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A gazda tudása 
a nemzeti erő forrása

Irta s dr. Darányi Kálmán m. lur* foldmiv.»Sgyi miniszter

Az az erős küzdelem, amelyet a 
mezőgazdaságunk folytat a külföldi 
piacok megszerzéséért és megtartásá
ért, csak a minőségi termeléssel lehet 
sikeres; ez pedig tanitás, szaktudás 
nélkül el nem érhető. Piaci verseny
társaink termelésének mennyisége és 
minősége ugrásszerűen emelkedik és 
ha nem leszünk résen, hátrább szoru
lunk a külföld versenyében. A mai 
élet küzdelme sokkal nagyobb szak
tudást követel meg, mint a múltaké s 
erre a küzdelemre reá kell nevelnünk 
a mai gazdanemzedéket. Minden új
ságolvasó tudja, mily nagy erőfeszítés
sel igyekszik gazdáit nagyobb szak
tudással ellátni nemcsak Németország 
és Olaszország, hanem a kisantant is. 
Az utód államoknak ez a törekvése 
a mi mezőgazdasági termelésünk meg
fojtására törekszik. Csehországban pél
dául, a gazdasági iskolák száma je
lentékenyen emelkedett. Versenytársa- 
nk igen jól tudják, hogy mit jelent a 
öldmivelő szaktudása, hogy ugyanab- 
>ól a földből mennyivel többet és 
mennyire jobb minőségűt lehet kiter
melni s hogy a bővebb termés csök
kenti a termelési költséget, a jobb 
minőség pedig kedvezőbb eladási le
hetőséget ad. Szaktudás kell nemcsak 
a termeléshez, hanem a termények 
kikészítéséhez, piacképességének el
éréséhez, valamint megfelelő jobb ér
tékesítéséhez is. Erre is ki kell tanítani 
az ifjú gazdanemzedéket. Amit a mező- 
gazdasági szakoktatás terén a föld- 
mivelési kormányzat újabban meg
tehetett, azt meg is tette és ezen a 
téren —  különösen a telepítési akcióra 
való tekintettel, mely csakis a kisgaz
dák megfelelő szakképzése mellett le
het sikeres —  jelentőségteljesebb al
kotásokra készül. Három új téli gaz
dasági iskola létesült s a szakiskolai 
hálózat kiegészítésére a gazdasági fel
ügyelők vezetése alatt három hónapos 
téli gazdasági tanfolyamok száma húsz 
tanfolyammel szaporittatott, a gazda
sági akadémiák tudományos búvárko
dásának elősegítésére külön hitel biz
tosíttatott, az évek óta szünetelő gaz
dasági népkönyvtári akciót újra fel
élesztettük és a rádióban tartott tan
folyamszerű gazdasági előadás-soroza
tok filléres kiadmányaival szintén igyek
szünk a gazdák gyakorlati szaktudását 
gyarapítani. Az idei tavaszi mezőgaz-

dasági kiállítás gyönyörű eredményeit 
szemlélve, húsvét ünnepén a földjét, 
hazáját szerető magyar gazdának ben
sőbb óhajtása nem lehet, minthogy a 
legkisebb gazdaság is úgy minőség, 
mint hozam tekintetében a legmaga
sabb teljesítményekkel dicsekedhessék,

s hogy ez valóban igy legyen, arról 
a magyar kormány a szakismeretek 
minél szélesebb körben való elterje
désével fog gondoskodni, már csak 
azért is, mert a gazda tudása a nem
zeti erő kiapadhatatlan, biztos forrása.

Liszt Ferenc emlékünn
Értékes előadások, zeneszám

A Szarvasi Gróf Bolza Pálné Leányegylet 

az iskolánkivüli népművelési munka keretében, 

miként azt előző számunkban már jeleztük, va

sárnap, április 19-én délután 3 órától a gim

názium földszinti leánytermében rendezi meg 

Liszt Ferenc Emlékhangversenyét. Az ünnepély 

műsora a kővetkező: 1, Az ünnepélyt meg- 

nyitja: Jachlnl Mária, az egyesület elnökigaz

gatója. 2. Liszt Ferenc Noctumo-ját zongorán 

előadja: Felsővályi Lia művésznövendék. 3. 

Emlékbeszédet olvas fel Liszt Ferencről: Pogány 

Klára okleveles tanítónő. 4. Beethoven F-Dur

epély a leányegyletben
ok színesítik a gazdag műsort

Románcát adja elő hegedűn: Szederkényi Nán

dor zenetanár, zongorán kiséri: Pogány Klára 

okleveles tanitónő. 3. Gyula Diák alkalmi köl

teményét Liszt Ferencről szavalja : Darida Mar

git kereskedelmi iskolai növendék. 6. Női ének

négyes a Liszt F. Oratóriumból: Vidáman játszva* 

Előadják: Krón Irma, Kugyela Mária,Rohoska 

Margit és Réthy Margit a leányegyesület 

tagjai. Zongorán kiséri: Mold Ilona a kereske

delmi szakiskola tanára. Az elnökség a hang

versenyen bárkit szívesen lát és kéri is a minél 

népesebb megjelenést.

A legszebb kilátásokkal
az Ígérete

György-napra nemcsak a pipiske, d

A kevéshidegű idei tél. a korai 
meleg tavaszi napok és langyos eső
zések pjér héttel vitték előbbre a ter
mészet tavaszi megnyilvánulását. Az 
orgonák már szépen virítanak és május 
elsejére az idén nagyon kevés marad 
belőlük. Bár a tavaszi vetések' még 
mindig sinylik a száraz napokat, esőre 
vár a földbe vetett mag, az őszi ve
tések ezzel szemben gyönyörűen pom
páznak. A régi szóbeszéd mondja: 

„hogyha György-napjára ellepi a búza 
a pipiskét, jó termés lesz." A gyönyö
rűen bokrosodott búza e napra nem
csak a pipiskét, de a nyulat is el tudja 
rejteni és ha igaz a jóslás, úgy a szép 
kilátások nyomán gazdag termésre és 
gazdasági helyzetünk jelentős javulá
sára számíthatunk. A gyümölcsösök
ben is nagyon szép reményeket bon
togat a helyzet. A város körüli folyton 
''gondosabban kezelt gyümölcsösök vi
rágpompája szemet-lelket gyönyörköd
tető. A már elvirágzott barack nagyon 
szépen kötődött, a körte, meggy és 
szilva most virul teljes pompájában, 
az almafák pedig most kezdenek vi
rágozni pazar színeket szórva szét a 
gyümölcsösökre. Van is csodálója 
elég a gyönyörű és ritka tavasznak. 
A. tavalyi nagy fagy pusztitó lehellete

néz a gazcfatársadalom 
s nyár elé
le a nyúl is elbújhat a búzavetésben

után a terméstől megszabadult fák 
csak úgy ontják a virágokat. Kevesen 
emlékeznek hasonló dús virágzásra. 
A múlt hetekben betört kisebb éjszakai 
fagy pár. helyen megperzselte a diófák 
rügyeit, máshol a barackot tizedelte 
meg, de eddig még jelentősebb pusz
tulásról nem lehet beszélni. A penész
gomba a hűvösebb napok miatt nem 
tudott kifejlődni, sőt nagyrészben el is 
pusztult. A bimbólikasztó bogarak és 
a rügyfúrók is az idén szokatlanul 
kisebb számban jelentkeztek. Ez nem
csak a kedvező időjárásnak, de a las
san mindig nagyobb tért hódító,rend-' 
szeressé váló permetezéseknek is tud
ható be. A remény pedig él bennünk, 
különösen a múlt évben oly nagyon 
sújtott szarvasi gazdatársadalom szép 
reményeket táplál az Ígéretes nyár elé. 
Nagyon kellene már egy jó aratás, 
gazdag eredményű cséplés, gyümölcs
dús szüretelés. Akkor megkönnyeb
bülne mindnyájunk sorsa, örömtelibb 
lenne az életünk és új erőt nyerve 
indulhatnánk tovább a mindig bizony
talan, de reményteljes jövendők felé. 
Mert a jó terméseredménye  ̂ nemcsak 
3 kisbirtokos társadalom javát, hanem 
ennek kapcsán az ipar és kereskede
lem egészséges fellendülését is hozzák.



Egyházmegyei gyűlés és iskolai értekezlet
A z új egyházmegyei fő- és másodfelügyelő beiktatása 

A z orosházi gimn. tanfolyam sorsáról való döntés
Pénteken és szombaton, április hó 17. és 

18-án egyházi szempontból fontos és tanügyi 

vonatkozásaiban nevezetes gyűlések színhelye 

lesz Orosháza. Pénteken délután dr. Raffay 

Sándor egyházkerületi püspök elnökletével egy 

külön e célra egybehívott értekezlet fog fog

lalkozni az orosházi gimnáziumi tanfolyamnak 

a szarvasi gimnáziumhoz csatolása vagy eset

leg önállósítása ügyében. A szarvasi gimnázium 

jövő fejlődése tekintetében nagy fontosságú ér

tekezleten résztvesznek dr. Sztranyaszky Sán-

Pesthy Pál az egyházkerület világi elnöke, Raskó 

Kálmán a szarvasi gimnázium igazgatója és az 

orosházi egyházi és politikai község érdekelt 

képviselői. Szombaton ünnepélyes keretek kö

zött iktatják hivatalába az új egyházmegyei fő

felügyelőt, dr. Lányi Márton országgyűlési kép

viselőt és az újonnan megválasztott egyház

megyei másodfelügyelőt, dr. Adamkovics Ágost 

tótkomlósi ügyvédet. A békési egyházmegye e 
diszgyűlésén Szarvasról résztvesznek az egy

ház lelkészei és az iskolák vezetői.

dór, az orosházi ev. egyház felügyelője, dr.

munkanélküliség remélhető csökkenését, tehát a 
magyar gazdasági helyzet további enyhülését 
fogja eredményezni. A kiadási tételek emelése 
ellenére a kormány módot talált arra is, hogy 
az ellenzék által oly sokszor kifogásolt adózási 
politikában a szociális szempontokat az eddigi- 
nél fokozottabban juttassa éruényre. Ezt bizo
nyítja a pénzügyminiszternek az a nagyfontos
ságú bejelentése, hogy a közeljövőben egy ren
deletet kiván kiadni, amelyben házadómentessé
get biztosit a legszegényebb háztulajdonosoknak, 
azaz a legfeljebb egy szobából és szükséges mel
lékhelyiségekből álló házak oly tulajdonosainak, 
akik kizárólag napszámból, rokkantsegélyből és 
köztámogatásból élnek.

Gyógyszertári 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 újtemplombíin magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

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 Arvaház disztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

—  Új igazgató az állami elemi iskolában. A
harmincöt évi kiváló tanilói szolgálat után 
nyugalombavonult özv. Fertig Alajosné igaz
gató helyét a kir. tanfelügyelő Nagy Jolán 
tótkomlósi áll. tanítónővel töltötte be, ki állo
mását a húsvéti szünet utáni napokban már 
el is foglalta. Özv. Fertig Alajosné saját ké

relmére történt nyugdíjaztatása nagy veszte
séget jelent a magyar tanügynek és főleg ne
künk szarvasiaknak. Benne egy izig-vérig 
pedagógus, tanítványait rajongva szerető és 
őket kiforrott módszerrel nevelve oktató tan
erő mondott búcsút a felelősségteljes, súlyos 
munkát jelentő tanitó katedrának. Tanítvá
nyainak ezrei és tisztelőinek tekintélyes tá
bora sajnálja „Fertig néni" távozását.

—  Irodalmi elismerés. Pintér Jenő kir. tan

kerületi főigazgató, a kiváló irodalomtörténész 
és esztétikus meleghangú sorokban üdvözölte 

Orosz Iván irót, lapunk főszerkesztőjét a kö

zelmúltban kiadott „Műkedvelő-előadás vidé
ken” cimű tanulmányának megjelenése al

kalmából.

—  A szarvasi KIÉ húsvéti előadása. A hely
beli Keresztyén Ifjúsági Egyesület, ismét egy 
szép szerepléssel gazdagította eddigi nyilvá
nos fellépéseinek sorozatét. Húsvét vasár
napján, esti 6 órakor a Luther-Árvaház dísz
termében nagy közönség előtt előadta Krón 
Ferenc árvaatya-lelkész és Borgulya Endre 
ev. tanitó egy-egy külön ez alkalomra irt da
rabját. A szereplők kivétel nélkül mind szép 
bizonyítékát adták felkészültségüknek és ön* 
tudatos munkájuknak. Az estély műsorán 
beszédet mondott Pásztor Pál ev. teológus 
az új élet lehetőségeiről és feltételeiről. Szer
kezetileg jól felépített és határozott szónoki 
arra valóságot eláruló készséggel előadott 
szózatát nagy tetszéssel hallgatta végig a  
lelkes közönség.

—  Felhívás. Köröspárti mederrészt keresek 

bérbe vagy megvételre a hídtól a kanyarig. 

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

HÍREK
A  magyar élet 

és az új költségvetés
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, amint 

már jelentettük, nagyszabású beszéd keretében 
nyújtotta be az 1936—37. évi új költségvetést 
a képviselőházban. Az új költségvetés legnagyobb 
jelentősége a nemzeti közvélemény szempontjá
ból abban rejlik, hogy annak számadataiból és 
különösen a jövő évi államháztartás előirányo
zott kiadási tételeiből már visszatükröződik az 
a kétségbevonhatatlan javulás, amely nemcsak 
a világgazdaságban, de a magyar gazdasági 
életben is a legutóbbi év folyamán bekövetkezett. 
A pénzügyminiszter kétórás beszédében nemcsak 
a jövő évi költségvetés számszerű tételeinek is
mertetésére szorítkozott, hanem vázolta a ma
gyar gazdasági élet jelenlegi helyzetéi is és egy
ben ismertette a kormány jövőben követendő 
gazdasági és pénzügyi politikájának alapelveit. 
Megállapítása szerint a világgazdaság ;at;u/ó 
irányzatának megfelelően, a mi gazdasági éle
tünkben is élénkülést a forgalom emelkedése 
mutatkozik s az enyhülésnek ezt a képét tükrözi 
vissza az új költségvetés akkor, amikor az el
múlt év tapasztalatai alapján az adóterhek eme
lése nélkül az állami bevételek emelkedését irá
nyozza elő s ezzel szemben a kiadási tételek 
oldalán is közel 36 millió pengővel gyarapítja 
az állami kiadások végső összege'/. Az állami 
bevételeknek ez a várható többlete teszi lehetővé 
a pénzügyi kormányzat számára, hogy a jövő 
feö/íse'guefesí évre igen fontos Feladatok elvégzé
sét vegye tervbe, amely feladatok között a nép- 
egészségügy alátámasztása, a ferfözéses népbe
tegségek elleni küzdelem, a gyermekgondozás, a 
testnevelés fejlesztése, a telepítés, az Alföld fá
sítása, a mezőgazdaság tudományos és kísérleti 
intézményeinek fejlesztése, a népművelés, tehát 
valóban a nemzet szempontjából nagy jelentő
séggel biró feladatok szerepelnek. A kormány
5 millió pengőt az Alföld csatornázására és Ön
tözésére, 13 4 millió pengőt útépítésre, a rendel
kezésre álló összeg további részét pedig vizi- 
munkálatokra, ár mentesítő ̂ társulatok támogatá
sára, tagositási munkákra, hajóépitésre és az 
államvasutak berendezésének felújítására kiván 
felhasználni. Ezekből a számadásokból nyilván
való, hogy az elkövetkező költségvetési évben 
nemcsak igen fontos nemzetgazdasági és szoci
ális kérdések kerülnek a megvalósulás stádiu
mába, de a kormány igen jelentős összeget jut
tathat a beszerzések és beruházások révén a 
magángazdasági életbe, ami végeredményben a 
mezőgazdaság fellendülését, az ipar és kereske
delem erősebb és élénkebb foglalkoztatását, a

A Pannonstenger mesemondója
(Váth János)

— Tanulmány — (5)

Sohasem igyekszik olcsó babérok szer

zésére. naturalizmusa nem a sikamlósság 

közhelyeit szolgálja. Emberi érzései a keresz

tény hitvilág erejéből fakadnak, a természeti 

és etnográfiai meglátásai mindig gyönyörűen 

fonódnak össze a szociális problémák, a lelki 

differenciák és végül az elsimító megnyug

vások problémáival és érzéseivel. Etikai igaz

ságossága a bűnön és a vezeklésen át a 

bocsánatig tud felemelkedni. Szociális gon

dosságának irányelvei a megjavítás és meg- 

javulás eszméi felé mutatnak. A földéhség, 

a tudatlanság, a bűnözés, a babonaság, az 

iszákosság, paráznaság mind a kapzsiság, a 

hatalmi túltengésre vezethető vissza. Ezek 

ellen küzd krisztusi elvekkel és prófétasággal 

Váth János és példaadásai nyomán a meg

értő segiteniakarás tudatos érzéseit igyekszik 

felkelteni. Próféta szellem ő, a Pannon-tenger 

nagy szerelmese és bár munkássága mielőbb

meghozná álmodott vágyainak teljesülését, 

a magyar nép szebb jövendőjét, éleiének és 

sorsának megjavulását.

Alakjai a témákhoz idomulnak, egymás

után vonulnak fel novelláiban, életképeiben, 

tárcáiban és regényeiben a magyar vidék 

közismert alakjai: Egykor módos, most kó- 
dissorban tengődő halászgazdák,zsellérré süly- 

lyedt halászlegények, jólelkű papok, szívtelen 

birtokosok és gazdatisztek, gondos falusi jegy

zők, kikapós menyecskék, dalosajkú lányok, 

szerelmesszívű legények, szívtelen leánykeres
kedők, angyalcsinálók, lélekkufárok stb., stb. 

Impresszionizmusának élesszemű megvillaná- 

saihoz régi ismerősökként jönnek elő, hogy 

eddig még nem ismert cselekményekből kér

jenek az írótól őket illető részt, bogozzák a 

sors sokszor nagyon is összegomolyodott fo

nalát, bűnözzenek és bűnhődjenek, szeres

senek és gyűlöljenek, mint a z . emberek az 

életben és az igaz útra találjanak azok, akik 

a csábítások során erősek és a penitenciák- 

ban önmagukra ébredők voltak és lettek. 

Három történeti regénye a „Fehér csoda", a

.Ledöntött bálvány" és a „Déli harangszó“ 
a múlt szépségeibe viszik az olvasót, míg 

többi művei legnagyobbrészt a jelenvaló élet* 

nek problémáit boncolgatják.

Nemcsak szórakoztatni, de tanítani, fel

emelni és megnyugtatni akarnak Váth János 

apostoli szavai, egyszerű írásai. Novellisztikus 

tanulmányai ezt el is érik és ez örök értéket 

biztosít irodalmi munkásságának. Mert csak 

annak az irodalmi írásműnék van maradandó 

értéke, amely a pillanatnyi szórakoztatáson 

kívül többet is nyújt. Ez a többlet pedig olyan 

legyen, amiért máskor is felnyitjuk a köny

vet. Váth János könyvei ilyenek. Napi olvas

mányok. Mindenkori szépségek. Mindig adnak 

valami újat szociológiai, etnográfiai, nyelvi, 

természeti szempontból. Az ilyen műveknek 

az olvasóközönsége is állandóan nő és az 

ilyen könyvek mindenkor a közbeszéd tár

gyát képezik. Mert a természeti és néprajzi 

szépségek soha el nem múlhatnak, jöjjön 

bár ránk bármily gépkultúra időleges sikerei

vel, uniformizáló reformjaival.



ges országot alkot. . . királya az, aki az égből 
kapta hatalmát, most már szabadon cseng a 
győzelmi örömtől ittas ajkakon az imádott anya
nyelv . .. zsong-bong a zsoltárok lelket emelő 
dallama .és az illatos áldozatok füstje száll az 
ég felé .. .

Lángoló lelke előtt mindent megvalósultnak 
lát az ifjú és csillogó szemével kutat a távol 
messzeségben mindazok után, amit a lelkében 
oly fenségesnek, gyönyörűnek érez.

A Mester már hosszú percek óta szótlanul 
halad a kis csapat élén. Néha néha rátekint a 
jobbján haladó ifjúra, — de belenéz szivébe is 
és látja forrongó lelkének földies vágyait, önző 
terveit. De belelát a messze jövőbe is . . . És . . .  
látja az ifjút, mint szakállas ősz öreget, kezében 
vándorbottal, amint idegen népek orszagútját 
járja. . .  és minden áldozatra kész szívvel, lán

goló, szent lelkesedéssel terjeszti az ő országát* 
a lelkek országát, amely nem e világból való... 
óh ! akkorra . .. akkorra az őszszakállú apostol 
már rég megfeledkezett dicsőitett nemzetéről . . . 
hazájáról . . .  talán még féltett anyanyelvét is el
felejtette akkorra már. És nem fűzi e töldhöz 
semmi, csak egyetlenegy felejthetetlen kép . .. egy 
domb . . . egy fából összetákolt kereszt és rajta 
sebekkel.. . vérrel borítva — az . .. Akinek az 
Atya átadla a hatalmat, a mennyben és a földön.

*

Hirtelen hűvös reggeli szellő suhant át a 
légen. . .  A Mester kissé Összerázkódolt. . .  de 
ez senkinek sem tűnt fel. Megremegtek a kövér- 
fejű kalászok is — lerázva a gyöngyszemként 
ragyogó harmatcsöppeket. . .  És a kis csapat 
haladt szótlanul tovább . ..

Az éh országom 
nem e világból váló

Irta: Dávid Bóla
(Befejező közlemény).

Mostmár megvalósítható az addig meg- 
valósilhatatlannak látszó nemes eszme. . .  és 
ezért, ha-kell feláldozza egész életét, mártírja 
lesz nemes önzetlen fajszeretetének. Mert meg
lesz hozzá a hatalma. . .  hiszen ez az ember 
nem hazudik, nem hazudhat. Lent. erős eskü- 
véssel bizonyítja szavainak igazságát : .Bizony, 
bizony mondom nektek

Ilyen és hasonló gondolatokban annyira 
eliftárül az ifjú, hogy már nem is figyel a Méster 
szavaira. A többieknek feltűnik furcsa viselke
dése-; megüt ödve összenéznek és összesúgnak, 
hogy. -el kellene távolítani ezt a tolakodót.

Már-már szólni akarnak, de a Mester szó
lítja meg-az ifjút: „Ifjú, jer kövess engem". És 
szelíd tekintetével végigsimogatja az ifjú tűzben 
égő-orcát „Ne mondd- nevedet, ezután úgyis 
másFtak hivndk. Felejtsd el otthonodat, szerettei* 
det és én kárpótlásul neked adom az egész 
világot . . . "

Azután az ifjú fejére teszi kezét és halkan 
fiWW rebeg; Az új apostol zavarodottan áll a 
ctoport: közepén szive feldobban, szeméből forró 
könnycsepp: gördül alá a harmattól még nedves 
pótba/ Az egészből csak ennyit ért. hogy a 
Mester hivjá tanítványul, munkatársul választja 
és'ő' most'már szabadon követheti.

NfcnV tudj« 5 hirteten mit - tegyen, de' szive 
azt is megsúgja. Leborul az út porába és hálá
ját récsókelja a- Mester lábaira. A Mester pedig 
lehajtók hozzá, felemeli, magához vonja . . .  és 
a&utáh > riinthá int sert történt volna, indul lassú 
léptekkel’ tovább.

Az-ifjú lelke remeg örömében ; úgy érzi, 
hogy valami eddig soha (nem érzett, kifejezhetet- 
lertöíiöm csókolgatja lelkét, de egyúttal a sze
retteitől való elválás gondolata* mély fájdalommal 
hátit-bek'a szivébe«- Ebben a pillanatban úgy 
érti; mfothfc mér régóta ismerte volna a Mestert, 
mintha atyját . . .  nem — ennél is többet — a 
Teremtójét találta volna meg a Mesterben.

Fáj ugy&n lelkének elszakadni az édes 
szülői - háztól, szeretteitől; de - ezt a fájdalmat el* 
tompítja-az- az ujjongó öröm, hogy élete célja
— szent1 eszménye — melyért már eddig is élt
halt, oly. hirtelen a megvalósulás felé közeledett.

Rajongó lelke előtt hirtelen lehull a jövő 
kbdöt fátyla'.. .  és látja eszméjének dicső meg- 
vat&sftláiát: HfetahhaB, dicső népnek győzelmi 
ünnepén kbéjyt koronáznak — a szelid, jóságos 
Mestert. Ott*van: ő is, mint papi fejedelem vagy, 
mint nagyvezér a - nép vénet között. . .  hatalmas 
trónuson, talpig díszben, aranyban,, gyöngyben.

íme l a nagy álom megvalósult. A jobb 
sorera^éröfttéS^fáj', a dicső zsidó faj — egysé

Högy értéke átlagon jóval felüli és ma
gasan kiemelkedő, ezt az is bizonyítja, hogy 

aHj&donyi Géisa Országos Irodalmi Társaság 

heftitfcak tágjának, de később érdemeinek 

elismeréséül alelnökének is beválasztotta. Szá- 

fflbür irt^átáff egyfesület sietett tagjai közé 

befogadni, így többek között az Irodalom- 
történ t Társaság. a Pázmány Egyesület, a 
szombáthélyi Faludi Ferenc, a nagykanizsai 
Zrínyi'Miklós, a székesfehérvári Virág Bene

dek, <£-kaposvári Berzsenyi Dániel, a buda- 

pestf*Gyóft Géza irodalmi társaságok és más 
közművelődési egyesületek. írói működésének 

negyedszázados jubileuma alkalmával pedig 
a Balatoni Saövefcég adtok! a Balaton nagy 

megélőjének^ Váth Jáhton&k a műveit tíz 

kötetben.

Munkfiiságakört)] pedig valóádgós Váth- 

irodalom fejlődött ki. Legnevesebb irodalom' 

tőrténészehrk1,' esztétáink1- és' újságíróink fó&- 
lalkoztak műveinek ismertetésével; kritikái 

méltatásával, egyéniségének bemutatásával 

Nagy aArattttel éselismbrő szavakkal foí- 
dull feléje *6i,kiS#>WMel~ a i: irodalmi ‘ vÜáĝ

—  A m. kir. posta népszerű ismertető elő
adása. Horváth Zoltán a szarvasi m. kir. 

postahivatal vezetőfönöke csütörtökön, áp

rilis hó 3-án déli 12 órakor népszerű ismer

tetést adott a távíróról, a telefonról és a rá

dióról a gimnázium felső két osztálya tanu

lóinak. Közvetlen és minden részletre kiter

jeszkedő felolvasásában kitért a táviró, a 

távbeszélő és rádió manapság már nélkülöz

hetetlen szerepére és ismertette mindazokat

különösen annak az a része, amely a vidéki 
magyar irodalom fontos hivatását és a ma

gyar irodalom nemzeti vonatkozásait is igyek

szik ápolni és előrevinni. Különösen a vidéki 

magyar írótársadalom benne atyai vezérét, 

jóindulatú irányítóját és felkarolójót érzi és 

ismeri. Kiegyensúlyozott írói vénája, alkotá

sainak értéke, munkásságának fáradhatatlan 

tevékenysége, nemes célkitűzései a magyar 

vidéki közönség szívében is megérdemelt 

helyet biztosítottak számára és jócsengésű 
neve ma már a magyar irodalom általános 

nagy értéke. Híre országhatárokon túlra is 

eljutott, pár művét olasz, német, román, finn 

és lengyel nyelvre is lefordították.

Az első útkereső könyvétől nagy és 

hosszú volt az út a mostani negyedszázados 

fordulóig: Sok küzdést, de sok örömöt is je

lentett. A jelen tiszta örömei homályosítsák 
el a rriult harcéit és adjanak új erőt számára 

az eljöverldőkre.
A vidéki magyar Írókra nehéz és küz

delmes napok várnak. Mefg kell vivniok a 

vidéki' mafeyar szellem nagy,' szeretet teljes '

az előnyöket, melyekkel e három intézmény 

igénybevétele jár. Egyben felhívta a hallga

tóság figyelmét azokra az újításokra, ame- 

ket a magyar posta a közönség kényel

mére, a külföld mintájára már ebben az 

évben bevezetett. Az érdekfeszitő előadást a 
diákság Raskó Kálmán igazgatótanár és W ag

ner Géza szaktanár vezetése mellett nagy 

figyelemmel és hálás érdeklődéssel hall

gatta végig.

csatáját önmagáért, a vidéki írótársadalom 
sorsának megjavításáért, a megérdemelt meg

becsülésért, de meg kell vivniok nagy kultúr

harcukat a magyar nép igazságáért, a krisz
tusi eszmék diadaláért, a magyar élet sok 

értékéért, a magyar vidék becsületéért és a 

szebb magyar életért.

Ehhez pedig nagyon-nagyon kell Váth 

János további vezető útmutatása.
*

Váth János negyedszázados íróiés-esz- 

tétikai működésének bemutatásával megmu

tatta, hogy törhetetlen hittel és fáradhatatlan 

munkával lehet alkotni is a magyar ugaron.

És ahogy ő sem áll meg a negyedszá

zados megpihenés határkövénél, hanem el

elmélkedve újult erővel vág neki a jövendő

nek álmai beváltásáért, úgy mindnyájunk 

lelkében az új magyar tavaszok észsendúlő 

hitek vágy tüze gyűljön ki örök lobogásraéS 
váthjánosi alkotókészség fűtse mindannyiunk 

lelkét nagy munkákra, szent' csodákra1 a 

magyar földért, a magyar népért, a magyar 

múltért és a magyar jövendőért (Vege);

Elsőrendű

már megérkeztek és 9 pengőtől kaphatók

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

Kedvező fizetési feltételek I
#  Olcsp és szakszerű húrozás)



HETENKÉNT
hja s OROSZ IVÁN

A gyűlölet magva
A napokban Tacitus írásai között a követ

kező szavakra akadtam : „Az emberi természetben 
rejlik, hogy gyűlölje azt, akit megsértett*4. Elgon
dolkodva a dolgon, valami nagy emberi tragiku
mot éreztem ebben a mondásban, amely egy 
öreg könyv sárga lapjairól húzódott belém. Mi
vel nagyon sokszor magam is úgy érzem, annak 
ellenére, hogy a magam részéről az emberi és 
isteni törvények szerint igyekszem élni és életem, 
gondolkodásom őszinte írásaimon át nyitott könyv
ként tárul ki az elé, aki felém veti érdeklődő 
tekintetét, mégis tudom, mert érzem, mert az élet 
hozza igy, hogy ellenségeim is vannak. Hogy 
miért, nem tudom, de hogy vannak azt a felém- 
áramló sok sok sértés és gyűlölet igazolja. Pe
dig kijelentem, hogy okot sohasem szolgáltatok 
senkinek. A sokféle gazdasági és lelki csődök 
idején én az emberi élet értékét, most is az egy
szerűségben és u közvetlenségben, a szeretet 
mindenekfölöttiségére épített társadalmi összetar- 
tozandóságban látom. Ám e hitemmel szemben 
állandó a csalódásom és talán innen van az, 
hogy krisztusi türelemmel vonulok félre minden 
rosszindulat, önzés elöl, már csak azért is, hogy 
az engem ért hántások nyomán ne fakadjon gyű
lölet a támadó kebelében. Ez a sok csalódás, 
amelyben a sors részeltet, tesz engem a magá
nyosság szépségeinek hívőjévé és innen van az, 
hogy üres óráimat a világtól elvonulva csalá
dom, gondolataim, könyveim és gyümölcsfáim 
körében töltöm el. Nekem már betelt azokból a 
szórakozásokból, amik az önzés barátságából 
adódtak, én nyitott szívvel láttam az érdek örö
kös hajszáját, amely általgázol szépségen, érté
ken, igazságon. Én rájöttem arra, hogy az álta
lánosan hilt örömök, értékek és szépségek felett 
sok egyéb dolog is van, amiknek megszerzése 
keveseknek adatott meg. Kikristályozódolt élet- 
szemléletem krisztusi alázatosság, de sohasem 
megalázhatóság. És lelkiségem nyitott ajtajából 
szomorúan tekintek minden emberi gyarlóságok 
felé, amikből sokaknak sohasem lesz szabadu
lásuk. Tudom, nehéz megérteni a félrehúzódás 
szépségét, az önalázat magasztosságát, a sokat 
hirdetett erkölcsi és élettörvények betartását. A 
gyűlölet magvai mindnyájunk belsejébe el van
nak vetve és ezért oly nehéz a kétezeréves ke
reszténységnek a küzdelme az örök rosszal. Ezért 
oly kilátástalan sokszor a jövendő a Ma túldi
menzionált kaoszában, amikor békességet hir
dető templompaloták alatt, szentelt oltárok előtt, 
húsvéti harangok szivmelegitő kongásai között az 
örök törvényekkel ellentétes indulatok járják luci- 
feri táncukat az arany és a vér bálvány-borja 
körül. Emberek és nemzetek sorsát döntik el az 
ősi indulatok, amiken az emberibb tanítások tün
döklő szépségei nem tudnak erőt venni. A sér
tések örökös vibrációi termik ki a sértőkben a 
gyűlöletet, amely féltékenységből, irigységből vagy 
tehetetlenségből ered. A megkötözött eb ugat, ha 
már harapni nem tud és ha hiábavalóságának tu
datát is érzi, mégis ugat a lassan haladó kara
ván után. A szelídség szerelete hegyeket omlaszt, 
tengereket apaszt, de a gyűlölet ellen kevés min
den szeretet, kevés a legteljesebb félrehúzódás. 
És én mégis ezt találom legjobbnak, higyjen ró
lam bármit a rosszindulat, én haladok utamon 
előre a biblikus igazságok és szépségek felé. Az 
igazsággal vértezett egyénről minden rágalom úgy 
hull le, mint a zsíros ruháról az esőcsepp és 
Bürgerrel vallom: „Ha emberszólás fullánkja 
szűr, vigasztaljon ez: nem a legrosszabb gyü
mölcs az, amelyen a darázs faldos“. Az az em
ber, aki az eredendő bűnöket igyekszik rabláncra 
fűzni belsejében és a kitisztult érzelmeit az al
kotás örömeivel hozza kapcsolatba, az sohasem 
lesz terhes embertársainak még akkor sem, ha 
egyesek ezzel ellentétben harcolnak is ellene. 
De az, aki alkotásnélküli életének örömeit a gyű
lölködésben leli, lassan elveszti maga mellől az 
embertársait a nagy együttélésben és nyugalmat 
soha nem találó bizonytalanságban elvesziti ön
magát is. A gyűlölet magvait kiölni magunkból, 
nagy erőre van szükségünk és ezt az erőt csak

az önalázatból, az emberentúli isteni rendelések 
törvényeiből kapjuk. A húsvéli emlékezések erre 
tanítottak bennünket és hogy ki tud ezek szerint 
élni, annak elbírálását mindenki csak önmagától 
kaphatja meg, hirdesse bár annak ellenkezőjét 
az állati ösztönök keserű emberi megnyilatkozása.

A Szarvasi Gazdaifjak Önképzőkörének 

agilis vezetősége merész alkotnlvágyással hatá

rozta el, hogy az egyesülés jeles műkedvelő

gárdájával a „János vitéz41 cimű daljátékot adatja 

elő. Petőfi Sándor gyönyörű költeményéből 

készült szépzenéjű daljáték a kisebb vidéki 

színtársulatokat Is nehéz probléma elé állítja, 

a legtöbb vidéki műkedvelőgárda pedig meg se 

meri kísérelni annak előadását. Éppen ezért 

külön dicséretet érdemel az egyesület vezető

sége ezért a bátorságért, de sokszorozott elis

merést, hogy a nagyon is nehéz feladatot oly 

pompásan oldotta meg, hogy a szombat esti 

előadás a műkedvelő nívót magasan túlszárnyalta 

és szinte kifogástalan előadással szórakoztatta 

el a Vigadót zsúfolásig megtöltő hatalmas számú 

közönséget. A páratlan sikerű előadás gördü

lékeny menetéért, az egyes szereplők gondos 

betanításáért, a diszletezések pazar és ötletes, 

fővárosi nivójű megoldásaiért Litauszki István 

főrendezőt illeti a dicséret aki megmutatta, 

hogy háromheti szakadatlan nagy munkával, 

nemes önzetlenséggel, az egyesületben minden

kor megnyilatkozó áldozatkészséggel oly elő

adást lehet nyújtani, amely nemcsak előadás- 

belileg, de dlszletezésével is a lehető legtöké

letesebbet nyújtja. Az előadás megkezdése előtt 

Kiszely Mihály, az egyesület széleslátókörű 

és nagytudásű elnöke emelkedett szavakkal 

üdvözölte a megjelenteket és tett hitet a kis- 

gaxdaifjúság kulturális célkitűzései mellett. Az 

előadást a közönség rajongó szeretettel gyö

nyörködte végig. Meleg és megérdemelt tap

sokkal jutalmazta annak szereplőit, igy első

sorban Mravik Zsuzsikét, aki bájos megjelené

sével, kellemes hangjával nagyon jól alakította 

Iluskát. Partnere Pecze Lajos tehetséges, színészi 

képességekkel áldott műkedvelő, aki közvetlen 

játéka mellett melegtónusú, tiszta szárnyalásű 

hangjával, kedves modorával lopta be magát a 

hallgatóság szivébe. Bagó hálás szerepét Plete- 

nik József alakította kiegyensúlyozott készség

gel, Ígéretes hangjával, színészi jellemábrázolással. 

Borgulya Zsuzsanna a gonosz mostoha karakter

szerepében nyújtott elsőrangút sokszor meg

—  Nyugdíjazás. Wekerle Ferencet, szarvasi 

községi irodatisztet a vármegye saját kérel

mére május 1-től nyugdíjazta. A közismert 

tiszviselőnek megérdemelt pihenőjéhez jó 

egészséget és békés örömöket kívánunk.

nevettetve a közönséget, Bágyoni János pedig 

a strázsamester szerepét igyekezett jól és len

dületesen megoldani. Sonkoly János a francia 

királyt alakította közvetlenséggel, nagy ügyes

séggel, a királyleány szerepében pedig Mrsan 

Mária volt nagyon kedves jelenség. Tusjak Já

nos kis szerepében is kitűnt, de Sovány György, 

Frankó György, Janurik Annuska, DomokI Gyula, 

Junurik Mihály, Kiszely János is kitettek ma

gukért és nagyban hozzájárultak az előadás szép 

sikeréhez. A tündérek, katonák, népség színes 

csoportjai is ügyesen mozogtak, a zenét pedig 

lendületesen Gazsó György vezénylése mellett 

a Szarvasi Első Magyar Zenekar látta el. Elő

adás után táncmulatságot rendeztek, amelyen a 

legjobb hangulatban szórakozott el a nagy

számban összegyűlt ifjúság.

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 •  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 tudás modernül illusztrált 

kézikönyve legyen.

Kapható és előjegyezhető:

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

Szarvas, 1. kerület, Horthy Miklós út 9. szám. 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

-  ZÖ LDHITELT nyújt a Szarvasi 
Takarékpénztár, mint a FUTUR A r -t  
föblzományosa.

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

Készít m ű b ú 1 o r l művészi tervek szerint I 
Antik bútorokat javít 1

Kedvező fizetési feltételek«

A műkedvelő nívót jóval felülmúló előadásban 
adták elő a „János vitéz"-t

Teltház gyönyörködte végig Petőfi gyönyörű költöl elbeszéléséből
készült daljátékot



Műhelyátvétel
Tiszteletlel értesítem a nagyérdemű kö

zönségei, 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.

— Válasz egy reflexióra. A másik helyi lap
ban az utóbbi időkben sorozatos támadások in
dultak lapunk és munkatársaink ellen. Egy magát 
Rosszmájúnak érző és nevező egyén a szarvasi 
sajtóban eddig ismeretlen hangol ütött meg, mely 
csak igazolja az önmagára vonatkozó megállapí
tását és nagy kárára van a neki teret adó új
ságnak, de a társadalmi békének is, mivel minden 
komoly alapot nélkülöző, a legtöbbször csak fel
tevésből állított kirohanásaival széles köröknek 
a megbotránkozását kelti fel. Legutóbb a peda
gógiával kapcsolatban hangoztatott oly dolgokat, 
amik a szarvasi pedagógusok körében találtak 
nagy visszatetszésre és elítélésre ; azonkívül té
ves feltevésekkel mindenben a közt szolgáló la
punknak és munkatársainknak rohan alaptalanul. 
Mivel mi az újságírói morált és etikát nem hir
detjük és követeljük, hanem évtizedek óta ter
mészetszerűen éljük és mivel a rosszmájú hangot 
erkölcsi érzületünk alapján lapunk nívója szem- 
'elóltartásával a magunk részéről viszonozni nem 
kívánjuk, itt csak a rosszmájú újságíró-pótléknak 
két velünk kapcsolatos tévedését cáfoljuk meg. 
A jellemző álnév alatt a névtelenség szürkeségé
tő l egy olyan közleményt akar aláírás nélküli
nek minősíteni, amit hárman is aláírtak és a 
szerzőséget egyik munkatársunkra fogja rá, aki 
a dologról csak a közlemény nyomdába adása 
után szerzett tudomást. Másik tévedése pedig az, 
minlfié az a bizonyos előadási beszámoló „hal
lomás- után készült volna. Bár nem vagyunk 
kötelezve rá, de kijelentjük, hogy a-' beszámolót 
•az előadáson jelenvolt egyik munkatársunk irta 
az előadásnak és előadóknak érdeme szerint. 
Hogy pedig egy valakiről megfeledkeztünk, onnan 
van, hogy az többszöri kérelmünk ellenére is 
Tendszeresen megfeledkezett lapunkról és az üz
leti barátságot többre értékelte a kultúrális kap
csolatoknál. Ezért vált ki az az alapitó munka- 
iársunk is az egyesülésből és igy lapunk sem 
•hajlandó idegen érdekeknek átengedni publicitá
sát. A vitát részünkről ezzel lezártuk és végeze
tül csak köszönetét mondunk mindazoknak, kik 
az igazságot és a függöny mögötti dolgokat is
merve védelmünkre keltek ott is, ahol mi azt 
személyesen nem tehettük. A támadás minősít
hetetlen hangja és modora igazolja a legjobban 
igazságunkat, amit csak alátámaszt tisztes múl
túnk, amely sohasem ismerte a hasonló rossz
májú-féle megnyilatkozásokat.

—  Jól sikerült a kereskedöalkalmazottak tánc- 
€Stélye. Húsvét hétfőjén a Szarvasi Kereskedő- 
alkalmazottak Egyesülete nagyszerűen sikerült 
összejövetelt rendezett az Arpád-szálló dísz
termében. A szép számban össsegyűlt tagok* 
vendégeik és csalágtagjaik a legjobb hangu
latban szórakoztak el a kora reggeli órákig 
és az érdemes egyesülés gondos vezetősége 
ismét egy szép erkölcsi sikert, a megjelent 
sokfiatal leány és fiú pedig egy feledhetetlen 
táncos éjszakát könyvelhetnek el.

CUKORBETEGEK részére
SZÉNHIDRÁTMENTES

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.

Ha l l ó ! Figyelem!
Szarvas legnagyobb üzleti szenzációja!

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

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

N y i 111 é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

A Szarvasi Közlöny Tekintetes Szerkesztő
ségének, Szarvas.

Igen tisztelt Szerkesztő Űr I

Tisztelettel kérem, szíveskedjék megengedni, 
amennyiben jelen soraim közlése az újságírói 
morált, etikát és szolidaritást meg nem sérti (I), 
— hogy a Szarvasi Hirtap nagypénteki przemysl-í 
hős kirohanás személyemmel foglalkozó részére 
b. lapjukban válaszoljak.

Meg vagyok hatva, hogy nevezelt lap sze
rény érdemeimet elismerni kegyes volt és a meg
hatottságomban csak arra kérem e helyen a 
Szarvasi Hírlapot, hogy a jövőben, ha lehet, ily 
közlési mellőzni szíveskedjék, mert szent meg
győződésem, hogy arról a helyről, ahova engem 
35 éves, nagyobbrészt fővárosi zenei működésem 
és a díjazott kötelességtudásom állított, engem 
sem a Szarvasi Hírlap, sem hatalmas diktátora, 
mellesleg a szimfonikus zenekar tehetséges pénz- 
tárnoka és önzetlen pártfogója, sem pedig a ma
gát „Rosszmájúdnak nevező, —- a labdarúgás, 
kardvívás, birkózás, bokszolás, úszás, vadászat, 
halászat, ínséfeakció, zene, apróhirdetés, piaci 
árak, abesszin haditudósitás, köz- és névnapi 
vacsorák univerzális szakértő rovatvezetője, vala
mint a római és egyéb jogok régi tanulmányo
zója — a közvéleményben kialakult felfogással 
szemben komoly eredménnyel sem magasabbra 
emelni, sem mélyebbre taszítani nem képes.

Igaza van a cikk Írójának, hogy munká
mért havi 27 pengő díjazásban részesülök, de 
azt talán ő is tudja, hogy van nyilt- és dug- 
dijazás, nos az en>ém az elsők közé tartozik és 
abban is megnyugtathatom, hogy minden Tosca- 
nini és Walter Brunq, hi^za a maga hasznát, 
ki többet, ki kevesebbet.

A cikk többi, légből kapott és a tartalom 
kibővítését szolgáló állításaival, valamint az elle
nem rendezett habzó kirohanás személyes okai
val egyelőre foglalkozni nem óhajtok, mivel a 
támadás rámfiöccsent tajtékcseppjeit e soraim
mal a közvélemény előtt letöröltem.

Abban a reményben, hogy a Szerkesztő 
Űr soraimnak b. lapjában helyet adni szives 
lesz, vagyok

Szarvas, 1936. április 14.

kiváló tisztelettel :

Horejsi Antal

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

„ B U D A P E S T I  D O H Á N Y T Ö Z S D É S E K  
S Z Ö V E T K E Z E T E "

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

—  Névmagyarosítás. A belügyminiszter Ko- 
nyecsni Pál szarvasi magántisztviselő nevét 
„Tarlóczi"-ra változtatta át.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben április 10-tőI április 17-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Cziglédszki 
András és Liska Judit leánya Judit, Králik 
András és Molnár Erzsébet leánya Erzsébet 
ifj. Mikus István és Pleskó Zsuzsanna fia 
István, Vizi Imre és Soós Margit fia Imre- 
István, Csapó Rudolf és Gulyás Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna-Margit, ifj. Laczó Pál és 
Gombár Erzsébet leánya halvaszületett, dr. 
Weidlein János és Paál Mária fia Richárd- 
Jónos, Madarász János és Litauszki Anna fia 
János, Nyemcsok Pál és Padla Zsuzsanna 
fia Pál. Házasságot kötött: Hrncsjar János 
Kársai Erzsébettel. Elhaltak: Bankó Irén 2 
hónapos, Csasztvan Judit 33, Markovics Ju
dit 2 éves, Bjenyik Mihály 4 hónapos, Pivar- 
esi Mihály 74, id. Velky János 67, Zrak Mi- 
hályné Borgulya Anna 48, Paluska Mihályné 
Brusznyiczki Erzsébet 58 éves korukban.

— Országos vásárok. A szentesi országos 
vásárt április 24. és 25-én, a tiszafüredit 
május 7-én, az öcsodit májés ll-én fogják 
megtartani.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. — Max. hő Csapadék Szélirány
9 t7’3 +15*1 C — DK

10 t6*: t l4 2  —  D K
11 t6'5 t l5 8  -  É K
12 f3'9 t205 r  ÉNy
13 t4'5 +148 —  D K
14 tlO '4 tl7 '5  esőnyom D K
15 1-87 tl7’3 -  DK

apr.

—  Egy fiatal iparos mű
helyt nyitott Demian Já
nos szarvasi fiatal töre
kedő épület és géplaka
tos a közelmúltban át
vette a 11. kér. 15. szám 
alatti lakatosműhelyt. A 
képzett és szorgalmas 
fiatal iparost a közön
ség támogató jóindula
tába ajánljuk és felhív
juk tisztelt olvasóink 
figyelmét a lapunk mai 
számában megjelenő, 
8zerényigényű hirdeté
sére. fuu&jdnál jofó irta



Városközi birkózó-verseny a Levente-Otthonban
A  verseny keretében a Levente-Egyesület ökölvívó-szakasza is

bemutatkozik

sok közötti mérkőzés győztesei is in
dulnak Szarvason éspedig a légsúly- 
banTatár, könnyűsúlyban Mihály, nagy
középsúlyban Sallai. A verseny kere
tében lesz az egyesület ökölvivó-sza- 
kaszának bemutató háziversenye is. 
A verseny után családias súrakozás. 
Zene, büffé. A versenyprogram meg
váltása 50 és 30 fillér.

A Szarvasi Levente-Egyesület bir- 
kozó-szakosztálya vasárnap, április 
19-én délután fél 6 órai kezdettel vá
rosközi birkózó-versenyt rendez a Le
vente-Otthonban, amikor is Túrkeve 
igen jónevű birkozógárdáját látja ven
dégül. A verseny igen érdekesnek Ígér
kezik, mert a közelmúltban lezajlott 
Kisújszállás—Gyoma—Túrkeve váro-

— Választmányi ülés. A szarvasi Nemzeti 
Egység választmánya április hó 26-án dél
után 2 órakor a Polgári Kör helyiségében 
ülést tart.

—  Félszázad után. Rózsahegyi Kálmán szín
művész, Endrőd díszpolgára megkérte Ke- 
viczky László nyugalmazott kondorosi lelkészt, 
hogy bocsássa rendelkezésére a régi „Szarvasi 
Lapokénak 1889. évi május 29-iki számát, 
melyben „Bolygó* (Keviczky László) megírta 
annak a társulatnak szarvasi-kondorosi sze
replését, amely társulatban a színművész 
működését kezdte és erről humoros tárca 
készült. A felkért lelkész a kívánt tárcát kész
séggel bocsátja a művész rendelkezésére.

—  Szerkesztői üzenetek. M. B. Nevezett egye
sület rendesen megfeledkezik lapunk részére 
közleményeinek leadásáról. így — bár sok 
olvasónk kérte — nem tehetjük azt közzé.
— Érdeklődő. Az ügy fellebbezés alatt van. 
Az ítéletet annak idején közreadjuk lapunk
ban. — T. A. A beküldött könyvet megkap
tuk, Rövidesen ismertetni fogjuk. Üdvözlet. — 
Versiró. Küldje be költeményeit és ha jók, 
úgy közlünk belőlük.

— Magyar Művészet. A dr. Oltványi-Ártinger 
Imre szerkesztésében megjelenő művészeti 
folyóirat most megjelent 4. száma Rózsaffy 
Dezsőnek az impresszionizmusról szóló ér
dekes tanulmányát közli. Hermán LipótBasch 
Andor művészetét mutatja be, László Gyula 
a szebényi ásatások eredményéről számol be, 
Höllrigl József pedig a Nemzeti Múzeumban 
kiállított „hónap műtárgyát” ismerteti. Gazdag 
kritikai rovat foglalkozik a művészeti iroda
lom legújabb műveivel és érdekes művészeti 
hirek egészítik ki a lap változatos tartalmát, 
A sikerült reprodukciók az elmúlt hónap ki
állításainak képanyagából vannak összevá
logatva. Mutatványszámot szívesen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet-körút 7.

—  Villanyvilágítás a Mangolban. A szarvasi 
Mangol nyaralórész jelentős előrelendülését 
igazolja, hogy a tulajdonosok kérelmére a 
villanytelep a villanyvilágítást bevezeti az 
ottani wekkend-házak villannyal való ellátá
sára. Az elterjedt hirek szerint a község elöl
járósága a szomszédos agyaggödröt befásitja 
és rövidesen hozzákezd a nagyszabású kö
rösi strand előmunkálataihoz. (yl9%4

— Az Uj Idők mai számában Herczeg Ferenc, 
Zilahy Lajos, Surányí Miklós, Harsányi Zsolt, 
Kosáryné Réz Lola, Bónyi Adorján, Pékár 
Gyula regényeit, elbeszéléseit olvashatjuk. 
Herczeg Ferenc hetilapja a magyar irodalom 
legkiválóbbjainak Írásait gyűjtötte össze az 
új számban. Az Uj Idők kiadóhivatala : Buda
pest, VI.. Andrássy-út 16.. bárkinek küld díj
talan mutalványszámot. Előfizetési ára ne
gyedévre 6 pengő 40 fillér, egyes szám ára 
50 fillér. Az Uj Idők előfizetői az Uj Iddk 
testvérlapjaira, a legjobb gyermeklapra : Az 
Én Újságoméra negyedévre 2 pengő helyett 
1*60 pengővel, a leányifjúság legkedveltebb 
lapjára a Magyar Lányok-ra negyedévre 4 pengő 
helyett 340 pengővel fizethetnek elő. Előfi
zetni lehet Nagy-könyvkereskedés Szarvas.

—  Állatbetegségek. A legutóbbi állategész
ségügyi kimutatás szerint járásunkban a kö
vetkező állatbetegségek találhatók. Lépfene 
Szarvason egy tanyában, rühösség Szarvason 
40, Békésszentandráson 10* Csabacsűdön 6, 
Kondoroson 3 tanyában.

—  Értesítés. A Hangya Szövetkezet igaz

gatósága közhírré teszi, hogy pénzbeszedés

sel Kelle Sándor takarékpénztári tisztviselő, 

Balogh Sándor III., 91. Kondacs Mihály III., 

366. és Sonkoly György IV. 229. sz. alatti 

szarvasi lakosok lettek megbízva.

—  A Kreszan-malom lebontása. A régebbi 
„szarvasi lapok* 1889. évi május 29-iki szá
mában kárhoztatja a „Kreszan“-féle szélma
lomnak lebontását és megszüntetését, holott, 
mint irja „Magyarország közepe" épen erre a 
malomra esik. Hogy bizony jobban kellett 
volna vigyázni erre a históriai nevezetes
ségre, melyről lehet még szó azután is. Mint 
ahogy tényleg szó lett róla, mégpedig igen 
messze terjedő szó hirdeti a világháború előtti 
megállapítást, hogy „Magyarország közepe*4 
a „Kreszan“-malom helyén van. (

— Veszélyben a magyar gyümölcstermés, mert 
az idei enyhe tél rendkívül kedvezett a gyü
mölcskártevők elszaporodásénak. Hogy ho
gyan védekezzünk ellenük, erre adja meg a 
feleletet a „Nö vén v védelem" és „Kertészet- 
legújabb száma. Cikkeket közöl még a gyü
mölcsös tavaszi és nyári permetezéséről, a 
levéltetvek és almamoly elleni sikeres véde
kezésről, a gyümölcsfák tavaszi fagyérzékeny
ségéről, a virágoskert berendezéséről, a zöld
ségeskert aktuális teendőiről stb. A dúsan 
illusztrált színes gyümölcsképet is közlő két 
szaklapból, a Növényvédelem kiadóhivatala 
(Budapest, V., Földmivelésügyi Minisztérium) 
egy alkolommal a Szarvasi Közlönyre való 
hivatkozással készséggel küld díjtalan mutat
ványszámot.

— Szolnoki AK— Turul-BSE I. 2 :0  (0:0).
Bíró: Csabai. A húsvét vasárnapi barátságos 
mérkőzést a vendég szolnoki csapat nyerte 
meg. A győzelemben ugyan részben a szintén 
szolnoki bíró is hozzásegítette őket, főképen 
pedig a vezetőgól megszerzésénél. Az első 
félidő változatos játékkal, gól nélkül telt el. 
A második félidő 17. percében Sztojanov 
kézzel húzza magaelé a labdát, amit a biró 
nem lát és gólt szerez csapatának. A máso
dik gól egy tizenhatosról küldött szabadrú
gásból születik, melyet ugyancsak Sztojanov 
lőtt. A szolnoki csapat megérdemelten győ
zőit. igen szépen játszottak, különösen gyors 
és lapos passzaikkal tűntek ki. A Turulnál 
a csatársor gyengén mozgott. A védelem jó 
volt. Nemcsak az egyesület vezetőségére, a 
közönségre, de a játékosokra is nagy ha
tással volt a vendégcsapat közel egyórás 
késése. A bíró elfpgódott volt. — Első csa
patunk vasárnap szabadnapos. — Második 
csapatunk bajnoki mérkőzést játszik idehaza 
a csabai MÁV II. csapatával.

Tánctanfolyam
T. Mészáros Aranka okleveles tánc

tanárnő a polgári leányiskola meghívására

tánctanfolyamot
rendez.

Kívánatra házhoz rnegy s megfelelő je
lentkezőknél nyilvános helységben is tart 
tánctanitást.

Érdeklődni l$het I., Haviár Dani u. 56.

Szives pártfogást kér.

KIS TŐKÉSEK!
Keresünk trafikos ügyfeleink részére kölcsönt 

500 pengőtől 2000 pengőig.

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

DOHÁNYTÓZSDÉSEK SZÖVETKEZETE" 
Pénzosztályához. Budapest, Kertész utca 39. 

(Dupla válaszbélyeg.)

ÁLLANDÓ és könnyű foglalkozás
helybeli úrnőnek vagy úrnak: előkelő ma
gyar folyóirat előfizetőtáborának szervezése 
helyben és a közeli környéken. Ajánlato
kat a személyi adatok feltüntetésével lapunk 
kiadóhivatala továbbit. Jelige: „Biztos be
vétel

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . 15 50 -
Tengeri morzsolt 14 50 -
Árpa (új) 1350 —
Zab . 14 50 -
Lucerna . íoo----
Tökmag 25-  -

P U B L I K Á C I Ó

Héz Krakóban eladó. 1. 332. — Tehénjárások kiadók 
T V. 51.. 1. 116.. II. 156.. III. 233.. I. 214., I. 170.*- 
Velőgép eladó. IV. 527. — Búzaszalma, lörek eladó. 
T III. 344. — Ház eladó, II. 203. — Ház eladó. II. 384.
— Krakó 19- számú ház kocsmával eladó. — Törek. 
péva eladó, III. 40. — Hatház alatt kenderföld eladó, 
11. 361. — Takarmány eladó, T VII. 455. — Ház el
adó. IV. 450. ~  Ház eladó. IV. 601. — Ócska ablak 
eladó, II, 14Ö. — Istálló eladó, IV. 172. — Föld eladó,
IV. 459. — Tengeriszár eladó. III. 196. — Föld tanyá
val eladó, I. 171. — 3 hold föld eladó IV. 365. — 
Szarvas lakosságának érdekeit védi, a járási eseménye
ket közli a Szarvasi Közlöny, a környék legjobb lapja. 
Ezt vegye meg minden pénteken az újságárusoknál 1

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

út 9. szám.

. Eladó ház forgalmas helyen, nagy udvar
ral, kerttel, melléképületekkel. II. kerület, Új- 
templom-köz 259.

. Megbízható, ügyes lányt tanulónak felvesz 
a Wieland-ruhaszalon. III., Beliczey út 184.

. Mészáros és hentes üzletberendezések ösz- 
szes felszereléssel együtt elköltözés miatt ju
tányos áron eladók. Érdeklődni lehet Békés- 
szentandráson 497. szám alatt.

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

. 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 eladó. Cim a kiadóhi
vatalban megtudható.

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

FelelSi KerluMtS fa klad6 NAGY N Á N D O R

Nyomatott a Szarvat! KozlSny nyomda* ét Lapkiadóvá!« 
Ulaft ayondájibaii, L Horthy Mikiit mi 9. tiám.


