vében folynak le. Lassan kiszorulnak a műked
velő-előadók műsorából a selejtes, trágár és az 
erkölcsiséget aláásó fővárosi orfeum-darabok és 
a békés és örökszép falusi és vidéki hangulato
kat, a magyar nép életét és lelki problémáit fel- 
szinrehozó komolyabb tárgyú és humorukban is 
finom színművek jönnek előtérbe, ezáltal tény
legesen is nagy szolgálatot téve a magyarság 
kulturális előrehaladásának. Ezért illeti különös
képen elismerő dicséret a szarvasi gazdaifjúság 
ózon részét, amely az annyira megunt fővárosi 
aszfalt és éjjeli mulatóbeli álromantikát sutba- 
dobva visszatért a vidéki magyar műkedvelők 
igazi terére, a népszinműhöz és különösen azon 
fajtájához, amely minden megnyilatkozáséban 
népies, kedves és mindig magyar. Szombaton 
este a Vigadóban szépszámú közönség előtt ad
ták elő a jónevű vidéki: Írónak, Csite Károlynak 
„Hej, de szép a lakodalom- cimű lendületes 
népszínművét. A néha naivságba menő színmű
vet nagyban kiemelte az átlagból a benne meg

nyilatkozó közvetlen faj- és népszeretet és ennek 
tulajdonítható, hogy a szereplők buzgó igyeke
zetével ez párosulva oly megérdemelt szép sikert 
hozott. Janurik Anna egy falusi tanítónő szere
pében őszintén játszott, Sovány Mária egy árva 
kis leányt alakított nagyon megkapóan, mig 
Mrsan Mária és Kiszely Zsuzsanna két végtele
nül aranyos leányszerepet alakítottak nagy köz
vetlenséggel és bájossággal Borgulya Zsuzsanna 
kisebb szerepében elsőrangút nyújtott. Krsnyak 
Pál játékában a komoly férfiasságot. Sovány 
György a falusi kisbirtokos alakját személyesí
tette, mig Fügedi György az életvidám ifjú sze
repét erős beleéléssel és nagy buzgalommal adta. 
Molnár Pál pompás jellemábrázolásával, bátor 
otthonosságával tehetséges műkedvelőnek bizo
nyult, Frankó György pedig a furfangos paraszti 
észjárásnak volt a pompás tükre. Domoki Gyula 
jellemábrázolásával vált ki és aratott megérde
melt sikert. Kiss András pedig kis szerepét ját
szotta kö/.vetlenül. A gördülékeny előadás meg
rendezése Litauszky István ebbeli képességeit 
igazolja. Lászlóffy László és Fügedi György kon- 
feránszaikkal ötletesen elszórakoztatták a szüne
tekben a közönséget. Az előadás után jól sike
rült és hangulatos táncmulatságon szórakozott 
el az ifjúság.

— Közgyűlés. A szarvasi Nyúlzugi Érdekelt

ség március 1-én délután 2 órakor a Garay- 

iskolában tartja közgyűlését.

*

Aikos magyar farsang
— Ancsín György verse —

7anc, zene, jazz, görlt nagy balett, nóta 
lázitja ue'rünfcef már napok óta I 
Gitárszót, dalt, szaxofon nyávogást, 
szólóéneket ont a sok kotta /
Teremtőm! de sok itt a fals hang I 
Sebaj I de azért kell nekünk a farsang !

A nyomornak keselyűi üínek 
már rajtunk. Családatyák kidülnek 
százezrével a nagy csatatéren, 
de nem azért, mert kivénülnek,
„nincs munka“ és sehol egy vigaszhang I 
Sebaj / de azért kell nekünk a farsang /

A hóvihar viskókat temet be 
és a könny megfagy a szemekben, 
oly hideg van. Száz nyomortanyán 
agyban vacognak étien remegve.
Egek ! de sok nyomorúság barlang!
Sebaj t de azért kell nekünk a farsang 1

A minap édesanyját temették 
őt kis árvának . . .  Magukhoz vették 
talán az emberek irgalomból 
őket ? Hogyisne / Elkergették, 
mert idegesít ma a panaszhang I
Sebaj / de azért kell nekünk a farsang!

v
: • Vagy: egy nyolc éves gyermek enni kér, 

kékre fagyva. . .  Kérdem én, mennyiért 
lehetne neki kis ruhát venni ? 
egy barchettet /? Úgyszólván semmiért !
S a didergők jajja ? Égig harson /
Sebaj t de azért kell nekünk a farsang l

, Hisz már gyászöltönyt varr q sors nekünk 
Megyen háé szép, akkordos énekünk 7 
Adjon a kéz i Á lélek muzsikáljon I
S boldogságot sugároz életünk t 
akkor nem lesz táncos dalunk, fals hang, 
meri ránk mosolyog az igazi farsang I t t

—  Cserkészek vidámestje.. Hétfőn, február

24-éíi este 8 órakor rendezi meg az 584. sz. 
Gábor Áron cserkészcsapat a vidámestjét az 

Ipartestületben. Belépődíj nincs, önkéntes 

adományokat a Zöldkereszt akció segélye
zésére "fordít jáfc'Mindenkittíserkészszeretettel 

^ á F a . ' Parancsnokság.

-kezelő okosaim? Bizonyára kíméletből. És ha 
egégj^éges -Volnék is Én 44 éves vagyok, Nóra
23-^j^akkorárá, le n n ^ ^  legszebb, legvirulóbb 
fiatdlffísszony, mikorám én már megrokkannék. 
És akkor mit nyújthatnék^jieki kárpótlásul az 
elrabolt, a magamhoz lánti&it fiatalságáért. Igaz. 
hogy Nóra.=é£észen kivéI-les, magasröptű lélek 
és az is Tgaz, hogy-a mi szerelmünk lelki sze
relem. De mégis: én.soha nem bírnám elviselni 
azt a vádoló tudatot/hogy egy forrón szerető, 
Tóságos női lelket a lemondás menhelyévé tegyek. 
rHojgy ez égői szerelemből Egyszer semmi más 
ne legyen, mint szomorú barátsági Vájjon bol
doggá tehet-e az. még egy nagyon kivételes női 
leljcet is? Alig hiszem. Nem, Október, itt neked 

^$ak ‘egy; egyetlenegy kötelességed lehet, ha be- 
Oületes embernek tartod magadat : Lemondani I 
&áehem, milyen fájdalmasan cseng ez a szó a 
gftM? mennyország küszöbén, mennyire nem bi- 
SD^ á té r ^ C  ha még is érteni teljesen. Milyen 
4mMósair*- gyefrigéiflÉÍr-‘̂ r2ém': 'magamat ahhoz, 
hogy egy katasztrófális lelki, majd testi krízis 
után most újból egy ilyen borzalmas erőfeszíté
sen essem át. Ó, miért is mentetted meg imádott 
"kis Athénéin kétszer is az életemet, amikor mégis 
csak meg kell halnom — és éppen miattad ?

ó  most pár lépé-nyiie tőlem, bizonyára 
4fzintén ébren álmodozik. Reám gondol — és a 
iftvőnkre. Szinte latom gyönyörű arcocskáját. tq 
gyogó átszellemültségében. Es még csak, nem is- 
*ejli, hogy ugyanakkor mi megy végbe itt. az

— Álarcos-bál Szarvason. A szarvasi Iparos

inak Önképzőköre vasárnap, február 23-án 
este az Árpádban álarcos- és jelmez-bált 

rendez.

— Esküdtválasztás Csabacsűdön. Az elhalá

lozás folytán Csabacsűdön megüresedett köz

ségi pénztárnoki állásra Kugyela Mihály es

küdtet, helyébe pedig Magfiftyecz Györgyöt 

választották meg.
w w w w w w w w w w w w w w w w w

HANOMAG
AUTÓK.

Az új typusok megérkeztek.
Lerakat:

Budapest,; Andrássy-út 20.
(Opera melleti) Telefon: 2Ö8 —18. 

K é r j e n  á r a j á n l a t o t !

én lelkemben? Hogy a _ mi boldogságunk csak 
egy gyönyörű, de hiú álomkép volt. Amelyikből 
én ébredtem fel először — és most a könnyek 
végigmossák az arcomat. Istenem, milyen furcsa 
is az, mikor egy erős férfi sir. Akiről azt senki 
fel nem tételezné Akinek sírnia nem szabad és 
mégis olyan jó simi. A ‘ könny a .jó Isten leg
drágább ajándéka. Megadatott minden szenvedő 
léleknek. A könny a legjobb barát. A fájdalom 
borsa. És van benne egv cseppnyi vigasztalás 
is. Egy ici-pici adag. Ami talán éppen az élet 
javára billenti a mérleget az élet és a halál sú
lyának a mérkőzésénél. Milyen jó sirni titkon, 
egészen a pihegő kimerülésig. Az elálmosodá- 
sig. Amikor eljön Andersen apó álomtündére a 
síró nagy gyerekhez és ráfúj a szempilláira, 
hogy elnehezüljenek. És játékot hoz neki: babát, 
a fiúgyerek'iek is. Egy ézép nagy Nóra babái, 
selymes, sötétszöke hajút, rózsalevélarcút, kék
szeműt. Nevető és szomörkodó, piciké pirosaikúl. 
Gyöngyvirágig latú kezecskével. Egy szép nagy 
babát, akinek lelke van és minden szavában 
aranycsengő dalol.

És én szeretem; halálosan szerelem ezt a 
drága, szép, nagy Nóra babát, aki ezentúl má’ 
csak az álmaimban lesz az enyém. De az 
életéből most már örökre kilépek. Hogy lesz ez
után, nem tudom. Nem^tudom az életemet két 
napnál tovább elképzelni- Olyan hideg van és 
olyan nagyon sötét . V^am it. tenne*!) ,keIL De 
mit ? ! Mit. te tanácüadó. jó Uris’en ? I

— A műkedvelő-előadások megrendezése.

Orosz Iván szarvasi lapszerkesztő, a jónevű 

iró „Műkedvelő-előadás vidéken*1 címmel 

egy értékes és régi hiányt pótló tanulmányt 
irt, amely a napokban hagyta el a sajtót. A 

tanulmány mindenre kiterjedő figyelemmel 

foglalkozik a vidéki műkedvelő-előadások 

ügyével, azok megrendezésével és praktikus 
utasításaival és tanácsaival a műkedvelő-elő

adásoknál általános hibák eltüntetésére igyek

szik. A tanulmány dramaturgéi, betanítási 

és szinpedtechnikai utasításai révén a mű

kedvelő-előadások vezérfonalaként tekinthető. 
A csinos kiállítású könyv, melyet egyetlen 
előadásokat rendező iskola, egyesület sem 
nélkülözhet, a Szarvasi Közlöny nyomdavél- 
lalat nyomdájából került ki és megrendelhető 
a szerzőtől (Szarvas, 1. kér. Haviár Dani u. 
76.) közvetlenül, vagy a főbizományostól, Kó- 
kay Lajos könyvkereskedésétől Budapest, VI., 
Kammermayer Károly u. 3. Ára 1*20 P.

Fáradt vagyok, halálosan fáradt. Gyerünk 
aludni, — milyen jó volna másfél órát vissza
forgatni ez életem filmjén és megállani ott, ahol 
az ő gyönyörű, drága fejecskéje a keblemen pi
hent. Ezzel a képpel, ezzel az érzéssel, ezzel 
az álommal menni elaludni. Örökre elpihenni. 
És örökké, mindörökké mosolyogva álmodni egy 
tündérkéről, aki talán nincs is. Akit talán csak 
a jó Isten álmodott meg és egy bolond poéta 
elleste az álmát. Ami olyan nagyon-nagyon szép 
volt. És olyan valószínűtlen.

Nóra. imádott, egyetlen, drága kicsi Nórám I 
Kékszemű Athéném I

Zsi«a mester diszkrét fickó volt. Észre
vettem, hogy bennünket mennyire meghatott az 
írás tartalma, vagy ellenkezőleg: únta a dolgot 
és nem törődött velünk? Elég az hozzá, hogy 
udvariatlanul fordított egyet a fotojön és a Wert- 
heim szekrénnyel szemben, nekünk pedig háttal 
helyezkedett el. Valami bekötött képes folyóira
tot vett a kezébe és belemerült, mintha jelezte 
volna, hogy ő süket is, vak is és tőle akár 
estig is szórakozhatunk mi kelten a megtalált 
napló mellett.

Fátyolos szemmel, megkönnyebbült sóhaj
jal néztünk össze. Azután csendben tovább* 
olvastunk:

(Folytatása következik).



Nagy és szép siker mellett folyt le 
a nyugdíjasok tea-estje

A  hangulatos műsort megértő tapsokkal jutalmazta 
a szép számban összegyűlt közönség

— Megyegyülés. Békésvármegye törvény- 

hatósági bizottsága február 27-én Gyulán 

közgyűlési tart.

— A községi tisztviselők összejövetele. A

Szarvasi Községi Tisztviselők e hó 22-én, 

szombaton este 8 órai kezdettel rendezik meg 

az Ipartestületben zártkörű műsoros össze

jövetelüket.

— Előadás az iparosnyugdijról. Körmendy 

Mátyás volt felsőházi tag és országgyűlési 

képviselő szombaton esle a szarvasi Ipar

testületben nagyszámban összegyűlt hallga

tóság előtt előadást tartott az iparosnyugdij 
ügyében.

— Helyszűke miatt. Mai számunkból hely

szűke miatt több közlemény, ezek között a 

Gróf Bolza Pálné Leányegyesület közgyűlé

sének beszámolója is kimaradt. Jövő szá
munkban hozzuk.

— Elöljáróság választás Kondoroson. E hó 

18*án történt meg Kondoroson az elöljárók 

választása dr. Schauer Gábor főszolgabíró 
elnöklete mellett. A választás nem a régi 

közfelkiáltással, hanem névszerinti szavazás

sal ment végbe s dacéra az * ellenségeske

désnek a régi elöljáróság tagjai lettek újra 

megválasztva. Biró : Terhes András, törvény- 

biró : Bobvos György, gazda : Terhes János, 
pénztárnok: Sárkány András, közgyám: Sztály 
János, esküdtek: Rágyanszki István, Skrván 

Károly és Fábri János.

— A Szarvasi Dalkar megismétli móka-estjét 

-A Szarvasi Dalkar vasárnapi nagysikerű móka- 

pestjét farsang utolsó napján február 25-én, 

Jtedden este 8 órai kezdettel megismétli, 

hogy alkalmat adjon mindazoknak, akik a 

vasárnapi dalos összejövetelről a zsúfoltság 
miatt kimaradtak, annak megtekintésére.

— Hétfőn lesz az Ipartestület közgyűlése. A 

Szarvasi Ipartestület évi rendes közgyűlését 
hétfőn délután 2 órai kezdettel tartja meg. 

A közgyűlés iránt nagy érdeklődés nyilvá

nul meg.
— Jótékonycélú mozi-előadás. A szarvasi 

Protestáns Egyháztársadalmi Egyesületek feb

ruár 25-én, kedden délután fél 6 és esti 8 

órai kezdettel jótékonycélú mozi-előadást 

rendeznek, amelyen „Mesél a bécsi erdő* 

cimű hangulatos, bájos meséjű és dallamos 

zenéjű filmoperett kerül előadásra. A jóté

konycélú mozi-előadást olvasóinknak, Szarvas 
nagyközönségének jóindulatú pártfogásába 

ajánljuk.
—  Nehéz sorsa miatt a halálba. Palkovics 

Pál 41 éves szarvasi szabómester a múlt 

.héten szombaton délután lakásának padlá

sára felakasztotta magát és mire rátaláltak 

már halott volt. Tettét nehéz anyagi helyzete 

^s életuntsága miatt követte el.
— Új főjegyző Békésen. Békés községnél 

megüresedett főjegyzői állásra nyolc pályázó 
közül a békési községi képviselőtestület dr. 
Molnár Jenő öcsödi adóügyi segédjegyzőt 
választotta meg. A fiatal és tehetséges jegyző 
nagy sikere tisztelői és barátai körében nagy 
örömöt váltott ki.

CUKORBETEGEK részére
SZÉNHIDRÁTMENTES

TR ES FA R IN -
tápszerek, lisztek, metélttészták, 
sütemények, csokoládé, bonbonok, 
stb., stb. lerakata

K o v á c s i k  Pál
iűtterQzletében. Szarvas. Telefon: 7.

A Szarvasi Nyugdíjasok Egyesülete szom
baton este az Árpád-szálló dísztermében 
nagy és szép siker mellett tartotla meg első 

nyilvános bemutatkozását. Ez alkalommal 

egy tea-estélyt rendeztek nyugdíjasaink, ame

lyen a szép számban összegyűlt közönség a 
legjobb hangulatban szórakozott el A közön
ség körében olt láttuk Szarvas vezetőinek 

nagy részét, azonkívül pedig társadalmunk 

minden rétege képviseltette magát az estélyen. 

Az ötletesen összeállított műsor minden szá

mát, az ügyes szereplők igyekezetét megértő 

tapsokkal honorálta a közönség. A műsor 

első számául a Tessedik Sámuel középfokú 

gazdasági tanintézet ifjúsági zenekara pontos 

betanulásban és nagy lendületlel egy indulót 

adott elő, majd Némelhy Samu, az egyesület 

elnöke rövid és tartalmas beszédben köszönte 

meg a megjelentek érdeklődő jóindulatát, kö

szönetét mondott Csabai Kálmán gazdasági 

tanintézeti főigazgatónak, hogy megértésével 
lehetővé tette a gazdász fiatalság szereplését 
és közvetlen szavakkal kívánt jó mulatást

— Két új magyar dal. A magyar nóta ked

velői minden bizonnyal jörömmel vesznek 

tudomást a kaposvári Várhegyi József két 

újabb kedves magyar nótájáról, amely a na

pokban jelent meg nyomtatásban. „Eljárok 

a temetőbe" és „Kaposvári csárdás* a cime 

a két magyar dalnak, melyekben a szöveg 

a simulékony zenével pártul. Megrendel
hetők Várhegyi József dalköltőtől Kaposvár, 
Fő ucca 51. szám.

— Műsoros-est Kondoroson. Az elmúlt va
sárnap este 8 órai kezdettel jól sikerült mű
soros-estét rendezett a Katolikus Kör a Ko
vács-féle vendéglőben. Műsoron volt: Prológ, 
elmondta Pokorny Ibolyka, három egyfelvo- 
násos színdarab. A szereplők közül rutinos 
játékával Venczák Teri oki. tanitónő tűnt ki, 
eredetiségével nagy sikert aratott Tóth Ircsi. 
A többi szereplők is jól alakítottak. Szépen 
szerepelt Záborszky László tani tó vezetésével 
a férfi- és vegyes-dalárda. Különösen meg
nyerte a közönség tetszését Pokorny Sadika 
monológja. A rendezést Ancsin György róm. 
kát. káplán végezte gondos figyelemmel és 
hozzáértéssel.

—  Páratlan siker mellett folyt le a Szarvasi 
Dalkar móka-estje. Vasárnap este, — mint azt

; előre is jeleztük lapunk multheti számában 
| — a Szarvasi Dalkar móka-estje páratlan 
I siker jegyében zajlott le. A közönség már a 
kora esti órákban megtöltötte az Ipartestület 
termét és az előadás kitűzött idejére odaér
kezők a túlzsúfoltság miatt a bejáratig sem 

»tudtak eljutni és igy nagyon sokan kényte- 
I lenek voltak otthonaikba visszatérni. így járt 
I lapunk munkatársa is, aki a lap részére az 
j érdemleges tudósítást emiatt nem tudta sze- 
I mélyes tapasztalata alapján megírni, csak 
az ott jelenvoltak köréből szerzett informá
ciójából állapíthatjuk meg, hogy a dalárda 
móka-estje a legteljesebb erkölcsi siker je
gyében folyt le. A szereplők mindegyike, 
Tusjak Böske, Grexa Juckó, Czinkoczky Böske, 
Szombathelyi Béla, Oncsik György, Szappa
nos Samu, Czeperkó István, Zsigmond Sán
dor, Kiss Mihály, Zamba Mihály nagysze
rűen szolgálták a közönség szórakoztatásá
nak ügyét, a dalárda pedig Rohoska Géza 
karvezető vezénylése mellett pompás össz
hangban szép dalszámókat adott elő. Mivel 
az elterjedt hírek szerint a nagy érdeklődésre 
való tekintettel a móka-estet megismétlik, a 
részletes beszámolónkat annakidején, annak 
megtekintése után fogjuk közölni.

az egybegyűlteknek. Ezután egy ötletes víg

játék előadásában Asztalos Bözsike, Makó 
Ica, Komlósi Ica, Bellán Mátyás, Horváth 

Lajos és Balaton József ügyeskedtek. Minden 

szereplő a legteljesebb elismerést érdemli 
meg. Kovács Annuska bájosan egy monoló
got adott elő, mig Szabó Zoltán és Sebő 
Ernő egy páros-jelenetben bizonyították be 

alakitókészségüket és rutinjukat. Befejezésül 
a gazdasági tanintézet ifjúsági zenekara Kál

mán Imre műveiből összeállítóit egyveleget 

adott elő, amelyben ismét bebizonyították te

hetséges muzsikálásukat, egybehangolt mű

vészi készségüket. Az est megrendezéséért 
a Nyugdíjasok Egyesületének agilis ügyvezető

jét, Makó Gyulát illeti a dicséret, aki időt és 

fáradságot nem kiméivé napokon át nagy 
ügybuzgalommal dolgozott a tea-estély mi

nél sikeresebbé tételén. A műsor után a fia

talság táncra perdült és legjobb hangulatban 

a reggeli órákig szórakozott a Falusy-zene- 

kar pompás zenéje mellett.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben február 14-lől február 21-ig a következő 
bejegyzések történlek: Születtek: Bertók
Mihály és Alexa Zsuzsanna leánya Erzsébet- 
Mária, Palicska János és Ganyecz Judit le
ánya Anna, Kovács András és Styecz Mária 
leánya Margit, Adamovszki András és Laurik 
Zsuzsanna leánya Julianna, Kondacs Mihály 
és Belopotoczki Mária fia Mihály, Fábián 
András és Balázs Margit fia Károly, Szuhaj 
János és Szloszjar Judit leánya Judit, Szebe- 
dinszki Pál és Kolompár Mária fia Sándor, 
Fábri Márton és Liska Mária leánya halva
született, Szél Mihály és Búzás Anna fia 
Mihály, Szappanos Pál és Brachna Judit le
ánya Judit, Kepenyes Mihály és Joannovics 
Mária fia halvaszületett, Veszter Béla és 
Annus Etelka fia Béla-Vilmos-Sándor. Házas
ságot kötöttek: Bencsik Márton Ozsgyan 
Zsuzsannával, Lestyan Pál Medvegy Annával, 
Nádudvari József Nyemcsok Erzsébettel, dr. 
Vásárhelyi József Raskó Erzsébettel. Elhaltak : 
Brachna János 40, Gilyán József 66, özv. 
Nyemcsok Pálné Darida Erzsébet 73, Palko
vics Pál 41, özv. Kravjar Pálné Konyecsni 
Erzsébet 65, Krajcsovics Mihályné Komár 
Mária 76, Bencsik Mária 11 hónapos, Buko- 
vinszki Mária 2, Tóth György 82, Pálenkás 
Lajosné Bobvos Erzsébet 50 éves korukban.

—  Műsoros-est Öcsödön. A Nemzeti Egysé? 

öcsödi szervezete vasárnap este az Öcsödi 
Ipariestület helyiségében műsoros-estét rendez.

—  Háziasszonyoki Megjelent a Dr. Oetker 
gyár 1936. évi első kiadású fényképes recept- 
könyve. melyet kívánságra bárkinek ingyen 
és bérmenive küld Dr.Oetker A. Tápszerművek 
Budapest, VIII., Conti utca 25. Sütőpor és 
vanillincukor ára most levelenként 12 fillér.

— Kultúrest. A Kondorosi Kaszinó február

27-én rendezi a harmadik kultúr-estét e tél 

folyamán. Szerepelni fognak Chovan József 

csabacsűdi ev. lelkész, Demcsák János köz

ségi jegyző, Demcsák László tanító és Czir- 

busz Endre nyug. ig. tanitó.

Időjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. - Max. hö Csapadék Szélirány
február 13 -38 135 C — "iu DNy

14 -a- K
15 —14 t r — K
16 o- +41 12 P K
17 m 156 06 ÉNy
18 t41 tfr — Szélcsend
19 t i* t t 5*4 Széleseiül



OSZTÁLYHARC
a réten, legelőn

Nemcsak az emberiség, hanem a ter
mészetes gyepek, a rétek és legelők növény
társadalma is osztályokra oszlik, mely osztá
lyok egymással állandó küzdelemben élnek. 
Persze itt nem a hatalomért, igaz, vagy is 
jelszavakért folyik a harc, Jianem az éltető 
napsugárért, levegőért, tenyészterületért.

Emberi szemmel, hasznosságuk szem
pontjából tekintve, 3 osztályt különböztetünk 
meg: a hereféléket, a fűféléket, a gyomokat. 
Amint az emberek között is szabályozatlan 
társadalomban nagyhangú, könyökkel dol
gozó, de rendszerint üresfejű emberek törtet
nek előre, éppúgy gondozatlan réten, lege
lőn is a gazok, gyomnövények terpeszked
nek, elnyomva az értékes füveket; a pillan
gósokat.

Ha azonban gondozzuk a mezőséget, 
például műtrágyázzuk, hamarosan az érté
kek kerekednek felül. A szuperfoszfát fosz
forsavának hatására nemcsak több lesz a 
hozam, hanem elsősorban a pillangósok, a 
herefélék gyarapszanak. de a fűfélék is, a 
gyomok azonban lemaradnak, egy szóval 
javul a széna, a fű minősége is.

Vizái lásos réten a csáté, meg a béká
tokká uralkodnak, de ha lecsapoljuk, alag- 
csövezzük és műtrágyázzuk (mert istállótrá
gya nálunk a mezőségekre nem jut) egy
kettőre az édesfüvek jutnak uralomra.

—  Egy hét az iskolánkivüli népművelés mun
kájából. (Február 21—27.) I. Ismeretterjesztő 
előadások: 1. A Szarvasi Munkásotthon Szö
vetkezetben a gazdasági tanintézet tanári- 
karának előadás-ciklusa: minden kedden és 
csütörtökön esti fél 7 órakor. 2. A Szarvasi 
Ipartestületben szünet. 3. A m. kir. áll. polg. 
leányiskolában vasárnap, február 23*án dél
után 4 órakor: Pámerné V. Jolán tanárnő 
előadása a népművészetről és a háziiparról.
4. A Gróf Bolza Pálné Leányegyesületben 
(új helyisége március 1-től a Vajda Péter gim
názium földszinti nagyterme) szünet. 5. A r. 
kát. elemi népiskolában vasárnap, február 
2&án délután vidám műsor. Rendezi Dávid 
Béla a. lelkész. 6. Az tparosifjak Önképző
körében a vasárnapi farsangi estély miatt 
szünet. II. Népművelési tanfolyamok : 1. Á 
SiratórBezinai Magyar Olvasókör tagjai ré
szére szervezett 60 órás közismeretterjesztő 
tanfolyam záró vizsgálata vasárnap volt. Az 
erről szóló tudósításunk külön hírben olvas
ható. 2. A krakói róm. kát. elemi népiskolá
ban ötödik hete folyik az analfabéta tanfo
lyam. Záróvizgálata febr. 6-én, pénteken lesz.

—  Amiről a régiség mesét. Szakács György 
ev. tanitó, a furugyi iskola-kör népmivelődési 
előadássorozatában a múlt héten érdekesés 
tanulságos előacjást tartott a nagy számban 
összegyűrt érdeklődők előtt „Amiről a régiség 
mesél" címmel. A fiatal és nagyképzettségű, 
néprajzi és régészeti tanulmányokkal is fog
lalkozó tanitó előadását nagy érdeklődéssel 
fogadták a hallgatók.

— Előadás a magyar nép művészetéről A

szarvasi gróf Bolza Pálné Leány egyesület 

vasárnap előadó-ülést tartott, amelyen Jachini 

Mária tartott tanulságos és a nők érdeklő

dését méltán felkeltő előadást a magyar nép 

művészetéről. A nagy sikerű előadás után 
Đonner Hédi beszélt.

— Ipari Ozemek figyelmébe. Békés vármegye 
iparfelOgyelöjének cime: Iparfelűgyelöség, Gyula, 
B á r ó  Wenckhe im Béla ucca 8. Telefon
száma: 1— 03.

— Országos vásár. A békéscsabai országos 

vásárt február 24., 25. és 26-án tartják meg.

Elsőrendű házikoszt
kapható 

I. kerített 247. száatalatt.

-  T-BSEI.—MÁV 1.3 :0  ( 0 :0). Biró: Mócsai. 
Az évszakhoz hépest kellemes időben foiyt 
le vasárnap délután a MÁV I.—T-BSE 1. 
bajnoki mérkőzés Szarvason. A pálya, a fa
iskola felőli részt kivéve, száraz volt. A já
tékot a MÁV inditotta el a sáros kapu felé, 
de utána a mieink lendülnek támadásba, 
ami sarokrúgást eredményezett. Kulasák íveli 
a labdát, melyet Bankó mellé fejel. A félidő 
gól nélkül telt el, bár mindkét csapatnak vol
tak nagy helyzetei. Szünet után a MÁV ke
rült a sáros pályarészre, de kitűnt, hogy csa
táraink jocban meg tudnak birkózni a sárral, 
mint a MÁV védelem. Szentpétery látva, 
hogy középen a pálya nem alkalmas a gól
szerzésre, a szélsőket foglalkoztatja igen ered
ményesen. A 17. percben Kulasák a gólszerző, 
aki a kapu balsarkába lövi a labdái. Ulána 
váltakozó a játék. A 32. percben Szentpétery 
szökteti Kulasákot. a labdát azonban Mester 
éri el hamarabb 16-oson kívül és lábbal 
akar menteni, a megrugott labda elakad és 
Mester elesik a sárban. A fürge Kulasák 
nem habozik, elcsípi a labdát és az üresen 
maradt kapuba lövi. A 44. percben Kulasák 
beadását Szentpétery a baL<zélső Kiss 111. elé 
tolja, aki az ellenkező sarokba lalál és 3:0. 
A játék nagy iramú és szép volt. A mezőny 
legjobbja Feczenka, a MÁV centerhalfja volt, 
de nem igen maradt mögötte Petykó és a 
két Vass sem. Gyimesi jó futballista. Kulasák 
igen leleményes játékos. Szirony nagyon 
fürge és fürgeségével ezen a mérkőzésen is 
biztos góltól mentette meg a szarvasi kaput. 
Mácsai a megszokott jó volt. — Vasárnap 
elsőosztályú csapatunk Csabán játszik baj
nokit a CsAK-kal.

A szarvasi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
8026/1935. tkvi szám.

Árverési hirdetményekivonat
Dóczi István végrehajtatónak Oláh Antal végrehajtást 

szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 130 P tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett a szarvasi kir. 
járásbíróság területén levő, Öcsöd községben fekvő s 
az öcsödi 3181. sz. betétben A. t  1- sorsz. s 4001. 
hrszú 1439 öl területű Álomzug dűlőbeli rétre 224 P 
50 fillér kikiáltási árban, az öcsödi 3285. sz. betétben 
A t  1. sorsz. s 1915. hrszú 192 öl a Beltelekben fekvő 
859. öisz. háznak és , udvarnak kétharmadára 200 P 
kikiáltási árban, az öcsödi 1254. sz. betétben A t  2. 
sorsz. 7755 hrszú 1384 öl Hegyes dúlőbeli szántónak 
egyharmadára 188 pengő kikiáltási árban, a fenti be
tétben A f  3. sorsz. 7765. hrszú 1 hold 257 öl Hosszú 
dűlőbeni szántónak egyharmadára 298 pengő kikiáltási 
árban és végüt a fenti betétben A t  4. sorsz. 2 hold 
896 öl Jugerosmi dűlőben fekvő szántónak egyharma
dára 960 pengő kikiáltási árban elrendelte.

A fedezeti elv alapján kimondja a telekkkönnyvi 
hatóság, hogy az ingatlant az árverésen a végrehajtató 
kérelmére csak akkor lehet eladni, ha az ezennel meg
állapított 1250 pengő vételár megadatik.

Az árverést 1936* évi mirclns b6 1L napján délelőtt 
9 érakor Öcsöd községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő 1915. sz. ingatlant a kikiáltási 
ár felénél, a többi a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezésé
ről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t.-c. 147.,
150., 170. §§; 1908. XL. t-c. 21. §).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyennyi százalékáig ki
egészíteni (1908. XL. t.-c. 25. §)•

Szarvas. 1935. évi november hó 12. napján.

Vitéz dr Zerinváry s. k* A kiadmány hiteléül: 

kir. járásbíró. Oláh S. k.
kezelő..

A szarvasi kir. jbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
8859/1935. tkvi szám.

Árverési hirdeÉmény«kivonat
Fazekas Ferenc békésazentandrási lakos, végrehajta* 

tónak özv. Tóth Péterné Fazekas Vera. Sinka Mihályné 
Fazekas Mária, Szító Andrásné Fazekas Erzsébet és 

■ kiskorú Virág Gyula békésszentadrási lakos végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatósás a szarvqsi kir. járásbjróságnak P 
4189/1935/2- sz. jogerős ítélete alapján a tulajdonközös-r. 
; ség megszüntetése végett az 1881 LX. t-c. 144.. 146. 
és 147. §-á értelmében a végrehajtási árverést elredeli 

' a* szarváéi kir. Járásbíróság területéti lévő Békéeszent- 
j aodráfc köz iben  fekvő s o j  békéaazeoian.drási 1360, 
sz. tkvi betétben X  1 2 ^  hrszú Delietekben

fekvő 192 négyszögöl területű szőlőre és az A 1. 2. 
sorsz. 1254. hrszú ugyanottani 226. öisz. házra 1087 
pengő kikiáltási árban elrendelte. A tkvi hatóság az 
árvereshez a Békésszentandrási Takarékpénztár Rt-t 
4340 P, Veles Györgyöt 97*50 P, özv. Tóth Pélerné és 
társait 636 P, Löwy Salamont 450 P tőke és járulékai 
behajtása védeti csatlakozottnak mondja ki. Kimondja 
továbbá a fedezeti elv alapján, hogy az ingatlant az ár
verésen az alábbi hitelezők kérelmére csak akkor lehet 
eladni, ha az ezennel megállapított alábbi legkisebb 
vételár adatik meg : 1. Veles György kérelmére P 30.000,
2. özv. Tóth Péterné kérelmére P 30.100, 3. Lőwy Sa
lamon kérelmére P 33.000. A ikvi hatóság az árverési 
kérvény diját és költségét 50 P-bcn állapítja meg.

Az árverést 1936. évi március hó 13. napján délelőtt 
9 órakor Békésszentadrás községházánál fogják meg
tartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél 
alacsonyabb áron nem adható cl.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí
tolt óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helye
zéséről kinliitolt letéti elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. te.
147., 150., 170. §§; 1908: XL. Ic. 21. §).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni (1908. XL. te. 25. §).

Szarvas, 1935. évi december hó 2. napján.

vitéz dr. Zerinváry s. k. A kiadmány kileiéül:
kir. jórásbiró. 01áh fc k .

kezelő.

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas nagyközség elöljárósága a községnél az 

1936. évben felmerülő kovács, bognár, szíjgyártó, laka
tos munkákra, továbbá a méntelepi katonák élelmezése, 
a méntelepi katonák kenyérszállitásának biztosítására* 
a könyvkötői munkákra, a nyomdai munkákra, papir 
és írószerek szállítására versenytárgyalást hirdet

Felhívja az elöljáróság mindazokat, akik a fenti mun
kálatokat, illetve szállításokat elnyerni óhajtják, hogy 
zárt írásbeli ajánlataikat folyó évi február hó 25-én 
délelőtt 10 óráig a községi iktatóhivatalban nyújtsák be.

Ajánlati lapok a számvevői irodában díjtalanul kap
hatók. Bővebb felvilágosítást a számvevő nyújt.

Ajánlattevők ajánlataikkal folyó évi március hó 15-ig 
állanak kötelezettségben..

Az elöljáróság az ajánlatok feletti szabad döntés 
jogát, fenntartja.

Szarvas, 1936. évi február hó 10.
ELÖLJÁRÓSÁG.

H elybeli gabonaárak
Búza . . . . 1650-----
Tengeri morzsolt 1580 --- -
Árpa (új) 1 5 - --- -
Zab . . 1550--- -
Lucerna . . . . 155------------ _

Tökmatí . . . . 28 -  -  —

P U B L I K Á C I Ó
16 hold föld tanyával eladó. T V. 260. — 2 kúltrém

eladó, lakás, kiadó, 1. 228. — Szalma, csutkawár és
széna eladó, T VI. 188. — Hóz eladó, U. 262.- Ten-
geriszár. árpaszalma, törek, széna eladó, T IV. 265. — 
Törek, szalma eladó, II. 370. — Péva és tengeriszár 
eladó. III. 436. — Tengeriszár, törek, árpaszalma, kút- 
gém eladó, IV. 33. — Ház eladó, IV. 226. — Hasznait 
bútorok eladók, 1. 73. — Eladó 11. 482. sz. ház. — 19> 
hold szántó és IV. 149. sz. ház eladó. — Hereszéna 
eladó, IV. 92. — Törek eladó IV. 272. — Hereszéna 
eladó, IV. 272. — Tengeriszár eladó, T IV. 137. —’ 
Péva eladó, 111. 348. — Borbélyánál, vendéglőjében* 
kávéházában, rokonánál, otthonában követelje aSzarvasi 
Közlönyt l Mindenki ezt járatja, mindenki ezt olvassa. 
Jó, tartalmas I

tAMAAAAAAAAMMAíMAAAWWWAWWAM*

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve* 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Jóforgalmű vendéglő március 1-től haszon
bérbe kiadó. Értekezni lehet Kondoroson 
Pribelszkyné-nél.

. Elsőrendű herepéva eladó. Cím a kiadóhi
vatalban megtudható.

•Üzemképes baromfikeltetőtgép eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

Felelős szerkesztő ét kiadó NAGY s A K p O R

Nyomatott <a Sz^vaii lo ilftjr  wfomi** 4* Upttidóvili* 
Utat Y lk U *  mk 9,


