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A nagyipari kultúra 
veszedelme

Irta: dr. Varsányi Emil
m. kir. kormányfőtanácsos, felsőházi lóg

Amikor Cobden 1860-ban Franciaország

gal megkötötte a szabadkereskedelmi egyez

ményt és Franciaország leszállította a vámokat, 

biztosította Angliának a legnagyobb kereske

delmi előnyöket, megindult e;4y gazdasági fo

lyamat, amelynek során az 1.4 milliárd angol 

fontos világforgalom 20 év alatt 32 milliárd 

angol fontra emelkedett. Ennek a történelmi 

jelentőségű szerződésnek folyományaképen ál

talános jólét fejlődött, amelyből a monarchia 

keretén belül mi is kivettük részünket Külö

nösen nagy volt a fejlődés Németországban ; 

e fejlődés azután általános gazdasági és bizo

nyos tekintetben politikai rivalitást is okozott, 

amely végül a világháborúban tört ki. A világ

háború után éppen azok az államok, amelyek 

a szabadkereskedelem hívei voltak, olyan in

tézkedéseket tettek gazdasági és politikai téren, 

amelyek teljesen ellentétben állottak az általuk 

előbb hirdetett elvekkel és bennünket — noha 

önmaguknak is ártottak — létünkért való ál

landó harcba kényszeritettek. Ebből harcból az 

egyetlen szabadulás az volna, ha megnyitják a 

határokat, lerombolnák a vámokat és valamely 

egységes nemzetközi pénzügyi rendezés folytán 

lehetővé tétetnék a világpiacon a teljesen sza

bad és biztos forgalom. Ettől azonban, sajnos, 

messze vagyunk, pedig azokért a bajokért, 

amelyek bennünket sújtottak és állandóan súj

tanak, egyes nagyhatalmak a felelősek. Ezek a 

nagyhatalmak, eltekintve attól, hogy bennünket 

belesodortak a háborúba, a háború alatt olyan 

nagyipart létesítettek s a mezőgazdaságot any- 

nyira portálták, jutalmakkal úgy segítették minél 

nagyobb termelés elérésére, hogy elkerülhet 

tétlenné vált ezek után az a szomorú követ

kezmény, amiben ma élünk: világválság. Ennek 

a politikának, hogy idegen kontinenseken nagy 

gyárakat létesítettek, a vége az, hogy Európa 

gazdasági súlypontja máshova helyeződik át. 

Sajnos, ennek a gazdaságpolitikának az ered

ménye továbbá az is, hogy a búzatermelés, 

bfrhol termelik is a* búzát, veszteséges és a 

gazda mindenütt az egész világon az állam se« 

gttö kezére szorul. Mindez azért van, mert a 

nagy politika szétrombolta a gazdasági kapcso

latokat, felborította a világgazdasági egymásra

utaltság törvényeit és általánosította a gazda

sági1 bajokat. Micsoda kihatása volt és lesz még 

annak a mozgalomnak, amelyet Sun-Yat-Sen 

kezdett Kínában és amelynek a Japán bojkott 

volt a vége ? Vagy gondoljunk arra a másik 

mozgalomra, amelyet Gandhi kezdett el Indiában, 

amikor újból behozta a házi szövőszéket és a 

rokkát, aminek következéseképpen megrendült' 

â i vHág egyik letffbatalmasobb ép leggazdagabb,' 

ifcara? a JMca»hLre~f pamutipar. Amikor m-

iparnak a világpiacon ennyire nehezül a hely

zete és amikor a régi piacok sehol sem jók 

Amerika őserdeiben, Afrika közepén, Egyiptom

ban, Ausztráliában mindenütt óriási ipart léte

sítenek, akkor természetes, hogy az egész 

európai ipari kultúrát veszedelem fenyegeti, 

eltekintve attól, amit látunk, hogy állandóan itt 

van Japán és a folyton féletmetesebb erejű 

Oroszország ipari készülődéseivel. Mindebből 

kitetszik, hogy ma egészen más az ipari prob

léma, mint amilyen volt valamikor, a háború 

előtt és ezért egészen más eszközökkel is kell 

az ipari problémát irányítani, mint akkor. Ha 

egyes országok ipara hatalmi erővel rendelke

zik — mint például Angliáé, — akkor még tud 

magán segíteni, nekünk azonban, akik ilyen 

hatalmi erőkkel — mint például a koloniális 

lehetőségek — nem rendelkezünk, csak úgy 

lehet megtartanunk valamiképpen az iparban 

azt a pozíciót, amelyre az országnak szüksége 

van, ha hihetetlen éberséggel, gondossággal, 

leleményességgel, fürgeséggel és a vitágpiaci 

helyzet kérdéseinek kutatásával, állandó figye

lésével megyünk gyors cselekvéssel az ipar 

segítségére, akkor, amikor annak szüksége fel

merül. Az ipar világpiaci helyzetének figyelése 

állami érdek és a kormány mindent elkövet az 

ország érdekében.

Átöntik a szarvasi ótemplom nagyharangját
Pünkösdkor már az átöntött harang hivja majd a templomba a híveket

Pár nappal ezelőtt Szarvas lakos
sága észrevette, hogy a szarvasi ev. 
ótemplom nagyharangja, a Melian-féle 
harang elvesztette régi hangját és tom
pán szól. Az egyház vezetősége azon
nal megvizsgáltatta a harangot és meg
állapították, hogy a széphangú harang 
megrepedt és ez okozta hangjának 
rríegvallozását. A harangot nyolc évvel 
ezelőtt vették és húzták fel a toronyba 
a háború idején elrekvirált Melian-ha- 
rang helyére. Hogy azután, mint annak 
utóda szintén a Melian nevet kapta, 
az első harangot adományozó Melian 
nevű szarvasi gazdáról. Az egyház 
azonnal értesítette a harangöntő sop
roni céget, melynek tulajdonosa le is 
jött Szarvasra és megállapította, hogy

a harang azért repedt meg, mivel a 
harangot elmozdították a helyéről és a 
szive lejjebb csúszott, amiáltal nagyobb 
erővel és más helyre csapódott. Mivel 
tíz éves jótálással vásárolták nyolc év
vel ezelőtt a harangot, annak átöntése 
a harangöntő-céget terheli, azonban a 
szállítási és anyagpótlási költségekhez 
az egyház körülbelül 600 pengővel 
járul hozzá. A megrepedt harangot 
rövidesen leveszik a toronyból, Sop
ronba szállítják, ahol átöntik, majd az 
új harangot a pünkösdi ünnepekre fel 
is helyezik a régi helyére, hogy meg- 
ifjodva, tiszta nemes hangjával hivja 
a templomi istentiszteletekre Szarvas 
evangélikus híveit.

Páratlan érdeklődés előzi meg 
a „János vitéz" előadását

Húsvét szombatján rendezi meg a Szarvasi Gazdaifjak Önképzőköre 
nagyszabású műkedvelő-előadását

Páratlan nagy érdeklődés előzi 
meg a Szarvasi Gazdaifjak Önképző
körének műkedvelő-előadását, melyet 
közbejött okok miatt húsvét szombat
ján rendeznek meg a Vigadóban. A 
derék műkedvelők ez alkalommal a 
legszebb magyar daljátékot, Kacsóh 
Pongrác dr. „János vitéz“-ét adják elő. 
A darabban Szarvas legjobb műked
velő előadói szerepelnek és annak, 
rendezését Lítauszky István vállalta, 
aki már számos esetben bizonyította1 
be rendezési készségét és hozzáérté
sét. A gyönyörű zenéjű és gazdag 
me8éjű magyaros daljáték előadásét 
nagy érdeklődéssel, váftia- Szarvas . la

kossága és az előjelekből ítélve gaz
dag erkölcsi és anyagi sikerrel fog 
zárulni. A táncmulatsággal egybekötött 
műkedvelő-előadás gondosan és mű
vészi ízléssel előállított falragaszai már 
megjelentek az utcákon és magyaros 
színezésükkel hangulatos szint nyújta
nak. Az érdemes egyesülés, eddigi 
szokásától eltérően, ez alkalommal 
külön meghívókat nem bocsát ki, ha
nem a falragaszokon és lapunk útján 
hivja meg húsvét szombatján rende
zendő műkedvelő-előadására Szarvas 
polgárságát. Jegyek előtétéiben Nagy 
Sáiidor . könyvkereskedésében, és 
' önképző kön 'helyiségében kaphatók-; c;
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A z új római egyezmény
Az az egyezmény, amely két évvel ezelőtt 

Olaszország, Magyarország és Ausztria között 
létrejött, kiemelkedő eseménye volta nemzetközi 
politikai életnek. Szilárd alapokat teremtett a 
három ország között politikai téren a béke és az 
épitömunka jegyében, gazdasági részében pedig 
elsőnek törte át a fojtogató autarchiák rendszerét 
s ezzel példát mutatott egész Európának az ál
lamok közötti kölcsönös együttműködésre. A 
megkötött egyezmények az azóta eltelt kél év 
alatt erőseknek és vihartállóknak bizonyultak. A 
nemzetközi politika rázkódtatásain kivül a három 
országot közelről érintő nagy események : Dollfuss 
halála, a marseillei királygyilkosság, az olasz- 
abesszin háború tűzpróbái voltak a három ország 
együttműködésének s a római paktum nemcsak 
csorbítatlanul állta valamennyit, hanem, mint a 
nemesacél, megedződött bennük. Ezek az előz
mények tették érthetővé azt a rendkívüli figyelmet, 
amit az európai sajtó és a közvélemény — még 
a mai felzaklatott légkörben is — a most lefolyt 
római tárgyalások iránt tanúsított. Most már a 
világ közvéleménye előtt fekszik az új római 
egyezmény, élő cáfolatául az elterjesztett képtelen 
híreknek. Nincs szó benne katonai megállapodá
sokról, nincs szó benne az orientációróL /.936-os 
római paktum szerves továbbfejlesztése, új logikus 
következménye az 1934 évinek. De jelentőségé
ben talán amazt is túlszárnyalja, éppen azzal, 
hogy ráteszi a koronát a három ország politikai 
és gazdasági együttműködésére. Az új egyez
ményben három nagyjelentőségű elhatározást 
juttatnak kifejezésre a szerződő államok. Kimond
ják, hogy csoporttá alakulnak és állandó, kölcsö
nös tanácskozó szervet létesítenek. Elhatározták, 
hogy a dunai kérdésről nem folytatnak harmadik 
állammal szemben semmiféle fontosabb politikai 
tárgyalást anélkül, hogy a két másik ország 
kormányával érintkezésbe ne lépnének. Végül 
harmadszor megállapodnak abban, hogy az ál
landó tanácskozó szerv a három állam külügy
minisztereiből fog állani és időszakonként együttes 
ülést tart. Ez az egyezmény egészen más értelmű 
ugyan, mint a világsajtó egyes orgánumai várták 
és beharangozták, de tényében és következmé
nyeiben a szenzáció erejével hat. Ebben az ál- 
íamcsoporfban nem tűz és víz egyesül, hanem 
meleg baráti kezek simulnak össze és indulnak

el közös építő munkára, egész Európa érdekében. 
Az új paktum éppúgy, mint a két év előtti, az 
európai békét, nemzetek közötti megértést akarja 
szolgálni és a szoros kapcsolatnál fogva sokkal 
értékesebben és hatásosabban tudja tenni ezt, 
mint a múltban telte. Ezt jelenti a római egyez
mény Európának. Nekünk, magunknak pedig 
jelenti azt, hogy most már nemcsak baráti tá
mogató kezek állanak mögöttünk, hanem egy 
hatalmas államcsoport minden nemzetközi súlya 
és jelentősége is. Jelenti azt, hogy Magyarország 
a jövőben sehol sem jelenik meg egyedül a világ 
színpadán. Nem elhanyagolható kis állam többé, 
hanem egy hatalmas államcsoport tagja, amit 
jogosan illet szó minden Európát érintő kérdés
ben, elsősorban a Duna-medence rendezésének 
ügyében. ________

G yó g y s ze rtá ri inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason április hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet tar
tanak, mindkét helyen úrvacsoraosztás.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagymise. 
délután 4-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise.

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

— Iskolalátogatás. Ambrózy József békés
csabai elemi iskolai igazgató, a szarvasi já
rás körzeti felügyelője a mull héten az öcsödi 
külkerületi iskolákat látogatta meg és a fel
ügyeleti munka végeztével meleg elismerés 
hangján nyilatkozott a tanítók munkásságáról.

—  Közgyűlés. A Nemzeti Egység Szarvasi 
Kerülete évi közgyűlését Raskó Kálmán el
nöklete alatt szombaton, április hó 4-én a 
Polgári Kör külön helyiségében tartja. A gyű
lésen a kerület négy községének elnökein és 
vezetőségén kivül résztvesz.dr.. jfpth Pál or- . 
szaggyülési képviselő és aV  újonnan meg
választott vármegyei központi titkár is.

— Halálozás. Dr. Oláh István körorvos 44 
éves korában Kenézlőn elhunyt. A széles 
körben nagy népszerűségnek örvendett or
vost, kiben Oláh Miklós tornatanár testvér- 
öccsét gyászolja,,szerdán temették el nagy 
részvét mellett.
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—  Bartóky-emlékünnep. A Szarvasi Öreg

diákok Szövetsége szombaton, április 4-én 
rendezi meg 103. összejövetelét és ez alka
lommal ünnepli meg első elnökének Bartóky 
Józsefnek az emlékét. Az ünnepélyt meg
nyitja dr. Raffay Sándor püspök a Szövetség 
jelenlegi elnöke, emlékbeszédet mond Szász 
József és Bartóky dalait énekli László Erzsé
bet operaénekesnő.

-  Irredentá délután a Leányegyletben. A Gróf 
Bolza Pálné Leányegyesület vasárnap, április 
5-én délután 3 órakor gimnáziumi otthoná
ban irredentá délutánt rendez, melyen Jachint 
Mária az egyesület igazgató-elnöke Reményik 
Sándor irredentá költészetét ismerteti. Brózik 
Sarolta és Sárkány Erzsébet keresk. iskolai 
növendékek pedig Reményik egy-egy irre- 
denta költeményét szavalják el. Az előadá
son a kör vendégeket is szívesen lát. Külön 
belépődíj nincsen. A tagok minél számosabb 
megjelenését kéri a vezetőség.

A Pannonsíenger mesemondója
(Vath János)

— Tanulmány — (3)

Balatonvilágosról pár év múlva Láziba, 

majd Vörsre kerül. Az eldugott kis falucska 

élesszemű tanítója itt ismerkedik meg a Kis- 

Balaton csodálatos szépségeivel, egyedülálló 

kincseivel, a halász-pákász élet ezer titkával, a 
lassan kivesző magyar madárvilág pazar 

pompájával. Műveinek jórésze az itt szerzett 

benyomásoktól súlyos és az itt nyert isme

retek a táji és néprajzi szépségeknek erede

tiségét hordozzák magukon.

AKis-Baiaton mellől Vidornyalakra kerül. 

A Vidomya völgyének színes pompájában hat 

boldog esztendőt tölt el. Látása itt bővül ki 

életfilozófiájának csendes megállapodásával, 

eszméi és tervei itt kristályosodnak ki és itt 

ismerkedik meg egy angyali jóságú és tündén 

szépségű nővel, aki a felesége, hűséges Hit

vestársa, az írónak örömben-bánatban meg

értő életbarátja lesz. Itt gyűjti kötetbe első 

írásait és innen adja ki huszonöt évnek előtte, 

1911-ben első novelláskötetét .Balatoni leve

gőben*4 címmel. A fiatal tanító emelkedett 

lelke itt gyullad fel az alkotás lázával, szel

lemét a vidék páratlan szépsége, dús ta

pasztalatainak sokszínűsége tágítják, amikhez 

boldogan társul a rajongó szerelem mennyei

érzése. Első könyvét a kritika egyértő meg

értéssel fogadja.

Hatévi boldog és feledhetetlen vidor- 

nyalaki tartózkodás után Vinárra kerül, majd 

a háború és forradalmak bizonytalan s küz

delmes évei után 1919. év végén irodalmi 

és hazafias érdemeinek elismeréséül az állam 

a Balaton környékének egyik legszebb és 

legmodernebb iskolájához, a balatonalmádii 
iskolához, nevezi ki igazgató-tanitónak, majd 

felügyelőnek. Pedig soha fölfelé nem törtetett. 

A hízelgés távol állt tőle. Mikor 10 kötetbe 

gyűjtötte a Balatoni Szövetség könyveit, szóba- 

került, hogy gróf Klebesbergnek ajánlják. 

Jellemző gerincességére, hogy szülei áldott 
emlékének dedikálta.

Ott éli az öreghegy aljában, az iskola 

csendes Tuszkulánumában békés, a nagy 

fürdőváros vásári zajától félrehúzódott, zavar

talan életét. A halkszavú és melegszívű igaz

gató itt írja folyton szaporodó novelláit, regé* 

nyeit, amiknek mindegyike oly nemesen egy

szerű és magyar, mint amilyen ő, az almádi 

öreghegy remete-poétája, a Pannon-tenger 

ábrándos,' élesszemű, lelkekbelátó mesélője. 

Itt gyönyörködik el a csodás balatoni hajna

lokban és bíborvörös estékben, itt gyűjti össze 

a magyar népi múlt színes lepkéit, a vidék 

gazdag színeit tündöklő összhangba, itt tanit- 
gatja a falusi nebulókat nemcsak írás-vetésre,

olvasás-aratásra, de jóságra, hitre, erkölcsre 

és a szép szeretetére is. Innen irányítja a 

a vidéki irodalmi élet göröngyös és oly sok 

akadályokba ütköző megnyilvánulásait, biz

tatja a csüggedőt, felemeli a tehetségest, ba

rátjává fogad minden vidéki írót, pkinek a 
szivében az alkotó álmok égnek. Innen kül

dözgeti életrajzi és esztétikai tanulmányait 

pedagógiai értekezéseit, színes gyermekmeséit, 

elbájoló életképeit a megértő lapok részére. 

És amikor íróasztala munkája mellől pihenő 

sétára indul el a Felsőhegy amfiteátrális pa

norámájához, a Remete-völgy színes cser* 

erdőjébe, vagy az irredentá mécses kegyele- 

tes emlékeztetőjéhez, szívében a magyar vá
gyak dús színei égnek és amikor visszafor
dul a faluba, a jószívű lakosok meleg tekin

teteiből, kedves szavaiból az igaz szeretet, 

kristálytiszta érzései sugároznak feléje. Ami

kor pedig újra hazaér pihenő sétájából, min

den munkájáért, küzdelméért, a magyarság

ért és a magyar vidékért való minden meg

nyilvánulásáért az elébe szaladó és térdéra 

ülő kis unokájának puha csókja a legnagyobb, 

a legértékesebb, a legszebb fizetség.
•

Sokoldalú munkássága, törhetetlen aka

ratereje, reális célkitűzései sok megérdemelt’ 

siker örömét hozták el néki. Könyveinek 

egész sorát nemcsak a kritika halmozta el



& /& *** o ( » J

—  Böjti áhítat. A kondorosi ev. egyházban 
a böjti idő alatt minden csütörtökön délután 
volt ünnepi áhitat vendégszónokokkal, akik: 
Chovan József csabacsűdi, Tátray Károly 
csorvási, Rohály Mihály gyulai lelkészek vol
tak. Most pedig a legközelebbi csütörtökön 
Mina János vecsési missziós pap fogja mon- 
dani a szónoklatot.

—  Közgyűlés. A Fűszerkereskedők Országos 
Egyesületének Szarvasi Körzete április 19-én, 
vasárnap délután, határozatképtelenség ese
tén május ,3-án tartja meg évi rendes köz
gyűlését.-a Garai-házban levő egyesületi he
lyiségében. A közgyűlés tárgysorozata: 1. A 
multhavi gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása 
és hitelesítése. 2- Elnöki jelentés. 3. Titkár 
jelenté«©. 4. Pénztári jelentés. 5. Számvizs
gáló jelentése. 6. A r?gi tisztikar és választ
mány felmentése. 7. Uj tisztikar és választ
mány egy évre való megválasztása. A tago
z a ta  közgyűlésre ezúton hivja meg

az Elnökség.

— Feltámadt kondorosi nfiegyfet A kondo
ros] ev. egyházban újjáalakult a nőegylet s 
a napokban tartott közgyűlés megválasztotta 
a tisztviselőket. Elnöknek Velky Bélénél, 
pénztárosnak dr. Oncsik Pólnét választotta 
meg a közgyűlés.

—  A Szarvasi Ipartestület Temetkezési Se. 
flélyzö Csoportjának működése. A Szarvasi Ipar
testület Temetkezési Segélyző Csoportja ja
nuár 20-án tartott közgyűlésen hozott hatá
rozatában kimondta, hogy amennyiben a 
mostani taglétszámot a testületi tagok szám
arányához mérten legalább 6—800 taglét
számra fel tudja fokozni, ennek elérése esetén 
az eddig fizetett esetenkénti 50 filléres temet
kezési hozzájárulási összeget 30 fillérre csök
kentené le. Szarvas iparostársadalma nagy 
megértéssel fogadta a tervet és a jelentke
zések állandóan folynak és remélhető, hogy 
rövidesen Szarvas lakossága iparostársadal
mának minden tagja e nagy horderejű szo
ciális intézménynek saját érdekéből a tagja 
lesz. A szervezés körül az Ipartestület veze
tőségét a legteljesebb elismerés illeti meg.

—  Háziasszonyok ! Megjelent a Dr. Oetker 
gyár 1936. évi első kiadású fényképes recept
könyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen 
és bérmentve küld: Dr. Oetker A. Tápszer
müvek Budapest, VIII., Conti u. 25. Sütőpor 
és vanilincukor ára most levelenkint 12 fillér.

HELYEZKEDJEN EL!
BIZTOS JÖVEDELMŰ TRAFIKBAN.

Trafik kezelőségek már 500 pengő biz

tosítéktól és havi 80 pengő fix jövede

lemtől állandóan kaphatók. A legbizto

sabb tőkeelhelyezés I

„BUDAPESTI D O H ÁN YTÖ ZSD ÉSEK  
SZÖ V ETK EZETE11

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

—  A Szarvasi Sakkor tisztújító közgyűlése. 
A Szarvasi Sakkor március 31-én tartotta 
évi rendes tisztújító közgyűlését, ahol a kö
vetkező tisztikar és választmány lett meg
választva : elnök dr. Aszódi Imre, alelnökök 
Darida Sámuel és Holéczy Béla, főtitkár dr. 
Podani Pál, jegyző Janurik Mihály, háznagy 
Szappanos Sámuel, pénztáros Baló Árpád, 
ellenőr dr. Szöllősi László, könyvtáros Szi- 
rony Pál, választmány dr. Benczúr Vilmos, 
dr. Nagy Béla, Urbancsok Mihály, Podma- 
niczki János, Madarász Mihály. Dankó Já
nos, Sonkoly György, Dankó Pál, Fehér La
jos, Lukács Károly, Lustyik István. Meisel 
Endre, választmányi póttagok Kondacs Pál, 
Janurik János, Kovács János, Laczó Pál. 
számvizsgálók Vitális János, Lancsa György, 
Szirti András, Fazekas Pál, ügyész dr. Ro- 
szik Mihály.

—  Kultúrest Kondoroson. A Kondorosi Ka
szinó elnökének, dr. Deseő Antal egészség- 
ügyi tanácsosnak rendezésében nagyon jól 
sikerült kultúrestét rendeztek a múlt hétén, 
amelyen a dr. Deseő—Böhm—Kupecz és 
Balczó Andrásné quartett pompásan, nagy 
sikerrel szerepelt. Balczó András ev. lelkész 
Az ember tragédiájáról tartott nagyszabású 
és értékes előadást. Jeszenszki Giziké melo
drámát adott elő nagyon kedvesen. Thury 
György tanító pedig népdalokat énekelt me
leg hangján, pompás előadásban.

—  Elütötte az autó a kerékpárost. Hétfőn 
délután Kondoroson a Petőfi és vitéz Márky 
Barna utcák kereszteződésénél a szolnoki 
Áldás ásványvíz vállalat autója elütött egy 
kondorosi kerékpárost. A fiatalember az autó 
alá került, de semmi komolyabb baja nem 
történt, a kerékpárja pedig összetört.

egyöntetű elismeréssel, .de .a vidéki olvasó

közönség támogató érdeklődése is melegen 

felkarolta. Könyveinek egy része .pályadíjat, 

dipiÓT3 let -nyert, nagy része pedig & rgiásodik, 

jórrésae <a harmadik kiadást is elérte. Első 
kötetét owonkövette q második: a „Szirt- 

QtnJós". utána,a többi: „Lépyilágban", „Nádi 

farkas", „ Pannon-tenger csillaga",„Az ér útnak 
indul", Árva Kenése", „Ledqntött bálvány", 

„Pintyőke tojások". „Balatoni epiberek". A 

legutóbbi napokban pedig alkotóművészetének 
és erejének gyönyörű megnyilvánulásaként 

a „D|li,harangszó“ című hatalmas történeti 

regém® fagyta el a sajtót, mely gazdagon 

mutatta ,4ti írójának alapos felkészültségét, 
gazdag JgJkületépek kiegyensúlyozott eszme

világát.. Ji-.niűvétHjn nagy virtuozitással han- 

Koljfts£gyke arfnagyar»ág:3 »nvedé8 eit a szebb 

jövendő reménységével, a magyar hit és er

kölcs gazdag ígéreteivel.

írói alkotóerejénck soks^ínű megnyilat

kozásai mellett, mint esztétikus is érdemdús 

munkásságohíéjt.ki. i£ác<fonyi .Gézárólszóló 
pályadljat nyert kerek és elmélyedő tanul

mányában (ú ;i>agy;iró életrajzi .pdqtait ügye
sen és fíjnoman olvasztja egybe az esztétikai 

elemzéssel. Tanulmánya ideális, -példáid <3 
gondos és szívböljövő modern életrajzi is- 

mertetőoek^^yas jstyónról.^Aijka Jápftsrpl, 
Tarczal *GyőrgyrőI,'KocsÍ8 Lászlóról stb. írt

ismertetői finom kutató és az értéket mindig 

kiemelni tudó önzetlen és szívvel irt tanul

mányok.

Ám lelkének gazdag megnyilatkozásai 

mellett minden gondolatával a vidéki iroda

lom sorsán, annak előrehaladásán, jövendő

jén csüng. Huszonöt éy sok egyéni küzdelme 

során mindig volt ideje arra is, hogy maga 
köré gyűjtse a magyar vidék jelesebb toll- 

forgatóit, íróit, költőit. A balatonalmádi igaz

gatói lakás hosszú évek óta a vidéki irodalmi 

élet egyik jelentős központja, a vidéki magyar 

alkotó szellemiség egyik kedves találkozó- 

helye. Ajtaja mindig nyitva áll a sokat há- 
.nyatott vidéki írók előtt. Az ajtóban pedig 
maga Váth János várja az érkezőt, jöjjön az 

bár az ország másik végéből, akár levélben 

is, mindenkihez van meleg szava, kedves, 
erőtöntö válasza. Harcban edzett karjaival 

az elespk fölé hajol, szívmelegével reményt 

önt a csüggedőbe, megfogja .az induló kezét, 

irányt mutat az eltévelyedőnek és harcol, 

küzd szakadatlanul a „vidéki magyar iroda

lom megismeréséért, egységesítéséért, elis

meréséért.

Az a cél. lebegett előtte, amikor meg
indította ,a wVjdféki (ró>k" című könyvsoroza

tot. Prohászka Ottokárok, Juhász Gyulának, 

.l^ fljn ^- ^a a o k  másodnak arc

képeit öntötte itt maradandó szobrokba gaz

dag színezéssel, lelkiségüHnek gondos elő- 

tárásával. Könyvsorozata Pintér Jenő táp- 

kerületi főigazgató, a jeles irodalomtörténész 

elismerd és örömteli bevezetőjével indult meg.
Ugyanezen célból alakította meg a „Nem

zedékek" könyvkiadóvállalatot is, mely már 

több mint ötven kötettel segítette elő a vidéki 

elit írógárda műveinek kiadatását, ö  ,a meg

teremtője, lelke, irányítója ennek az értékes 
vállalkozásnak és hogy a vidéki olvasókö

zönség érdeklődése lassan a vidéki írók felé 

fordul, az nagy részben Váth János propa

ganda munkásságának, a könyvsprqzat ki

adványainak gondos kiválasztásában.ismeg
nyilvánuló kifinomodott kritikai érzékének, 
valamint nagy,szervező erejének tfjdható be. 

Váth János érdemei itt is .elyifathatgtlpnok 

és a ‘ vidéki magyar irdalom  műyelőipgk, 

igaz háláját érdemli meg ezért. írótársai ■ ver
seket s könyveket dedikáltak neki viszonzá
sul. Az esztergomi írónapon Sík Sándor su- 
galmazására ünnepelték.

Váth János a magyar vidék, de első- 
r sorban a ‘Balaton írója. A Pannon-tenger 
csodás szépségei gyönyörű reflexióként virul
nak^ ki színdús meglátásaiban. A Balaton 
ezer csodája minden időkben megihlette mű
vészeinket, de ő az elsők között van,' akik 
szívük egész melegével, csodálatuk legfensé- 
geaebb extázisával, szépségszeretetük minden 
áhítatával a szépséges - tónak szentelik egész 
életüket. ^(Folytatjuk).
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Az Alföld hangjai
Minden vidéknek más a hangulata, szép

sége, megnyilatkozása és minden vidéknek más 
a hangja is. Az annyit emlegetett és megénekelt 
hegyi patakok csobogása, erdőségek titokzatos 
zúgása, a havas tetők varázsa mellett az alföldi 
szépségek, hangulatok és hangok ritkán találnak 
kifejezésre nemcsak az emberek beszédeiben, de 
még az irók műveiben is. Legjobban talán az 
orosz irók tudják kifejezésre juttatni az orosz 
hatalmas síkságok mélabús hangulatát és leg
jobban talán az orosz zeneszerzők tudják a 
sikságbéli hangokat ellesni és műveikben tovább
adni. Az orosz nép mélabús lelkülete, az orosz 
lélek rezignációs hangulata a sok pusztaságok 
csendes megnyilatkozása, de aki a magyar nép 
lelkiségében is szeret kutatni, aki tanulmányaira 
nem sajnálja az időt és a fáradságot, az itt is 
sok érdekes, eddig talán figyelembe se vett meg- 
állapifást tehet a magyarság fajtájának külön
böző lelki modulációiról. Aki ismeri a dunántúli 
és a felvidéki avagy az erdélyi sokfélefajta vér
rel kevert magyarság életmegnyilvánulásait és 
ismeri ugyanakkor az alföldi magyarokét is, ér
dekes összehasonlítást tehet, hátha még tisztában 
van a nagyvárosok elidegenedett lelkiségével is, 
úgy szinte filozofikus magaslatokban és mégis a 
realitásokban fogant megállapodásai sok érdekes 
dolgot hozhatnak elő. Amig a dombos-hegyes 
vidékek magyarsága könnyebben nyilatkozó,barát- 
ságra könnyebben hajló, közvetlenebbb modorú, 
borban élő és bor mellett felmelegedő, addig az 
alföldi gabona és réti sik, nagy távlatokba meg- 
komolyodott ember magábazárkózott, magányos
ságra hajló, befelé élő. ritkán szóló és nehezen 
barátkozó. Amig a dunántúli ember könnyen fe* 
lejt dolgokat, addig az alföldi éveken át, szinte 
élete végéig rágódik sok kicsinyességeken, amik 
érzékeny lelkületűket feltörték. A borvidékek köz
vetlen embere rendesen a mának él. a rétek, 
rónák lakója pedig a jövendőnek és igy spóro- 
lósabb, igénytelenebb is. És ha megfigyeljük eze
ket a lelki dolgokat, mindig azoknak kivetülése 
a természeti adottságokkal hozható összefüggésbe. 
A hegyvidékek folyton változó romantikája az 
ottani lakosok lelkiségét is közvetlenné és öröm
telibbé varázsolja, mig a síkságok rejtett szép
ségei csak egyesek számára nyílnak meg, a sík
ságok határtalanságai a természeti csapások, 
esőtlenségeknek és durva fagyoknak, vizeknek 
és füzeknek állandó rémitői. így azután a bi
zonytalan élési lehetőségek, a nagy távolságok 
mordabbá alakítják az alföldi vidékek lakóit. Mi, 
akik itt élünk e nagy síkságon és a szépségeket 
nem a változatosságokban, de az egyhangúsá
gokban találjuk meg, a régi pásztorkodó hangu
latoknak vagyunk a rabjai. Ha visszagondolunk 
eddigi életünkre, fájdalmas örömökkel emléke
zünk minden olyan dolgokra, amik különleges 
vidékünknek eredetiségei, megnyilatkozásai. A 
tavaszi napsugarak játéka a szikes földek tócsáin, 
a két kisszemű nádfedeles házak ereszeinek dalos 
csöpögései, a vércsék vijjogása a nádasok felett, 
a bölömbikák búgása, a pacsirták csattogó tril
lázásai, a tücskök estéli zenélése mindmegannyi 
kis hangulatok, amiknek összességéből tevődnek 
össze az alföldi hangok. A délibábok fényének 
halhatatlan zenéje, messzi falvak érces harang
jainak kongása, a komondorok éjszakai őrsége, 
a fátlan, keritéstelen tanyák belesimulása a Min- 
denség örökkévalóságába, a téli szelek zúgása, 
a nyári viharok tombolása, a rétségi békák dia
dalmas koncertjei együtthatói azoknak a hangu
latoknak, amikor az álmatlan éjszakáknak és 
fáradhatatlan nappaloknak törtetéseit festik alá. 
Innen van az is, hogy még a hegyvidéki ember 
örökkön fúró-faragó, kint is bent is dallal mun
kálkodó, az alföldi ember hangtalan robotosa 4 
munkának és daltalan pesszimistája a kemence
padkának. A dombvidékek emberének öröm * 
munka, éltető ereje, az alföldinek elsősorban 
robot, mert évszázadok pásztorélete a karámok, 
cserények, végnélküli kóborlások csodás szép
ségei az álmodozásra, a csendes, csillagokkal, 
füvekkel való beszélgetésekre, vigyázó életre és 
nem kézműves fabrikókra tanították meg az

embereket. Mi alföldiek szemlélődő életet szere
tünk élni, buddhista eretnekekhez hasonló pa
raszti filozófiát álmodni lelkiségünk titkairól, éle
tünknek szétágazó mélységeiről és ha városokba 
tömörülünk, nagyon idegesek, félénkek és mara
diak vagyunk. Az alkotó szellem tértvesztett nyu
galmakban laposodik el és az alkotó szellem 
igyekezetes kinyilatkozásait nem tudjuk úgy meg
becsülni, mint azt a hegyi ember örökkön ke
reső, nyugalmat nem ismerő lelkisége teszi. Az 
alföldi elmaradottság ezekkel magyarázható és 
mégis szép ez a nyugalom, pesszimista bezárkó
zás és idegenkedés, amit örök szent dalként kisér 
az Alföld ezer titokzatos melódiája, amely böl
csődalt susorász álmodozásunk minden elmerült 
kincse és szépsége felett.

RÉVAI KIS LEXIKONA
szerkesztette : csekei VARJÚ ELEMÉR,

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

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

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

kézikönyve legyen.

Kapható és előjegyezhető:

N A G Y  S Á N D O R
könyv- és papirkereskedésében 

Szarvas. I. kerület, Horlhy Miklós út 9. szám.

—  Beküldött levelek. Kaptuk a következő 
leveleket: A Szarvasi Közlöny tekintetes Szer
kesztőségének, Szarvas. Igen tisztelt Szer
kesztő úr I Alulírottak tiszteletlei kérjük, hogy 
az alábbi sorainknak b. lapjukban helyet adni 
szíveskedjék. Egyik helyi újság két hét előtti 
számában „Vasárnap mutatkozott be a le
vente-zenekar" cimű cikk jelent meg. Mi szü
lők büszkék vagyunk azokra az eredményekre, 
amelyeket az újság oly szépen feldicsért, de 
nem vagyunk elfogulva és tudjuk, hogy gyer
mekeink az elért eredményt nem csupán 
saját szorgalmuknak, hanem elsősorban an
nak a kiváló szaktudású, fáradhatatlan mun- 
kásságú ember irányításának köszönhetik, 
akiről március 15-ike óta községünkben min
denki a legnagyobb., elragadtatással beszél 
és az a karmester: Horejsi Antal. Ép ezért 
kellemetlenül érintett bennünket, hogy az 
említett cikkben sem a karmester, mint ilyen, 
sem a neve felemlítve nem volt. Feltételez
zük. hogy a cikk írója egyetlen egyszer sem 
volt a tanításnál jelen úgy. mint mi szülők,

mert mi láttuk, hogy mennyi tudás, türelem 
és verejték kellett ahhoz, hogy 5 hónap alatt 
fiainkból olyan zenekart állítson elő, mint 
amilyen zenekar március 15-én kivonult. Kü
lönben nem hisszük, hogy más oka is lehetne 
az általunk említett mulasztásnak. Szerkesztő 
úr szívességét előre megköszönve, vagyunk 
tisztelettel: vitéz Nemes Gyula, mint levente- 
zenév apja, Zvara András, Havran Pál.

*

Tekintetes Szerkesztőségi Nagyon kérem, 
hogy a közönség nevében a legteljesebb el
ismerésünket és köszönetünket szíveskedjék 
tolmácsolni a Szarvasi Levente-Egyesület ér
tékes zenekarának és nagy szaktudású kar
mesterének, Horejsi Antalnak azért, hogy egy 
régi vágyunkat beváltották. Bár Horejsi An
tal urat nem mondhatom Brúnó Walternek, 
mert azt ő gúnyként is vehetné, de meg kell 
állapítanunk, hogy nagy ügybuzgalma és 
szaktudása révén sikerült a pompás kis ze
nekart összehozni, amely a legjobb úton 
halad előre és már eddig is kedves emléke
ket és örömöket szerzett nekünk. Sok ilyen 
értéket termeljen ki a tehetséges fiúkból még 
ő és akkor Szarvas zenei élete sohasem 
lesz hiányos. tisztelettel:

Zenerajongó.
— Susan Dare megérzései. Irta: Mignon G. 

Eberhart. Természetfölötti erőknek, a lélek 
titokzatos törvényeinek sejtelmekkel teli, le
nyűgöző hatása döbbenti meg és egyben 
ragadja magával ellenállhatatlaunl ennek a 
regénynek olvasóját. Mintha az életnek színes 
kaleidoszkópjába néznénk: események ra
gyogó szálai futnak elénk, majd meg-megsza- 
kad a kép, bűnök sötét hulláma, a lelkek 
mélyén őrzött titkok Gordon-feje bukkan elénk. 
Susan Dare alakja körül fonódnak 'egységes 
egésszé azok az események, melyeknek mind
egyikében egy-egy emberi sors tragikus for
dulója érzik. A fiatal detektiv-regényirónő, oki 
papíron olyan könyörtelenül éles logikával 
oldja meg a legbonyolultabb bűneseteket is, 
mikor az erőszakos halál rémével először 
találkozik az életben, biztos logikája mintha 
cserbenhagyná, de lelkének túlfinomult érzései 
megmozdulnak benne és világot vetnek a 
vörös drágakő rejtélyére. A detektivregény- 
irodalomnak ez a fiatal, erőteljes tehetsége 
most jelent meg először magyar nyelven. 
Susan Dare megérzései cimű világsikert ara- 
lott könyve a Palladis Félpengős Regényeinek 
sorában jelent meg. Szarvason Nagy-könyv
kereskedése útján rendelhető meg.

CUKORBETEGEK részére
SZÉNHIDRÁTMENTES

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

K o v á c s i k  Pál
fűszerüzletében. Szarvas. Telefon: 7.

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

Készít m ű b ú í o r l művészi tervek szerint 1 
Anlik bútorokat javít!

Kedvező fizetési feltételek!



—  Húsvéti-bál a ligetben. A szarvasi Föld
munkás Ifjúsás? április 12-én, húsvél vasár
napján esti 8 órai kezdettel az Erzsébet-ligeti 
pavillonban húsvéti-láncmulatságot rendez, 
amelyen a zenét Pecsenya György fúvós- és 
vonós-zenekara foyja szolgáltatni. A belépő
díj 80 fillér.

—  Parkírozzák az ótemplom alatti Körös-partot.
Szarvas érdemes és gondos elöljárósága nagy 
körültekintéssel igyekszik a városszépítésnek 
is elegettenni a lehetőségeken belül. Őrömmel 
látjuk, hogy az ótemplom alatti Körös-partot, 
amely eddig igen elhanyagolt volt, parkíroz
zák és csinosítják. A város elöljáróságának 
üdvös ténykedését nagy megelégedéssel fo
gadta a város lakossága.

— Izgalmas tisztújitás. A Szarvasi Keres
kedők Egyesületében a tisztújító közgyűlés 
e hó 5-én délelőtt 10 órakor lesz. Amint be
avatott helyről értesülünk, a választást meg
lehetősen erős agitáció és izgalom előzi meg, 
mert az ellenzék az elnökséget fel akarja 
cserélni. Az ellenzék akciója sikerének biz
tosítása céljából új tagokat kivan beléptetni, 
ami nehezen megy, mert a belépés 3 évre 
lévén kötelező, amely körülmény az újonnan 
belépőkre meglehetős anyagi megterhelést 
jelent. A tegnapi mipon tartott jelölő választ
mányi gyűlés nagy szótöbbséggel a követ
kezőket jelölte : Kovácsik Pál elnök, dr. Po
dani Pál alelnök, Weiczner Jenő titkár, dr. 
Készt Ármin ügyész. Kíváncsian várjuk a 
közgyűlés eredményét.

—  Adomány. Szarvas község tisztviselői la
punk szerkesztősége útján Nagymagyarország 
Közepe Emlékműre 5, a Szarvasi Levente- 
Egyesület zenekara javára 5 pengőt adomá
nyoztak. Az adományozott összegeket ren
deltetési helyükre juttattuk.

—  ZÖLDHITELT nyújt a Szarvasi 
Takarékpénztár, mint a FUTURA r-t. 
főbizományosa.

— Leesett a lóról, lábát törté. Farkas Pál 
szarvasi 17 éves lakos, szüleinek tanyáján 
egy lóra ült fel csütörtökön és a lóról leesett. 
Jobb alsó lábszárát eltörte. A városba hoz
ták be, dhol dr. Kiss Ernő orvos vette gyógy
kezelés alá.

—  Tea-délután Kondoroson. Jólsikerüli tea
délutánt rendezett a Kondorosi Ev. Leány- 
egyesület. A műsorban előadott szavalatok, 
énekszám és szini előadás igen nagy sikert 
arattak.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben március 29-től április 2-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Sipos Bálint 
és Ruttner Róza leánya Katalin, Krátki János 
és Szakái Erzsébet fia Pál, Janurik Pál és 
Styevo Mária fia Pál, Szvák Pál és Janurik 
Zsuzsanna fia Pál-Gyula, Galáth György és 
Gyebnár Mária leánya halvaszületett, Lipták 
János és Melis Erzsébet fia Ernő. Gyekiczky 
Pál és Pljesovszki Zsuzsanna fia Pál, Csaszt- 
van Márton és Medvegy Mária fia György. 
Házasságot kötöttek: Biró András Novák 
Zsuzsanna, Dorogi Károly Nagy Szklenár Má
riával, Molnár György Borgulya Katalinnal, 
Skorka Mihály Laluska Erzsébettel, Trabach 
Mihály Bliznák Annával, Bliznák Pál Gás
pár Margit-Máriával. Elhaltak : özv. Gyemjan 
Andrásné Szilágyi Zsuzsanna 72 éves, Mag- 
lódszki Pál 14 napos, Krajcsovics István 70 
éves, Veles Sándorné Hanó Katalin 84 éves, 
Német Ilona 11 hónapos. Kondacs Mihály 
84 éves korukban.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. — Max. hó Csapadék Szélirány
t23- C -  ■*. DK
123 2 esőnyom K
tl6'8 -  DK
t  ö'S — D
t!5S -  DK
tl4'8 — D
tl7*3 -  D

A Gazdasági Tanintézet hőmérőjének elromlása miatt 
•  minimum hőmérsékletet március 29-től április l*ig 

nem tudjuk közölni

márc. 26 t6'4
27 f63
28 t2'2
29 t -
30 t -
31 t -

ápr. 1 t —

Magyar kir. fp^Osztálysorsjátékj
84.000 sorsjegy —  42.000 nyeremény és 1 jutalom

Az új játéktervet remekül megjavították!

stb. I
Jutalom és főnyeremények készpénzben :

400.000 DenBŐ, 300.000 pengő, 100.000
pengő

A z első 4 osztály főnyereményeit majdnem a duplájára emelték.

A  nyeremények összege az 5. osztályban 
több mint K ILENCM ILLIÓ  pengő készpénz.
Tekintettel az óriási keresletre, nagyon ajánlatos, hogy az eddigi résztvevők 
sorsjegyszámaikat továbbra is megtartsák, új vevők pedig sürgősen ren

deljenek és biztosítsanak maguknak sorsjegyet, bármely főárusitónál.

FONTOS KÉRELEM! Aki a kapott sorsjegyeket — bármily oknál 
fogva — nem akarja megtartani, szíveskedjék azonnal visszaküldeni, 
mert a főárusitóknak kárt és kellemetlenséget okoznak, ha azokat

nem kapják vissza.

I Az első osztály húzása április 17?én kezdődik,
A z  I. osztályú sorsjegyek hivatalos á ra :

Nyolcad H Negyed 1  . Fél I
3 Va p e n g ő l^ ^ 7 pengő 1 * 14 pengő I 1* 11

Egész

28 pengő

A  sorsjegymegrendeléseket (akár személyesen, telefonon vagy levélben) 
a h i v a t a l o s  főárusitók gondosan intézik el.

Húsvét hétfőjén rendezik meg 
a kereskedőalkalmazottak táncestélyüket

Nagy érdeklődés nyilvánul meg a jótékonycélú táncosösszejövetel iránt

kereskedőalkalmazottak kellemesnek 
mutatkozó táncestélyét. A táncmulatság 
meghívói most vannak szétküldés alatt 
és aki tévedésből nem kapott volna, 
az jelentse azt az egyesület helyiségé
ben, az Árvaház-épületben.

A Szarvasi Kereskedőalkalmazot
tak Egyesületének figyelmes vezető
sége kiterjedt ismerősi és baráti kö
zönségének szórakoztatásáról a mostani 
húsvét alkalmával sem feledkezik meg.
A közbejött okok miatt későbbi idő
pontra elhalasztott műkedvelő-előadás 
helyett húsvét hétfőjén, az Árpád-szálló 
dísztermében este 8 órai kezdettel hús
véti táncestélyt rendez, melynek jöve
delmét a Zöldkereszt-akció javára ajánl
ják fel. Szarvas fiatalsága, a jónevű 
egyesülés nagyszámú tagjainak isme
rősköre nagy érdeklődéssel várja a ság jele, láthaló.

t e / f f i r t b a n ,  á f u r f j c u ,  

t y x & d / n ,  k z + t y c L  

fchlAi&bUi CL
O M  a

—  Orvosának megválasztása bizalom kérdése I
Gyógyulásához viszont nagy mértékben hoz

zájárul, ha a szedett gyógyszer iránt is bi

zalommal viseltetik. Ezért vásároljon szükség 

esetén kizárólag valódi Aspirin-tablettát, ame

lyen a „Bayer“ kereszt, mint a megbízható-



— Kémhajsza Szarvason. A Magyar Cserkész 
Szövetség március 29-én országos cserkész- 
játékot rendezett, melynek során rövidhullámú 
rádión, telefonon vagy távirón továbbított 
parancs folytán majdnem ugyanabban az 
órában kezdték meg az ország összes cser
készei a kémhajszát. Már egy hét óta ké
szültségben voltak a csapatok, mert a parancs 
bármely órában megérkezhet. A feszült vá
rakozásban nagy izgalmat okozott egy bizo
nyos „Fekete Bocskor" nevezetű titokzatos 
alak, aki a cserkészeket megfélemlítéssel igye
kezett távoltartani az előzetes nyomozástól. 
Végre március 29-én délelőtt 9 órakor távirón 
megérkezett a parancs. Riadó I Az előre meg
beszélt felriasztási terv szerint futottak a 
hírnökök s a két csapat percek alatt együtt 
volt. Szarvason Korim Kálmán gimnáziumi 
vallástanár, mint járási vezetőliszt adta ki a 
két csapatnak, a játékvezetőség által meg
állapított bővebb utasításokat, mire az őrsök 
megszállták a község nevezetesebb pontjait 
s különféle elfoglaltságot színlelve, egyesek 
álruhában figyelni kezdték azt a bizonyos 
középkorú, középtermetű, jómódú férfit, aki 
több cinkostársával nemzetvédelmi szempont
ból fontos dolgokat akart megtudni. Et*y fél
óra múlva már kialakult a gyanúsak csoportja 
s déli 12 órakor már le is voltak leplezve az 
összes, kémek. Azt azonban nem vették észre 
a derék cserkészek, hogy a játékvezetőség 
női kémeket is beállított a játékba, neveze
tesen diáklányokat, akik viszont a cserke
szektől igyekeztek valamit megtudni a kém
hajsza eredményére vonatkozólag s tették 
próbára a fiúk hallgatni tudását és nem is 
sikertelenül, mert az egyik „kémnő** nagyon 
ügyesen sok értékes adatott csalt ki. Csak 
amikor a végén leleplezte magát, jött rá az 
egyik „fecsegő* cserkész a tanulságra, igy 
kiáltván fel: „Tudhattam volna, hogy a nők
ben nem lehet megbízni 1“

— Meghosszabbítják az őstermelői bizonyít
ványokat. Szarvas község elöljárósága az ős
termelési igazolványok meghosszabbítását 
április 1—30-ig eszközli az adóügyi jegyzői 
irodában. Az őstermelői bizonyítványok meg
hosszabbítása 50 fillérbe kerül.

— Kiss Feri kontra Aljechin. A Színházi Élet 
ma megjelent új számában Zsolt Béla érde
kes riportot irt arról a sakk partiról, amelyet 
Aljechin, a világhírű sakkmester vívott Kiss 
Ferenccel. Ernőd Tamás az új Színházi Élet
ben a megfiatalított Liliomfiról ir, Hatvany 
Lili a hét moziújdonságairól referál, Egyed 
Zoltán a jubiláló Rótt Sándort ünnepli. Da
rabmelléklet a Nemzeti Színház legújabb si
kere a „Kristóf Katica**, szenzációs kottasláger. 
A Színházi Élet ára 60 fillér. Előfizetési dij 
negyedévre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Buda
pest, VII. Erzsébel-körút 7.

—  A magyar biopolitika célkitűzései. A Ma
gyar Nemzetpolitikai Társaság nagyszabású 
előadógyűlést rendezett Budapesten, ame
lyen dr. Antal Lajos orvos tartott előadást. 
A Magyar Nemzetpolitikai Társaság Egész
ségügyi Szakosztályának elnöke dr. Ruzicska 
Andor egyetemi tanársegéd, szarvasi szülöt
tünk tartott előadást, majd nagyszabású vita
est volt, amelyen többek között dr. Plencz- 
ner Sándor orvos is felszólalt.

—  Az Uj Idők húszkötetes lexikont ajándékoz 
elMzetőinek. Ez az ajándék páratlan a lap- 
Iqadás történetében. Az Uj Idők minden elő* 
foetője négy ajándékkötetet kap minden 
esztendőben. Az új lexikon első kötetét az 
Uj Idők itiai számával kapják meg az előfi
zetők. Az Uj Idők Lexikonja szakit a meg
gyökeresedett idegen hagyományokkal. Uj, 
teljes, korszerű. 250 munkatársa a magyar 
szellemi élet 250 kiválósága. A teljes művet 
4000 rajz, kép, műmelléklet, térkép disziti. 
Terjedelme6000 oldal, tartalma 100.000 címszó. 
Nagy értéke a magyar kultúrának. Az Uj Idők 
kiadóhivatala: Budapest, VI., Andrássy út 16. 
Előfizetési ’áisa negyedévre 6 pengő 40 fillér, 
egyes szám ára 50 fillér.

— Országos- vásárok. A mezőberényi orszá

gos vásárt ápnl̂ :3>> ,̂ .ćs,-5HŽir» 'a ceglédit 

április 13-án tarlják 'ftrég.

— 0TK— T-BSE I. 4 :0  (3:0). Biró: Lőwy. 
A több első csapatbeli játékos lesérülése miatt 
nagyon tartalékoltan kiálló első csapatunk 
vereséget szenvedett vasárnap Orosházán. A 
gólokat az orosházaiak részéről Bús, Fried- 
man, Szenli és Gabnai rúgták. Csapatunkból 
egyénileg Molnár, Vass II., Kulasák és Ko
vács váltak ki. Mint értesülünk a két sérült 
játékos : Szentpétery és Vass I. vasárnap már 
játszhatnak s igy a csapat remélhetőleg egy
ségesebb lesz. — Vasárnap első csapatunk 
Szarvason játszik bajnoki mérkőzést a Tót
komlóst TC-al.

— GyTK— T-BSE II. 3 :0 (2 :0). Biró: Salgó. 
Az elsőosztályú csapat kiegészítése miatt igen 
gyengén felálló második csapatunk nem bírta 
megakadályozni a vereséget vasárnap Gyomán 
és csak a lelkesen játszó ifjúsági játékosok
nak és főképen Komár kapusnak köszönhető, 
hogy súlyosabb vereséget nem szenvedtek. 
A gólokat a gyomaiak részéről Rau (2) és 
Olajos (tizenegyesből) rúgták. — Második 
csapatunk vasárnap Békésszentandráson ját
szik bajnokit a Hunyadival.

—  A diákok osztályközi labdarúgómérközése.
A Szarvasi Vajda Péter gimnázium tanulói 
vasárnap osztályközi serlegmérkőzést játszot
tak. Az első mérkőzést az V.—VI. osztály 
játszotta és győzött az V. osztály 5 : 1 arány
ban. Utána a VII.—VIII. osztály játszott és a 
mérkőzés 1 :1 arányban döntetlenül végződött.

—  GySC— Hunyadi 2:0 (0:0). Biró: Ma
gyar dr. A békésszentandrási Hunyadi vasár
nap otthonában vereséget szenvedett a Gyo
mai SC-tól. — Vasárnap a Hunyadi a szarvasi 
T-BSE IÍ.-vel játszik bajnokit.

„ —  KTE— ETK bajnoki mérkőzés lesz Kondo
roson. Vasárnap Kondoroson az endrődi csa
pat játszik bajnoki mérkőzést a KTE-el.

Műhelyátvétel
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö

zönséget, hogy a II. kerület 15. szám alatti 
Frecska-féle házban lévő lakatos műhelyt 
átvettem.

Amikor tisztelettel kérem a nagyérdemű 
közönség támogatását, közlöm, hogy minden e 
szakmábavágó munkát a legjutányosabb áron 
vállalok és a legpontosabban készítek el. 

Szarvas, 1936. április 2.

Demian János
épület és géplakatos 

Szarvas, II. kerület Beliczey-út 15. sz.

E L A D Ó :
Szarvason I. kér., 349. sz. alatt nádfedeles, 

2 szoba, konyhás ház.
Békésszentandrási határban a Gödény-aljon 

2 hold 650 D-öl szántó.
Békésszentandrási határban a Furugyzugban 

2 hold 103 D-öl szántó.
Békésszentandrási határban a Gödény-laposon

1 hold 1155 D-öl szántó.

Szarvason II. kér.,214. sz. alatt 4 szoba, konyhás 
modern lakásból álló ház.

Mezőtúri határban 2 hold 493 □•öl szántó. 
Békésszentandrási nagyréten 55 hold szántó. 

Kondoroson 332. sz alatt lévő cseréppel fedett
2 szoba, konyhás ház.

Szarvason II. kér., 565. sz. alatti szoba-kony- 
hás ház.

Békésszentandrási halárban a Csicsó-dűlőben 
4 hold 1511 D-öl szántó.

Érdeklődni lehet:

Dr. BENCZÚR VILMOS ügyvédnél. Szarvas.

ÁLLAN DÓ  6s könnyd foglalkozás
helybeli úrnőnek vagy úrnak: előkelő ma
gyar folyóirat előfizetőtáborának szervezése 
helyben és a közeli környéken. Ajáillato
kat a személyi adatok feltüntétésével lapunk 
kiadóhivatala továbbit. Jelige: „Biztos be* 
vétel”.

—  A kacsa és a Daki kutya nagy útra indultak 
az ifjú olvasók örömére, mint ahogyan Az Én 
Újságom új számában kezdődő ifjúsági re
gényben látjuk. Kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy-út 16. Előfizetési ára negyedévre 2 P.

KIS TŐKÉSEK!
Keresünk trafikos ügyfeleink részére kölcsönt 

500 pengőtől 2000 pengőig.

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

DOHÁNYTÖZSDÉSEK SZÖVETKEZETE" 

Pénzosztásához. Budapest, Kertész utca 39. 
(Dupla válaszbélyeg.)

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

1530-----
14 _  -  14 50
14-------------1 4 5 0
15‘--- 15-
80'--- 110 —
26 -  -  28-

P U B L I K Á C I Ó

Takarmány eladó. T III. 298., T III. 207.. T III. 260., 
T VI. 163.. T II. 296-1.. IV. 92.. II. 409.. Zöldpázsit 
676, II. 386. — Tehénjárás kiadó, II. 453., IV. 217., II.
156.. IV. 197.. II. 155., I. 116., 111. 45., III. 334. -  Ház 
eladó, IV. 435. — Használ I zsindely eladó, IV. 518. — 
Épületfa, törek eladó, IV. 477. — Istálló lebontásra el
adó, T 111. 198. — Méhcsaládok eladók. T 111. 227. -  
11 hold föld eladó, T 11. 194. — 8 hold föld eladó. 
T III. 156. — Másfél hold föld eladó. T V. 299. — 
8 hold föld eladó, T II. 162. — 3 kenderföld és ház 
eladó. II. 531. — Szalma eladó, I. 283. — Pótlék Hat
hoz alatt eladó, 11. 284. — 2000 vályogtégla és ház el
adó, Zöldpázsit 567. — Ól eladó, 1. 26. — Nád és 
cserép eladó, T II. 111. — 3 hold föld tanyával el
adó, T IV. 14. — Ház eladó. 11, 323. — Olvassa, ter
jessze a Szarvasi Közlönyt I Ezt kérje, követelje min
denhol, mert jó és olcsó! A Szarvasi Közlöny a járás 
legelterjedtebb lapja.

APRÓHIRDETÉSEK
- Mészáros és hentes üzletberendezések ösz- 

szes felszereléssel együtt elköltözés miatt ju
tányos áron eladók. Érdeklődni lehet Békés- 
szentandráson 497. szám alatt._________ ___

. Kettőszobás lakás május 1-re kiadó Misák 
főkertésznél, Nagybetlehem u. 462._________

. Pljesovszki Mihály III. kér., 162. számú 
háza (Árvaház mellett) eladó. Érdeklődni lehet 
kedden és pénteken ugyanott.

. 35 kishold szántó a szentandrási határban, 
a falutól 3 kilométerre (régi szentmártoni út
nál), ősszel traktorral felszántva, feles mive- 
lésre kiadó. Baginyi József, Szarvas.

. 500 köbcentis oldalkocsis „Glllet" 
motorkerékpár jutányos áron eladó. 
Cím a kiadóhivatalban vagy I. ker.t 
110. szám alatt.

. Hatház alatt 544 D-öl gyümölcsös és IV. 
kerület. 363. számú ház örökáron eladó. Ér- 
deklődni lehet ugyanott.___________________

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

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

. Elsőrendű herepéva éledő. Gro a kiadóhi
vatalban megtudható.

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