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A Potemkinemüvészet ellen
Irta: Tihanyi János>Lajos festőművész

Régi sérelme volt a magyar képző- 
művészgárdának, hogy az arra illetékes 
kormányhatalom nem igyekezett meg
szüntetni azokat az okokat, amelyek 
a gazdasági válságtól teljesen függet
lenül a magyar festőművészek kétség
beejtő helyzetének előidézői voltak. 
Maguk a festőművészek sem tudták, 
hogy nyomorúságukat mi okozza, hi
szen. tapasztalniok kellett, hogy amig 
a kiállításokon mind több és több kép 
marad eladatlan, bár a tárlatokon a 
legjobb nevek vonultak fel, addig 
más forrásokból az ország.-kultúrkö- 
zönsége nagy tömegekben vásárolja 
a képeket, úgyszintén a magányosok, 
gyűjtők, soha nem tapasztalt szeretet
tel vették a képzőművészeti alkotáso
kat és mind több és több olyan üzlet 
nyilt, amelyek műtárgyak. kej£§,kedé- 
sével foglalkoztak. Ügy látszott, -a kép
zőművészek sohasem fogják megérezni 
a gazdasí'-gi válságot1 annak ellenére 
sem, hogy a műtárgyszükségletnek a 
beszerzési szükségletek sorrendjében
— a gazdasági viszonyokat véve te
kintetbe — az utolsó, helyre kellett 
volna kerülnie. Miért van tehát mű
vésznyomor ? És miért éppen azok 
kerültek válságbá, akik a művészetet 
egy magas erkölcsi színvonalon tar- 
’tótták, akiket soha se n; bírt megalku
vásra a boltösetika ? Néhány eszten- 
doyel ezelőtt rájöttek a magyar képző- 
ír

és Művészeti Tanács felülbírált. Min
den magyar város sorra fog kerülni, 
mindenhol lesz válogatott anyagból 
rendezett igazi képzőművészeti kiállí
tás és mindenhol foguiik képzőművé
szeti előadásokat tartani, mert ütött a 
tizenkettedik óra. Nincs más választás 1 
Elmúltak azok a boldog idők, amikor 
a művészeknek csak alkotni kellett, 
az alkotás beszélt. A festőnek, vagy 
szobrásznak semmi dolga nem volt 
többé, az értékesítés munkáját elvé
gezték a műkereskedőLtés a kiállítási 
csarnokok. Ma azonban a jó mű halk 
hangja elvész a talmiárük zsivajában. 
A Potemkin-művészet !harsog, megté
veszti a képkédvelő hnűbarátot, aki 
aztán kulturális célokra tartogatott 
garasait álművészek és illegális mű
kereskedők támogatására költi el. Sze

retettel kérjük a vidéki közönséget, 
hogy ne vásároljon utazó ügynököktől 
és ne vásároljon olyan kiállításokon, 
amelyeknek anyagát a Művészeti Ta
nács nem bírálta felül. Várjon meg 
bennünket, mindenhova elmegyünk, 
ahol kultúrközönség van, olyan kö- 
z®nség, amelynek a magyar képző- 
művészeti kultúra oly sokat köszönhet. 
Nem akarjuk cserbenhagyni a mi kör 
zönségünket, de a közönség se hagy
jon bennünket cserben, mert a dolog
nak két éle van: mindenki szabadon 
rendelkezik a pénze fölött, mindenki 
vásárolhat tetszetős mázolmányokat is. 
de azoknak a művészi alkotásho; 
semmi közük és értéktelenségükné. 
fogva sem igazi díszei nem lehetnek 
a lakásnak, sem szükség esetén áruba 
újra nem bocsáthatók.

Hús vét másodnapján 
Egyetemi-bál lesz Szarvason
A-bál Iránt községünkben és a  környéken 
már is nagy érdeklődés nyilvánul meg.

bálraA Békésmegyei Egyetemi Ifjak 
Köre az idén, a múlt hó folyamán 
Békéscsabán rendezte meg Egyetemi
bálját. A pompásan sikerült bált köz
kívánatra húsvét másnapján Szarvason 
is megrendezik. Az elmúlt évben köz- 
ségünkben-rendezelt Egyetemi-bál ked
ves hangulata még ma is élénk em
lékezetében él az azon résztvevőknek. 
Innen van az, hogy a húsvét másod

napján tartandó bálra már most na
gyon sokan készülnek községünkből 
és a környékbeli városokból egyaránt. 
A bál csinos és ízléses meghívóit már 
szétküldték. Esetleges meghívó-igény
lések Szarvason III. kér. Bethlen utca 
150. szám alatt eszközölhetők. Egye
temista ifjaink ez újabb megmozdulását 
olvasóink pártfogó figyelmébe ajánljuk.'



Az elemi iskolák
vasárnap délulán rendezték ünnepségükéi az 
Árvaház zsúfolásig megtelt disztermében. 
Rohoska Jenő, Brózik Karoly, Frankó Mihály 
és Rohoska Géza tanulói szép énekszámok
kal szerepeltek. Bobvos János, Pusztai Jolán, 
Orosz György, Velki Pál, Zerinváry L. Zoltán 
lendületesen szavaltak. Kovács Anna han
gulatos dalszámokat adott elő.

A tanitónöképzö
intézet önképzőköre szintén vasárnap délután 
tartotta emlékünnepét nagy közönség előtt. 
A tanitónöképzö énekkaiénak pompásan be
tanult szép ének- és dalszámai között, amiket 
vitéz Szomjas Frigyes zenetanár vezényelt 
átéléssel és lendülettel. Palaki Éva, Bartos 
Éva ügyesen szavaltak. Holéczy Ilona haza
fias érzésektől fűtött emlékbeszédel mondott. 
Liszt és Chován szerzeményeket hallottunk 
még zongorán előadva lendületesen és szépen.

A nyugdíjasok
látogatott vacsora keretében bensőségesen 
ünnepelték 'március 14-én este a márciusi 
nagy napok emlékét. Az ünnepi beszédet dr.. 
Ugrin László járási főszolgabíró mondta. Be
szédét itt is az izzó hazafiság és gyönyörűen 
aláfestett gazdag larlalom jellemezte.

A nyilaskeresztesek 
Bárány-vendéglői helyiségükben lelkes ün
nepléssel áldoztak a március vívmányok és 
eredmények emlékének.

Szarvas közönsége 
nagyszabású felvonulással hétfőn délben a 
Kossuth-téren ünnepelt. Ezrekre menő tömeg 
előtt a társadalmi egyesületek a Frontharcos 
Szövetség Szarvasi Csoportja rendezésében 
tartott emlékünnepet, amelyen a Levente 
Zenekar és a Szarvasi Dalkar áhitatos ének
és zeneszámai között dr. Ugrin László járási 
főszolgabíró mondott költői emelkedettségű; 
hazafias érzéstől izzó, a realitásokat is be
kapcsoló emlékbeszédet a jelenlévő iöbb 
ezer főnyi hallgatóság áhilalos figyelme mel
lett. Batta Lajos és Sebp Emq hatá^§ 4>ẑ -_ 
valalai szépen színesítették az ünnepélyt.

> A gazdasági tanintézet 
tanárikara és tanulóifjúsága március 15 én 
délulán tarlolta márciusi emlékünnepélyét 
az intézet dísztermében. A szép és felemelő 
műsorban szavalatok. beszéd és énekszámok
kal szerepeltek a tanintézet tanulói.

A gimnázium
tanulóifjúságának Vajda Péter Önképzőköre 
hétfőn délulán a tornateremben rendezte 
meg hatalmas érdeklődés melleti március 15-i 
ünnepségét. A Himnusz eJéneklése után . az 
ifjúsági zenekar Szederkényi Nándor zene
tanár szakavatott vezénylése mellett kedve
sen és félemelően zeneszámokat adott elő. 
Kelle Margit ígéretesen zongorázott, Enessey 
István pedig emelkedett és mélyenjáró be

széde után a gimn« ifjúsági énekkar pompás 
összhangban kfctona és hazafias dalokat 
adott elő. Polónyi Gyöngyi szép zongora
játékát is nagy tetszéssel fogadta a közönség 
és csak emelkedett á hangulat Lelkes Margit 
melegtóriusú hangjának hallatára, amit Kellő 
Márta kisért figyelmesen zongorán. Szűnni 
nem akaró taps jutalmazta a leánytanulók 
jól összeválogatott mandolin-zenekarának 
hangulatos játékát is, majd a S'ózat elének- 
Iése ulán egy emelkedett műsor emlékével 
távozott haza a közönség.

A Polgári Kör
este közvacsorái. rendezelt a Nemzeti Egység 
Pártja a frontharcosok he'yi csoportjával 
együtt. Dr. Schauer Gábor köszöntötte az 
egybegyűiieket az ízletes vacsora elfogyasz- 
lása után, amely Sznagyik János konyhájá
nak szakavaloltságát dicséri, majd poharát 
az ország kormányzójának, vitéz nagybányai 
Horthy Miklósnál^ egészségére ürítette. Vitéz 
Biki Nagy Imre községi főjegyző a Polgári 
Kör, Ribárszki P̂ J, riyug. főmérnök a Nemzeti 
Egység. Kurilla ‘Miklós *ai frontharcosok ne
vében méltatták az 1848 márciusi napok 
eseményeit, majd dr. Ugpn Lá.szló fosžoiga- 
biró a nemzeti öntudat felvázolásával fejezte 
be a szónoklatokat.

. * ^  ^  - , . -  A Baráti Körben
egybegyűltek nagy lelkesedéssel ünnepelték 
vac.sora keletébe^ wárciüs 15-én a szabad
ságharc kezdetét jelentő március 15-ét. Korim 
Kálmán gimnáziűM'tváfláslánár mélyenjáró 
és az eseményláncolaj hatásait kidomborító 
beszédét nagy tetszéssel'fogadták.

t Az Ipartestület
március 15-én estére hivta egybe tagjait ün
nepi vacsorára március idusának méltó ke
retek közti megünneplésére. Medvegy Miklós 
alelnök üdvözlő ^szavai után Krón Ferenc 
árváivá-lelkész möhdoU magásszárnyalású, a 
nep jo|entö̂ éft^4iéfeRaen «kidpmhoril^-g^do- 
latokbun gazdag ünnepi beszédet. Az üÍKr 
neplést bensqsége^hbé tették beszédjükkel : 
dr. Ugrin 'Lákzfo* 'főszolgabiró, dr/'Dörnyei 
József int. üpyés'A Tákos Lajos ipt. jegyző 
és Korim Kálmán gimn. vallástanár.

: A Szár^asl Iparosifjak Önképzőköre
hazafias ünnepély keretében áldozott ti 48 as 
események emlékének. Az Ipartestülelben ‘ 
megjelent szépszámú közönség a Himnusz 
eléneklése után $prim Kálmán gimn. vallás
tanár poinoás^n felépített és az est fény
pontját jelentő beszédét hallgatta meg. Sza
valásban, egy színdarab előadásában .jeles
kedtek és szerepeltek ügyeden az önképző
kör tagjai/* A Szózat eléneklése ulán hazafias 
hangulatban szórakoztak el á niegjel éritek.

A Sirató! Magyar Olvasókör
március 16-án ünnepelte vacsorán március 
15 emlékét köri helyiségében, melynek szó
nokai : vitéz Tepliczky János földbirtokos. 
Lelkes Pál ev. tanító és Furár István kis
gazda voltak.,

Öcsödön
a református templomban ünnepi istentisz
telet volt, majd a Hősök Emlékműve előtt 
rendeztek ünnepséget, amelyen dr. Csaba 
Mihály segédjegyző mondott ünnepi beszé
dei. Délulán az Ip jroskörben Molnár Ferenc 
igazgaló tanitó beszélt, este pedig a különböző 
társaskörök rendezlek ünnepi közvacsorákat.

h í r e k

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt

tót, 10 órától magyar úrvacsoraosztással, az új templom
ban (ötnyelvű istentiszteletet tartanak úrvacsoraosztás- 
sal. Az óiemplomban szerdán délelőtt a tótnyelvű kö
nyörgés után magyarnyelvű irásmagyan,izut lesz-

A szarvasi róni. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági szentbcszéddel, 9 óra
kor csendes mi se, 10 órakor szentbeszéd, nagymise, dél
után 3 órakor liténia. Köznapokon a reggeli mise négyed 
nyolckor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház disztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istenI»sztélét t\ községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason március hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszeriára látja el.

Lapunk multheti szama nyomdánk más
irányú nagy elfoglaltsaga miatt csak négy 
oldalon jelent meg. Amikor kedves Olvasó- 
inktói ezért elnszest kérünk, közöljük, hogy 
multheti kimaradt híranyagunk egy részét 
.most tesszük kö*ze,



— Szolgálati jubileum. fuch.sl Miksa. Szarvas
község közismert és szorgalmas adótiszlje 
hétfőn ünnepelte községi tisztviselői működé’ 
sének- 35. évfordulóját, amely a háborús dupla 
évekkel negyven évet tesz ki. Kartársai ez 
alkalommal meleg ünneplésben részesítették, 
Orosz Iván adóliszt közvetlen szavakkal üd
vözölte a községi adóhivatali tisztviselők 
nevében ás adta át neki ,a kartársak aján
déktárgyát * _______

Ó, Alföld. . .  !*
— Németh Adaléké ez a vers —

Hol végtelen egek aranyekhója alatt, 
Pacsirtacsengős hajnalokon 
Búzakalászok gyémántfalát döngetik 
Napkdrú magyarok. . .
Ő. Alföld,
Szendergő Körös árualányhajas partja,
Hol ezüsthalra les nyugodt halász,
Hol aranyhomokot mos frisskezü lány,
Hol orgonaszagú, ősi kerteken 
Kakuk-számolta boldog éveim . . .
Ö, Alföld, ;
Megáldalak.
Megáldalak innen az áimofe azúr tava mellől. 
Mert hiába öltöznek, piros szegfűbe a hegyek.
S hiába ver holdfényzenét a gyöngyszemü tó 
Boldog Badacsony hárs-szagú partjain : 
Orromban tanyák, csárdák, szélmalmok 
És Körös-menti parasztdalok 
Levendula-illata érik.
(Badacsony, 1935.) SZÁMADÓ ERNŐ.

* Mutatvány a szerzőnek „A Föld az Isten, emberek !** 
cimű kötetéből. _ _ _ _

—  Irodalmi és művészeti társaság alakul 
Szarvason. Szarvas kultúrközönsége már rég
óta hiányát érzi egy irodalmi és művészeti 
társaságnak, amely a kulturális és művészeti 
megmozdulásokat kézbevéve szorosabb kap
csolatot teremtene az irók, művészek és mű
vészetbarátok között. A régi kivánalom meg- 
valóaitása tárgyában dr. vitéz Zerinváry Szi
lárd kir. járásbiró, a kiváló iró és költő köz
ségünk iróit, művészeit és műbarátait e hó
2 2 .. (hétfő), délután 6  órára megbeszélő érte
kezletre hivta össze a községháza tanácster
mébe. Az értekezleten mindenkit szívesen 
látnak éa határozni fognak az irodalmi társa
ság ..megalakulásáról.

Vásárodon

ól
k öny ve c ské re !

—  Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas köz
ség képviselőtestülete szerdán délelőtt köz
gyűlést tartott Jözsa Mihály volt községi ker
tész ügyében. Több felszólalás után a köz
gyűlés úgy határozott, hogy a képviselőtes
tületi tagok más elfoglaltsága miatt e hó 19. 
péntek délután 4 órára halasztja azt el.

— Adomány. Vitéz dr. Zerinváry Szilárd 
kir. járásbiró és Orosz Iván tisztviselő, 
szarvasi írók a szerkesztésükben megjelent 
Körösvidéki Költők Antológiájából Szarvas 
község elöljárósága által megvásárolt 1 2  pél
dány árát, 24 pengőt Nagymagyarország Kö
zepe Emlékmű javára ajánlották fel.

—  Értesítés. A Békéscsaba—Kunszenlmár- 
ton állami út Szarvas és Békésszentandrás 
közötti szakaszát a folyó hó 2 1 -ével kez
dődő útépítési munkálatok tartamára az ille
tékes államépitészeti hivatal a forgalom elöl 
elzárja. E munkálatok tartama alatt a Laky- 
telek és Szarvas közötti autóbuszjáratok csak 
Lákytelek és Békésszentandrás, az Öcsöd és 
Békéscsaba közölti autóbuszjáratok pedig 
csak Szarvas és Békéscsaba között fognak 
közlekedni.

—  Műkedvelő-előadás. A Nyugdíjasok Egye
sületének műkedvelői már megkezdték a 
„Szuhaj ‘ próbáit. Az előadás április 17-én lesz.

A Szarvasi Gazdaifjak Önképzőköre 
hagyományos húsvéti táncmulatságát az iáén 
is megrendezi, húsvét vasárnapján este 8 órai 
kezdettel a Vigadóban. A mindenkor nagy 
sikerrel lezajlott mulatság az idén is széles 
körökben mozgatja meg az ifjúságot és az

A Szarvasi Kereskedőalkalmazottak 
Egyesülete a mull év végén mutatta be nagy 
siker és zsúfolt ház mellett Erdélyi—Szántó 
hangulatos operettjét, a „Mit susog a fehér
akác*4 címűt. A közönség minden rétegében 
megnyilvánult közóhajnak engedve az egye
sület agilis vezetősége ismét előadatja a da-

Rózs&t| egyéb díszcserjét és évelővirá

got legnemesebb fajtákban, legjobb minő
ségben. SCHRIKKER SÁNDOR faiskolája. 
Alsótekerespuszta, u. p. Lepsény, szállít. — 

Kérjen árjegyzéket!

—  Meghívó. A Szarvasi Kereskedők Egye
sülete március hó 2 1 -én, vasárnap délelőtt
1 1 órakor az egyesület helyiségében (Árpád- 
szálló) tartja évi rendes közgyűlését, melyre 
tagjait és az érdeklődő kereskedőket tiszte
lettel meghívja ,az Elnökség. Táigysorozat: 
Elnöki megnyitó, titkári jelentés,, pénztári 
jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése, az 
1937. évi költségvetés beterjesztése, állás- 
foglalás a vasárnapok és ünnepnapok zárórája 
tárgyában, esetleges indítványok, (melyek a 
közgyűlés megtartása előtt 8  nappal bejelen- 
tendők).

— Az ország egyik legegészségesebb intéz
ménye, a legjobban és legigazságosabban 
működő szerve az osztálysor^játék., Csak 
azok nem szeretik, akik nem ismerik. Mert 
akik tudják, mily összegeket nyerték már az 
oaztálysorsjátékon, hányán lettek általa gaz
dagok, és hogy egész kis kockázattal 1 0 .0 0 0 ,
20.000. 25.000, 35.000, 40.000, 45.QOO, 50.000,
55.000, 70.000,100.00Q, 3OQ.OO0,4QQ.000 pengő 
nyerhető rövid idő alatl, azok még áldozatok

előjelekből ítélve az most is a legteljesebb 
siker jegyébee fog lefolyni. Zenét az Első 
Szarvasi Magyar Zenekar szolgáltat. A gazda
ifjúság húsvét narancs-bálját a ssórakozni- 
vagyó ifjúság figyelmébe ajánljuk

rabot ügyes műkedvélőrgárdájával. A darab 
előadása e hó 29-én, húsvét hétfőjén tlesz. 
a Vigadóban. A táncmulatsággal egybekötött 
műkedvelő-előadás jegyei már . most felein 
Mór divatáruüzletében előre válthatók és az , 
előadásra felhívjuk lapunk olvasQitiait, és 
Szarvas közönségének érdeklődő figyelmét

árán is vesznek egy sorsjegyet 3 7 2 , 7, 14, 
28 pengőért és kipróbálják a szerencséjüket. 
A húzás április 10-én kezdődik. Rendeljen 
bármelyik főárusitónál. Mindenkinek és min? 
den egyes sorsjegynek egyenlő a nyerési 
esélye.

— Nyilvános köszönet. A Szarvasi Keres
kedők Egyesülete a fennhatósága alá tartozó 
Szarvasi Kereskedelmi Szaktanfolyamnak egy 
újabb típusú Remington-irógépet adományo
zott. Az iskola vezetősége az. értékes adó« 
mányért ez úton fejezi ki háláját és köszönetét.

—  Háziasszonyok! Nem kéjül pénzbe. 
mégi£ a legjobb tésztarecepteket kapja, ha 
még ma kéri a DR.- OETKERrféle világhírű 
FÉNYKÉPES RECEPTKÓNYVEX amelyet 
bárkinek ingyep megküld , a . gyár : DR. OET- 
KER A. Budapest, VIII., Conti utca; 2j>.

—  FtHéces?gyors indul Szarvasról március 
2 1 -én Budapestre.. Indul 7'31-ko/, érkezik a , 
nyugatira 1 1 ’1 1 -kor, vissza indul 2 2 -én a; nyu
gatiról 1 órakor és érkeziM'33-kor Szarvasra. 
55 ülőhely, menettérti jegy ára 5.90 pengő. 
Jelentkezni lehet AndermannáL

—  „Hechttfil vegye sorsjegyét, a sgcs hQZ 
Önnek szerencsét." Rendeljen levelezőlappal 
Budapest, Andrássy út 3.

—  Könyvtáróra. A Gróf Bolza Pálné Le
ányegyesület március 2 1 -én délután 2  érakor 
könyvtáréról tart a gimn. leánysz^bájában.

Húsvétkor narancs-bált rendem 
a Szarvasi Gazdaifjak Önképzőköre

Nagy érdeklődés előzi meg a gazdaifjúság táncm u la tságát.

Ismét szinrekerüi a „Mit susog a fehérakác1* 
cimű hangulatos operett

Húsvét hétfőjén a Vigadóban rendezik meg 
a  kereskedőalkalmazottak műkedvelő-előadásukat
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HETENKÉNT
hja: OROSZ IVÁN

Az érzelem távírója
Az emberi érzelmeknek egyik általánosan 

elfogadott közlője a csók. Az érzelem lávirója 
az ajkak összecsücsöritéséből származó kis pat
tanó hangocska, amely annyiféle lehet, ©hány
féle érzelmet akar kifejezni és egyes érzelmek 
apró nüánszail is pompásan kifejezi. Nem tudom, 
hogy' tudósaink foglalkoztak-e eléggé a csók 
mibenlétével, annyi bizonyos, hogyha nem is írlak 
róla sok könyveket, mégis általánosan elfogadott 
és mindenki által igen szeretett valami, mert ha 
édes is, jó is, mert a csók nyitott könyv, amely
ből az érzelmeket lehel kiolvasni. A csók törté
netét se kell tanítani, mert a pillanatnyi örömök, 
percek közölt igazén nem fontos hogy valaki 
ismeri-e annak múltját és esztétikáját, mert hát 
a csók is olyasvalami, ami véle6zülelík az em
berrel és minden tanulás nélkül mindenki igen 
könnyen elsajátítja. Mégis jó ha a múltba nézünk, 
mert akkor látjuk, hogy a csókolózást már év
ezredekkel ezelőtt is gyakorolták és úgy látszik, 
ha sok mindenről le is tud mondani az ember, 
erről nem igen fog lemondani a jövőben sem. 
A szeretet és barátság szimbóluma a csók, reális 
valami és mégis elmúló, amely nyomát a ben
sőnkben hagyja. Ha körülnézünk a világban, úgy 
látjuk, hogy a csók inkább a kultúrnépek elfo
gadott érzésközlője. Az eszkimók, lappok, malá
jok és Szomáliák nem ismerik a csókot. Az esz
kimók üdvözlésnél orraikat dörzsölik össze. A 
magyar földmivelő, a halász is alig csókolózik. 
Szégyenli a csókot a nyilvánosság előtt. A régi 
időkben az egyiptomi ember, ha valakit nagyon 
meg akart tisztelni megcsókolta s azután kezeit 
a feje fölé emelte. Náluk a kézcsók csak a fér
fit illette meg, a nőt nem. Az abesszinek térdre 
borulnak és a földet csókolják. A zsidóknál a 
legősibb időben is általános szokás volt a csó
kolózás. Az öreg zsidók — ha régi ismerősök 
találkoztak — az üdvözlésnél megcsókolták egy ■ 
más kezét, homlokál és vállait, majd e szavakat 
mondták: Salom lecha I (Béke veled!) Ha a 
zsidó nagy tiszteletét akarta kimutatni valaki irá
nyában, a lábát csókolta meg. Hogy a csók a 
legnagyobb szeretet és tisztelet jele volt a zsi
dóknál, János szavai is bizonyítják, amikor igy 
szólt Judáshoz : „Judás, csókkal árultad el az 
embernek Fiét 7“ A zsidóktól a keresztények is 
átvették a csókolózást. Szokásban volt áldozás 
előtt „béke*csók“*ot váltani. Ekkor jöttek divatba 
a tolongás elkerülése végett a csóktáblák is. A 
görögszertartású keresztényeknél ma is divatban 
van a húsvéti csók, az angoloknál pedig kará
csony estéjén mindenkit meg szabad csókolni. 
A katolikus egyháznál a pápa iránti hódolatot 
lábcsókkal is kifejezik. A pápa sarujára hímzett 
keresztet csókolják meg. A rómaiknál a csókot 
azért hozták be eredetileg, hogy ellenőrizzék, az 
asszonyok nem-e ittak bort, de később annyira 
elfajult, hogy a császárok el is tiltották. A gö
rögök is ismerték a szeretet jelét, a csókot. Egy 
kedves legenda is tanúskodik erről. Peisistralos- 
nak, az athéni tyrannusnak egy napon, magából 
kikelve panaszkodott a felesége, hogy leányukat 
egy vakmerő ifjú az utcán megcsókolta. Halált 
kívánt a fiúra. Peisistratos igy csillapította le ha- 
ragvó nejét: .Ha igy bánnék el azokkal, akik 
családom tagjait szeretik, mit tegyek azokkal, 
akik gyűlölnek bennünket ?" A rómaiak szerint 
a csók a házasság jelképe. Ha a fiatal ember 
tanuk előtt megcsókolt egy leányt, azt mindenki 
nejének tekintette. Diocletianus hozta be azt a 
szokást, hogy ha az uralkodó valakit nagyon ki 
akart tüntetni, a homlokát csókolta meg. Jó vi
szonyban levő uralkodók ma is csókkal üdvöz- 
lik egymást. A Niebelung-monda szerint a régi 
germán férfiak nem csókolták meg egymást, ők 
kézszorítással fejezték ki érzelmeiket. A régi vi
lágban az orosz muzsik földesura térdét csókolta 
meg, a cseh a ruhaszegélyt emeli ajkaihoz, a 
lengyel a vállát csókolja meg 9 barátjának, a 
magyar pedig udvariasan csókol kezet a höl
gyeknek, de a jó barátot hatalmas parolával fo
gadja. Az erkölcsi felfogás lassan kiszorította a 
férfiak , közötti, csókot, ám az apai áldó csók 
mélysége őrökre megmarad. De megmarad az

anyai csók örök tisztasága és a szerelmesek égbe
emelő csókváltása. A régi sláger is azt mondja 
„lári'fári, nem kell várni, frissen jó a csók" és 
bármennyire is igazolja a tudósi megállapítás a 
csókolózás károsságát egészségünkre, a szerelmes 
ember nem fogja sohasem megérteni a puszi 
káros hatását, ő csak annak jóságát érzi minden 
alkalommal. És nemcsak az élet. de az iroda
lom is igazolja a csók szükségszerűségéi, ösztö
nös törvényeit, annak jóságát és felemelő érze
teit. legyen az bár tiltott, úgy mondják, ükkor a 
legédesebb. Az embernek pedig nincs jogában 
mrtgát megfosztani az édességektől, különösen, 
ha azzal egy másik emberlársának is boldogiló 
örömöt szerez.

— Évi rendes közgyűlés. A Szarvasi Járási 
Iparlestület március hó 22-én hétfőn délelőtt
9 órakor tartja évi rendes közgyűlését a tes
tületi székházban.

—  Haláleset miatt zárva. Kozsuch Gábor 
szarvasi 45 éves órásmester csütörtökön dél
ben Podani Samu közgvam Belíczey úli 
házéban lévő üzletében felakasztotta mayát. 
Kozsuch Gábor előre készült az öngyilkos
ságra. inért már reggel többeknek emlilelte, 
hogy elkeseredése miatt vagy agyonlövi, vagy 
felakasztja magát. A délelőtt folyamán villany
drótot szerzett, feleségéhez búcsúlevelet irt, 
amit a postaládába fclobolt be, majd egy 
„Haláleset miatt zárva" feliratú táblát ké
szített és azt kitelte az üzlet ajtajára. Ezután 
bement az üzletbe és a faiba vert szegre - 
a villanydróttal felakasztotta magát. Felesége 
a délutáni postával kapta meg a búcsúlevelet, 
az üzletbe rohant és azt lakatossal felnyit
tatta, de férjét akkor már halva találták meg.

^alószínűleg éleluntságból követte el tettél.

— A gazdasági tanintézet kitüntetést nyert a 
mezőgazdasági kiállításon. A Szarvasi m kir. 
Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tan
intézetet a tavaszi mezőgazdasági kiállításon 
bemutatott gazdasági szakoktatási mintagyüj- 
teményéért a gróf Telehi Béla vezetése alatt 
álló bírálóbizottság kitüntető elismerésben 
részesítette.

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

K é r j e  m i n d e n ü t t  
az

uj id ő k  k ö n y v t a r a
ú j  k ö t e t é t  

Kathleen Norris

Szépasszony 
lánya

cimű regényét

Egy házasság története. Válasz arra 
a gyakori kérdésre : megbocsáthat- e 

, a feleség a hűtlen férjnek?

Ára 1 pengő
Kapható minden könyvkereske
désben, IBUSz*paVillonban és 

dohányt őzödében is.

—  Közgyűlés a méhészeknél. A Szarvasi Mé
hészegyesület vasárnap délután tisztújitó köz
gyűlést tartott. Némethy Samu elnöki meg
nyitójában vázolta az elmúlt év mézelési 
viszonyait és az egyesület működését, majd 
visszapillantást nyújtott az egyesület tizenkét 
éves muiljára. Tartalmas beszámolója után 
Tomka Pál terjesztette elő értékes titkári je
lentését, amelynek során felállással emlékez
lek meg a mull évben elhalálozott gróf Bolza 
Gézára, aki a méhész ügynek mindig lelkes 
támogatója volt. Beszámolójában örömmel 
hallottuk, hogy Szarvas község akácakciója 
során rövid pár év alatt többi mint félmillió 
akáccsemete lett a szarvasi polgárság közt 
kiosztva. A megfigyelő jelentésének meg
hallgatása ulán Oravecz János könyvtáros 
terjesztette elő jelentését, majd az elszámo
lások és költségvetések elfogadása után a 
tiszlújitást ejtették meg. Elnöknek egyhangú 
lelkesedéssel Podani János tanítót válasz
tották meg. Mivel a választmány által jelöl
tek nagyrésze a jelölést nem fogadta el, a 
többi tisztségek betöltéséhez ajánlóbizottságot 
küldtek ki, amelynek jelöltjeiből alelnökök- 
nek Kapuszta Jánost és Czesznak Jánost, 
pénztárnoknak Legyesi Pált, ellenőrnek Kot- 
van Jánosi, ügyésznek dr. Král Pált, könyv
tárosnak Oravecz Jánost, titkárnak Uhljar 
Jánost választották meg. Ezulán a közgyűlés 
érdemeik megörökítésével Némethy Samu le
lépő elnököt és Marozsy János lelépő al- 
elnököt diszelnököknek, Tomka Pál, Stefáni 
Pál és Csasztvan Pál volt vezetőségi tagokat 
örökös tb. tagoknak választotta meg. A köz
gyűlés ezulán több lényegtelen indítvány le- 
tárgyalása után ért véget.

— Tanulmányi kirándulás. A Szarvasi Ke
reskedelmi Szaktanfolyam növendékei dr. 
Nagy Lajosné tanárnő vezetése mellett szom
baton, március 20-án Mezőtúrra ránduitak át 
és ott Badár Balázs országoshirű kerámiai 
telepét, az állami leányliceumot és a ref. 
gimnázium felszerelését tekintették meg.

— A Munkásotthon rádiót ós könyvtárat ava
tott. A Szarvasi Munkásotthon Szövetkezel 
kedden este 7 órakor Wesselényi utcai há
zában avatta fel és vette először használatba 
az iskolánkivüli népművelési bizottság által 
adományozott hálózati rádiókészülékét. — 
Ugyanekkor vette ál hivatalosan, ünnepélyes 
keretek között a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 550 pengő értékű népkönyvtá
rát is. Ezzel a két értékes adománnyal a vár
megyei népmivelési bizottság és a miniszté
rium azt az igyekezetet és buzgóságot kíván
ták honorálni, mellyel magukat e kör tagjai 
évek óta rendszeres következetességgel önmi- 
velik és az iskolánkivüli népmivelési előadá
sokat példás fegyelem között látogatták. A 
kultúra e két eszközével a bizottságnak ki
tűzött célja, hogy a munkásságot a magyar 
nemzeti élet hasznos és a közös célokért a 
többi osztállyal egy úton haladó tényezőjévé 
avassa.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben március 12— 19-ig a következő bejegyzé
sek történlek. Születtek : Dudás PálésTrnyik 
Mária  ̂leánya Anna, Hornok Gergely és Hor
nok Etelka fia Gergely, Trnovszki István és 
Hegyi Zsuzsanna fia halvaszületett, Janecskó 
András és Kosik Mária fia János, Német 
Mihály és Kepenyes Anna leánya Ilona-Mária, 
Bangya Sándor és Kelemen Ilona fia Sándor, 
Tusjak György és Franyó Mária leánya Mária. 
Házasság : Vas Sándor Binder Erzsébettel, 
Juhos János Sztancsik Máriával, Moravcsik 
József Lestyan Goda Annával. Elhaltak : özv. 
Skultéti Andrásné Laukó Mária 51 éves. 
Babák Mária 2 hónapos, Blonder Tibor 8  
hónapos, Zsibrita-Farkas Judit 14 napos. 
Osztroluczki Mihály 4 hónapos, Szeljak Mi
hály 72 éves, Farkas Károlyné Kovács Jolán 
47, özv. Litauszki Andrásné Czesznak Anna
73 éves, Kopcsjak György 3 hónapos korukban.

4—6 középiskolát végzett fiút

nyomdásziianoncnak
felvesz lapunk kiadóhivatolq,



—  Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas köz
ség képviselőtestülete a múlt héten csütörtö
kön rendes közgyűlést tartott. Demcsák János 
nemzeti imája után Dauda Mihály biró nyi
totta meg a közgyűlést, majd vitéz Biki Nagy 
Imre főjegyző olvasta fel az előző ülés jegyző
könyvét és a pénztárvizsgálatról telt jelentést. 
Több kisebb ügy között elhatározta a köz
gyűlés, hogy a macóeri és szappanosi hegy
községek járda-költségeihez 600 pengővel 
járul hozzá, majd jelentette, hogy a községi 
kertészi állást ideiglenesen betöltötte és e*»y 
irodai tisztviselőt alkalmazott. Többen kérték, 
hogy az állást helybeli kertésszel és ne tiszt
viselőként alkalmazott kertésszel töltsék be. 
Elhatározták a strandfürdő továbbépítését, 
valamint elhatározták, hogy a vadászterüle
teket április 2 6 -án bérbeadják árverés útján. 
A városon álvezető úl 8 méter szélességben 
való elkészilését határozták el ezután, majd 
az ezüslszőlői iskolánál kisegítő tanitó alkal
mazásánál lemondok az államsegélyről, csak
hogy helybeli laniló lássa el a tanítást. Az 
iskola felépítésére javaslatot kéri a közgyűlés, 
majd a különböző pénztári számadásokat 
hagyták jóvá.

—  Országosvásár. A békési orszáyosvásárt 
március 19., 20. és 21 én tarlják meg.

Új „ k á v é h á z "
üzememel mognyitotlam Szarvas, Kossuth 
Lujos utca 33. szám afatl. (Tűzőrséggel 
szemben. Kitűnő ételekről és italokról gon
doskodva, szolid árak és szolid kiszolgá
lás. Borravaló nincsen. Minden este első
rangú cigányzenekar hangversenyez. Zár
óra reygel 3 órakor. Szives látogatási kér

Garay Pál
tulajdonos.

Miért sújtja a magyar gazdái 
'■"annyira"«’ aszály ?.......

Nemesük Hazánkéi keresi fel az aszályos 
időjárás. Európában, de n lobbi világrész négy 
részében ugyancsak gyakori a méy nagyobb és 
ho>>szabban larfó szárazság. Mépis azt látjuk, 
hogy a földmivelő iakosság mindenült megtalálja 
a megélhetési lehetőséget. Hazánkban azonban 
a májusi esőtől és annak eloszlásától függ a 
gazda jóléte ; ha a május és június száraz, jó 
termésre rilkán számilhaíunk.

Ennek oka az, hogy földmivelésünk túlsá
gosan a kalászosokra helyezi a súlyt. A kalá
szosok gyökérzele Viszont bojtos, nem hatol a 
mélybe és ezért szárazságban, a mélységben 
rendelkezésre álló talajvizet nem éri el. Nagyobb 
súlyt kell helyeznünk mélyebben gyökerező nö
vények termesztésére, akkor szárazabb időjárás 
esetében is a gazda termésének csak egy része 
szenved, a kockázat megoszlik. Mélyen gyöke
rező takarmány-növények és kapások, mélyen 
gyökerező növényzetből élló rélek és legelők te
lepítése meghozhatja a kívánt egyensúlyt. Ezek 
-a mélyen gyökerező növények azonban mind 
igényesek, jövedelmező termést csak akkor hoz
nak, ha a növényi táplálóanyagokkal bőven el 
vannak látva. Száraz esztendőben a kevés víz
hez viszonyítva, esetleg elég viz áll rendelkezésre, 
'nedvesebb esztendőben — mint az idei — bő 
csapadék és talajvíz melleit, a növények több 
táplálét<ot is fel tudnálak venni, ha volna a 
talajban.

Műtrágyák szakszerű adagolásával e hiányt 
könnyen pótolhatjuk és elérhetjük azt, hogy tavaszi 
növényeink q dús csapadékot alaposan kihasz- 

’ nátják. Ha pedig rétjeinkre, legelőinkre gondo
lunk, kérdezzük, emlékszik e sorok olvasója, Irá- 
gyázták-e valaha a rendelkezésére álló rétet, 
legelőt ? Kívánhatjuk-e a mezőségtől, hogy trá
gyázás nélkül bő széna- és fűlermést hozzon ? 
Ha tehál azt akarjuk, hogy szárazabb évben se 
szenvedjen állatállományunk takarmányhiány kö
vetkeztében, ügy rétjeink és legelőink, valamint 
szálas takarmánynövényeink műtrágyázásával is 
kell foglalkoznunk, ezidén annál inkább, hogy a 
bő csapadék nyitotta lehetőségeket kihasználjuk.

Ne felejtsük el, hogy a tengerit is lehet 
fnűtrágyázni.

Magyar Királyi |"Ösztálysorsjáték
43.000 nyeremény

Nyolcad
sorajeőy

|3'A=P

86.000 sorsjegy
A  sorsjegyek fele okvetlen nyer! 

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

700.000pengő
1 jut. áP  400.000 
1 nyer. á P 300.000 
1 nyer. á P 100.000 
lnyer.áP 70.000 
1 nyer. á P 55.000 
1 nyer. á P 50.000

stb. stb., összesen

lnyer.á P 45.000 
lnyer.áP 40.000 
lnyer.áP 35.000 
1 nyer.á P 25.000 
lnyer.áP 15.000 

2lnyer.áP 20.000

több mint 97a millió

pengő
32 nyer. áP 10.000 
24nyer.áP 5.000 
21 nyer. áP 4.000 
23nyer.áP 3.000 
43nyer.áP 2.000 

11 lnyer.áP 1.000

pengő készpénzben.

Fél
sorajeöy

14 P

Eű«i»
aorjjeöy

28 P I

Első húzás 
április 10-én

Sorsjegyek 
kaphatók 
az összes 

főárusitóknál

Átütő sikert hozott 
a leventék műkedvelő-előadása

Pompás alakítások és jó rendezés jellemezték az előadást

* Páratlan érdeklődés előzte meg hetek 
óla a Szarvasi L^venle Egyesület műkedvelő- 
előadását. Bármerre fordull-lérült az ember, 
csak ennek az előadásnak az előkészületei
ről hallott. Mosl már megállapíthatjuk, hogy 
méltán keltette fel széles körök érdeklődését 
az „Érik a búzakalász“ cimű operett előadása. 
A változatos meséjű, szépzenéjű, kedves ope
rett előadása minden igényi kielégítően, szín
házi élményt hozott, amit a rendezés és a 
szereplők igyekezete eseménnyé avatott köz
ségünk műkedvelő-életében. Ez az előadás 
magasan fölötte állt a műkedvelő nívónak.

Dr. Gémes Szilárd oktató bevezető sza
vai után Forsler Gusztáv Petőfi: „Elet vagy 
halál** cimű költeményét művészin szavalta 
el. Erős beleélése magéval ragadta a hallga
tóságot. A darab szereplői közül Kondacs 
Andor színjátszói tehetségének legjavát adta 
és teljes mértékben kielégítette várakozásun
kat. Szebellei l!us kedvesen csengő hangját, 
odaadó játékát, Asztalos Ica kiegyensúlyo
zott alakítását, Bankó Pál önmagát adó já
tékát, hangjának kellemes szárnyalását nyilt- 
szinen jutalmazla a közönség. Czinkóczky 
Böske maga az élő művészet volt a szín
padon. Játéka, hangja hiánytalanul jó. Lász- 
lóffy László nehéz szerepét jálszi könnyed
séggel oldotta meg, kihasználva a színpadi 
hatás kínálkozó alkalmait. Forsler Guszláv 
kellemes baritonja, jó alakitó-készsége, Po- 
dani János jellemábrázolása, Dénes fJózsef 
eredelisége, Barecz Anna lalpraeseltsége mel
lett Kugyela Mihály, KohuJ Pál, Balczó And
rás, Varga Juló, Pálkó Annuska, Barlyik

— Birkózó-verseny Szarvason. Vasárnap, 
március 21-én a Szarvasi Levente-Egyesület 
birkózói az orosháziak jóképességű birkózó- 
csapatát látják vendégül. A jóképességű gárda 
szarvasi mérkőzései szép küzdelmeket Ígérnek.

—  GyAC— Turul 4 :2  Bíró: Mácsay.
A vasárnapi mérkőzést a gyulaiak javára a 
szerencsés kapuválasztás döntötte el, mivel 
az elég erő?, széllel támogatott oldalt válasz
tották az első félidőre. A szél a kezdés ulán 
mintegy 2 0  percig segítette a gyulai csapatot 
és ez elég volt arra, hogy a két bajnoki 
pontot bebiztosítsák maguknak. A második 
félidő állandó Turul fölénnyel telt el, de a 
GyAC igen szívósan védekezett s igy az 
eredményen csak szépíteni tudtak a Turul 
csatárok. — Vasárnap a Turul Tótkomlóson 
játszik bajnoki mérkőzést.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TELEFON : 16.

Manci, Zleszik Mátyás, Bertók György, Laukó 
János és Doinoki Gyula ügyes behelyezke- 
désükke! segítették sikerre a gördülékeny 
előadást. A tán coló-párok színes csoportjá
nak ügyességét tapsviharra! jutalmazta a há
lás közönség. Minden részében jó volt az 
előadás, amelynek megrendezése Kondacs 
Andor, a szarvasi színész-rendező képessé
geit dicséri. Annyit adott önmagából ebbe 
az előadásba, amennyit csak tudott, de ez 
éppen elég volt ahhoz, hogy ö legteljesebb 
elismeréssel illessük munkáját: A darab zenéi 
részét az Első Magyar Zenekar adta elő 
Gazsó György vezetése mellett lendületesen 
és dicséretes igyekezettel. Az előadási csü
törtökön délután az iskolák részére meg- 
ismételték._______________________Bágyoni

ZÖ LD  IGNÁC
Sárkeresztur (Fejér megye)
Faiskola, erdészeti magvak kivitele.

Datolyaszőlő, Afiis«Ali 
(Dattero die Bayrooth).

Ha minden Igényi kielégítő csemegeszőlőt 
akar, ezt telepítse!

Bolgár eredetű, hol nagyban kultivált, világ
piacot meghódított ideális csemegeszőlő- 
fajla, mely semmi kívánnivalót nem hagy 
hátra. Bőlermő l Közepes növekedésű. 
Aranysárgába játszó zöldes-fehér színezetű, 
nagy, ovális szilvanagyságú bogyókkal. A  

i fürtjei nagyok, lazák, vállasak. A fürtök 
állag 1 kg-osak, de akad 1*5,— 2 kg is. E 
nagy áúlyt a kevésszámú, de igen nagy 
bogyóknak lehet tulajdonítani. Kemény húsa 
kevés magol tarlalmaz, éles késsel szele
telhető. Ize kellemes édes savanykás, mel- 
lékiz nélkül. Nagy nyomást kibír, szállítást 
jól bírja 8 még 14 napi szállítás és tárolás 
után sem észlelhető fonnyedlság, íz, nedv 
és zamat veszteség rajta. Télen ál tartható, 
jól érlékesithető 1 Kezelése, fagyérzékeny
sége, talajigényei nem nagyobbak más cse
mege fajoknál. Alkalmas tőke, kordon és 
lugas művelésre.

10 db 1. a simavessző 3‘— P, 10 db oltvány Đerlan- 
derin T— P, Ripárián 6’— P. 100 db-nál 5 százalék, 
1000 db-nál 10 százalék árkedvezmény. .

Más szőlőfajtákról, gyilmölctf&ollványokról 
árlap külön I ' ; J



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 i  

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

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

I R O  D A L O  M

A méhtenyésztés vezérfonala 
Irta: Valló Árpád

Valló Árpéd A méhtenyésztés vezérfonnia 
cimű könyvének 4-ik kiadása megjelent. Beveze
tőül a mézelő méh fellépésének idejét, elterjedé
séi, továbbá a méhtenyésztés fokozatos terjedé
séi és a különféle méhlakások fejlődését irja le. 
Az elméleti részben biológiai és anatómiai kér
désekkel. majd pedig a méhek betegségeinek 
ismertetésével és a védekezés módjaival foglal
kozik. Felsorolja a legfontosabb mézelő növé
nyeket, ismerteti a méhek életfeltételeit és a leg
károsabb ellenségeit. A könyv részletesen foglal
kozik a méhek gyakorlati kezelésével. Kora ta
vaszi időtől kezdve a méhcsaládok beteleléséig 
minden méhkörüli teendőt úgy ir le. hogy azt a 
kezdők is könnyen megértik és a leírás nyomán 
végre is hajthatják. Végül a méhészeti szakok
tatási intézményeket ismerteti és közti a legfon
tosabb törvényeket, rendeleteket és hatósági in
tézkedéseket. A kezdő méhészek és tanfolyam- 
hallgatók részére a legjobb kézikönyv. „Pátria** 
Irodalmi és Nyomdai R-t. kiadása. Ára 6 pengő. 
Szarvason Nagy Sándor könyvkereskedése útján 
szerezhető be.

—  A megszöktetett feleség. Irta: George 
Goodchild. Nem hiába örökölte Sylvia apjának, 
a hatalmas Johe Livingstonenak akaratos, erő
szakos, makacs természetét. Nem tűri el, hogy 
szülei kényszerítsék feleségül ahhoz az egyéb

ként kifogástalan fiatal angol lordhoz, akit szá
mára választottak. Egy lovaglósétája alkalmával, 
pillanatnyi romantikus hangulatának engedve, 
megesküszik egy fiatal farmerrel, akivel alig né
hányszor találkozott, de aki első perctől kezdve 
érdekelte. De arra nem gondolt Sylvia, hogy 
együtt is éljen ezzel a férfival. Elmenekül előle, 
de az utána jön és amikor pénzt kínálnak fel 
neki, ha simán visszaadja a lány szabadságát, 
még jobban ragaszkodik feleségéhez. Elrabolja 
és megával viszi viszontagságos farmer-éleiébe. 
Két fiatal, büszke, dacos lélek egymásért és egy
más ellen való harca. A Palladisnak ezl a leg
újabb Félpengős regényét Wiesner Juliska fordí
totta élvezetes magyarsággal.

— Az öszibarackfák metszését ismerteti a 
Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. 
Cikkeket közöl a szőlő idei speciális metszésé
ről, az öntözhető gyümölcsösökről, a legolcsóbb 
virágpalántákról, a gyümölcsfák tavaszi permete
zéséről, stb. A színes gyümölcsképei is közlő lap 
kiadóhivatala* (Budapest, V.< Földmivelésügyi 
Minisztérium) egy alkalommal díjtalanul küld 
mutatványszámot.

HIRDETMÉNY.

Ertesiii az elöljárósága lakosságot, hogy 
a húsvéti ünnepek folytán a március 27., 28. 
és 29-i fürdőnapok helyeit a községi gőz- és 
kádfürdő március 25., 26. és 27-én lesz üzem
ben. Március 25-én a szombati, 26-án a va
sárnapi, 27-én pedig a hétfőre meKállapitolt 
fürdőrend és fürdőhasználati dijak melleit.

Szarvas, 1936. március 18.

ELÖLJÁRÓSÁG.

MÁVAUT m Av a u t
************  *********** 

f  Autóbuszmenetrend V
Érvényes 1937. március 21-től május 21-ig.

*
6-15
j03
7n
gŽO

8™

ind.

érk. 
érk. -

Menetjegy Kondorosra P 
Menetlérlijegy „ P

Szarvas—Gyula

Szarvas „ÁrpádM-száIló 
Csábacsűd 
Kondoros 

Békéscsaba 
Gyula 

1*60, Békéscsabára 
2*40,

14™ 
1437 
14“ 
1320 
1 2 «  

3‘40, Gyulára 
5’50, .

érk.

!
ind.

P 4*10. 
P 6*50.

825
g65

Békéscsaba—Gyula

1245 ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. 1035 
1310 érk. Gyula városháza ind. 10°°

Menetjegy P 110, meneltértijegy P 1 '90.

Békésszentandrás—Öcsöd—Kunszentmárton

1310
1 2*°

— 12w 1312 16üíi ind. Békésszentandrás érk. 724 832 16os .—
515 I316 1335 171* érk. Öcsöd ind. 707 8iü 15« 21so
586 1335 13&7 1740 érk. Kunszentmárton ind.^ 640 7*5 15io 21o&

Menetjegy Öcsödre P —*80, Kvinszenlmártonba P 1 60

Knnszentmirton -  (Tiszakürt)—Lakytelek
1340 1354 ind. Kunszentmárton érk. ö43 740 15ls 16“

I 1430 érk. Tiszökürl ind. 610 | 14M |.
14“ — érk. Lakytelek ind. — 616 — 15“*

r Menetjegy Uszakürtre P 1*30, Lakótelekre P 2*20. ’
Meneltértijegy * P 2 '- , „ P 3*30.

A *-gál jelöli csak hétköznap közlekedik.

533

I 6“ 
5» —

M

Helybeli
Búza . .
Tengeri m. 
Árpa (új) . .
Zab . . ■

gabonaárak
18.------ --
9 50 -  10 -

13*--- 1350
. . 14— -  1450

P U B L I K Á C I Ó

1 hold föld eladó, T VII. 36- 1. — Kocsi eladó. IV. 
140. - Ház eladó: IV. 459., 1. 394.. ÍV. 436., 1. 43L,
II. 289.. Öszénáskert 621.. I. 482.. IV. 506.. IV. 468., 
Zöldpézail: 629.. 570. Hl. 104.. 11. 254., II. 516.. 1. 247.
— Zöldpózsili háztelek eladó, II. 443. — Tengeriszár 
eladó, IV. 188.. T VII- 529. — Tehénjárás kiadó : 111.
136., II. 39, IV. 31.. III. 149., II. 136. -  Épület lebon
tásra eladó. Krakó 8. — Tanyást keres: T Vll. 161.,
III. 209., 1. 12, II. 422., II. 77. -- Tehén eladó. T IV. 
142. -■ Nád, tengeriszár. répa eladó. Ili- 71. — Föld 
eladó, IV. 406. — Vasborona eladó. T Vll. 641. — 4 
hold fold bérbeadó, IV. 211. — Rizíingbor és nád el
adó. 1. 10. -  4 hold föld eladó, T Vll. 637. — 4 hold 
föld eladó, II. 191.—  Széna eladó, I. 189. — 6 hold 
föld eladó, 1. 485. — Kecske eladó, IV. 112. — Benti 
ház éü 9 hold föld eladó, IV. 194. — Takarmányrépa 
eladó, T IV. 145. — 5 hold föld eladó. IV. 454. — 
Tehénjárás kiadó, I. 133. — Borbélynál, vendéglőben, 
kávéhazban. trafikban, ujságárusntil a Szarvasi Köz
lönyt kérje I

**0********ft*** *M *****************

APRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve- 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy Miklós

át 9. szám.

Külön bejáratú 2 ágyas szoba teljes ellá- 
c^üi avnnnulrfl kiadó. Érdeklődni lehet ntással azonnalra 

kiadóhivatalban.

. I. kér. Benka 
eladó. Érdeklődni 
cukrászdában.

Gyula utca 104/b sz. ház. 
lehel Perczel Teréznél a

• Eladó egy jókarban lévő 8 éves, keveset 
használt balkaros cipész-gép. Cim: Maróthy 
Imre Öcsöd, Hid út 287. szám.

. Eladó kedvező fizetési feltételek mellel! 
özv. Krecsmárik Endrcné tulajdonát képező 
Hl. kerület, 104, sz. beltelkes lakóháza. Ér
deklődni lehet a Szarvasi Hitelszövetkezetnél.

. Egy utcai szoba, konyha, speiz I., 460. sz. 
alalt április 1-től kiadó.

. Egy jókarban lévő gyalúpad eladó, I., kér. 
Gyóni Géza utca.

. Kiadó bútorozott udvari szoba konyhá
val, villanyvilágítással, III. kerület, Kristóffy 
utca 78. szám alatt,

. L kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanolt.

. Grósz-féle varrógépüzlet helyiség, a postá- 
val szemben kiadó._____________________

. II. kerület, 144. számú ház eladó.

. 2—3 szobás lakást mellékhelyiségekkel 
együtt keresek. Cim a kiadóhivatalban meg
tudható. . *

FeWUc ixtrluixtS és kiadó NAGY SÁNDOR 
NyooutjiH 1  Sxarvasi KIzlBay lyonJa* é* LapkiadévJJ* 

UUt ajMBÚJJbao, I. Horthy Mikié* wt'% »xi»*


