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Élei — halál
Irta: Pásztor Pál ev. teológus
Milyen sokat jelent ez a két szó! 

Elég leírnunk vagy kimondanunk s 
azonnal végtelen sok örömöt, boldog
ságot, fájdalmat, vagy szomorúságot 
juttat eszünkbe. A keresztyénség két 
nagy ünnepe: nagypéntek és húsvét 
is ezt a két szót állítja elmélkedéseink 
középpontjába. Nagypéntektől megyünk 
húsvét felé: fordítsuk meg hát a sor
rendet, szóljunk előbb a halálról és 
csak azután az életről, mert célunk is 
az, hogy a halál igazi értelmezésén 
megértsük az élet örök rendeltetését.

Nem akarok nagyot mondani ak
kor, amikor azt állítom, hogy a legtöbb 
könny a halál miatt hullott az emberek 
szeméből; minden kornak filozófusai 
a halál kérdését igyekeztek megoldani 
s régi vallások papjai évezredekkel 
Krisztus előtt azért hirdették '— bár 
primitiv fokon — a feltámadást, mert 
a halál gondolatát enyhíteni kellett. De 
hiába volt minden filozófia és okos
kodás. halál kérdése gordiusi csomó
ként áll most is az „ember" előtt. Félünk 
szemtől-szembe találkozni vele, azért 
kerüljük, mégis újra és újra elénk lép 
rettenetes valóságában.' Vessünk pár 
pillantást a nagy világba és meglátjuk, 
mennyire féltek az emberek a halál
nak még a gondolatától is. XIV. Lajos 
francia király udvarában nem volt sza
bad ezt a szót kiejteni: la mórt: halál. 
Otthagyta saint-germains-i kastélyát és 
Versailles-ba tette székhelyét, mert nem 
akarta látni a francia királyok családi 
kriptáját. Egy másik király jóelőre szín
darabként előadatta temetését; látni 
akarta, hogy fog porbahullni trónja. 
Epikuros odáig ment filozófiai fejtege
téseiben : „amíg mi vagyunk, addig 
reánk nézve nem létezik a halál; ha 
pedig beáll a halál, akkor mi már nem 
létezünk." Okos filozófia, de sivár vi
gasztalás. — Andersen egyik meséjé
ben egy édesanya történetét mondja el. 
Ennek az anyának egyetlen gyermekét 
ragadta el a halál s most kéri, hogy 
adja vissza. Lekenyerezi cselédjét, oda
adja neki hollószinű, gyönyörű haj- 
füFtjeit. A tóba belesirja szépséges, 
mélytüzű szemeit, szive , melegíti a 
galagonyabokor zúzmarás ágait. A 
fátylas éjszakának eldalolja minden 
énekét s már-már eléri célját: a halál 
kertjében ráakad gyermeke életvirág
jára. de mikor le : akarja tépni, a halál' 
rálehel kezére s anya kezébőlavirág

megdermedve aláhanyatlik. „Velem 
nem bírsz" — igy szól a zord halál. 
Ha nem bírunk vele, nézzünk legalább 
bátran a szemébe. „Mementó móri — 
emlékezz a halálra 1“ ez a felirés áll 
az insbrucki temető kapujában. Legyen 
ez életünk jeligéje is 1 Különösen ma, 
amikor nagyon nehéz az élet, nagyon 
szeretjük néhanapján fenékig üríteni az 
öröm serlegét; szeretjük borba ölni a 
bánatunkat, szeretünk örülni az élet
nek. Nagy a nyomorúság, ma valóban 
„sirva vigad a magyar," de vigad. 
Sokkal, jobban, mint kellene.

„Elet!" — mennyi sok örömöt hirdet 
ez a szó I Mennyire szeretünk vele 
barátkozni, pedig nagyon hamis ba
rátunk, hamar hűtlen lesz bizalmunk
hoz. Ne úgy örüljünk hét az életnek, 
hogy éjszákéba belenyúló dinofh-dá- 
nom közt, poharak csengése mellett, 
mámoros fejjel kiáltsuk bele a világba: 
„sohse halunk meg 1“ hanem igy kö
szöntsük : „Szeretlek Élet Testvérem, 
értékes vagy számomra, mert bárme
lyik percben elveszíthetlek." Csak a 
halál tükrében lehet igazán megérteni 
az életet. Mementó móri I

Halálnak, életnek egyformán nagy 
szépségeit azonban igazán csak a 
nagypénteki és a húsvéti Krisztus mu
tatja meg. — A földi élet csak rövid 
zarándokút az örökélet országútján. 
Sáfárok vagyunk s a jutalmat ott kap
juk meg. Ennek az életnek meg kell 
szűnnie, hogy a másik számára meg
születhessünk. Krisztus ezért nem félt 
a haláltól; folyton emlegette s nem állt 
ellent akkor sem, amikor erőszakosan 
törtek életére. —

De hogyan támadt fel Krisztus s 
hogyan támadunk mi is új életre: ez 
a kérdés sok embert foglalkoztat. Józan 
ésszel és tudományos alapon szeretné 
ma a feltámadást megmagyarázni a 
XX. század nagyon sok embere. Kevés 
húsvéti keresztyén van közöttünk s ezzel 
szemben milyen sok művelt ember 
vágja szemébe a hívőknek: a ti val
lásotok csak a reménységen, nem a 
józan észen és a tudomány alapján áll. 
Igen, a reménységen épül fel a mi val
lásunk, de a mi reményünk hit és élet. 
Hiszünk-e mi az örökéletben, ha Isten 
nem is beszél róla ésszel felfoghatóan ? 
Tudjuk-e vallani Kanttal: „Nem kisebb 
az Isten bölcsessége abban, amit el
hallgatott, mint abban, amit kijelentett."

Angolország legnagyobb tudósa, 
Newton a cambridgei egyete m hallgatói 
előtt egyszer a feltámadásró/ beszélt s 
egy hallgatója nagyon hitetlen ül fogadta 
szavait. Erre a tudós egy csésze ho
mokot és vasreszeléket összekevert s 
kérte, hogy válasszák szét, de a nehéz 
munkára senki sem volt kapható. Erre 
egy delej vasat dugott a csészébe, meg
forgatta s ime á vaspor mind rajta
függött a delejvas két szárán. Newton 
most már igy szólt: „Vallom, hogy az 
Úristen, aki ennek az élettelen patkó
nak megadta azt a lehetőséget, hogy 
a vele rokon vasreszeléket mpgához- 
vonja, a lelkünket is az ö  leikével 
fogja egyesíteni."

Húsvét ünnepén érezzük meg: 
nagy kincs az élet, mert drága lehe
tőség arra, hogy Krisztus nyomán meg
találjuk halálunk után a szebb, di
csőbb örökéletet.

A „János vitéz11 előadása 
a húsvéti ünnepek középpontjában

A z  előadás jegyeinek nagy részét 
már elővételben vásárolta meg a közönség

‘ A Szarvasi Gazdaifjak Önképző
körének húsvét szombatjára hirdetett 
műkedvelő-előadását most is hagyomá
nyos nagy érdeklődés kiséri. A jónevű 
egyesülés gondos és mindenre figyelem
mel lévő vezetősége nagyon jól válasz
tott, amikor a legszebb magyar daljáték- 
kot. dr. Kacsóh Pongrác gyönyörűzenéjű 
színművét, a János vitéz-t tűzte műsorra 
és ennek előadására a legkiválóbb hely  ̂
j beli műkedvelőket toborozta össze. Kü
lönös figyelem a vezetőségrészéről, hogy 
acitnszerepre igyekezett* megnyeri#* đ* 
íkitimőhangúiéspompásanjátszóiFeaíe1' 
! Lafcst, akit messzi idegenből-jött1 hazš1

Szarvasra, hogy játékával elgyönyör
ködtesse a közönséget. De a többi sze
replők mindegyike is legjobb tudásával 
és buzgó igyekezetével az elérhető leg
nagyobb siker megszerzésére törekszik 
és agilis rendezőjük, Litauszky István 
pedig fár&dhatatlán ügybuzgalommal 
dolgozik az előadás gördütékénységé- 
riek és hibátlanságának biztosításán. 
Gazsó György véZénylése mellett pedig 
■az Első Magyar Zenekar nagy igyéf, 
.késettéi szörgalmatósködik a zenéi re- ( 
jszék lfegtóébb mególdásán. igy az elő- ’ 
! jelekből Ítélve tíátöliftiás siker jegyiben" 
■föjJ lefcöjiarti arszdtváisF gűfedétiGáság



eme műkedvelő-előadása is. Az érdek
lődés nagyságát mi sem jellemzi job
ban, minthogy a jegyek nagyrészét már 
elővételben megvásárolta a közönség 
Nagy Sándor közismert könyvkereske
désében és aki jó helyet akar biztosí
tani magának, az siessen szombat 
estig jegyszükségletét biztosítani. Az 
előadás után reggelig tartó táncmu- 
Jalság lesz.

H Í R E K
Hús vét üzenete

Megmozdult az édes anyaföldnek a szive ! 
A kertekben új uirágok láttatnak, a határ magára- 
vette zöld bársonyköntösét. az erdő lassan-lassan 
lombkoronás díszbe öltözik, a levegő csattogó 
madárdallal lesz tele, minden feltámadást, újjá
születést hirdet azért, mert a napsugár csókjára, 
a tavaszi szellő bársonyos simogatására, gyöngy
harmat hullásra megmozdult az édes anyaföfd 
szive ! Drága és lélekemelő, hogy a keresztyén- 
világ leggyözedelmesebb ünnepen Húsvét, melyen 
százmilliók ajkán zendül meg a feltámadás és 
ÖrÖk élet himnusza egybeesik a nagy természet 
feltámadásával, újjászületésével. Nincsen olyan 
eltompult és érzékfelen emberi élei, amelyik ne 
gyönyörködnék a tavasz szépségében, amelyik ne 
örülne annak, hogy megmozdult az édes anya
föld szive és ne teljesednék mzg édes remény
séggel, boldog bizakodással annak láttára, hogy 
imé tavasz és nyár, vetés és aratás meg nem 
szűnnek soha — és nem lehet olyan eltompult 
és érzéktelon emberi lélek, amelyiket meg ne igézné 
a Húsvét gyözedelme, amelyikei himnuszzengésre 
ne illetne meg a halál felelt diadalmaskodó lélek 
ereje, amelyik át ne élné édes reménységgel, 
boldog bizakodással a szép ének valóságát, hogy 
„nincs már szivem félelmére, nézni sírom fene
kére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a 
holtak porából /“ Mi győzelem népévé választat
tunk el, — mi diadal nemzetségévé lettünk, - - mi 
feltámadás és örökélet koronájával koronáztatánk 
meg a Jézus Krisztus által. £s mikor egybeölel
kezik a föld és a lélek, hogy mindenik a feltá
madás és újjászületés hallelujáját zengje, — 
mikor tél és halál felett való győzedelemről és 
diadalról beszél az édes anyaföld szive és a

feltört sziklasir : nekünk vérré és életté kell vál
tani a tavasznak és a Húsvétnak az üzenetét. 
Vérré és életté emberi létünkben, hogy imé nem
csak porok és hamvak vagyunk, nemcsak ideig- 
cráig élünk, hanem örök tavasznak bizonyságai 
vagyunk, akik a hit igazságával kiáltjuk : hol 
vagyon koporsó a te hatalmad és hol vagyon 
halál a te diadal mad ? Vérré és élet lé kell udf- 
tani a tavasznak és Húsvétnak az üzenetét ma
gyar nemzeti életünkben is. Mi a magyarság, 
ezredéves határaink között, nem Trianonnak népe 
vagyunk. — ideig-óráig gyűlöletnek és igazság
talanságnak furiái golgotái keresztre feszíthettek, 
csonka magyar föld sírjába tehettek, de oda ül 
még Kolozsvár és Kassa kapujába a fehérruhás 
angyal, hirdetni országnak, világnak. hogy „a 
magyar már nem halotti test,** hanem feltáma
dott és él. Ez Húsvétnak üzenete a lélek számára 
és ez Húsvétnak üzenete a magyar lélek sza
mára 1933-ban ! Harsányi Pál, esperes

G yógyszertári inspekc ió

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason április hónapban idősb Géczy Dezső 

gyógyszertára látja cl.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomba:! húsvétvas irnap- 

ján délelőtt tót. úrvacíoraosztással. az újfómplombin 
magyarnyelvű istenii >zielete( tartanai;, úrvacsoraosztással. 
Húsvéthétfőjén a nagytemplomban tót, 10 órától magyar, 
az újtemplomban lótnyjlvű istentiszteletet tartanak úrv .

A sz^rvjsi rón. kit. temo!omVj;i nagypiriteken 
d iiu íán 4 órakor .teremiái siriírni;. N i,*y szombaton 
délelőtt 7 óra.o : s z m L 8 ór.iÁor szén :m dél
után 6 ór/iK>: telte n id is i szjrUirtá-i. körmén2t. Hj-ív ét- 
vasárnap dételő:! 6 óra .« : ételek mjj-izentetess, fé! 9 
órakor c-i2n :b i s.íj itm:-s3, 1) órakor n jjym U s szent- 
b ’ -izédd-’i. Déiutá.i 4 órakor ü in jp i víssernyc. Húsvét
hétfőn fel 9 órakor c iínd^s szintmis-*. 10 órakor szén t- 
beszíd, na^/mise. D ilután 4 órakor iilán ia .

Szarvason reformáíu* istentis ztelciet tartanak 
húsvéi vasárnapján délelőtt 10 órakor ú rvacsoraosztással 
és dilűtén 3 órakor a^ Á rv áé i' dísztermében. Kondo
roson húávét hítíojén délelőtt 9 órakor úrvacsoraosz
tással a községi iskolában.

— Baldog húsvéti [hmpakat kívánunk lapunk 

mindöi munkatársának és olvasójának.

— Húsvéti előadás. A szarvasi KIEdolgozó és 
hilhű gárdája húsvétvasárnapján az Árva
ház diszterm^ban este 6 órai kezdettel hároin 
egyfelvonásos darabot fo? a közönségnek 
bemutatni. Az egyik darabot Borgulya Endre 
irta, tárgyát az életből vette, amelyből kisu
gárzik a modern szólamok rabjává lelt ifjú

ság gondolkodás nélküli beszéde. A másik 
darab szerzője Krón Ferenc, tárgya a feltá
madás ténye a Biblia alapján elmondva, ki
domborítva benne a világnak hívőkké és 
követőkké, kételkedőkké és hitetlenekké való 
megoszlásál. A harmadik darab eme komoly 
tárgyak után álvezeti a közönségét a húsvét
hétfői locsolkodá* vidám hangulatába. A 
vallásosnak es hangulatosnak Ígérkező ün
nepi előadáson a K1E kiváló szereplői ját
szanak az áltaiuk felkért, de már több izben 
nagy sikereket elért leányokkal egyült. Be_ 
lépődij nincs. A nagy költségekre való tekin. 
teltei önkéntes adománvokaí kér az ifjúság«

—  Adomány. Dr. Haviár Gyula kir. közjegyző, 

kormány főtanácsos névnapmegváltás cimén

25 pengőt juttatóit az I. kerületbeli szegé

nyek részére.

Dr OETKER féle
KUGLÓFFAL

A Pannonstenger mesemondója 
(Váth János)

— Tanulmány — (4)

Váth János a Pannon-tenger áhítatos 

mesemondója, a zalai, veszprémi emberek 
lelkűtekének szívén át a fényképezője, a du

nántúli tájak áhítatos rajzolója.
Halászfamiliából származik és őseinek 

nagy víz- és tájszeretete sokszorozottan vetül 

ki belőle. A motoros halászat és részvény

társaságokba tömörült üzleti vállalkozások 

nyomán lassan kipusztuló balatoni ősi halász
életnek, a halászemberek különleges lelküle- 

tének, a régi szokásoknak, a hagyományok 

emlékekbeszépült pompájának rajongó rabja ő. 

Műveinek mindegyikében a néphez száll le 

meséért, eszméért, tartalomért és mindezeket 
a nép gazdag nyelvi kincseivel tálalja elibénk. 

Aprólékos gondosság, elmélyedő figyelem, 

nagy szakismeret, mindent észrevevő meg

figyelés és legfőképen határtalan szeretet jel

lemzik munkáit. Novelláiban nem emberek 

beszélnek, hiszen egy ember beszéde lehet 

szép és érdekes, lebilincselő, de mégsem 

örök, ő a balatoni embert, asszonyt, a bala

toni nép egybefogó egyedeit beszélteti az 

egyénen-túli egységben és így az örök magyar 

szépségeknek lesz a közlője.

Éz ez a beszéd és leírás olyan, mint a

népi megnyilvánulás. Darabos, szaggatott, 

közvetlen. Neki nincs szüksége a tárgy figyel

mes körülírására, a valóság magyarázására, 

a lélek és a szépség a szavak egyszerűségé

ből és közvetlenségéből sugázik ki, az erkölcs 

és a színpompa a szavak természetes zené

jéből festődik az olvasó lelkületébe. Erkölcsi 

oktatása nem pedagógiai magyarázat, nem 

száraz eredményleszűrés, de a cselekményből 
adódó konklúzió. Alakjainak beállítása, egy- 

egy mondott szavuk, mondataik mélysége 

a magyarázat és kinyilatkoztatás súlyos ere

jével hat és a szavak lelkiségéből világolnak 

ki a benső érzelmek és jellemek.

Mindig nagy vonalakban, bátor ecset

kezeléssel rakja fel Q történeti cselekmény 
gazdagalapú vásznára lelkiség tiszta alap

színeit, alakjainak emberi formáit. Nem pe

pecsel, nem elmélkedik. Minden vonásában 

határozott, egyenes, mint a halász a pendely- 

háló kivetésében. Elbeszéléseiben mozgófilm- 

szerűen vonulnak fel a vidéki tájak, a balatoni 

színek és a sok különféle emberek. Mese

szövése a történések természetes útján halad, 

robusztus paraszti erővel, ritkán szóló ma

gyarsággal, magyarázattal, senkinek se tartozó 

büszkeséggel. Az alkotás lázában elmélyed. 
A  színekkel, szavakkal vagdalkozik és sejtés- 

fl|setóségével éppen a legtisztább kifejezés- 

firmát találja meg. így azután az olvasóra

bíz sok érzésnyilvánulást és tág teret szol
gáltat az elmélkedésre, meggondolásra. Nem 

dobálózik frázisokkal. Számára minden kis 

esemény téma, de minden szó mozaikszerű 

szükségesség. Ezért olyan kerekek, egysége

sek az írásai, azokhoz tenni, sem azokból 
elvenni semmit sem lehetne.

Eredeti egyénisége különösképen stílu
sában, kifejezési formájában, a balatonmenti 
népnyelv egészséges irodalmosításában mé

lyül el. Sokan károsnak minősítették ezt. Túl

ságosan újszerű volt azok számára, akik nem 
ismerik a balatoni halászemberek, a zalai, 

somogyi, veszprémi kisbirtokosok és napszá

mosok, az alföldi pásztoremberek, kubikosok 

és földtúró zsellérek, tutajosok és révészek 

rapszódikus. a legtöbbször hallgatva beszéld, 

a szavakat csak odavető beszédmódját. Bő

beszédűség, nehéz mellékmondatokkal való 

írói játék semmiképen sem felelne meg, ká

rosan befolyásolná nemcsak a cselekményt, 

de elsősorban a hangulatot és azt a népies 

lelkületet, amely Váth János írásait oly cso

dálatos aranylással szórja be.
*

Témái egyszerűek, őszinték és még ak

kor is. amikor komoly erkölcsi vagy társadalmi 

problémákhoz nyúl, mindig megmarad a ko

moly felismerés és finom tartózkodás hatá* 

rain belül. (Folytatjuk).



Az én országom 
nem e világból való

Irta: Dávid Béla
A szőke kalászos mezőn találkozott a Mes

ter és a tanítvány. Gyönyörű szép tavaszi reggel 
volt. A halványkékes hajnali égen felbuggyanó 
nap pazarul szórta szét aranyló sugarait, gyöngy
szemekké varázsolva a kövér búzakalászokon 
remegő friss harmatcseppeket.

A Mester komolyan lépked hű kísérői kö
zött a ringó búzatáblák mellett és tanítja őket 
csodálatosan egyszerű igazságokra, amelyek meg
nyugtatják a zaklatott, vergődő emberi szivet és 
reményt öntenek az elcsüggedt, kétségbeesett tel
kekbe. Kísérői áhítattal hallgatják, hiszen most 
épen alapítandó országáról beszél.

Közben szembejön velük egy ifjú. Tiszte
lettel köszönti a kis csapatot; egy pillanatra meg
áll, majd hirtelen elhatározza magát és szeré
nyen, hátul ő is megindul a kis csapat után. A 
többieknek ez nem tűnt fel, hiszen megszokták 
már, hogy aki a jóságos Mestert hallja, az nem 
maradhat közömbös. Vagy csatlakozik hozzá, 
vagy megrettenve a hihetetlenül hangzó szavak
tól szitkozódni kezd, mint az ördöngősök.

Néma csendben lépdel a kis csaput, min
denki csak a beszélő Mesterre figyel. Az ifjú 
csodálkozva, szomjas lélekkel hallgatja a fensé
ges szavakat és maga sem veszi észre, hogy 
mindig közelebb és közelebb férkőzik a Mester
hez, az előtte levőket szerényen kikerülve. Már 
ott van egészen mellette, a jobbján. A Mester 
szelíden rátekint és szinte csak ő hozzá intézi 
szavait. Beszél a királyságról, melyben az ő 
Atyja az uralkodó . . .  a hatalomról, melyet neki 
adott át az Atya a mennyben és a földön .. . 
Meggyőzően, elbűvölően hangzik ajkáról a szó, 
amint eljövendő országáról, boldogságáról, örö
meiről szól. . .

Az ifjú mindenről elfeledkezve csüng a 
Mester ajkán. •Lelke felújjong, mert hiszen úgy 
érzi, hogy ebben a pillanatban *azt a2 embert 
találta meg, akinek hatalma van arra, hogy ví
vódó, vergődő lelkét megnyugtassa és . . .  és aki
nek segítségével megvalósíthatja azt a nemes, 
szent eszmét, amelyért már régóta lángol ra
jongó lelke. ..

Bár nem érti szavait; de annyit megérteit, 
hogy egy alapítandó országról beszél, amelyben 
öröm és béke fog uralkodni. .. amelyből szám
űzve lesz minden nyomor, szenvedés és az ellen
ségeskedés.

íme 1 ez oz idegen tanító is azt a nemes 
eszmél akarja megvalósítani, amelyért ő is kész 
feláldozni egész életét, szivének minden dobba
nását. Hiszen az ő lelkét is csak egy vágy égeti ; 
kiemelni elnyomott, megvetett, idegen rabiga alatt 
sínylődő nemzetét a nyomorból. Igaz, ezt már 
sokan megkísérelték ; de senkinek sem sikerült, 
bizonnyal azért, mert nem volt hatalmuk az 
emberek felelt. De most ő megtalálta azt a ta
nítót, aki azt tanítja, hogy ő az égből kapott 
hatalmat és, hogy ezt a hatalmat megosztja 
mindazokkal, akik őt követik. . . és országa ter
jesztésében segítenek Neki,

Az ifjú heves, tüzes lelke egy pillanatnyi 
megfontolás után elhatározza, hogy követni fogja 
ezt az idegen tanítót. . .  és .. . és ha követi, ő 
is fog tőle hatalmat kapni, — hatalmat, amely 
megnyit minden szivet és egy táborba ludja 
gyűjteni a széthúzó ellenségeskedőket . . .  Az el- 
pogányosodott zsidókat vissza fogja téríteni és 
jó hazafias zsidókká fogja lenni őket, hogy lel
kesedjenek fajukért, anyanyelvűkért, azért az 
édesen csengő anyanyelvért.

Óh I erre még senkinek sem volt hatalma, 
de ha követi tanítóját, az átadja neki is ezt a 
nagy hatalmat és akkor. . .  óh I akkor, milyen 
nagy dolgokat fog cselekedni.. . alkotni.. . Ez
zel a hatalommal megmenti elnyomott faját ; 
egyesíteni fogja az elszórt zsidó népet egysé
ges néppé .. - megszünteti az idegen zsarnokok 
vérszomjas uralmát. És isméi szabad lesz a 
zsidó nép, a zsidó faj ismét egy országba tömö
rül. . .  és tisztán fog hangzani ezután ismét — 
mint valaha régen — a gyermekek ajkáról az 
édes, imádott anyanyelv. (Vége következik).

—  Lelkószavatás. Benczúr Zoltánt, Benczúr 
Mihály nyugalmazott szarvasi tanitó fiát, mi
után a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 
ev, hittudományi karán teológiai tanulmányait 
befejezte dr. Kovács Sándor a dunáninneni 
kerület püspöke április 5-én Székesfehérvárott 
lelkésszé avatta. Ezalkalommal az ünnepi 
igehirdetést Benczúr Zoltán végezte, akit áp
rilis 15-től a püspök kerületében szolgálat
tételre be is osztott. Az új lelkészt a Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége nevében dr. Horváth 
Dezső üdvözölte emelkedett szavakkal.

—  Evangélikus tanáregyesületi gyűlés. Az 
Országos Evangélikus Tanáregylet hétfőn, 
április 6-án Budapesten tartotta ezidei évi 
rendes közgyűlését. A .gyűléssel egyidejűleg 
ülésezett az egyesület matematikai és fizikai 
szakosztálya is és azon Lévius Ernő tanár 
mutatta be újabbi fizikai kísérleteit. A gyű
lésen a szarvasi gimnáziumot Raskó Kálmán 
igazgatótanár képviselte.

—  Adomány a belügyminiszter inségakciójára.
Az aszály- és jégkársujtotta vidékek Ínségbe 
jutott lakosainak támogatására a belügymi
nisztérium útján Öcsöd, község tisztviselői 
17 41 pengőt adományoztak.

—  Ismerkedési estet rendez a Turul-BSE. A 
húsvét vasárnapján délután a jónevű Szol
noki Atlétikai Klub csapatával lejátszandó 
ünnepi mérkőzés után este az Árpád-szálló 
dísztermében a Turul-BSE vezetősége és tag
jai ismerkedési estét rendeznek. Az estre az 
egyesület külön meghívókat nem bocsátott ki, 
hanem iveket köröztet, amelyek az egyesület 
tagjainál irhatok alá. Az est igen kellemesnek 
Ígérkezik.

—  Liszt-emlékünnep a leányegyletben. A Gróf 
Bolza Pálné Leányegyesület az iskolánkivüli 
népművelési munka keretében vasárnap, áp
rilis 19-én délután 3 órakor gimnáziumi ott
honában rendezi meg Liszt-ünnepségét. A 
műsoron zeneszámmal szerepelnek Szeder
kényi Nándor zenetanár és Felsővályi Lia 
művésznövendék, ídalt adnak elő Rohoska 
Magda, Kugyela Mária, Kresnyák Erzsébet 
és Tomka Anna, Liszt Ferencről szóló em
lékbeszédét olvassa fel Pogány Klára okle
veles tanítónő. Az ünnepély nyilvános, azon 
az egyesület vezetősége bárkit szívesen lát 
és kéri is a minél népesebb megjelenést.

CUKORBETEGEK részére
SZÉNH1DRÁTMENTES

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

K o v á c s i k  Pál
fűszerüzletében, Szarvas. Telefon: 7. 
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—  Szarvas fiatalsága a kereskedöalkalmazot- 
tak báljára készül. A Szarvasi Kereskedőalkal
mazottak Egyesülete húsvéli-táncmulatságát 
— mint már közöltük is — húsvét hétfőjén 
este 8 órai kezdettel rendezi meg az Árpád
szálló dísztermében. A jónevű egyesület a 
tiszta jövedelmet a Zöld-kereszt akcióra ajánlja 
fel. Szarvas fiatalsága nagyban készül erre a 
hangulatosnak Ígérkező táncestélyre, amely 
az előjelekből Ítélve most is nagy siker mel
lett fog lezajlani.

—  Orvosi pályázat. Az OTI pályázatot hir
detett Békésszentandrás községben betöltendő 
körzeti kezelőorvosi állásra.

—  Nyilvános könyvtár. A Szarvasi Gróf Bolza 

Pálné Leányegyesület nagy könyvtárát, mely 

a régi és új magyar és világirodalmi termé

keket foglalja magában, április 1-től nem ta
goknak is rendelkezésre bocsátja csekély 

kölcsöndij ellenében. A kölcsöndij kötetenként 

4 fillér. A könyvtár helyisége a gimnázium 

földszinti leányterme. Könyvtárórák minden 
vasárnap délután 2—3 óra között. Az Egye

sület Elnöksége, Lévay Erzsébet könyvtáros.

HELYEZKEDJEN EL!
BIZTOS JÖVEDELMŰ TRAFIKBAN.

Trafik kezelőségek már 500 pengő biz- 
lositékiól és havi 80 pengő fix jövede

lemtől állandóan kaphatók. A legbizto

sabb tőkeelhelyezési

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

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

Elsőrendű

tennisziitők
már megérkeztek és 9 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papirkereskedésében, L, Horthy Miklós úl 9.

Kedvező fizetési feltételek!
i. ’
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H E T E N K É N T
ltja: OROSZ IVÁN

Szerelemkereső
Künn a langyos áprilisi idő a holdsugaras 

éjszakéban virágfakasztó életdalt dalol a zöld 
vetések és az elvetett magvak felett. Az elpihent 
házakban pedig az örökké reménykedő szivek 
álmodják tovébb a napi vágyódásokat egy jó 
termés, egy gazdagabb takarítás után. Én pedig 
asztalom mellett kábult szédülettel lapozom a 
ma kézhez kapott, neves szarvasi festőművé
szünknek, Ruzicskay Györgynek most megjelent 
hatalmas művét a „ Szerelemkereső "-t. melynek 
földöntúli szárnyalása annyira magával ragadott, 
hogy e szárnyalástól még most is remeg a lel
kem, kezem. Bűvölet ez az album, csodálatos 
varázslat, amelyben filozófiai magaslatok válta
koznak a költői képzeletekkel és az életi mély
ségekkel. Ruzicskay Györgynek, ennek a nagy
világba szakadt szarvasi művésznek 108 eredeti 
algrafiája pazar kiállítású kötetben Nagyváradon 
jelent meg és mi, kik itt a napi munkákba bele
fásulva éljük csendes, csak nagynéha megzavart 
életünket, egyhangúságunkban boldog örömmel 
figyelünk fel Erdély mindig nagy szellemiségének 
állandó munkája felé, amely most egy nagynevű 
földink művével dicsekedett el a világ előtt. Ru
zicskay egyéni és vizióteli művészi képzelete 
minden alkotásában, de különösen ebben a rajz- 
gyüjteményében, az egybekapcsoló reális-mese- 
szerűség váteszi szövegével oly pazar összhangba 
fonódott, amelyhez hasonló talán csak a renai- 
szance-kori kultuszban lelhető fel. Ha megfigyel
jük a mai modem kor művészetét, a mai mű
vészek legnagyobb részénél az elhúzódás hideg
ségét, a szimbólikus merevségét és a társtalani- 
tott gondolategyedet találjuk meg. Eme csend
életi és tájképszerű kiábrázolással szemben Ru
zicskay tényleg a keserű, rohanásos, gépkultúrás 
bizonytalanságteli Mának a művésze, a Leonardi 
da Vinci-szerű composifiók tömeg-sodrának a XX. 
századba kirobbant mestere, akinek kifejezés- 
formája nem az anyag és a test, hanem a lélek 
és aanak vonalait hozza ki csoportjainak össze- 
zengésében, mozgalmas, az egész mindenséget 
kitöltő erőteljes formáiban. A száznyolc rajz a 
fájdalmas csalódásoknak a lassan kijegecesedő 
pompás életszemléletnek, az élets^ánlás bűvös 
titkainak lázas és megnyugtató szimfóniája. Are- 
musról, a felhők őrzőjéről szól a mese, aki egy 
furcsa városból, Uzukból indul útnak, hogy meg
keresse az elveszett szerelmet. Szédületes roha
násban visznek bennünket a rajzok a Minden- 
ség zavarain és titkain, az örök rendelések tör
vényein, az elhazudott élet csúfságain, vonzáso
kon és eltolódásokon, a Világrend chaotikus 
rendszerén át a természetes életszántásokhoz, 
ahol felvirágzanak az életetadó humuszból a fe
hérre meszelt szarvasi tanyák, az ég felé vetül 
az űjtemplom felkiáltójele és ha a fekete Uzuk 
város el is vész, mert lakosai tévedt utakon jár
nak. rosszak és gőgösek, számítók és erőszako
sak, tanulnak, de nem éreznek és igy sohasem 
jutnak el a szépségekhez, de azok, akik a jő- 
vendőségek titkait az agyukban és ölükben hord
ják, a néma apák és dalos anyák a lelkesvilágú 
álmodásokból a valóságra szántják az örök sze
relmet, amely örök, mint annak az értéke is. 
Eddig és igy szól a művészi cantáté a szavak 
lágy selymével befont vonalak beszédes igaz
ságtevésével és hogy nézem, tovább álmodom, 
telkemmel érzem és szivemmel magyarázom, újra 
átlapozom, újraélem és újra meg újra csodálom 
ennek a nagy szellemnek Erdélyből jött üzene
tét, amely magyar szívből jön a magyar szivek 
felé. Ruzicskay György csapongó képzelete eme 
művével a mai kor nagy bizonytalanságainak 
sötétjében gyújt fáklyát és hogy feléje hajolt az 
erdélyi alkotó magyar szellemiség, kiadta művét 
és büszkén tálja a világ elé, az nekünk szarvasi
aknak különös öröm, hogy mi itt nagy monoton- 
Ságunkban, földhöz szegzett szellemiséggel élünk 
halk, de mégis reménykedő életet. A lendületes 
alkotóerő Ruzicskay művében a mostani korszak 
lázával szárnyal és bár a művészet sodra őt 
messze ragadta innen, mégU hazajár Jtözénk 
álmai közepeit és újabb indítást'kap a hazai

rögtől, amelynek tanyavilága tanította meg őt én soraim pedig kis tücsökéirpelésként szarvasi
még gyermekkorában az ősi törvényekre, amik
ről a mai modern korszellem olyan könnyen 
megszokott feledkezni. Színtiszta művészet, a vo
nalak és hangulatok pazar összejátszása, a ki
fejezésforma tökélye és a képzelet tobzódása 
egységesíti Ruzicskay György nagy művét, mely 
mellé nagy világlapok irtak áradozó sorokat. Az

vérei nevében álljanak az üdvözlők közé és a 
szarvasi tájak és szivek örök melegét vigyék el 
meleg közvetítésül. Örömünk megnyilatkozását 
pedig igazolja az áhitatos hangulat, amely művé
nek élvezésekor fog el bennünket és vetül fel e 
szép tavaszban a nagy mindenség mélységes és 
örök titkai felé.

Negyven évvel ezelőtt 
finomhumorú élclap jelent meg Szarvason

Tarlózás elfeledett dolgok között a régi Szarvasról
Az Ősszel szarvasi látogatásomkor a HBá

rány”-tói elindulva eljutottam a „Rubicsek- ma
lom" utcáig, ahol a régi Sipos-féle házat keres
tem fel Itt ma az állampénztár van. E házban 
lakott Sipos Sándor, az első szarvasi kir. köz
jegyző két fiával: Somával és Sándorral. E két 
ifjú tevékeny részt vett Szarvas társadalmi és 
kultúrális életében, azt anyagiakkal is támogat
ták, amit bizonyít az is, hogy 1886-ban „Forró- 
Kása*4 cimen élclapot adtak ki.

Ez a lap és annak szerkesztői, mint sok 
más dolog is, rövid 40 év alatt feledésbe, men
tek, de mert Szarvas magasabb kultúrális életét 
igazolja ez az élclap, e pár sorban mentem meg 

feledéstől.

A Magyar Nemzeti Múzeumban fellelhető 
a * Forró-Kása" bekötött 1886. évi egy évfolya
ma, amelynek első lapja a következő :

Első évfolyam. Január 17.

alakot ismert írónk Sipos Soma írja) megjelenik 
minden második vasárnapon, változatos tartalom
mal. Hozni fog humoros költeményeket, politikai 
és társadalmi satyrákat versben és prózában, 
túrócszentmártoni országgyűlési tudósításokat, fris
sen sült híreket és adomákat s kedélyderitő czélja 
mellett a tótositási törekvések ellensúlyozásán 
munkál, tárgyilagos modorban, kizárásával min
den személyeskedésnek.

így szól a „Forró-Kása" előfizetési felhí
vása és kiadói szava, amelynek szerkesztője 
Sipos Soma. mig munkatársai az akkori „Bors
szem Jankó1 szerkesztőségének tagjai voltak. A 
karikatúrákat az európaihirű békésmegyei Jankó 
rajzolta. A vicclap bár országos érdeklődést kel
tett, mégsem tudta magét egy évnél tovább fenn
tartani, mert tulajdonképen csak a szarvasiakat 
érdekelte annak tartalma, amely az 1880-as 
évek elején az Alföldön fellépett pánszláv moz
galmakat ostorozta.

Mi — akkori diákgyerekek — remegő iz
galommal vártuk a lap megjelenését és lelki 
gyönyörűséggel olvastuk annak minden sorát. E 
sorok írója még ma is szóról szóra visszaemlé- 
kzzik egyik-másik versre, amely e lapokban 
megjelent.

Prcsok György személye annyira közkedvelt 
volt a diákság között, hogy a karilúrához ha
sonló békéscsabai származású Moszkovcsák Györ
gyöt (később Maros György békéscsabai községi 
jegyző) „Prcsok" névvel látták el osztálytársai, 
amely név haláláig ismerősei között rajtamaradt.

A „Forró-Kása- munkatársai a karikatúra 
rajzolóval együtt 1886. év nyarán lerándultak 
Szarvasra és a Sipos-kertben kedélyes mulatozás 
közben Janurik György biró szomszédnak istálló 
falét telerajzolták a „Forró-Kása" szereplő egyé
niségeinek karikatúráival. Mi a kerítésen keresztül 
gyönyörködtünk e rajzokban, — nem úgy azon
ban Janurik György, aki a főszolgabírónál tett 
panaszt háza bepiszkitásáért, aki Sipos Somát 
arra kötelezte, hogy az istálló faláról a szén
rajzokat lekapartassa és a falat újra bemeszel- 
tesse. (Mily műremekek mentek igy tönkre.).

► Nagy változás 40 év alatt — a Sipos-fiúk 
Szarvason letörlek, Soma Egerbe került törvény- 
széki bírónak, ahol később öngyilkos lett, Sán
dor Budapesten a „Fővárosi Lapokénál helyez
kedett el és ott élt hosszabb ideig, ma már alig 
emlékezik rájuk valaki is Szarvason s még ke
vesebben a * Forró-Kásá“-ra, amelyből majd leg
közelebb egy pár szemelvénnyel szándékozom 
untatni a szarvasiak közül azokat, akik a 40 
év előtti időkre még visszaemlékeznek. Addig is 
a viszontlátásra I Egy öreg szarvasi.

1. szám.

„FORRÓ-KÁSA*
Tót-magyar élez lap.

Feltálalja : Prcsok György 
Fújja : Tücsök Gyurka 

A lap felelős szerkesztője: Sipos Soma ügyvéd. 
Kiadó : Sámuel Adolf.

Előfizetési felhívás a „Forró-Kása*4 cimű 
politikai élez Iqpra.

— Zelifizetési dobszó —
Bumm, bumm, bumm 1 

No haza 1 mosd mutasál meg mit tucz I 

Zím Prcsok György fogom adni neked 
zujság, hogy tanuljad zohos politikát, a potom 
boldoguljad, vagy nevesed. Nekem seczko jedno I 
neked meg mindkettő javadra válik. — Zím 
zadom zujság, te agyál penyáz, hogy legyen 
bfven. Bumm, bumm, bumm I

Zujság kostái csag styiri zlati, zegisz esz
tendőre ; de nem szükség eczere fizetni, fizethecz 
rátákba is — minden három hónaponként egy 
víkom forintjával.

Tücsök Gyurka fúkálja kasát, hogy szádat 
meg ne zigessen.

Zaplaty, a potom csus I
Prcsok György 

48-as Hubanista.

Helyes a mondás :
Tücsök Gyurka 

viccz-ispán.

Kiadói szó.

A „Forró-Kása44 óimű élez lap, melyet a 
„Borsszem Jankó44népszerű alakja Prcsok György, 
Tücsök Gyurka társaságában szerkeszt (mindkét

H a l l ó ! Figyelem!
Szarvas legnagyobb uzleíi szenzációja!

H á ro m  ig a z  s z ó :  
» M ik ló s ié ra  jó !«

MIKLÓS JÓ ZSEF divatáruháza
Szarvas, II., Beliczey-út 9. szám. (Saját ház.)



V M
M agy. királyi

Osztálysorsjáték
föárusitói kérik,

hogy 
mindazok, 

akik a postán 
küldött sorsjegyek 

órát még nem egyen
lítették ki, szíveskedjenek 

a megfelelő összeget azonnal 
megfizetni, mert a nyercményigény 

csak úgy biztosítható, ha a sorsjegyek 
ára az előirt 30 fillér költséggel együtt 

az április 17-iki húzás elolt kiegyenlittelett. 

♦
Aki azonban b á r m e l y  o k n á l  f o g v a  

a sorsjegyet n e m  a k a r j a  megtartani, 
küldje azonnal vissza az illetékes 

helyre, mert az i d e j é b e n  ki 
nem fizetett sorsjegyek sem

mi j o g o t  nem biztosí
tanak. a föárusitóknak 

azonban kárt okoz
nak, lui azokat 

nem kapják 
vissza.

Haynau halála
(Fantazmagória)

Sárkány Imre verse

Beteg a diadalmas hadvezér,
Ki még nem oly régen zordon hadát 
Büszkén vezette győzelmeken át. 
Fel-felriadva tekint szerteszét,
Lobogó lángtüz égeti szívét
S szemében szikrázik a vér.

Lázas álomban mily kép ez előtte ? 
Mennyi kígyó sziszeg, hogy őt megölje! 
Csak néz, csak néz, milyen fejek ezek ? 
Fullánkos szájak tátongnak felé,
A győzelmes vezér meg-megremeg.
Csaták zajában ezt nem érezé.
Meg borzadva egyre csak néz, csak néz, 
Keresi, hol van a segítő kéz ?
Mily rémület száll á t szívén, agyán :
Ez a pokol gyehenna tüze tán ?
Csak néz, csak néz, hiába néz,
Nincsen sehol segítő kéz.

Milyen arcok a kígyófejeken ? 
lm* látja tisztán, ridegen:
Batthyányi Lajos gróf. Felismeri, 
ó, hogy égnek, lángolnak szemei!
Ez a tekintet, hogy éget, tüzet I 
Hová rejtőzhetnék előle el ?

S körüle mily fejek ? Ah, tizenhárom .. . 
Hisz tudja. Jönnek át komor homályon. 
Nézi, nézi s felsikolt rémesen :
„Ah, Damjanich és társai l 
Bosszút akarnak rajtam állani?!
Ó, iszonyú l Mily kín, mily gyötrelem t 
S ott hány ezer véres fej lángja száll t 
Hiszen kibocsátottam őket már.
Ah, úgy ? Hiába, későn volt az már I ? 
Későn, későn, minden hiába már tm

És itt íme nyugodtan állva,
Mily szemnek égt lobog a lángja ?
Nézi, nézi. . .  öt is megismeri.
„Ah, Görgei I Miért jön ő ide ?
Hisz őt nem érte el kardom hegye.
Tőlem ő mit kívánhat itt ?
Tán engesztelni jő bajtársait,
Kiket cserbenhagyott ?
Legyeit csak ő nyugodt I 
Hisz megmentette éleiét 
Nem volt neki ez még elég ?
Hogyan villámlik a szemel 
ó 9 jaj I Nem nézhetek bele.a 
S íme Görgei szemének villáma 
Kergeti őt a halál rémes torkába.

— ZÖLDHUELT nyújt a Szarvasi 
Takarékpénztár, mint a FUTURA r-t 
fflbtzományosa.

Nagy érdeklődés mellett folyt le 
a Kereskedők Egyesületének közgyűlése

Elnöknek Kovácsik Pált, áielnöknek dr. Podani Pált választották meg
A Szarvasi Kereskedők Egyesülete vasár

nap délelőtt tartotta meg az Árpádban levő he
lyiségében nagy érdeklődéssel vár! közgyűlését. 
A tagok nagyszámban jelentek meg a közgyűlé
sen, amelyet Donner Árpád nyitott meg. Kegye- 
letes szavakkal emlékezett meg az egyesület múlt 
évben elhalálozott tagjairól Bük Adolfról és Czupra 
Jánosról, kiknek emlékét jegyzőkönyvben örökí
tették meg. Beszámoló jelentése a kereskedelem 
érdekeinek mindenek felé helyezéséről és az ellen
tétek elsimításának szükségességéről szólt. Ez
után Nobik Ernő egyesületi jegyző olvasta fel a 
mull évi jegyzőkönyvet, majd Weiczner Jenő ter
jesztette elő titkári jelentését, mely szerint az el
múlt évben az egyesület 13 választmányi, egy 
előadó-gyűlést és egy rendes közgyűlést tartott. 
A jelentéshez Makó Gyula, Galambos Dezső és 
Weiczner Gáspár szóltak hozzá, majd a szám- 
vizsgáló bizoltság jelentését terjesztették elő. A 
költség előirányzatot a megválasztandó választ
mány készíti el és azt a rendkívüli közgyűlés 
elé terjesztik. Többek hozzászólása után dr. Készt 
Ármin ismertette a felvetett dolgokat majd a vá-

csik Pált, áielnöknek dr. Podani Pált, titkárnak 
Weiczner Jenőt és ügyésznek dr. Készt Áimint 
választották meg. A választmány tagjai: Bárány 
Béla, Bük Pál, Donner Árpád, Fleischer Jenő, 
Klein Miksa, Klein Mór, Makó Gyula, Meitner 
Soma, Miklós József, Moskovicz Mór, Müller Ká
roly, Nagy Sándor, Podani János, Reich Jenő, 
Schlesinger Sámuel, Simkó Gyula, Szöllősi Már
ton, Takács István, Ungár Jónás. Weszter Béla 
lettek. A szarvasi kereskedők széles tábora nagy 
sajnálattal vett tudomást Bük Jenő és Galambos 
Dezső kiválásáról. Galambos Dezső nagy agilitá
sát, kiterjedi tudásét és a kereskedőérdekekért 
mindig bátran kiálló lempcramenlumát nem sza
bad nélkülöznie a szarvasi kereskedők tisztes 
táborának és remélik, hogy rövidesen mód adó
dik, hogy az egyesületi bel-éleíbe e két fiatal és 
agilis kereskedő is újból részt vehet. A válasz
tás eredménye ennek ellenére is nagy tetszéssel 
találkozott, mivel a vezelő tisztségekre Kovácsik 
Pálban éa dr. Podani Pálban közbecsülésnek 
Örvendő, széleslátókörű és nagy munkaszeretet
tel biró egyéneket nyert az egyesület.

laszlást ejtették meg, amelyen elnöknek Ková-

— Húsvét vasárnapján megnyílik az Erzsébet- 
liget. Vasárnap nyitják meg az Erzsébet-iigetet 
a nagyközönség számára. Ez alkalommal a 
ligeti vendéglőben frissen csapolt sört és zónát 
szolgálnak ki délelőtt. A kitűnő szórakozást 
cigányzene teszi még kellemesebbé.

—  Húsvéti táncmulatság a ligeti pavillonban.
A Szarvasi Földmunkás Ifjúság húsvét vasár
napján este 8 órai kezdettel az Erzsébet-ligeti 
pavillonban húsvéti láncmulatságot rendez, 
amelyen a zenét Pecsenya György közked
velt vonós- és fúvószenekara fogja szolgál
tatni. Az érdeklődőket a kiragasztott plakáto
kon és lapunk útján hivjc meg a rendezőség.

—  Anyakönyvi hírek. A szarvasi anvakönyv- 
ben április 3-tól április 10-ig a következő be
jegyzések történtek : Születtek : Szabó László 
és Csasztvan Mária leánya Ilona, Weisz Ja
kab és Stern Hermina fia Sándor, Tomasov- 
szky Mihály és Bandzsal Judit leánya halva- 
született, Czerjak András és Nyemcsok Ka
talin fia János, Trnovszki István és Hegegy 
Zzuzsanna leánya halvaszületett és fia Pál, 
Barecz András és Brlás Anna leánya Anna, 
Bagyin Pál és Korim Erzsébet leánya Erzsé
bet, Török János és Darida Mária leánya 
Zsuzsanna és leánya Judit, Blaskó Jenő és 
Szokolai Rozália fia Emil-László-Andor. Há
zasságot kötöttek: Bliznák Pál Gáspár Mar
gittal, Babinszki Mihály Pleskó Zsuzsannával,

Litavecz Pál Kovács Erzsébettel, Koszti Ist
ván Hdjdii Máriával, Melis Mihály Molnár 
Erzsébettel. Elhaltak: Gombár Pál 66 éves, 
özv. Podani Jánosné Sinkovicz Erzsébet 67 
éves. Kocsis Pálné Krkos Zsuzsanna 27 éves, 
Csicsely János 66 éves. Gálát Györgyné Ke- 
penyes Mária 73 éves, Kalmár Mihályné Vi
tális Julianna 67 éves, Arnóczki PáI45éves, 
Trnovszki Pál 1 napos, Lőrincz Pál 2 hóna
pos, Uhljar Györgyné Springel Anna 32 éves 
korukban.

—  Kajszibarackfák koronanevelésóről és met
széséről. A gyümölcsfák alanyairól, a fák 
műtrágyázásáról, az április havi teendőkről, 
az eszelényekrői, a gyümölcshullás okairól, 
az őszibarack metszéséről, a méh-és baromfi- 
tenyésztésről sffc>. stb. képekkel bőven illuszt
rálva ir „A MAGYAR GYÜMÖLCS" legújabb 
száma, melyből a Szarvasi Közlönyre hivat
kozva ingyen mutatványszámot küld a kiadó- 
hivatal : Budapest, VI., Andrássy-út 8.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

apr.
Min. — Max. hó Csapadék

2 t - f20'4 C 1*6
3 t - +19*8 41
4 t - no- r
5 t - +15-2 1*6
6 t - t  83 —
7 t - t l l ’4 18*4
8 t - 1*109 3
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DNy

ÉNy
DNy
DK
Ny
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—  A Nemzetj Egység szarvasi kerületének 
választmányi ijlpse. Szombaton, április 4-én 
délután a Polgári Kör külön helyiségében 
tartotta rendes évi választmányi ülését a 
a Nemzeti Egység szarvasi kerülete. Az ülé
sen Raskó Kálmán gimnáziumi igazgatótanár 
elnöklete alatt megjelentek: dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselő, Pataki János köz
ségi titkár, dr Oláh Antal az öcsödi szerve
zet elnöke, Tóth Bálint öcsödi községi titkár, 
Kiss Dezső csabacsűdi községi titkár, Lóránt 
Gyula a szentandrási szervezet elnöke és 
Bártfai János a csabacsűdi szervezet elnöke. 
Az ülés tárgysorozatán Wagner Géza kerü
leti (itkár terjedelmes beszámolót adott a le
folyt év eseményeiről, munkáiról, a szerve
zetnek népjóléti, szociális tevékenységéről, a 
közmunkálatok (utak készítése, javilása, ár- 
mentesitő-gátmunkák, stb.), a különféle akciók 
(Zöldkereszt, vetőmag és tengeri kiosztás, láb
beli-segély, stb.) eredményeiről és további 
szükségességét állapította meg a még min
dig tartó munkanélküliség és az ebből eredő 
inség végett foganatosítandó teendőknek. Az 
egyes községek vezetőinek beszámolói kap
csán mutatkozott be a csabacsűdi szervezet 
új elnöke: Bárlfai János. A jövő évi kerületi 
választmány ülése színhelyéül az értekezlet 
Öcsödöt jelölte meg.

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

— Szépen szerepeltek a szarvasi sakkozók
Mezőtúron. A Szarvasi Sakkor csapata a mull 
vasárnap játszotta revánsmérkőzését a kiváló 
Mezőtúri Sakkor csapalával Mezőtúron. A Szarvasi 
Sakkor csapata igen tartalékosén róndult át Me
rőtúrra, amennyiben nem játszott Vitális, Baló, 
Szappanos, Rózsa, Hartmann, Madarász slb. A 
tartalékok azonban fényesen beváltak és becsü
lettel megállták a helyüket. A mezőiúri játékosok 
teljes elismeréssel nyilatkoztak a szarvasiak szép 
és eredményes játékáról, akik egy év alall a 
környék legjobb csapatává küzdötték fel magu
kat. A húsvét után rendezendő négyes városközi 
mérkőzésen, amelyet Mezőtúron tartanak meg s 
egy serlegért fog folyni. A mérkőzésen résztvesz 
Mezőtúr, Gyoma, Túrkeve, Szarvas. A szarvasi
akat tartják a legnagyobb favoritnak. A Szarvas— 
Mezőtúr mérkőzés 10 : 10 arányban eldöntetlenül 
végződött. A párosítás a következő volt: Szirony 
—Dr. Lányi 1:1, Janurik—dr. Bordács 1:1, 
Podani —Bodorik 1:1, dr. Szöllősi—Hőgye 0 : 2, 
Fazekas—Gáspár 1:1, Podmanyiczki—Csatári 
72 : IV2, Fehér—Herbály 1:1, Dankó—Csicsely 
1 : 1, Laczó—Véber 2 : 0, Valent—Kelemen 
IV2 : V2. Legjobban szerepelt Laczó, aki mindkét 
partiját nyerte és Valent, aki másfél pontot szer
e ti. Az egész csapat sziwel-Iélekkel játszott, 
amiért teljes elismerés illeti.

— Turul-BSE l.-TTC 4 : 1 (I: I). Biró : Kiss. 
A múlt vasárnap délután játszott TTC—Turul- 
BSE I. bajnoki mérkőzést a mér részben fel
frissített csapatunk megérdemelten nyerte meg. 
A játékot első csapatunk indította el széllel

szemben és mindjárt meleg helyzetet teremtett 
az ellenfél kapuja előtt. A TTC csak lefutá
sokkal kísérletezik és a 20. percben a kor- 
nervonalon túlról behozott labdából Nyiregy- 
házky szerzi meg a vezetőgólt csapatának. 
Nem sokáig örülhettek a vezetésnek a tót- 
komlósiak, mert Kovács szabadrúgásából 
Gyimesi I. szép gólt fejel. Utána mezőnyjá
tékkal telt el a félidő. A második félidőben 
erős iramot diktál csapatunk és már a har
madik percben meg is szerzik a vezetést, 
Kulasák beadásából Gyimesi II. révén. A 17. 
percben Kulasák ismét szépen iveit kapura 
és a labdát Gyimesi I. fejjel a hálóba továb
bitolta. Végül a 30. percben Kiss II. váratlan 
lövéssel szerzi meg a negyedik gólt. A csa
pat általában jó volt, különösen Molnár ka
pus volt jó formában és a fedezetsor: a két 
Vass és Melich remekeltek. A TTC-ből Ré
vész, Szántai és Nyiregyházky. — Vasárnap, 
húsvét első napján első csapatunk ünnepi 
mérkőzést játszik a Szolnoki AK kitűnő csa
palával délután 4 órai kezdettel rendes hely
árak mellett. — Második csapatunk vasárnap 
Békésszentandráson, léleknélküli játéka miatt 
vereséget szenvedett a Hunyaditól 3 : 1 (2 : 1) 
arányban. A gólokat a Hunyadi részéről Fa
zekas. Szabó és Romhányi, a Turul-BSE II. 
részéről Csicsely rúgták. — Második csapa
tunknak még nincs megállapított programja 
húsvét napjára.— A Békésszentandrási Hu
nyadi húsvét vasárnapján a ceglédi MÁV 
csapatával játszik barátságos mérkőzést.

KIS TŐKÉSEK!
Keresünk Irafikos ügyfeleink részére kölcsönt 

500 pengőtől 2000 pengőig.

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

DOHÁNYTŐZSDÉSEK SZÖVETKEZETE" 
Pénzosztályához. Budapest, Kertész utca 39.

(Dupla válaszbélyeg.) 
w w w v w w w w w w w w w w w v w v w

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 □*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. D-öl szántó. 
Békésszentandrási nagyréten 55 hóid szántó. 
Kondoroson 332. sz alatt lévő cseréppel fedett

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

hás ház.
Békésszentandrási határban a Csicsó-dűlőben

4 hold 1511 D-öl szántó.

Érdeklődni lehet:
Dr. BENCZÚR VILMOS ügyvédnél. Szarvas.

A magyar szellemi élet tükre a T Ü K Ö R
a SZARVASI KÖZLÖNY előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető meg. 
Áz együttes előfizetés kényelmes, e&szerű és olcsó.

A SZARVASI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési óra helyben negyedévre P 3 18, 
cg* hónapra P T06, vidékre negyedévre P 3'68.

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.

I t t  1 e v á g  a n d ól

A  SZARVASI KÖZLÖNY t  Kiadóhivatala SZARVAS(

Mint a SZARVASI KÖZLÖNY politikai hetilap ezennel előfizetek

a TÜKÖR-re ......... .........................................-tói ..................................................-íg.

a lapjukban hirdetett feltételek szerint.
A? előfizetési dijat — dijküjtgnJbözelet — egyidejűleg küldőm. t

í̂ arvas, 1936. ............. ..................................;...................

. Ijlév: .............. ....................................................... -............ *

Foglalkozás: ................. Postai cim : ............................................. :....^ .........-- 

UJ I D Ő K  
L E X I K O N A
Húszkötetes, teljes, modern lexikon

Kélszézölven munkatársa ü magyar 
szellemi élet kétszázötven kiválósága

kb. 6000 oldal — 100.000 címszó
5000 rajz, kép, műmelléklet, térkép

Az UJ IDŐK előfizetői 
a lap mellékleteként 

m i n d  a húsz kötet et  
a j á n d é k u l  k a p j á k
Minden negyedévben egy kötetet

Az első kötet most jelent meg!

Tájékoztatót szivesen küld a k i a d ó h i v a t a l  
BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÜT 16.

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

1520--- —
13 — -  13 50
13-------1350

13‘-----1350
80’---- 110-
25 — — 25 —

P U B L I K Á C I Ó

Ház eladó, II. 323. — Tehénjárások kiadók, III. 334.,
IV. 103., 11. 57.. 1. 133.. II. 103.. IV.' 197.. II. 155.. I.
214.. T V. 51. — Egy ól eladó. 1. 26.— Ház és balcó- 
halmi kenderföldek eladók, 11. 537. — 8 hold föld ta
nyával eladó, T 11. 162. — Fél lánc szőlő házzal el
adó Ezüstszőlőben, T 111. 460. — Hereszéna eladó, 1L 
469. — Használt zsindely eladó. 111. 100. — Föld ta
nyával eladó. T V. 287. — Kenderföldek eladók, T 111. 
309. — Takarmány eladó, IV. 92., II. 370.. T IV. 105.. 
T II. 219., I 409.. T VII. 455.. I. 189., T IV. 102.. T 111.
241.. II. 506. — Eladó ház. ószénáskert 635. — Ház 
eladó, Krakó 155. — Kenderföldek eladók, 11. 361. — 
Félház eladó, IV. 450. — Kél hold föld kiadó, 11. 78. 
Ház eladó, IV. 474. — Ponyva, akácoszlop eladó, 111. 
405. — 4 hóid föld eladó, 1. 146. — Ház eladó, IV. 
601. 19 hold szántóföld eladó, IV. 149. — Föld eladó,
IV. 459. — A Szarvasi Közlöny a járás legelterjedtebb 
lapja, ezt támogassa!

APRÓHIRDETÉSEK
. Mészáros és hentes üzletberendezések ösz- 

szes felszereléssel együtt elköltözés miatt ju
tányos áron eladók. Érdeklődni lehel Békés
szentandráson 497. szám alatt.____________

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

. PJjesovszki Mihály III. kér., 162. számú 
háza. (Árvaház mellett) e]^dó. 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.

1 >■ . 1 1 " 
. Hatház alatt 544 D-öl gyümölcsös és iy. 

kerület, 363. számú ház örökáron eladó. Ér
deklődni lehet ugyanott.

. Eladó I. kerület, 581. számú ház, érdek- 
lödni lehet ugyanott._____________ _ _ _ _

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

. Elsőrendű hprepéva eladó. Cim a kiadóhi
vatalban megtudható.

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

u m * n a ,c y  s ' A p o ^
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