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L e v é l
egy állásnélküli diplomáshoz

Kedves Barátom!

Bocsáss meg, hogy megkísérelem 
a névtelenség homályába való bur- 
kolódzást. Lehel, hogy nem fog sike
rülni, lehet, hogy rám fogsz ismerni a 
sorok között, de talán rádismerhetnek 
azok is, akik levelemet olvasni fogják, 
ámbár vajmi szomorú dolog, hogy 
ebben a megcsonkított országban szám
talan hozzád hasonló sorsban élő fi
atalember van, akikre az alább Íran
dók mind mind kivétel nélkül vonat
koznak.

Tudom, hogy nem ez az első és 
utolsó irás az állásnélküli magyar ge
neráció problémakörében. Valószínű 
továbbá az is, hogy e szerény sorok 
után Jerikó falai módjára nem fognak 
leomlani azok a falak, melyek könyör
telenül útját állják a te, az én s álta
lában az egész kálváriássorsú fiatal 
magyar nemzedék érvényesülésének. 
Mindazonáltal ne essék a szó hiába. 
Kérlek ne tedd félre unottan ezt a le
velet, azzal, hogy hasonlót már eleget 
olvastál, hiszen a tenger is csak csep- 
pekből van összeléve s ilyenkor nyi
ladozó, langyosodó tavaszi napokon 
a madár is apró sárszemekből, elhullott 
toliakból épiti fel a maga kicsiny, 
egész életre szóló otthonét. Szeretném, 
ha e sorok elhullott és felszedegetett 
szalmaszálak lennének, melyeknek 
célja — mint minden egyéb Írásom
nak — gyönge karral összefogni ezt a 
széteső fiatal magyar törekvő nem
zedéket.

Talán éppen valami pályázati kér
vény megírása közben találnak e sorok. 
Tudom, hogy nem sok reménnyel irod 
s ne vedd rossz néven, de én is úgy 
gondolom, hogy hiába csinálod az 
egészet. A levegő már annyira tele van 
a „helyet az ifjúságnak'* szólammal, 
hogy már talán nem is tűnik fel a kérő 
követelő szó, szinte már hozzátartozik 
légkörünk zöngéjéhez. Sokan az ille
tékesek közül mégis felhorkannak, ami- 
Kor már nagyon hangossá kezd válni 
a sirám s indignálódva utasítanak el 
téged és mindnyájunkat azzal, hogy 
hallgasson a fiatalság, hiszen csak nem 
régen helyezett el az állam az ÁDOB 
révén egész sereg állásnélküli diplomást. 
S ezzel már el is bocsátottak kegye
sen s neked nincs időd már elmondani, 
hogy az ÁDOB elhelyezések már ré
gen megszűntek. Azonban, mint mon

dottam, mindezt már csak a kapukon 
kívül gondolhatod, mert időközben 
észrevétlenül ismét lekerültél az uccára 
a többiek közé s a kilincseléstől vé
resre edzett ököllel tovább döngethe
titek az élet kapuját. Az utóbbi időben 
ez a döngetés mintha hangosabbra 
fordult volna, talán azért, mert tavasz 
van s ilyenkor mindenkit jobban hiv 
az élet. Nincs már talán az országban 
olyan gondosan kipámázott ajtó, amely 
mögé ez a kérő döngetés ne hallat
szana be. Azaz, hogy tévedek, mert 
feltétlenül kell lenni egy bevehetetlen 
magasságban székelő, csak töményitett 
protekcióra berendezkedett szervezet
nek, mert ime legutóbb is hat, egyen
ként százharminc pengővel fizetett szak- 
dijnoki állásba helyeztek el néhány 
V., VI. fizetési osztályban pihenő 
nyugdíjast.

De legyünk tárgyilagosak s ne ke
ressük a hibát mindig másban, mert 
hiba van az ifjúságban is, hogy ezért 
a hibáért ki a felelős az más lapra 
tartozik, a következményeit minden
esetre mi érezzük. Ha keressük az ok 
és okozat közötti összefüggést, vissza 
kell mennünk jó néhány évtizedre a 
múltba, amikor a boldog Nagymagyar- 
országban magyar ember részére csak 
egy foglalkozási ág volt: nemes em
bernek lenni. Ha valaki ebből vala
milyen úton-módon kikopott, volt a 
famíliának még annyi ereje, hogy be
tegye az illetőt valamilyen állami, vagy 
önkormányzati állásba. Arról azonban, 
hogy a sok nemes ifjonc közül vala
melyik is az utolsó tőkéjével gyárat 
alapított volna, vagy esetleg más üzleti 
befektetés útján hasznosította volna 
azt, egy sem akadt. Viszont gyárosra,

bankárra, nagytőkésre akkor is szük
ség volt, minthogy pedig magyar em
ber beszennyezni vélte kezét és lelkét, 
ha odaáll a pult mögé, jött helyette 
egy élelmesebb elem, amely a boldog, 
liberális évtizedek nyugalmában ezeket 
a pozíciókat egyszerűen kisajátította 
magának. Azt hiszem a többit feles
leges elmondanom. A világháború után 
az állam költségvetését összeszoritotta, 
jött a bélista, jött a normáKstátus, a 
magyar fiatalság azonban követve ősei 
példáját továbbra is elment jogásznak 
s kezében az államtudományi, vagy 
jogtudományi doktorátussal, kitünte
téssel megszerzett diplomákkal oda- 
állott a nyolcvan pengős állást könyör- 
gok sorába, mert élni csak kell. Ezalatt 
pedig a magángazdaság, a bankok, a 
gyárak, a nagyvállalatok berkeiben 
csendes egyhangúsággal töltik napjai
kat a négy-ötszáz pengős havi illet
ményekkel kezdő idegenek és beván
doroltak, akik négy, esetleg nyolc kö
zépiskolával, hozzá tipikus tájszólású 
nyelvtudással, esetleg kereskedelmi 
érettségivel életük zsenge szakában 
több eredményt mutatnak fel, mint Te 
Kedves Barátom majdan hatvan éves 
korodban.

íme itt a mi hibánk. Ezért nem 
képes az állásnélküli generáció elhe
lyezkedni s mindaddig nem fog meg
oldódni a nagy kérdés, amig a meg
felelő felkészültségű állásnélküli magyar 
ifjúság számbeli arányának megfele
lően nem nyer elhelyezkedési lehető
séget a már jóformán teljesen kisajá
tított magángazdasági pályákon.

Csak ezt akartam neked megmon
dani Kedves Állásnélküli Barátom I

Egy sorstárs.

Megalakult Szarvason a NÉP ifjúsági szervezete
Az állásnélküli érettségizett és diplomás fiatalság 

memorandumot terjeszt elő az illetékes hatósághoz

A múlt hélen csütörtökön, február 27-én 

este a Polgári Kör külön helyiségébe ismét 

összejött a keresztény helybeli fiatalság, hogy 

megvitassa: milyen módon lenne megoldható 

legalább helyi viszonylatban az állásnélküli 

intellcktuel ifjúság problémája. Az összejöve

telen dr. Csicsely Mihály ügyvédjelölt elnöklete 

mellett mintegy harmincan jöttek össze s el

nöklő indítványára rövid vita után egyhangú 

határozattal kimondották, hogy közös érdekeik 

hatályos védelme végett megalakítják Szarvason 

is a NÉP ifjúsági alakulatát. Ez űj alakulat 

magábafoglaljn az iparos« és kereskedőifjúságot 

is s az egybegyüliek csoportvezetőül egyhan

gúlag dr. Lestyán János jegyzőgyakornokot vá

lasztották meg, aki a bizalmat elfogadta. Ezek- 

után a részletes programm kidolgozása céljából 

nyolc tagból álló bizottság alakult, névszerint: 

Molitórisz Pál, Kökényes! Pál, Regős János, 

Zima István, Sztrehovszki Márton, Fehér József, 

Darida Géza és Novodonszki János. Tekintettel 

arra, hogy a helybeli állások betöltésénél az el

múltak során illetékesek a helyi fiatal állásnélküli 

keresztény réteg aspirációit figyelmen kivül hagy

ták, az ifjúsági alakulat elhatározta, hogy ez- 

irányban illetékes tényezők elé memorandumot 

terjeszt elő, melyben feltárja az itten! áldatlan 

helyzetet Az Indítványt egyhangúlag elfogadták.



H Í R E K
A z ipar védelmében

újabban ismét szokássá vált úgy emlegetni 
a legutolsó évtizedeket, mintha Magyarország 
akkor élte volna virágkorát, — aminek e/mtíld- 
saérf nem is annyira Trianon, mini inkább a 
jobboldali kormánypolitika a felelős. A fellendü
lés, a prosperitás korszakaként idézgetik fel a 
letűnt esztendőket, amikor még a gazdasági li
beralizmus árasztotta el a magyar barázdákat 
dúsgazdag bőség szarujából. Kétségtelen, hogy a 
háborút megelőző időkben Magyarország is érezte 
nem egy téren a hatalmas lendülettel kibonta- 
kozó kapitalista világrend előnyeit. Lázas tem
póban folyt az építkezés, üa//a/aíok alakultak, 
gyárak, nagyipari üzemek bontakoztak ki s a 
felhalmozódó tőke ezernyi csatornán áf keresett 
elhelyezkedést és profitot. De ebben a külsősé
geiben ma oly fényesnek tetsző korban ott emel
kedtek a tragikusan sötét árnyak, amelyek a 
trianoni összeomlás után bontakoztak ki a ma
guk katasztrofális teljességükben. A nemzetiségi 
kérdés negligálása, a gazdaosztály, e/sősorban 
pedig az alföldi magyar parasztság elhanyago
lása, a kivándorlás szörnyű vérveszteségei, az 
idegen elemek elhatalmasodása a főváros gazda
ságit társadalmi és szellemi életében, végül az a 
szociális értetlenség, amely a liberális jelszavak 
jegyében magára hagyta, pusztulni engedte, a 
kapitalizmus kizsákmányolásának áldozatául ve
tette a legértékesebb, ősi magyar társadalmi osz
tályokat. így süllyedt le fokról-fokra arról a mun
kát keresetei, jó módott megbecsülést biztositó 
színvonalról, amelyet méltán vívott ki magának 
tudásával, megbízhatóságával, hazafias szelle
mével és polgári öntudatával, a tisztes magyar 
ipar. A magyar iparos, amikor hordozója és hir
detője lett a haladás programjánakf amikor lel
kesült a jelszavakon, amelyek a szabadság esz
méjének a gazdasági téren is korlátlan érvénye
sülést követeltek, észre sem vette. mint engedte 
át a teret a nagyvállalkozásnak, a kapitalista 
üzemeknek s hogyan szorult le évről-évre a piac
ról, ahol szorgalma és szafee'rfeíme azelőtt biztos 
megélhetést nyújtott neki és családjának. Sok 
szép frázis hangzott el az iparostársadalom ér
dekében e „ragyogó“ évtizedek alatt, az első 
cselekedet azonban a Gömbös-kormánytól indult

ki. Bornéfnisza Géza iparügyi miniszter most ter
jesztette be az elavult ipartörvény novelláját, 
a mely végre védelmet nyújt a már-már proletár
sorba süllyedő magyar kézműiparnak. Azok az 
intézkedések, amelyek emelni fogják az ipari 
képesítés értékét, szabályozzák az iparosnevelést, 
kötelezővé teszik a mestervizsga letételét, oltalmat 
adnak a kontárok elszaporodása ellen, körül
bástyázzák a nehezen küszködő iparosok egzisz
tenciáját. Védelmet nyújt a javaslat a szakkép
zett tőkés kizsákmányolása ellen, megvonja az 
iparigazolványt azoktól, akik nemzetellenes vagy 
vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével meg- 
bízha/a/íunofenak bizonyultak s intézkedéseket 
tesz az árrombolás és a tisztességtelen verseny 
megakadályozására. A novella valamennyi ren
delkezése át van hatva a népies reformpolitika 
szociális szellemétől s attól a féltő szeretettől, 
őszinte megbecsüléstől, ami a tisztes magyar 
ipart méltán megilleti. A kisemberek megsegítése, 
a közérdek megóvása jellemzik a törvényjavas
latot, amely szervesen illeszkedik belé a Nemzeti 
Egységnek a magyar dolgozó osztályok boldo
gulását biztosiló programjába.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason március hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. úrvacsoraosztással, az újtemplomban magyarnyelvű 
istentiszteletet tartunak.

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. Szakács János békésszent- 

andrási segédje-fvző fi múlt héten szombaton 

vezette oltár elé a szarvasi ev. ótemplomban 

Szalai Ilonkát.

— Búcsúbankett. Öcsöd község társadalma 

búcsúbanketten búcsúzott el volt jegyzőjétől, 

dr. Molnár Jenőtől, akit Békés község fő

jegyzőjévé választottak meg. A búcsúban

ketten résztvelt dr. Tólh Pál országgyűlési 

képviselő is.

— Új telekkönyvezetö Szarvason. Az igazság
ügyminiszter Huszár Dániel szegedi járásbi- 
rósági kezelőt a szarvasi járásbírósághoz 
telekkönyvvezetővé kinevezte.

— Március 15-ike az öregdiákoknál. A Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége e hó 7*én, szombaton 
este 8 órai kezdettel Budapesten, az Alkot
mány-vendéglőben (V., Vilmos császár*út 68.) 
március 15-ike emlékezetére hazafias ünnep
séget rendez. Az ünnepélyen beszédet dr. 
Plenczner Sándor mond, Baloghné Molnár 
Mária szavalni fog. Gróf Endre zongoramű
vész pedig zongorázik.

— Előadás a gazdaifjaknál. Dr. Tölgyes István, 
a Faluszövelség ügyvezető igazgatója március 
8-án délután.2 órakor előadást tart a Szarvasi 
Gazdaifjak Önképzőkörének előadássoroza
tában a Kisgazda Kör termében.

bán a kezdődő in fluenza
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ASPIRIN
TABLETTÁT
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nini a megbízhatóság l’ele. 
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Odanéztünk. Hedda felsikoltott és szív
dobogást kapott az örömtől. Nóra pedig való
sággal ragyogott.

Egyszerre rohantunk ablakot nyitni a ked
ves vendégnek.Viki tért vissza, a postagalambunk.

A nők csókokban és simogatásokban fü- 
rösztötték az okos kis jószágot. Még a Zsóka 
cica is gyöngéden végighúzta apró mancsát a 
galamb fején.

Én pedig levettem a nyakravalóját és ki
bontottam a postát.

A nők ide-odatopoglak nagy izgatottsá
gukban. Velem együtt hajoltak égő kíváncsi
sággal Október apró, gyöngybetűs írása fölé.

A levélke igy hangzott:
Kedves Hedda és Nóra I Szerencsésen meg

érkeztem és az én Victor barátomat — hála 
Istennek I — egy kis füllentésen fogtam. Nincsen 
már ennek a gézengúznak semmi bajat csak 
egy kis üdülés kell neki. Azután egy kis jó ma
gyar levegő I Pár nap múlva haza utazom, addig 
is mindennap imi fogunk egy lapot, ha meg
engedik. Sok kézcsókkal, szerető öreg barátjuk : 
Október, illetve Feri bácsi. — Utóirat. Kedves 
jó Hölgyeim I Nagyon-nagyon köszönök mindent, 
úgy maguknak, mint a többieknek. Sok hódoló 
kézcsókkal: Victor.

Brénner Kürtőt aznap este, égy vacsora 
utáni fekete mellett igy oktattam a Kaszinóban.

— Nincs mór semmi baj Kurt fiam I A 
madárkák már a lép felett keringenek. Csak arra

legyen gondod, hogy a tábornokéknál — mint 
semleges zónában — valamiféle nagyobbszabású 
összejövetel legyen még e nyáron. A többi az 
én dolgom. A te szereped egyelőre a legnagyobb 
hallgatás I

— Az apósoméknak július hetedikén lesz 
az ezüstlakodalmuk — mondotta a huszár.

- Nagyon jó időpont — hagytam helyben.

A tábornokék kerti ünnepélye

Kairóból való visszaérkezése után termé
szetesen újból felkerestem Októbert, aki beszá
molt róla, hogy Victort milyen végtelenül meg
hatotta és boldoggá tette látogatása és a régi 
hazájából feléje áradó szeretet és figyelmesség. 
Az őrnagy jobb karja megbénult. Ó maga erő
sen megsárgult és lesoványodott. Időnként még 
váítólázzal küszködött. De nem tette azt a hatást 
a szemlélőre, mint egy gyógyíthatatlan beteg.

— Megkérdeztem tőle, hogy mik a tervei 
a jövőre nézve — mesélte Október.

Victor lehorgasztotta a fejét és csendesen 
válaszolt.

— A katonai pályámnak már vége van. 
De nem sajnálom. Én szenvedélyes gazdálkodó 
és rózsakertész vagyok. Értékesítem vagy bérbe
adóm magyarországi birtokaimat és kimegyek 
farmernek, valahová Amerikába I

De én gyöngéden megfogtam a kezét.
— Te azt mondottad nekem az imént 

Victorom, hogy minden kívánságomat teljesíte
néd, csak biztos lennél benne, hogy visszaszer- 
zed vele a régi barátságomat. Előállhatok-e neked 
egy kívánsággal.

— Parancsolj! — mondotta az őrnagy. 
Mikidig és mindénkor, hacsak teljesíthető.

— Teljesíthető! — válaszoltam én szilár
dan. Az a kívánságom és kérelmem, hogy innen

pár hétre menj le az olasz Riviérára. Ott nagyon 
jól fogsz üdülni. Azután gyere haza a vértesi 
vadászkastélyodba. Az a jó magyar erdei levegő 
teljesen helyre fog hozni. Olt majd meglátogat
lak egy pár napra. És te is felkeresel engem a 
bükki remeteségemben. Két ilyen agglegény, 
mint mi, ezentúl már csak összetartunk. Csak 
Tiszavasvárra nem megyünk többel. Nem a mi 
beteg, vén sziveinknek való az már I — ravasz- 
kodtam. Azután úgy ősz felé bevonulsz a tisza- 
kelepi vagy a hajósi birtokodba. És szépen gaz
dálkodni kezdesz. Szénát kaszálsz és csikókat 
nevelsz. Mangalicákat hizlalsz. És nyáron a búza- 
virágos mezőn a szemeddel hizlalod az arany
kalászt. Szép élet az Victorom. És szükség vbn 
ám itthon is a jó magyar gazdára.

Victor szeme könnybelábadt.

— Legyen úgy, ahogy te kívánod Októbe
rem I — nyújtotta felém lesoványodott balkezét.

Hát ennyiben maradtunk — a többit csak 
bízd rám 1

— No meg én rám is egy kicsit I — fe
jeztem be a diskurzust jelentősen.

Valami bujtogató varázsa van a májú® 
hónapnak. Szerelmesek rendesen ilyenkor talál
nak az egymás szivére. Rendszerint ilyenkor 
csattan el az első csók is — bár nálam — 
méllesleg megjegyezve ez a feledhetetlen szép 
nap április 26-ára esett, de hát akkor már ápri- 
liéban is május volt; és a kivétel különben is 
csak erősiti a szabályt.

A fülemiledalos, illatos májusi estéken még 
a baráti szivek is sokkal közlékenyebbek és si- 
mulóbbak. Még akkor is Vagy annál inkább, há 
a jóbarátság férfi és nő között áll fénn. Bizony- 
isten csak édes jó testvéri alapokon, mert hiszen



A Nagymagyarország Közepe emlékmű felállítása 
minden szarvasi polgárnak becsületügyét képezi

A szarvasi Frontharcos Csoport vette kezébe az emlékmű ügyét

Az Országos Frontharcos Szövetség szarvasi 
csoportjának tisztikara rendkívül emelkedett 
hangulatú, lelkes gyűlést tartott e hó 4-én 
délután 6 órakor a szarvasi Polgári Kör he- 
lyíségében, vitéz Biki Nagy Imre társelnök 
vezetésével Ezen a gyűlésen Galó Mihály 
vezetőtiszt ismertette Szarvas nagyközség ér
demes és agilis elöljáróságának szivbemar- 
koló átiratát, melyben kéri, hogy a kátyúba 
jutott emlékkő ügyét a Frontharcos Csoport 
vegye a kezébe és ne engedje azt elaludni. 
A tisztikari gyűlés többek hozzászólása után 
egyhangúlag úgy határozott, hogy az emlékmű 
felállítását minden akadályon keresztül, leg
rövidebb idő alatt teljesedésbe viszi, mert az 
ügyet a szarvasi frontharcos csoport és azon 
túl minden szarvasi polgár becsületügyének 
is tekinti. Határozatba ment, hogy a gyors 
és erélyes megvalósítás érdekében egyelőre 
a következőket eszközli:

1. Március 15-én az egész társadalmat be
hálózza urnákkal és perselyekkel, hogy a 
nemes célra mindenki legalább pár fillért 
adakozzon.

2. Magyarország Közepe emléktűt csináltat, 
amelynek minden szarvasi polgár kabátján 
és minden szarvasi honleány kebelén ott kell 
lennie. Az emléktű felirata: Itt volt! — Itt lesz I

3. Húsvétkor grandiózus matinét rendez 
ezen célra.

Ezen három akcióból befolyó s előrelát
hatóan tekintélyes összeggel viszi tovább az 
országos akciót a teljes diadalrajutásig, mint
hogy a Belügyminisztérium nem engedélyezte 
az országos gyűjtést.

Elhatározta a gyűlés a március 15-iki nem
zeti ünnep monstruózus megünneplését is, 
az összes nemzetvédelmi alakulatok és tes
tületek. hatóságok egyesületek, iskolák, va
lamint a polgárság bevonásával, óriási felvo
nulás, szabadtéri ünnepség és este a Polgári 
Körben rendezendő vacsora keretében. Mind
két nagyméretű megmozdulásról jövő szá
munkban is újabb hirt adunk. Addig is sziv- 
vel-lélekkel magunkévá tesszük mink is a 
lelkes jelszót: Itt volt 1 — Itt lesz!

— Évi rendes közgyűlés. A szarvasi Iparos
asszonyok és Leányok Egyesülete február 26-án 
megtartott évi rendes közgyűlésén, közsé
günk köztiszteletben álló főjegyzőjét, vitéz 
Biki Nagy Imrét egyhangúlag diszelnökévé 
választotta. A diszelnöki oklevél ünnepélyes 
átadása és a szokásos ismerkedési vacsora 
március 7-én, szombaton este 8 órakor lesz 
az Ipartestületben, melyre az egyesület tagjait 
és érdeklődőket ezúton is meghivja a Ve
zetőség. Vacsora : marhapörkölt, ára 60 f.

— Március másodikénak megünneplése. Az 
oláh uralomtól való megszabadulás öröm
napját a szarvasi Baráti Kör ezidén is meg
ünnepelte és március 2-án, hétfőn este em
lékvacsora keretében Liszka Gyula nyugal
mazott MÁV főfelügyelő ünnepi beszédben 
méltatta a nap jelentőségét. A vacsorán a 
kör tagjai nagyszámban jelentek meg.

— Szarvasi származású szerző müvei egy
hangversenyen. Dr. Horváth Dezső, a szarvasi 
származású jeles zeneszerző és esztétikus 
legújabb dalait a Gyóni Géza Irodalmi Tár
saság szerdai irodalmi délutánján mutatták be 
nagy siker mellett. A Petőfi és Szabolcska 
szövegekre irt dalokat Perényi Gabriella opera- 
énekesnő adta elő a szerző zongorakisérete 
melleit. ^

Ha visszatérsz.. .
Opauszfcyné Aí. Anna verse

Hullnak már a fákról 
A sárga levelek 
Édes rózsám de rég' 
Találkoztam veled.

Ugye másra néz már 
Kék szemed epedőn,
Mást simogat lágyan 
Két kezed remegőn,

Nem találsz te sehol 
Oly igaz szerelmet,
Amilyen igazán 
Forrón én szeretlek.

Ha visszatérsz hozzám 
Bűnbánó sziveddel 
Szeretni foglak én 
Az egész lelkemmei

— Liszt omlékhangverseny. (Felkértek ben
nünket az alábbi sorok közlésére.) A szarvasi 
Szimfonikus Zenekar fennállásának 5-ik év
fordulóját ünnepli. Ezt az eseményt úgy óhajtja 
emlékezetessé tenni, hogy a szokásos tava
szi hangversenyét,— amelyet március 22-én, 
vasárnap este rendez, — az idei országos 
Liszt-év intencióinak megfelelően, a halhatat
lan Liszt Ferenc emlékének szenteli és a 
hangverseny műsorát teljes egészében a hires 
magyar zeneköllő műveiből állítja össze. Az 
ország minden nagyobb városában sorra ren
dezik a Liszt emlékhangversenyeket. Békés
megyében Szarvas az első, ahol ezt az em
lékhangversenyt a szimfonikusok megrendezik.

— Iskolai ünnepély. A helybeli Vajda Péter 
gimnázium önképzőköre március 15-én dél
után 5 órai kezdettel hazafias ünnepélyt ren
dez a gimnázium tornacsarnokában a követ
kező műsorral: 1. Himnusz, közének.2. Vá-

radi Antal: Petőfi visszatér. Szavalja Bárány 
József VIII. o. t. 3. Liszt Ferenc: Ünnepi dal. 
Karének. 4. Lavotta Rezső: . Szerenád. Elő
adja az ifjúsági zenekar. 5. Ünnepi beszéd. 
Elmondja Harmati György VII. o. t. 6. Chován : 
Járjatok be minden földet és Talpra magyar. 
Zongorán előadják Kelló Márta és Kelle Mar
git III. o. t. 7. Vincze Zs.: Szép vagy, gyö
nyörű vagy Magyarország . . .  Előadja zene
kari kísérettel az énekkar. 8. Chován ; Ma
gyar ábránd. Zongorán előadja Polónyi Gyön
gyi III. o. t. 9. Brahms: V. Magyar táncok, 
előadja az ifjúsági zenekar. 10. Erkel: Hu
nyadi induló. Előadja zenekari kísérettel az 
énekkar. Az ünnepélyre ezúton is szeretettel 
hivja meg községünk hazafiasan érző kö
zönségét az önképzőkör vezetősége.

— Orvosi hir. Dr. Deutsch János egyet, 

orvos rendelőjét megnyitotta Deutsch Ármin 
házában III., Lehel u. 100/1.

„más alapon“ mindegyikünk szivének más és 
más lakója volt. Pláne én nős ember is vagyok. 
Egy árgusszemű anyóssal súlyosbítva.

Ilyen titokvallató, szivnyitogaló májusi este 
volt akkor is, amikor hármasban andalogtunk 
az Ányos-kert pompás sétányain Heddával és 
Nórával. A nők ábrándos hangulatban voltak. 
Talán magam is.

— Min gondolkozik Március 7 — törte 
meg á  csendet Hedda.

— Ez nagy titok ám I — feleltem titok
zatosan.

— De nekem csak megmondhatja ? — kö- 
nyörgött a szép asszonyka.

— Hm 1 Talán I — ravaszkodtan De zsin
dely van a háztetőn I

— Hát akkor én előremegyek — duzzogott 
aranyosan Nóra. Úgy titkolóznak előttem, mint 
valami szerelmesek I

— Várjon csak, várjon kis Nóra I — fog
tam meg a kezét. Talán a maga számára is 
lesz egy titkom. Majd egyszer máskor! Most 
pedig szabad előre menni kislány I Pá 1

Nóra kedves alakja eltűnt egy útkanyaro- 
dónál én pedig szembefordultam Heddával. A 
holdfény sápadt arcára esett. Gyönyörű volt. 
Látszott rajta, hogy szinte a sorsdöntő pillanat 
varázsát érzi.

Erősen a szemébe néztem. *

— Heddike, kedves I most már biztosan 
tudom, hogy Október ma halálosabban szereti 
Nórát, mint valaha. És nincs .égőbb vágya, mint 
hogy mielőbb oltárhoz vezesse az imádott kis
lányt Eddig csak azért kerülte, mert gyógyítha
tatlan betegnek hitte magát. Most pedig csak ál
szeméremérzetből. Július 7-én lesz a tébomokék 
kerti ünnepélye. Nagy titkot mondok: lejön Ok-.

tóber is, abban a hiszemben, hogy Nóra már 
a Balatonon van. Nóra pedig higyje ugyanezt a 
báróról. Mert különben ez a két makacs sze
relmes képes lesz a világ végéig kerülni egy
mást. Ott majd mi kelten nyélbe ütjük a dolgu
kat. Rendben van Heddike ?

— Rendben I — pirult bele az örömbe 
a szép asszony. Maga ügyes ember Március!

— De valami áldozatot magának is kell 
hoznia a fiatalok boldogsága érdekében — foly
tattam könyörlelenül. Victor ma halálosabban 
szereti magét, mint valaha. És most már volta- 
képen nincs is rá semmi ok, hogy gyűlöljék 
vagy kerüljék egymást. Igen természetes, hogy 
a szegény Victor soha az éleiben nem mer többé 
magához közeledni, igy bénán, civilben és a 
tavalyi kosár után. ö  magát ezentúl világéleté- 
ben kerülni fogja. Épen azért nem jön el a 
kerti ünnepélyre sem ! De Ígérje meg nekem, hogy 
ha valaha még találkozik vele az életben : nem 
lesz többé kegyetlen hozzá 1 Nfem kívánom, hogy 
maga kérje meg a kezét. Még csak azt sem 
kívánom, hogy neki erre valaha alkalmat adjon. 
Csak azt ígérje meg, hogy jó lesz hozzá, ha 
véletlenül valahol még összedobja magukat a 
sors egy futó találkozóéra. Hogy kedves lesz 
hozzá, mint egy érdektelen jó barátnő Mint egy 
lánytestvér. Hadd tegye el magának az a sokai 
bűnhődött, szerencsétlen ember azt a verőfényes, 
órát egy egész, hosszú, szomorú éleire. Vigasz
talásul. Megígéri Heddike, kedves?

A szép asszonyka ekkor már sírt. Ha az 
érzésem nem csalt, talán az fájt neki a legjob
ban a beszédemből, hogy :

— „Vidor soha az éleiben nem mer többé 
magához közeledni T

Sirt, de jól volt ez igy.

Azután felém nyújtotta könnyes kezecskéjét.
— Megígérem Március I — mondotta ha

tározottan.

Talán mondanom sem kell, hogy másnap 
este ugyanezt a diskurzust bonyolítottam le, 
megfelelő változatban, Nórával.

De ugyanazzal az édes eredménnyel.
Otthon pedig elégedett kézdörzsöléssel tér

tem éjszakai pihenőmre.
— Az én madárkáim már egészen a lép 

felett repdesnek. Ök lesznek a' legboldogabbak, 
ha megfogózhatnak — elmélkedtem magamban 
álmosan.

Azzal befordultam a fal felé s a jól vég
zett munka pompás lelkiismeretével úgy elalud
tam reggelig, mint a bunda.

*  *  *

Hát elérkezett július 7-ike is, a tábornokék 
ezüs(lakodalmának és kerti ünnepélyének sors-. 
döntő napja.

Mindent feltettem egy kockára és az ősz- 
szeesküvésem kicsi hálója mar kezdett fantasz
tikus méreteket felölteni.

Lép vagy haló, már mindegy. Az a fon
tos, hogy a madárkákat megfogjuk benne, vagy 
az aranyhalacskákat.

Eddigi összeesküvésembe most máraz ed
digi konspiránsokon felül a feleségemet, az anyó* 
sómat, a tábornokékat, Mujkos bátyánkat, sőt 
dr. Keserűt is bevontam az utolsó pillanatban. 
Természetesen halálos titoktartás és fejvesztéa 
szigorú terhe mellett.

Egyszóval mindenki informálva volt, csak- 
maguk a leendő áldozatok, a gyanútlan szerel-' 
mesek nem. Október nem tudta, hogy Nóra is 
ott lesz. Victor nem tudta, hogv Hedda. is ott, 
lesz. És viszont. (Vége következik)«



lehet őket beburkolni a múlt ködébe és elégetni 
a feledés lüzében. Szarvas lakosságának eme 
ünnepe, felszabadulásának évfordulója magától 
kívánja, hogy ezt a napot állandó ünneppé te
gyük, amelynek évenkénti társadalmi megünnep
lése földünk iránti szeretetünk leghűbb kifejezője 
lenne. Nem szabad nékünk szarvasiaknak már
cius 2-ika mellett hidegen elhaladnunk, mint

ahogy nem szabad Nagy-Magyarország Közepe 
Emlékművének felállítását se elodáznunk. Mind
két dolog a szarvasiak lelkében fogalom, kegye
let és mindkét dolog nékünk rendelt bizodalom. 
Ünnepeljünk, alkossunk, tervezzünk, ha akarjuk 
hogy városunk jövője szebb, hazánk sorsa jobb 
és a magyar nép élete igazabb és boldo
gabb legyen.

Egységesen kellene megoldani 
a szarvasi gyümölcsösök védelmét
Egységes gyümölcsfajták bevezetésével kell lerakni 

a szebb jövendő alapjait

HETENKÉNT
ltja: OROSZ IVÁN

Március 2.
Tizenhat évvel ezelőtt 1920. március 2-án 

gyönyörű tavaszi, napsugaras, meleg idő volt. 
Kiskabátban, hajdonfőtt álldogáltunk a Kossuth- 
téren, lestük a híreket, vártuk az antant-missziót 
és vele a nemzeti katonaságot. Örömteli arcok, 
csillogó, könnyező szemek fogadták a Szarvasra 
érkező felszabadítókat. Mert bizony nagy időket, 
nehéz napokat, hónapokat élt át ennek előtte 
Szarvas lakossága. A kommunizmus pünkösdi 
uralmának nagyrészben eseménytelen, inkább 
fájdalmas és élelemben hiányos ideje után az 
oláh megszállás keserű hónapjai, mérhetetlen 
letargiát és anyagi visszaesést okoztak. 1919. 
április 28-án vonult be Szarvasra az oláhok 
hadserege és előzőleg a forradalmi Nemzeti Ta
nács és az ezt követő kommunizmus egy évi 
uralmával két éven ét Szarvas nemcsak a leg
nagyobb bizonytalanságok és megpróbáltatások 
idejét élte, de egész határa a háború alatt nem 
ismert hadszíntérré változott. A rekvirálások, az 
állandó molesztálások mindennaposak voltak. 
Nemcsak lelkileg, de anyagilag is nagyon meg
viselték Szarvas lakosságát ezek a nehéz idők, 
amit mi se bizonyit jobban, mint az, hogy az 
oláh megszállás idején a jószág, vetőmag és 
gazdasági felszerelés nagyarányú elrekvirálása 
folytán a normális őszi vetésterületnek csak tiz 
százaléka lett a következő tavasszal bevetve. 
Az elrekvirált és Szarvasról elszállított dolgok 
értéke az akkori forgalmi érték és viszonyok 
szerint 22,922,858 korona volt, amelynek három- 
negyedrésze ellenérték nélkül ment a diadalmas 
oláh megszállók tulajdonába. Mint minden ese
mény, úgy ez a gyászos idő is kitermelte a 
maga hőseit és vértanúit is. Az oláh ármádia 
számtalan esetben brutálisan bántalmazta a la
kosságot, ártatlan férfiakat, nőket vasravertek és 
meggyaláztak. Bobvos Mihály 50 éves kisbirtokos 
ellenszegült a tanyájába betörő oláh katonák
nak. A három katona világos nappal 1919. jú
lius 24-én agyonlőtte. Klimaj Mihálynét két ka
tona annyira megverte, hogy belső sérüléseibe 
belehalt. Szrnka Mihályt 1920. február 20-án a 
kivonulás előtt itt kóborló katonák agyonlőtték, 
feleségét és leányét bántalmazták és lakását ki
rabolták. Szarvas hősi halottal ezek, akiknek 
emlékezetét egy emléktáblával is meg kellett 
volna mér örökítenie Szarvas hazafias társadal
mának. Az oláh megszállás számtalan oly do
loggal kedveskedett, amely új és szégyenteljes 
volt a józangondolkodású szarvasi nép számára. 
A megfélemlítő, a város felgyújtását és a lakos
ság megtizedelését ígérő falragaszok, hivatalos 
hirdetmények naponta jelentek meg. A halállal 
való állandó fenyegetőzés állandó rémületben 
tartotta a lakosságot. Mindezeket pedig borzal
mas színekkel festette alá a három hónapos 
ágyúzás, amely április végétől július 24-ig ide
hallatszott a Tisza felől. A vörösök és az olá
hok harcoltak itt Egymással ezen idő alatt és 
csak a július 24-iki halásztelki csata vetett vé
get ennek, amely után a vörös hadsereg vissza
vonult a halásztelki Körös másik oldaláról. Em
lékezetes egy éjszaka volt ez. Telve aggodalom
mal és bizonytalansággal. Szarvas határában dö
rögtek az ágyúk, ropogtak a gépfegyverek és 
csak éjfél felé csendesedett el a harci zaj a 
nyári éjszakában. Fenn virrasztottunk akkor éjjel, 
még az utcára se mertünk kimerészkedni a sta
tárium szigorú parancsai miatt, de ablakainkon 
kileselkedve láthattuk az oláh seregek lovas, 
pikás, ágyús, gyalogos tömegeinek nagy sokasá
gát. Pár napra már kinn csatangoltunk a harc
téren és sok gránát-emléket hoztunk haza. A kö
vetkező idők borzalmait, a megszállás keserűsé
geit mindnyájan éreztük. Nagyon sokakat közü
lünk hajcsároknak fogtak el, mások kocsijaikkal, 
lovaikkal lettek Makó felé irányítva. Állandó 
rettegésben várta Szarvas lakossága a felszaba
dítókat. A vágyakozás 1920. március 2-ikára be 
is teljesedett. Szarvas ismét szabad lett és ki
fosztva, lelkileg megviselve kezdett új élethez. 
Azóta március 2-ika Szarvas lakosságának lelki 
Onnepe. E napon emlékezünk és sziveinket erő
sítve hirdetjük, hogy nem feledünk. Nem lehet 
elfeledni azokat az időket, napokat, éveket. Nem

Szarvas lakosságánák az a része, amely 

a beltcrjesebb gazdálkodásban, valamint a gyü

mölcskultúra fejlesztésében látja Szarvas szebb 

és boldogabb gazdasági jövendőjét, a gyorsan 

múló évek ellenére szomorúan látja, hogy ez 

irányban alig van előrehaladás és sok tekin

tetben állandóan romlanak a viszonyok. Széles 

körökben állandóan szóbeszéd tárgyát képezik 

a Körös-menti és határbcli más gyümölcsöse

ink szomorú sorsa, amely nagy természeti 

adottságai a csonthéjas gyümölcsöknek nagyon 

megfelelő alkatuk ellenére is állandóan pusz- 

tulóban vannak. Idősebb szarvasi emberek bol

dog visszaemlékezéssel emlegetik a pár évtized 

előtti virágzó szarvasi gyümölcskultúrát, mikor 

a szőlőknek, gyümölcsösöknek kiterjedt területe 

évenkénti bő terméshozamaival biztosította sok 

száz család nyugodt megélhetését. Ma már a 

ház- és tanyaudvarokból is lassan kivész az 

egykor oly sokra becsült és egészséges ter

mést nyújtó eper, amely a selyemtenyésztés 

kivihetőségét is alátámasztotta. A tanyai kis

kertekben a legtöbb helyen csenevész, gondo

zatlan szilva- és meggyfákat találunk és csak 

hírmondó van az egykor oly híres körte- és 

almafákból, amiknek elterjesztése körül világ

hírű, nagy nemzetgazdászunk, az áldottemlékű 

lutheránus papunk, néhai való jó Tessedik Sá

muelünk szerzett oly hervadhatatlan érdeme

ket. De igy vagyunk a város körüli gyümöl

csöseinkkel. Alig egy-két haladóbb szellemű 

földtulajdonos szépen ápolt, jól kezelt és meg

felelően karbantartott gyümölcsöse mellett a 

gyümölcsöskertek sok száza teljesen elhanya

golva a teljes kipusztulásra van Ítélve. A faj

ták és fajtátlanságok összevisszaságát, a sűrű 

ültetést természetesen Szarvas gazdasági hely

zete sínyli meg, mert az elhanyagolt gyümöl

csösök még a város lakosságának szükségletét 

sem tudják még jó időjárás esetén sem fedezni 

és igy állandó gyümölcsbehozatalra szorulunk, 

bár minden adottságunk megvan az egészsé

gesebb gyümölcskultúra kifejlesztése felé. Ez

ért a haladóbb szellemű lakosoknak, az isko

lák tanáraival, különösen pedig a Tessedik Sá

muel gazdasági tanintézet igazgatóságával, vala

mint a vármegye és a község veszetőivei össze 

kell fognia egy életrevaló gyümölcstermesztési 

egyesület megalapítására, amely fokozott és 

tervszerű munkával sietne a szarvasi gyümölcs- 

termesztés megmentésére és lassú átalakítására, 

modern megalapozására, A legsürgősebben meg 

kell oldani a szarvasi gyümölcsösök egységes 

ápolását és védelmét, amihez igen könnyen 

meg lehet szerezni az állami segítséget is mész- 

kénlé-főzőüstök és permetezőgépek igénylésé

vel. Minden tulajdonost kötelezővé kell tenni,, 

hogy a legminimálisabbá összezsugorodott költ

ségek mellett részt vegyen ebben az együttes 

munkában. Mert nem sokat ér a mai helyzet, 

amikor egy-két gyümölcsöstulajdonos lelkiisme

retes áldozatkészséggel igyekszik eleget tenni 

az intenzív gyümölcsfa ápol ásnak és ugyanakkor

szomszédjai gyümölcsöseiket teljesen elhanya

golják. Szakértő munkások alkalmazásával kell 

a gyümölcstermesztésünk új, modern alapjait 

lerakni és egységes fajták bevezetésével biz

tosítani, hogy egykoron Szarvas, mint gyümölcs- 

termő vidék kínálatával, egységes és jólkezelt 

fajtáival Kecskemét és Nagykőrös mellé fel- 

sorakozhassék. Intézményeinknek elsőrangú kö

telessége e régi terveknek és elgondolásoknak 

megvalósítása, amikért egykoron Szarvas lakos

sága sorsának jobbrafordulása, gazdasági életé

nek egészséges fellendülése lesz a megérdemelt 

jutalom, amely azután kihat a közönség más 

egyedeire, valamint a köz minden megnyilvá

nulására is. E sorok írója kéri a hatóságokat, 

hogy szívleljék meg az itt elmondottakat, mert 

már nagyon is itt az ideje annak, hogy Szarvas 

jövendőiéről is gondolkozzunk és gondoskod

junk e reményeken nyugvó jövendőnek meg

alapozásáról.

— A LeányegyesUlet előadó gyűlése. A Gróf 
Bolza Pálné Leány egyesület márciusi rendes és 
egyben előadó ülését az új otthonban: a gim
názium földszinti nagytermében vasárnap, már
cius 1-én délután 3 órakor rendezte meg. Ezen 
a gyűlésen mutatkozott be az új elnök : báró 
Benz Éva, ki felemelő szavakkal körvonalazta a 
mai kor leányának a társadalmi életben reáváró 
fontos szerepét és kötelezettségeit, majd lelkes 
hangon buzdította az egyesület tagjait a közös 
céloknak közös úton és közös munkával való 
megoldására. Az új elnök célkitűzéseit és buz
dító szózatát a népes gyűlés nagy lelkesedéssel 
és tapssal fogadta. Az új elnököt Jachini Mária 
főtitkár üdvözölte és fejezte ki az egyesület ösz- 
szes tagjai nevébén az osztatlanul megnyilvánuló 
bizalmat és tolmácsolta a tagok ígéretét és fo
gadalmát az újra meginduló munkában való rész
vételre. E gyűlésen egészítették ki az utolsó köz
gyűlésen megválasztott tisztikart: elnökigazgató
nak a gyűlés egyhangúlag Jachini Máriát, az 
eddigi főtitkárt választotta meg, akinek a he
lyére Biki Nagy Irén került. Helyettes titkárok 
lettek: Donner Hedvig, Mold Ilona tanárnő és 
Rohoska Magda, máaodkönyvtárnok Krajcsovics 
Anna és háznagyok Cserey Sarolta és Szvák 
Ilona. A könyvtárt a jövőben kötelezvény elle
nében 6 filléres használati kölcsöndij ellenében 
külső tagoknak is rendelkezésére bocsátja a kör. 
A gyűlés második felében azután Jachini Mária 
eddigi előadásainak harmadik ciklusa gyanánt 
a palóc nép művészetéről szólt. Tanulmány- 
számbamenő előadását a tagok élénk figyelme 
és érdeklődése kisérte. Az egyesület legközelebbi 
előadó gyűlése három hét múlva, március hó 
22-én délután 3 órakor lesz. Könyvek kiosztása 
az új otthonban minden hó első és harmadik 
vasárnapján délután 2 órakor. Legközelebb a 
nemzeti ünnepre való tekintettel kivételesen már
cius 22-én. A leányegyesület vezetősége által 
szervezendő nyelvtanfolyamra jelentkezettek a 
további megbeszélések végett kedden, március 
10'én jelentkezzenek az egyesület új otthonában 
délután 2 órakor.

-  A MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSRA félárú 

kedvezményes vasúti igazolványok Ander- 

mannál kaphatók. Érvényes március 14-től. 
március 3Mg. Ára P 1*30. Felvilágosítással 

szívesen szolgál.



A méhlegelőkérdés megoldását, fokozottabb 
mézelőfa-védélmet kértek a méhészek

Nagy érdeklődés mellett folyt le á méhészek évi közgyűlése

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Glas- 

ner Magdolna szarvasi lakos nevét „Görgé- 

nyf-re magyarosította.

— A helybeli bajtársi egyesület a román ha
dak kitakarodásának évfordulóján emléktáboro
zást rendezett. A Turul Szövetség szarvasi 
„Szabolcska Mihály“ bajtársi törzse, mely 
nem régen alakult meg Szarvason s társa
dalmi téren több izben adott magéról dicsé
retes életjelt március 2-án, hétfőn este 8 órakor 
az egyesület helyiségében, a Központ-szálló 
különtermében, a román hadaknak Szarvasról 
történt kitakarodása alkalmával emléktábo
rozást rendezett, melyen az egyesület tagjai 
nagyszámban jelentek meg. A szokásos meg
nyitó után Molitórisz Pál törzsfohelyettes baj
társ emlékezett meg keresetlen és emelkedett 
szavakkal március másodikénak jelentőségé
iről, kiemelve a fiatal keresztény generáció 
nagy elhivatottságát a nemzetápolás, irredentá 
^s revizionista tötekvéseket illetően. Ezután 
programmszerűleg Francesco Nitti „Nincs béke 
Európában“ cimű külpolitikai tanulmányából 
'olvasott fel néhány érdekes részt dr. Leslyán 
János dominusbajtárs. A táborozás egyéb napi
renden lévő ügy elintézése után a Hiszekegy 
elmondásával ért végeit.

— Rheumás fájdalmak és meghűlés. Nedves
ség, hideg, hirtelen lehűlés gyakran vélik 
rheumás izületi fájdalmak okozójává. Az erős 
fájdalmak oka az Ízületekben lerakodott kár
tékony anyagok mellett az izmok és idegek 
megbetegedése. Aspirin-tabletták elősegítik a 
fájdalmakat előidéző anyagok kiürülését, meg
bízhatóan és gyorsan szüntetik a fájdalmat. 
A valódi Aspírin-tabletták ismerhető jele a 
Bayer-kereszt, mely minden tablettán és cso
magon látható.

— Cserkésztíszti gyűlés. Az V. cserkészke
rület tisztjei vasárnap, március 1-én tartották 
meg Szegeden tavaszi gyűlésüket és ezen 
beszélték meg a jövő munkatervét, a nyári 
táborozások és a jövő évi Jamboree-n való 
részvétel ügyét.^A szarvasi gimnázium 180. 
számú „Kárpát*4 cserkészcsapatát e gyűlésen 
Korim Kálmán vallástanár, a csapat parancs
noka képviselte.

— Ebzárlat Szarvason. A szarvasi járás fő- 

szolgabirája ebveszettség gyanúja miatt 

Szarvas község területére 90 napos ebzér- 
latot rendelt el.

CUKORBETEGEK részére
SZÉNHIDRÁTMENTES

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

K o v á c s i k  Pál
fűszerüzletében, Száivás. Telefon: 7. I

A Szarvasi Méhészkör vasárnap délután 

nagy érdeklődés mellett tartotta meg évi 

közgyűlését az állami elemi iskola egyik 
tantermében. Némethy Samu elnöki meg

nyitójában szomorúan állapította meg, hogy 

a múlt év méhészeti szempontból szinte tra
gikus volt. A múlt évi események közlése 

után bejelentette, hogy az egyesület a 12-ik 

évébe lép és a mostani évet a körzeti ellen

őri szervezet teljes kialakítására kell szen
telni. Közölte azt is. hogy a jövő év végé
nél átadja helyét, mivel nyugalomba akar 

vonulni. Ezután Tomka Pál tartalmas és 
színes titkári jelentésben számolt be a múlt 

év eseményeiről, a mézelő fásításunk állandó 

munkálatairól. Oravecz János könyvtáros a

— Egy hét az iskolánkivüli népművelés mun

kájából. í. Ismeretterjesztő előadások. 1. A 

Szarvasi Munkás-Otthon Szövetkezetben min

den kedden és csütörtökön esti fél 7 órakor 

a gazdasági tanintézet tanárikarának előadás

ciklusa. 2. A róm. kát. elemi népiskolában 
március 8-án, vasárnap délután Fetzer József 

pápai kamarás, esperes-plébános előadása a 

társadalmi kötelességekről. 3. A m. kir. ál

lami polgári leányiskolában március 7-én,

1 Prámerné V. Jolán tanárnő előadása a kony
hákért és a gyümölcsös létesítéséről. Az Ipar
testületben és a Gróf Bolza Pálné Leány

egyesületben szünet. A többi belterületi tár

sadalmi egyesületben az e tanévi előadás- 

sorozatok befejeződtek. II. Népművelési tan
folyamok. A krakói róm. kát. iskolában szer
vezett analfabéta-tanfolyam záróvizsgálata 

pénteken, március 6-án délután 6 órakor 

ment végbe.

— Könyvadomány. A Békésvármegyei Tör

vényhatósági Iskolánkivüli Népművelési Bi

zottság Elnöksége a szarvasi helyi bizottság 
kérelmére a krakói róm. kát. elemi iskolában 

szervezett analfabéta és a Sirató-Bezinai Köz

ismeretterjesztő tanfolyam hallgatói részére 

népies tárgyú könyveket adományozott. Az 
analfabéta-tanfolyam valamennyi növendéke, 

a közismeretterjesztő tanfolyam hallgatói kö

zül pedig a következők részesültek ebben a 

könyvadományban : Hicz György, Furár Ist

ván, Laukó János és Valastyán István.

— Közgyűlés. A Cigényéri Társulat március 

8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Brózik- 

iskolában közgyűlést tart. Ugyanakkor csőszt 
is választanak.

Meghívó
A Szarvasi Hadirokkantak, Hadiözvegyek 

és Hadiárvák Egyesülete 1936. évi március 
hó 8-án délután 2 órakor tartja meg évi köz
gyűlését az Árvaházban levő saját helyisé
gében, melyre tisztelettel hivja meg úgy a 
tagokat, mint diszelnökeit. Tagok a tagsági 
könyvecskéket hozzák magukkal, melyet kí
vánatra tartóznak felmutatni.

Tárgysorozat: Elnöki megnyíló.Jegyzőkönyv 
felolvasása. Pénztári jelentés. A vezetőség 
felmentése és újbóli megválasztása. Indítvá
nyok és hozzászólások, melyek a közgyűlés 
előtt 8 nappal Szabályszerűen, írásban be* 
jelentettek.

Szarvas, 1936. február 26*án. 

Bajtársi tisztelettel
Ősóport-elhÖlcség*

könyvtári jelentést mutatta be, majd a meg

figyelő jelentést olvasták fel. Palyó Mihály 

ellenőri jelentésének elfogadása után Belez* 

nay Béla igazi méhszeretetből fakadt, nemes 
lelkületére és képzettségére valló felszólalása 
következett, amelyben a legelőkérdés meg

oldásának szükségességét, a méz népszerű

sítésének propagandisztikus hatásait és ter

vezeteit adta elő. A nagy tetszéssel fogadott 
felszólalása után Kohut Mihály az utcai ba

romfilegeltetést és a baromfiak fapusztításait 
tette szóvá. A közgyűlés az indítványok el

fogadása után köszönetét mondott a vezető
ségnek munkájáért, majd 4 óra után meg

értő, meleg hangulatban ért véget a népes 

közgyűlés.

— Nyolc év után kihúzták a sorsjegyét. Egyik 
közismert és közszeretetben álló szarvasi 
polgártársunk nyolc éven át játszott egy sors
jeggyel. Nyolc éven át fizette rendesen a 
sorsjegy árát, de sohasem sikerült nyernie vele. 
Most nyolc év után a sorsjegyet a kétszáz
ezer pengős főnyereménnyel kihúzták, azon
ban a sorsjegy nem neki hozott boldogitást, 
mert a sorsjegyhez nyolc éven át hű polgár
társunk félévvel ezelőtt lemondta a játékot 
és visszaküldte a sorsjegyet. Amikor sajnál
kozással adjuk közre e hirt meg kell állapí
tanunk ismét a régi igazságot, hogy a sors
jegyhez tényleg szerencse is kell. A szerencsét 
pedig nagyon nehéz kiharcolni, hiszen Fortuna 
szekeréről igen könnyen kidül a sok balsorstól 
sújtott földi halandó ember.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben február 27-től március 6-ig a következő 
bejegyzések történtek: Születtek: Paszjar 
György és Trabach Mária leánya Anna-Judit, 
Dobrotka György és Terhes Mária fia György, 
dr. Král Pál és Rottler Erzsébet leánya Éva- 
Judit-Terézi,a-Ágnes, Kovács Mihály és Czin- 
koczki Katalin leánya Zsuzsanna, Medvegy 
Mihály és Gregus Erzsébet fia Mihály, Gyem- 
jan János és Kepka Judit leánya Judit, Bertók 
János és Sápszki Zsuzsanna fia György, 
Ivanics Ferenc és Ökrös Róza fia Károly, 
Matusik Mihály és Fabó Mária leánya Mária, 
Házasságot kötöttek: Szakács János Szalai 
Uona-Erzsébettel. Elhaltak: Antal Eszter 17, 
Laluska Mihály 68, Mucha Mártonné Krick 
Mária 61, Csilik András 68, Medvegy Erzsébet
3 hónapos, Jancsó György 70, Kreszan Má
tyás 75 éves korukban.

— Az Uj Kor új száma. Az Uj Kor aktiv 
katolikus orgánum március 1-i száma Aradi 
Zsolt, Possonyi László és Rády Elemér szer
kesztésében gazdag és bő tartalommal meg
jelent. A lap érdekességei között első helyen 
kell megemlíteni Közi-Horváth József nagy 
tanulmányát, aki a „Magyar új humanizmus- 
salM foglalkozik. Rajniss Ferenc, Ignotus Pál, 
Pintér László, K. Török Miklós, Bergou Imre, 
P. Szedő Szeverin, Nagy Zoltán. Szabó Zol
tán, Thurzö Gábor, Szabó Zoltán és Rónay 
György Írásai mellett számtalan apró cikk, 
kis hirek, aktualitások, illusztrációk egészítik 
ki a nagyon tartalmas számot, melynek ára
40 fillér. Kiadóhivatal: Budapest, VIII.; Szent
királyi utca 28. Mindenütt kapható. Mutat
ványszámot készséggel küld a kiadóhivatal.

Idöjárásjelentés a2 elmúlt hétről:

Min. — Max. hő Csapadék Szélirány

február 27 f4'9 , t l l  C -  lm  ÉNy
28 t5‘6 +132 esőperm. DK
29 t2'5 Tl5'4 -  DK

márc. I 1D'9 i'13’06 3'8 DK
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Szombrton betörtek egy tanyába 
és vasárnap már el is fogták őket

Három szarvasi falbontó betörő kirándulása a mezőtúri határba
Három szarvasi lakos, névszerint ifjú 

Kopcsjak Mihály, Behan Pál és Behan Mi
hály elhatározták, hogy megélhetésük köny- 

nyebbététele végeit körülnéznek a határban. 
Két héttel ezelőtt többfelé tettek kirándulá

sokat és mint ócskavas-szedők mentek be 

itt is ott is a tanyákba. Ezen alkalmakkor 

mindenhol jól körülnézlek. A helyszíni szem
lék során egy nekik megfelelő tanyára talál

tak a mezőtúri határban, a mesterszállási 

út mentén ahol nemcsak a betörhetés látszott 
könnyűnek, de a zsákmány is érdemesnek 
mutatkozott. Szombaton éjjel a három férfi

ki is ment a mezőtúri határba, belopózott a 
kiválasztott tanya udvarára és a szin alatt 

az egy sor téglából készült oldalfalat kibontva 
a kamrába hatoltak be, ahonnan igen szép
mennyiségű sertéshúst, zsirt és különféle ru

haneműket emeltek el. A lopott dolgok gaz

dája, amint rájött a tolvajlásra, azonnal je

lentést tett a mezőtúri csendőrségen. A csend
őrök a nyomozást azonnal bevezették és va
sárnapra sikerült is a tetteseket az említett 

három szarvasi férfi személyében elfogni, kik 
ellen az eljárás azonnal megindult.

— Félt a büntetéstől, felakasztotta magát. 

Jancsó György 70 éves szarvasi napszámos 

a közelmúltban egy tyúklopási ügybe keve

redett bele. Amikor megkapta a tárgyalásra 

való idézést, nagyon elkeseredett. Még soha

sem volt ezelőtt megbüntetve és többeknek 

emlitette, hogy szégyenét nem tudná elvi

selni. Jancsó eladta lovát és kocsiját, majd 
az egyik kocsmában a pénzt elmulatta. Ami

kor reggel 4 órakor hazament, az istálló előtti 

szarufára felakasztotta magát* Mire rátaláltak, 

már halott volt. 1
— A Magyar Művészet új száma. A Magyar 

Művészet most megjelent 3. számában Farkas 

Zoltán „Majovszky Pál emlékezete" cimen 

irt meleghangú cikket: Oltványi-Ártinger Imre 

Berény Róbert nagyszabású művészetét mu

tatja be; Horváth Henrik egy 1842-ből való 
érdekes pest-budai látképet közöl elmélyedő 
fejtegetések kapcsán; Krompecher László a 

középkori magyar kőfaragó iskola első nyo

maira mutat kitűnő tanulmányában ; Höll- 
rigl József pedig „A hónap műtárgyai a Nem

zeti Múzeumban" cimen történeti is esztétikai 

ismertetést nyújt. A „Művészeti élet** rovat 

közli Vaszary Jánosnak serlegbeszédét. Vé

gül változatos művészeti hirek egészítik ki a 

gazdagon illusztrált és előkelően kiállított fo

lyóirat tartalmas számát. Mutatványszámot 

szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VII., 

Erzsébet-körút 7.
— Felhívás a magyar szülőkhöz. A Magyar 

Szülők Szövetsége a gyermeki szeretet ápo
lása céljából országos gyermek-fénykép szép
ségversenyt rendez. Első dij 500 pengő. A 
pályázaton 6 hónapnál idősebb és 10 évnél 
fiatalabb gyermekek fényképével lehet részt 
venni és a fényképek bármely hivatásos, vagy 
amatőr fényképész felvételei lehetnek. A rész
vétel teljesen díjtalan. A fénykép hátulsó ol
dalán közlendő: az apa neve, életkora, fog
lalkozása és pontos cime, az anya neve, a 
gyermek neve és születési adatai. A pályá
zatra a fényképek április 18-ig küldhetők be 
a Magyar Szülők Szövetségéhez, Budapest, 
Vili., Vas-utca 3. Levélbeni érdeklődésekhez 
válaszbélyeg beküldését kérjük.

—  Lehet-e Magyarországon gyapotot termesz
teni ? Erre a kérdésre ad választ a Mező- 

gazdaság legújabb száma. Cikkeket közöl 

még a fejőstehenek házilag termelhető takar

mányokkal való takarmányozásáról, a magyar 

kutyafajták mezőgazdasági jelentőségéről, a 

gyenge őszi vetések feljavításáról, a fejős

tehenek takarékos takarmányozásáról, a pil

langós virágú növények üzemi jelentőségéről 

stb. A dúsan illusztrált szaklapból a Mező- 
gazdaság kiadóhivatala, Budapest, V., Föld

mivelésügyi Minisztérium, készséggel küld 

mutat vtinyszámoL

— Elvesztették az igazolványaikat. Ábrahám 
János szarvasi lakos cselédkönyvét, Vizér 
Ádám öcsödi lakos munkásigazolványát el
vesztette. A két igazolványt megsemmisítették.

— Országos vásárok. A gyomai országos 
vásárt március 6., 7. és 8-án, az endrődit 
március 9-én tartják meg.

— ETC-T-BSE |. 4:1 (2:1). Biró: Boros. 
Első csapatunkat vasárnap nem kisérte sze
rencse. Eleken, a kiesési zónában levő ETC- 
től vereséget szenvedett. Az eleki csapat 
minden lelkesedését beleadta a játékba, hogy 
a veszélyes zónából kikerülhessen, ami sike
rült is neki. Az első félidő első percében mér 
az eleki csapat megszerezte a vezetést, ami 
lehangolja játékosainkat. A. 8. percben esett 
a második gól Merksz fejelése révén. A 20. 
percben büntetővonalon belül kézzel akasztja 
az egyik eleki half a labdát s a 11-est Kiss
II. góllá értékesíti. Szünet után csapatunk egy 
negyed órán át erős ostrom alatt tartotta az 
eleki kaput, de eredmény nélkül. A 16. perc
ben már Ruch III. fejel gólt, majd a 38. perc
ben Ruch II. állítja be a végeredményt. 
Molnár kapus a kapott gólok ellenére is jó 
volt, védelmünk játszott a szokottnál gyen
gébben. A csatársorban Kulasák lett volna 
a legeredményesebb, de őt ezúttal elhanya
golták. — Vasárnap első csapatunk Gyulán 
játszik bajnoki mérkőzést a GyTE-el, mig 
második csapatunk Mezőberényben játszik 
bajnokit a másodosztályú tabella második 
helyezettjével, az MTK-al.

— KTE-VSE 2: 2 (1:1). Biró Klimaj. Kon
doroson vasárnap másodosztályú bajnoki 
mérkőzést játszott a KTE a Vésztői SE csa
patával. A mérkőzés 2 :2 arányban döntet
lenül végződött. A mérkőzést Klimaj szarvasi 
biró vezette, aki ezen a mérkőzésen mutat
kozott be mint szövetségi biró, igen sikere
sen. — A KTE vasárnap szabadnapos. — A 
békésszentandrási Hunyadi Túrkevére megy 
bajnoki mérkőzést játszani a TAC-al.

— iean Kiepura és Eggert Márta házassága.
Többször irták már meg a világlapok, hogy 
Kiepura a világhírű tenorista feleségül vette 
Eggert Mártát, az új filmprimadonnát. A hir 
sohasem bizonyult igaznak, mig végre most 
Hollyvoodban tényleg megtörtént az esküvő. 
Erről az esküvőről a Színházi Élet amerikai 
fotoriportere, Paál Sándor pompás képekben 
és érdekes cikkben számol be a Színházi 
Élet új számában. Darabmelléklet a szezon 
legjobb egyfelvonásosai, kottamelléklet a 
Broadway Melody egyik nagy slágere. A 268 
oldalas Színházi Élet ára 60 fillér. Előfizetési 
dij negyedévre 6’50 pengő. Kiadóhivatal: 
Budapest, Vll.t Erzsébet körút 7.

Békésszentandrás községben
9 katasztrális holdas belsőség szép gyümöl
csössel, szőlővel, 5 lakószobás újonnan tata
rozott, minden mellékhelyiséggel ellátott, ké
nyelmes kastéllyal; tágas, istállóval, ólakkal 
jutányosán bérbeadó, esetleg eladó. Bőveb
bet a Bankgazdaség irodájában, Békésszent

andráson.

Az üzlet lelke a reklám !
iiiiiiiiiiiiiiiim

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 

Kiadóhivatal: Szarvas, I., 

Horthy Miklós út 9. sz.

Elsőrendű házikoszt
kapható 

I. kerület, 247. szám alatt.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  
Tengeri morzsolt 
Árpa (új)
Zab
Lucerna
Tökmag . . .

16 60 -  16 70
15 80 --- -
156 0-----
1550--- -

140---- 150 —
28 -  -  29 -

P U B L I K Á C I Ó
Nyúlzugban dinnyeföld eiadó. !. 367. — Hereszéna 

eladó, T III. 170-1. — Héz eladó. Hl. 427. -  Kútága- 
sok eladók, IV. 18. — Ablakok, szekrény eladó, I. 463.
— Tehénjárás Kákán kiadó, IV. 207. — Lkék, lószer
szám eladó, I. 366. — Hereszéna eladó, II. 306. —■ 6 
lehénjáráa kiadó IV. 151. — Eladó ház, Krakó 85. — 
Csabacsüdi föld eladó. 1. 98. — Kákái és ióniszállási 
legelők kiadók, törek, árpaszalma eladó, 111. 144, — 
Ház eladó. II. 482. — Hangya Szövetkezel alakuló köz
gyűlési tart március 22-én délelőtt 11 órakor a szarvasi 
Vigadóban. — Tengeriszár eladó, 111.91. — Takarmány 
eladó, T III. 334. — Bútorok eladók. 11. 193. — Here és 
széna eladó, I. 497. — Ház eladó, l. 581. — Ház eladó
IV. 322. -  Ház eladó 1. 567. — Ház eladó. 11. 357., 
ugyanott temető alatti dinnyeföld is. — Ház eladó. I. 
208. — Nem kell az esőben állva hallgatni a publiká
ciót, vegye meg a Szarvasi Közlönyt és minden héten 
otthonéban olvashatja.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. 500 köbcentis oldalkocsis „Gillet" 
motorkerékpár jutányos áron eladó. 
Cím a kiadóhivatalban vagy I. kér.* 
110. szám alatt.____________________

. Használt ablakok, üzleti állványok, pultok, 
és herepéva eladó. Kákán járások kiadók. 
Érdeklődni lehet Podany Jánosnál. I.. 43. sz.

. Gyermekkocsit megvétel céljából keresek. 
Cim a kiadóhivatalban megtudható.________

. Halásztelken 2 hold prima szántóföld. Hat
ház alatt 544 D'ol gyümölcsös és IV. kerü
let, 363. számú ház örökáron eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.

. Kétszobás lakás, konyha, éléskamra, elő
szoba, fáskamra kiadó. Érdeklődni lehet l. 
kerület, 381. szám alatt.

. Eladó II. kerület, 186. számú héz. Érdek- 
lódni lehet ugyanott.__________________

. Eladó I. kerület, 581. számú ház, érdek- 
lődni lehet ugyanott.

. Gyorskezű leányok 25— 30 pengős havi 
keresettel felvétetnek 1. kerület 581. sz. alatt.

• Elsőrendű herepéva eladó. Cim a kiadóhi
vatalban megtudható.___________________

. Üzemképes baromfikeltető*gép eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

felel«* m rkM rtt fa hUU NAGT sA N D O K

Hj-fiintt a Surad Kfalfejr ijmAm <• LaykladAvil* 
lalat mpmJijábw , L Bortky V U fa *  9. '


