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Tavaszi ébredés
Nagymagyarország közepén

Irta: Molitórisz Pál

Az idén szokatlanul korán köszöntött be 
hozzánk a tavasz.

Szinte nem is tudunk hinni a fakadó rügyek
nek, a zöldelő pázsitnak, az enyhe napsugárnak, 
hiszen magyar életünk annyi csalódáson, olyan 
sok váratlanul jött s mindent letaroló májusi 
fagyon esett már keresztül, hogy talán nem is 
róható fel vétekként ez a pesszimizmus. Amint 
a délről szálló fellegek új Ígéretekkel integetnek
8 amint a langyos tavaszi esők új vetéseket ne
velnek ki ebből a sokat szenvedett magyar rög
ből, önkéntelenül is felvetődik a kérdés, vájjon 
akad-e közöttünk valaki, aki ebben a csodála
tosan szép tavaszi újjászületésben, a szürke hét
köznapi gondok közül fel képes lelkileg emel
kedni a magasabb nemzeti érdekek megszentelt, 
népi hagyományok örök fényében tündöklő pie- 
desztáljára. Van-e még bennünk annyi erő, hogy 
kolduslétünkre is fel tudjuk emelni könyorado- 
mány nyújtásra szokott kaijainkat, hogy a visz* 
szaemlékezés ritkán jelentkező szentléavatótt órá
jában öwzeolelkezheasünk ,széprége* miilUmk 
homálybavesző mitoszalakjaíval.

A feleletei hiába várjuk a zsenge fűszálak
tól, a virággá pattanni készülő rügyektől, nem 
mondanak ők semmit, élik továbbrq is a maguk 
titokzatos,, időnként meg-megújuló életüket, de a 
világosság felé törő karjaikkal felmutatnak min
den hatalmak örök forrásához, amelynek meg- 
adatott népek, nemzetek, világmindenségek pa- 
ránykénti kormányzása.

Ebben a nagy átalakulásban bármennyire 
is nehezünkre esik, de ki kell szakítani magun
kat, hacsak egy rövid órára is a hétköznapok 
szürke, kenyérhajhászó egyhangúságából s meg 
értenünk, hogy nekünk is újjá kell születnünk. 
Ehhez a nagy átalakuláshoz pedig erőt múltúnk 
ad nekünk. Be kell látnunk, hogy nemzeti éle
tünk, nem merülhet ki pusztán egyéni kenyér
ügyek elintézésében, el kell jönniök azoknak az 
óráknak is, amikor eszünkbe jut a régmúlt, ami
kor láthatatlanul körülvesznek bennünket a múlt 
szellemei, gondolnunk kell azokra az időkre, 
amikor még nagy volt a mostani csonka orszá
gunk s nem mehetünk el a régi Nagymagyar
ország közepe felett anélkül, hogy ne jusson az 
eszünkbe mostani végtelen megalázottságunk s 
ne tegyünk összeszoritott fogakkal kemény foga
dalmat, hogy ismét Magyarország közepe lesz 
az a hely, amely most csak a régi emlékét 
őrzi árván.

A régi Nagymagyarország közepének méltó
képen való megjelölése, szent hellyé nyilvánítása 
hosszabb idő óta vajúdik községünkben. Az 
utóbbi idők eseményei azonban mind arra mu
tatnak, hogy végre sikerül a magasztos célt meg
valósítani. Az Országos Frontharcos Szövetség 
helyi csoportja vette kezébe immár az emlékmű 
ügyét s már maga ez a tény is biztosítja, hogy 
a megoldás teljes sikerrel fog járni. Természetes 
azonban, hogy a község társadalmára még nagy 
munka és kötelezettség vár ezen a téren, mert 
piesztizs-kérdés az, hogy a célnak méltó emlékmű 
állíttassák arra a helyre. Azonban ha nqm is 
êlsősorban, de feltétlenül azanyogi kérdéten is 
nyúlik az ügy s ebben ~n tekintetben a legna- 
fjrobb áldozatkészségig. s tanliitáiii van szűk- 
ségQnk* m6rt az enriékioft roegvatóéltása, • Üldve 
JsUpHfse, úgy SdegeáföifalfM, mint Imdcnta tö

rekvéseink szempontjából feltétlenül szükséges. 
Nem ludjuk még, hogy az erre a célra alakult 
bizottság milyen kivitelezési forma mellett dön
töli, a magunk részéről mindenesetre megfelelő
nek tartanók, ha a megjelölt helyen egy szép 
kilátótorony emeltetnék annál is inkább, mert a 
környék nagyon szép kilátást nyújt. Ennek értel
mében tehát egy körülbelül 30 méter magas 
emlékmű megépítése lenne a legcélszerűbb, mely
ben létesíthető lenne egy kisebb helyiség, ahová 
az összegyűjtött helyi vonatkozású emléktárgyak 
lennének kiállithatók az emlékmű tetején félár- 
bócra felvont nemzetiszinű zászló messzi kör
nyéknek mutatná a helyet. Természetesen hang
súlyozzuk, hogy az egész emlékmű a legmoder
nebb, magyaros motívumban lenne megvalósí
tandó. Elkészítése nagyobb összeget igényel, de 
ennél a pontnál nem szabad tnegakadnunk, mert 
ismételjük, hogy az emlékmű megépítése esetén 
kellő propagálással az országoshirűvé válhatik. 
A környék parkírozását, mely egyébként már 
folyamatban van, tovább kell folytatni úgy, hogy 
az semmi kívánnivalót ne hagyjon maga után. 
Szarvas idegenforgalmi kérdése régi probléma. 
Való tény az, hogy széles lehetőség nyílik ebben 
a kérdésben, tekintettel arra, hogy a község ter-

• mészeti fekvése elsőrangúnak mondható. De. ez 
még nem jelenti azt, hogy a község társadalmá- 

' nak ezen a téren nincsenek kötelezettségei, sőt

ellenkezőleg minden erőnkkel oda kell hatnunk* 
hogy a község szépsége bármilyen tekintetben is 
kidomborittassék. Erre pedig az emlékmű nagyobb 
szabású megépítése feltétlenül alkalmas. Nem 
szabad a dolgot azzal félretenni, hogy hagyjuk 
az egész emlékmű megvalósítását jobb napokra, 
mert eltekintve attól, hogy az immár helyi vonat
kozásban presztízs-kérdés,, magasabb nemzeti 
szempontból is pártfogolandó, mert ébrentartja 
és továbbfejleszti a lélekben azt a tudatot, hogy 
a mostani helyzetünk ideiglenes állapot, melyet 
feltétlenül követnie kell egy szebb és jobb jö
vendőnek.

De hallgassunk egy pillanatra bennünk 
néha-néha megszólaló nemzeti öntudatnak neve
zett érzésünkre. Vessünk egyszer-egyszer számot 
Önmagunkban, idézzük meg néha a múlt idők 
szellemalakjait, vegyük magunkat körül azokkal, 
akik nagy nemzeti ügyekért életüket adták oda, 
gondoljunk hősi halottainkra. Az ő vérük nem 
azért omlott oly bőven Rigától Bagdadig, hogy 
mi. akik helyükbe léptünk megfeledkezzünk mind- 
ama kötelezettségeinkről, melyeknek teljesítését 
szent nemzeti hagyományként adták át nekünk 
utolsó leheletükkel. Akár mennyire is fáj a le
mondás, vessük le magunkról egyszer a koldus- 
rongyainkat, emelkedjünk fel a hétköznapok sará
ból s megtisztult lélekkel áldozzunk egyszer örök 
nemzeti ideáljainknak.

Szarvas lakossága impozáns ünnepségeken 
emlékezett meg 1848 március idusáról

Nagyszabású felvonulás, gazdag mOsorú ünnepségek, 
látogatott közvacsorák a nemzeti Qnnep alkalmából

A nagy nemzeti forradalom 88-ik év
fordulóját Szarvas lakossága impozáns ünnep
ségeken ünnepelte meg. Nagyszabású felvo
nuláson. gazdag műsorú iskolai ünnepélyeken 
és látogatott közvacsorákon a lakosság nagy 
rétegei adtak kifejezést hazafias érzelmüknek, 
a nagy nemzeti forradalom iránti kegyele
tüknek és a szebb jövendőbe vetett hitüknek. 
Az ünnepségekről tudósitóink és munkatár
saink a következőkben számolnak be.

Köravatás és márciusi emlékünnep 
Az ünnepségek sorát az Endrődi-úii 

Magyar Olvasókör nyitotta meg, amely pár 
héttel ezelőtt alakult meg. Csütörtökön este 
Szarvas legfiatalabb kulturális egyesülése ke- 
gyeletes és hazafias lelkesedéssel ünnepelte 
március idusát. A szép számben összegyűlt 
egyesületi tagokat, vendégeket és érdeklődő
ket Sinkovićs János üdvözölte elnöki meg
nyitójában, majd Orosz Iván főszerkesztő 
mondott költői emelkedettségű ünnepi beszé
det az 1848-as március 15-iki eseményekről, 
azoknak nagy nemzeti vonatkozásairól, majd 
vázolta a tanyai lakosság kultúrális munkál
kodásának nagy szükségességét és fontos
ságát. avatta fel az olvasókört lendületes 
beszédével. Ezután vitéz Tepliczky János, 
Kiesnyák Pál, Kurilla Miklós és Varga Béla 
mondtak hazafias érzésektől áthatott beszé
deket, ismertették a márciusi eseményeket és 
az összetartás fontosságát. Janurik György 
a Nemzeti dalt szavalta el nagy lelkesedéssel.
Zászlót avatott a Siratt-Buinal Magyar Olvasókör 

A Sirat ó-Bezinai Magyar Olvasókör már
cius 13-án, pénteken este köri helyiségében 
vacsora keretében gyűjtötte össze tagjait

március 15-ének megünneplésére és zászló
jának felavatására. Pataki István községi 
tanitó, a kör elnöke emelkedett beszédben, 
vázolta az ünnep jelentőségét és kegyeletes 
szavak kíséretében adta át a körnek az új. 
zászlót. Tákos Lajos ipartestületi jegyző tar
talmas, Lelkes Pál lendületes, alapos és 
Bágyoni János beszédeit szeretettel és meg
értéssel fogadták a megjelentek. A megjelen
teket Furár István kisgazda köszöntötte talpra
esett beszédben.

A tanitónfiképző-intézet 
március 14-én, szombaton délutáni, látogatott 
ünnepségén Kollár Ida mondott lendületes 
beszédet, Jeszenszky Á., Gyurkovits G., Ein- 
hardt A., Schaller D. és Ribár M. ügyesen 
zongoráztak. Farkas Edith és Koltai R. szé
pen szavaltak. Nagy sikerrel szerepelt az 
énekkar is vitéz Szomjas Frigyes zenetanár 
vezénylése mellett.

A polgári leányiskola 
március 14-én, szombaton délután rendezett 
ünnepségén az ifjúsági énekkar lendületes 
énekszámai között Frankó G., Szuhaj Zs., 
Behan A., Borgulya E., Korbely Mária szépen 
szavaltak, Szlovák Miklós vallástanár haza
fias és emelkedett ünnepi beszédet mondott. 
Filyó J., Varga M., Lobivcsák M. ügyes dol
gozataikat olvasták fel, SimoA Klári sokat* 
ígérőén, kedvesen zongorázott.

Az ev. elemi Mnlik 
tanulót szombaton délután rendezték meg 
hazafias ünnepségüket. Kondacs Miháiy meg- 
nyitó beszédet mondott,: Tóth M/Erzsébet, 
Medvegy Judit. Láng János. Kronm Pál. 
Zerinváry L. Zoltán ügyesén röy&ták. De



meter Mihály, Kovács Anna dalokat adtak 
elő, Ujfaluczki László, Szakács Zsuzsanna, 
Pásztor Béla, Kovács János, Mravik György, 
Mravik Mihály, Dobrotka István, Szvák Pál, 
Weidenfeld Tibor. Varga Mihály, Hadadi 
Ilona, Folytán Judit, Lilauszki Katalin, Cesz- 
nak Mária, Brusznyiczki Zsuzsanna és Szarka 
Kovács Jolán kedvesen jeleneteket adtak elő. 
Illyés Bálint és Fazekas József elismerést 
érdemlően hegedüllek. Az egyes iskolák ének
számokkal, tornagyakorlatokkal szerepeltek.

A Nyugdíjasok Egyesülete 
este rendezett közvacsorát, amelyen mintegy 
160-an vettek részt. Némelhy Samu elnöki 
megnyitójában emelkedelt szavakkal emléke
zett meg 1848 március 15*éről, majd Szalai 
Sanyi szavalta el a Talpra magyart hatáso
san. Horejsi Ibolya Múlt, jelen, jövő cimű 
hangulatos melodrámáját adta elő ezután 
frenetikus siker mellett, amelynek kísérőzené
jét édesatyja állította össze. A harmónium- 
kiséretet Hegyi József látta el finoman.

Bensőségesen ünnepelt a kisgazdakor.
A Szarvasi Kisgazdakor a Szaivasi 

Gazdaifjak Önképzőkörével együttesen ün
nepelte meg március 15-ét a Vigadóban szép 
érdeklődés mellett. Kresnyák Pál megnyitója 
után állva hallgatta végig a közönség Pri- 
belszki Bözsike „Hiszekegynél. Kolompár 
János ügyesen adta elő a Nemzeti dalt. Dr. 
Dörnyei Béla gondolatokban gazdag, szépen 
felépített beszéde képezte az est fénypontját. 
Kiszely Ziza ügyes szavalata megérdemelt 
sikert aratott. Az ifjúság nevében Lászlóffy 
István tartott mélyértékű beszédet. Vitéz 
Tepliczky János beszédében a Kormányzót 
éltette. Kiszely Mihály, Nagy Lajos bihari 
lapszerkesztő, Litauszky Mihály és Szloszjar 
Pál beszédeiből a márciusi nagyokra való 
emlékezés és a hazafias érzés vetült ki, 
Czinkoczky Bözsike dalszámokat, az Első 
Magyar Zenekar a Himnuszt és a Kisgazda 
indulót adta elő ezzel téve bensőségesebbé 
egyetlen magyar ünnepünket.

A Szarvasi Iparosinak Önképzőköre 
március 14-én este rendezett műsoros-est ke
retében gyűjtött egybe nagyszámú hazafias 
közönséget március 15-ének megünneplésére, 
áz Ipartestületbe. Az ünnepi beszédet Korim 
Kálmán gimnáziumi tanár tartotta, vázolva a 
márciusi események jelentőségét. Mély gon
dolatokban bővelkedő, széles eszmei területet 
felölelő beszéde a legnagyobb hatást vál
totta ki. Az est műsorát dalszámok, szavalat 
és dialóg tették felemelővé.

Tessedik iskolája, 
a középfokú gazdasági tanintézetvasárnapdél- 
előtti ünnepségén Simonka László tartott 
emlékbeszédet. Sebő Ernő és Batta Lajos 
szavalataikkal kedvesen színesítették a műsort, 
amelyben még az ifjúsági zenekar és ének
kar szerepelt lendületes igyekezettel.

Istentiszteletek, ünnepség a Kossuth-tóren.
Vasárnap délelőtt az összes templomok* 

bán ünnepi istentiszteleteket tartottak. A tes
tületileg kivonult iskolák, hatóságok, egye
sületek előtt az ev. ótemplomban Szelényi 
János ev., a református istentiszteleten Halász 
Szabó Imre ref. lelkész, a r. kát. templomban 
Fetzer József esperesplébános, pápai kamarás 
méltatták a márciusi napok jelentőségét. Dél
után a szarvasi Frontharcos Csoport megren
dezésében Szarvas lakossága együttes fel
emelő ünnepséget tartott a Kossuth-téren. A 
hatóságok, egyesületek, iskolák lobogóik alatt 
vonultak fel. Ekkor mutatkozott be először 
Szarvas közönsége előtt a Levente-Egyesület 
zenekara is. Horejsi Antal karmester mesteri 
vezénylése mellett felvonuló és pompás zenét 
szolgáltató, diszes új ruhákba öltözött zenész- 
leventék festői látványt nyújtottak. Szarvas 
közönségének a szivét azonnal meghódították, 
pár hónapi szorgalmas munkájuk gyönyörű 
eredményéért pedig a legteljesebb elismerést 
vívták ki. Pattogó indulók, imádságos nem
zeti énekek előadásával bizonyították be 
karmesterük nagy hozzáértését és a zenekar 
minden tagjának nagy lelkesültségét. A 
Kös^üth-téren több ezernyi közönség efőtt 
tartott Hazafias ünnepségen dr, Tdfh Pál 
-szággyüféü Képviselő mondqttv lelkes beszé

det, Sebő Ernő és Batta Lajos gazd. tanin. 
növendékek szépen szavaltak, a Szarvasi 
Dalkar pedig dalszámokat adott elő.

Márciusi ünnep a kereskedelmi iskolában

A helybeli kereskedelmi női szakiskola 
növendékei is megünnepelték a 48-as ese
mények emlékét. Vasárnap délután 4 órakor 
gyűlt össze az ifjúság a gimnázium második 
emeleti nagytermében, ahol a tanulmányi 
tanács tagjai dr. Tóth Pál elnökkel is meg
jelentek. A műsoron Darida Margit növendék 
egy szavalattal, Kugyela Mária egy ünnepi 
beszéddel, Brózik Sári Miklós Vitéz egy mély
érzésű és lendületes alkalmi költeményével 
és Podhradsi'ky Mária egy felolvasással sze
repeltek. A felemelő ünnepség a Magyar 
Hiszekegy-el ért végett.

A gimnázium márciusi ünnepélye
Vasárnap délután 5 órától folyt le a 

gimnázium tornacsarnokában hatalmas kö
zönség jelenlétében a gimnáziumi tanulóifjú
ság márciusi ünnepe. A műsort a kiválóan 
betanított zeneszámok uralták és tették von
zóvá. Váradi Antal fenséges tárgyú ódáját 
Bárány József VIII. o. tanuló szavalta el és 
a 48-as eseményekből leszűrendő tanulsá
gokat és igazságokat az eddigi megszokott 
módtól eltérő formában Harmati György VII.
o. tanuló vetítette rutinos előadásban a hall
gatóság lelki szemei elé. Chován magyar nép
dalváltozatait jó színezéssel Polónyi Gyöngyi
III. o. tanuló interpretálta. Kedves volt Kelle 
Margit és Kellő Margit négykezese és igen 
hatásosak voltak a Szederkényi Nándor zene
tanár által ügyesen betanított és vezetése 
mellett szép összhangban bemutatott: Lavotta 
Szerenádja, Vincze: Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország..., Brahms Magyar táncai 
és Erkel Hunyadi indulója. Valamennyi sok 
tapsot kapott. Szépen szerepelt aztán az ifjú
sági énekkar Liszt Ferenc ünnepi dalával.

M inden  Asptrtn • tablettán 
a „8aytru kereszt látható. 
Bayer-kereszt nélkül nincs 
tehát Aspirin-iabletta. Saját 
érdekünkben erre ügyeljünk.

A KIÉ ünnepség*
Délután tartotta meg a szarvasi KJE márciusi 
emlékünnepélyét, amely alkalommal az Árva* 
ház dísztermét zsúfolásig megtöltötte az ér
deklődő, hazafias érzelmű közönség, mely 
ezúttal is kicsinek bizonyult. Három egyfel- 
vonásos írredenta színjáték, ének és szavalat 
tették változatossá az est műsorát. Mrsan 
Mancika behizelgő lágy hangján énekelte el 
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.. . 
cimű dalt, zongorán kisérte Rohoska Jenő 
tanitó. Az est kiemelkedő pontja a tündérek 
játéka volt. Tusjak Bözsi tündérkirálynői sze
repében bájos megjelenésével, otthonias já
tékával aratott megérdemelt tapsokat. Jánov- 
szky Mancika, mint a magyar hazáért imád
kozó tündér könnyig megható jelenetével, 
természetes könnyed játékával aratott sikert. 
A többi szereplők is, Frecska Bözsike, Mla- 
donyiczky Olga. Sovány Mancika. Barecz 
Annuska és Tusjak Juckó kitűnően, nagy 
hozzáértéssel játszottak. Megérdemelt tapso
kat aratott még Tusjak Juckó, Mladonyiczky 
Olga, Jánovszky Mancika és Sovány Man>- 
cika. A  férfi szereplők közül ifj. Holub János 
48-as honvéd sa&erepébpn brillírozott. Klimai. 
Mihály a töleipegszojiotfíeihetsétóe! szavaira  ̂
el Gyökössy Endre: »Lesz ,méf országink" 
cimű verséf Jók voltak a többi azéreplők Ki'

Jánosik György, Jánovszki György, Glembocki 
Pál, Bertók György, Szirony György, Hanzel 
Jenő, Frecska György, Jánosik Mihály, Ker- 
gyik András és Ábrahám Pál is hozzájárul
tak az est sikeréhez. A tárogatókiséretet 
Uhljar János játszotta nagy hozzáértéssel és 
igyekezettel. Á színpad díszítése Bukovinszki 
Jánosné Ízlését dicséri. A KIÉ ezen előadá
sával is megmutatta, hogy a hazafias érzelem 
s a vallásosság útján kiván haladni. A való
ban felemelő ünnepély a Himnusz elének- 
lésével ért véget.

Közvacsorák
Este a Polgári Körben ünnepi vacsorát 

rendeztek, amelyen dr. Schauer Gábor járási 
főszolgabíró mondott hazafiságtól izzó, remek- 
bekészült beszédet. Utána Bartos Pál ev. 
lelkész, Regős János, Ribárszky Pál és vitéz 
Tepliczky János beszéltek. — Az Ipartestü
letben is szép számú ünneplő közönség gyűlt 
egybe. Medvegy Miklós üdvözlőszavai után 
Krón Ferenc árvaatya lelkész mondott ha
tásos, gondolatoktól gazdag lelkesítő és re- 
ménytkeltő beszédet, majd dr. Dörnyei József 
ügvvéd, a testület ügyésze méltatta az ün
neplés fontosságát lendületes szavakkal. A 
Nyilaskeresztesek a Bárány-vendéglőben ün
nepeltek. Itt Kurilla Miklós beszélt nagy lel
kesedéssel a márciusi napokról, a 48-as 
ifjúság gyönyörű vívmányairól és összetar
tásra buzdította a megjelent nagyszámú ün
neplő közönséget.

Öcsödön
is lelkes hangulatban ünnepeltek. Délelőtt 
ünnepi istentisztelet volt a ref. templomban, 
majd a Hősök Emlékműve előtt rendeztek 
ünnepséget, amelyen Bajkay Lajos mondott 
hatásos emlékbeszédet. Daru Kató, Tóth Endre 
és Olasz Károly szavaltak, a dalárda haza
fias énekszámokat adott elő. Este a körhe
lyiségekben ünnepi közvacsorákat rendeztek, 
amelyeken a körelnökök ismertették a nap' 
jelentőségét.

Kondoroson
Hazafias lelkesedéssel ünnepelték Kon

doroson is a nagy nemzeti jog- és szabad
ságeszméknek ünnepét. A községháza előtt 
több százra menő polgár áldozott kegyelettel 
a nagy napnak, a magyarnemzet nagyjelerv- 
tőségű ünnepe emlékének, de némán ; a nagy 
ünnep nagy jelentőségének minden méltatása 
nélkül. A kondorosi polgárság úgy adott ki*' 
fejezést hazafias érzelmének, hogy egy pár 
percre megállt a hősök szobra előtt és szr 
vében áldozott a nagy nap emlékének.

Csabacsűdön
Felemelő műsorú ünnepség keretében 

átdozott a márciusi nagy napok emlékének 
a csabacsűdi Kossuth-Kör. A nagyszámú 
hallgatóság együtt énekelte áhitatosan a Him
nuszt. Molnár Bözsike „Hiszekegy" szavalata 
után Sinkovicz János üdvözölte az ünnepid' 
két. Kepenyes István „Talpra magyar“-ja 
után Lászlóffy István nagy hatást kiváltott 
ünnepi beszéde ragadta magával a hallgató
ságot. A „Kossuth sirja44 cimű költemény elő
adása (Frankó Bözsike) után „Kossuth ke- 
sergő"-jét énekelte Kovács Pál, meleg hangja 
megremegtette a sziveket.Monológ,tánc-bemu
tató, szavalat, falusi történet és tréfás jelenet 
tették változatossá és emelkedetté a benső
séges ünneplést.

h í r e k

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason március hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délalStt 

tót, úrvacaoraoaztással, az újteznplornban magyarnyelvfr 
istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kai templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise. 10-kor szentbeszéd és nagymis«, 
délután 4-kor litdnia. Hétköznapokon fél'8-kor kismise. 1

Szarvason református istenUsztéletet tartanák" 
; vasdirrap délfetCtt1 IQ órától'oá ÁrvotiAz dísztermébe«'' 
KondtroflMi mindem hónap második vasáma&Jándéiutám

i 2 órahpr vaui istentisztelet kfî ségj iskolában.



Nagy részvét mellett temették el 
Schwarz Gyula gazdasági főtanácsost

Hétfőn reggel pillanatok alatt járta 
be egész Szarvast a hir, hogy Schwarz 
Gyula csabacsűdi földbirtokos, gazda
sági főtanácsos, Békés vármegye tör
vényhatósági bizottságának választott 
tagja Budapesten rövid, de súlyos 
szenvedés után meghalt. A széles 
körökben jól ismert csabacsűdi föld- 
birtokost nagy részvét mellett kedden 
délután temették el Budapesten a Ke- 
repesi-temető halottasházából. A teme
tésen a halott kiterjedt rokonsága és 
baráti köre nagy számmal vett részt. 
A gyászszertartást dr. Hevessi Simon 
főrabbi végezte, majd dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselő, a szarvasi 
választókerület és Csabacsűdy János, 
Csabacsűd község főjegyzője Csaba- 
csűd község nevében búcsúztak el 
az elhunyttól. Schwarz Gyula munkás 
életében is mindig nemes lelkületéről 
tett bizonyságot. A földbirtok-reform 
sorén birtokából igen jelentős részt 
hasítottak ki, harcolt is ez ellen, de

amikor a küzdelem részéről elveszett, 
nem a bosszú vágya fűtötte, hanem 
megértéssel igyekezett a telepesek 
szolgálatára állni és Csabacsűd köz
ség önállósításához ő adta meg az 
első kölcsönt, valamint az adófizetés 
pontosságával lehetővé tette annak 
életképessé tevését. Halála előtt is a 
szive sugallatát követve nagyobbösz- 
szegű alapítványt hagyott a* szarvasi 
M. kir. Tessedik Sámuel Középfokú 
Gazdasági Tanintézetre, amelynek ka
mataiból szegény tanulók taníttatását 
segíti majd elő, azonkívül megvetette 
alapjait Csabacsűdön egy gyermek- 
otthon létesítésének. Csabacsűd köz
ség elöljárósága most osztja ki pár 
nappal ezelőtt kiutalt 30 mázsás búza
adományát az ínségeseknek. Csaba
csűd község lakossága is kegyeletes 
emlékezéssel gondol a környék leg
nagyobb földbirtokosának elmúlására, 
akinek emlékezetét jólelkű alapítványai 
hosszú időkig fogják megőrizni.

—  A „János vitéz" Szarvason. A Szarvasi 

Gazdaifjak Önképzőköre húsvét szombatján 

ügyes műkedvelőivel a „János vitéz“ cimű 
daljátékot adatja elő. A közönség körében 

máris nagy érdeklődés mutatkozik, amit a 

rendező egyesület eddigi sikeres előadásai 

joggól váltanak ki.

— Böjti áhitat. Kondoroson a csütörtök 

délután rendezni szokott istentiszteleten ven

dégszónokok szerepelnek. A múlt héten Cho- 

van József csabacsűdi lelkész tartott igen 

épületes egyházi beszédet. Legközelebb Tátrai 

Lajos, Rohály Mihály és Mine János mon
danak böjti beszédeket.

Ne küldjük leányainkat külföldre!
A külföldi iskoláknál többet nyújt a budapesti

BaársMadas
református leánynevelő intézet.

Alapos nyelvi kiképzés. 8 osztályú líceum. 
Internátus. Továbbképző. (Gyors- gépiró, főző- 
és varró-tanfolyam. Buda legszebb és leg
egészségesebb helyén, Lörántffi Zsuzsanna út 3.

Teljesen modern berendezés. Mérsékelt árak. 
Kívánatra tájékoztatással szolgál

az Igazgatóság.

Ili

— A Hangya alakuló közgyűlése. Vasárnap, 
március 22-én délelőtt háromnegyed 11 órakor 
a szarvasi Vigadó nagytermében tartja meg 
alakuló közgyűlését a Hangya Szövetkezet. 
A gyűlésen megjelenik Varga László mező
gazdasági kamarai titkár és vitéz dr. Orbán 
Gábor a Hangya Szövetkezet főtisztviselője, 
akik részletesen ismertetni fogják a Hangya 
célját és az alapszabálytervezetet. Hangoz
tatni fogják a Hangya előnyeit és a szövet
kezet szükségességét. Az alakuló közgyűlésen 
választják meg az igazgatóság és felügyelő
bizottság tagjait. Ekkor ejtik meg az alkal
mazottak választását s állapítják meg a szö
vetkezet indulásának időpontját és a fog
lalkozási ágazatot.

A  P L E T Y K A
Széli Lajos-Miklós verse

A pletyka undok sárga arca rút, mini a 
hidra száz feje, fullánkot lövel feléd, 
megparittyázza a jóság becsületét 
és csak forog-forog ez az ördöghinta.

Leköp undoksággal, gúnnyal, vérrel, sárral, 
vipera szóval komisz hullává dagaszt, 
karriéredben lemarasztal, megakaszt, 
sohase birkózol meg az ördögvárral.

Légy te magad akár a Grállovag, derék 
szívednek vágya tisztaság, jóság, béket 
azért megmar és ott marad az emléke 
rajtad s te rólad csipog gúnydalt a veréb.

A pletyka undok sárga arca rút, tolvaj 
kisértet járás, félős lélek-kelevény, 
izibe csapj le rá, légy kegyetlen, kemény 
és igy becsületed nem lesz olvadó vaj.

—  Hazafias ünnepély. Az állami elemi iskola 
egy heti lezárása miatt nem ünnepelhette 
meg március 15-ikét. Ezért 22-én délután 3 
órakor tart hazafias ünnepet, á már előzőleg 
betanult műsorral. Minden érdeklődőt szíve
sen lát és adományt kér szegényei segé
lyezésére.

— A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület vasár

nap, március 22-én délután 2 órakor rendes 

ülést tart a gimnáziumi otthonában. Az ülés 

után könyvkiosztás.

A Pannomtenger mesemondója 
(Vádi János)

— Tanulmány — (1)

A vidéki magyar író sorsa örökös küz

delem. Állandó harc, de állandó megbékélés 

és megnyugvás is. Élete harc az oly sokszor 

megnyilatkozó közönnyel, minden vidéki meg

nyilatkozásban kicsinyességet és minden vi

déki íróban tehetségtelent hivő fővárosi le- 

becsmérlő kényurasággal. harc a megélhe

tésért, harc a nyomorúsággal, magányossággal 

és harc önmagával. A vidéki író sokszor és 
legtöbbször polgári foglalkozások keretei kö

zött kénytelen leélni életét, hogy morzsányi 

keresetével biztosíthassa magának és család

jának a megélhetést. Apró kicsinyességek, 
földi hántások, lenézések és megnemértések 

között éli gondterhelt napjait, alkotó éjszakáit, 

amikre a napi polgári munka nagy fáradalma 

von békítő ködöt, de mégis, ha keservekkel 

telve is, álmodja merész álmait, amiknek pa

zar szépségeit és tobzódó színeit a természet 

millió csodái, a táj és környezet pazar ki

virágzásai és éltetései színesítik.

A vidéki író meleg szivén és a benne- 

élésén át látja a vidéket, a magyar vidék 

speciálisan magyar és eredeti lelkét. Ö nem 

egy-két napos tanulmányúton, szórakozás 

közben kóstol bele a vidéki élet sokszínű*

ségébe, ő beleszületett származása, ő benne 
él sorsa és elhivatása révén. Az ő számára 

állandóan nyitva vannak a nép lelkének 

gazdag tárházai, ő bányászként kutat állan
dóan a multi emlékekben, szókincsekben 
gazdag hombárjaiban, az ő szemei állandóan 

az alföldi síkok mélységeit, a dombvidékek 

hegyormainak magasságait figyeli, övé a dalos 

pacsirták szava, a pusztaságban sírdogáló 

komondorok őrtálló panasza, a vizek minden 

színe, a délibábok és aranyhídak minden 

álma és szépsége.

A vidéki író benne él a természetben 
és talán ez teszi őt sorsának moslohaságá- 

ban is megnyugvóvá. továbbküzdővé és min
den földi fölé emelkedővé. A vidéki író ter

mészet- és állatbarát, megérlő.pajtásai a füvek, 

fák, csillagok, a bogarak, lepkék és madarak, 

a színek és az illatok. Hogyne lenne ilyen 

környezetben és ilyen barátok között vissza

vonuló a nagyvilág lázas törtetésétől, a te

hetségtelenek hajszájától és emberi csalódása 

mellett is boldog, tovább álmodozó és min

dig reménykedő.

A vidéki írók barátai nem a fővárosi 

magas méltóságokból, az irodalmat és mű

vészetet uraló hatalmasságokból kerülnek ki. 

Azok nem igen tudnak felemelkedni a ma

gyar vidéki élet különös lelkületéig. A ma

gyar vidéki iró barátai az ekeszarva mellett

is dalolgató béresek, iromba ásókkal dolgozó 

zselléremberek, a kalibák ajtaja előtt meleg 

nyári estéken csendesen pipálgató öreg cső

szök, a pusztákon élő gulyások, kanászok, 

csikósok, az erdők ritkabeszédű kerülői, az 

udvarházak kedélyes, mindig vendégre váró 

melegszívű gazdái. A vidéki író barátja a 

balatoni halász, a kúnsági pákász, a dunai 
madarász. Barátja a falvak ügyefogyottja, 

a tanyák foltozó vargája, az országutak kó

bor cigánya. A vidéki író az igazi magyar 
szépségeket, nyelvi és szokásbeli formákat 

és kinyilatkozásokat öreg pásztorok ajakáról, 

szaporabeszédű falusi asszonyok emlékeze
téből, ritkán, de akkor okosan szóló juhászok 

szavaiból lesi el. De néki dalol a mező pa

csirtája, az erdő fülemiléje, a nádasok rigója. 
Néki üzennek a messziből a kolompok, ha

rangok szavai, a magyar csillagos éjszakák 
pásztortüzes, kurucbúsulásos hangulatai* A 

vidéki író szívében talál visszhangra a ma

gyar falvak, tanyák nincstelenjeinek, zsellér

jeinek keserű panaszai, szenvedő anyák sirá

mai, tüdővészes, elsatnyult magyar gyerme

kek fájó jajongásai. Néki üzengetnek a vi- 

horláti szelek, a brassói havasok, a bánsági 

fájdalmak. A vidéki iró éli a vidéki életet, 

álmodja a magyar paraszt álmait és szenvedi 

a vidéki magyarság örök bajait.

(Folytatjuk.)’



HETENKÉNT
írja i OROSZ IVÁN'

Magyar rapszódia
Liszt Ferencről, a XiX. század nagy vezérlő 

egyéniségéről Guy de Pourlalés, a kitűnő élet
rajzíró azt mondja, hogy „műveiben és életében 
egyaránt az volt ez uralkodó parancs : törekedni 
az Ideál felé‘\ A magyar származású, sopron- 
megyei, doborjáni születésű Liszt Ferenc kilenc 
éves korától kezdve, amikor 1820-ban először 
lépett fel Sopronban Riesz lendületes Esz-dur 
versenyével és az első hatalmas sikeréi aratta 
az improvizációk pazar egyéni színskálájával, vál
tozatos, sillerekben gazdag életén át egészen 
1886, július 31-ig, Beyreulhban, a wagneri álmok 
csodálatos megvalósulási színhelyén bekövetke
zett haláláig ezt az Ideált hajszolta. Hajszolta és 
megtalálta. Életének ezerféle változata, 1122 műve 
mellett ezt igazolja az, hogy a szeretet és mű
vészet szent városának egyik megalapítója és a 
költészet Szent-Gráljának egyik helytartója volt 
leánya Cosima és a halhatatlan Wagner Richárd 
mellett. A magyar föld és szellem megnyilvánu
lásai határtalanok és Liszt Ferenc nagy zsenije 
a magyarság örök rapszódiájának aranycsengésű 
fellobbanása. A rohanó évek és évszázadok 
száguldó irama sok, nagyon sok dolgot temet el, 
de a nagy szellemek megnyilatkozásai égő fonál
ként húzódnak át a világmindenség tündöklésén 
és a feledés fátylának ködös homályán. A magyar 
Liszt Ferenc is ezek közül való, aki magyarsága 
mellett szivével oly gyakran nyilatkozott. Kell-e 
szebb nyilatkozat, mint a pesti árviz alkalmával 
Budapestre irt levele és az, hogy hangversenye
ket rendez az árvízkárosultak javára ? A költő 
a nagyvilágé, a zenész mindenkié és igy nem is 
szabad csodálkoznunk, hogy Liszt Ferenc nagyon 
keveset tartózkodik hazájában. Ha itt marad, tán 
csak egy zongorista marad, mig igy a világ 
művésze, a lelkek vigasztalója, a költészet fel
avatott mestere lett. Mesterré, művésszé Bethoven 
csókja avatja fel már 11 éves koréban és az 
élmok kábítását nem kisebb ember ismerteü meg 
vele, mint a hegedű nagy bűvésze : Paganini. 
De ő nemcsak virtuóz lett, túlszárnyalva nagy 
mestereit: Csernyi, Salieril, Paert és Reichát, de 
művészi beélései is páratlanokká váltak. Kifeje 
zésmódja műveit Chopin és Berlioz mellé emeli, 
sőt az egyházi zenében még magasabbra is 
Miséi, oratóriumai, kantáiéi egy Istenben teljesen 
felolvadt ember Ideált kereső nagy lelkének gyö
nyörű alkotásai és egy földi csalódása után éle
tével is igazolni akarván a földiek kicsinyessé 
gét, lelkének felvágyódó röptét, abbé lesz. egy 
szerzetnek kisebb rendfokozatát felvéve, hogy úgy 
közeledhessen minél mélyebbre és magasabbra 
az Eszme és Eszmény felé. E misztikus exlázis* 
bán találkozik a katolikus Liszt és a protestáns 
Wagner, hogy együttes elképzeléssel valósítsák 
meg a weimári álmok szent titkait Beyreulhban, 
a wagneri amphitheatrum felépítésében, amely 
nemcsak Wagner hatalmas és egyedülálló szel
lemének lett a temploma, de a modern zenei 
szellem és modern zeneművészet elbonthatatlan 
fellegvára. Számunkra, magyarokra különösen 
nagy büszkeség ez, hogy a germán és a magyar 
szellem összhangja alkotta meg ezt, de nékünk 
Liszt Ferenc annál is inkább kell, hogy büszke
ségünk legyen, mert a magyar népzene lendüle
tes rapszodizálásával elsőnek vezette be a ma
gyar népi elemekei a művészi feldolgozásba. 
Liszt rapszódiái a magyar népi lelket emelik fel 
a művészi fantázia és technikai bravúr magas
ságaiba és általa lett szalonképes a magyar mo
tívum. Liszt Ferenc pompás bizonyítványt állí
totta ki népünk dalkincsének szépségeiről és utat 
mulatott a továbbiakra, amelyben Bartók Béla 
és Kodály Zoltán gyűjtései és feldolgozásai oly 
nagy és páratlan eredményeket értek el. Liszt 
Ferenc halálának ötvenedik évfordulója alkal
mából tisztult lélekkel és szárnyaló összhangza- 
tokkal, magasbalendült szépségvágyakkal hódo
lunk a mi Liszt Ferencünk előtt és lelkünk egybe
forrt kótusa a hit és a kegyelet, a megbecsülés 
és a hála összhangjaival veri ki a magyar élet 
rapszódikus ütemeit a múlt emlékeztető hang
szerein. Zeng a lelkünk.. rá-rádobbant szivünk 
és a jubiláns visszaemlékezés dallamos hangjai

bizodalmas hitlel kovácsolják eggyé a jövendő 
zengő rapszódiáját. A félrevonultak, a magányos
ságban is a tiszta szépségeket keresők, az emberi 
rosszindulat megnyilatkozásaitól félreállok, a földi 
barátság önzésén túli álmodozók kegyeletes áhí
tatával állunk mi is be az ünneplő világ zene
világába és ha rádiónkon felcsendülnek a liszli- 
lélek kinemesült hangjai, szivünkkel adva dicsé
retet a szellem csodás hatalmának és nézünk 
fel Liszt Ferenc örök lelkisége felé, amely fel
emelkedik minden gyűlölködésen, a kicsinyek 
törtelésén, a földi hiábavalóságok poklos már- 
tiromságán.

—  Májustól a MAVART veszi át a Szarvas —
Kunszentmárton-i autóbuszjáratot. Az elterjedt 
hirek szerint a MAVART május 1 -töl álveszi 
a Szarvas — Kunszentmárton közötti aulóbusz- 
vállalalot, amely eddi£ magánkézben volt. 
A menetrendet is módosítani fogják. Öcsödre 
este is beállítanak egy járatot. A nyár folya* 
mány vasárnaponként Szarvason át Kunszent- 
márlonból Hajdúszoboszlóra indítanak egy 
járatot. ________

Hullanak a bilincsek
Hitler Adolf német vezér és kancellár, o 

német népnek egyszerű iparosemberből lett nagy 
felszabadítója, a múlt héten újabb világtörténelmi 
fények elé állította az európai politikai élet irá
nyítóit, akik a világháború lezajlása óta érzé
ketlen hideg szívvel, görcsösen tartják kezükben 
azokat a rabbilincseket, melyeket az úgynevezett 
„békeszerződésekkel“ raktak a „legyőzött“ népekre. 
A Vezér a német birodalmi gyűlésen bejelentette, 
hogy miután Franciaotszág beláthatatlan követ
kezményekkel fenyegető katonai egyezményt kötött 
Szovjetoroszországgalt Németország nem tarthatja 
be tovább a locarnói szerződési, mely többekközt 
a német Rajnavidék egy részéi katonaság mentes 
semleges zónának nyilvánította, éppenezért intéz
kedett, hogy ezekre a helyekre a német csapa
tok bevonuljanak. Világtörténelmi jelentőségű be
szédében azonban Hitler kancellár hangsúlyozta, ’ 
hogy Németországot ebben a lépésében békés 
szempontok vezérlik és hogy hajlandó Francia- 
országgal és Belgiummal 25 éves megnemtáma
dási szerződést kötni és a Népszövetségbe vissza
térni. Ezzel a lépésévéi Németország a tőle elveit 
gyarmatoktól eltekintvé, a békeszerződések úgy
szólván minden bilincsét lerázta. Néhány év alatt 
elhárította magáról a Jóvátételi terheket, népsza
vazás útján visszaszerezte a Saar-vidéket, majd 
megszüntette a rá rótt katonai korlátozásokat és 
most máról holnapra megszüntette a Rajnavidék 
fölötti gyámkodást. A hulló bilincsek csörgésének 
biztató zenéje jól eseté és jól esik a fülünknek, 
különösen mint a jelen esetben, amikor régi fegy
vertárs bilincseinek hullásáról van szó, akinek 
bátor vezére nagy beszédében most is hitet tett 
az igazságtalan békék revíziójának sürgőssége 
mellett. A világpolitika vezetőtényezői általában 
csendes csodálkozással veszik tudomásul az új 
német lépést és a kérdést a Népszövetség ülése 
elé viszik, melynek tárgysorozatán ott fog sze
repelni az olasz — abesszín háború liQuidálásának, 
úgyszintén a német kérdéssel kapcsolatosan egy 
esetleges újabb európai háború elhárításának 
kérdése, melynek során a vilápolitikai konster- 
nációkból ítélve, remény van rá, hogy kormá
nyunk céltudatos külpolitikai orientációi nyomán, 
a mi trianoni rabbilincseink is lazulni fognak s 
lassan lehullanak a múlt ködébe.

— Évi rendes közgyűlés. A Szarvasi Sakkor 
március 31-en, kedden este fél 9 órakor tarlja 
évi rendes közgyűlését az Árpád-szállóban.

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, Szarvas. Telefon: 7.

HELYEZKEDJEN EL!
BIZTOS JÖVEDELMŰ TRAFIKBAN.
Trafik kezelőségek mér 500 pengő biz
tosítéktól és havi 80 pengő fix jövede
lemtől állandóan kaphatók. A legbizto

sabb tőkeelhelyezés I

„BUDAPESTI DO H ÁN YTÖ ZSDÉSEK 
SZÖ VETK EZETE11

Budapest, Kertész u. 39. (Dupla válaszbélyeg.)

—  Megjelent az Aranykalász 7-ik száma.
A Szarvasi Tessedik Sámuel Középfokú Gaz
dasági Tanintézet ifjúsági önképzőkörének 
gondosan szerkesztett lapjának hetedik száma 
most került ki a nyomdából. A csinos kiál
lítású folyóirat vezetőirása március 15-ikének 
méltatásával foglalkozik. A lendületes cikk 
Simonka László tollából került ki és azt az 
ünnepi diszgyűlésen is előadta. Bordács Ist
ván II. éves növendék „Az alföldi kisbirtokos 
gazdálkodása" cimmel értekezik és cikkében 
különösen a mezőtúri tanyai viszonyokat 
ecseteli ügyes meglátásai alapján. Krausz 
Gyula a péti műtrágyagyár jelentőségéről irt 
értékes beszámolót. Simon Imre hangulatos 
novellája mellett öreggazda- és hírrovat szí
nesítik a lapot, amelynek ára 30 fillér.

—* Filléresvonat Budapest Nyugati-pályaudvarra.
Március 22-én megfelelőszámú utas jelent
kezése eselén a MÁV filléresvonaíot közle
kedtet. A menettérti jegy ára a kiállításra 
érvényes belépőjeggyel együtt 5'80 pengő. A 
vonat indul Szarvasról 722, visszaérkezik 
23-án 4'38, Budapestre érkezik 10'41, indul
23-án 1*20 órakor.

—  Kedvezményes utazási igazolványok Buda
pestre kapható Tákos Lajos ipartestületi jegy
zőnél. Ára 1 *30 pengő. Érvényes március
14-től március 31-ig.

THOMAS
D A R IN G

. I)

K I N C S V A D Á S Z O K  

A HUSZADIK SZÁZADBAN

Hajsza: platina, arany, drágakövek, gyöngyök, 
prémek, rádium, émbra, zanza, stb. után.

Tizenhat illusztrációval 

Most jelent meg • Ára 3 pengő 50 fillér 
Megtekinthető minden könyvesboltban

S1NGER ÉS WOLFNER KIADÁSA



—  Népművelési tanfolyami záróvizsgálat. A
helyi iskolánkivüli népművelési bizottság által 
a belterületi IV. kerület részére megszervezett 
közismeretterjesztő tanfolyam záróvizsgálata 
pénteken, március 6-án délután 5 órakor folyt 
le a krakói róm. kát. elemi népiskola tan
termében. A vizsgálaton megjelent a róm. 
kát. iskolaszék és fenntartó részéről Fetzer 
József esperes-plébános, pápai kamarás, a 
vármegyei és helyi bizottság képviseletében 
pedig Wagner Géza gimnáziumi tanár, a 
helyi bizottság ügyvezető elnöke. A tanfolya
mot a beiratkozott növendékek kettő hiján 
mind elvégezték és ezek közül tíznek a bi
zottság végbizonyítványt és a vármegyei el
nökség könyvadományát osztotta ki. A 80 
órás tanfolyamot lelkesedéssel és hozzáértés
sel Hegyi József tanító vezette. A tanfolyam 
dologi kiadásait a tanterem fűtését és világí
tását a róm. kát. elemi népiskola fenntartója 
fedezte. A hallgatók nevében Vajgely Pál 
földmunkás mondott köszönetét úgy a nép
művelési bizottságnak és az előadónak, mint 
az iskola fenntartó hatóságának.

— Magyar Lányok. Ünnepi áhitat száll felénk 
a Magyar Lányok március 15-iki számának 
címlapjáról. Tutsek Anna népszerű ifjúsági 
lapjának minden szava a leányszivekhez szól. 
Pogány Elza kis színdarabja, Z. Tábori Pi
roska, Pécs Gyuláné, Vályi Nagy Géza versei, 
a  népszerű Illik, nem illik rovat tanúskodnak 
a lap megérdemelt népszerűsége mellett. Mu
tatványszámot bárkinek szívesen küld a ki- 
adóhivatal, Budapest, VI., Andrássy út 16. 
Előfizetési éra negyedévre 4 pengő. X

— Előljáróságválasztás Öcsödön. Öcsöd köz
ség képviselőtestülete a múlt héten közgyű
lést tartott dr. Schauer Gábor járási főszolga
bíró elnöklete mellett, amelyen elöljáróságot 
választottak. Az új elöljárók a következők. 
Biró : Oskó Lajos, törvénybiró : Révész Lajos, 
esküdtek: Gácsi Imre. Zuba Lajos, Révész 
István és Révész Sándor, pénztárnok Révész 
László, közgyám Oskó Imre és gazda Gál 
Ferenc lettek. ^  /(

—  A tavaszi divat az új Színházi Életben.
;Guthy Böske cikkében és káprázatosén szép 
képekben vonul fel a pesti divatszalonok leg
gyönyörűbb modelljei a Színházi Élet új szá
mában. Egyik pompás toalett a másik után, 
a tavaszi divat minden újdonsága, meglepe
tése, káprázata elevenedik meg az oldalakon. 
A színházi rész bevezető cikkét Herczeg 
Ferenc irta, aki csodálatosan szép cikkben 
emlékezik meg Paulay Edéről, akinek száz
éves születésnapját ünnepelte meg e Nemzeti 
^Színház. A sportrovatban a német-magyar 
mérkőzés legérdekesebb jelenetei. Bús Fekete 
László regénye. Darabmelléklet: Gerhardt 
Hauptmann gyönyörű színdarabja „És Pippa 
táncol'’. Szenzációs kottásláger, rádióműsor. 
A Színházi Élet 226 oldalas új számának ára 
60 fillér. Előfizetési díj egy negyedévre 6 
pengő 50 fillér. Kiadóhivatala: Budapest, V II, 
Erzsébet-körúl 7.

—  Kunszentmártonnól fogták ki özv. Bednár 
Sándorné hulláját Még ez év januárjában tör
tént, hogy özv. Bednár Sándorné szarvasi 80 
éves idős asszony Halásztelken a Körösbe 
ölte magát. Hozzátartozói több napon át ha
lászokkal kerestették, de a nagy áradás miatt 
nem tudták megtalálni. A múlt héten szom
baton Kunszentmárton határában fogták ki 
az idős asszony oszlásnak indult holttestét. 
Kunszentmártonban temették el.

— Ella Saville a második és az első fele
ségről irt megkapó regényt. Senki sem tárta 
még föl olyan érdekesen, 9zépen és megha
tóan ezt azt örök kérdést. Kit szeret jobban 
a férfi? Első vagy második feleségét? Meg
jelent a Milliók Könyve legújabb száma, ára 
20 fillér, kapható mindenütt.

Minden bélyeggyűjtő
külföldi cseretársat találhat, ha elolvassa a 

SalRNáM Élt# bölyég*apr6hlrdétéfci
rovatát, kibrfóhfyjeitöl: Bped, Etzsébet-k6Mt‘7/

Schwan Gyuláné született Kohner Paula felesége, özv. Schwarz Ignáczné 
született Burger Stefánia édesanyja, dr. Kovács Györgyné született Schwarz Mici, 
Schwarz György, dr. Fábián Béláné született Schwarz Ilonka gyermekei, fájdal
mukban mélységesen megrendülve jelentik, hogy a legjobb férj, fiú, apa és nagyapa

SCHWARZ GYULA
földbirtokos

gazdasági főtanácsos, Békés vármegye törvényhatóságának választott képviselője 
vasárnap, 1936. évi március hó 15-én szorgos munkában eltöltött életének 75-ik, 
boldog házasságának 50-ik évében rövid szenvedés után Budapesten elhunyt.

Gyászolják még Schwarz Györgyné született Geiringer Mária menye, 
dr. Kovács György, dr. Fábián Béla vejei, Hermányi János, Révész Liza, Révész 
GyulatGyörgy, Schwarz Marinka, Schwar? Pál, Schwarz Györgyike, Schwarz Ági 
unokái, sógorai, sógornői és az egész rokonság.

Drága halottunkat március 17-én, kedden délben fél egy órakor temettük 
a kerepesi-úti izraelita temető halottasházából.

(Minden külön értesités helyett.)

— Meghívó. A Szarvasi Hitelszövetkezet,

mint az OKH tagja cég március hó 25-én 

délután fél 3 órakor üzlethelyiségében rendes 
közgyűlést tart, melyre a tagokat az alap
szabályok 37 §-a értelmében tisztelettel meg
hívja az Igazgatóság.

— Közgyűlés. A Szarvasi Iparosiíjak Ön

képzőköre vasárnap, e hó 22-én délután 2 

órától tartja évi rendes közgyűlését.

— Kénezik a beteg lovakat. Szarvas határá
ban, különösen a kákái részen a lovak nagy- 
része rühösségben megbetegedett. A csúnya 
és kellemetlen betegség elleni védekezés és 
a beteg lovak gyógyítása nagy buzgalommal 
folyik. A gyepmesteri telepen egy gázkamrát 
állítottak fel, amelybe egyszerre két lovat 
tudnak elhelyezni. A lovak a gázkamrában 
teljesen elférnek, csak a fejüket hagyják sza
badon és az ötletesen megoldott helyiségben 
ként égetnek, amely a legmegfelelőbb gyógy
szer a betegség gyógyítására. A gázkamra 
napok óta üzemben van, itt fertőtlenítik a 
lószerszámokat és kocsifelszereléseket is, hogy 
e ragályos betegség továbbterjedését meg
akadályozzák. Különös látványt nyújtanak a 
gázkamrában elhelyezett lovak fejei. A nya
kat övező bőr, amely a kén kiáramlását gá
tolja, oly érdekesen simul a lovakhoz,, mintha 
azok legalább is tevék lennének. A gázmű
veleteknek állandóan sok a nézője.

—  A MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSRA félárú 

kedvezményes vasúti igazolványok Ander- 

mannál kaphatók. Érvényes márolus 14-től 
március 31-ig* Ára P 130. Felvilágosítással 

szívesen szolgál.

—; A márciusi BÚVÁR: száznál több képe 
és félszáz tanulmánya, beszámolója, tudo
mányos híre, tudós anekdottája, könyvismer
tetése és folyóiratszemléje a természettudo
mány és a technika világának újabb alkotásait, 
felfedezéseit, találmányait, a közérdeklődés 
előterében álló személyiségeit, intézményeit, 
eseményeit és nagy kérdéseit komoly elmé
lyedéssel és mégis olyan érdekesen ismerteti, 
hogy olvasásközben elragadtatásunk egyre

—  Az Én Újságom.
„Tengeralattjárón a *šA th*
jégvilágban** a cimeZ.
Tábori Piroska regé
nyének, amelyet Az 
Én Újságom számára 
irt. Az apró olvasók 
nagy izgalommal lesik 
hétről hétre a folytatá
sokat Szondy György 
Május hercegnő gyer
mekei cimű meséjéből 
is. Mutatványszámot 
bárkinek szívesen és 
bérmentve köld aJci-. 
adóhivatá- V

fokozódik. Halhatatlanság — csupa érdekes 
téma, kiváló szakemberek feldolgozásában. 
Dr. Bierbauer Virgil, dr. Cholnoky Béla. vitéz 
Fraknóy József, dr. Gebhardt Anlal, Geleta 
József, dr. Hankó Béla, Kessler Hűbéri, dr. 
Okolicsányi-Kuihy Dezső, dr. Pongrácz Sán
dor, Vadász Elemér s mások: a tudomá
nyoknak és az irásművészetnek egyaránt 
hivatolt munkásai. A Búvár márciusi száma 
ennek a nagyszerű folyóiratnak állandó fej
lődéséről tanúskodik.

— Kolbászt lopott a betörő. Özv. Sterbetz 

Gáborné szarvasi lakos lakásából ismeretlen 
tettes kolbászt lopott. A nyomozás folyik.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben március 13-tól március 20-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Augusztinyi 
Mihály és Nagy Mária leánya Mária és le
ánya Anna, Go nbár Mihály és Bencsik Mária 
leánya Judit, Dérczy Antal és Szvák Anna 
leánya Sarolta-Jolán-Ilona, Szakács Mihály 
és Malusik Mária leánya Mária, Maglóczki 
Pál és Pljesovszki Zsuzsanna fia Pál, Bircsék 
Mihály és Rómer Judit leánya Judit, Krajcso- 
vics Pál és Szakács Zsuzsanna fia Pál-János, 
Kalmár Jenő és Fleischer Jolán fia Lojos- 
Imre, Zima János és Rohály Zsuzsanna fia 
Árpád-János. Házasságot kötöttek: vitéz Ne* 
mecsényi Mihály Jánovszki Zsuzsannával. 
Szekretár Mihály Jancsó Annával, Bujdosó 
Károly Sonkoly Máriával. Elhaltak: Molnár 
Sándorné Bacsa Z s u z s a n n a  78 éves, Litauszkt 
Pálné Lestyan Judit 53 éves, Augusztinyi 
Mária 5 napos, Augusztinyi Anna 5 napos. 
Sándor György 73 éves, Koczka Mihály 56 
éves, Medvegy János 87 éves, Polonszki 
György 10 hónapos korukban.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. — Max. hő Csapadék Szélirány
marc. 12

13
14
15
16
17
18

t57 
t3‘6 
t0 ‘6 

-3 
-1*9 
—0’9 
- 2 1

tl94 C 
+174 
tS*9 

+ 79
tio 
tl0*8 
tl3 4

— "kL 
2 8 eső
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—  A Növényvédelem új száma. A cserebogár
pajor egy új eredményes iifásáról ir a Növény- 
védelem és Kertészet legújabb száma. Cik
keket közöl még az almamoly elleni véde
kezésről, a gyümölcsfák metszésének kérdé
séről, az ül telesre alkalmas diófacsemelékről. 
a gyümölcsfák permetezésének az ellenőrzé
séről, az alma törpe- és bokorfákon való 
termesztéséről, a gyümölcsös köztes termé
nyeiről, a fák korhadásáról stb. A dúsan 
illusztrált színes művészi gyümölcsképet is 
közlő kél szaklapból a Növényvédelem ki
adóhivatala (Budapest, Földmivelésügyi Mi
nisztérium) egy alkalommal a Szarvasi Köz
lönyre való hivatkozással díjtalanul küld 
mutatványszámot.

—  Mezőgazdasági vásári vonat indul március 

22-én, vasárnap Budapestre. A jegy ára oda 

és vissza összesen P 5’90. Sürgős jelentke

zést kér és felvilágosilásssal szolgál

ANDERMANN.

— Halál a tigrisvölgyben. Irta: Reginaid 
Campbell. Hatalmas nőstényligris tartja rémü
letben Észak-Sziám rengetegeinek mélyén a 
telep lakóit. Két teákfa-gazda lakik itt csupán 
a Mae Fah folyó két partján, jó pár mér- 
földnyire ugyan egymástól, de azért nem 
annyira, hogy akár naponta is ne találkoz
hatnának. A tigris azonban, mintha csak in
gerelni akarná őket: hiába lesik, hogy fegy
verük elé kaphassák, kegyetlen vérengzései
nek nyomai azonban egyre szaporodnak. Jó
formán nincs nap, hogy ne essék áldozatul 
egy-egy állat vagy ember a telepek benn
szülött munkásai közül s járványszerű, bete
ges félelem lesz úrrá a babonás népen. A 
történések vértől és gyűlöletlől izzó levegő
jében, a szenvedélyek okozta feszültségben, 
az emberi ösztönök vad hajtásai mellett a 
lélek mélyéről feltörő érzéseknek színpom
pája és az őstermészet félelmetes varázsa 
ragad meg bennünket. És a férfijellemek 
acélos tisztasága mellett egy édes leányalak 
üde bűbája ejti meg szivünket. Izgalmas ka
landokban és művészi szépségekben egy
aránt bővelkedő regény. A Palladis Pengős 
Regényeinek sorozatában jelent meg. Nagy 
Sándor könyvkereskedésében kapható.

— Mezőtúri sakkozók Szarvason. A Mezőtúri 
Sakkor kiváló csapata e hó 22-én Szarvasra 
rándul át, hogy az itteni sakkor tagjaival 
mérje össze erejét. A mezőtúri sakkozók igen 
jó játékerőt képviselnek s igy erős mérkő
zésre van kilátás. A versenyt az Árpád-szál
lóban tartják meg este fél 7 órai kezdettel.

—  Strófák a humorról. Humor nincs sziv 
nélkül. Nem véletlen, hogy a humornak ter
mékenyebb talaja a kedély, mint az értelem, 
ezért az angol irodalomban több a humor, 
a franciában több az elmésség. A magyar e 
tekintetben közelebb áll az angolhoz, mint a 
franciához. Hevesi Sándor tartalmas, mély 
tanulmányban foglalkozik a humorral az Uj 
Idők mai számában. Herczeg Ferenc szép- 
irodalmi hetilapját különösen értékessé teszi 
a nagy iró Rákóczi-regényének folytatása és
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w v w w w w w w v w w w

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos
Szarvas, I., Nagybetlehem utca 484.

Készít m ű b ú í o r t művészi tervek szerini! 
Ánlik bútorokat javít!

Kedvező fizetési feltételek!

KIS TŐKÉSEK!
Keresünk trafikos ügyfeleink részére kölcsönt 

500 pengőtől 2000 pengőig.

A  pénzre garanciát és magas 
haszonrészesedést kap.
Forduljon bizalommal „BUDAPESTI 

DOHÁNYTŐZSDÉSEK SZÖVETKEZETE" 
Pénzosztályához. Budapest, Kertész utca 39.

(Dupla válaszbélyeg.)

Zilahy Lajos izgalmas, érdekes és művészi 
új regényének folytatása. Az Uj Idők kiadó- 
hivatala Budapest, VI., Andrássy út 16. bár
kinek küld díjtalan mutatványszámot. Elő
fizetési ára negyedévre 6 pengő 50 fillér, 
egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy 
Sándor könyvkereskedésében, Szarvason.

—  Országos vásárok. A tiszaföldvári vásárt 
március 22-én, a makóit március 28. és 29-én 
tartják meg.

— Diák és gazdász vivóverseny. Március 
22-én délután 4 órakor tartják meg a gim- 
názisták és gazdászok a csapat és egyéni 
vivóversenyt a gimnázium tornatermében. A 
versenyt megelőzőleg kardiskola-vivás bemu
tatásával a versenyszabályok megmagyará
zása lesz. Belépődíj 50, diákjegy 10 fillér.

—  Törekvés—T-BSE I. 6 :0  (2 : 0). Biró : 
Frankéi. Elsőosztályú csapatunk vereségso
rozata az elmúlt vasárnap folytatódott. Békés
csabán a kiesésre álló Törekvés nagy lendü
lettel feküdt bele a játékba, hogy a veszé
lyes zónából kikerüljön, ami sikerült is neki 
és igy a tabella 12. helyén foglal jelenleg 
helyet. Az első félidőben Sipos és Gálik a 
gólszerzők, a második félidőben pedig Gá
lik (2), Valentinyi és Sipos. A vereség elle
nére Molnár jó volt, mig meg nem sérült, a 
védelemből Petykó és Vass II. emelhető ki. 
— Vasárnap .végre idehaza fog játszani első 
csapatunk a mezőperényi Textillel, második 
csapatunk pedig Endrődön játszik bajnoki 
mérkőzést az ETK-al. Mindkét csapatunknak 
igen komoly ellenfele lesz, tehát nagyon bele 
kell feküdniök, ha . pontot akarnak szerezni.

—■ A Hunyadi veresége Mezöberényben. A bé- 
késszentandrási Hunyadi vasárnap Mezőbe- 
rényben 6:0 (2:0) arányban vereséget szen
vedett az MTK-tól. Vasárnap a Hunyadi 
szabadnapos.

— A kondorosi TE kikapott Vésztön. A kon
dorosi csapat vasárnap Vésztőn 5:1 (3:1) 
arányban kapott ki a VSE-től. Vasárnap a 
KTE Mezőtúron játszik bajnoki mérkőzést 
a MSzSC-al.

ÁLLANDÓ és könnyű foglalkozás
helybeli úrnőnek vagy úrnak: előkelő ma
gyar folyóirat előfizetőtáborának szervezése 
helyben és a közeli környéken. Ajánlato
kat a személyi adatok feltüntetésével lapunk 
kiadóhivatala továbbit. Jelige: „Biztos be
vétel*4.

RÉVAI KIS LEXIKONA
szerkesztette : csekei VARJÚ ELEMÉR,s

olyan olvasóknak készült, akiknek gyors 
és tömör felvilágosításra van szükségük.

AZ EGÉSZ EMBERI TUDÁS.
és a mindennapi élet minden terén 
felmerülhető kérdésre akar a mai 
kor színvonalán álló pontos és biztos 
választ adni. Éppen ezért mellőz 
minden idejétmúlt, érdektelen, Holt 
anyagot, az élő anyag pedig leg
újabb, mai vonatkozásban szerepel

RÉVAI KIS LEXIKONA
fontos célja, hogy az egyete
mes tudás modernül illusztrált 

kézikönyve legyen.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  16’— — 16’—
Tengeri morzsolt 1550 — —’—
Árpa (új) . . 14 50 — — —
Zab . . 15'— — —
Lucerna . . 80'— — 100’—
Tökmag . . . .  25'— — —

P U B L I K Á C I Ó

Másfél hold szántóföld eladó, T 111. 117. — Hóz el
adó 111. 436. — Héz eladó II. 555. — Eke, borona eladó 
T II. 21. — Három balczóhalmi kenderföld eladó II. 537..
— Takarmány eladó T 11. 367., T II. 219. — Pótlék Ér
parton eladó, I. 170. — Ház eladó. Zöldpázsit 675. — 
20 hold föld eladó, IV. 232. — Dinnyeföíd Nyúlzugban 
eladó, I. 376. — Tengeriszér eladó 11. 475., III. 319.. 111.. 
192. — Mangolban meder eladó, II. 475. — Akácfák, 
oszlopok eladók 11. 475. — Héz eladó, IV. 435. — Gyü
mölcsös Nyúlzugban eladó. Jel. lehet Demeter kertész
nél. — Használt zsindely eladó, IV. 516. — Tehénjá
rások kiadók, IV. 336., IV. 31. — Három hold föld ta
nyával eladó T 111. 169. — Pelyva eladó. TV.202., III. 
268. — Érparti szőlő házzal eladó, T IV. 258. — Ház. 
eladó IV.. 107. -  Ház, kákái föld eladó, IV. 459. — 
Kákán két legelő eladó« II. 171. — Nád eladó IV. 147.
-  Ház eladó. 1. 542. -  Széna eladó IV. 313. — Te- 
hénjárás kiadó, II. 82., 11. 136., 111. 206. — Tengeriszár 
eladó, IV. 332. — Méhkaptárok, malecok eladók. Jel.. 
Schreiber Lipótnál. — Tanya szántófölddel eladó TIII. 
268/2. — Ház eladó, II. 482. — Tetőcserép és deszka 
eladó. III. 108. — Tanyást keres, T III. 240. — Árpa
szalma, törek eladó T VIII. 41. — Herepéva eladó IV.. 
323. — 19 hold föld tanyával eladó, III. 270. — Kákán 
és Tóniszáláson legelőjárások bérbeadók, takarmány 
eladó III. 149. Olvassa, terjessze a Szarvasi Közlönyt t 
Fizessen elő reá, az újságárusoktól ezt követelje. Tar
talmas újság I

APRÓHIRDETÉSEK
. Eladó Clayton 8-as és Umrath 6-os cséplő 

Bemáth Jánosnál, I., 112._____________

. Békésszentandrási gazdaságban lucerna, 
gyepszéna, tavalyi árpa, zab, lucernaliszt és. 
takarmányrépa van eladó. Érdeklődni lehet 
a gazdasági irodán.__________________ ____

. 500 köbcentis oldalkocsis „Glllet" 
m otorkerékpár 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.

. Halásztelken 2 hold prima szántóföld, Hat
ház alatt 544 O-öl gyümölcsös és IV. kerü
let, 363. számú ház örökáron eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.__________________ _

. Badó 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._____________________

FaUU« aMrfcMrit fa UmU  N A G Y  S A N B O l
WfiÉ>H * S u n d  Kfclhy f a l i  fa UfftMévife. 

' * »jmMj/Bkm, Llarilp "tttt. *  9. mim.


