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A nagy hét tanítása
Irta: Halász-Szabó Imre ref. lelkész

A nagyhét kiemelkedő eseményei: a 

virágvasárnapi, a nagypénteki és a húsvéti tör

ténetek. E három nap kÖ»,ül egyiket sem lehet 

lélek szerint ünnepelni, ha valamelyiknek az ese

ménye ismeretlen előttünk, E három nap egy

mást egészíti ki s együttesen alkotnak egy 

egészet. Virágvasárnap : virágok, pálmaágak, 

felsőruhák űtrahintésében megnyilvánuló tisz

telet, királlyá emeld alázatosság, hódolat Nagy

péntek : a bosszúálló gyűlölet „feszítsd meg" 

vad ordltozásában megnyilatkozó ítélet, gonosz

tevővé aljasltó rágalom, csalódott, de diadalra 

jutott gőg. Hűsvét: a halálból ismét életre hozó 

aty^t bizonyságtevés a halálra kinzott Fiú győ

zelme mellett. Akit virágvasárnapon uralkodásra 

hívtak, az lelkében — a hozsánna feléje zú

gása közepette már — a nagypénteket szen

vedte, a nagypénteki gyalázkodás, halálrahur- 

colás idején pedig a húsvéti dicsőség fényét 

érezte feléje áramlani. Ez adott neki erőt a 

lealázó Gnnepeltetés elhordozására, bátorságot 

a felmagasztaló keresztrefeszités gyötrelmeinek 

elszenvedésére. Lealázás akart lenni $ virág

vasárnapi dicsőítés; a sátán utolsó erőfeszítése, 

hogy eltérítse a Fiút az Atya iránti engedel

messég útjáról. Győzelem volt a nagypénteki 

kinos halál; a Megváltó teljes győzelme, hű 

maradt az Atya akaratához. Jutalom volt a 

feltámadás: elfogadta az Atya a Fiú gyötrel

meit az emberek bűnéért elégtételként. — Az 

egész nagyhét története példaként tündöklik 

előttünk, keresztyének előtt. Ember, nézz a 

Krisztus példájára életednek minden szaka

szában 1 Ha téged ünnepel a világ, ha ajándék

kal, kitüntetéssel halmoz el, nézz a virágvasár

napi Krisztusra I Megóv az elbizakodottságtól, 

a gőgtől, a mások lenézésétől, mert eszedbe- 

juttatja, hogy virágvasámap után néhány nap 

múlva nagypéntek következik. Ha nagypénteked 

van, ha jószándékodat félreértették, ha hűséged 

jutalmaként' szenvedsz, ha becsületes igyeke

zeted gyümölcse a nyomor, nézz a Golgota 

keresztjén vonagló Krisztusra! Megóv a csüg- 

gedétól, az elkeseredéstől, mert tudod, hogy 

nagypéntek után húsvét, űj élet, dicsőséges élet 

következik már harmadnapra.

Magyar nemzet; volt neked is vlrágva- 

sámapod I A jólét, az előrehaladás, a gazdag

ság idején ünnepelt téged is a‘ hazád határain 

betolakodó szomszédok özöne. Lehintette űtadat 

a dicsőítés virágaival, leteritette útadra ruháit, 

amikor testvéri szeretetet hazudott, csakhogy 

részt adj neki örökségedből. Nem gondoltál 

akkor arra, hogy az ünneplős serege nagypén

teki csőcselékké változik ? Nem gondoltál arra, 

hogy orvtámadók leszoek az alázatosan otthont- 

kérő tömegből?! Ma már világosan áll előtted, 

hogy alattomos ellenséget öleltél kebledre I A 

golgotái kereset alatt, Trianon árnyékában Ülsz

megmart testtel, kifosztottan s úgy szemléled, 

hogy a nemcsak téged, hanem az egész világot 

megcsalt cseh önnálló nemzetté fúvódott fel, 

hullarablásból naggyá hízott az oláh, a minden 

emberies elképzelést fölülmúló kínzástól eszét- 

vesztett rác pedig, amazokkal összeölelkezve 

vad orgiával, kísérteties röhögéssel ünnepel 

hazád púsztulása felet! 1

De azért ne csüggedj magyar népem 1 

Nézz a Krisztusra I Nagypéntek után harmad

napra húsvét következik. A magyar feltámadás 

fénye máris bontakozik, útat tör a sötétségből. 

Űzz el magadtól hát minden kishitűséget I Bíz

zál törhetetlenül életképességedben ! Munkál

kodj becsülettel, Istentől kérve és várva segít

séget. Csak magyar a magyarra ne agyarkodjék. 

Minden társadalmi réteghez .tartozó magyar 

becsülje meg a másikat.

írjuk fel a magyar lobogóra : „Istenért, 

hazáért!“ De írjuk be szivünkbe is e jelszót. 

Még ez se legyen elég. Vigyük be életünkbe, 

ünnepeinkbe és hétköznapjainkba, imádsága

inkba és munkánkba. Így egybeforrva egymás* 

sál s Istennel éljünk Magyarország feltámadá

sáért. Be is fog az következni. Hiszen látjuk 

Jézus példájából, hogy nagypéntek után har~ 

madnapra húsvét következett.

Húsvét vasárnapján tartják meg 
a gazdaifjúság narancs-bálját

A gazdaifjúság nagy érdeklődése már előre biztosítja a teljes erkölcsi sikert

A Szarvasi Gazdaifjak Önképző
köre húsvét vasárnapján rendezi meg 
a Vigadóban nagyszabású narancs- 
bálját, amely iránt a szarvasi gazda- 
ifjúság oly nagy érdeklődést tanúsít, 
hogy az előjelek már előre biztosítják 
a legteljesebb erkölcsi és anyagi sikert. 
Az egyesület gondos és mindenre fi

gyelemmel levő vezetősége a legna
gyobb figyelemmel készíti elő a bált, 
amely 8 órai kezdettel reggelig- fog 
tartani. Zenét a nagyszerűen egybe
tanult, pompás összhangban játszó 
Szarvasi Első Magyar Zenekar szol
gáltat Gazsó György hozzáértő veze
tése mellett.

A  húsvéti szórakozások között első helyen áll 
a kereskedőalkalmazottak műkedvelő-előadása
A „Mit susog afehérakác" c. operett előadása az érdeklődés központjában

A Szarvasi Kereskedőalkalmazot
tak Egyesületének agilis vezetősége 
a nagy és páratlan érdeklődésre való 
tekintettel, húsvéthétfő estéjére ismét 
műsorra tűzte a „Mit susog a fehér
akác" cimű operett előadását. Az 
előadást most is á  Vigadó színház- 
termében e hó 29-én, hétfőn este fél 
9 órai kezdettel tartják meg elsőrangú 
előadásban. A darab szereplői mind

rutinirozott műkedvelők, akik az első 
előadáson is megmutatták ügyességü
ket és képességüket. Szarvas közönr 
sége most is nagy érdeklődést mutat 
az előadás iránt, amit igazol az is. 
hogy a jegyek nagyrésze már elővé
telben elfogyott. A hangulatos, szép* 
zenéjű operett előadásának megtekin
tését olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Sok vendég jön a környékbeli városokból is 
az Egyetemi-Bálra

A  szarvasi egyetem isták húsvétl-bálj

Megírtuk, hogy a Békésmegyei 
Egyetemi-ifjak Köre húsvét másod
napján, hétfőn este 9 órai kezdettel 
azArpád-szálló dísztermében Egyetemi 
Bált rendez. Mivel az idei rövid far
sangon kevés volt a szórakozási le
hetőség, a közönség körében megnyil
vánuló óhajnak elegettévé egyetemis
táink a bál rendezését vették tervbe, 
amely iránt nagy érdeklődés nyilvánul.

l Iránt nagy érdeklődés nyilvánul m eg

meg. Sok vendég ígérkezett már is a 
környékbeli városokból az Egyetemi- 
Bálra és az előjelekből ítélve most is 
pompás szórakozásra van kilátás. Aki 
tévedésből meghívót nem kapott volna, 
az igényelje III. kér., Bethlen u. 150. 
szám alatt. Szarvas közönségét ma* 
gyáros szeretettel várja a bálra az 
egyetemista ifjúság.
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Nagypéntek és húsvét 
kettős arca

Minél nagyobb valamely esemény vagy 
foríéneít személy, annd/ nehezebb róla tárgyila
gos ítéletei mondani. Ez a megállapítás sokszo- 
rozottan áll Jézus Földi működésére, életére, 
halálára és feltámadására. Hiuö és hitetlen, 
keresztyén és pogány ember egyformán láthatja, 
ismerheti a történeti eseményehet, de mig a hi
tetlenben Jézus halála csak a szánalom vagy a 
bosszú érzését váltja ki, addig a hivő mély 
bünbánatra indul és önmagán tud sírni. Nagy
péntek és húsvét, ez a két összetartozó ünnep 
kettős arccal tekint az emberek felé. Adást mulat 
a Knsz/üs-hiuönek és mást a hitetlen léleknek. 
Kinek-kinek az ünneplésében és az ünnepről 
vallott felfogásában rejlik a keresztyénsége. Ma 
nagyon sokan nagypéntek arcáról csak az örökké 
változó korlüneteket tudják leolvasni. Szer/e a 
világon borzalmas csatákban embermilliók pusz
tulnak el és e'szreüéí/enü/ elvész lassanként az 
egyéni élet becse. Arra felfigyelni, hogy ez az 
ember itt, az az ember ott hal megt ma már 
nem időszerű. Ma piacra kerül minden, családi 
életek szentsége éppúgy, mini a munka hűség 
vagy a női erény. Mindennek az értékelésénél 
föltesszük a kérdést, hogy érdemes oolt-e ezt 
megtenni. Érdemes volt-e Krisztusnak halálával 
is megpecsételni tanítását és igazságát. A mi 
korunkban géppé válik az ember és az „egy 
fecske nem csinál nyarat" szállóigével intézzük 
el sokszor Krisztus halálának jelentőségét. Pedig 
a fájdalmak emberének arcáról egeszen masí 
kellene leolvasnunk és mást olvas is le az a 
kisebbség, amely a magú külön-külon egyéni 
élete nagy bajának orvoslására törekszik. Az én 
megváltásomért haltál meg / igy zeng a keresztfa 
körül a megtéri tékozló fiuknak egész sokasága 
boldog ének’ét. OdvSsségükef kereső Nikodéműsok 
és Saulok ódaborulriak a kereszt lábához és 
elindulnak ma is új életútón az Isten felé. Nem
zetek kapnak új erőre és megfordítják a törté
nelem szekerét. Csodálatos is ez a kereszt és a 
rajta csüngő Krisztus bűnbocsánatot hirdet hal
dokló latornak és büszke pogány századosnak 
egyaránt. Húsvél arca is ilyen kettős. Annak a 
modern embernek számára, aki észigazságot 
keres benne, lehet hangulatos tavaszi ünnep, de 
soha nem lesz lelki ünneppé. Iiúsvét az ünne
pek koronája. A húsúéit Krisztus a feltámadás 
és örökélet királya. Itt, ebben az életben, ahol 
értelmünk, életidőnk olyan arasznyi, miért bon
colgatjuk kételkedő és hitetlen kézzel az őrök 
titkokat ? Nem éppen az a legszebb a feeresz- 
tyénségben, amit Isten keze homályba borított 
előttünk ? Bölcsen gondoskodott az Űr: 

mHa percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a 4 végtelen érzete.
S ha ennek e/ragadna büszkesége.
Fog korlátozni az arasznyi lét * (Madách) 

„Ha Krisztus fel nem támadott volna, hiábavaló 
lenne a mi prédikálásunk . . .  de Krisztus feltá
madott .. .“ Csiíu/jon hát el minden kételkedő és 
és minden hitetlen zaj az ünnep áldott napjain 
s az ébredő tavasszal együtt zengje minél több 
boldog ember az élet áldott dalát: „Jézus él, 
én is vele, Hol uan óh halál hatalmad ?" Krisz
tus halála igy életet, feltámadása pedig őrők- 
életet jelent azoknak, akik az ünnepeknek áldott 
arcába beletekintettek. PÁSZ1VR PÁL

ev. teológus.

Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban nagypénteken 
délulén 6 órától magyar. Húsvét vasárnapján a nagy
templomban tót 10 órától magyar, az újtempLojnban tót. 
Húsvét hétfőjén a nagytemplomban tót, az újtemplom- 
bán magyarnyelvű istentiszteletet tartanak, mindkét 
templomban úrvacsoraosztással. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű 
irásmagyarázatot tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban nagypénteken 
délelőtt 10 órakor passió, könyörgések, keresztleleplezés, 
csonkamise. szentbeszéd.̂  Délután 4 órakor Jeremiás 
siralmai, fél 7 órakor szentségbehelyezés. Nagyszomba
ton 7 órától szentelések, mise. délután 6 órakor feltá-

Rövidesen megalakul Szarvason  
a Vajda Péter Társaság

A megbeszélő értekezlet nagy lelkesedéssel mondta ki 
szükségesnek a  Társaság megalakítását

Szarvas és környékének lakossága 
és kultúrlársadalma már régóta hiányát 
érzi egy olyan kulturális szervnek, 
amely a szellemi munkásokat, valamint 
az irodalom- és művészetbarátokat 
egy táborba hózva kulturális munkás
ságot fejtene ki Szarvas és a szarvasi 
járás közönsége körében. Az előzetes 
tárgyalások alapján dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd kir. járásbiró a szarvasi iro
dalommal foglalkozó egyénekei és a 
közismert irodalom és művészetbará
tok egy részét értekezletre hivta össze. 
A szép érdeklődés mellett megtartott 
értekezletet a városháza tanácstermé
ben tartolták meg. Dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd kir. járásbiró megnyitó sza
vaiban szerelellel üdvözölte a meg
jelenteket, majd értékes előadásban 
ismertette az előkészületek munkáit, a 
Társaság megalakításának szükséges
ségét. Budapest központosító törekvé
sével szemben a magyar vidék élet
erejét, különleges értékeit, egyéni izéi 
és nemzeli kulturáltságát fejtegette, 
majd a helyi viszonyok ismertetésével 
egy produktív egyesület létrehozásának 
szükségességet hangoztatta. Vitéz Biki 
Nagy Imre községi főjegyző, a közbe
jött okok miatt távolmaradt járási fő-

szolgabiró, dr. Ugrin László üdvözletét 
tolmáesolla, majd a község elöljáró
sága nevében lett ígéretet a pártfogásra 
és hangoztatta a kultúrtársaság meg
alakításának szükségességét. Orosz 
Iván rövid vázlalban tárta elő a Tár
saság munkaprogramját, majd özv. 
viléz Praznóczy Béláné meleg szavai 
után Wagner Géza gimnáziumi lanár 
ismerlelle a helyi egyesületi viszonyo
kat és a hiléleii, gazgasági és szociális 
egyesülések melleit a kulturális egyesü
lés nagy fontosságát hangoztatta. Dr. 
Dörnyei József megértő szavakkal az 
egyesülelnek elvben való megalakítását 
javasolja, amit a jelenlévők nagy öröm
mel logadtak el és az előmunkálatok, 
alapszabályok elkészítésére bizottságot 
küldtek ki, amelynek tagjai dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd, Wagner Géza, dr. Dör
nyei József, Pataki János, Hegyi József 
és Galambos Dezső lettek. A további 
megbeszélés során Hegyi József, Cho- 
ván József és Bágyoni János a szerve
zésre vonatkozóan lettek indítványokat, 
majd dr. vitéz Zerinváry Szilárd kir. Já 
rásbiró örömteli szavaival záródolt le a 
mindvégig lelkes hangulatban lefolyt 
kulturális értekezlet.

madás. Húfcvét* vasárnapján ‘ö 1 órakor ételek- '«zentd esc. 
fél 9 órakor, cscndesmue. 10 órakor szenlbeszéd. nagy- 
mise. délután 4 ómkor vccscírnye. Húsvét hétfőjén 
ugyanezen sorrendben.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
húsvét vasárnapján délelőtt 10 órakor úrvacsoraosztással 
és délután 3 órakor, az Árvaház dísztermében. Kondo
roson hűsvét hétfőjén délelőtt fél 10 órakor úrvacsora- 
osztással a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

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

—  Jegyzői oklevelet nyertek. Dr. Koltay László 
és dr. Zima István a nyíregyházai közigaz
gatási tanfolyamon jegyzői oklevelet nyertek.

—  Az Országos Ev. Tanáregyesület Szarvason 
tartja ezidei közgyűlését Az Országos Evang. 
Tanáregyesület városunkban legutoljára 1912- 
ben tartotta közgyűlését. 25 év elteltével mosl 
ismét nálunk akarja megrendezni az egye
sület éleiében minden esztendőben kimagasló 
eseményt jelentő évi közgyűlését. A gyűlésen 
a magyar tanárság szine-java résztvesz. A 
gyűlések időpontjául a rendezőség május hó 
16. és 17-ét jelölte meg. A közgyűlés nagy 
előkészítő munkájában úgy a gimnázium, 
mint a tanitónőkéjjzőinlézet tanárikéra veszi 
ki a részét és a rendezés vezetése Raskó 
Kálmán gimnáziumi igazgató kezében fut 
össze. Egy-egy neveléstudományi tétel fel
dolgozására felkért előadók lesznek a nyelvi 
szakosztály gyűlésén dr. Weidlein János, a 
máthématika-lermészettudományi szakosztály 
értekezletén pedig Wagner Géza gimnáziumi 
tanárok. A kongresszus tagjai a gyűlések 
végeztével megtekintik a gazdasági tanintézet 
bikazugi, a gimnázium kondorospusztai gaz
daságát, a gróf Bolza Pal-féle Pepi-kertet és 
a békésszentandrási duzzasztó-műveket. A 
két napra tervezett értekezletek sorát egy 
bankett rekeszti be.

—  Közgyűlést tart a Nemzeti Egység helyi 
szervezete. A Nemzeti Egység szarvasi szer
vezete március 28-án délután 2  órakor vá
lasztmányi, április 4 -én délután 2  órától ren
des évi közgyűlést tart a Polgári Körben.
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— Alföldi költö előadása Budapesten. Számadó 
Ernő, a kiváló békési születesű köilő, i. punk 
kitűnő munkatársa április 7-én délután 5 
órakor a Gyóni Géza Társaságban, Buda
pesten, VII.. Erzsébet-körút 43.. 1. eme r*t, a 
Pátria Magyar írók és Hírlapírók Köre helyi
ségében felolvas legújabb verseiből. A kiváló 
alföldi költő lapunkon át hívja meg a W- 
olvasó-ülésre békésmegyei tisztelőit, baráfait.

— Adomány. A Szarvasi Hitelbank Rész
vénytársaság 1937. évi közgyűlése a hely
beli Kereskedelmi Szaktanfolyam támogatá
sára 40 pengőt utalványozott az iskola igaz
gatósága kezéhez. A nagylelkű adományért 
az iskola tanulmányi tanácsa és vezetősége 
ezúton fejezi ki köszönetét és háláját a kul- 
túr-célokat támogató pénzintézetnek.

—  Közgyűlés. Szarvas község képviselőtes
tülete a múlt héten pénteken délután köz
gyűlést taitott. A közgyűlésen vitéz.Biki Nagy 
Imre ismertette a Józsa Mihály ügyében ki
küldött bizottság jelentését, amely szennt a 
vizsgálati iratok alapján 128*80 pengő káro
sodás érte a községet. Az enyhítő körülmé
nyek figyelembevételével azt javasolta a bi
zottság, hogy a község ne tegyen feljelentést 
ellene. A vizsgálati jegyzőkönyv felolvasása 
után 2 2 ; 1 1  arányban a bizottság javaslatit 
fogadta el a közgyűlés.



Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk lapunk 
olvasóinak, munkatársainak és barátainak.

— Közgyűlés. A Szarvasi Járási Ipartestület 
évi rendes közgyűlését hétfőn tartotta meg 
nagy érdeklődés mellett. A közgyűlés lefo
lyásáról bővebben jövő számunkban irunk, 
amikor az ott lefolyt fontosabb események 
birtokába jutunk.

—  Április 17-ón lesz a „Szuhay“ előadása.
A Szarvasi Nyugdíjasok Egyesületénél nagy
ban folynak az előkészületek a „Szuhay" 
cimű színdarab előadására, amely április 17-én 
kerül szinre.

Alföldi ballada
Irta: BAKÓ JÓZSEF

Dombon áll egy kertes tanya.
Bent a szomorúság iája.
Van Jóskát rajt’ találták,
Nyelvet öltve a világra.

Betűékes szép kamasz volt.
Apja halolt, anyja szegény.
Testvérei búskomorak,
Tanítója öreglegény,
A szomszédok is mind koldusok . . .

Minek élni példa nélkül . . .
Mire kívül virradozna,
Benne már a terv sötétül.
Mikor mennek felkelteni.
Már a légben fent bokázik. 
Sikoltoznak, összeesnek,
Húzogatják a csizmáit.
Nem szakad le, nagyot lendül,
Mint vén harang borús nyelve.
A néma táj nagyot kondult, 
Mindenki az eget leste- 
Az nem felel. Szél ujjúval 
Ingatta az orzott testet.
Mint mikor a macska előtt 
Egeret ráz a rossz gyermek.

—  Iskolánkivüli nepmüvelödési előadás. A 
Szarvasi Nyugdíjasok Egyesületében e hó 
2 1 -én Némethy Samu, az egyesület diszelnöke, 
„A konyhákért kártevői" cimmel tarlóit elő
adást. A hallgatóság figyelmél mindvégig le
kötötte az előadó által ismertetett, képekkel 
illusztrál! előadás.

—  Presbiterválasztás ai  ev. egyháznál. A
szarvasi ev. egyházközség a múlt héten tar
totta meg a presbilerválasztásokal. Hal évre a 
következőket választották meg : Sonkoly
György. Szekera János, Hruska Mihály, Velki 
Mihály, Kiss András, Mravik János, Melis 
Pél, Hipszki György, Dauda Mihály, Uhljar 
Mihály. Kiss Sándor, Czinkoczki Mihály. Sin- 
kovics István, vitéz Tepliczky János, Pová- 
zsoi György, Ribárszky Pál, R^skó Kálmán, 
Melis Mihály, Borgulya János, Czesznak Já* 
nos. Kepenyes György, Janurik János, Jancsó 
András, Rágyanszki Mihály, Frankó Pál, Je
len Mihály, Tusjak Pál, Galálh Pál, Szabolcs

Károly, Janurik János, Sinkovics Pál, Belo- 
potoczki Pál, Frcska Mihály, Janurik György,
Szrnka Mihály, Skorka János, Medvegy Má
tyás, Komár Mihály, Gunda Mihály, Búzás 
Mátyás, Kepenyes György, Kugyela Balázs,
Dobrotka István, Klimaj Pál, Bankó András.
Rafűj János, Lustyik János. Sonkoly György,
Medvegy Mátyás, Janurik János, Belopotoczki 
György. Roszik János, Kasuba Pál, dr. De- 
mián György, Kondacs Pál. Podani György, 
id. Kondacs András, Kozsuch Mihály, Ko
lompár Pál, Pribelszki János. Póltagok : Kli
maj György, Semetka Sámuel, Czinkoczki Já
nos, Molnár László, Palkovics István, Molnár 
Pál, Valkovszki Márton, Kriska János, Kiss 
János, Darida Mihály, Slajchó János, Roszik 
János, Frankó János, Búzás György, Val
kovszki Pál, Kolvan Márton, Tisljar András,
Tóth György, Forster Károly és Tótfalusi Ala
dár lettek.

—  Olcsó bokorrózsát szállít a legszebb re-
monlans, tea- babarózsa fajtákban, 2 0  dara
bol csomagolva, postán utánvéttel 1 0 '— pen
gőért Unghváry József faiskolája, Cegléden, V 
árjegyzék ingyen. r

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolli áron. TELEFON : 16.

Az első alföldi öntöző-kj$érletjtQtep 
Szarvason működik

A* egész ország közönsége, előtt nagy sikere van a Mezőgazdasági 
Kiállításon a szarvasi gazdasági tanintézet értékes anyagának

Az egész ország közönsége felfigyelt a 
szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági tanintézetnek 
a Mezőgazdasági Kiállítás Szakoktatási Csarno
kában Budapesten bemutatott kiállítására, főként 
annak' a ma oly időszerű, gazdasági öntözés 
kérdésével foglalkozó részére. Az összes öntö
zési módokat szemléltető hatalmas, mozgékony, 
valósággal élő modell ez, amit orszégoshirű tan
intézetünk kiváló tanári kara és tanulói félévi 
munkával készítetlek. Rendkívül alkalmas módon 
hivja fel a gazdaközönség figyelmét az öntözés 
kérdésére, szemlélteti annak minden gyakorol
ható módozatát és népszerűsíti az öntözés nagy
jelentőségű gondolatát. A szarvasi m. kir. közép
fokú gazdasági tanintézel, a m. kir. földmivelés- 
ügyi minisztérium, ma még egyetlen középfokú 
gazdasági szakiskolája úttörő és egyetlen min
den gazdasági iskola között a tekintetben is, 
hogy 500 kát, holdas tangazdaságának több,- 
mint negyedrésze öntözhető. A tanintézet szarvasi 
tangazdasága nehéz, kemény, szikes föld. súlyos
bítva a magyar Alföld jellegzetes, különösen nyá
ron száraz időjáráséval. Ez vezette rá a tan
intézet tanári karát arra, hogy mindjárt a meg
alapítástól kezdve, tíz éve részletesen foglalkozzék 
az öntözés kérdésével, lehat akkor, amikor az 
öntözés gondolatával még nagyon kevesen tö
rődtek. Abban, hogy az öntözés szükségessége 
a köztudatba került, sőt a földmivelé$ügyi mi
nisztérium megértése folytén a megvalósulás stá
diumába lépett, határozottan szerepe van a 
szarvasi m. kir. középfokú gazdasági tanintézet 
m(Inkájának. tanintézet először csak egy kis
8 holdas bolg^rrendszerű kertészeti öntözőié le
pel rendezett be, meyd kiterjesztette ezt 1;0 hol
das gyümölcsösének öntözésére is. E mellett kez
dett foglalkozni a kifejezetten mezőgazdasági 
öntözéssel és sikerült e célra, kapnia egy má-( 
suti be nem váll permelező öntözőifelszer l̂ésl és 
szerelnie egy npgy-teljesítményű centrifugál szi
vattyút, amivel traktornjeghetftussal már nagyobb, 
mezőgazdasági művelés alatt ál Jó területen lehe
tett, persze csak úgy. paraszti módon — állandó 
földműnké. nélkQl — öntözni. Az itt. eléri eredr 
ményeinek köszönhette, hogy az első alföldi 
öntöző kísérleti telepet a tanintézet bikazugi tan
gazdaságában — 108 kát. holdon — állították 
fel. E? még tayaly megépült és üzen)be került, 
ez évre csak a csatornák egy részének bérlése 
és egy 17 kai. ho|d terület, rízsleleo építése 
maradt. E telepen most már teljes tudományos 
felkészültséggel folyik egyrészt a kutató m^n^a, 
másrészt a gyakorlati öntögés, hogy annak ered
ményiéit leszűrve ,a létesítendő nagyarányú qp- 
tözéseknél fel lehes*tp hamuim. Nagyjelentő

ségű az, hogy ezt a? első kísérleti öntöző-lejtes- 
pet egy középfokú gazdasági szakiskola, tógaz
daságában létesítették, mert igy. a kik̂ rĈ ő képe
sített gazdák nemcsak az eddig szokása^ gaz
dálkodási tudást szerzik m^g, bax̂ em az iu, 
irányt képviselő és igen nagy szaktudást ig&iŷ Q_ 
speciális öntözéses gazdálkodási mádnak is a 
mesterei lesznek, ök lesznek tehál ennénk az új 
gazdálkodási ágpak első s^akemble^. A kjiűnő 
kiállítási anyuig a birálóbizottsáp részéről 
tető elismerésben részesült és, az isftflle HÍ.fl 
sikere csak öregbíti tanintézeteink. orp̂ áffQŝ n jó 
hírnevét.

— Elmaradt közgyűlés. A S^ryas.i Sakkor 
elmaradt 
kedden 
fél Ó
befejeződött s az első ívét hejy^tl,' mi^el. 
hol.tyersenyben végeztek köz ̂ m é r 
kőzést játszik mé£ s curvalyi  ̂töpt j^ntegy- 
ségel ér el, az nyeri el a bajnoki címet. 'A 
helyezés a következő : 1 .—2 . Szirpny é;s Ja: 
nurjk 9 — 9 pop*. 3. Podrr^anyif;zki SV2 porit.
4. Kov.ács 7 V2 pont, 5. tuslyik 6 Va ^ont*
6.-7. Dankó és Urbancspk 5—5 ppnt, 8.pe? 
hér 4 ponl, 9,-10! Daridg és Szappanos2V.2 
pont, 1 .1 . tutócs IV2 pont, 1 2 . Kphút 1 pont.

— Közgyűlés. A Szarvasi Iparosinak Ön
képzőköre rendes évi közgyűlést tart április 
4 -én délután 2  órától egyesületi helyiségébe?** 
Rendes tárgysorozat és lisztújitás.

-  Baj van a  pQr^örlfiropBXUkkflJ, (BeknJsler 
telt.) Tekintetes S^ecH^tpségJ N^s^on, szé
pen Kérem szíveskedjenek lpy^l^ivet közölni

.. a, rnejjprdijjqK díUelgtlöokégt tö 
qtcában és bármenngifeis. vigyápw. 
többször, is rápjpprolják a
ass^pnypK éa cselédlányok az- a^al^KJJQi a, 
pottörJőfongycot. A szobák pp^tr/ís j^rjákaí 
utcán iskolába irieqő gyeijrT^kekie. W; a, íd- 
nőtfe&re 3WQsenek. -figyol^ííne),. p ^ ig  újjy. 
tudpni, hqgy ez a. cselekedet kipágá^t Képez. 
Egészségügyileg: is igen ki(QgásqU}0Í.9 dflíötl 
ez, agérl ezen a. helyen Hivoij} f$l. a, O&ci* 
asszonyok figyelmét gondatl^n^i^t 
kezmónyeifie. Megfqlel.őbb lepne a poj;o&,rQr)r
gyokat az udvarbaj), k i*^ '-  nem e^dig. a. 
já ro ^ lő k  fejére. rnart bizony Qz£ri könpy.en 
büntetés i?. jéí. Abb^n ^ ternéijy^en. hpgy l̂ - 
velon), nyomén rninđeo b iM «0 
csők lesznek kiadva és _ ’VT'iniífflri JlL- 
sági beavatkozásra, tisztelettel aléirés.



HETENKÉNT
I ija ; OROSZ IVÁN

A méhek tanítása
Idestova több mint harminc éve élek mé

hek közölt. Zavartalan szép gyermekségem boldog 
éveit méhek zsongása andalította, óráimat gyerek
játékaim közölt hol friss akácméz, hol ikrás, 
megcukrosodolt liszlesfűméz édesilelle. Gondola
taimban de hányszor olt járok a régi, Deák 
Ferenc ulcai házunk kertjében volt hatalmas, 
félköralakú méhesben, ahol édes jó apámnak 
50—80 méhcsaládja dolgozott szorgalmason. Mint 
kisgyermek újra ott játszogatok a mindig tiszlára 
sepert, cifrára festett méhes előterében, az egyik 
sarokba állított hencseren hancúrozgatok, a rá- 
teritett pokróc kemény-puhaságán, a pipatórium 
alatt, ahol a sok pipák glédában várták apá
mat délutáni elmélkedésre, csendes szundilga- 
tásra, a méhekkel való foglalkozásra és elbeszél
getésre. Már akkor feltűnt nekem, hogy édes
apámat minden zajos társaságoknál, kinti dolgok
nál, napi politikánál és emberi híreknél jobban 
érdekli az 6 méhese, amely előtt bazsalikom és 
rajfű, estike ontotta illatát és csak ma tudom 
megérteni, látva a külvilág Kok hiábavalóságát 
és hamisságát, a szegénység tiszta örömeil. a félre* 
állás nagy lelketnyugtató érzéseit, a világi hiú
ságokról és örömökről való lemondás értékeit. 
Ott játszadoztam én is a méhes egyik sarkában 
fakardommal, karikásostorommal, palatáblámmal 
és meséskönyveimmel, és most is magam előtt 
látom édesapámat, amint órákhosszat bontogatja 
a képtárakat, nézegeti a méhcsaládok sokezernyi 
sokadalmát, a tavaszi hűvösségben meggémbere- 
dett egyegy méhecskét hogy melenget uijai kö
zött. Majd én is beállók melléje, leguggolok a 
kereltartó-állvány mellé, jó atyám mellé és együtt 
forgatjuk ki-be a kereteket. Máskor meg a ko
csira rakott káplárokra ülünk fel, ha leszáll az 
esle és a nyári langyos-meleg éjszakában kocsi- 
zunk ki Nagyrétre. Ha a kocsirázástól valame
lyik kaptár kihasad, magam tapasztom be a 
magunkkal hozott sárral és ha egy-két méhecske 
meg is csipdesi az arcomat, a kezemet, oda se 
neki, vigasztal jó apám mosoiyszavakkal, hogy 
nem leszek majd reumás. Pár hét múlva már 
pergetni megyünk ki a bumlizó vicinálison és 
hordom a teli lépeket, forgalom a pörgettyűt, né
zegetem a kannákba gyűlő édes mézel, finom 
lépesmézeket kapok fáradozásom, a csípésektől 
való szenvedésem jutalmául és amikor hazavei 
az este' bennünket, mar a vacsora se kell, drága 
anyám karjaiban alszom el otthon é> alszom 
egész éjjel oly nyugodtan, mint a tej és olyan 
édesen, mint a méz. Azóta hej. sok szép idők, 
sok rossz idők jöttek, mentek. Szüleim is más 
házba költöztek, a gyönyörű nagy méhesnek is 
csak az emléke maradt meg és az a pár kap
tár, amelyben még jó apám őrizget pár csalá
dot. A rossz idők, a viszontagságos esztendők, 
a háborús és háború utáni évek keserű napjai, 
nélkülözései, gondjai megfogyasztotlák apám igazi 
barátait, a méh eket. Azóta én is messze jártam, 
sokfele sokféle világot láttam, örültem, szenved
ted és mindig csak tapasztaltam. És összegezve 
eddigi életem tanulságait, nem tudok jó atyám 
egészséges és a természetbe kapcsolt életfilozófiái 
tanításánál többet mondani. Az emberek sokféle 
fajtaságát és érzésnyilvánulásait lassan elkerülve 
én is a természet és a magányosság szelíd és 
mégis boldogító egyszerűségébe húzódom félre, 
félreállva a törtetők, a mindenben rosszat kere
sők, a becsületes szándékot félregáncsolók előtt. 
Megszoktam, hogy senki vagyok a nagy minden- 
ségben, senki az emberek között és senki a nagy 
természetben, amelynek millióm csodájának egv 
mákszemnyije milliószor többet ér minden földi 
hiúságoknál, címeknél és rangoknál. És magá
nyosságomban a jóság, az igaz barátság és a 
szeretet is megtalál, mint ahogy megtalálnak most 
is az én kis méhecskéim, akik, amikor nekem 
vigasztalást és szelíd örömöket szereznek, gyer
mekeimnek — mint egykor nekem — apró szó
rakozásokat és sok éltető, teslfrissitő és ajkat- 
ízesítő mézet adnak vigasztalásul mindazokért a 
dolgokért, amiket szegénységem miatt én nem 
tudok megszerezni nékik.

— Közgyűlési hirdetmény. A Országos Front
harcos Szövetség Szarvasi Csoportja április
11-én deleiőtt 11 órakor Szarvason, a Gazda 
Körben évi rendes közgyűlést tart. Tárgyso
rozat : Elnöki megnyitó, az Országos Elnökség 
képviselőjének felszólalása, titkári jelentés, 
pénztári jelentés, számvizsgáló bizoltsági je
lentés és felmentvény, részleges tisztújilás és 
fogadalomlétel, esetleges indítványok, elnöki 
zárószó.

— Értesítés. A Békéscsaba —Kunszentmár
ton állami út Szarvas és Békésszentandrás 
közötii szakaszát a folyó hó 21*ével kez
dődő ú!építési munkálatok tartamára az ille
tékes áilamépitészeti hivatal a forgalom elöl 
elzárta. E munkálatok tartama alalt a Laky- 
telek és Szarvas közötti autóbuszjáralok csak 
Lakylelek és Békésszentandrás, az Öcr.öd és 
Békéscsaba közötti autóbuszjáratok pedig 
csak Szarvas és Békéscsaba között közle
kednek.

— Április 10-én kezdődik az új oszlálysors- 
játék, óriási összegek nyerhetők ismét és sokan 
lehelnek váratlanul gazdagok. Nem szabad 
a REMÉNYSÉGET feladni, mindig törekedni 
keli az embernek és lehetőségeket keresni, 
hogy hátha most a „SZERENCSÉS VÉLET- 
LEN“ sikerűi. Mindenkinek és minden egyes 
sorsjegynek egyforma nyerési esélye. NYERNI 
azonban CSAK ANNAK LEHET, AKINEK 
SORSJEGYE VAN I Vegyen vagy rendeljen 
tehát egy sorsjegyei MÉG MA bármelyik fő- 
árusitónál. A' hivatalos árat: 3 7 2 , 7, 14, 28 
pengői van idő megfizetni a húzás előtt.

— TTC—Turul 3:2. A Turul vasárnap Tót
komlóson játszóit bajnoki mérkőzést és olt 
a TTC-lól minimális gólarányú vereséget 
szenvedett. — A Turul húsvét vasárnapi prog
ramja lapunk zártáig még ismeretlen volt.

—  Az iparos nem kötelezhető könyvvezetésre.
A pénzügyőrség vizsgálata során egy hely
beli iparos kérdést intézett hozzánk az ipa
rosság könyvvezetésére vonatkozólag. Eljár
tunk az ügyben a szarvasi pénzügyőrségen, 
ahol azl a felvilágosítási kaptuk, hogy iparos 
nem kötelezhető könyvvezetésre, de ha köny
veket vezet, úgy köteles azokat az adóhiva
talban hitelesíttetni.

— Datolyaszölö (Afus-Ati) a csemegeszőlők 
királya: Minden igényt kielégítő, középérésű 
és bötermő fajta. Csodás, nagy, lazafürlű és 
bogyójú, keményhúsú. kellemes arómájú, jól 
tarlható és szállítható. Magas áron értékesít
hető. A jelen kor legértékesebb csemege
szőlője.* 20 db simavessző 6  P, 15 db hazai 
gyökeres 6  P, 10 db oltvány Ripárián 6  P, 
10  db Berlanderin 7 P. Kérje tanulságos le
írásomat s árlapomat más fajokról, gyümölcs- 
oltványokról. Zöld Ignác, Sárkereszlur, Fejér 
megye. Komoly összeíró ügynököket minden 
községben keresek.

—  Megjelent a Színházi Élet húsvéti albuma.
Ünnepi tartalommal jelent meg a Színházi 
Élet 320 oldalas húsvéti albuma. Zilahy La
jos gyönyörű vezércikke vezeti be ezt a szá- 
. mot. Külön csemegéje ennek az ünnepi szám
nak Hatvány Lili bárónő „Pillanatnyi elme- 
zavar- cimű kis regénye. Darabmelléklet a 
„Művész Színház*4 idei legnagyobb sikere 
wEgv pohár viz“. Kottameiléklet: Life is a 
song cimű világsláger. Nagy irodalmi, divat, 
film, otthon, konyha, ádámf sport, társaság, 
kozmetika és rejtvény rovatok. Kézimunka- 
minta, gyermekujság és rédióviiághiradó egé
szíti ki a Színházi Élet szenzációs húsvéti 
albumát, melynek ára 80 fillér. Előfizetési 
dij negyedévre 6 50 pengő. Kiadóhivatal : 
Budapest, VII., Erzsébel-körút 7.

Kóczy divatáru-kereskedő 
közleménye

Egészen príma férfiöltöny-kelmék, menyasz- 
szonyi kelengyék 6  havi folyószámlára vásá
rolhatók, azonnali fizetésnél minden cikkre

• 1 0  százalék engedmény levonható. 
FÖNIX-gallér tucat-vételnél 4 hóra beosztva 

fizethető.
Megrendelt kelengye *a kirakatban meg

tekinthető.

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

deti bolti áron. TELEFON: 16.

Termeljünk mesterséges 
takarmánynövényeket

Vidékünkön annyira általános a búzater
melés, amely az elmúlt évben aránylag elég jól 
ki is fizette magát, hogy sokan voltak olyanok, 
akik az 1936 -37. évre még nagyobb területe
ken szándékoztak búzát termelni. Ez azonban a 
legtöbb helyen csak jó szándék maradt, mert a 
korán beköszöntő őszi esők, azután pedig a hir
telen beálló tél, országszerte és idő előtt nagy 
területekről szorította ki a velőgépeket s igy 
bizony sok búzának szánt terület az Ő98zel üre
sen maradt.

Az elmúlt évben mindenesetre minden gazda 
megtalálta számításait, de azért ha most nem 
tudott akkora területeket bevetni, mint amennyit 
szeretett volna, nem kell kétségbe esni, egyrészt 
azért, mert kérdés, hogy a következő esztendő
ben is olyan jó lesz-e a búza hozama és még 
nagyobb kérdés, hogy meglesz-e majd annak a 
jelenlegi jó ára. Nem lehet az egész gazdálko
dásunkat a búzatermelésre építeni, ezenkívül leg
alább még egy olyan vagy esetleg biztosabb 
alapot is kell létesíteni, ez pedig az állattenyész
tés. Az okszerű állattenyésztés pedig nem kép
zelhető el megfelelő takarmánytermő területek 
nélkül.

El kell ismerni, hogy vidékünkön nagyon 
szépen terjednek a mesterséges takarmányokkal 
bevetett területek, különösen a lucernások, azon
ban a meglévők még kevésnek bizonyulnak. Ily 
körülmények közöli tehát a búzának szánt, de 
az időjárás moslohasága miatt be nem vetett te
rületekre okvetlen takarmánynövényeket vessünk, 
hogy Szarvas vidékének szépen megindult állat- 
lenyészlése tovább is fejlődhessék. —i. —gy.

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben!
A Magyarság kliring-akciójának tagjai

Az alábbi cégek a Magyarság kliring- 
szelvényeit a feltüntetett °/o arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring* szel vé
nyeinek felhasználásával, hogy megtakarít* 
hassa előfizetési diját.

Angol űriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenculca 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-úi 9, tankönyvek kivételével 5%>.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 °/o,

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok : Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 %>.

Vas- és háztartási cikkek : Bárány 
Béla, Kossulh-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2  %.

4—6 középiskolát végzett Rút

nyomdászvtanoncnak
felvesz lapunk kiadóhivatala.

Új „ k á v é h á z "
üzememet megnyitottam Szarvas, Kossuth 
Lajos utca 33. szám alatt. (Tűzőreéggel 
szemben. Kitűnő ételekről és italokról gon
doskodva, szolid árak és szolid kiszolgá
lás. Borravaló nincsen. Minden este első
rangú cigányzenekar hangversenyez. Zár
óra reggel 3 órakor. Szives látogatást kér

Giray Pál
tulojdoao*.



még nincs osztálysorsjegye, siessen venni vagy rendelni, meri a nyerési 
esélyek is páratlanok.

gazdag szeretne lenni, ne mulassza el a fenti ajánlást I 8 6 .0 0 0  sorsjegy 
közül 43.000 darabot okvetlenül kisorsolnak.

súlyt helyez arra, hogy állandó jó érzése és reménysége legyen, 
rendeljen azonnal egy sorsjegyet I

nem nyert eddig oszlálysorsjegyen, ne c s ü g g e d j e n *  ne adja fel 
a r e mé n y i ,  meri a szerencse forgandó.

bármily okból nem óhajt résztvenni az új, április 1 0 -én kezdődő sorsjátékon, 
küldje azonnal vissza a kapott sorsjegyei, különben kárt és veszteséget okoz I

gazdag szerelne lenni, ne mulassza el sorsjegyét április lOién kezdődő
húzás elölt kifizetni.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben március 19—25-ig a következő bejegyzé
sek történtek. Születtek : Misurda András és 
Kondacs Katalin fia János, Demcsák And
rás és Bohus Etelka fia József, Bakulya 
András és Ribárszki Zsuzsanna fia András, 
Melian Pál és Filip Mária leánya Anna-Mar- 
git. Sárkány Pál és Pljesovszki Judit fia Já
nos, Gulyás György és Roszik Zsuzsanna fia 
György. Valach Pál és Frankó Mária leánya 
Mária, Magyar András és Maglóczky Zsu
zsanna leánya Mária, Novodomszki Pál és 
Trabach Zsuzsanna fia Pál, Becsák Béla és 
Kovács Margit leánya Man*ü-K!ára. Házas
ságot kötöttek : Arnóczky Mihály Krajcsovics 
Zsuzsannával, Brusznyiczki András Oncsik 
Zsuzsannával. Grexa János Bankó Erzsébet
tel, ifj. Maglóczky János Kasik Máriával. 
Elhallak : Özv. Ács Györgyné Konya Regina 
53 éves. Kozsuch Gábor 45 éves, CsiJik Já
nosné Kovács Anna 79 éves, Pribdszki And- 
rásné Medvegy Mária 56 éves, Sárkány Já
nosné Uibancsok Judit 59 éves, özv. Kriska 
Istvánnó Kunstár Erzsébet 76 éves, özvegy 
Garai Györ^yné Mihálik Anna 81 éves, Kon- 
dacs Andrásné Makan Erzsébet 64 éves, 
Skultéli János 3 hónapos korukban. Holltá* 
nyilvánilotlák PJenlri Mihály 20 éves köz
legényt, aki a harctéren hősi halált halt.

—  Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, 
mégis a legjobb tészlarecepleket kapja, ha 
még ma köri a DR. OETKER féle világhírű 
FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, amelyet 
bárkinek ingyen megküld a gyár : DR. OET- 
KER A, Budapest, VIII., Conti ulca 25

„Szerencsés lesz fia lánya, ha sorsjegyét 
Hechtnél váltja11. Rendeljen levelezőlappal Bu
dapest. Andrássy úl 3.

— Birkozóverseny. A Szarvasi Levente- 
Egyesület birkózói az orosházi birkózókkal 
mérték össze erejüket, az alábbi eredmények 
melleit: Légsúly: 1 . Sándor, Szarvas. 2 . Ba
kos, Orosháza. Pehelysúly : 1 . Pop, Szarvas, 
2. Méhes, Orosháza, 3. Melis, Szarvas.- Köny- 
nyűsúly * 1 . Lilauszki. Szarvas, 2 . Szivák, 
Orosháza, 3. Balázs, Szarvas. Kisközépsúly :
1 . Dér, Orosháza, 2 . Fehér, 3. Kun, Szarvas. 
Nagyközépsúly : 1 . Csapó, Orosháza, 2 . Kriska, 
Szarvas.

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

Faiskolay erdészeti magvak kivitele. 

Datolyaszőlő, AfuftiAli 
(Dattero die Bayrontk).

Ha minden Igényi kielégítő csemegeszőlői 
akar, ezt telepítse!

Bolgár eredetű, hol nagyban kultivált, világ
piacot meghódított ideális csemegeszőlő- 
fajta, mely semmi kívánnivalót nem hagy 
hátra. Bőtermő I Közepes növekedésű. 
Aranysárgába játszó zöl'des-fehér színezetű, 
nagy, ovális szilvanagyságú bogyókkal. A 
fürljei 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. Kérvény húsa

- kevés magol tartalmaz, éles késsel szele
telhető. Ize kellemes édes savanykás, mel- 
lékiz nélkül. Nagy nyomást kibir, szállítást 

Jól birja 8 még 14 napi szállítás és tárolás 
után sem észlelhető fonnyadtság, iz, nedv 
és zamat veszteség rajta. Télen át tartható, 
jól értékesíthető I Kezelése, fagyérzékeriy- 
aége, talaj igényei nem nagyobbak más cse
mege fajoknál. Alkalmas tőke, kordon és 
lugas művelésre.

10 db 1. a simavessző 3’— P, 10 db oltvány Berlan- 
derin 7‘— P, Ripáríán 6*— P. 100 db-nál 5 százalék, 
1000 db-nál 10 százalék árkedvezmény.

Más szőlőfajtákról, öyUmölcsfaoltványokról 
árlap kíllön 1

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle

Hulló levelek 
Kisteleky János versei

Az az őszinteség, amely Petőfi Sándort a 
világ legnagyobb költőjévé, az az egyszerűség, 
arrteiy Szabolcska Mihály nevét halhatatlanná 
lelte az irodalomban, mindig előkelő helye! biz
tosítanak azoknak, akik velük élnek. A kollektív 
érzéseken felülemelkedni akaró deformis szub
jektív megnyilatkozások, a természetességtől el
távolodott újszerűségek a legtöbbször csak külön
böző izmusokat tér mellek ki, amik a természetes 
emberitől lávolesve, csak mosolyt, eselleg bosz- 
szankodást értek el, de a művészi halhatatlan
ságot önmagukban temették el. Az örök szép
szépségek titkai a közvetlenségben, az egyszerű
ségben vannak és ezeket a titkokat bensőjéből 
hozza elő Kisteleky János,most induló költő is, 
akinek Hulló levelek** cirpű hétives verskötetét 
most olvastam végig. Végtelenül egyszerű, de 
örök érzések, míndannyiónk lelkiségét kifejező, 
közvetlen hangulatok adják az alaphangot ezek
hez az egyszerű formájú versekhez, amelyek 
úgy csoportosulnak, keverednek a kötetben, mint 
tavaszi mezőben, rétben á sokszínű, egyszerű- 
gükben is oly bájos, kedves mezei virágok. Az 
egyszerűség leszűrt nemességével (árja ki lelkét, 
szivét ez az induló költő, aki bátor lépésével az 
olvasó szeretetébe lopja be magát. Nem keres 
újszerűséget se tartalomban, se formában. Ír, 
mert írnia kell és úgy ír, ahogy a szíve diktálja, 
ahogy az érzelme súgja közvetlenül, költői ci- 
comáktól, formabeli különcködésektől mentesen. 
Egy évszázaddal ezelőtt írtak ilyen verseket ná
lunk, talán Szabolcska Mihály volt ennek az is
kolának a legőszintébb és legutolsó tagja, ám 
Kisteleky János verseiből látjuk, hogy mindig 
megismétlődik minden, a költészetben is a szép 
nem nézi az újszerűségei; ha eg£ őszinte jó ember 
egyszerű érzéseiről van szó. És oly jól esik 
visszamenekülni a sok aszfalt- és gépromantika 
után azokba az időkbe, amikor az életproblé
mák nem voltak oly súlyosak és a lírai költő a 
hazaszeretet, a szerelem, a barátság és a cso
dálkozás örök tiszta húrjain zengte énekét. Az
óta már beszélgettünk eleget a líra haláláról, a 
poézis elmúlásáról, de hiába, amig az emberi

szív sziv marad, az emberi lélek eszményeit, a 
szépség, jóság.' igazság szolgálják, addig nem 
halhat meg a dal. Kisteleky János őszinte költé
szete ezeket igazolja és amikor nemesveretű 
poémáit boldog békességgel olvassuk, jusson 
eszünkbe az a bizonyosság, amely reményke
désünknek erős alapja, hogy el fog jönni, meri 
el kell jönni egyszer újra a boldog békés idők
nek, amikor a tiszta líra újra elfoglalja az őt 
megillető helyet a inai elkakofonizált, kificamo
dott ritmusokkal szemben.

„Szeretnék sok-sok szépei irni 
Fel-fel az égig szárnyaló!.
Elfeledve küzdelmet, múltat 
És mind-mind a rideg valói-, 

írja Kisteleky János egyik versében és kérjük, 
hogy igyekezzen velünk is elfeledtetni mindeze
ket. És ha sikerül, ha csak addig is, amig köny
vét olvasgatjuk, úgy elérte célját. A kötetből kü
lönösképpen a bevezető vers, azonkívül az 
Anyám, Mária, Mit ér ? Királyföld, az én kis
falum. Szeretnek sok-sok szépet irni. Felkiáltó 
jel. Halottak napján a legszebbek. Dalszövegei 
kedvesek, hangulatosak, zenében ringok. Brú
nó vszky na k pompás rajzával díszített fedőlap 
mellett a könyv művészi egybeállítása, a nyom
datechnika előrehaladását igazoló munka, a 
Szarvasi Közlöny könyvnyomdájának szakava- 
lottságát és készségéi dicséri. A hétives verskötet 
a Magyar Vidék Könyvei kilencedik számaként 
jelent meg és 2'50 P-s árban Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében szerezhető be Szarvason.— o —

—  Éppen jókor!... Irta: A. A. Milne. Senki 
sem tudott róla, hogy Mr. Marknak Afrikában 
testvére lett volna. Csak amikor szűkszavúan be
jelenti vendégei elölt, hogy nem tarthat velük a 
délutáni kirándulásra, mert bátyja hosszú távol
iét után hazatért és jelezte látogatását. Ettől 
kezdve valami fojtott feszültség nehezedik a ház 
lakóira. És alig hogy a titokzatos .»tékozló test
vér" a házba beteszi a lábál, pergőtűzszerűen 
robbannak ki a -végzetes események. A szoba
lány izgatott szóváltást hall a dolgozó szoba 
felől. Majd tompa dörrenés és ajtók csapódása. 
Éppen jókor érkezik a váratlan látogató, hogy 
egy jelentéktelennek látszó mozzanat felkeltse ér
deklődését és lázas szenvedéllyel vesse magát 
bele a nyomozás munkájába. A véletlennek vég
zetszerű összetalálkozása, a gyanú szálainak 
mind többfelé ágazása a meglepetések újabb és

FIZESSEN ELŐ MÉG MA
a legjobb magyar kézimunka újságra

kiadóhivatala az előfizetési dij ellenében értékes 
a j á n d é k o t  is ad. Előfizetési dij egy évre 14*40 pengő. 

Az előfizetési dijat Budapest, IV. Szervita-tér 3. cimre küldje.



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 „UNIÓ" 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.

P U B L I K Á C I Óújabb özönével áraszljék el az olvasói. És ami
kor mér tetőfokra hég az izgalmak feszültsége, 
egy ámulatba ejtő fordulattal oldja meg előttünk 
az iró a titkok szövevényét. A Palladisnak ez a 
Félpengős Regénye Halász Judit élvezetes fordí
tásában jelent meg.

— A Magyar Művészet márciusi számában 
Hoffmann Edith rendkívül magvas tanulmánnyal 
ismerteti Szinyei viszonyát festő-kortársaihoz; 
Lázár Béla cikke Koszta József érett művészetét 
méltatja ; Rózsaffy Dezső Ar.ton Romako legszebb 
képeit mutatja be, Sebestyén Károly pedig három
ezer év görög művészeiéről számol be. A tar
talmas szám közli még Hekler Antal nagysikerű 
serlegbeszédét is, melyet a Szinyei-lakomán mon
dott. Minden tanulmányt számos kitűnően sike
rült reprodukció tesz élvezetesebbé. A folyóiratra 
előfizetni a kiadóhivatalban Budapest, VII., Er- 
zsébet-körút 7. alatt lehet.

— Csemegeszőlő újabb termelési módjáról, az 
alak- és törpegyümölcslék metszéséről, a Szer- 
csika alma ismertetéséről, a március havi teen
dőkről, a tavaszi gyümölcsfapermetezésekről, a 
szőlő áloltásáról, a méhek gondozásáról, angliai 
gyümölcsexportunkról stb. ir a „ Magyar Gyü
mölcs" legújabb száma, melyből lapunkra való 
hivatkozással ingyen mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal: Budapest, IV.. Gerlóczy utca 1 1 .

—  Megjelent az Új Idők lexikonénak ötödik 
kötete. A nagyközönség száméra hihetetlenül 
hangzott, hogy egy hetilep húszkötetes lexikont 
ad olvasóinak ajándékba. Az Uj Idők szerkesz
tősége immár a lexikonnak ötödik kötetét jut
tatja el előfizetőihez, ötödik kötetét a legmoder
nebb követelményekre is kiterjedő, szakértelem

mel megszerkesztelt lexikonnak. Cikkek, folytatá
sos közlemények teszik változatossá az Uj Idők 
e heti számét, amelyből a kedvelt rovatok, idő
szerű képek, művészi reprodukciók sem marad
tak ki. Díjtalan mutatványszámot bárkinek küld 
akiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy út 16. 
Előfizetési dija negyedévre 6 pengő 40 fillér.

— Az En Újságom virágvasárnapi száma csupa 
szép mese. vers. kép. A sok érdekes olvasmá
nyon kivül van benne rejtvény, játék, posta és 
minden, amit a gyerekek szeretnek. Díjtalan mu
tatványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal : 
Budapest, VI., Andrássy út 16. Előfizetési dij 
negyedévre l pengő 50 fillér, ajándékkönyvvel 
együtt 2 pengő.

Fenti könyvek és folyóiratok Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedése útján szerezhetők be.

HIRDETMÉNY.

Értesíti az elöljáróság a lakosságot, hogy 
a húsvéti ünnepek folytán a március 27., 28. 
és 29-i fürdőnapok helyett a községi gőz- és 
kádfürdő március 25., 26. és 27-én lesz üzem
ben. Március 25-én a szombati, 26-án a va
sárnapi, 27-én pedig a hétfőre megállapított 
fürdőrend és fürdőhasználati dijak mellett.

Szarvas, 1936. március 18.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
Búza . . .  . 19.30 -  —
Tengeri m. . . . 10 — — 10 —
Árpa (új) . . . .  14’— — 14’—
Zab ............... 15'------- 15-

Tehénjárósok kiadók: I , 101.; II.. 82.; I.. 42.; IV.- 
31.; 1., 116. - H á z  eladó: II., 424. ; T V., 161.; II.. 322.; 
Krakó. 82. ; I.. 431. ; Zöldpézsit. 629. ; II., 453. ; 1.. 259.;
1., 104. ; l.t 337. — Takarmány eladó T 111., 162. -- Kocsi, 
borong eladó II.. 26. - 10 hold föld eladó IV.. 191.— 
Föld eladó: IV.. 406.; II.. 101.; IV.. 265.; IV., 474. ; T
11., 27J. - Borona eladó T Vll., 641. — Föld kiadó 
IV., 211.; T Vll., 637. — Nád. gyékény eladó IV., 147.

Bútoruk eladók IV., 427. — Mankóiban dinnyeföld 
eladó IV., 323. — Gyümölcsösök eladók IV.. 476. — 
Az ünnepek alatt is a legkedveltebb olvasmány a 
„Szarvasi Közlöny.'*

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

(i fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Eladó III. kér., 249. sz. ház. Érdeklődni lehet 
ugyanott, vagy a közgyámi hivalalban.

. Tokajhegyaljai Bortermelők Pinceszövet
kezetének a Schreiber-hézban sajáttermésű 
lerakota van. Tokaji zamatos-borok olcsó áron 
kaphatók.

. Mangolban 200 négyszögöl nyaralónak való 
Körös-part kisebb részleiekben is eladó.Vevők 
forduljanak özv. Liska Janosnéhoz I. kér.. 
79. szám.

• Udvari bútorozott csinos szoba, esetleg 
teljes ellátással, úri embernek, május 1-ére 
kiadó, III., Kristóffy utca 76.

. Özv. Brunner Györgyné III., 170. számú 
házában egy 2  szoba, konyhás lakás május 
l*re kiadó. Érdeklődni lehet ott, vagy 1., 85. 
szám alatt.

. I. kér. Benka Gyula ulca 104/b sz. ház 
eladó. Érdeklődni lehet Perczel Teréznél a 
cukrászdában.

. Eladó egy jókarban lévő 8 éves, keveset 
használt balkaros cipész-gép. Cim : Maróthy 
Imre Öcsöd, Hid út 287. szám.

. Eladó kedvező fizetési feltételek mellett 
özv. Krecsmárik Endréné tulajdonát képez6  
III. kerület, 104. sz. belteikes lakóháza. Ér
deklődni lehet a Szarvasi Hitelszövetkezetnél.

. Egy utcai szoba, konyha, speiz 1., 460. sz. 
alatt április 1-től kiadó.

. Egy jókarban lévő gyalúpad eladó, L, kér. 
Gyóni Géza utca.

Kiadó bútorozott udvari szoba konyhá
val, villanyvilágítással, III. kerület, Kristóffy 
utca 78. szám alatt.

. 1. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott._________________

. Grósz-féle varrógépüzlet helyiség, a postá
val szemben kiadó.

. II. kerület, 144. számú ház eladó.

. 2 — 3  szobás lakást mellékhelyiségekkel 
együtt keresek. Cim a kiadóhivatalban meg
tudható.

Felel&s szerkeszt? ét kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi Köxl6ay ayoadai és LapkiadtvAI* 

lalat ayondijibaa, L Hortky Miklés mi 9. szia*

MÁVÁ IIT MAVAUT

Autóbuszmenetrend
Érvényes 1937. március 21-től május 21-ig.

Szarvas—Gyula
*

645 ind. Szarvas „Árpád“-szálló érk. 14“
•703

I Csabacsűd t 1437
729 i Kondoros T 14w
820 érk. Békéscsaba I 1320
g» érk. Gyula ind. 1240

Menetjegy Kondorosrai P 1*60, Békéscsabára P 3’40, Gyulérf
Menettértijegy P 2’40, P 5'50. -

Békéscsaba—Gyula

825 1 216 ind. Békéscsaba „Csaba~-szálló érk. 1095 1
g»5 13jo érk. Gyula városháza ind. ÍO00 1

P 6'50.

1310
, 2«

Menetjegy P 1*10. menettértijegy P 1'90. 

Békésszentandrás—öcsöd—Kanszentmárton
— 1 2 64 1312 16M ind. Békésszentandrás érk. 724 8 32 16oj —
5,s 1315 13as 171H érk. Öcsöd ind. 707 8 io 15« 2 1 so
538 1335 1367 1740 étk. Kunszentmárton ind. 6 « 7« l 5 io 2 |o&

Menetjegy Öcsödre P —‘80, Kunszentmárlonba P 1*60

Knnszenhnárion— (Tiszakürt)— Lakytalek
486 5" 
I 6“ 

5“ —

13* 14“
14*

ind. Kunszentmárton 
érk. Tiszakürt 

14“ — érk. Lakylelek

Menetjegy Tiszakürtre P 1*30, 
Meneltértijegy . P 2'—,

A *-gal jelölt csak hétköznap közlekedik.

érk. 6 * 
ind. 6 10 

ind. — 
Lakytelekre P

P

7»  15os

I 14“ 
6 “ — 

2*20. 
330.

16*

15


