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Magyarok 
márciusi csodavárása

Irta: dr. Molitórisz Pál

Március a magyarok csodavárásának 
ihletett hónapja. t

Amint eljön a hóolvadás ideje, amint 
messzi délről felkerekednek a tavaszthozó 
-déli szelek, bennünk magyarokban is újul 

erővel ébred fel a csodavárás ősöktől örö
költ érzete.

Március a csodák hónapja.

A korai tavaszi verőfényben bejárjuk a 
kerteket, tekintetünkkel végigsimogatjuk a 
fák mezítelen gallyaits várjuk a feltámadás, 

a megújulás ismétlődő és nagyszeiű csodáit.
Egész magyar életünk, egyetlen, nem

zedékről nemzedékre szálló nagy csodavárás. 
Március pedig az a hónap, amikor ez a sok
szor még magunk előtt sem elismert, de titkon 

élő és izzó érzet külsőleg is kifejezésre jul.
Az első kicsillanó napsugár fényénél 

végigtekintünk a téli álomból lassan ébredő' 
mezőkön; Szemünk a dérböi olvadt ködfek 
hőkbe kutat, de amint szent hittel, mélységes: 
rajongással várjuk, hogy bontakozzék már 

végre egyszer belőle egy népünket megmentő, 
istenien , szép^.c^pdacjölog : megfeledkezünk 
Tarról,."hogy a ' csodákat előidéző mágikus 

^erőknek tőlünk kell elindulniok, nem jut. 
eszünkbe, üogy ezerszer lejárt már a csodák 
ideje, hogy .ip/i már..az emberek, és nemze
tek alkotni y^pyó agyából . és erőt jelentő 

pörölycsapásaiból születnek meg az .új nagy 
csodák. ;

És mégis, hogy március marad a ma-; 

?gyarok csodayárásánalí hónapja annak nagy 
‘ oka van. .Ősöktől« örökölt emléket őrzünk*
■ ' v : • •. ».ii *'n v- ^
agyunk titkos rejtekeiben egy valóban 'hagy- 
rnárciusi csodáról, egy mindennél szentebb; 

márciusról. VáiJiiki^ííj.'feátha egyszer újra' 
visszatér az a csodálatosan ,szép nap. j

Nekünk•^fearva'siđkKak' 'pedig március-* 
hoz még ezenfelül is fűződik egy nagyszer^ 
emlékünk. ?& lánÁiftc* kff*öHuiVk> sénki sémi 

aki ne erhtékfedntí'és^l^szterélhié^beszéln^ 
anól a boldog fttodpröl.-Azökröí’íftsr'* órákról^ 

amikor a ’fetttbAb&dftó :ftémBe'ti"hö£ls&reg gép-? 
puská inak^^é tf- rife&c&llftnl ti ;kóra nap-í; 

sugár. Afiiiítcfr ’ ifjból "zászlót ; böWhaltunká 
amikor újra ingfeabád1 --volt mágykrul da* 
lolni, mágyörol*-.’éreanir1 arttikor 'felébredtünk 

egy nyomMfrtó: álomból. Istenem] milyer) 

szép is v&fcafttí 'felébredés! Azóta féltve 

őrizzük ezt aodraga emléket s nriikór eljő e 
március, .hétkö£ftbf>i münkátfkkÖfcben egy 

egy pT)lattttho^sd2aszáil Íelk(ihk <a' múltba 

este pedig^-ntekor itt-ott kigytiHadnák a lám 

pák, álmodozva^ mondogatjuk; el ̂ egymásnak 
a nagy idők.»íéyMlagyt>bb eseményeit. Las| 
san hullanak a szavak,-néha ftkígfcsillan á 

szemünk s várjuk az xúj feltámadás csodáit[

Különös dolog ez a micsodavárásunk.
Él bennünk a vágy valami .^zebb, sza® 

badabb. boldogabb élet után, érezzük, hogy 

jelenünk túlságosén sivár, valamit ler.ni kel

lene, érezzük, hogy egyedül a márciusi em
lékezések fáklyái már alig-alig képesek be
világítani ezt a . nehezen virradó, szegényes 
magyar életei.

Ösztönösen érezzük, hogy lassan kifo
gyóban van a forrás, melyből táplálkozunk,
A törlénelem távlataiban lassan* elfakul min
den. Uj nagy tettek idejének kell elkövet
keznie, hogy legyen, ami világítson azoknak, 
kik még utánunk jönnek, lti van a munka 
ideje, lassan itt lesz a tavasz, vélni kell, 
hogy arathassunk, mert ha mi nem szárjuk el 
a magol, akkor elveti azt más, de akkor a 
termés sem lesz a mienk. Új nagy lendüleltel 

példái kell statuálnunk az ulánunkjövö új 
csodavárókra- Meg kell értenünk a böjti 
szelek új életet jelentő zúgását. Nem szabad

A Szarvasi Hitelbank közgyűlése
A betétek 12 százalékkal emelkedtek. .— Nyereség: 30.254‘H pengő, 
melyből a P 50*— névértékű részvényekre 2 P 50 f osztalékot fizet

arra várnunk, hogy más végezze el helyet

tünk a munka nehezebbik feléi. Egyszer 
végre nekünk is újjá kell születnünk. Ha 

másra nem. hát gondoljunk arra, hogy mig 

mi ezek közölt a csonka határok között 

lelkesüllen idézgetjük .a régi nagy márciusok 
szellemeit, azalatt pusztul körülöttünk fajtánk, 
egyre vész a magyar faj. Minduntalan bele
ütközünk az undorító valóságba, hogy a 
Balassák ősi nemesi birtokait olt fenn a Fel

vidéken vadidegen fekele egyének vásárolják 
össze, hogy Erdélyben az oláhság új rohamra 
készül a magyar fajla ellen. Mi pedig itthon 
ülünk s idézzük nagy szellemeinket. Ilyen 
ez a mi csodavárásunk. De ha még sokáig 
fogunk várni nemzetmentő csodákra, úgy 

magunk is át fogunk szellemülni a csodák 
világába, a valóság birodalmát, ezt a földet, 
hol most élünk elfoglalja más, akiben több 
lesz a tenniakarás. mint bennünk volt. ;

Folyó hó 20-án délután 3 órakor 
tartotta meg yróf Bolza.Pál, elnöklele. 
alatt folyó évi rendes közgyűlését a 
Szarvasi Hitelbank Részvénytársaság 
a nagy számban megjelent részvénye
sek élénk érdeklődése mellett. A köz-, 
gyűlésen az* iga^áfó&ág 'alélnöke : dr.' 
Tólh Pál örszággyűléár képviselő, m. 
kir. kormányfőlanáqsos is jelen volt.

, - A  .-közgyűlés, .elé terjesztett igaz
gatósági jelentésből .; és. zárszámadá
sokból az intézet erős fejlődése tük
rözik vissza;: Az ^állontónybk emelke-' 
dése is: ■ mutatja ,.:faogy jétásuoi k' ezen’ 
vezető, tőkeerős intézete teljés elejével 
rendelkezésére áll környékünk gazda-: 
sági éteténe'k^ésf,«z 'ertmrit-: évben is 
■mindén ; jöffés:; httfttíg&iyt -kielegiteni 
igyekezett. Ennek élénk bwütiriyitéka; 
hogy csupán váltókölcsönök alakjában

290.000’— pengőt folyósítóiba múlt év 
folyamán ügyfeleinek. .

A javuló gazdasági helyzet és az 
intézet iránti feltétlen bizalom kétség
telen jele a betétállomány 12 és fél 
százalékos emelkedése isi1 . ,n 

A Saigó Miksa vezérigazgató által 
előterjesztett zárszámadások jóváha
gyása után a közgyűlésJaz igazgatóság 
összes javaslatai!: egyhangúlag elfo
gadta és,elhatározta, hogy oszjialék fe
jében részvényenként 2 P 50 f ojszĵ alék 
fizettessék. Jótékonycélrá. a közgyűlés 
750.pengőt szay.azQ.tl. rppg.’. V 

A közgy.ű]é^pa^^|iócs4t(.';<J^inos 
építési vállalkozó, részvényes szolalt 
fel, kinek,! inditvanyára á Közgyjöiés az 
intézet vezetpségénelt 4s tisztikarénak 
eredményes működésükért köszönetét 
szavazott*.... ... . .. .V

„Érika búzáfcáláSfti'' cimű 3 ____   ̂ ^
adja elő a  Leventeegyesület műkedvelőgárdája 
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>v».-
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fogva már úgy a darab kiválasztásá
nál a legnagyobb körültekintéssel járt 
el a rendezőség, valamint az összes, 
még a legkisebb szerepű szereplők 
felkérésénél is a fő súly arra lett for
dítva, hogy mindenki rátermettsége, 
valamint egyéniségének megfelelő sze
repet kapjon. Megtekintettük a már 
lázasan folyó próbákat s megállapí
tottuk, hogy a rendezőség a kitűzött 
célnak teljes egészében megfelel úgy 
a darab, mint a szereplők kiválasztá
sánál. A darabról, a szereplőkről, to
vábbá az előkészületekről stb., kikül
dött tudósítónk minden számunkban 
továbbra is híven tájékoztatja a nagy
érdemű közönséget.

H Í R E K
A földmunkások

Irta ; dr. Tóth Pál orsz. gyűl. képviselő

Oly szomorú sorban élnek a magyar föld
munkások, a magyar kubikos munkások, hogy 
az szinte elképzelhetetlen. Régen elszoktak már 
attól, hogy utazás céljaira akár a vasutat, akár 
a kocsit igény bevegyek. A tehetősebbek és a 
magukat jobbon bírók közöttük bicikliközlekedésre 
térnek át, ami egészen groteszk látványt nyújt, 
hogy o biciklista a talicskát húzza maga után. 
A tiszántúli munkás Ígéretet kap, hogy Buda
pesten állást kaphat a Bszkrt.-nál és megkapja 
az értesítést, hogy két nap múlva jelentkezzék 
orvosi vizsgálatra. Megjelenik az orvosi vizsgá
laton és aztán nagy szomorúan megy el a kép
viselőjéhez, hogy „kérem szépen, voltam orvosi 
vizsgálaton, de nem vettek fel, mert azt mond
ták, hogy szívbeteg vagyok." Arra a kérdésre, 
hogy volt-e talán máskor valami baja a szivé
vel, igy válaszolt : „Nem volt nekem semmi
bajom, csak azt gondolom, talán az a baj, hogy 
miután Nyíregyházáról j öt lem fel a vizsgálatra 
és nem volt csak két napom, minden második 
sürgőnykarótól a kővetkező sürgönykaróig futót-

21 kotló
Körösvidéki köttök görbetükörben

Irta : H|. Zerlnváry Szilárd

TESTÁMENTOM 

(Tábori szelek)

• . . S ha meghúzódik szobácskádban 

Egy kis lakó az éjszakában.

Nem is dalol, nem is beszédes,
Tégy úgy, mintha nem látnád Édes. 

Ágyad nólázó hasadékán 
Lopódzik halkan Feléd Drágám . . .  
A csengő csillag Í9> meglássa:
Piros lesz minden kis szúrása. . .  
Hiszen &z első hűvös estén 
Vágy gyöngyözik piá kis testén 
S bár a szúrása egyre bágyad.
Nem csal meg: őrzi rózsás ágyad. 
Csipkés párnáid nem is tudják: 

Merre felé vette az útját?
S bár kiszórnád százszor napestig. 

Elbújik s újra Rád lesekszik. 

Testeden lesz ezer kis horzsa:

Ki vele hát* ez lesz a sorsa.

Tréfás bűjócska, esti séta 

S ha egy nem elég, jön egy gléda.

S mindegyik Utánad epekszik 
Rózsás hajnaltól holdas estig . . .

S piros jelük Iq s z  a karéked;

Ó, de nem irigyellek Téged I

íam. Talán ez a kétnapos út ártott meg.u Kétszáz- 
egy nehány kilométert félig futva tett meg, csafe, 
hogy kellő időre beérhessen f Munkásokkal, mun
kások gyermekeivel beszélgetve, megkérdezi az 
ember a gyermektől : mi az édesapád foglalko
zása ? A gyermek nagy büszkén kivágja, hogy : 
inségmunkás I Az az inségmunka tehát, amelyet 
csak időleges segítségképpen akartak a hatósá
gok — <if/eimi, vármegyei, városi, vagy községi 
hatóságok — végeztetni, hovatovább odafajul, 
hogy mini rendszeres foglalkozás jelentkezik. 
Az inségmunka fogalommá válik, már pedig a 
nemzet érdekének szempontjából ezt rendszeresí
teni rjem szabad. Nemcsak azért, mert borzasztó 
pénzáldozafot jelent, úgyszólván, semmi ellen
értékért, hanem azért sem, mert a munkást mé
lyen sérti a maga erkölcsi felfogásában, elzül- 
lesztení a munka iránti szeretetét. A munkának 

u a becsülete vész el. A tiszántúli földmunkás be
csülete és munkaszeretete közismert. A mai rossz 
viszonyok közepette is készséggel vállalkoznak 
ezek a békésmegyei földmunkások arra, hogy 
Békés vármegyéből átjöjjenek akár a Balaton 
mellé utat építeni, akár a Budapest—bécsi vonal
szakaszra földmunkát végezni# abban a számí
tásban. hogy messze hazájuktól napon/a 1 pengő 
60 fillért keresnek. Nos. amikor valaki 160 fil
lérért képes ilyen messzire elmenni, akkor abban 
az emberben a munka és a családja iránti sze
retet igazán csodálatraméltó. Az inségmunka- 
rendszer nem tarható fenn. Mindent el kell kö
vetni, hogy a gyermek nyomorgása megszűnjek, 
hogy az iskolában ugyanazzal a módszerrel, 
amellyel a fővárosban, — merf el kell ismerni, 
hogy a főváros egészségügye és szegényellátása 
is gyönyörűen rendszeresítve van, hiszen ott, 
legalább napon/a egyszer, meleg ebédhez juthat 
mindenki — ez a kérdés a vidéken is rendez- 
tessék. A vidéken folynak a kísérletezések, hogy 
hol lehet konyhát felállítanir hol nem lehet azt 
megcsinálni a nép lelkülete folytán, de minden
esetre fontos az, hogy rendszeresen gondoskod
janak azokról, akik önhibájukon kiuü/ nem tud
nak munkához és megélhetéshez jutni.

Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, úrvacsoraosztással, délután 5 órakor magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet tartanak. 
Az ótemplomban szerdán délelőtt a tótnyelvű könyörgés 
után magyarnyelvű irésmagyarézat lesz-

Rólam az Édesapám írt egy paródiát, 

hogy visszaadja a kölcsönt:

SZÉTVERT HEGEDŰK 

(Semmivári Zilóil)

Ott kinl fagyoskodott a téli fű 

És úgy nyivákolt két cico, miként 
Két rossz hegedű.

Tél volt... Az éjben hallgatott a ház 

S készült két zengő macskaszív között 

A nász.

De a soká húzódó nász miatt 
Virrasztva forogtak az ágyban a bősz « 

Háziak.

És káromlás jött káromlás után.

De végül is felkelt a háziúr 

Álmosan* bután.

„Hej, ide-oda angyalok, dalok.

Csók, nyári éj, szerenád és gitár, 
Közéjük vagdalok T

... És fütyköse, mint édesbús futam.. .  

Ezüsthegedű. . .  szőke Holdkalap . . .  

Közéjük zuhan I

Csillagsugár szikrázott szerteszét 
És dicséri a Hold és száz kobold 

A háziűr eszét.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szentbeszéddel, 9 óra
kor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagymise, dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

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

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason február hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára Iái ja el.

—  Szombaton választják meg a járás föszolga- 
biráját. A vármegye alispánja szombatra, 

február 27-ére hivla össze a vármegye törvény

hatóságát. A rendes közgyűlés tárgysoroza

tában szerepel a nyugálombavonulás folytán 

üresedésben lévő szarvasi járás főszolgabírói 

állásának betöltése is. Az állás egyedüli 

komoly jelöltje dr. Ugrin László helyettes 

főszolgabíró, akinek megválasztása biztosra 

vehető. Szarvas és a szarvasi járás lakos

sága dr. Ugrin Lászlót rövid két hónapi itt-

Ez jó dobás voltl Megtisztult a fű. 

Ide se jön többé ez a két 

Szétvert hegedű. . .

De én is elkövettem egyet magamról 

hogy pont sajátmagamat már ne hagyjam k i:

EGYVELEG 

(Semmivári Zilált)

A nő balján s a kő alján 
kaján szemmel sír a tálján.

A délután bután, sután 
engem talált csupán kupán.
És mesés volt a rés, a kés.
Már jár a sár és zár a bár, 

de néha léha ím a rím 

s egy kerge zerge nyerge vár.

Hahó, bohó a hó, a méz, 

száz tarka-barka varga néz.

S túl avaron és zavaron 

tört kocsi kong az udvaron, 

mint tört eke — ó brekeke! —

(ó félszeg, részeg énnekem I) 

nincs teteje és feneke 
és hiányzik egy kereke, 

akár nekem . . .

(Vége.)



tartózkodása alatt megszerelte egyenes jelle

méért, kiváló szaktudásáért, a szeretet és 
felebaráti megértés érzetét mindenben ki- 

hangsúlyozó igazságosságáért. A szarvasi 

járás lakossága érzi. hogy mily nagy nyere
ség lesz a jíirás részére dr. Ugrin László 
megválasztása és ől mint eddig is annyira 

megszeretett főszolgabíróját várja majd haza 

a választásról a járás közönsége.

—  Nagyböjti lelki gyakorlatok. A szarvasi r. 

kát. egyházközségben március 2—5-ig nagy
böjti lelki gyakorlatokat tartanak dr. Niszler 

Teodor Szent Benedek-rendi alperjel ve

zetésével.

A  lá th a ta t la n  b á l
jegyeinek elárusitását a Frontharcos Csoport 
és a Nagymagyarország Közepe Emlékmű- 
Bizottság a szarvasi társadalomban meg
kezdte. Báli jegyek 20 fillértől 10 pengőig 
kaphatók, kinek-kinek anyagi erejéhez és 
áldozatkészségéhez képest.

Minthogy a teljes tisztajövedelem száz- 
százalékig, elszámolás mellett mindnyájunk 
hő álmára: az Emlékműre fordittatik, j ogo 
san e l v á r h a t ó  minden hazafiasan gon
dolkozó és érző szarvasi polgártól, hogy en
nek a jelképies, szép és magasztos célú bál
nak valamelyik, lelszésszerinti j e g y é i  
me g v á l t s a .  A tavasz folyamán tartandó 
társadalmi nagybizottsági gyűlésen a rende
zőség ismertetni fogja úgy az adakozóknak, 
mint az adakozást megtagadóknak névsorát 
3 a nyilvános ellenőrzés kérdését —- nemes 
közügyről lévén szó — abba mindenkinek 
betekintést enged.

—  Névmagyarosítás. A belügyminiszter Ho- 

rejsi Antal nyugalmazott főszámvivő, szarvasi 

lakosnak, a Levente Egyesület karmesterének

. é^^ntal, vqjarrúnt. Mária-Ibolya gyermekei' 
nek nevét „Horányi ’-ra változtatta át.

—  Március 8-ától 13-ig lesznek a presbiter
választások. A szarvasi ev. egyházközség 

presbiterválasztósait március 8—13-ig tarljak 

meg. Szavazni ezeken a napokon a hivata

los órák alall a granáriumban lehet. A vá
lasztók névjegyzéke ugyanezen a helyen 

közszemlére van kitéve.
—  Elbocsátották a községi kertészt. Szarvas 

nagyközség képviselőtestülete hétfőn délulán 

élénk érdeklődés mellett közgyűlést tartott. 
Dauda Mihály biró megnyitója után vitéz 

Biki Nagy Imre főjegyző ismertette a vérmegye 
alispánjának leiratát, amelyben ulasitja a 

községet, hogy Józsa Mihály szegődményes 
kertésznek mondjon fel, illetve/, bontsa fel a 

szerződést, mivel 23 pengő 40ffillérrel meg

károsította a községet. Hosszú viták és fel

szólalások után dr. Készt Ármin képviselő- 

testületi tag inditványát fogadták el, amely 
szerint azonnali hatállyal felmondtak a ker
tésznek elfogadva lemondását és a lakásban 

május 1-ig hagyják meg. Tóth György indít
ványára egyhangú határozattal kérik a vár
megye alispánját a vizsgálati adatok meg
küldésére, hogy azokat áttanulmányozva, ha 

szükségesnek látja a képviselőtestület a fel

jelentést megtegye.
—  Dr. Tóth Pál interpellációja a magyar 

csecsemőkért. A képviselőház szerdai ülésén 
kerületünk országgyűlési képviselője a sze
génysorsú alföldi gyermekek cukorellátása 
ügyében intézett interpellációt a pénzügymi
niszterhez. Az orvos és az emberbarát sze
retetteljes aggodalmával beszélt az alföldi 
szegény nép élelmezési helyzetéről és azok
ról, akiknél a halálozási statisztika ugrásá
ban mutatkozik a szegénység következmé
nye : a gyermekekről. A csecsemőknek cu
kor kellene és erre nincs pénz. Mig Buda
pesten 12 százalék a gyermekhalandóságr

addig Békésmegyében 18. Az elmúlt évben
11 vagon cukrot juttattak dijmenlesen a sze
gény gyermekek táplálására. Kérte a minisz
tert, hogy bővítse ki ezt az akciói vagy leg
alább ezt a mennyiséget állandósítsa. A mi
niszter válasza dr. Tóth Pál felszólalására ál
talános megnyugvást .keltett.

' — Könyvtáróra. A Gróf Bolza Pálné Leány

egyesület február 28-án, vasárnap délután 2 
órakor könyvtárórát tart a gimnáziumi leány

szobában.

—  Exportértekezlet Debrecenben. A Tiszán

túli Mezőgazdasági Kamara közgazdasági és 

agrárszövetkezeti osztálya szomdaton Debre

cenben külkereskedelmi értekezletet tart, 

amelyen megbeszélésre kerülnek a tiszántúli 

agrárértákesitési problémák is Az érlekezle- 

ten a szarvasi és a megyei gazdák képvise

letében vitéz Tepliczky János szarvasi föld- 

birtokos vesz részt.

—  Ismerjük meg hazánkat. Pár éve ezzel a 
jelszóval indult meg a propaganda, amelynek 
célja, hogy mi magyarok ne vigyük külföldre a 
pénzünket üdülőhelyek, szép tájak, szórakozá
sok felkeresésére, mert mindezeket illhon is fel
leljük. Bizonyéra helyesebb is, ha saját hazán
kat járjuk be, ismerjük meg, mintha külföldön 
utazgatnánk. Annyi rengeteg a gyönyörűbbnél- 
gyönyörűbb tái ebben a mcgkicsinyÜett ország
ban, annyi a történelmi nevezetességű hely, oly 
sok a szép üdülőhely s mily hatalmasan elra
gadó a Balaton ! Kár minden filléréit mit ily 
cimen visznek ki országunkból polgáraink. Min
den magyarnak, aki csak leheli, meg kell ismer
nie hazáját. Az egyénenként való utazás köll- 
sége sokakat visszatart az utazástól s ennek fel
ismerésében áll elő az Unió Árubeszerzési For
rás uzzal a tervvel, hogy ez idén több társas- 
utazást szervez. Az első ilyen társas kirándulás 
Málrafíiredre lesz húsvét mindkét napján. Mátra- 
für'ed 400 m magas klimatikus üdülőhely, mely 
Gyöngyöstől 7 km-re fekszik. Bükk- és fenyő
erdőkkel van körülvéve. Közelében Mátraháza, 
Kékestető, Galyatető, Saskő, Sosvár. Parádfürdő, 
Lillafüred. Az Unió ezen utazása össze van kötve 
egy kékestetői kirándulással is s ezen kél napos 
út teljes ellátással, utazási költséggel és minden 
borravalóval együtt 27 50 P-be kerül.

—  Az Unió két napos, húsvéti társasutazá

sára jelentkezhet bárki jövő hó 6-áig, az 
Unió irodájában, hol minden részletre kiter

jedő információval is szolgálnak.

—  Alakuló tanácsülés. A Szarvasi Iparteslü- 

let új elöljárói tanácsa szombaton este tartja 
meg első, alakuló ülését. A testület közgyű

lését, melyen a tisztikar egyrészét is meg

választják, március hóban tartják meg, de 
máris nagy érdeklődéssel tekint elé az ipa

rostársadalom.
—  Hetipiac felhajtás nélkül. A szarvasi keddi 

hetipiacra egyetlen egy jószágot sem hajtot

tak fel és egy kocsi sem jelent meg a vá

sártéren. Vásárló még akadt volna. A szo
katlan felhajtáshiány a multheti vásárral és 

a rossz utakkal magyarázható.

— Jó árak az országos vásáron. A multheti 

országos vásáron élénk felhajtás melleit igen 

szép forgalom alakult ki. Úgy a hasilottkör- 

műek, mint a lovak eladásánál az árak tar

tottak és igen magasak voltak. A kirakodó

vásár délelőtt igen mozgalmas volt, de a 

déli eső szélzavarta először az érdeklődő

ket, majd a vásárosokat is.

— Vivóverseny. A szarvasi ág. hilv. ev. 

Vajda Péter gimnázium sportköre február hó 

21-én rendezte meg házi kardvivóversenyét 

az alábbi eredménnyel : 1. Kiszely Pál VIII. 
oszt. tanuló, 2. Adamkovics Károly VI. o. t.f

3. Cserey Lajos VIII. o. t., 4. Ném.elhy László
VIII. o. I. A fenti \ ivók indulnak a Szarvason 

március 6-án és 7-én rendezendő Szeged

Kerületi Junior kardcsapat és egyéni verseny
ben, melyen csak az 1917., vagy későbbi 
években született tanulók indulhatnak.

— Vasárnap tartja meg a Hangya Szövetkezet 
alakuló közgyűlését. A szarvasi Hangya Szö

vetkezel vasárnap, e hó 28-án délelőtt 10 
órától tartja meg alakuló közgyűlését a Vi

gadóban, mivel a szükségelt 5000 pengő 
alaplőke befolyt. A közgyűlésen új vezetősé
get is választanak, majd beszámolót tartanak 

az eddigi munkáról. A közgyűlés iránt nagy 
érdeklődést mulat Szarvas társadalma és 

nehezen várja az üzlet mielőbbi megnyitását. 

Értesülésünk szerint egy alkalmas üzlelhelyi- 
ség bérbevétele rövidesen megtörténik és 
annak berendezése után gazdag raktárral áll 
majd a vásárlók rendelkezésére. A Hangya 
vezetősége ezúton hivja fel azok figyelmét, 

akik a közelmúltban lovat adtak el a Hangya 

Szövetkezet révén, hogy a kapott vételáron 
felül 7 5 százalék jutaléktéritést kapnak.

— Párizsi karácsony a cime Zilahy Lajos 

legújabb írásának, amely mély, drámai szí

nekkel vetíti elénk az emigrált oroszok szót- 

lan ünnepét. Nem irodalmi figurák, hanem 
élő emberek vonulnak fel előttünk és mö

göttünk rettenetes távlatban magasodik fel a 

cári Oroszország. A rendkívüli tehetség fém

jelzésével ellátott irás az ÚJ IDŐK mai szá
mában jelenik meg. Díjtalan mutatványszá
mot bárkinek küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI., Andrássy út 16. Előfizetési ára negyed
évre 6’40 P, egyes szám ára 50 f. Előfizetni 

Szarvason Nagy Sándor könyvkereskedésé

ben lehet.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON : 16.

— Iskolánkivüli népmivelési előadás. Március 

3-án este 8 órakor a Szarvasi Iparosifjak 

Önképzőkörében dr. Sinkovics György orvos 
előadást tart a foglalkozással járó megbete
gedésekről.

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 

Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.



HETENKÉNT
írja: OROSZ IVÁN

Vizesruhát reá!
Ha a gyermek köhög a mai influenzás, hol 

jó, hol rossz idő változalosságai miatt, a szülő 
kiadja a parancsot : vizesruhái reá ! A gyermek 
természetesen előre borzong az esti hideg pólyá
tól, a hideg vizbe beázlalolt lepedőlőj. de a jó 
meleg ágyban rövidesen elalszik és köhögés nél
kül, nyugodtan alussza át az éjszakéi és lobbé- 
kevésbbé másnapra gyógyultan ébred, különösen, 
ha előző este jó pipitér, illetve szarvasiasan mar
mancsok teát kapott mézzel édesitve. A termé
szetes gyógymód az ősembertől kezdve a közép
kori elszigeteltségeken ét a mai modern korokig 
igen kedvelt gyógymódja volt az emberiségnek, 
sőt ma sok orvos rájön arra, hogy u sokféle 
anyagokból egybeállilott medicinák gyógyitó ha
tásuk melleit sokszor kérosan befolyásolják a 
szervezetet és sok orvos visszatér lassan a régen 
oly jól bevált háziszerekhez. füvekhez és olcsó 
kellékekhez, a vizesborogatás melleit a diétás 
ételekhez. Priessnitz Vinzenz hidegvizkúréjából 
a szanatórium és orvosi gyógykezelés ma is 
sokat megtartott, de a házi orvoskodás is meg
tartotta a vizesruhás pakolást, amelynek áldá
sait mindannyian érezhettük már megunkon és 
családtagjainkon. A hatás eredményességét mind
nyájan ismerjük, de annál kevesebben tudjuk, 
hogy éppen most van száz éve annak, hogy a 
sziléziai Altvater hegységben, a Gráfenberg fa
lucska határában, egy kis pászlorfiú teheneket 
legeltetett a hegyi legelők illatosfüvö rétjein. Egy 
egyszerű "parasztcsalád gyermeke volt Priessnitz 
Vinzenz, aki megfigyelte legeltetés közben az 
egyik erdei fa mögül, hogy a hidegvizű parkocs
kához egy megséntult lábú őzike biceg oda. A 
kis kedves állat úgy állott bele a vizbe. hogy 
sérült lábát a patakba tartotta. Nemsokára nz 

őz ellévozott A kisfiú ezután állandóan ott tar
tózkodott és mindennap megleste az állatot, mely 
naponta többször is lejött a patakhoz a lábát 
vízzel borogatni. Pár nap múlva a javulás jelei 
mutatkoztak és nemsokára teljesen meggyógyul! 
az őzike lába. A fiatal fiút még álmában is 
foglalkoztatta megfigyelése és amikor egyszer egy 
éjjel élmában össze-vissza beszélt a meggyógyult 
őzről, szülei a falu plébánosának mondották el 
a fiú á]ombes?édét, aki alaposan kifaggatta a 
kis Vftá’ehzet, aki á lelkész támogatásával to
vább folytatta tanulmányait és igy lelt a szilé
ziai kis fiűcskából a világ leghíresebb paraszt- 
doktora,:, aki pár év múlva felállította Gráfenberg- 
ben a Priessnitz-féle hidegvizgyógyinlézetet. A 
sors különös szeszélye, hogy az orvosi felfede
zések sorában ezt a nagyhorderejű felfedezést 
egy laikus és mondhatnánk tanulatlan egyén 
tette, mint sok más tudományokban, melyekben 
a dilettánsok érték el a legnagyobb eredménye
ket és találmányokat Az egyéni érték, a lelki 
intuíció, a veleszületett készség és átlátó képes
ség sokkal fontosabb minden jól vagy rosszul 
felfogott tanulmánynál és ezek nélkül a tudós 
is csak könyvmoly, vagy a régi dolgokat elska- 
túlyázó mesterember. Az Altvater hegység kies 
fenyveseiben a parasztdoktor Priessnitz utasításai 
alapján mér évtizedekkel ezelőtt a világ minden 
hepiTétiségéből összejött gyógyulnivágyók íutká- 
roziak mezítláb a harmatos füvön és a kis fa- 
kabinokban vetették alá magukat a p&raszldok- 
tftr hideg leöntő és bepakoló gyógymódjának. 
A hidegzuhanyok, hidegvizivésok, gyógypakolá- 
feók és mezitlébjárások eredménye az első évek
ben az leit, hogy negyvenezer be lege közül csak 
ötvenhat nem gyógyult meg, ezek is olyanok, 
akikről az orvosi tudomány végleg lemondott. A 
fabódék helyén ma már impozáns, a modem 
kultúrának minden csodájával felszerelt szanató
rium ékeskedik. Az ;üde pázsitokon mór nem 
Biedermayer-ruhájú szépasszonyok játszanak me
zítláb magasgallérú, frakkofc, fehérkravátlis öreg- 
ürakkbl. A pijama és a fürdődressz váltotta fel 
a régi ruházatot és a postakocsi hangulatos kűrije 
helyéit autóbuszok és autók dudái verik fel a 
csendet Az egykori parasztdoktor neve ma már 
fogalommá vált és a kis sziléziai falucskában 
efey Haialmas márványoszlop hirdeti halhatatlan- 
*á«át, amit e franciák -emeltek tiszteletére. A

márvényoszlop tetején egy ógörög vizeskorsó áll, 

alalla a felírás; „Au Genie de l’eau froid !" A 

Villa Pologna pedig már múzeum leli. örizöje a 

sok fejedelmi ajándéknak, amelyekkel elhalrr.oz- 

ták a világ nagyságai a falusi kis csodadoktort, 

akinek tudásánál és akaraterejénél csak szerény

sége volt nagyobb. A bécsi Türkenschanlz-park- 

ban díszes szobor emlékeztet Priessnitz doktorra, 

de mindannyian kegyelettel emlékszünk reá, ha 

a nf'psugaras téli napban megfázott kíslánykán- 

kal este vizcsruhába csavargatjuk. Az emberiség 

jótevője volt ő és mosl hogy úgy megsokasodtuk 

a világ bajai, az idegesség sokszorozottan lépi 

az embereket, oly jó lenne, ha eljönne ő újra 

és egy hatalmas lepedőbe csavarná be a v ilá

got. hátha ettől meggyógyulna, mert bizony a 

politikai doktorok és csavaros gondolkodású vi- 

lágludósok bűvszerei nyomán csak nem akfir 

eljönni az az áhítozott idő, nmit boldogabb vi

lágnak nevezünk és amely után kivétel nélkül 

oly nagyon vágyakozunk.

— Müso; os-összejövetel. A Szarvasi L-vente- 

Egyesület 1921. évfolyambeli leventéi vasár

nap este föl 8 órától a Levente-Otthonban 
műsoros-összejövetelt rendeznek. Belépődíj 

nincsen. Műsormegváltás 40 fillér.

—  Országos-vásár. A gyomai országos-vásárt 

március 5., 6. és 7*én tartják meg.

— Szarvasi Sakk-kör háziversenye. A baj

nokság közeledik már a befejezéshez s az 
mind izgalmasabbá kezd válni, mivel elöl 

annyim együtt van a mezőny, hogy a győz
test szinte lehetetlen megjósolni. Már csak 
egy-két parii van hátra s a nagy küzdelem 
befejezést nyeri. A verseny eldőlte után meg
kezdődnek a szokásos városközi mérkőzé

sek. A bajnoki mezőny jelenlegi állása: 1. 

Szirony 8, 2. Janurik 7, 3. Kovács 6 és fél,
4. Lustyik 5 és fél, 5. Urbancsok 5, 6. Pod- 
maniczki 3 és fél, 7,,rpehér 3 és fél, 8. Da- 

rida 2 és fél, 9. Szappanos 2, 10. Lukács 
1 és fél, 11. Dankó l, 12. Kohút 1 ponttal.

-- Felülfizetések a Szarvasi Iparosítják Ön

képzőkörének jelmezbálján : Szarvasi Ipar

testület 5, vitéz Brki ffagy Imre 3, vitéz Or’ 
bán László 2, dr. Podany Pál 2, id. Darida 

Sámuel 2, Medvegy Miklós 2, Jánovszki Já
nos 2, Kereskedő Alkalmazottak Egvesülete

2, KIÉ 2. N. N. 2. N.ljN. 2, N. N. 2. Oncsik
r ■

János r50, Frecska Sámuel 1, Korbely Samu

1, Simkó István 1, Borbély Pál 0*50, N, N. 

0 50, Gaál Ferenc 0 40 P. Az adományokért 

ez úton is hálás köszönetét mond a
Vezetőség.

— Gazdaadós-gyűlés Makón. A kecskeméti

Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara már
cius 3-án délelőtt Makón, a Gazdasági Egye

sületben gazdaadós-gyűlést rendez. A gyűlé
sen szarvasi gazdák részi vesznek.

— Iskolánkivüli nópművélósi előadások feb

ruár 26-tól március 6-ig. Február 28-án a r. 
kát. elemi népiskolában Cinkóczky János ta

nító előadása, ugyanezen a napon az áll. 
polg. leányiskolában Láposi Kornélia tanárnő 

előadása és a Szarvasi Nyugdíjasok Egyesü

letében Némethy Samu élőadása. Március 

2-án dr. Schauer Gábor nyug. főszolgabíró 
előadása a nyugdíjasok egyesületében é$ a

Szarvasi Szövetkezetben Ferenczy Ferenc 
erdőfelügyelő előadása az Alföld fásításáról. 

Ez utóbbi előadásra külön is felhívjuk a 

nagyközönség figyelmét. Az előadás esli fél 

7 órakor kezdődik és azon a vezetőség ven

dégeket is szívesen lát.

— Datolyaszölö (Afus-Ali) a csemegeszőlők 
királya: Minden igényt kielégítő, középérésű 
és bőtermő fajta. Csodás, nagy, lazafürtű és 

bogyójú, keményhúsú, kellemes arómájú, jól 

tartható és szállítható. Magas áron értékesít
hető. A jelen kor legértékesebb csemege

szőlője. 20 db simavessző 6 P, 15 db hazai 
gyökeres 6 P, 10 db oltvány Ripárián 6 P, 
10 db Berlanderin 7 P. Kérje tanulságos le

írásomat s árlapomat más fajokról, gyümölcs- 
oltványokról. Zöld Ignác, Sárkeresztur, Fejér 
megye. Komoly összeíró ügynököket minden 

községben keresek.

— Iskolánkivüli előadás. A Szarvasi Nyug

díjasok Egyesülete e hó 28-án délután 5 óra
kor saját helyiségében iskolánkivüli népmű
velési előadási tart. Az előadást dr. Tokai 

Lajos tartja az első segélynyújtásról. Az elő
adás nyilvános, vendégeket szívesen lát a 

vezetőség.

— Műkedvelő Kondoroson. Kondoros község 
közönségét kitűnően szórakoztatta múlt va
sárnap este a műkedvelők társasága a min
dig nevezetes és népszerű „Falurossza4* cimű 
népszínműnek kiválóan sikerült előadásával. 
A műkedvelőket Zorkóczy Gábor tanitó ké
szítette elő ezen előadásra. A szereplők mind
annyian hibátlanul tudták szerepüket.

— Vivóverseny. A szarvasi Vajda Péter ev. 
gimnázium és a Tessedik Sámuel gazdasági 
tanintézet e hó 28-án> a gimnázium tornater
mében rendezi meg délután órától egymás- 
Hözötti vívó versenyét. Ez a verseny csak be
vezetője annak az országos Kerületi verseny
nek, amelyet a KISOK megbízásából a gaz
dasági tanintézet rendez március 6. és 7-én 
a gimnázium tornacsarnokában. A versenyre 
Békés, Békéscsaba, Gyula,* Hódmezővásár
hely, Makó, Szeged, Szeghalom és a két 
helybeli intézet nevezett be. A verseny meg
rendezésének nehéz munkáját Ozmán Jenő 
tornatanár vállalta.
w w w w w w w w w w w w w w w w w

A Magyarság kliring-akciójának tagjai
Az alábbi cégek a Magyarság klíring- 

szelvényeit a feltüntetett °/o arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring-szelvé- 
nyeinek felhasználásával, hogy megtakárit- 
hassa előfizetési diját.

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 °/o.

Hentes és mészáros Frcska Gyula, Deák 
és Haviár Dani* utca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 %>,

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, 
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor, 
HorthyMiklós-út 9. tankönyvek kivételével 5%.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169,, 5 %>.

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok: Slefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 % .

Vas* és háztartási cikkek : Bárány 
Béla, Kossuth-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2 %.

\'

megrendelhetők 
N A G Y  SÁ N D O R  papirkereskedésében.



Cserélje ki jégMtólyháját
f o l y t o

Kellemes, egyenletes meleg leadás ! 
Kevés tüzelőanyag fogyasztási 

ÁRAK MÁR

Csinos, Ízléses külső, massziv kiviteli II 
Árai rendkívül mérsékellek I ||

Lerakat a helyi egyedárusitónál:

Kedvező fizetési feltételek I 
Még ma kérjen árajánlatot!

4ŐP-től. BÜK ADOLF FIAI Piactér. Telefon: 26.

—  Elkeseredése miatt a halálba. Rapkovszki 

Mihály IV. külkerület 70/2. szóm alatti lakos

nak pár hétlel ezelőlt elpusztult a lova. Rap
kovszki erre eladta egyetlen tehenét és egy 
másik lovat veit, azonban a lóvósórlás nem 

sikerült. A pár nap alatt elszegényedett kis
birtokos emial'i elkeseredésében tanyájának 
istállójában a gerendára felakasztotta magát. 
Mire rátaláltak, már halott volt.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben február 19-től február 26-íg a következő 
bejegyzések történlek. Születtek: Brachna 
Mátyás és Opauszki Mária fia Mátyás, Bába 
Pál és Filyó Zsuzsanna leánya Mária, Roszik 
Mihály és Maczik Erzsébet leánya Erzsébet, 
Pljesovszki Mihály és Kurdely Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, Paulik János és Medvegy 
Judit fia Mihály, Gyurcsik András és Vajgel 
Erzsébet fia Pál, Hraskó János és Darida 
Judit leánya Zsuzsanna, Kovács Islván és 
Cseljak Judit leánya Zsuzsanna, Laurik Já
nos és Gyurik Julianna leánya Julianna, 
Kondacs Pál és Dina Erzsébet leánya Er
zsébet. Házasságot kötöttek : Czigléczki Pál 
Vagrant Judittal, Janurik János Kendelényi 
Judittal. Poniczki András Sztancsik Erzsébet
tel, Palyov György Valkovszki Máriával. El
haltak : özv. Nagy Józsefné Rafael Angyalka 
49 éves, özv. Filip Andrásné Török Judit 84 
éves, Komár Mária 3 hónapos. Ribár Mihály
7 hónapos. Tornán János 80 éves, Krkos 
János 62, Opauszki Zsuzsanna 57 éves, 
Brachna Lajos 59 éves, Rapkovszki Mihály 
51 éves, özv. Csányi Jánosné Mucha Judit 
84 éves korukban.

Z Ö L D  IG N Á C
SárKeresztur ( F e j é r  m e g y e )  

Faiskola, erdészeti magvak kivitele*

Datolyaszőlö, A fuiA ll
(Dattero dle Bayroatk).

Ha minden Igényt kielégíti csemegeszőlőt 
akar, azt telepítse!

Bolgár eredetű, hol nagyban kultívélt. világ
piacot meghódított ideális csemegeszőlő- 
fajta, mely semmi kívánnivalói nem hagy 
hátra. BőtermÖ I Közepes növekedésű. 
Aranysárgába játszó zöldes-fehér színezetű, 
nagy, ovális szilvanagyságú bogyókkal. A 
fürtjei nagyok, lazák, vállasak. A fürtök 
átlag 1 kg-osak, de akad 1*5—2 kg is. E 
nagy súlyt a kevésszámú, de igen nagy 
bogyóknak lehel tulajdonitanL Kemény húsa 
kevés magot tartalmaz, éles késsel szele
telhető. Ize kellemes édes savanyítás, mel- 
lékiz nélkül. Nagy,nyomást kibír, szállítást 
Jól biija s még 14 napi szállítás és tárolás 
után sem észlelhető fonnyadtság, íz, nedv 
és zamat veszteség rajta. Télen át tartható, 
jól értékesíthető I Kezelése, (agyérzékeny
sége. talajigényei nem nagyobbak más cse
mege fajoknál. Alkalmas tőke, kordon és 
lugas művelésre.

10 db 1. a simavessző 3'-- P, ló db oltvány Bertán-
derin 7'— P, Ripárién 6‘— P. 100 db-hál 5 százalék.
1000 db-nál 10 százalék árkedvezmény.

M6s szőlőfajtákról, tfyumök^foolívéuiyokról 
6dop klllOn 1

Vidéki őstehetség, aki pesti slágerrel 
ment a fővárosba

Van móg egy tantuszorrii — m ondja a 23 éves dalköltö 
és fogkeféből készült hangszerével fogához veri a taktust

Várhegyi Józsefnek hívják a 23 éves fiatal
embert, aki elindult Kaposvárról Pestre, hogy. 
mint dalköltö hódítsa meg a fővárost. Eredeti 
foglalkozása, vagy ha úgy tetszik, tanult mester
sége villanyszerelő. Kaposvárott még ez volt, de 
Budapestre már mint dalköltő jött.

Várhegyi József zenei tanulmányokat soha- 
som folytatott. A rádióból tanulta meg azt, amit 
tud. Egy nótaszövegpályazaton mar oklevelet is 
nyert. „Tavaszi virágok*4 címmel dalkötete is 
megjelent. A legbüszkébb azonban arra a pár
soros levelezőlapra, amelyet áhítattal hűz ki zse
béből. A pársornyi írás Móra Ferenctől szárma
zik. A nagy magyar író mér halálos beteg volt. 
amikor Várhegyi József elküldte neki „Tavaszi 
virágok*4 cimű dalfüzetét. Móra Ferenc ezeket 
irta a fiatal dalköltőnek :

„Kedves kollégám, a télben érkezett „Ta
vaszi virágokat*4 nehéz betegágyából köszöni öreg 
kollégája, Móra Ferenc. 1934. január 2“.

Várhegyi József, a fiatal kaposvári dalköltő 
nem üres tarsollyal érkezett Budapestre. A zene
műkiadó, aki müvét kiadta, találón állapította 
meg a 23 éves kaposvári zeneszerzőről és szö
vegíróról, hogy olyan somogyi őstehetség, aki 
pesti slágerrel jött a fővárosba.

„Oly szép itt, kérlek minden Pesten11 da
lolja a kisszakasz-fox Kaposvárról érkezett köl
tője, de azután bizonyára megtekintene a Berlini- 
téri hurokvágányt, mert utána folytatja : „Hogy

szinte mar belebetegszem .. .**
— Volt már valaha Pesten ? — kérdezzük 

Várhegyi Józseftől.
— Még soha. Most vagyok itt először.
— Hogy jutott eszébe éppen a kissza kosz

ról slágert írni ?
— Egy pesli barátom jött le egyszer Ka

posvárra, az mutatott egy tantuszt. Akkor láttam 
ilyent először.

— Azóta remélhetően, már személyesen is 
megismerkedhetett a kisszakasz gyönyöreivel.

A „Van még egy tan túszom* tehetséges 
szerzőjének „tantusza* mellett van egy különle
ges hangszere is. ö  maga csinálta egy fanyelű 
fogkeféből. A fogkefehangszert fogához ütögetve, 
remekül eljátszik minden dalt, legyen az jazz- 
sláger vagy csárdás. A jazz-zenekarokba új 
szint vihetne eredeti hangszerével a kaposvári 
fiatalember. A Pestre látogató idegenek közűi, 
különösen a skótok tetszésére számíthatna Vár
hegyi József dal költő fogkefehangszere. A garast 
fogukhoz verő skótoknak feltétlenül tetszene az 
ilyen hangszer, amellyel még a taktust is fogá
hoz verheti az ember.

»Érik a bázakalíixt
MÁRCIUS 14-ÉN

a Vigadó tenrtbca.

MÁVAUT MÁVAUT

Téli autóbuszmenetrend %
Érvényes 1937. január 25-től május 21-ig.
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TÜZELŐANYAGÁT mindig a legolcsóbb napi árban
T a k á c s-f a k e r e s k e d é s b e n

(telefon 47.) szerezheti be. 
Mint az „UNIÓ11 Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t -  

f i z e t é s r e  is a m. t. közönség rendelkezésére áll.

—  Egy tolvajbandát tettek ártalmatlanná a 
csendőrök. Szarvason régebb idő óla kisebb- 

nagyobb tolvajlások történtek, amelyeket egy 
jól rr>eííszervezelt társaság vili végbe. A 

csendőrségnek most sikerült a társaságot le
fülelni és mindnyájukat letartóztatta. Ügyüket 

éttette a birósághoz.

—  A tavaszi forduló első bajnoki mérkőzése 
Szarvason, vasárnap. A szarvasi Turul BSE 

csapata vasárnap játsza a tavaszi forduló 
első bajnoki mérkőzését Szarvason a mező
túri AFC-al. Tekintettel a mezőtúri csapat jó 
formájára és a helyi csapat feltétlen győzni- 
akarásárö, nagy küzdelemre van kilátás. A 
helyárak rendesek. A mérkőzést délután 2 
órakor kezdik.

I R O D A L O M

Folyóirat- és' könyvszemle

Hóman Bálint és Szekfíl Gyula 
Magyar története

A Királyi, Magyar Egyetemi Nyomda három 
és fél százados fennállásénak talán legszebb 
kötelességéi teljesítette, amikor Hóman Bálint és 
Szekfű Gyula : Magyar történeiét közreadta. Az 
öt kötetes új kiadásból az I—II. Hóman Bálint,

. fc-IÍI-HV-^V. kötet Szekfű Gyula munkája. A 
most megjeleni ulolsó kötetben, melyhez a Név- 

^íéÉ^Tárgyíhaláfó iá csalóival van, Szekfű Gyula’ 
Méria Terézia halálától a világháborúig irta meg 
a magyarság történetét. A 'politikától, háborútól 
és belső bajoktpl ftulyps időket Szekfű minden
kor éjz. objeklivitág'kemény mércével méri; a 
hibáknak és történésé knjek rejlettTokeira- is- rá
mutat Á kor îajgyöráz^(bai>/ ^z .'egyéniségeken 
lúl a; szellemi mozgalmak indítékokat felvető ere- 
jénetéSrízsgálalóra kényszerül. Az Istentől elhiva
tott «8 kirendelt vezér helyeit az ember lép elő- 
térbtfaz újabb századokban és a tömeg jt&itníínd 
fokozatosabb szerephez. Ez n belső történet 
Magyarország igazi története és ezt Szekfű a 
tudóé, ártatlan mélyre la lésével és hivalollságá- 
val tpjrolla föl. ' l . <

A ihatalmas műnké hű képe Magyarország, 
törtékjének; hasonló ahhoz á folyóhoz, mely a 
honf^áláskQr ^öcélospr  ̂erős* >;« îklóból fakadt, 
me 1 ély jte tt$k^és szélesítelek; a korszakokon
ét gjhjgÖgodást vagy keserűséget hozó felhők. 
Ez ílö tyó  most hömpölygésében ismeretfen'sik>: 
ságrCjérkezetl; nenu lucH^Jó, m^rre veszi útját. 
De rnondjuk elr§zekf$ Gyula, szavaival -- 
„Mé í̂éfevezredes történetürikí jnem ; áll és nem 
fog ttágjállani. Tegnapok étf'holnapok összefoly
nak ̂ ^ n e . közöttünk a rjiá alkotóit ̂ közötl^ 48 
v a n S ^a  tegnap prtígjei 'és a jövő fiataljai. Üj 
szüm^IelekV'^j efoh^ek, ujičsel ekedet ék fognak 
jö n r f^ e  kfltjyv^fc ihkgyarsgg törté hete követ
kéz čgjfelezet^ íialandc ,̂ aki elképzelhetné.
De K^hek''diég tejezejé'fí >

|Kazán-tflá* iiléV feméfe -O. Qinvood Efey 
kuty&Sk;hőft£ énnek a regénynek, amelyben ózon
ban Jjrelurtlehogy emberi szivéé* éríésyilég^ l̂ükrö- 
ződíXGselekedeleibeo emtífcrí^/ellémvön^soítía, 
hősi^ségre, MfcjÉgrb,5 fes îjnfetóldozó szerfctetre 

ck. De tud gyűlölni is éz a. nem minden
nap^ regényh<&? és az igááság - irattan törvényei 
azeijiC-Jbosszút is állni tB£oken,  ̂̂ kik^ yéíe^ek eif 
lenefíaaz őt szereidébe fogadó fiatal lány- eK 
len.|?wében magában, hordja anyjának, vér

szomjas farkas-természetét és apjának, a prém
vadász Kazán nevű kutyájának önfeláldozó hű
ségét és ragaszkodáséi is. Szinpompás epizódok, 
drámai csattanók és az eseményeknek mindvégig 
fokozódó feszültsége tartja lenyűgözve az olva
sót. miközben a természet vad szépségeinek cso
dálatos világa lárul elénk. A kiváló szerzőnek 
ez a világsikert aratott regénye a Pcflladis Fél
pengős Regényei sorában jeleni meg.

Dalpályázat meghosszabbítása. A Turul 
Szövetségbe tömörült Bercsényi B. E. Szépmives 
törzse az ország minden részéből beérkezett 
számtalan kérésnek engedve, országos dalpályá
zatát, melyben a magyar ifjúságnak megfelelő 
és megzenésíthető verspályázalát irla ki, 1937. 
évi március hó í 5-ig meghosszabbítja. Felkérünk 
tehál mindenkit, hogy aki a pályázaton még 
részi óhaji venni, március hó 15-ig a minden 
vershez szükséges ..Nevezési lapot** Budapest, 
Múzeum-körűi 6—8. a Turul Szövelség jegy
irodájában váltsa ki. A „Nevezési lap“ ára 50 
fillér és. 20 fillér porlóköllség bélyegekben mel
léklendő a levélben. Pályadijak : I. dij 150 P,
II. dij 75 P, III. dij 40 P és oklevelek.

Beethoven a Nemzeti Színházban. Kiss Fe 
renc Beethoven alakításáról, a Tündérlaki lányok 
felújításáról irt kritikát Hatvany Lili ;a Színházi 
Élet e heti számában- Gulhy Bős ke párisi divat
levelében beszámol, a tavaszi divat minden új
donságáról. Gróf Bethlen Margit irodalmi levele, 
Hevesi Sándor, rádiókritikája, S. Maugham no
vellája, Körmendi Ferenc re\.üje a Színházi Élet 
új számának főbb érdekessége. Karinthy Frigyes 
színház! premierje Kolozsváron; képes riportok ; 
egy új magyar énekes karrierje Amerikában, 
Niddy Impekovenrél, Bulla Elmlú interjúja Kosz
tolányi Dezső „Éde&Anná"-jávaI, Nagy „Otthon" 
rovat, 32 oldalas szines gyermeklap, nagyalakú 
fűzött rádióműsor bővített tartalommal, film, tár- 
saság, sport, konyha^és kozmetika rovatok, slá
gerkotla melléklet .egészítik ki a Színházi Élet e 
heti új szamát. Háromfelvonásos szindaírabmel- 
léklel a Némzeti Színház nagy sikere : ^Szülők 

•lázadása. Ára 60 fillér. Előfizetési dij l’negyed- 
évre P 6 50.

*; ' " -
Fenti könyvek és ‘ folyóiratok S#rvason: 

Nagy Sándor könyvkereskedése útján.?.szerez-, 
hélők be. .

N y  Ü t  t é r
.1̂ . rovat- alatt közlőitekért sem a szerkeszt?^ sem a; 

kiadóhivatal ncpi vállal felelősséget^

Feíhiváis. m
. Ofv. Tokár Edéné Szarvas, I., szám 

‘ felatl levő Vé^es kereskedését átvessem. Fel
hívom összes, hitelezőit; hogy Jtöveíflésüket
3 nap alfclt jelentsék, be n̂ Tarn, méjr^ a ké-í 
spbbi bejelentéseket figyelembe neim Veszem.

Szarvai 1937, február ::

f-' * ■ Godó lsbUnné.
Szarvas;.1^217. sz.Í-;VÍ

-. -v*. i

. f ^lulirott Garay Pálné szarvasi'ljjíkos és 
' féft&m'GáVáyT^Si szarvasi lakos, gg^mással 
‘úgy ya házas-égyüttélésl/. mint miftđ 
vagyoni összéköltetest már' régebbe] 

vsáakitottúnk. 
v , Szarvas* -.-1937?„február 24-én.

»j*.1 Qara
tzOLKoni

nemű
meg-

Versenytárgyalási hirdetmények.
SzarvAs község elöljáróság« ezennel verscnytérBya- 

lést hirdet a községnél 1937. évben szükséges fuvaro
zásokra és nnyagszállilásokra. Pályázhat bárki, aki hi
vatásos fuvaros és ipariga/.úlvánnval rendelkezik. A 
verseny tárgyaláson való részvélelhez szükséges nyom- 
talványok a községi mérnöki irodában díjtalanul be- 
szcrezhelők s uyyunott részletes fci\ ilágosilás is nyer
hető. Az íijánlfltok zárt borilékban. legkésőbb 1937. évi' 
március hó 1-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be o köz
ségi iklttló-irodában „Ajánlal Szarvas község 1937. év
ben sziiki'ćiies fuvcirozási és anyagszállítási munkáira* 
felirattal. Elkésve, nem ajánlati lapon benyújtott vagy 
szabálvlalan ajánlatok nem vételnek figyelembe. Az 
elöljáróság az ajánlatok felelt szabadon dönt.

Szarvas. 1937. február 17.
ELÖIJÁRÓSAG

Szarvas nagyközség elöljárósága ezennel versenytár
gyalást hirdet a község tulajdonát képező hoinokkiler- 
melő helyeken az 1937. évben kitermelésre kerülő ho
mokszükséglet biztosítására. A versenytárgyaláson való 
részvételhez szükséges nyomtatványok a községi mér
nöki irodában díjtalanul beszerezhetők s ugyanott e 
szükséges felvilágosítások is megtudhatók. Az ajánla
tok zárt borítékban, legkésőbb 1937. évi március hó
1-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be a községi iktató
ban „Ajánlal Szarvas község 1937. évi homokkiteime- 
Iésének biztosítására“ felirattal. Elkésve, nem az aján
lati lapon vagy szabálytalan ajanlatok nem vétetnek 
figyelembe. Az elöljáróság az ajánlatok felett sza
badun dönt. §

Szarvas, 1937. február 17.
ELÖLJÁRÓSÁG.
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* Máz- eladó: IV .’482.? IV. 3 6 5 : T-atarmérry- eladó,
IV, 92., III. 71. — 20 hold föld eitidó, IV. — Ezüstszö- 

<löit,báz, /eladó, HL -454. -*■ "lié| járás eladó; 11.• 1 5 6 .^
IV. 99. sz. ház eladó. Érd/Ill. 308.'— Olvassa, terjessze 
a Szarvasi Közlöny 11 .. ~ : -. . ■ J

APRÓ H iRDETÉSEK  >:
.-.:b Ltj- ;a-CJ 

Apróhirdetés egy szó J- fillér, vastagabb betűvel szedve
* r ' Legkisebb hirdetéíiidija 30. fillér.

Apfóhlrdeteseket föívé*sV a[kiadóhiv^álal.' "Nagy Sándor 
könyv- es ptípirkeres^eđ€3é'ípzöWa».,̂ ,  Horti? Miklós, 

út 9. szám.

jutányos Áron egy. teljesenúj álla- 
^gplDari^ l̂évíorr kaukázusi dip ebédjőbérende- 
zésV.^gyanott ^gy , jókar^an ^léyő . külföldi 
^y^flíb^nVjíuiröy:id zojigpra, jÉrae^lődpi lehet 
) a k i^ j^va tdpan  ‘ y ,  v :• . . - : ______________

j'/4—6 .koMpiskotafVvég?ettT’ jómagaviseletű 
fiú Éeinulóapk Telyetéjik*. Ciní á HiVÓóhiva-

^G ró s í^ le ^o rró g é p u z le t  helyiség,, a  postá- 

v^áTszémbéh kiadó. >* , ‘ s

1L kfefölétí Í44i ^öfeámú'iíliz elađb.*;
' V- ,-■/! ■ .-1 !̂T--—

v 65 hokl -föld tanyával eladói* Érdeklődni 
letiet 'RadV’ámasky^.itlrgatlön 'irodéjébán, II. ke- 

fülel>^Niagykuaaágbwtcgb^ft^azóm alatt.

\ á—ÍJ siö&ás^^íakást' , pldlékbejyiségekkel 
együtt keresek. Cim a kiadóhivatalban meg-

^  - Vi
Ć Úti ■ X ' \i * fi ■JTá,)1 .“l fUVíh .
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