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Szerkesztőség és kiadóhivatal,: Szarvas, I, kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

Vissza a röghöz!
Irta: dr. Búd János

ny. miniszter, brszéggyűlési képviselő

A képviselőház igen beható vita után el
fogadta a városok rendezéséről és az ezzel kap- j 
csolalos építésügyről szóló törvényjavaslatot, 
amely már most a felsőház elé kerül. Az élet
ben minden emberi tevékenység örök változásnak 
van alávetve. Nem ment ettől a város fogalma 
sem. Az a váioslipus, amelyben most élünk, s 
amely a XIX. század kiformálásának az ered
ménye, merőben ellentétes azzal a várostípussal, 
amely az előző századokat, különösen a közép
kort jellemezte. A középkori városnak az volt a 
nagy érdekessége, hogy nemcsak politikai, nem
csak jogi, hanem gazdasági ős szociális egység 
is volt. Erősen hozzátapedl a környező vidék 
érdekeihez, ezzel egységbe forrt össze, hiszen 
maga az is sok tekintetben magán viselte az 
agrárjelleget. A XIX. század ezt a várostípust 
megszüntette, azokat a kötelékeket, amelyek ilyen ■ 
egységbe olvasztották össze a társadalmat, szét
feszítette és egy új elv, új gondolat vonult be a 
várostípusba: a tömegszerűség elve. Ez össz
hangban áll azzal a fényes fejlődéssel, amelyet 
a XIX. század felmutat és ez a fejlődés külö
nösen kialakult az indusztrio-lizmus nyomán, 
amely a maga talaját elsősorban a városi kikép
zésben találta. A városkialakuláx a maga ismérvét 
a minél nagyobb népszám kialakulásában latin. 
Maga a statisztika is ennek a kérdésnek a bűv
körében és eljutott odáig, hogy minden néptömö- 
rülésl, amely kétezer léleknél nagyobb, városnak 
számolt el. Én ezzel nem vitatkozom.- hiszen meg 
vagyok győződve, hogy az a kétezer lakosú város 
a legiparibb és legkereskedelmibb államban is 
ritkán viseli magán azokat a kritériumokat, 
amelyek városi jelleggel ruházzák fel, de az bi
zonyos, hogy ez alkalmas volt arra, hogy a tö
rekvés egyirányban, a nagyvárosok kiképzése 
felé haladjon. Micsoda erőfeszítést tettek a nem
zetek, hogy nagyvárosaik kialakulása bekövet
kezzék és szinte kétségbeesetten látták, ha ebben 
ci; tekintetben nem tudlak elég fejlődést mulatni. 
Ennek a városi kialakulásnak voltak fényoldalai, 
de hamar jelentkeztek árnyoldalai és a fejlődés 
majdnem minden rendszer nélkül történt. Minden 
csak arra irányult, hogy a nép számát duzzaszzák. 
Az egrárnépség, a maga tömegeivel a város felé 
tódulva, tulajdonképpen egyik hatalmas tényezője 
volt a város ilyen kialakulásának. De ugyanakkor 
senki sem gondolt a , városrendezésre, azokra a 

-szociális, gazdasági és kulturális összefüggésekre, 
amelyek nem atomizálásra, hanem nagyobb 
összefogásra vezethetnek. Ennek volt a követ
kezménye az a törekvés, hogy minél kisebb 
területen, minél nagyobb lélekszámot sűrítsenek 

' össze. Valljuk meg, gazdaságilag sem volt helyes 
ez az út, mert egy elvet érvény esi lelt. a telek-

- spekuláción keresztül a spekulatív elvnek minél 
erősebb bevonulását a városi életbe. Ennek a 

..következménye az, hojjy az építkezésnél a város 
kialakulása tulajdonképpen a gazdasági, a szo
ciális követelményekkel, a közegészségüggyel, sőt 
•ok tekintetben a kultúrával is ellentélbe kerül. 
Ennek álapján épültek azok a bérházak, sokszor 
mmden izlés nélkül amelyek nem felellek meg 

közegészségügy legelemibb követelményeinek 
. segi és ez volt az. oke[ annak, hogy siettek puaz- 

titsr̂ i a^ökflt a^ prnjékeket, amelyeket tuljBwdpp* 
képpen meg kellélt volna őrizhi a későbbi idők 
száméra, amit nem e^y külföldi állam kellőj 
időben való közbelépései meg is telt. Ezért ve*

tődölt fel, amikor a városi fejlődésnek ezek a 
rossz hatásai jelentkeztek, az agrár- és az ipar- 
állam gondolata, azaz az a kérdés, hogy melyik 
a helyes út, amelyet követni kell. Látjuk, hogy 
a túlságos illusztrializálódás sok tekintetben meg
bosszulta magát. Azok az államok, amelyek eb
ben a tekintetben az élen álltak, ma visszatértek 
a föld megbecsüléséhez és a reagrárizálás gon

dolatán keresztül akarják közömbösíteni azokat 
a hátrányokat, amelyek abból álltak elő, hogy 
évtizedeken keresztül elhanyagolva a vidékei, 
elmulasztották a helyes városfejlesztést megvaló
sítani. Az. hogy „vissza a röghöz*4, jelszó lett, 
talán erősebb mint valaha volt. Ezek a gondo
latok érlelték meg az egész vonalon a város- 
rendezés gondolatát.

megyegyűlés egyhangú lelkesedéssel 
dr. Ugtfn Lászlót választotta meg
a szarvasi járás főszolgabirájának

i
A járás lakossága nagy örömmel fogadta a hírt 

és várta az állom áson a m egválasztott föszolgabirót

A vármegye törvényhatósága szombaton 

tartotta meg'ezévi első rendes közgyűlését 

a megye minden részéből nagy számban 
egybesereglelt bizottsági tagok részvétele mel

leit. Vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla főispán 

elnöklele melleit megtartott közgyűlés egy

hangú lelkesedéssel választolta meg a szarvasi 
járás főszolgabírójául dr. Ugrin László vár

megyei rr.ásodfőjeirjrzóí. a szarvasi főszolga' 
bíróság helyettes főszolgabiráját. A rrfegye- 

gyűlés zajos ovációkkal üdvözölte az új fő

szolgabírót, aki tartalmas beszédben köszönte 
meg a törvényhatóság bizalmát. Szarvas és 

a szarvasi járás lakossága szombaton délben 
értesüli a választás várt eredményéről és 

mindenhol a legnagyobb örömének adott ki
fejezést. Rövid kéthónapos szarvasi tartóz
kodása alatt nemcsak azoknak szeretetét 
vívta ki, akik vele együtt dolgoztak és vele 
hivatalos ügybén találkoztak, de igazságos

sága, a nép minden rétegének sorsát magán 

viselő emberszeretete, közvetlen és behizelgő 
modora, minden helyi és járási ügyben ki
mutatott érdéklődé9e révén az egész járás 

lakossága fogadta szeretettbe. Amikor hirül 
jött, hogy hétfőn délben érkezik Szarvasra 

feleségével együtt,a zuhogó eső dacára százak 
és százak vonultak az állomásra, hogy jelen 

legyenek. Szarvasra érkezésénél. Az állomás- 

épület szokatlanul mozgalmas volt, kocsik, 
autók sorba érkeztek, elhozva a város és a 
járás vezetőit, de megjelentek ott a községi 
tisztviselőkön kívül a tűzoltók festői csoportja, 

az iparos-, földműves- és munkástársadalom, 

kiküldöttjei is. A berobqgó motoroshoz kivo
nult küldöttség élén dr. Laczay Péter és fele
sége fogadták fez érkező főszolgabírót éb 
feleségét. Feleségének dr. Laczay Péterné 

egy gyönyörű virágcsokorral kedveskedett.a 
járási asszonyok nevében, majd a Levente 

Zenekér pattogó zenéje mellett a váróterembe 

vonultak, ahol-dr. Laczay Péter tiszteletbeli 

főszolgabíró üdvözölte a főszolgabiróság ne
vében az új vezetőt, majd'vitéz Biki Nagy 

Imre főjegyző a, város és a járás tisztviselői 
káta és közönsége nevében emelkedett *8 

közvetlen szavakkal mondott Isten bozpUot

a főszolgabirói:p>árnak. Dr Ugrin Lászlót és 
feleségét a nemvárt és felemelő ünneplés! a 
járás lakosságának sponlán megnyilatkozású 

szerelete könnyekig meghatotta. A Levente 

Zenekar kedves éljen-köszöntése után meg- 

hatódottan szólt dr. Ugrin László főszolgabíró 

a jelenlevőkhöz. Szívből jövő érzésekkel, 
költői emelkedettségű szavakkal fordult a, 
közönséghez « következőket mondva :

Eifogódással, könnyekig meghatoltan 
fogadom ezt a kedves ünneplést. Erre nem 
számítottam, mert a munka gondolatával 
léptem át munkaköröm határát. Nagyon jól 

esik ez nekem és engedjék meg, hogy kife
jezésre juttassam, hogy amikor új munka

köröm területére beléptem és új otthonom 
területére először léptem rá, hogy ebben a 
fogadtatásban, látva a főszolgabírói hivatal, 

a községek képviseletét „ és a közönséget, 
két gondolatomnak .adjak kifejezést. Először 

a főszolgabírói hivatal nem ég és föld között 

lebegő, a völgyi lakók életéből kikapcsolt 
fehér eJefántcsqnttorony, hanem munkahely, 

ahol ellenőrző és irányitó munka folyik. Nem 
önmagáért, de a községekért és a közönségért 

van. A jövőben szerelném kívánni és akarni, 

hogy a főszolgabírói hivatal ajtajain keresztül, 

ahányszor akar, lépjen be az élet, a maga 

valóságában szennyesen, verejlékesen. köny- 
nyesen és lépjen ki, — de nem mini belépett — 
szennytől mentesen, megszépülve, frissen, 
vidáman, munkaképesen.

Másodszor: kizárólag a közös, váll vetett 
munka biztosíthatja az eredményt a főszolga- 

biróhivatal vezetőjének, de munkája nem 
lehet egyetlen ember munkája. Sok munká
ból kell összetevődnie. Itt látom a községek 

vezetőit és azt mondom : íme § vezérkarom ! 

Amikor látom a szemekben a munka iránti 
erős elhatározást, nyugodt vagyok, hogy. azt 

a feladatot, amit a törvény előir, az élei pa

rancsol, teljes egészében meg tudom oldani. 

Én vágyók, leszek, maradok, akinek két hó
napon keresztül; megismerlek. Nem are.Qt, 

álarcot, de lelket hoztam, amely nyitott könyv 
mindenki előtt. Cél; a közérdek, úfiá -a kö- 

telességteljesités. Magamra vonatkozója? kp-



nyörtelen, másoktól is ezt megkövetelem. Az 
-életet szebbé, jobbá, elviselhetőbbé tenni 

mindenki részére, ezt mindenféleképen el kell 

érnünk. Ezenkívül még szeretnék valamit. 

Ügy érzem, magánéletem kezd átalakulni 

közéletié. Ember vagyok. Szeretném még a 
maguk szeretetét. Ezt nem kérhetem, úgy 
ajándékozzanak meg vele, amennyire arra 
méltó leszek. Küzdés a közérdekéri, ez a 
jelszavam és ezzel köszönöm meg, hogy fe

ledhetetlenné telték most megérkezésemet.
Zúgó tapssal és éljenzéssel fogadták az 

egybegyűltek a programot adó szép beszédet, 
majd az üdvözlések után kocsikra üllek és 

a városba hajtottak.

h í r e k
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délétől* 
tót. 10 órától magyar úrvacsoríioszlá.ssal. az újtemp- 
lomban tótnyelvű istentiszteletet tartanak Az ótemp
lomban szerdán délelőtt « tótnyelvü könyörgés után ma
gyarnyelvű irásmagyarázat lesz-

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákmise ifjúsági .szentbeszéddel, 9 óra
kor csendesmise. 10 órakor szentbeszéd, nagymisc. dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

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

Gyógyszertári inspekció

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

—  Helybeli tanárnő, mint tanulmányi felügyelő.
A szegedi tankerület kir. főigazgatója Miklós 

Ida szarvasi ág. h. ev. tanitónőképző-intézeli 
rajztanárnőt a rajzoklatásnak és a kézimun
kának a kerület lanitónőképző-intézeteiben 

való ellenőrzésével bizta meg.
-1- Protestáns egyházzenei konferencia. Hét

főn kezdődőit meg a fővárosban a Deák-téri

ev. leányiskola disztermében a Protestáns 

Irodalmi Társulat országos egyházzenei kon
ferenciája. Az értekezleten Szarvasról Raskó 
Kálmán gimnáziumi igazgató és vitéz Szom

jas Frigyes tanitónőképző-intézeti tanár vet

tek részt.

— A Szarvasi Luther-Szövetség választmányi 
ülése. Az újjászervezed szövetség választmá

nyát Szelényi János elnök február 26-ára az 
Árvaház földszinti tanácstermébe hivta egybe. 

Az elnök megnyitójában vázolta azokat a 

szempontokat, melyek a szövetség újjáalakí
tását tették szükségessé. A mai nemzetközi 

helyzet minden, hazáját féltő polgár köteles
ségévé teszi, hoiíy a világot sarkaiból kifor
dítani akfjró, szélsőséges, forradalmi irány
zatnak itt az országban is gátat vessen. Az 

értekezlet tartalmas eszmecsere ulán meg

állapította a szövetségnek ez évi munka
rendjei és működési körébe belevonta a tanya 

népét is. Megbeszélte egyúttal egy irodalmi 
estély rendezését ist melynek előkészítő mun

kálatait a kultúrszakoszlályra bizta.

— Gyűjtési engedély. A szarvasi ev. egyház- 

község engedélyt kért a vármegye alispánjá
tól, hogy a templomok tatarozására gyűjtést 
indíthasson. A vármegye alispánja engedélyt 

adott, hogy a város kül- és belterületén a 
hivek köreben március és április hónapok
ban az egyház megbízottai adományokat 

gyüjlhessenek.

— Lelkészi meghívás. A vanyarci ev. egy

házközség lelkészéül a szarvasi származású 

Kertész Ferenc ambrózfalvi evangélikus lel

készt hivía meg.

—  Jótékonycélú mozielöadás. A Szarvasi Nő- 

égyiet 1937. március 9-én, kedden saját pénz

tára ''gyarapítására mozielőadást rendez. Elő

adásra kerül a Szentivánéji álom. Ez úton 
is felhívja az egylet jóakaróinak és barátai
nak figyelmét a jótékonycélú mozielőadásra 
és kéri szives pártfogásukat. Előadások dél

után 5 és este 8 órakor.

—  Hazafias ünnepély. A Szarvasi öregdiá

kok Szövetsége március 6-án. szom bátor* 
Budapesten az Alkotmány-vendéglőben haza

fias ünnepélyt rendez, amelyen elnöki meg

nyitó ulán dr. Horváth Dezső mond ünnepi 

beszédet, Németh János szavalni fog, Wim- 

mer Lilla pedig énekkel szerepel.

— Helyszíni vizsgálat lesz a békésszentand
rási duzzasztónál. Tóth György, a vármegyei 

törvényhatóság tagja a szombati megyegyű
lésen a régebben kapott főispáni felhatalma

zásra hivatkozva jelentési tett a békésszent- 
andrási duzzasztógát építésénél dolgozó mun

kások munkabér ügyében. Bejelentene, hogy 
a munkások naponta 0 90—1 10 pengőnél 
többet megkeresni nem tudnak. A bejelen

tésre a megye főispánja megígérte, hogy az. 
aiisoánnal együtt helyszíni vizsgálatot fog tar

tani és szakértői is visznek magukkal, hogy 
a panaszlott ügyben békét teremtsenek.

— Egyszerre hat helyen kezdik meg az út
építést. A  S z a r v a s  —Bekésszentandrás-i útsza

kasznak betonburkolattal való ellátásához a 

rossz idők elmúlta után rövidesen hozzáfog

nak. Először a terv az volt, hogy Békésszent- 

andráson kezdik meg az útépítést, azonban 

hogy az gyorsabban befejeződjön, most úgy 

határoztak, hogy egyszerre hat helyen lógnak 

hozzá és erre az időre lezárják az utat.
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21 kotló
Körösvldéki költők görbetükörben 

Irta : lfj. Zerinváry Szilárd

FÜGGELÉK 

APRÓSÁGOK A KOTLÓK ÉLETÉBŐL

BALALAJKAY LAJOS. 30 verskötete bi-

zonyítja. hogy inkább a mennyiségi, mint a 
minőségi termelés híve. Dalainak az elének- 

léséhez különleges fiziológiai ihlet, neveze

tesen gyomorfájás kívántatik meg.

HÓHÉR JÓZSEF. Első nyers kötetét „Kul

lancsok az ökrök patáién*4 címmel adta ki. 

Ihletét a magyar ugarból meríti, mely az ő 
vidékén tudvalevőleg szikes. Sajátmagáról 

ezeket írja : „Sok minden lehetek fel- és le
felé.** Az utóbbiban mi is egyetértünk vele.

HOL VAN -  HOL NINCS JÓZSEF. A
nyomda ez úton kér tőle elnézést, hogy ver

sének szedésénél csak az első versszakban 

tudta az „a**, az „és“ stb. szavakat idéző

jelbe tenni, de az első versszak qz összes 
idézőjeleket felemésztette. Nevezetes munkái: 

Kotkodács Pél élete, A kacsa csűdjének ki

alakulása. Jelenleg is több kötete fekszik a 

kritikusok előtt; ha a kritika megjelenik, való

színűleg el fog menni örökre a kedve a toll- 

forgatástól.

KALANDOS DEZSŐ. Vígjátékéin és kaba

réin jól nevetnek a külvárosi kocsmákban, 

de a versein még jobban. Mindenki szereti, 

főleg talán azért, hogy jelenleg pihenteti a 

tollát.

NYÖGÖSSY BANDI. Nagyon szeret magá

ról énekelni, ezért első irodalmi pályázatként 

egy kakukos órát kapott ajándékba. Neveze
tes műve a „Hátvéd , amely football körök

ben nagy feltűnést keltett. Szereti a tehetség

telen embereket.

TITKOS VITÉZ. Nevezetes művei: A le

dér szüzek, Az agyar fáradt és A nédbúgá- 

sos kéj a fákon. A short divatjának a vidé
ken való megszervezése az ő nevéhez fűző
dik. Műveli a szép Rózát is. (Sajtóhibákért 

nem vállalunk felelősségei I)

HAGYD EL EMMA I Az Antológia az ő 

bevezető versével indul. Ezt azonban a kötet 
a továbbiak során kiheverte. „Beszélgetés a 

pappal4* című verse napfényre került és egy

házi körökben kínos feltűnést keltett.

FÉLHETSZ MÁR LAJOS. A végtelenség 

forgalmát kutatja, amivel igen lekötelezi a 

Statisztikai Hivatali Légjobb verse a „Fékte

lenség himnusza** című; megnősülése óta 

azonban kénytelen szelidebb húrokat pen

getni. Nevét is valószínűleg a házaséletben 

kapta.

NIHIL (Szülelelt Tapsi-tapsi Gizella l) Ne

vezetes munkái: Ficsúrvilég, Telkem virágos 

ablakéból. El nem küldött levelek (Valószí

nűleg nem bélyegezte fel). Verseit ott őrzik 
minden vidéki ház polcán, de kegyeletből 

úgy, mint a tokaji bort: porosán és felbon

tatlanul.

Ó DE ROSSZ ZSIVÁNY. Az Antológia 

megindulása előtt mindenkit felszólított a rész

vételre és mindenkit bevett, sőt még sajál- 
magét is. Az Antológia kiadása után ötször 
változtatott mór lakást, hogy a rendőri idé
zések elöl megmeneküljön, pedig a magasabb 
helyeken valószínűleg nem is az Antológián, 

csak az ő versein botrónkoztak meg.

PÁRIZSOVSZKY BÉLA. A közigazgatási 

pályára a versei révén lépett. Főmunkéja az 

„Olga énekel**. Versei tévedésből több lap

ban jelentek meg, ő viszont ilyenkor szán* 

dékosan nem mert sokáig megjelenni az em

berek között.

RAZNOCZY MÉLÁNÉ. Lehetetlen a tehet

ségét el nem ismerni, úgyszintén a verseit 

elolvasni. Több lapban szerepelt, mindannyi

szor le is szerepelt. Egyebek hiányában as 

ő versei is jó altatószernek bizonyultak«

(Folytatjuk).



— Ünnepi vacsora az új főszolgabíró tiszte
letére. A járás új főszolgabírójának dr. U^rin 

Lászlónak tiszteletére szombaton este 8 órai 

kezdettel az Árpád dísztermében közvacsorát 

rendeznek, amelyre ezúton is meghívják 

Szarvas és a járás közönségét.

— Dóvaványai munkások a duzzasztónál. A 

békésszentandrási duzzasztó gálépitési mun

kálatainál 50 dévaványai földmunkást is al
kalmazni fognak.

— Támadás Gyula vára ellen. Az ország 

cserkészcsapatai az idei nyár folyamán tör

ténelmi táborozásokat rendeznek. A megyei 
csapatok Gyula vára környékén háromnapos 

táborozást tartanak, amelyen Gyula váráért 
folyik majd a nagy csata. A cserkésztáboro

záson és játékban a szarvasi cserkészcsapa
tok is részt vesznek.

—  Öt utcát köveznek ki Békésszentandráson. 
Békésszentandrás község elöljárósága a most 

megindult Szarvas — békésszeelnndrási útépí

téssel kapcsolatban elhatározta, hogy a már 
meglévő kövesúlon, a most készülő úton kívül 

még három utcát fog kíköveztelni, azonkívül 

a megkezdett betonirozást is folytatni fogja.

— Ünnepi vacsora. A szarvasi Frontharcos 

Szövetség március 15-én este 8 órai kezdet

tel a magyar szabadságharc emléknapján 
ünnepi vacsorát rendez a Polgári Körben.

—  Megismétlik a leventék vasárnapi műsorát. 
A szarvasi Levente-Egyesület 1921. évfolyam

beli szakasza vasárnap este a Levente-Otl- 

honban jól sikerüli műsoros összejövetelt ren- 
dezett, amelyen igen nagyszámú közönség 

vett részt. A műsort a leventék részére e hó
7-énf vasárnap délután 3 órai kezdettel, ön

kéntes adományok mellett megismétlik.

— Jól sikerült összejövetel. A szarvasi izra

eliták Purim-estjüket a múlt csütörtökön ren

dezték meg nagy sikerrel. Az estén elhang

zott beszéd a zsidó polgárság összetartását 
célozta.

— A motoros elé vetette magát. Hétfőn este 

az Orosházáról Szarvasra jövő motoros elé 

vetette magát Valkó Erzsébet 21 éves nagy

szénást varrónő. A motoros a fiatal leányt 

borzalmasan összeroncsolta. A leányt a mo

torosra tették fel, de nemsokára kiszenve
dett. Tettét munkanélkülisége miatti elkese
redésében követte el.

—  Betiltották a gyümölcsfák piaci árusítását.
Ezért forduljon gyümölcsfa, rózsa, szőlő
vessző stb. beszerzésénél közvetlenül Ungh- 
váry József faiskolájához, Cegléd. Kívánatra 
ingyen küld árjegyzéket.

— Baleset egy uradalomban. Ragyel János 
öcsödi lakos, a Joós-féle bábockai uradalom 
bérese trágyahordás közben megcsúszott és 
a kocsi oldala ráesett. A lezuhanó oldalfal 
a béres gerincén okozott súlyos sérülést és 
hasfala is felszakadt. Orvosi gyógykezelés 
alá vették.

— Új iskola Öcsödön. Az öcsödi református 
egyházközség a község tulajdonát képező 
volt csendőrlaktanyát iskola céljára bérbeveszi.

— Elfújta a szól a szemfedélet. A MAVART 
póstájával a múlt héten egy dobozban szem
fedelet szállított egy szarvasi cég az egyik 
csépai temetkezési vállalkozónak. A könnyű 
csomag a nagy szélben a hajnali sötétben 
elveszett az úton az autóbusz tetejéről. A 
szállítójegy megérkezett a csomag azonban 
nem. Hogy hogyan segített magán a csépai 
vállalkozó, azt nem tudjuk. Mint halljuk, 
kedden jelentkezett egy öcsö-tanyai gazda, 
aki a földjén* megtalálta és beszolgáltatta az 
elveszett szemfedelet.
O — P liM irn  míö
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Rövid riport a Szarvasi Levente Egyesület 
műkedvelő-előadásáról

Látogatás az Érik a búzakalász próbáján. - A kitűnő 3  felvonásos operettet 
március 14-én este 8 órai kezdettel adják elő a Vigadóban

Kiküldött tudósítónk jelenti : Előző szá
mainkban már hírt adtunk arról, hogy a hely
beli Leventeegyesület március idusát műkedvelő 
előadás keretében március 14-én este 8 órai 
kezdettel ünnepli meg a Vigadóban. Ezen alka
lommal az „Érik a búzakalász" cimű három 
felvonásos nagy táncos operettet adja elő mű
kedvelőivel. Hogy nagyérdemű közönségünket 
híven tájékoztassuk, kiküldtük tudósítónkat, ki az 
alábbiakban számol be : E hó elsején nem valami 
rózsás hangulatban indultam neki, hogy eleget 
tegyek hivatali kötelességemnek, mivel kilépve 
barátságos odúmból oz ég csatornái bőséges 
áldással öntözték kobakom. Kiöntött ürge mód
jára érkeztem meg a Vigadóba. Az igazai meg
vallva. nem sok reményi fűztem ahhoz, hogy 
akár a rendezőség, de még inkább a szereplők 
közül valakit ott találok, számítva arra, hogy ez 
a kellemes, otlhonmarasztaló időjárás, ha a ren
dezőséget nem is, de o szereplők nagy részét 
otthon marasztalja. Kellemesen csalódtam. A 
rendezőségről nem is beszélve, nemcsak a fő, 
de még a legkisebb szerepű szereplők is teljes 
létszámmal mind jelen voltak. Mikor ebbeli ag
gályomat a rendezőségnek kifejeztem, mosolygó 
választ kaptam: „Szerkesztő Úr nem tudja ugy-e, 
hogy mi nemcsak a gyakorlótéren, de itt is o 
katonai fegyelmet és kolelességtudást tartjuk 
szem előtt. Ezt tudja minden szereplőnk is, kik 
tudásuk legjavát igyekeznek nyújtani, hogy ezáltal 
is előmozdítsák ünnepélyünk sikerét.4* Erűién 
magyaros szeretettel hellyel kínáltak meg s kez
detét vette a próba, mely műkedvelőktől ritkán 
látott, dicséretes önfegyelmezéssel és mindvégig 
gördülékenyen folyt le. A darab ? Erről nem kell 
véleményt mondanom. Hisz az az egész országot 
bejárta s mindenütt tomboló sikert aratott. Mégis 
meg kell jegyeznem, hogy az egyesület céljai
nak megfelelőbbet keresve sem találhatott volna 
jobbat. Prózájában a régi jó idők alakjait sze
mélyesítik meg, kiknek ragaszkodása a magyar 
röghöz oly erős, a magyar levegő mindent át
formáló ereje oly csodálatos, hogy még az ide
genek sem tudnak neki ellentállni S az egész 
nek mintegy kiegészítése a kiváló zeneszémok, 
melyeket az Első Magyar Zenekar Gazsó György 
vezényletével precíz betanulással ad elő, illetve 
kíséri az ének- és táncszámokat, melyeket Bankó 
Sándor oktató (magyar táncok) és Kondacs An
dor (szalon táncok) szakavatott hozzáértéssel ta
nítanak be. A szereplők? őket már régebb
ről ismerjük. Ott látjuk a hölgyek között Szebellei 
Ilus, Czinkóczky Böske, Asztalos Ica és Barecz 
Annuska, a férfi szereplők közölt Kondacs Andor, 
Bankó Pál, Lászlóffy László. Forster Gusztáv, 
Podani János és Dénes József régi, rutinirozott 
műkedvelőket, kikkel együtt a többi szereplők, 
továbbá a hozzáértő rendezőség, kiknek időt, 
fáradságot nem ismerő ügybuzgalma mind biztos 
záloga annak, hogy a nagyérdemű közönség, az 
ezerszemű kritikus várakozásában nem fog csa

lódni s az egyesület ezen bemutatkozása is a 
legteljesebb siker jegyében folyik majd le. Az 
előadás jegyei már kaphatók Nagy Sándor könyv
kereskedésében, Podmaniczky János csemege
üzletében és a Leventeegyesület irodájában.

— Elvesztette a cselédkönyvét. Jordán Antal 

öcsödi lakos 1908. évben kiállított cseléd- 

könyvét elvesztette. Az elvesztett igazolványt 
semmisnek jelentették ki.

— Új autóbusz-megállóhely. A Szarvas—La- 

kytelek közötti autóbusz útvonalon a MÁV- 

AUT Kunszentmárton és Öcsöd között az 

úlkaparóháznál új autóbusz-megállóhelyet 
létesített.

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

deti bolti áron. TELEFON : 16.
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HETENKÉNT
Iijj: OROSZ IVÁN

A  halhatatlan tánc
A lánc halhatatlan. Indulatainknak és ér

zéseinknek o tesl mozgásával való kifejezése és 
mivelhogy indulataink ősrégiek, a lánc ősi vala
mi és mivel érzéseink még sokáig lesznek, a 
lánc az emberi élei végéig megtartja örökkéva
lóságát. A Biblia emlili, hogy a zsidóknak is 
voltak vallásos táncaik, de még előzőleg az 
ősember is, örömének lánccal adhatott kifeje
zési a legyőzött állat vagy embertársa agyon
vert hullája felelt. A lánc ősköltészet. régibb, 
mint a zene, régibb, mint a dal és a lánc 
fejlesztene ki a ritmus!, amely azután átveze- 
iett a hangra, majd a zenére. A görögök a 
táncot kizárólag művészi szempontból művel
ték. Ünnepélyeken, szinielŐadúsokon karddal, 
lándzsával, paizzsal és virágfüzérekkel. fáty
lakkal kezeikben táncoltak. Ili már a művészi 
lánc jön előtérbe, mig a kullúrálatlan népeknél 
az ősi ösztönnek, a vágynak, az örömnek és a 
szerelemnek kifejezője. A göiögöknél Terpsichore 
a lánc múzsája. Rómaiaknál már a tánc vesz
teit művészi elgondolásaiból, náluk már alan
tasabb dolog volt. A középkor minden évszá
zada kitermelte a kor jellemeinek megfelelő lán
cét az egyes nemzeteknél és különösen a re- 
naissance táncai, a sarabande, pavane melleit 
gyorsabb ütemű chacome, passacaille, couranle 
és gique a komoly művészet felé mutatnak. A 
polka, mazurka, polonaise, a keringő, a quad- 
rille, a galopp már e XIX. század láncai, mig 
a lassan előjövő érzések hutásai alatt a XX. 
századunk a tangói, az Amerikából importált 
különféle steppeltet és Irottokat hozla és taní
totta meg reá a falusi fiatalságot is, az örökké 
élő magyar csárdás és csak a tánciskolái bálá
kon bemutatni szokott egyéb palotás, toborzó, 
verbunkos láncok mellett. A négyes is kimúlt 
már, mint az akkori táncok sok mása. viszont 
a táncművészet ismét nagy lendületet és Eisz- 
ler Fannitól, Taglioni Márián át a mai Pavlo- 
váig és Nijinszkyig sok figyelemreméltó értéket 
produkált, lsadora Duncan a modern lánc meg
alapítója volt és Valeska Gertben már a tökély 
felé csúcsosodotl, a mai mozgésmű vészeli rit
mikus torna pedig a nagy tömegeket igyekszik 
megmozgatni az egészséges tánc kifejlődése felé. 
Pázsitzsőnyegen hajlongásokkal és ritmikus torna- 
mozdulatokkal táncolni bizony egészségesebb 
dolog, mint füstös, borgőzö#, sokszáz izzadó 
test között estétől hajnalig ropni a láncokat fel- 
hevülten, izzadtén és magunkra szedni sokféle 
betegségeket. A modern táncok a természetesség 
és szépség mellett az egészségességre töreked
nek és ha még kissé furcsának is hat, de 
örömmel látjuk, hogy az idősebbek se húzód
nak a lánctól, a legkönnyebb és legszórakoz- 
tatóbb tornától, mert bizony Amerikában már 
évekkel ezelőtt is megszokotl voll a hetven éves 
láncoló yenki, aki fiatalos hévvel foxozott és 
steppelt a bállokál és tánciskola parkettjén. A 
tánc hosszú ' időn át a fiatal kétféle neműek 
szórakoztató találkozója volt, most lassan a lánc 
mint tömegsport szükségszerű valami lesz. mely 
az érzékiséget félretéve a természetes tömeg- 
torna kereteit veszi fel. A táncok sokfélesége se 
aggasszon bennünket, mert a tánc halhatatlan
ságában sok célszerűtlen tánc rövidélelű, mig 
a sima vonalakból álló táncok mindig megma
radnak. A négyesnek és a harminckét figurá
ból álló symminek el kellelt tűnnie, mert ké
nyelmetlen volt. de a csárdás, a keringő és a 
tangó vagy legalább is ezeknek az alapmotí
vuma őrök martad, mert nyugodt simaságukkal, 
rítmikusságukkal örökre eljegyezték magukat az 
emberi természettel és tetszéssel. Hol van ma 
már a dédanyáink táncolta quadrill, az anyáink 
táncolta polka és ifjúságunk wan-steppje ? De 
a keringő és a csárdás ma is ét é* virul. Talán 
azért is, mert a csárdás ritmusa belölünk fa
kadt, a keringő zenéjét pedig nem kisebb em
berek, mint a Straussojt közvetítik nekünk. A 
Donauwalzer romantikája nemcsak a régi csá
szárvárost, a dalos Bécset fogta meg hetven év
vel ezettt, de ma ia felcsillan.az első bálozó 
leányka szeme, ha az „An dér Donau, an dér

schönen blauen Donau“ gyönyörű melódiái fel
csendülnek a bálteremben. Meg azután legyen 
bármily érzelgős szövege a legfrissebb slágernek, 
amely új láncra akarja megtanítani a világ fia
taljait és öregjeit, mégis igazi szórakozást csak 
az bg a kunyhó, ropog a nád. vagy a Nem ütik 
a jogászt agyon dallamai nyújtanak a sokszor 
végét vetni nem akaró szuppé-csárdásnak. A 
slágerek jönnek és mennek. Az újabbök amikor 
tetszenek is. már elfeledjük az előbbieket. A 
láncok is jönnek és mennek. Az újabbaknál 
néha még beleakaszkodunk egy már félig elfe
lejtett figurába, de a csárdást meg a keringől 
sohase feledjük el, lalán még kilencven éves 
korunkban sem. A tánc halhatatlan és ha a 
lánc történetén átsiklik gondolatunk és a mai 
modern irányokai látva úgy érezzük, hogy n 
lánc ma már nemcsak férjfogási alkalom, ölel- 
kezesi lehetőség, de egészséges tömegsport felé 
való kialakulás is, igy csak örülhetünk ennek 
és hu még nagyon sok bennük az idegen elem, 
a négeres mozdulat a néger zenékre és disszo* 
nanciális hangzatokra, vigasztalódjunk, hogy min
den nemzet lelkiségének megfelelően termeli ki 
majd magából a néki megfelelő formákat és ha 
majd még jobban ki ludunk szabadulni a ne
hézlevegőjű báltermekből és kávéházakból a 
szabadba, akkor szokszorozoltan teljesiiik majd 
hivatásukat örök életükben A halhatatlan tánc 
szépili életünk és amig táncolni ludilnk és van 
kedvünk reá, addig ne keseredjünk el, még ha 
elkeseredésünkben is táncolunk. A táncolni tudó 
ember megérdemli, hogy a tánc felvillanyozó 
hatása alatt egy szebb élet hajnala virradjon rá.

— Gazdász— diák vivóverseny. Február 28-án 

rendezte a gazdasági tanintézet és a helybeli 

gimnázium egymásközötti vivóversenyét. A 
verseny — mely két részből : csapat és egyéni 

versenyből állolt — mindvégig szép és élve

zetes küzdelmet hozott. A csapatversenyt a 

gazdasági tanintézet nyerte jobb lusarányával. 

Az egyéni versenyben első lett Kálmán György 
gazdasági tanintézeti növendék, második 

Adamkovics Károly gimn. tanuló, harmadik 
Pesihy Gerzson gazd. tanint. növendék leltek. 
Dr. Laczay Péter főszolgabírónak és dr. Készt 
Béla orvosnak, mint a verseny zsürielnökei- 
nek ezúton is hálás köszönetét mond

a Rendezőség.

— MAFC—Turul 2:1 (2:0). A minden ré
szében jobb mezőtúri csapat csak szeren
csével ludla megszerezni a bajnoki pontokat. 
Az első félidőt ugyanis elég erős szél támo
gatásával játszotta a MAFC és igy két gólos 
vezetéshez tudóit jutni. A nehéz talaj azon
ban annyira kifárasztotta a játékosokat, hogy 
a második félidőben már csak Korbely szer
zett gólt és szépített az eredményen. — A 
Turulnak vasárnap pihenője van.

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

deti bolti áron. TELEFON: 16.

F iz e s s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb magyar képesfolyóiratra.

Irodalom, képzőművészei, színház, zene. 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franklin-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: RÉVAY JÓ Z S E F  
K ia d ja : a Franklin-Társulat

írják a legkiválóbb magyar irók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságírók; illusztrálják a 
legjobb rajzoló- és fényképezőművészek.

Évi előfizetés 840 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala. Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. sz.

— Datolyaszölö. (Afus-Ali). Az üde, friss 
csemegeszőlő télen is mily inycsiklandoztató 
lehel, amire eddig csak bor alakjában gon
dolhattunk a hordóban, vagy ha gyümölcs
kereskedőink külföldről hozattak, amit mi 
megfizetni nem tudtunk. E vágyakozásunk 
a Bolgárországból hozzánk kerüli e csodás 
szőlőféleség termelésevei teljesült. Hosszú 
időn ál üdén való tarthatóságát, kemény 
húsa és különleges viaszbevonata teszi le
hetővé. Nálunk épp oly eredménnyel termel
hető, mint eredeti hazájában, hol nagyban 
kultivált, világpiacokat meghódított, s gazda
sági fellendülését e szőlőfajtának köszönheti. 
Szaporításra vesszeje és oltványa garantált 
fajazonos minőségben állami ellenőrzés mel
lett beszerezhető : Zöld Ignácnál Sárkeresztú- 
ron, akinek hirdetésére olvasóink szives fi
gyelmét felhívjuk.

— Családias összejövetel. A Szarvasi Ipa

rosinak Önképzőköre családias összejövetel 
keretében ünnepli meg március 15-ét, az 
Iparteslületben. Az önkéntes adományokból 

fennmaradó tiszta jövedelmet Nagymagyar- 

ország Közepe Emlékmű céljaira ajánlják fel.

— Meg kell büntetni a trágár káromkodókat.
(Beküldött levél). Tekintetes Szerkesztőségi 
Örömmel látom, hogy b. lapjuk a nagyközön
ség köréből jött panaszoknak helyet ad, de 
azt is, hogy a panaszok lehetőség szerint 
orvosoltatnak is. Legyen szabad nékem a 
hatóságok figyelmét felhívni a piacokon, vá
sárokon, utcán trágár káromkodásokkal bősz- 
szúságuknak kifejezést adó egyénekre. Utón- 
útfélen találkozunk ezekkel a csúnyaszájú 
alakokkal és bizony sokszor nők se tartják 
becsben nőiségük parancsolta szemérmetes- 
ségüket. A mostani vásárban alkalmam volt 
több alkalommal parázs veszekedéseket hal
lani, amelyek a legcsúnyább káromkodások
kal voltak fűszerezve, amelyekben a vesze- 
kedöknek nemcsak az ősei, szülei, de még 
az Isten is szerepelt. Belügyminiszteri ren
delet tiltja a csúnya káromkodást, de kell 
hogy tiltsa azt a jó ízlés is, amellyel minden 
jobbérzésű embernek bírnia kell. De ha ez 
nincs, úgy jöjjön a törvény szigora, mert 
gyermekeink állandóan ki vannak téve az 
utcán a káromkodások fertőző hallásának. 
Példás büntelést kell rájuk sózni és a bün
tetést közölni kell az újságban, hogy elmen
jen a kedve minden csúnyaszájúnak a ká
romkodástól. Soraim leközlését megköszönve 
vagyok hű olvasójuk Aláírás.

Egészséges és sikerdűs 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
poMikai hetilapban hirdet



— Légvédelmi tanfolyamon Dr Sinkovics 

Mihály, Szarvas község adóügyi jegyzője és 
tűzoltóparancsnoka kélhetes légvédelmi tan
folyamon. való részvételre Budapestre utazott.

—  A gazdasági tanintézet is részt vesz a 
mezőgazdasági kiállításon. Az Országos Mező- 
gazdasági Kiállításon a szarvasi gazdasági 
tanintézet is részt vesz az alföldi öntözés és 
a gyümölcstermesztés köréből készített mo
dellekkel, rajzokkal, grafikonokkal. Az öntö
zés az Alföld egyik legégetőbb problémája. 
A leghasználatosabb mezőgazdasági és ker
tészeti öntözési módokat mutalja be a mo
dellek egyik része. Másik része a gyümöl
csösben végzendő munkálatokat ábrázolja 
s a gyümölcskonzcrválás legegyszerűbb mó
dozatait. Ezt a modellt kísérő finoman ki
dolgozott rajzok a kártékony rovarok hatá
sát s az ellenük való védekezési módokat 
szemléltetik. A szakoktatási inlézmények pa
vilonjában kerülnek kiállításra a már elké
szített munkák.

— Névmagyarosítás. Janurik János alsó- 

hangonyi kereskedő családi nevét a belügy

miniszter „Jósvai *-ra változtatta át.

—  Közgyűlés a méhészeknél. A Szarvasi Mé

hészkor vasárnap délután 2 órától az állami 

elemi iskolában tartja meg tisztújító köz

gyűlését.

— Cukrot kapnak a szegény gyermekek. Dr.

Tóth Pál m. kir. kormányfőtanácsosnak, a 

szarvasi járás országgyűlési képviselőjének 

interpellációjára a belügyminiszter 17.400 kg 

cukrot engedélyezett a \ármefiye Ínséges csa

ládjaiban a rászoruló gyermekek közt való 

kiosztásra.

— Elmarad a cigánybál. Jól értesült helyről 

tudjuk, hogy a március 7-ére hirdetett ci
gánybál megtartását. közbejött akadályok 

miatt, április 3-ára halasztottak el.

— A Mezőgazdasági Kiáítitásra félárú ked

vezményes utazásra jogosító igazolványok 

ANDERM ANNÁL kaphatók. Ára 1 30 pengő, 

érvényes március 11-től március 31-ig be

zárólag.
—  Háziasszonyok ! Nem kerül pénzbe, még

is a legjobb tésztarecepteket kapja, ha még 
ma kéri a DR. OETKER-FÉLE világhírű 
FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, amelyet 

bárkinek ingyen megküld a gyár: DR. OET- 

KER A. Budapest. Vili. Conti utca 25.

Mii termeljfink az őszi vetésből 
kimaradt területen?

Az őszi mostoha időjárás folytán a 
szokott búzavetésterületből mintegy 15—20 
százalék kimaradt azért, mert szántani nem 
lehetett idejében. Ezek a földek szántatlanul 
mentek a télbe, a legnagyobbrészt szántat
lanul hevernek ma is. Ide az őszibúza vagy 
rozs helyett tavaszi kalászosok, kapások, de 
méginkább takarmánynövények jöhetnek te
kintetbe, bármit is termesztünk azonban, ki
tűnő eredményt alig várhatunk, mert a szán
tadén föld a téli csapadékot nem gyüjthette 
kellőmódon, a gyomnövények szántással való 
irtása is elmaradt, főleg pedig a

föld nem tud beérednl I
Ez annyit jelent, hogy az előző termés

sel elvont növényi táplálékok a lalaj ősere
jéből pótlódni mér nem tudnak, istéllótrá- 
gyánk nincs elegendő, hogy ezekre a _ terü
letekre is jusson, a termesztendő növények 
éhezni fognak.

A főkérdés tehát nem is az, hogy mit 
termeljünk a búza helyén, hanem inkább 
az, hogy, hogyan lássuk el a termesztendő 
növényt táplálékkal. Erre viszont könnyű a 
felelet: műtrágyával gyorsan, olcsón hozhat
juk a talajt kellő termőerőbe. Műtrágyával 
helyrehozhatjuk a természet és ember mu
lasztását.

Kisok bajnoki vivóverseny Szarvason
Nagy érdeklődés nyilvánul meg a  kétnapos vivóverseny iránt

Hiába kötötte gúzsba kezeinket 
az átkos trianoni békeszerződés, a 
magyar kard hire, dicsősége magasan 
ragyog az egész világon. S a magyar 
nemzet szent kötelessége ezl az őse
inktől szerzett glóriát megőrizni, erős- 
biteni, növelni. Ennek a célnak a 
szolgálatában rendezi a Szarvasi Tes- 
sedik Sámuel Középfokú Gazdasági 
Tanintézet a Kisok délkerületi karcl
és tőrvivó versenyét. Nagyszabású, 
népes verseny élvezetében lesz része 
a szarvasi közönségnek. Hiszen a déli 
kerület valamennyi, számításba jöhető 
középiskolája benevezte legjobb vivőit

a versenyre. A csapatbajnokságban 
10 csapat küzd a gyönyörű vándor
díjért : az aranyozott kardért. Az egyéni 
versenyben 44 vivő indul az első he
lyezésért. A verseny a gimnázium 
tornatermében lesz megtartva. Az ün
nepélyes megnyitás március 6-án dél
után 5 órakor lesz. Utána kezdődnek 
az elő mérkőzések. Az elődöntő és 
döntő küzdelmek 7-én, vasárnap dél
előtt 9, délután 3 órakor kezdődnek. 
Belépőjegyek az egész versenyre 80, 
50 és 20 filléres áron a helyszínen 
válthatók. Mindenkit szeretettel hiv és 
szívesen lát a Rendezőség.

—  Iskolánkivüli népművelési előadások már
cius 6— 13-ig. Március hó 7-én a rom. kath. 
elemi népiskolában Fet/.er József pápai ka
marás előadása „A város_ és a falu a ke 
resztény gazdasági éleiben címmel. Március
9  én a róm. kath. elemi népiskolában dr. 
Dörr.yei József ügyvéd előadása „Tájékoz
tatás a lelekkönyvben" cimmel. 9 -én a Mun
kásotthon Szövetkezetben Páler Károly ve
gyészmérnök előadása. 6 -án a m. kir. polgári 
leányiskolában Ormos Olga és Urbán Margit 
tanárnők előadásai, ugyanitt 13-án Paál Samu 
igazgató előadása. Valamennyi előadás nyil
vános, díjmentes és azokon az egyes körök 
vezetői vendegeket is szívesen látnak.

—  Nagy sikere van a Láthatatlan Bál-nak. 
A Szarvasi Frontharcos Szövetség által in

dított Láthatatlan Bálnak igen szép közön
ség sikere van. A Nugymagyarország Közepe 

Emlékmű javára rendezett jelképes bál be
lépőjegyeit a szarvasi hazafiás lakosság meg

értéssel vásárolja, ezzel is kifejezést adva 

hazafias érzésének.
— Népművelési előadás az Alföld fásításáról. 

Szeremley Zoltán erdőmérnök a vármegyei 
népművelési bizottság felkérésére és a békés

csabai m. kir. erdőfelügyelő&ég megbízásából 
a népművelési munka keretében kedden, 

március 2-án előadási tartott az Alföld fásí

tásáról a Szarvasi Szövetkezetben. Az elő

adást a tagokon kivül nagyszámú vendég is 

végighallgatta.

•Érik a búzakalász*
MÁRCIUS 14-ÉN

a Vigadó taraiéban* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A Magyarság kliring-akciójának tagjai
Az alábbi cégek a Magyarság kliring- 

szelvényeit a feltüntetett °/° arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring-szelvé- 
nyeinek felhasználásával, hogy megtakarít
hassa előfizetési diját.

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 %.

Hentes és mészáros Frcska Gyula, Deák 
és Haviár Dani-utca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 %.

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, 
könyvnyomda, könyvkötészet Nagy Sándor, 
Horthy Miklós-út 9 . tankönyvek kivételével 5 /o.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 % .

Villamossági, rádiószerelés és kerék- 
párok: Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 /o.

Vas- és háztartási cikkek: Bárány 
Béla. Kossuth-tér 48. szám. durva éruk ki
vételével 2 %.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben február 26-tól március 5-ig a következő 
bejegyzések történlek. Születtek : Burák István 
és Barát Mária fia István, Czigléczki Pál és 
Nagrant Judit leánya Judit, Skorka György 
és Jeszenszki-Paulovics Mária fia György, 
Nyilas Jenő és Mihalovics Matild fia László- 
József, Behan Pál és Molnár Klára fia Pál, 
ifj. Balczó Mihály és Hipszki Zsuzsanna le
ánya Zsuzsanna, Zsibrita-Fecske János és. 
Török Judit fia György és leánya Judit, Sze
gedi András és Hanyecz (Súlyán) Mária le
ánya Anna, Madarász Mihály és Klimaj 
Julianna fia Miklós. Házasságot kötöttek: 
Bárdi György Konczos Zsuzsannával, Berlók 
Mihály Dudás Máriával, Marosvári György 
Brlás Zsuzsannával, Kiszely Mihály Janurik 
Zsuzsannával, Frank László Valkovszki Er
zsébettel. Elhaltak: Gazsó Pálné Behan Judit 
39 éves, Simkó Gyuláné Feuermann Emma 
64 éves, Czinkoczki Pál 38 éves, Klimaj Já
nos 81 éves, özv. Bartyik Pálné Czesznak 
Mária 43 éves, Medvegy Mária 5 hónapos 
korukban.

Z Ö L D  I G N Á C
Sárkeresztur (Fejér megye) 

Faiskola, erdészeti magvak kivitele«

Datolyaszőlőt AfasiAU 
(Dattero die Bayronth).

Ha minden igényt kieléállő csemegeszőlői 
akar, ezt telepítse!

Bolgár eredetű, hol nagyban kultívált. világ
piacot meghódított ideális csemegeszőlő- 

fajta, mely semmi kívánnivalót nem hagy 
hátra. Bőtermő 1 Közepes növekedésű. 
Aranysárgába játszó zöldes-fehér színezetű* 
nagy, ovális szilvanagységú bogyókkal. A 
fürtjei nagyok, lazák, vállasak. A fürtök 

átlag 1 kg-osak, de akad 1 5 2 kg is. E
nagy súlyt a kevésszámú, de igen nagy 
bogyóknak lehet tulajdonítani. Kemény húsa 
kevés magol tartalmaz, éles késsel szele
telhető. Ize kellemes éfies savanykás, mel- 
lékiz nélkül. Nagy nyomást kibír, szállítást 
jól bírja s még 14 napi szállítás és.tárolás 
után sem észlelhető fonnyadtság, iz, nedv 

és zamat veszteség rajta. Télen át tartható, 
jól értékesíthető ! Kezelése, fagyérzékeny

sége, talajigényei nem nagyobbak más cse

mege fajoknál. Alkalmas tőke, kordon és 

lugas művelésre.

10 db I. a simavessző 3’-- P, 10 db oltvány Berfen-
derin 7 — P, Ripórián 6'— P. 100 db-nél 5 százalék.
1000 db-nél 10 százalék árkedvezmény.

Mis szőlőfajtákról, gyUm ölcsfaoltvtayokról 

árlop külön 1



TÜZELŐANYAGÁT mindig a legolcsóbb napi árban
T a k á c s-f a k e r e s k e d é s b e n

(telefon 47.) szerezheti be. 
Mint az „UNIÓ11 Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező r é s z l e t -  

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

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle 

Elszigetelt ország
ír In : Gulácsy László

Gulácsy László lavaly kiadóit ugyanilyen 

cimű könyvének javított és bővített kiadása most 

jelenik meg. Hogyan lehet agrárország földnélküli 

lakóit földhöz juttatni. Miként lehet a jelenben 

annyira kiszolgáltatott kisgazdatársndalmat olcsó 

szükségleti cikkekhez juttatni és ugyanakkor jó 

árat biztosítani termelvényeinek, azaz, hogy 

boldogulhat ti kisgazda.

Igen komoly kérdések napjainkban I A tele

pítéssel oldja meg a kérdést. A telepilé# paran

csoló szükségesség I Szép, szép. de nincs pénz rá, 

mert a földel meg kell venni, a kis telepet be 

kell ruházni állatokkal, gazdasági eszközökkel, 

no. meg házal is kell építeni — vetik ellene. 

De Gulácsy László okleveles mezőgazda erre is 
megfelel. Bebizonyítja, hogy igenis, elő lehet te

remteni a pénzt az államháztartás legkisebb 

megterhelése nélkül is. Szövetkezeti alapon fel 

lehet építeni a telepeket, ahol n szövetkezeti irá

nyítással, a telep hozadékából, igen rövid idő 

alatt lelörleazlhelik a telepesek a birtokaik vételárát.

Mindezt igen érdekes regény formájában 

tárgyalja Gulácsy. Minden kisgazdát életbevágóan 

érdeklő kérdés és élvezetes olvasmány a könyve, 

mely most van nyomás alatt. 90 oldalon a kö

zeljövőben jelenik meg. Kisgazdák, olvassátok 

ezt a könyvel; ismerjétek meg valódi helyzete

teket és a reményteljes lehetőségeiteket, hogy ha 

vitatkoztok, nektek legyen igazatok 1 T. A.

Hulló levelek. A Magyar Vidék Könyvei 

kilencedik számaként Kisleleky János költeményei 

jelennek n.eg a közeli napokban. A Szarvasi 

Közlöny nyomdájában már nyomás alalt áll a 

hél ives verskötet, amely egy mélyérzésű költö 

sokszínű verseit fogja tartalmazni. A nemes 

egyszerűségeknek, n hazafias és szerelmi lírának 

kedvelői sok örömöt és szépséget találnak majd 

az induló költő költészetében és a könyvre már 

most felhívjuk a könyvbarátok figyelmél.

A Loriállt. A háború utáni ember, az új 

európai ember szimbolikus portréját vetíti elénk 

a rendkívüli tehetség drámai erejével leújabb 

cikkében G jlácsy Irén. Ez az irás az „Uj Idők** 

mai vezércikke. Tragikus kép. de a művészei 

ereje vigasztalóvá teszi az ellentétek fájdalm as

ságát. Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapjának 

gezdag tartalmából kiemeljük Lyka Károly Nagy 

István méllalását. Az „Uj Időkébő l díjtalan mu
tatványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal, 

Budapest, VI., Andrássy út 16. Előfizetési éra 

negyedévre 6 40 P, egyes szám ára 50 fillér.

Vadnai Ló9zló revüje a Színházi Élet új 
számában. A Színházi Elet most hétről hétre 

egy-egy magyar Írónak külön kis revüjél közli a 

lap keretében. F héten Vadnai László revüjét 

hozza a lap. Csupa ötlet, csupa kedvesség és 

érdekesség a revü. A Színházi Élet új számában 

Hatvani Lili a Nemzeti Színház és a Vígszínház 

újdonságairól ad referádát, a Operahéz premier

jéről pedig Hajó Sándor irt kritikái. Békeffy István

* * * * * * * * * * * * * * * *
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Érvényes 1937. január 25-től május 21-ig.
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1310 érk. Gyula városháza ind. 10°°

MeneUegy P 1*10, menettértijegy P 1 '90-
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1 2 40

Szarvas— Öcsöd—Kunszentmárton
# #

Szarvas pályaudvar 

Szarvas Árpád -szálló 

Békésszentandrás
Öcsöd 1 6oq 707 8ii> 154i

Kunszentmárton ind. — 640 7 «  15i&

Menetjegy Bszentandrásra P 0*50. Öcsödre P 1*30, Kunszentmárlonba P 2*—  

Menettértijegy „ P 0 ‘80, „ P 2 ’20t t „ P 3 ’20

— 12ü& I2:,ü -  löouind.
—  l # h 12w 15oo 18io T
—  12D0 13oo 15io 1828 i

51D1310 13b» 15bo 18« érk.
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érk. -  744b 9W 1630 
érk. 640 740 800 16a> 
♦ 628 727 880 16*1 
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4^, 5:w 
I 6,08

5“ —

Kunszentmárton—(Tiszakiirt)—Lakytelek
1 3 « igM jn<j Kunszentmárton érk. 6 tó 7 10 I51a 1680

I 14“ érk. • Tiszakürt ind. $ 10 ; I 14“ |
1 4^ . érk. Utkytél$k ind. — — 15*

Menetjegy Tiszakürtre P= 1 *30* ^kylelekre P 2*20. 
k-MensUé#^ * ’ P 2’—, : » P 3*30.

megírja az egykori és a mai Tündérlaki Sárinak, 

Gombaszögi Ellának és Turay Idának a talál

kozását. Kálmán Jenő az „Egy pohár viz- 50-ik 

előadásának bankettjéről ir. Bécsi cikk számol 

be egy magyar arisztokrata és egy pesti színésznő 

érdekes eljegyzéséről. Guthy Böske a mai párizsi 

éjszakái írja le, Stella Adorján pedig kedves cik

ket ir arról a pesti bankettről, amelyen senki 

sem sér'Ődött meg. Szász Zoltán 0 nő öl álmáról 

irt cikkel. Darabmellékletül u héten Bónyi Ador

ján színdarabját, a „Hódítást,' koltamellékletül 

pedig a „Havi 200 fixM egyik slágerét adja a 

Szinhá/.i Élei. Rádiómelléklet és gyermeklap egé

szíti ki a Színházi Élet új számát, melynek ára 

60 fillér. Kiadóhivatal, Budapest. VII., Erzsébet 

körút 7.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4 — 6 középiskolát végzett fiút

nyomdászstanoncnak
felvesz lapunk kiadóhivatala.

H e ly b e li g a b o n a á ra k
B uzm 1 8 .-  —  —  —
Tengeri rn. 9 50 — 10 —
Árprl (új) 13— — 13 oO
Zab .................. 14*-- 14 50

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

P U B L I K Á C I Ó

Egy hold föld házzal eladó.T KI.. 158.— Ólemetö 
ulalt szőlő eladó. II.. 110. - Hcrcszéna cindó, T IV.. 61.
— - Disznópelyva eladó. I.. 257. — Takarmányrépa el-
adó. 111., 71. "  28 hold föld tunyával clmió. 1.. 162.—
Gazdasági felszerelés eladó, 111.. 266. — Ház eladó, 
Ószénáskcrt. 599. — Ház eladó, I., 431.— Takarmány 
eladó, T 111 . 194. — 1 hold föld tanyával eladó. T Vili., 
32. Jel. Kisszénás 88. — Arpaszalma cl*>dó. T 111..349.
— Takarmány eltidó, T 111., 379.; IV., 92.; IV., 365.; 
IV., 569.; IV., 482. — Ház eladó. II.. 289.; II.. 516.; 
Zöldpázsit, 611. — Tanyást keres, IV., 196. — l hold 
fold Halásztelken eladó, 11., 451.— Bérest keres, 11., 33.
— 2 legelő kiadó, IV.. 379. — Dinnyeföld Macóban el
adó, U 286. — Föld eladó, IV., 474. 

**********************************

A * gal jelölt oa?k h t̂kjfenap közlekedik.

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

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

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

út 9. szám.

. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
Herttél szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott._________________

. Kétszobás-lakás kiadó. 1. kér. 57.

. Eladó jutányos áron $gy teljesen  ̂ új álla
potban lévő kaukázusi dió ebédlőberend^- 
zés. Ugyanott egy jókarban lévő külföldi 
gyártmányú rövid zongora. Érdeklődni lehet 
a kiadóhivatalban._____________.

. Grósz-féle varrógépüzlet helyiség, a postá
val szemben kiadó. ______ _’___________1

. 11. kerület, 144. szárny ház eladó.. r

i 2-t:3 szobás, lakéit mellékhelyiségekkel 
egy üli keresek. Cím a kiadólúyatelban meg
tudható-.
>jün.v,js /v.■ ü.'j , ".'av! ? r l  , ,,j , 11 v1 J,■ ..jn r

wk^xtt ét kitéfi ffAfiY sA ndo *


