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A M l HUSVÉTUNK
í r t a :  B A R T O S  PÁL ev. lelkész

Ahárom keresztet ott a Gol
gotán aligha döntötték le és 
aligha vitték elmindjárt nagy
péntek estéjén Jézus elte
metése után. Késő este volt 
már, másnap szombat napja, 
a zsidó husvét első nagy 
ünnepe, amikor a törvény 
tilalmára való tekintettel a 
pogány helytartó sem dol
goztatta zsoldosait.

Ott maradt a három ke
reszt a Golgotán a szombat 
utáni napig, a feltámadás 
nagy napjáig.

Nagyon könnyű elkép
zelni, hogyan néztek Jeru
zsálemből ez alatt, az idő 
alatt az emberek a golgo
tái hegyről messze ellátszó 
keresztfákra.

A főpapok, írástudók, kü
lönösen pedig a Jézust gyű
lölő farizeusok kezeiket dör
zsölve mondogatták, ha te
kintetük odaesett a Golgota 
felé és látták az üres, kö
zépső keresztfát : Ezt elin
téztük. Meghalt az „isten- 
káromló", nem kell félnünk 
többé a galileai „néplázitó- 
tót''.

Az árván maradt tanít
ványok p e d i g, ha félel
mükben lopva feltekintet
tek a -Golgotára és Jézus 
keresztjének láttán fájdalmas 
sóhaj szakadt fel a lelkűk
ből., bizonyára azt suttogták 
önvádtól és kétségbeeséstől 
marcangolt szívvel: Nincsen 
t$bbé a  Mester. Vége Izra
elnek és minden reménysé
günknek.

És a galileai asszonyok 
sligrvárták az esthajnali csíl- 
lagát, amikor vége lesz a 
szombatnak, -hogy elkészít
hessék ^béhaflzsamorishng 
seükséges drága keneteket, 
mert :—  amint elsírhatták 
magúkban — nem maradt 
már más -számlikra a Mes
ter Titán, minit a íkegyelet 
és az vmlékeoés.

így beszélhettek Jernzsá-' 
lemben ellenségek és jóaka
rók, inért snég husvét előtt 
vök .és -métf nem tudták-az

emberek, hogy az igazságot 
keresztre lehet feszíteni, de 
megölni soha és a sírba 
tenni is csak ideig-óráig le
het.

Milyen más volt az a reg
gel és azon a nagy reggelen 
az ember, amikor megtörtént 
a feltámadás !

Elgördült a nagy, nehéz 
kő a sírról az isteni akarat 
ujjának érintésére. Talán 
csak az Isten szeme, a nap 
látta a nagy csodát előre
vetett hajnalsugáralval, — 
de a világ szinte percek 
alatt megmozdult. A galileai 
asszonyok, majd János és 
Péter apostol Jézus sírjától 
elfutva, félig remegve, félig 
ujjongva már a kora reggeli 
órákban széjjelviszik és el
lenségek, tanítványok felé 
kiáltják az angyali .szózatot: 
nincsen a sírban, feltáma
dott, a Mester feltámadott!

Pontius Pilátus hiába tá
mad bosszúsan zsoldosaira, 
hogy rosszul végezték hó
hérmunkájukat, a főpapok 
hiába terjesztik az aggodal
mukat leplező hírt, hogy a 
tanítványok lopták el a Ná
záreti testét, Jeruzsálem már 
mellét verve háborog, mert 
ragyogó arcú emberek aj
káról ezerfelé száll a hal
latlan csoda hire : feltá
madott 1

Claudia Procula, Pilátus 
felesége aggodalmasan öleli 
át félj ét : ugye mondtam, 
ne avatkozzál annak az igaz 
embernek a dolgába.

Ez a  harmadik nap a mi 
husvétunk, amelyen hiába 
takarítják el nagy sietséggel 
Jézus golgotái keresztjét, 
mert mindenki meghallotta 
•és tudja már, hegy a nagy 
harcban az győzedelmeske- 
<dett, -aki azért született e 
világra, hogy bizonyságot 
tegyen az igazságról.

Ellenség éstanitvány, go
noszság ás jóság, hit és 
tagadás szemében ott lebeg 
a Golgota felett a kereszt 
és hirdeti az egyiknek íté
letként, .a másiknak diada

lomra az igazságnak, az ön
feláldozó szeretetnek és az 
Istenben vetett hitnek győ
zelmét az önző és vak go
noszság felett.

Miimagyarok két évtizeden 
át láttuk keserű fájdalommal 
és háborgó lélekkel Trianon 
golgotás hegyén a kereszt- 
refeszitett magyar igazságot, 
amíg ők kezüket dörzsölve 
ismételgették : ezt jól csi
náltuk.

Most a harmadik évtized 
elején nem szégyeljűk már 
a magyar szenvedés kereszt
jét. Fájdalmas emlékként, 
de elsősorban mint hitünk 
bizonysága lebeg és fog le
begni szemeink előtt minden 
időkön át ez a kereszt, mert 
eljött a mi husvétunk és 
teljesülni kezd diadalmas 
biztató hire : higyjetek, fog
jatok össze, bízzatok az Isten
ben, feltámad a ti igazságotok*

Képviselőtestületi
díszközgyűlés
Dr. Melich János egyetemi 
tanárt Szarvas nagyközség 
díszpolgárává választotta

A képviselőtestület folyó 
hó 3-án díszközgyűlést tar
tott. A díszközgyűlésnek 
egyetlen tárgya volt dr. Me
lich János ny. egyet, tanár 
az európai hírű tudósnak 
Szarvas díszpolgárává való 
megválasztása és a község 
egyik utcájának nevéről való 
elnevezése.

A közgyűlést vitéz Biki 
Nagy Imre délután 4 óra
kor rövid beszéd kíséreté
ben nyitotta meg és kérte 
a képviselőtestületi tagokat, 
hogy a fenti indítványt egy
hangúlag tegyék magukévá 
s majd felkérte Bartos Pál 
ev. lelkész képviselőtestü
leti tagot, hogy a díszköz
gyűlés keretében az ünnepi 
beszédet mondja el.

A beszéd tartalmát lapunk 
más .helyén .teljes egészében 
tesszük közzé.

Bartos Pál magas szár- 
nyalásu beszédének elmon
dása után a képviselőtes
tületi tagok egyhangúlag 
fogadták el az indítványt s 
<a -közgyűlés határozatilag 
ikimondotta, hogy dr. MeHch 
János városunk nagy nevű 
(Szülöttjét jdíszpolgáravá vá- i

lasztotta, a Félsziget utcái 
nevéről dr. MeHch János 
utcának nevezte él. Utasí
totta a képviselőtestület az 
Elöljáróságot, hogy a dísz
polgári oklevélnek átadásá
ra a megfelelő módot ke
resse meg.

A képviselőtestület tanú
bizonyságot tett arról, hogy 
megbecsülésben részesíti 
mindazokat, .akik a köz-ér* 
dekében érdemeket szereze
tek.

Dr. MeUch János Annyi 
kitüntetésben és oly sok 
ünneplésben részesült az 
eddigi munkálkodása alatt, 
hogy ez .a képviselőtestület 
által meghozott határozat 
talán el is homályosul a 
többi kitüntetés között. Hisz- 
szűk .azonban, hogy annak 
a babér koszorúnak ja leve
lei között, amelyek dr. Me
lich János bomlokátÖHezik, 
ez lesz mégis talán s. Jég-
kedvesebb, mert ez i»an
érdemet és jutalmat Akar 
kifejezni, banem Mséget és 
ragaszkodást és jnéltó jneg- 
hecáülést .azért á  sok mun
káért, aminek -eredménye- 
képen sók esetben 'Szarvas 
is qgztozott.
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B a r t o s  P á l
ev. lelkész, képviselőtestületi tag 

dr. Melich János díszpolgárrá választásakor 
a képviselőtestületben elmondott beszéde

Tekintetes Díszközgyűlés !

Indítvány fekszik előttünk, 
mely azt célozza, hogy Szarvas 
község képviselőtestülete dr. 
Melich Jánost, a budapesti 
Kir. M. Pázmány Péter Tu
dományegyetem ny. rendes 
tanárát, Szarvas egyik legna
gyobb szülöttét Szarvas köz
ség díszpolgárává válassza 
meg és a község egyik ut
cáját a kiváló tudós nevéről 
nevezze el.

Ennek az indítványnak köz
vetlen inditóoka az az örven
detes esemény, hogy a Kor
mányzó Ur Öfőméltósága dr. 
Melich Jánosnak a tudósnak 
juttatható legmagasabb ki
tüntetést, a Corvin-láncot adó - 
mányozta, szélesebb értelem
ben megalapozott indoka 
azonban dr. Melich János 
egész élete és munkássága.

Az indítvány mellett felszó
lalni könnyű, mert hiszen 
dr. Melich János egyetemi 
tanár Ur Öméltósága kitün
tetései révén Szarvast annyi 
örvendetes meglepetés és 
büszke tisztesség érte, hogy 
Szarvas társadalmának min
den rétege régen szivébe zárta 
az ő nevét és nemes egyé
niségét, — de igen nehéz 
részletekbe menően megin
dokolni ennek az indítvány
nak készséges támogatását 
azért, mert munkásságban és 
sikerekben páratlanul gazdag 
életet kell egy felszólalásban 
vázolni és jellemezni.

Egy kivételes tehetségű és 
hivatásu férfiú életének mun
káját kell úgy megrajzolni, 
hogy minden adat és minden 
szó márványba vésett vonás
ként jelenjék meg a hallga
tók előtt.

Mint szarvasi gazda-fiu in
dult el, amilyenek ezrével 
járnak iskoláinkba, de az 
elhivatottság csillaga ott ra
gyogott a homlokán kezdettől 
fogva. Éleslátásu, nagy szor
galmú es kemény akaratú ki
váló diákja volt a most 
Vajda Péterről elnevezett gim-

Temetések rendezé
sét, exhumlását, 

halottszállitást zárt 
gutával vidékről

a leQgyorsabban és olcsón vállal

Szathmáry László
temetkezési vállalkozó — 

Szarvas, Kossuth-tér. a»

náziumnak, amelynek most 
már harmadik ciklusban fel
ügyelő-bizottsági elnöke és az 
egykori Alma Maternek fá
radhatatlanul lelkes és bölcs 
munkásságu vezetője.

Az az ut, amelyre innen 
elindult és amelyen hozzánk 
ismét visszatért, szinte cso
dálatosan szép munkásság
ban, eredményekben és sze
rénységben.

Olyan zajtalanul, csendben, 
feltűnés nélkül dolgozott,gyűj
tött és lett szellemi gazdaggá, 
ahogy csak egy igazi tudós 
és mélylelkü ember tud dol
gozni és felfelé ívelni ahhoz, 
hogy kisebb és hatalmas kör
ben egyaránt áldásossá lehes
sen.

Egyetemi tanár lett és mint 
ilyen is a legelsők közé 
emelkedett; igazgatója volt a 
M. Nemzeti Múzeum Könyv
tárának, a budapesti M. Kir. 
Középiskolai Tanárképző in 
tézetnek, majd az Állami 
Tanárvizsgáló Bizottságnak 
alelnöke és ügyvezetője, — 
a Magyar Történelmi Társu
lat és a Magyar Néprajzi 
Társaság választmányi tagja, 
a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság elnöke, 1935-36- 
ban a bölcsészettudományi 
kar Dékánja.

Homlokára a tudományos 
munka gondjai mellé ezután 
már mindig több babért 
helyez az elismerés.

A magyar nyelv és a ma
gyar etnográfia művelése ré
vén és a szlovák nyelvek 
hatalmaskörü ismeretével fel
vértezve országos, sőt euró
pai tekintélyként áll előttünk, 
amikor a Magyar Tudomá
nyos Akadémia ig. tanácsá
nak tagságával tiszteli meg, 
illetékes körök pedig a kü
lönböző nemzetek Történelmi 
Társulatainak varsói gyűlésé
re, majd a hágai nyelvtudo
mányi kongresszusra küldik 
ki, mint a magyar tudomány 
egyik legjelesebb képviselő
jét. •

Közben Golgotát-járó nem
zetének a tudomány fegyve
reivel küzdő egyik élharcosa 
lesz, mikor az erdélyi optáns- 
pereknél. a trianoni határok 
ellen való küzdelemben, a 
Felvidék egyik részének visz- 
szacsatolásánál a munka 
oroszlánrészét végzi a magyar 
igazság érveinek és tudomá
nyos fegyvereinek felvonulta
tásában.

Csoda-e, ha ennek a mun
kában és hűségben szép élet

nek a fája az elismerésnek is 
mindig szebb és nemesebb 
gyümölcseit termi meg.?

Itthon elnyeri eredményes 
munkássága elismeréséül a 
Corvin koszorút és a Magyar 
Polgári Érdemrend középke
resztjét.

A külföld is meglátja, el
ismeri és babérkoszorúival 
övezi az élniakaró Csonka
ország kiváló tudós-fiát.

A lengyel Tudományos Aka
démia, az észt és finn Tu
dós Társaságok tagjaik közé 
választják és a lengyel test
vérnemzet mellére tűzi a 
Polonia Restituta rend közép- 
keresztjét.

Most pedig fenkölt lelkű 
Kormányzónk magas elisme
rése harmadizben lépett 
hozzá és nemes lelkét, mun
kás életét a legnagyobb disz - 
szel, a Corvin-Iánccal ölelte 
körül.

Dr. Melich János kétféle
képen járt haza Szarvasra. 
Mint példásan hálás és gyen
géd fiú, mint jószivü testvér, 
rokon, ismerős és jóbarát 
azokhoz, akiket szeretett és 
ilyenkor meleget, jóságot, jó 
példát és nevelő erőt sugár
zott mindenfelé, amerre ment, 
ahogyan szólt, amikor minden 
szerénysége mellett feltörő 
nemeslelküsége világított,

De hazajárt közénk akkor 
is, amikor tanszékében elő
adott, dolgozó szobájában

A németországi mezőgazdasági 

munkákra a napokban szerződ
tették le a munkásokat, akik min

den valószínűség szerint a jövő 

héten már el is utaznak munka

helyeikre. Igen előnyös fényt vet 

munkásságunkra, hogy a tavaly 

kint jártak jórészét a németorszá

gi munkaadók ezidén már név-

buvárkodott, vagy honfiúi 
magasabb célokért számunkra 
láthatatlanul küzdött. Hazajárt 
sikereinek hireiben. Ez a ha
zajárása olyan volt, mint a- 
mikor a csillagok egyik a 
másik után feltűnnek az égen 
és gyönyörködtetnek.

Örömmel sorakoztattam fel 
őket az imént.

De most azt akarjuk, hogy 
dr. Melich János mindenkor 
közöttünk legyen, mintSzarvas 
község díszpolgára, tiszte
letreméltó nevével és nevelő 
példájával.

Fényljék közöttünk nemes 
alakja, mint a két legnagyobb 
polgári erénynek, a szorgal
mas, lelkiismeretes, nagyszerű 
munkának és a nemzetét ki
váló munkával szolgáló haza
szeretetnek a megtestesitője.

Azt akarja vallásos lelkünk, 
hogy fényljék közöttünk és 
az ifjúságot, a polgárságot 
nevelje közöttünk és utódaink 
között, mint az Istennek az a 
küldötte és engedelmes 
szolgája, aki sokat nyert az 
Urtól értékes és szépséges 
talentumokban, de adott is 
sokat övéinek, községének és 
magyar hazájának. Boldogan 
ajánlom az indítvány egy
hangú és leglelkesebb elfo
gadását, hogy Szarvas nagy
község adja meg a legna
gyobbat, amit adhat nagy 
fiának, a díszpolgári kitün
tetést.

szerint igényelték, mely kíván

ságukat viszont hatóságaink a le

hetőséghez képest teljesítették 

is. A szarvasi járás területéről 

100 munkás megy ki Németor

szágba éspeJig Szarvasról 40, 

Öcsöd, Kondoros és Békésszent- 
andrásról pedig 20—20 munkás, 

nők és férfiak vegyesen.

Olcsó kerékpárok!
Gyermekkocsik, mechanikai 
javítások, villanyszerelés —  
a legújabb típusú r á d ió k :
Sztrehovszky Márton

villamossági és mechanikai szaküzletében. 

Szarvas. Piac-tér.

Jövő héten indulnak 
a németországi 

mezőgazdasági munkások
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J É Z U S  S I R B Á T É T E L E
„Fogták hát Jézus testét és a zsidók temetkezési 

szokása szerint az illatos szerekkel beitatott 

lepedőbe göngyölték." (János evangéliuma, 19, 40)

Toman János linómetszete
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Lengyel tanár levele 
a gimnázium igazgatójához

H Í R E K .
Istentiszteletek.

A szarvasi ág. h. ev. ó-temp- 
loinban nagypénteken d. e. 8  

órakor tót, 10 órakor magyar 
úrvacsoraosztással, az újtemplom- 
ban tótnyelvű istentiszteletet úr 
vacsoraoszíással tartanak. Húsvét 
vasárnapján az ó-templomban d.
e. 8 órakor tót, 10 órakor ma
gyar, az újtemplomban 9 órakor 
magyarnyelvű istentiszteletet tar
tanak. Husvét hétfőjén az ó-temp
lomban d. e. 8  órakor tót, 10 

órakor magyar úrvacsoraosztással, 
az újtemplomban 8  órakor tót
nyelvű istentiszteletet tartanak úr
vacsoraosztással.

Református istentiszteletek sor
rendje az ünnepek alatt : Nagy
pénteken d. e. 10 ó., ünnep első 
napján d. e. 10 ó., utána urva- 
csoraosztás, d. u. 3 órakor az 
Árvaház dísztermében. Ünnep 
másod napján Kondoroson lesz 
istentisztelet és urvacsoraosztás a 
piactéri községi iskolában d. e. 
9 órakor.

A róm. kát. templomban nagy
pénteken d. e. 10 órakor Passió, 
csonkamise, szentbeszéd. D. u. 4 
órakor Jeremiás siralmai. - Nagy
szombaton d. e. 7 órakor szen
telések, 8 órakor szentmise. D. u. 
6 órakor feltámadást szertartás 
és körmenet. Husvét vasárnap 
fél 9 órakor csendes mise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise. 
D. u. 4 órákor vecsernye. Húsvét
hétfőn ugyanígy.

— Eljegyzés. Brózik Sárika és 
dr. Lestyan János a szolnoki m. 
kir. tisztviselője, husvét első nap
ján tartják eljegyzésüket. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Halálozás. A sors kifürkész
hetetlen szeszélye ma megint le
szakított az élet fájáról egy szin- 
pompás virágot. Lóránt Eleonóra 
a szarvasi és békésszentandrási 
ifjúság egyik legkedveltebb, leg
vonzóbb egyénisége kínos sor
vasztó betegség után kedden este 
örök pihenőre tért. Szemében 
még alig nevetett fel az élet, lel
ke is csak sejtette, vágyta, hitte 
még a jövő Ígéretes boldogságát 
s szerető szive máris megfáradt 
és megszűnt dobogni, éppen, if
jú álmai és vágyai „boldogságos 
beteljedése előtt. Tegnap még 
együtt álmodozott velünk az élet
ről, a jelen, a jövőről s ma már 
a múlté Ő maga is és csak fájó 
emlékeél kitörölhetetlenül szivünk
ben. Legyen siri álma csended.

*

Lóránt Elenóra f. hó 4-én halt 
el 22 éves korában. Temetése 
csütörtök délután ment végbe 
Békésszentandráson a község tár
sadalmának óriási igaz részvéte 
mellett. Az elhunytban Lóránt 
Gyula r. kát. tanító forrón sze
retett leányát, özv. Aszódi Imréiíé 
kedves nevelt leányát és Sándor 
Jenő középiskolai tanár eljegyzett 
menyasszonyát gyászolja.

— Ügyész választás a Tani* 
tónóképzöban. A szarvasi Luther 
Tanitónöképző intézet* felügyelő
bizottsága dr. Lányi Márton vi
lági és Bartos Pál egyházi el
nöklete alatt a napokban tartott 
ülésén az intézet ügyészéül dr. 
Roszik Mihály, a helybeli ügyvé
di kar egyik legképzettebb, leg
rokonszenvesebb fiatal tagját vá
lasztotta meg.

Hogy a lengyel-magyar ba
rátság és a lengyel-magyar 
közös határnak gondolata 
nemcsak a két egymást meg
értő nemzet országos veze
tőinek ajkairól elhangzott frá
zis volt, hanem az mélyen 
élt mindkét nemzet polgára
inak szivében is és határta
lan örömet váltott ki ennek 
beteljesedése, annak fényes

A kissé lengyeles latinságú 
megemlékezés szabad ma
gyar fordításban igy hang
zik :

Kedves Barátomnak Raskó 
Kálmán tanárnak a szarvasi 
gimnázium igazgatójának mély 
üdvözletei és sok jót mond 
R. Nowowiejski.

Végre teljesült a remény
ség : Már határok is össze
kapcsolják az egyetértő ba
rátokat. A magyar nemzet 
mint erős szövetséges nyújtja 
kezét annak a nemzetnék, 
amelyet Lengyelország hatá
rol. Üdvözlégy szent mezők
kel határolt ország. Ezt is
mételgeti a mi katonánk, aki

— Áthelyezés. Dr. Laczay Péter 
tb. főszolgabírót Békésvárinegye 
főispánja szolgálattételre Oroshá
zára rendelte.

— Új középiskolai tanár. Rá- 
gyanszki Pál. községünk szülött
je s gimnáziumunk volt jeles di
ákja, az aszódi Petőfi gimnázium 
internátusa nevelő és óraadó ta
nára március hó 29-én a szegedi 
Ferenc József Tudományegyete
men középiskolai magyar-latin 
szakos tanári oklevelet szerzett. 
Gratulálunk s gyors előmenetelt 
kívánunk.

— Értesítés. A szarvasi Pol

gári Kör Elnöksége értesíti tagja

it, hogy a f. hó 9-ére alapszabály- 

ellenesen összehívott közgyűlés 

nem lesz megtartva. A közgyű

lés határnapját későbbi időpont

ban fogja megállapítani az elnök* 

ség. A. polgári Kör elnöksége.

bizonyítéka az az érdekes és 
figyelemreméltó hexameteres 
levél, amelyet Rudolf Nowo
wiejski vilnai lengyel gimn. 
tanár március hó 20-i kelte
zéssel irt gimnáziumunk igaz
gatójának, mint kollegájának. 
A megemlékező levél szóról- 
szóra a következőképpen 
hangzik :

a mai napon Marsnak vidám 
hangján üdvözli a ti meg 
nem remegő csapataitokat. 
Micsoda öröm oldódik most 
fel a magasságos egekben, 
Hunyadi és István király, Bem 
és Báthory, a törhetetlen Rá
kóczi vezér és Petőfi a költő 
az Olymposz csúcsáról szem
lélik, az egyesült határokat! 
Most nyújtsd felém kezedet 
kedves magyarom és mielőbb 
jöjj hozzánk, hogy minket 
meggyőződéssel és szeretettel 
ölelj át mint barátaidat: mert 
a magyar és lengyel testvé
rek, amint mondják, szeretik 
a barátságot és hűségesek 
kardjukhoz.

— Adomány. Gróf Bolza Pál
:földbiriokos a helybeli gr. Bolza 
•Pálné Leányegyesület könyvtára 
részére a már eddig küldött év
folyamokon felül a Napkelet fo
lyóirat 1937-ik évfolyamát képező 
|12 kötetet adományozta. Az 
adományért ezúton is köszönetét 
'nyilvánítja. *

— Tildy Zoltán Szarvason. F. 
hó 3-án délután Tildy Zoltán or
szággyűlési képviselő Cs. Szabó 
Lajos ref. lelkész kíséretében 
autón Szarvason járt és felkereste 
ivitéz Tepliczky Jánost a Kisgazda
párt helyi szervezetének elnökét s a 
Független Kisgazdapárt országos 
alelnöke hosszas megbeszélést 
folytatott. A megbeszélés eredmé
nyét nem ismerjük. Valószínűnek 
'tartjuk azonban, hogy Tildy Zol
ién vitéz Tepliczky János és tár
saival folytatott megbeszélése so
rán semmiféle eredményt nem 
tudott slérpi s a szarvasi Kisgazda

párt szervezete liűín kitart azon 
elhatározása mellett, hogy a füg
getlen kisgazdapártot a legköze
lebbi választások során nem fog
ja támogatni.

— MÉP hitek. A Magyar Élet 
Pártja kinevezései során a csaba- 
csűdi szervezet alelnökei Medvegy 
Pál, Závoda Pál és Kovács Má
tyás, körzeti titkárok pedig Ja- 
necskó Mihály és Janurik Mihály 
lettek. — A csabacsüdi Polgári 
Kör vasárnap tartott gyűlésén 
egyhangú lelkesedéssel elhatároz
ta, hogy belép a Magyar Élet 
Pártjába. — A szarvasi szervezet 
titkára Kovács Pál, társtitkára 
Bágyoni János lett.

— Népművelési est a Leány
egyesületben. A Szarvasi Gróf 
Bolza Pálné Leányegyesület e 
tanévi utolsó felolvasó ülését pén
teken, március hó 31 -én rendezte 
meg. Az ülést ezalkalommal is az 
iskolánkivüli népművelés keretei
be illesztették és a megnyitó be
szédet Wagner Géza gimnáziumi 
tanár, a helyi bizottság elnöke 
mondotta. Zárószavaiban jelezte, 
hogy a Leányegyesület önképzési 
munkáját és terveit az utóbbi 
években milyen okokakaszthatták 
meg. Ez az ellanyhulás majdnem 
minden egyesületben észlelhető 
és annak egyedüli okául a hábo
rús pszichózis, a háborút is kö
vető mentalitás állapítható meg, 
mely az 1918-tól lefolyt éveket 
sem tekintette a békés munka 
esztendeinek és a kultura nagy 
kárára minden téren kisebb mér
tékeket alkalmazott és alacsonyabb 
igényeket támasztott az ifjúság 
tudásával és képzettségével szem
ben. Huber Károly „Kunok Áb
rándját" Reményi Gusztáv VII.
o. t. és Zelenka Lajos Vili. o. t. 
adták elő. A visszakerült Felvi
dékről, annak 11 városáról han
gulatos képet festett Nagy Jolán 
a m. kir. állami elemi népiskola 
igazgatónője. Magyar parasztdalo
kat énekeltek: Kellő Márta, Po- 
lónyi Gyöngyi VI. oszt. tanulók. 
Móra László klasszikus költemé
nyét : „Forgatom a könyvet" Ko
vács Anna kereskedelmi iskolai 
növendék szavalta el. Harmónium 
kísérettel kurucdalokat énekelt 
Raks'a Erika kér. isk. tanuló.

— Jövő héten országos állat
vásár lesz. Szarvas nagyközség 
mint ismeretes, eddigi négy or
szágos kirakodó és állatvásárához, 
még egy ötödik kizárólag állat- 
vásár tartására nyert engedélyt. A 
második ilyen országos vásárt f. 
hó 14-én és 15-én lesz és pedig 
jövöhét péntek és szombatján. A 
vásárra vészmentes helyről sza
bályszerű járlattal minden állat 
felhajtható. A vásár elé mind az 
eladó, mind a vevők nagy vára
kozással tekintenek.

— A Békésmegyei Egyetemei 
Ifjak Csoportja Husvét vasárnap
ján Tótkomlóson a Komló szál
lóban táncestet rendez, melyre 
szeretettel várja Szarvas mulatni 
vágyó ifjúságát is.

— Versenytárgyalási hirdet
mény. A gyulai m. kir. állam- 
építészeti hivatal Endrőd község
ben a. régi főjegyzői lakás épü
letének egészségvédőházzá való 
átalakítási és felszerelési munká
inak vállalati elvégzésére nyilvá
nos versenytárgyalást hirdet. Akik 
pályázni óhajtanak, ajánlatukat 
1939 évi április hó 15. napjának 
d. e. 10 órájáig a hivatalnál 
nyújtsák be.

Dilcctissimo Domino

P R O F .  R A S K Ó  K Á L M Á N
Szarvasi Ág. Hitv. Ev. Vajda Péter Gimnasium Directori plurimam 

salutem et gratias profundas dicit
R. NOWOWIEJSKI.

Denique adimpleta est spes : Jam jungurtur amicea 

Finibus unitae. Gens Hungara foedere firmo 

Porrigit inde manum genti conserta Polona.

„Salve, clara saeris campis conternrna tcllus 1“

Miles sic repetit noster vestraspue salutat 

Intrepidas hodie Mortis laeto őre catervas.
Quanta laetitia coelis solvuntur in altis 

Hunyady et Stephanus reges et Bema-Bathorique 

Indomitus dux Rákóczi Petöfique poéta 

Spectantes socios iunctos e vertice olytnpi! !

Nunc extende manum nobis, care Hungare, et ad nos 

Quam primum venias, ut nos persuasus ainicos 
Amplectari amans : Namque Hungarus atque Polonus 
Fralres, ut dicunt. sunt fidi ad pocula et enses !

RUDOLF NOWOWIEJSKI.
Vilno (Polonia) 20/111. 39.
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HIT KELL TUDNI
a szülőknek, gondviselőknek, munka
adóknak a leventekötelezettségről ?

Idézetek az 1939. évi II. t. c.-ből

Széljegyzetek

EGYPÁRTRENDSZER
Sokan vannak, akiknek 

borsódzik a háta valahány
szor kiejti valaki e szót ; 
számosán, akik elitélik az 
erre való törekvést anélkül, 
hogy egyszer is tisztába 
próbálnának jönni ennek a 
fogalom - meghatározásnak 
igazi értelme és jelentősé
gével. Pedig, ha elvonat
koztatjuk e minden esetben 
politikai törekvést jelentő 
szót, illetve fogalmat korunk 
kaotikus eseményei köze
pette megjelent félszeg ki
növéseitől s pusztán, esetleg 
nyelvtani szerkezetét vizs
gáljuk, nem is tűnik fsl 
olyan félelmetesnek az. Mert 
mit akar jelenteni ez a szó: 
egy rendszert, amelyben 
egyetlenegy párt van csak. 
Valami olyan törekvést, 
mely magába olvasztaná a 
a szétforgácsolt nemzeti 
energiákat, amely a sokfelé 
huzó, mindmegannyi jó
hiszemű, de önmagában 
akcióképtelen akarást egy 
lenyűgöző erejű, egységes 
akaratba 'forrasztaná s a- 
mely visszavonás átkos 
szelleme helyére a sziv- 
lélek legelrejtettebb zugába, 
a legszebb erények egyikét, 
az egység legfontosabb 
eredőjét, a felebaráti sze- 
retetet akarja beleplántálni. 
A szó legnemesebb értel
mében vett egységet jelenti, 
ahol nincs társadalmi, po
litikai, vagy vallási különb
ség, nincs fájó mellőzés, 
vagy bántó előnyjuttatás, 
hanem egyenlő mérték a 
közösség érdekében való 
teljesítmény .mennyisége és 
minősége szerint. Egy nagy- 
nagy összeölelkezést jelent 
e szó, szeretetben, a közös 
cél elérése reményében 
való egymásfeléhajlást, váll
vétett munkát, mindannyi- 
ónk boldogságát és érvé
nyesülését célzót. Persze 
csak akkor, ha az a sok
sok akarás Összetevő jó
hiszemű, mert azzá lesz 
azok eredője, az egységes 
akarat is.

Testvér, tudom érzed Te 
is, hogy szükségünk . van 
erre az egységünk van erre 
az egységes akaratra, vess 
hát számot önmagodban 
lelkeddel és a szíveddel s 
ne szidd, ne irtózz az egy-

Eártíendszertől, hanem in- 
ább törekedj arra, de tiszta 

szívvel, fennkölt lélekkel és 
jószándékkal.

Mert kell az egység I

7. §. Minden magyar ál
lampolgár iíju annak az év
nek szeptember hó 1. nap
jától, amelyben tizenkette
dik életévét betölti, mind
addig mig tényleges kato
nai szolgálatát meg nem 
kezdi vagy katonai szolgá
latra való alkalmatlanságát 
meg nem állapít ják, az alábbi 
szabályok szerint levente
köteles. A leventekötele
zettség általában megszü- 
nik legkésőbb annak az év
nek szeptember hó 30. nap
ján, amelyben az ifjú a 
huszonharmadik életévét 
betölti. Ezen az életkoron 
túl is leventekötelesek ma
radnak tényleges katonai 
szolgálatra való bevonulá
sukig azok, akik a tényle
ges katonai szolgálat meg
kezdésére halasztást kap
tak.

Leventekötelesek az or
szágban lakó azcn ifjak is, 
akiknek állampolgársága 
nem állapítható meg.

8. §. Minden ifjút abban 
az évben augusztus hó 31. 
napjáig, amelyben tizenket
tedik életévét betölti, leven
tekötelezettségének nyil
vántartása vétele végett be 
kell jelenteni. Annak az 
évnek végéig, amelyben 
az ifjú tizennyolcadik élet
évét betölti, a bejelentési 
kötelezettség a 11. §-ban 
felsoroltakat, az említett 
időpont után a leventekö
tetest terheli.

A leventekötelesnek testi 
és szellemi alkalmasságát 
hatósági orvosi vizsgálat 
utján kell megállapítani.

Az orvosi vizsgálaton való 
megjelenés költségét a le
venteköteles maga viseli; 
az orvosi vizsgálat dijta- 
lan.

A leventekötelesek be
jelentésére, a községek (vá
rosok) által való nyilván

tartáséra, valamint az orvosi 
vizsgálat megtartására vo
natkozó szabályokat a hon
védelmi miniszter a belügy
miniszterrel és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterrel 
egyetértve rendeletben ál
lapítja meg.

171, §. A leventeköteles 
kihágást követ el és két 
hónapig terjedhető elzárás
sal büntetendő, ha :

1. a hatósági orvosi vizs
gálaton (8 . §.) nem jelenik 
meg és elmaradását alapos 
okkal ki nem menti;

2. a leventeképzésen vagy 
gyakorlaton (9. §.) nem 
jelenik meg és elmaradását 
alapos okkal ki nem men
ti ;

3. a leventeképzésben 
közreműködő személlyel 
szemben szándékosan tisz
teletlenül viselkedik vagy 
a leventeképzés körében 
kapott paranc-nak szándé
kosan nem engedelmeske
dik, feltéve, hogy ilyen ma
gatartás miatt már legsu 
iyosabb fegyelmi fenyítést 
állott ki.

2. A tizennyolcévesnél 
fiatalabb leventekötelesnek 
a fenti 1. vagy 2. pont alá 
eső cselekménye nem ki
hágás; emiatt a leventeköte
lest házi, iskolai vagy fe
gyelmi fenyítés éri.

Kihágás miatt pénzbün
tetéssel büntetendő az a 
18 évesnél idősebb levente
köteles, aki a bejelentésre 
és a nyilvántartásra vonat
kozó szabályokat meg
szegi.

172. § A leventeköteles 
törvényes képviselője (atya, 
gyám) szállásadója, illető
leg munka- vagy szolgálat
adója (U . §•), ha a leven
tekötelest Kötelezettségé
nek teljesítésében szándé
kosan megakadályozza, kö
telezettségének teljesítése

miatt hátránnyal sújtja, vagy 
alkalmazásából elbocsátja, 
kihágást követ el és két 
hónapig terjedhető élzárás
sal büntetendő.

Kihágás miatt pénzbün
tetéssel büntetendő a tör
vényes képviselő (atya, 
gyám), a gondviselő, szál
lásadó, illetőleg a munka
vagy szolgálatadó, ha

1. megszegi a levente
köteles bejelentésére és 
nyilvántartására vonatkozó 
rendelkezést, vagy

2. elmulasztja, hogy a 
leventekötelest a házi fe
gyelem eszközeivel köte
lességének teljesítésére szo
rítsa.

173 §. A 12 §. bekezdé
sében megjelölt vállalatnak 
tulajdonosa, illetőleg üzlet
vezetője, ha az erre vo
natkozó rendelkezésnek 
megszegésével a hatóság 
felhívására sem gondosko
dik a leventeképzés céljára 
szükséges berendezés léte
sítéséről vagy fenntartásá
ról, kihágást követ el és 
két hónapig terjedhető el
zárással büntetendő.

174. §. A leventeköteles 
vétséget követ el és egy 
évig terjedhető fogházzal 
büntetendő, ha

1. fondorlattal kivonja 
magát a leventekötelezett
ség alól, vagy

2. külföldre távozik abból 
a célból, hogy a levente
képzés alól szabaduljon.

175. §. Az állami és tár* 
sadálmi rend hatályosabb 
védelméről szóló iy 2I : III. 
t.-c. 6 . §-a a következő 
rendelkezéssel egészittetik 
ki :

Aki a leventeintézmény 
ellen gyűlöletre izgat vagy 
a leventeképzésben közre
működő személynek alaki
lag és tartalmilag egyaránt' 
törvényes rendelkezése el
len engedetlenségre hiv fel, 
vétséget követ el és két évig 
terjedhető fogházzal bün
tetendő.

176. §. A becsület vé
delméről szóló 1914 : XLI. 
t.-c. 8. §-ának 3 pontja az
zal a rendelkezéssel egé
szittetik ki, hogy a rágal
mazás vagy becsületsértés 
vétsége abban az esetben 
is csupán felhatalmazás 
alapján üldözhető, ha azt 
leventeintézmény ellen kö
vetik el.

A felhatalmazást a hon* 
védelmi miniszter adja meg.

HÚSVÉTI 
KÉPESLAPOK

MUllernél

N y o m t a t v á n y o k
szép, ízléses kivitelben 
és olcsón készülnek a

Müller-nyomdában!
Szarvason a postával szemben
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Zöldmező
Kedves Szerkesztő Uram !
Ott hagytam el, hogy nem kel

lene ma földosztással, zsidókér
déssel, bank és kartell kérdésekkel, 
fizetés halmozással és egyebek
kel izgatni a kedélyeket, ha nem 
szégyelte volna a múltban, ami 
sorainkból kikerült középosztály, 
paraszt, vagy kis ipari származá
sát.

De szégyelte Kedves Szerkesztő 
uram és ennek lett eredménye bi
zonyos fokig a sokat hangoztatott 
osztálygyűlölet. Pedig a magyar 
paraszt tekintélytisztelő volt min
dig. Elég volt neki egy két ba
rátságos szó és tűzbe ment vol
na és még most is tűzbe megy 
a vele jószót váltóért. Nem tisz
tán rajta múlott, hogy tekintély 
tisztelete lazult és a vállveregetést 
sem fogadja oly bizalommal mint 
eddig.

A sokat és sokban csalódott 
ember bizalmatlansága az, mely 
ha a múltban visszatekintünk ért
hető is Kedves Szerkesztő uram. 
De már azt nem értem, s ez ami 
másik nagy hibánk, hogy miért 
vagyunk mi kisgazdák és föld
munkások egymás iránt is bizal
matlanok? Miért haragszunk mi 
egymásra, mikor mi annyiszor 
egymásra vagyunk utalva, hogy 
egymás nélkül nem is élhetünk ? ! 
Pedig úgy látom, hogy haragban 
vagyunk Kedves.Szerkesztő uram. 
A munkás haragszik a gazdára, 
mert az nem fizet olyan bért, 
hogy abból a tisztességes meg
élhetés mellett, csak 2—3 hold 
földecskére valót is félre tudjon 
teni öreg napjaira. És igaza van 
annak a munkásnak! De harag
szik a gazda is a munkásra, mert 
munkásának fenti — bér elismer
ten jogos — igényeit, a föld je
lenlegi jövedelméből és a mai 
adózás mellett a legjobb szán
dékkal sem tudja teljesíteni, anél
kül, hogy az eladósodását ne 
vonná maga után. És a gazdá
nak is százszázalékig igaza van ! 
Mert miből fizessen a gazda, mi
kor terményeinek ára, s amiből 
tulajdonképen pénzt tudna csi
nálni (lásd : malac, hízó szarvas- 
marha) folyton esik. Esik pedig 
azóta, mióta a munkásbérek mi- 

. nimálását bevezették.
A gyáros, az iparos, a keres

kedő, a munkásbér többletet át
hárította a vevőközönségre. Eze
ket nem érte veszteség.

De kérdem én szeretettel Kedr 
ves Szerkesztő uram, hogy kire 
hárítsuk e többletet mi, úgyis 
mint vevőközönség és úgy is 
mint munkáltató kisgazdák?

Szeretném és szívből kívánom, 
hogy addig is, mig a magas kor
mány erre is tisztességes és igaz
ságos megoldást nem talál, a kis
gazdák és földmunkások érdeke
iket összeegyeztetve kölcsönös 
megértéssel egymást és a munkát 
megbecsülve és szeretve járulja
nak a már nem sokáig késő jobb 
és szebb magyar jövő kiküzdéséhez.

Zöldmezőt adjon Isten ! K.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  1 970----

Tengeri (morzsolt) 14 50 — 14*60

Árpa . . . .  14-50---- •—

Zab . . . .  18*---- 1850

Lucerna . . . 100 '----180’—

Tökmag . . . 20*----- •—

Az 1938/39. tanévi népművelési 
munka záróelőadásai

A helybeli iskolánkivüli nép
művelési bizottság rendezésében 
a Szarvas-belterületi egyesületek
ben megszervezett munka utolsó 
előadásai a lefolyt héten zajlot
tak le. A Szarvasi Iparosifjak Ön
képzőkörében csütörtökön esti 8  

órakor Lelkes Pál ág. ev. tanító 
a munka értékéről és megbecsü
léséről olvasott fel, a Szarvasi 
Kereskedelmi Alkalmazottak Egye
sületében pedig pénteken márci
us hó 31-én Zima Pál ág. h. ev. 
tanító a magyar jövőről tartott 
előadást. Minkét napon a hallga
tóság élénk figyelme és hálás ér
deklődése az előadókban azt a 
meggyőződést erősítették meg, 
hogy a bizottság nehéz munkája

nem volt hiábavaló. Az ifjúság 
tanulni akar, kívánja az önkép
zést és egyre távolodik attól a 
ferde felfogástól, hogy azt az is
kolában megtanulta, amire az 
életben szüksége lehet. Mindjob
ban érzi szükségét annak, hogy 
hézagos ismereteit kiegészítse és 
a fejlődő élet követelményeinek 
eleget tegyen. Záróbeszédében 
Wagner Géza gimnáziumi tanár, 
a helyi népművelési bizottság el
nöke ezeket a megállapításokat 
szögezte le és kérte úgy az egye
sületet, mint a közreműködő lel
kes előadókat, hogy a bizottság 
munkájában legyenek a jövöben 
is segítségére.

M O Z I
Április 8-án, szombaton 5 és 

8  órakor, április 9-én vasár

nap, húsvét első napján 1 j3, 

72 5, !/*7 és 7*9 órakor

B ls ö  í a v a s z
Szivek csalogánya a kis Dur- 

bin. Ezidei nagysikerű filmje 

méltó folytatása az előző 
Durbin filmeknek. Főszerep

ben Deanna Durbin. Kiegé

szítésül Magyar és Fox híradó.

Április 10-én hétfőn húsvét 

második napján l/* 3, 7a 5,

7- 7 és V2 9 órakor

N a g y  t e r e l e m
Molnár Ferenc világhírű szín

műve. A rendező a legbra- 
vurosabb, legpompásabb sza
lon vígjátékot teremtette meg 

a remek színdarabból. A film 

valóságos irodalmi és mű

vészi eseménye emelkedett. 
Főszerepben Myrna Loy és 

Willian Powel. Kiegészítésül 

Stan és Pan kéményseprők, 

Fox és Magyar híradó.

— Szép termést Ígérnek gyü
mölcsfáink. A gyümölcsfák na
gyon jól teleltek a nem n gyón 
hideg télben. Duzzadó rügyeik 
szép terméssel biztatnak, hacsak 
valami elemi csapás nem éri 
őket és rrngunk is kellően gond
jukat viseljük. Illetékes helyről 
arra figyelmeztetik a gyümölcs
termelőket, hogy a virágzás előtt 
itt az utolsó alkalom a fák még 
el nem végzett téli ápolására és 
permetezésére. Ezt a fáradságot 
és anyagi áldozatot bőven meg
hálálják a gyümölcsfák.

Pályázati hirdetmény
A Szarvasi Iparoskor szolgai 

teendőinek elvégzésére pályázatot 
hirdet. A szolgai állással kapcso
latos teendők :

Az épületek és udvar takarítá
sa, a Körrel kapcsolatban min
dennemű szolgai munkák elvég
zése, úgy bent a Körben, mint a 
kiküldetésekben, valamint a bor
pincei munkálatoknál segédkezés.

Javadalmazás : A szolga évi 
fizetése : lakás, fűtés, világítás és 
havi 20 P készpénz utólagos ki
fizetéssel.

A pályázati kérvényhez csato
landó :

1. Egészségi állapotot igazoló 
hatósági orvosi bizonyítvány.

2. Erkölcsi bizonyítvány, mely 
szegénységi alapon díjtalanul 
szerezhető be.

3. Családi állapotának igazo
lása. Pályázhatnak önálló csalá
dos iparosok. A pályázatok zárt 
borítékban az Iparoskör elnöksé
géhez címezve nyújtandók be.

A pályázat benyújtásának ha
tárideje f. évi április 2 0 -a d. u. 
6  órája.

Későbben érkezett pályázatok 
figyelembe nem vétetnek

Az Iparoskör választmánya a 
szabad választás jogát fenntartja 
magának.

Szarvason, 1939. április hó 5.

Iparoskör Elnöksége.

— Az Országos Tűzoltó Szö
vetség kőszönete az alispánnak.
A Magyar Országos Tűzoltó Szö
vetség elnöki tanácsa a minap 
tárgyalta vármegyénk elmúlt évi 
tüzrendészeti ténykedéseire vonat
kozó jelentést és örömmel álla
pította meg, hogy Békésmegyé
ben ujabb fejlődés mutatkozik. 
Ez alkalommal az elnöki tanács 
meleghangú köszönő átiratot in
tézett dr vitéz sarkadi Márki 
Barna alispánhoz.

C I P Ő elegáns, jó 
o l c s óes

HANONAL
(Hitelbank épületében) 

Kész cipők nagy választékban e

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3.fillér, vastagabb 
betűvel szedve 6 fillér/ Legkisebb hir

detés dija 30 fillér.

Zöld hitel folyósítását a 
Szarvasi Takarékpénztár, mint 
a Futura föbizományosa meg
kezdte.

Alig használt jégszekrény olcsón 
eladó. Megtekinthető Nádudvari 
Ferenc hentesnél Öcsödön. 85

Fűszerüzlet berendezés eladó Gyi- 
mesi Imrénél 111. kér. 115. 83

Enni és vetni való burgonyu eladó 
özv. Placskó Istvánnénál IV. kér. 
Korona utca 189. szám. 84

Az 1. kér. 75 és a II. kér. 109. 
sz. beltelkes házak, valamint 0 r- 
ményzugban 15 és 12 , Disznó- 
halmon 43, a békésszentandrási 
határban pedig 36 kishold föld, 
utóbbi kettő tanyával eladók. Fel
világosítással szolgál dr. Dörnyei 
József ügyvéd. 32

örményzugban 15 kishold szántó 
akár több darabban is elad$. Bő
vebb felvilágosítást nyújt Dr Csi- 
csely Mihály ügyvéd. 74

Szabó Ferencnek Öcsödön igen 
szép 3 éves ültetni való akácfája 
van eladó. Ára darabonként 4 
fillértől 15 fillérig, A régi rako
dókertben pedig 500 kéve nádja 
van eladó. Értekezni lehet Öcsö
dön a 302 házszám alatti laká
sán. . 61

Három szobás lakás május 1-re 
kiadó II. kér. 180 szám. 62

560 D-öl szőlő Macózugban el
adó. Érdeklődni 11. kér. 350 sz, 
alatt. 64

Felhívja a terehal mi legeltető 
társaság a birtokosokat, hogy aki 
legelőre akar jószágot kiadni, je
lentkezzen a majorban. Zalay ln- 
tézőnél. 69

Pljesovszky Mihály III. kér. Ar- 
vaház melletti háza eladó. 71

Használt rövid'fekete Hoffmann 
Csernv gyártmányú Zongora el
adó. Érdeklődni a kiadóhivatal- 
ban. , 73

Egy jókarban lévő ház eladó. Érdek
lőén! lehet III. k. Jókai Mór ucca 232. 
alatt, vagy Andermannól. 82

Kissé használt 100-as Csepel segéd- 
motoros kerékpár kedvezményes fizetés 
mellett eladó, Öcsöd, 247 sz. 76

}ó magaviseletű, 4 középiskolát vég
zett fiút, vagy leányt tanulóinak felvesz 
Demeter fényképész. 77

Pápai Lajos öosödi vas- és fűszerke
reskedésében tanonc felvétetik. 78

IV., 363. számú jókarban Iév6 
ház és az endrődi kövesút itiel- 
lett 4 príma hold szántó eladó. 
Értekezni ugyanott.

Lapunk apró- 
hirdetéseinek 

eredménye

NAGY!
Nyomatott Műller Károly könyv*
nyomdájában Szarvas, 1. kér. 13,
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Békésszentandrási hirek
A Mép hatalmas térhódítása 

Békésszentandráson

— Megjelent a „Színház" hús

véti száma. A népszerű 40 fillé
res színházi és film hetilap a 
(Film-Szinház-lrodalom) húsvéti 

száma pompás Kiállításban, a 
szokottnál is gazdagabb tartalom

mal jelent meg. A húsvéti szám 

átütőerejti szenzációja az a tün

dérszép divatlap, amely a leg

újabb párizsi modelleket közli 

Magyarország hölgyközönségével. 
Ilyen szép és gazdag divatlap- 

mellékletet aligha adott még 

színházi lap. A húsvéti számban 

folytatódik Váró Andor, a kitűnő 

iró színházi regénye, az „Orle- 

ansi szűz". A „Színház44 mozi

szenzációja az őszinte kritika, 
amely a hét minden filmujdonsá- 

gairól beszámol. A 160 oldalas 
húsvéti szám szindarabmelléklete 
a szegedi színház nagysikerű ope

rettje, a „Trafikos Erzsiké". Re

génymelléklet Pirandello „Szűk 

frakk" cimü regénye. Színes 

gyermeklap, versolimpiász, házas

ságpályázat egészíti ki a „Szín

ház" húsvéti albumát, melynek 
ára változatlanul 40 fillér. Mu

tatványszámot kívánatra szívesen 

küld a kiadóhivatal, Szentkirály 

utca 4., I. 500 pengős kézimun- 
kapáiyázat.

— Pályázat. A Magyarországi
Tanítók Eöivös-Alapja pályázatot 

hirdet: több jutalomra és segély- 

díjra ; a budapesti Tanítók Há

zában és a Péterfi Sándor Leány

otthonban, a keszthelyi Rákos 

István Fiuinternátus és Üdülő- 

házban létesített helyekre árvane
velési segélyre. A szarvasi Helyi 

Tanítóegyesület segélyre szoruló 

és a nevezett helyek elnyerésére 

igényjogosult tagjai kérvényeiket 

1939 évi május hó 13 ig Frankó 
Mihály egyesületi elnökhöz ad

ják be, aki készséggel ad felvilá

gosítást a pályázati feltételekre 

vonatkozólag. /  $!■'
v /

— Ki főz legjobban Magyar- 

országon'? Nézetünk szerint az, 

aki most megjelent „Nagyma

gyarország szakácskönyve“-t hasz

nálja. ön  is ezt vallja, ha csak 

átlapozza ezt a gazdagon illusz

trált több, mint ezer hamisítatlan 

erédeti háziasszonyi receptet ma

gában foglaló pompás kis sza

kácskönyvet. Lucullus rendezte 
sajtó alá ezt a minden háziasz- 

szónyt kielégítő, sőt gyönyörköd

tető receptgyűjteményt s nem ke

vesebb, mint 82.000 háziasszony

receptet olvasott végig a zsűri, 
míg kiválogatta a jóknak is a 

legjavát. Nagymagyarország sza

kácskönyvét minden háziasszony 

megrendelheti, míg a készlet tart

3 P 60 filléres bolti ár helyett 2 

P 25 fillérért, mely összeget bi

ankó postatakarékpénztári befize

tési lapon (41.957) vagy utalvá

nyon kelj beküldeni a kiadóhiva

talba, Budapest* V. Akadémia-ut
ca 1.

Hirdessen lapunkban

Mi sem bizonyítja jobban 
a Magyar Élet Pártjának, 
s mozgalom célkitűzései
nek a magyar telkekhez 
való közelségét, mint az a 
hatalmas lelkesedés és 
együttérző rokonszerv, mely 
a mozgalom szervezésének 
erő-fázisainál a nép nagy 
többségének részéről azzal 
szemben nap, mint nap 
megnyilatkozik. Szinte na
ponként érkeznek a hirek 
a mozgalom erősbödéséről, 
olyan részről is, amelyet 
pedig eddigelé a baloldali- 
ság, a liberalizmus, általá
ban a jelen kormányzati 
tényezőktől messze, távol 
eső ellenzékiség bevehe
tetlen politikai fellegvárai
nak hittek. Még az ilyen 
helyeken is hatalmas előre
törést mutat fel a mozga
lom, mely tény viszont 
pregnáns kifejezője nem
csak a mozgalom alapel
vei, irányelvei helyességé
nek, hanem a nagyközön
ség legkülönbözőbb társa
dalmi rétegeinek egy tisz- 
tultabb, világosabb, érthe
tőbb politikai atmoszféra 
iránt való vágyódásának 

A mozgalom örvendetes 
térhódításáról legújabban 
Békésszentandrással kap
csolatos híreink szólnak, 
ahol a múlt vasárnap két 
helyen, a Kisgazda Kör és 
a Népkörben is hatalmas 
tömeg előtt ismertette an
nak programját a szarvasi 
járás két illusztris előadója 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
járásbiró és Orosz Iván 
hirlapiró. Az előadók kö
zül különösen dr. vitéz Ze

rinváry Szilárd aratott si
kert, akinek hatalmas kon
cepciójú, lenyűgöző erejű, 
fényes díaleklikájú beszéde 
nemcsak a mozgalomnak 
szerzett számos hívet, ha
nem sok barátot, tisztelőt 
önmagának is. Osztozott 
a megérdemelt sikerben 
Orosz Iván is.

Megállapíthatjuk, hogy 
Békésszentandráson, mely
nek népe pedig a maga 
különleges, mostoha élet 
körülményei közepette 
mindinkább a szélsőségek 
felé hajlott, ma már elérte 
a politikai kiegyensúlyozott 
ság ama fokát, mely erős 
mértéket tud tartani s kellő 
kritikát gyakorolni, sőt kü
lönbséget is tenni a de
magógia üres jelszavai s a 
kevesebbel kecsegtető, de 
annál több eredményt fel
mutató politikai irányzat 
között. Ebben a kritikai 
érzékben, de meg a Mép 
világos, népies program
jában rejlik a mozgalom 
óriási térhódítása Békés- 
szentandráson.

— Esküvő. Tebay Mar
git tanítónő és Szopka Pál 
áll. isk. tanító április 11-én 
d. u. 5 órakor tartják es
küvőjüket a békésszentand
rási róm. kát. templomban.

— Northon kút az Újtele
pen. Régi óhaja teljesül 
Békésszentandrás újtelepi 
lakosságénak a már régen 
tervbevett Northon rend
szerű csőkút közeljövőbeni 
megépítésével. Mint érte
sülünk u. is az illetékes

miniszteriális faktorok és a 
vármegye is hozzájárulásu
kat adták a kút építésé
hez, sőt a költségek túl
nyomó részét is ezen té
nyezők viselik. A kút épí
téséhez, tekintettel arra, 
hogy az állami kútfúró
mester jelenleg a közeli 
Csabacsűdön dolgozik, min
den valószínűség szerint 
már az elkövetkező napok 
valamelyikén hozzá fognak 
kezdeni e környék lakos
ságának őszinte örömére.

— Hatalmas érdeklődés 
előzi meg a Stefánia bálát.
A békésszentandrási Ste
fánia Szövetség 10 éves 
fennállásának évfordulóját 
pompásan előkészített tánc- 
mulatság keretén belül, 
fogja megünnepelni húsvét 
másnapján az Iparoskör
ben. A bél járásszerte nagy 
érdeklődés középpontjában 
áll.

— Húsvéti bál a rokkan
taknál. A békésszentandrási 
rokkantegyesület hagyomá
nyos húsvéti bálját ezidén 
is megfogja rendezni a 
Kisgazda Kör összes helyi
ségeiben: A bál előkészí
tése már nagyban folyik s 
a legteljesebb erkölcsi és 
anyagi siker eljövetelével 
biztosit.

— Veszedelmesen árad a 
Körös. A tavaszi hóolvadá
sok idején nagyon sok hegyi 
eredetű folyó, igy a Kö
rös is veszedelmes áradás
nak indult. S bár a pom
pás védgátak ezideig még 
eredménnyel dacolnak a 
pusztító áradattal s nem 
valószínű, hogy a legújabb 
híradások szerint emelke
désében megállóit víztö
meg, a közvetlen környék
ben kárt okozni képes len
ne, az áradás hire pánik
szerű félelmet idézett a 
lakosság körében, melyet 
csak nehezen nyugtattak 
meg a veszély elmúltáról 
újabban érkezett jelenté
sek.

— Bál Békésszentandrásori.
A békésssentandrásl Hunya
di Mátyás Sport Egyesület 
f. évi április hó 16-án, jö
vő vasárnap nagy tánc- 
mulatságot rendez a bé
késszentandrási Iparoskör 
összes termeiben.-A sport
ból elé nagy várakozással 
tekint Békésszentandrás 
sportpártoló közönsége.

Zöld hitel folyósításit a 
Szarvasi Takarékpénztár, mint 
a Futura föbizományosa meg
kezdte. 43

Egészséges fa egészséges gyümölcsöt terem 1 

Legjobb védekezés a gyümölcsfák téli permetezésére

Shell DORI^ÁNT WÁSH
téli ásványolaji permetezőszer
a legjobb, legeredményesebb, legmegbízhatóbb. 

Tiszta ásványolajból készült, ölőhatását az ásvány
olaj adja. Használatban a legtakarékosabb, legtisztább, 
legkényelmesebb. Nem piszkit, nem mar, a permete

zőgépet nem rontja. ■

Gyártja a Shell Kőolaj r. t.
Árusítja a szarvasi lerakat:

BÜK ADOLF FIAI Szarvas, Piactér.
Kapható minden jobb szaküzletben. 

Permetezőgépek igen nagy választékban.
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Ö C S Ö D I H Í R E K

Á győzelem 
ünnepén

Gyózedelem... győzede- 
lem, — ennek az ujjongó 
hytnnusznak kell husvét 
ünnepén százszoros echó- 
val kitörni az embereknek 
az ajkán. Ujjongó emberi 
szíveken kell végig vonul
nia a feltámadás győzel 
mes királyának Krisztus
nak. Az a fény és örök 
világosság, amely Krisztust 
beragyogja husvét ünne
pén, — útjelző és irány
mutató az emberiség siron 
ihneni és siron túli világá
ban. A siron inneni ember 
szátaőrö, a küzdő, harcoló 
ember számára husvét ün
nepének olyan fényszóró
nak kell lenni, mint a há- 
btotgó tengeren ezernyi 
hullámokkal vaksötét éj
szakában irány vesztett hajó - 
soknak az őket útbaigazító 
fényiszórónak a megpillantá- 
sa, melynek felfedezése és 
megpillantása után a féle* 
lem rémületét felváltja a 
megnyugvás érzése* őrölt 
biztatás, de egyúttal mér
hetetlen szeretetnek a ki
nyilvánítása a husvét ün
nepe. Életünk nagypénteki 
sötétségében nehézségében 
tusakodásában az életmen
tő eró. Uj cél és Uj re
ménysége Bizonytalanság
ból bizonyosság felé való 
futás, vagy amint Pál apos
tol. -mondja romlandó földi 
babérkoszorúk helyett ro- 
molhatatlan koszorúk el
nyerése.

Az első nagypéntek után 
dermedt sötétség lepte meg 
az eget és a földet. Fájó 
nyugtalanság borult az 
emberek síivére s mind
nyájan úgy érették, hogy 
bőrűit sötét éjszakában 
járnak s megijedtek még 
egymás (hangjától is. Úgy 
ét'e^ték, hogy a gyásznak, 
a fájdalomnak soha-soha 
nem lesz vége. Krisztus 
halála még. ellenségeink
nek a seivét is megdob* 
bentette, — s a pogány szá ‘ 
zeáos ajkéról is igy száll, 
a bizonyságtevés, — bi» , 
zony ez 'a'z emlber Isten- , 
nelc fia volt. Vallóban az 
voít. lSzt hirdeti a husvét, 
mert Isten feltámasztotta 
az O  Fiát a hatóiból és a 
húsvéti sirhoz menő asz- ‘ 
szoayófc félelmét Ieirhatat-i 
latfi örömmé változtatja át 
az Angyal híradása : nin-: 
csen itt mert M tím adott.: 
A* asszonyok tovább ad

ják a hirt a tanitvány k 
nak s száll az öröm ajkról- 
ajkra. . a Mester feltárna 
dott, s egyszerre eltűnt a 
bánat, a szorongás az em
beri szivekből s helyettük 
örömtüzek gyultak s ünne
pelhettek boldogan, ujjon- 
góan.

Krisztus ma élő tanítvá
nyai számára is az ujjon- 
gás ünnepének kell lenni 
a husvétnak. Ujjonganunk 
és örülnünk kell azért, mert 
Isten könyörült és könyö
rül rajtunk bűnösökön. El
hozza a mi számunkra is 
az uj élet reménységét, de 
csak abban az esetben, ha 
a mi életünk beleoltódik a 
Krisztusba, ha meghalunk 
bűneink számára, hogy 
Krisztus által uj élet fénye 
csókoljon bennünket körül, 
hogyha szívből mondjuk, 
hogy nem én élek többé, 
hanem él bennem a Krisz
tus és amely életet most 
testben élek a Krisztusban 
való hitben élem. Az éle
tem csak úgy lesz győzel
mes húsvéti ünneppé, 
hogyha életem fundamen
tuma Krisztus, hogyha na
ponként összeomlik Isten 
könyörülő szeretete előtt 
és száll szivemből a bi
zonyságtevés. hogy sem 
magasság, sem mélység, 
sem semmi más teremt
mény nem szakaszthat el 
az Istennek szerelmétől, 
mely vagyon a mi Urunk 
Jézus Krisztusban.

De husvéi ünnepe bizo
nyossá tesz engem vívódó 
embert arról is, hogy éle
tem a földi alkonyattal nem 
zárul le, hanem örök éle
tet nyerek Krisztus által 
Istennek országában.

Uj tavasz küszöbén, uj 
feltámadás husvétján szár
nyaljon hát a lélek imád
sága Isten trónusa felé ... 
Gyózedelem... Gy őzedelem.

— Hivatalos órák április
15 tel. A fennálló minisz
teri rendelet értelmében 
1939. évi április 45 tői kez- 
dodóleg a közhivatalokban
— tehát a községi elöljá
róságnál is Ta hivatalosórák 
'délelőtt 7 órától délután 1 
tóráig tartandók. Magán- 
ífeíek részére délelőtt 7 
<ót<ától 11 óráig.

— östertnetői titefthyttvá 
topok meghosszabbítása. Fel
hívja a községi elöljáróság 
tok ó»ter«tfel5i bizonyít vány- 
ínyal rendelkezőket, hogy a  
már lejárt őstermelői bizo
nyítványaikat s fi r g őse ti

hosszabbittassók meg, mert 
ellenkező esetben termel- 
vényeik árusítása alkalmá
val az általános forgalmi
adót tartoznak lefizetni.

— Felborult a csónak a 
Körösön Az elmúlt vasár
nap délután három öcsödi 
fiatalember az erősen meg
áradt s a magas hullámo
kat verő Hármas-Körösre 
lement csónakázni egy a 
vízpartján kikötött halász 
csólnakon. Már jól bent 
eveztek a viz közepe tá
ján, amidőn a magas hul
lámok egyre jobban fenye
gették az elmerüléssel a 
csolnakot. Egy óvatlan pil
lanatban a hullámverés a 
csólnakot elborította s igy 
az elmerült a három fiatal
ember a Körös vizébe 
pottyant. Szorult helyze
tükben úszva igyekeztek 
partot érni. ami nagynehe- 
zen sikerült is. A partra 
érve a három fiatalember 
sietve igyekezett a falut el
érni s itt az Újvilág ven
déglőbe tértek be, aholis 
a vendéglős melegszobába 
vezette őket s hozzátarto
zóiknak száraz ruháért 
üzent, majd pedig saját 
kocsiján mindeniket haza
szállította.

— Buzagyöngy forgalomba 
hozatala. A M. kir. Föld- 
mivelésőgyi Miniszter Ur 
„Buria" elnevezésű, szaba
dalmazott eljárással készült 
és emberi táplálkozásra at-

| kalmas búzagyöngy forga
lomba hozatalát engedé
lyezte. A készítmények az 
üzletekben zárt csotnago- 
! lásban kerülnek elárusitásra.

— Olcsó ruházati cikkek.
A kormány a mezőgazda- 
ísági munkásságnak olcsó
■ ruházati cikkekkel való ellá
tást vette tervbe. Az akció 
jfolyamán jutányos áron 
eladásra kerülő pamutáruk, 
í öltöny, továbbá bekecs- 
’szövetek eladásával a Han- 
rgya fogyasztási és értéke- 
isitő szövetkezet lett meg- 
jbizva. Az érdeklődők for
duljanak ezirányban a Han
gya szövetkezethez, ahol a 
kellő felvilágosítást meg- j 
kapják. !

— Katonai szolgálatot tel- j 
fesfttik családisegélye. A 
m. kir. Honvédelmi Minisz
ter úr 13^0/eln. 18-1939. 
számú rendelete értelmé
ben -a tényleges és külön- j 
leges katonai szolgálatot 
teljesítő nős, családos egyé- - 
nek családi segélyben ré
szesülnek amennyiben arra

rávannak utalva. A segé
lyezés a bevonult kérelme 
alapján ez illetékes pa
rancsnokságnál indul meg, 
vagyis a bevonult a segély 
iránt ott tartozik jelentkezni.

— Gémeskút létesítése a 
temetőben. Az Izbéki féle 
földön lévő temetőben egy 
gémeskút áshatására kért 
engedélyt a község lakos
sága. A kút ásásának költ
ségeire gyűjtést indítottak 
s már ezideig 80 pengő 
folyt be. A lakosság a ké
réssel a helybeli reformá
tus egyház presbitériumá
hoz fordult, kérelmében 
felemlítve azt hogy a nyá
ri szárazság alkalmával 
nincsen módjában a hoz
zátartozóknak a sírokat 
kellőképen gondozni, illetve 
virággal beültetni, mert a 
közelben viz egyáltalán 
nincsen. A kérelemben még 
egy kútágassal és kútgém- 
mel való hozzájárulást em
lítettek s hisszük, hogy 
miután a kút úgy is refor
mátus egyház tulajdonát 
fogja képezni, a kérelem 
teljesítését a presbitérium 
nem is fogja megtagadni.

Anyakönyvi hírek
Öcsödön 

március 29-461 Április 4-ig.

Születtek: Mucsi József 
és Kardos Mária leánya 
Mária, Bolyán Gábor és 
Kerekes Jolán fia l»ászló- 
János, Ungi Lajos ‘ és Jó
nás Rozália leánya Éva- 
Rozália, Kóródi Gábor és 
Biró Rozália leánya Mar
git, dr. Müller Antal és 
Klement Mária fia Péter- 
Géza. *

Házasságot kötöttek: Mti- 
csi Antal Kórodi Margit- 
Erzsébettel, Nemes Ferenc 
Bíró Eszterrel, L. Molnár’ 
Sándor Dsi'k Erzsébettel.

E lhalt: Izsó Ferenc *tl 
éves.

Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy 

Öcsöd községben • tavaszi 
apaállat vizsgálat 1939. évi 
április hó 20-án délelőtt B 
órakor tesz megtartva -a 
községházánál.

Öcsöd, 1939 április'6-án.
Elöljáróság.

Zöld hitel folyósítását «  

Szarvasi Takarékpénztár, mint 

a Firtura fébtewwáwyraa meg

kezdte.


