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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 130 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

Fáklyagyujtás
Irta : Miklós Vitéz.

Veszélyben viyi-e Európa V Hz ma egyike 

a hadi, történelmi, társadalmi, közgazdasági, 

néprajzi, földrajzi, stb. tudományok legfonto

sabb s egyre égetőbb kérdéseinek.

Tudjuk, hogy az curópánkiviili kontinen

seken az emberiség 76 százaléka él s ezekre 

jelenleg a világkereskedelemnek csak 45 szá

zaléka jut. De ez a százalék állandóan emel

kedik. Hogyan fog tudni ellentállni a meg

gyengült, belső ellentétekről vérző Európa a 

színes- és elsősorban a sárgafajok által meg

indított hatalmas kiegyenlítődési folyamatnak ?

Nem alaptalan a félelem, hogy a „sárga 

veszély“ előbb-utóbb clscpri a hegemóniájában 

máris kissé megtépázott, megvénhedt Európát.

A szinesfajok támadófegyvere — eltekintve 

az orosz—japán háborútól — egyelőre csak a 

kultúra, annak minden ágazatával, úgy, ahogy 

azt tőlünk, fehérektől eltanulták.

Ezzel szemben a mi védőpajzsunk, de 

visszaütő kardunk is, ugyancsak a kultúra, a 

hadi műveltségtől és a közgazdasági készségtől 

kezdve végig, a műveltség minden ágazatán.

Egyelőre még egy nagy szerencsénk van 

nekünk s talán unokáinknak is. Ez pedig az, 

hogy bár a földkerekség évi 61 millió ember

szaporulatából 17 millió esik csupán a fehé

rekre, a színesek 44 milliójával szemben, de a 

színesek világviszonylatban számottevő felfe

dező munkára — ellentétben a fehérekkel — 

képtelenek !

Íme, a kultúra világsorsot jelentő diadala 

az alacsonyabbrendű tömegek felett. Azé a kul

túráé, amely nem csupán elsajátított, utánzó 

és reproduktív, de önálló tovább fejlődésre, 

produktív új munkára és alkotásokra is képes.

Ez a felfedező, ez a produktív kultúra az, 

mellyel erőszakosan beolvasztani megkísérelt 

magyar véreink szellemi fegyverek gyanánt 

védekeznek az alacsonyabbrendü beolvasztok 
ellen.

Ez a kultúra az, mely csodálatosan ma- 

gasabbrendűekké emeli azokat az államokat, 

amelyeknek egyes vidékei is képesek saját 

magukból önálló, felfedező, produktív kultúr- 

eröket kivirágoztatni.

Nem beszélhetünk magasabbrendü kultú

ráról az olyan országokban (Oroszország, Török

ország, Szerbia, Románia, stb.), ahol az egész 

ország szellemi életét, egyszóval kultúráját (vagy 

kultúrálatlanságát) a főváros diktálja. Ezeken a 

helyeken a vidék belesorvad, mondhatnám 

belepiszkosodik a kulúrálatlanság posványába.

De nézzük Németországot, a maga külön 

és pompásan fejlett porosz és bajor, szász és 

würtenbergi, —  nézzük Olaszországot a maga 

abruzzói, lombardi és szárd kultúrájával.

Franciaországban sem Párizs kultúrája a

mindenáron vezető. Mistral, a Nobel-dijas nagy 

iró különlegesen és kizárólag provencei költő 

volt. És Normandia, vagy Gascogne kultúrája 

sem Párizs emlőin nőtt naggyá.

Hiába semmisítette volna meg egykor egy 

barbár hóditó Athént. A jón, a dór, az attikai 

stb. kultúrák tovább virágzottak volna.

És mi lenne ma Erdéllyel, ha nem volna 

Erdélyi Helikona ? Mi lenne a Felvidékkel és

1 a Vajdasággal, ha nem volna külön irodalmuk, 

ami aligha szégyenkezik Budapest irodalma 

mellett. Sőt! Bizonyos fokig eredetibb, színe

sebb, frissebb.

De hogy is állunk csak kérem a külön 

magyar alföldi, önálló, felfedező, produktív kul

túrával s ennek keretében az irodalommal ? 

Sajnos, nagyon gyengén I Pedig ki vonná két

ségbe, hogy a nagy Magyar Alföldnek országos 

viszonylatban is elsőrangú tanintézetei, tudósai, 

művészei, iról vannak 7

Ki merné kétségbevonni, hogy van nép

művészetünk és vannak őstehetségeink ? Ki ne 

ismerné el, hogy a fenti kincsek közül lakos

sága számarányán felüli mértékben adatott szű- 

kebb hazánknak, Szarvasnak és környékének ?

És miért forgácsolódnak, hányódnak erőt

lenül szerte-széjjel ezek a nagy alföldi erőtel

jes, sajátos kultúravesszők, ahelyett, hogy egyet

len erőteljes vesszönyalábbá fognánk őket össze. 

Eltörhetetlen vesszőnyalábbá, hogy ne kelljen 

a kultúránk, az irodalmunk, a művészetünk, 

a néprajzunk, a falu- és tanyafejlesztésünk tü- 

zéhez is budapesti rőzsét hozatni drága pénzen. 

Többnyire azt a rozsét, amit a főváros kapart 

el a mi portánkról!

Szegeden, Debrecenben, Orosházán, Csa

bán, de E^egyverneken és CsabacsűdÖn is őr

tüzek villannak fel. Alföldi kultúra . .. alföldi 

művészet. .. alföldi irodalom 1

Szarvasról indult ki az Alföldi Helikon 

fogalma. Még alig-alig tettünk valamit. És már 

kezdik országszerte emlegetni. Benne van a 

levegőben. Mint a rügyfakadás. Milyen egyszerű 

dolog is ez, Istenem ! Itt van Nagymagyarország 

közepe. Tőlünk várnak valamit az országban. 

És az Alföldön. Van egy kiváló, ősi Alma Ma

terünk. Mennyi, de mennyi jeles embert adott

a hazának. S bizonyára még fog is adni. Van 

egy nagyszerű középfokú gazdasági tanintéze

tünk. Európa első modern gazda-tudósának, 

Tessedik Sámuelnek a nevét viseli méltán. Van 

még több kiváló iskolánk. Vannak tudósaink, 

művészeink, Íróink, magas Ízlésű, kultúrapár

toló intelligenciánk, értelmes, jóhajlamú népünk, 

természeti és gazdasági adottságaink.

. És még sincs egy összefogó és főleg pro

duktív kultúr-, vagy irodalmi-egyesületünk.

Nincs a legszegényebb apró múzeumunk 

sem. Jeleseink, nagyjaink, Íróink tevékenysége 

elforgácsolódik, azután a feledés homályába 

merül. Tanyafejlcsztési, és kutatási, néprajz- 

művelési és művészeti készségeink elkallódnak.

Rendben van-e ez igy ? íme a szarvasi 

és körösvidéki írók és műpártolók első össze

fogott vesszőiből mink is meggyújtunk egy kicsi 

fáklyát az alföldi magyar éjszakában. Nem va

gyunk már egyedül! És ezt a kicsi fáklyát 

elsősorban annak a nagy szellemnek, kiváló 

magyar költőnek, a szarvasi ág. h. ev. gimnázium 

halhatatlan emlékű tanárának az emléke előtt 

hajtjuk meg, akitől a most alakuló Vajda Péter 

Társaság a nevét vette s akinek világitó szel

leme irányítani fog bennünket.

Boldog kisdiák koromban mindig úgy kép

zeltem, hogy a romantikus szarvasi ligetben a 

kékszemű Athéné lakik. Férfi koromban szentül 

hiszem és vallom, hogy Szarvas a körösparti 

Athén nevére hivatott!

Vannak nevek, hagyományok és alkotások, 

amik köteleznek. Vajda Péter, Tessedik Sámuel, 

Chován Kálmán,BenkaGyula,GyóniGézastb.stb.

És van Szarvasi Öregdiákok Szövetsége. 

És vannak Magyar Vidék Könyvei. És vannak 

az országbán szerte jeleseink. És vannak mű

pártolóink.

A Vajda Péter Társaság fáklyát gyújt. 

Lobogó, lelkes, kicsi magyar fáklyát.

Hívjuk egyelőre Szarvasnak és környé

kének, azután a Körösvidéknek és távolabbi 

alföldi vidékeknek iróit, művészeit és lelkes 

műpártolóit is.

Hozzátok Tik is a fáklyáitokat!

Azután : Isten nevében előre!

Jövő héten szombaton kerül előadásra 
a „Szuhay“ cimű vígjáték

A Szarvasi Nyugdíjasok Egyesülete rendezésében 
kerül színre zalai Szalay László szinműve

A SzarvasiNyugdijasok Egyesülete 
már régebben tervbe vette zalai Szalay 
László pompás színművének ö „Szu- 
hay“-nak előadását. Közbejött akadá
lyok miatt a vígjáték előadására csak 
most kerül sor és az egyesület az elő
adás időpontját április 17. szombaton 
este fél 9 órára tűzte ki. A darabot

pompás műkedvelőgárda fogja előadni 
és a próbák lendületéből előre a szép 
sikerre és jó előadásra lehet követ
keztetni. Szarvas közönsége már is 
nagy érdeklődést tanúsít az előadás 
iránt és a jegyelővétel is megkezdődött 
a helyek biztosítására. A jegyek elő
vételben Makó Gyula ügyvezető elnök



A szarvasi ev. tanitónőképző ünnepélye 
Anna kir. főhercegnő látogatása alkalmából

A főhercegnői fogadtatás és az utána 
következő oerkészünnepély előkészületei lá
zas folyamnlban vannak, az országos cser
készközpont állal elfogadott tervezet alapján.
A főherc^nő és kíséretének fogadtatása nem
csak a lür»iló:iőkópző vezetőségének első
rangú gondja, de ilyennek fo^ja azt fel a 
község nagyérdemű elöljárósága is, nagy je
lentőséget tulajdonítván annak, hogy a város 
és annak tárrndnlma magához méltó keretet 
tudjon bizlo.siiani a inaiías látogatásnak. Gróf 
Bolza Pál, helybeli földbirtokos is szives kész
seggel ajánlotta fi*1 vendéglátó házát a ki
rályi hercegasszony fogadására és ez alka
lommal, mint érlesülünk. a gróf unokaöccse, 
gróf Bolza Rudolf. a felesége és leánya is a 
kaslóly vendegei lesznek ; a kir. főhercegnő
vel szemben pedig vendéglátók is egy sze
mélyben. —

A délután 4 órakor kezdődő ünnepély 
iránt szintén nagyfokú érdeklődés nyilvánul 
meg, úgyhogy az ünnepély rendezősége mű- 
sormegváltás cimén kénytelen mersékeltárú 
összegeket kérni minden látogatótól, a/ok ki
vételével, akik a tanitónőképző vezetőségétől 
ez alkalomra külön tiszteletjegyet kapnak. A 
rendezőség különös súllyal emeli ki azt a 
kérelmét. hogy a nagyérdemű érdeklődő kö
zönség 4 óráig pontosan szíveskedjék meg
jelenni az ünnepély színhelyén, mert 4 óra
kor, u nem kívánatos zavar elkerülése vé
geit, a tornacsarnok kapui lezáratnak. Más
különben könnyen adná elő magát olyan fe- 
gyeimellenség. ami varosunk közönségét és 
rendszereidét kedvezőtlen színben tüntetné 
fel a magas látogató elölt.

6-án városunkban a Vajda Péter gimnáziumot 
látogatta meg és az iskolában folyó testneve
lési munkál vizsgálta felül. A miniszteri kikül
dött a tapasztaltak felelt teljes megelégedésé
nek adott k if‘jegest.

— Csendes nap a helybeli protestánsjntézetek- 
ben. A Pro Chrislo Diákszövetség hétfőn.ápri- 
lis hó 5 én a helybeli kél protestáns intézet
ben : a gimnáziumban és a tanitónőképzőin- 
tézetben hiimélyitő előadásokat rendezett. A 
vallásos elet kimélyilésél célzó konferencia 
előadói : Danhauser László, Scholtz László,
Brachna Gábor m.ikói ev. lelkész. Bene Klára,
Dr. Nagy Lajosné voltak.

— Pünkösdre hangulatos operettet adnak elő 
a gazdaifjak műkedvelői. A Szarvasi Gazdaifjak 
Önképzőköre Pünkösdre a „Túl a Nagv-Kri- 
vánon“ cimű hangulatos, fordulatos, sok sikerl 
aratott operett előadását vette tervbe. A 
szorgalmas és ügyes műkedvelő-együttes a 
jövőhéten kezdi a próbákat.

— Előadás az ipartörvényröl. A Szarvasi 
Iparosifjak Önképzőkörének népművelési elő
adássorozatában, Darida Sámuel a kör elnöke 
április 15-én, csütörtökön este 8 órától elő
adást tart az új ipartörvényről. Az előadás

Nikopáll szipkában 
Nikopáll betéttel dohányozzon,

mert az egészségre ártalmas nikotin, pyridin, kátrány, gyanta stb. származékok ezáltal nem jutnak a szájba és a tüdőbe
Minden dohánytözsdében kapható !

1 elegáns bakelit szipka és 5 betét A r a ............................................... T50 P
1 betét — mely 40 cigarettára e l é g ...................................................................  16 f.

különösen t\ mestervizsga idevonatkozó ré
szével fog részletesen foglalkozni. Számos 
megjelenést kér az egyesület vezelősege.

— Meghalt báró Wlassics Gyula. Báró Wlas- 

sich Gyula, volt kultuszminiszter 85 éves 

korában meghalt. A szarvasi iskolákra halála 

napján gyászlobogól tűzlek ki.

X nefy jux
NEM PÉNZÉPT, 

a d ja ,

DfOETKER
CÉG

A MOST 1937-ben MEGJELENT UO 
KÉPES SÜTEMÉNYES RECEPTKÖNYVÉÍ 

. DR OETKER A.CÉ6 
GYÁRTELEP: BUDAPEST, VIII.CONTI U.25.

üzletében és Nagy Sándor könyvke
reskedésében szerezhetők be. Az elő
adás után reggelig tartó táncmulatság 
lesz, amelyre az összes jegyek érvé
nyesek.

H Í R E K
Is te n tisz te le te k

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, az újtemplomban magyar, délután 6 órától ti nagy
templomban magyarnyelvű istentiszteletet tartanak, 
ugyancsak a nagytemplomban szerdán délelőtt a lól- 
nyelvű könj örgés uián magyarnyelvű irásmagya.rázat lesz.

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

Szarvason református istentiszteletet Untanak 
vasárnap délelöll 10 órától az Arvaház 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 április hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja cl.

—  Előléptetés. A Kormányzó Őfőmélló- 
sága aföldmüvelésügyi miniszter előterjeszté
sére dr.V. Székely Győzőt, a szarvasi rr. kir. 
Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanin
tézet ezidőszerinli igazgatóját a VI. fizetési 
osztályba léptette elő.

— Légvédelmi tanfolyamon. Vitéz Biki Nagy 
Imre, Szarvas község főjegyzője vasárnap 
Budapestre utazott, ahol kéthetes légvédelmi 
tanfolyamon vesz részt.

— Visszatérés a szabadságról. Dr. Dérczy 
Ferenc szarvasi gyámügyi jegyző négyhetes 
szabadságáról a múlt héten érkezett vissza 
és átvette hivatala vezetését.

— Áthelyezés. A pénsiügyigazgatóság Telkes 
Attila szarvasi malomellenőrt Csorvásra, Pász
tor Józsefet pedig Tótkomlósra helyezte át.

y — Kinevezés. A vármegye alispánja a köz
ségünknél szervezel! szellemi inségmunkási 
állásba Melis Mihály kondorosi oki. jegyzőt 
nevezte ki, aki a héten foglalta el beosztását.

—  Kitüntetés. A gazdasági tanintézet bika
zugi tangazdasága tavaszi tenyészállatvásáron 
kiállított egyéves fésűs bárányaival a II. dijat 
nyerle. A csodaszámba menő kosokat az ál
lami akció részére vetlék meg.

—  A testnevelési felügyelő Szarvason. Kócza 
Géza testnevelésügyi felügyelő a vallás és köz
oktatási miniszter megbízásából április hó 5- és

GOBINGEN
Irta: Renato Schinetti 

Forditolla: Péchy-Horváth Rezső

Elhatározták lehát, hogy két-három trom

bitással követtelni fogják a filozófusokat és 
amint ezek elkezdenek beszélni, megszólal

tatják a trombitákat, úgyhogy a beszédet 

többé nem lehet hallani.
A hét filozófus kétségbeesett és a tör

vény elé mentek; de ha nem volt törvény, 
amely megtiltotta volna az ő propagandáju

kat, nem> volt olyan sem, amely megtiltotta 

volna a trombitálást.

Akik azonban ismerik a filozófusokat, 

tudják, hogy azok nem engednek egykönnyen.

Amit nem mondhattak ki, megírták te

hát. És igy egymásután kötetek jelentek meg 

szerteszét a hercegségben, tartalmuk viták 
és felszólalások tárgyát képezték és meg* 

zavarták a kormánykörök békéjét, akik nem 

voltak ennyi zajhoz hozzászokva.

Erre most már a kormány komolyan

kezdett a dologgal foglalkozni* rendkivüli és- 

titkos ülést hívott össze, amelyen maga a 
herceg elnökölt. Itt aztán egy öreg miniszter 

tanácsára, aki fiatal korában sokat utazott 

és a filozófusokat ismerte, radikális szert' 

találtak ki.

Az ülést követő nap reggelén a hercegi 

palota őrségének parancsnoka magához ren

delte az egész és összesen nyolc emberből 
álló őrséget, egy, az egész éjjel betanult nagy 
beszédet intézett hozzájuk, amelyet annak 
idején nagy hadvezérek intéztek katonáikhoz 

a nagy csaták előestéjén és őrség nélkül 

hagyva a hercegi palotát, megindult katonáik

nak élén keresztül a városon, a lakosság 

nagy csodálkozására, akik nem voltak ily 

erőtüntetésekhez szokva.
A fegyveresek körüljárták a várost és 

elfogták a hét filozófust.

Ez az eset- felborította egész Gobingen 

békéjét. Senki8em merészelte volna hinni* 

hogy egy ily turpisság lehetséges lett volna; 

Sőt voltak olyanok is, akik ezt egykatonai 

diktatúra előfutójának vették.

Időközben a hét filozófust a hercegi 
palota egy jól fűtött termében meztelenre 

vetkőztették és a hél legjobb gobingeni festő

nek kelleti modelt állniok.

Kevés órával azután a- város főterén 

egy megrökönyödött tömeg nézhette a hét 

képet, amelyek alalt nagy betűkkel a követ

kező felírás volt olvasható: „íme mivé teszi 

az embereket a filozófia*-.

Az olvasók, akiknek nem lesz nehéz* 
elképzelni milyen csúnya lehet egy meztelen 

filozófus, meg fogják érteni, mennyire meg 

voltak rémülve a gobingeni polgárok, istá
polói és imádói a szépségnek, a filozófia 
következményeitől és hogy kezdték csúfolni 

a hét filozófust; akik ha nem akartak a düh

től meghalni, kénytelenek voltak Gobingent 
elhagyni és a világban szétszóródni.

*

Úgy [mondják, hogy közülök a lég* 

csúnyább és a legvadabb Olaszországban 

telepedett le.

(Vége.)



Jövő héten kezdi meg vendégjátékát 
vitéz Bánky Róbert Kamara-Színháza
N a g y  é rd e k lő d é s  e lő z i m e g  a  n e v e s  tá rsu la t  e lő a d á sa it

—  A Szarvasi Kereskedők Egyesületinek 
nagy estélye. A szarvasi kereskedők egvosü 
lete a fennhatósága alá tartózó kereskedelmi 
szaktanfolyammal karöltve május hó 8 -án, 
a városi színkörben nagyszabású estélyt ren
dez. Az estély műsorának ei>yik legkiemelke
dőbb száma eî y élő reklám-sorozat lesz, me
lyet a szakiskola növendékei elevenítenek 
meg. A reklám anyagát a szarvasi kereskedők
kel üzleti kapcsolatban lévő fővárosi cégek 
gyárak, vállalatok és üzemek szolgáltatják. 
Nem kisebb hatást fognak kiváltania növen
dékek művészi táncai, két tanuló dialógusa 
és egy aktuális egvfelvonásos darab. A mű
vészi táncokat eznlkalonimal is nálunk már 
jól ismert Dukony Margit, a fővárosi táncmű
vészeti iskola egyik tehetséges növendéke 
fogja szivesséeből betanítani. Az estély tiszta 
jövedelmét az egyesület vezetősége a keres
kedelmi szakiskola felszerelésének kiegészí
tésére kívánja foditani.

Látomás
KAZÁRÍTÓL

Hullgu csak, mint férfisírás 
Búg az ének . . . látomásig.
Vakok ajkánt régi dalban,
Régi emlék istenének 
Szól a Másik.

Fiam vesztettem el Istár . . . / 

Szánom szomjad, hogy vérnász oit\ 
Szellemerkölcs vértelenje,
Vérző szívű áldozatban 
Szentet gyászol.

Testetlenül szeretőmet,
Most, ezegyszer kérem vissza. 
Szépség-várták gyolcs szerelme, 

Herodúlád szíve vérét 
Mind beissza.

Kérem . . sápadt arcod lázát 
Vér ne verje többé, hűn,
Értsed megt ember nem érzi:
Mért lassú a bána/ s mérf 
Oly gyors a bűn.

—  A Szarvasi Chován Kálmán Zeneegyesület 
hangversenye két fővárosi országos hirű zon
gora és hárfaművésznő fellépésével április hó 
18-án este 8 órakor lesz az Árpád-szálló 
disztermében.

— A Kormány a Hármas Körösön új hidat 
építtet. A közeljövőben a Hármas Körösön 
Mezőtúr és Szarvas között új hid építését kez
dik meg. Ebben a viszonylatban eddig a köz
lekedést komppal bonyolították le. Az új hid 
épitése révén a Budapest felé irányított forga
lom és a környék fejlődése új lendületet kapna.

— Új védöotthon. Békésszentandrás község 
képviselőtestülete legutóbbi közgyűlésén elha
tározta, hogy a Zöld Kereszt Akció védettjei 
és védőnői részére egy otthont építtet és annak 
költségeihez a Kormánytól hozzájárulást kér.

Viléz Bánky Róbert igazgatása 
alalt működő Kamara-Színház jelen
leg Békéscsabán vendégszerepei a kö
zönség élénk érdeklődése mellett. A 
kiváló erőkből álló társulat csabai ven
dégszereplése után Szarvasra jön áí, 
hogy a legnemesebb művészettel szó
rakoztassa el a közönséget. Az elő
adásokon a Szarvason is jól ismert 
Mágori Mária színművésznő, mint ven-

—  Díszoklevelek átadása. A Szarvasi Mé
hészkor vasárnap délután értekezletei tartott, 
amelyen a szépszámban összegyűlt tagok 
előtt Podani János elnök nyújtotta ál Némethy 
Samu és Marozsi János diszelnoköknek, 
Tomka Pál, Slefáni Pál és Csa^ztvan János 
diszlagoknak díszokleveleiket. A gyűlésen 
részivel! Darida Károly a Békésme^yei Mé
hészegyesület elnöke is, aki tartalmas beszéd
ben ismertette az országos és vármegyei 
méhészügyekel, m«jd átnyújtotta a vármegyei 
méhészkiáliitás kitüntetéseit a kilünletteknek. 
Több felszólalás után hat óra felé ért véget 
a hosszúra nyúlt értekezlet.

—  Közgyűlés a kisgazdáknál. A Szarvasi
Kisgazda Kör rendes évi közgyűlést íart áp
rilis 18-án, vasárnap délután 2  órakor a Vi
gadóban a következő tárgysorozattal : Elnöki 
megnyitó, pénztárnok jelentése, ellenőr jelen
tése, könyvtárnok jelentése, jegyzői jelentés, 
megüresedett tisztségek betöltése, esetleges 
indítványok. Határozatképtelensége esetén a 
közgyűlés a fer.ti tárgysorozattal április 25-én 
lesz megtartva tekintet nélkül a megjelent 
tagok számára. Elnökség.

—  Tisztújító közgyűlés volt az iparosifjaknál.
Vasárnap, április hó 4-én tartotta évi rendes 
tisztújító közgyűlését a Szarvasi lparosifjak. 
Önképzőköre, az ifjúság szép érdeklődése 
mellett. A közgyűlési id. Darida Samu elnök 
nyitotta meg, üdvözölve a tagokat és ven
dégeket. Az elnök üdvözlő szavai ulán a 
közgyűlés Burák Jánost és Bágyoni Jánost 
jegyzőkönyvhitelesilőkül nevezte ki. Ezután 
id. Darida Samu beszámolt a kör múlt évi 
működéséről, majd Demcsák János pénztáros 
az 1936. évről szóló zárszámadást olvasta 
fel, melynek elfogadása ulán a közgyűlés a 
tisztikar lemondását elfogadta. A választás 
során a közgvűiés egyhangú lelkesedéssel 
ismét id. Darida Samut választotta elnöknek. 
A választás további eredménye a következő: 
Viléz Biki Nagy Imre örökös diszelnök, Brun-

dég lép fel. Az első előadást április 
16-án, pénteken tartják meg az Árpád 
dísztermében. Műsorán a következő 
darabok szerepelnek: Seribe: Egy po- 
hái viz, Zilahy: Utolsó szerep, Shaw: 
Pygmalion, Heltai: Tündérlaki lányok 
stb. A kamaratársulat előadásait nagy 
érdeklődéssel várja Szarvas kultúr- 
lársadalma.

csak János számvevőségi elnök, Bobvos Jénos 
ifjúsági elnök, dr. Robitsek Jenő ügyész, 
Demcsák János pénztáros, ifj. Rohony János 
gondnok, Kiszely György helyettes gondnok, 
Sonkoly János jegyző, Bágyoni János főkönyv- 
láros, Kreizler János könyvtáros, ifj. Darida 
Samu és Moravcsik Béla ellenőrök,Deulschen- 
schmiedt János, Roszik Mihály és Novodon- 
szki János számvizsgálók. Pataki János zászló
tartó. Választmányi tagok lettek : Bencsik Pál, 
Palkovics Béla, Machan János, Burák János. 
Marsai László, Melis Pál, Springel János és 
Szirony András. Választmányi póttagok lel
tek : Kondacs Pál, Burák György, Domonyi 
Pál és Sovány Mihály.

— Felakasztotta magát egy idős asszony. 
Özv. Kornidesz Dánielné 87 éves szarvasi 
lakos életuntsága miatt felakasztotta magát. 
A hosszú idő óta vak asszony a fáskamrá
ban kötelet erősített egy szegre és úgy 
végzett életével. Mire rátaláltak, már halott volt.

—  Elütötte egy kerékpáros. Frauenhoffer 
Ferenc gimnáziumi tanulót kedden délelőtt 
egy kerékpáros elütötte. A kisdiák lábát törte. 
Dr. Kiss Ernő orvos részesítette elsősegély
ben, majd a lábát gipszbe telték és szüleinek 
lakására szállították.

— Pásztorok háborúsága. A múlt héten pén
teken Árvái János, Frankó Mihály, Pljesov
szki György, Bakulya János halárbeli pász
torok és Zahorecz Pál fuvaros a Polgári 
Körben iddogállak. Az emelkedett hangulat
ban szóváltásba keveredtek egymással és a 
vita hevében előkerültek a bicskák és kari
kásostorok is. Amire a csendőrök megérkez* 
tek többen vérben fetrengve a porondon 
maradlak. A súlyosan sérülteket kocsin szál
lították lakásaikra. Különösképpen Frankó 
Mihály sebesült meg, aki sok vért is vesztett. 
Az eljárás megdulta verekedő pásztorok ellen.

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

Gumibélyegzök
megrendelhetők

NAGY SÁNDOR papirkereskedésében.



HETENKÉNT
lej«: OROSZ IVÁN

A  szerencse kergetése
Faludi Ferenc, az ezerhétszázas évek jeles köl* 

lője, aki először egyesilelte az időmérlékel a rímmel 
és nyelvezetével túlszárnyalta a nyelvújiíókaí is, adia 
Jd a bölcs oklalásl, hogy „Fortuna szekerén okosan 
lllj, úgy forgasd tengelyéi, hogy ki ne düljf4 A la- 
nüás igazságát kivétel nélkül mindannyian elismerjük, 
6m a nagy probléma ott van, hogy hogyan is kell 
felülni arra a bizonyos Fortuna szekérre, amit közön* 
ségesen csak szerencsének hívunk. Mert hát ha fel* 
jutott a földi halandó, maga bánja, ha a tengelyt 
nem tudja megfelelően forgatni, de az élet példái azt 
igazolják, hogy a szerencsés ember még a szerencse 
tengelyének forgalásában is szerencsés, ám nagyon 
sok példa igazolja, hogy a szerencse fia igen köny* 
nyen elvesztette nemcsak szerencséjét, hanem még 
azt is, amit a szerencse révén szerzett. így járt a 
közelmúltban egy szegedi iparos is, aki a tányéré* 
ményt kapta a sorsjátékon, mégis egy év múlva a 
szegedi népkonyhára jutott. Szarvason is sok sze* 
renesés emberről beszél a fáma, igy két egykori 
szabómesterről is, akik a lutrin nyerlek nagy össze* 
gekel és a nagy dinom*dánom között akkor vették 
észre, hogy a szerencse tengelyét rosszul forgatják, 
amikor már elúszott a párezer forintocska. Mivel a 
szerencséi legtöbbször már ősi emberi hagyomány 
szerint pénzzel mérjük, mi is megpróbáltuk sors* 
jegyvétellel azl kierőszakolni, ám a nagy tolongás* 
bán bizony lemaradtunk megint arról a bizonyos 
szekérről és igy nem tudtuk bebizonyítani, hogy nagy* 
szerű képességet érzünk a szerencse szekerén való 
kocsikázáshoz. Illetve a tengely forgatásához. Termé* 
szelesen ezi a kísérletezésünket is a szegénységünk 
bAnla meg, mert az ölhavi sorsjáték tétjeinek egy 
összegben való utólagos lefizetése felíorditotla mull* 
havi háztartási büdzsénket úgy, hogy a mostani cl* 
sejei zárószámadás is deficittel végződött Ez a szó* 
morú körülmény elmélkedésre ösztönzött engem és 
most, hogy igy lollal a kezemben elmerengek asze* 
rencse csalárdságán, amely most is mást boldogitotl, 
felteszem magamban a kérdést, hogy miéri is éppen 
a főnyereményl larljuk a legnagyobb szerencsének? 
Miért szeretnénk ml is a sok földi reménykedő és 
sorsjeggyel játszó embertársaink keservesen lefizetett 
léljeü a nyereményadó húsz százalékos levonásával 
magunkhoz kaparilani? Ha gondolkozunk a dolog 
feleli, meginl azl a szükségszerű, de egészségtelen 
önzést láfluk, amely minden dolgunkat befonja, a pénz 
és vagyon utáni éhségünket, amelyről azt hisszük, 
hogy a legnagyobb boldogságot nyújtja. Pedig ha 
úgy elgondolkozom bizonyos és ezzel kapcsolatos 
dolgok feleli és rágondolok szerény és szegény láp* 
iálkozásom folytán visszaesel! jóegészségemre, aka- 
raflanul Is az egészségei leszem meg földi boldogsá* 
gunk legnagyobbikának. Mert bizony nem cserélnék 
én a világ minden kincséért sem olyan gyomorbajos 
emberrel, aki bár főnyereményt nyert, mégis fekélye 
miail orvosoktól is megszámlált utolsó heteit éli. A 
Jóegészség a legnagyobb kincsünk és ha már a bol* 
dogságol klncsbeli érlékekkel szeretjük mérni, mérjük 
egészségünkkel. Szomorú dolog, hogy az emberből* 
dog élete idején nem gondol boldogságára, mint 
ahogy betegsége idején emlékezik vissza egészségére. 
Óf ha az egészséges ember értékelni tudná egész* 
séges voltakor egészségéi, sokkal löbb megelégedett 
ember lenne a világon. A legegészségesebb élelfilo* 
zófia pedig az, hogy örülni tudjunk minden meglevő* 
nek és bajaink között is gondoljunk arra, hogy még 
nagyobb bajok is vannak a világon. A finom pás* 
íéfomokkal elrontott gyomornál, amely a betegségek 
melegágya, sokkal többel ér a nélkülözésekben meg* 
erősödött belsőrész, amely még a vasszeget Is meg* 

Így vagyunk az örömmel is. Amikor sirunk 
bánatunkban, akkor értékeljük csak, hogy milyen 
öiOmtdiek b  voltunk. De mindennel így van, a nap* 
sugár éllető erejét is akkor érezzük Igazán, amikor 
hosszú téli hónapokon át nélkülözzük. A szerencsét 
kergetjük állandóan sorsjegy vételekkel, álmodozások* 
kai, reménykedésekkel, de megfeledkezünk a legna
gyobb szerencsénkről, arról, hogy élünk és azokról 
a szerencsékről, amelyek bár a legtöbbször csöpp* 
nyiek, de mindennap részünk van benne. Egy Jóleső 
pohár víz, egy tetsző dal, egy ránkveieű édes mo* 
soly, gyermekünk kacagása, a holdas este melan* 

mind a  szerencsének apró sugarai és ha 
ezeket éa g c v e w flk  nemcsak szerencséseknek, de

boldogoknak is érezhetjük magunkat. Ezért hát a li= 
dércfények és délibábok csalóka hamisságait félre* 
téve a valóságban, leginkább lelkünk reiieit kincseiben 
kergessük szerencsénket, ami nem zárja ki az!, hogy 
újra ne vegyünk egy nyolcad sorsjegyet a legkö* 
zelebbi húzásra, fia már nélkülözünk, kibírjuk a tét 
összegével fokozódó nélkülözésünket is és viszont 
elmélkedni is sokkal könnyebb lenne egy tányéré* 
mény elnyerésének hangulatában, amely bár ritka, 
mint a fehér holló, mégis jó dolog lehet és annak 
érzelében talán még az anyagi szegénység is elvi* 
selhelöbb.

— Cserkész-mókaest. A szarvasi 584. sz. 
Gábor Áron iparos-cserkészcsapat április hó 
18-án az Iparieslületben mókaestet rendez, 
jó műsorral.

— Táborozás. A Magyar Cserkészszövetség 
az összes magyar cserkészcsapatok számára 
egyöntetű célú táborozási irt elő az elkövet
kezendő nyárra. A táborozás helyéül egy- 
egy történelmileg jelentős helységet kell ki
választania minden cserkészcsapatnak. Az 
584. sz. Gábor Áron iparos-cserkészcsapat 
Tolnán üti fel laboréi.

Hubay Jenő hegedűjátékkal fizette meg 
Békésszentandráson az orvosi kezelést

Emlékezés a „mester“-re

A 90-es évek elején a nagy mesler, 
Hubay Jenő Békésszentandráson Léderer Ru
dolf nagybirtokos vendége volt feleségével és 
Popper Dávid gordonkaművésszel.Ugyanekkor 
Szarvason volt édesapjánál lálogatóban S/-endy 
Árpád zorgorarnűvész. Hubay Jenő mandu- 
lagyuliadást kapoil nagy lázzal. A békésszent
andrási községi orvost, Dr Sinkovics Gyuri bá
csit hívták el a beteg mesterhez, aki meg
vigasztalta, hogy pár nap alatt lezajlik beteg
sége s komolyabb baja nem lesz. Közön
séges toroköblögetőt rendeli részére. Pár nap 
múlva, mikor a mester láza elmúlt s teljesen 
meggyógyult, a kedélyes s mindenki „Gyuri 
bácsi “-jától megkérdezte a mester: „Gyuri 
bácsi, mivel honorálhatom ?“ „Ezt a kérdést 
már vártam a mestertől" felelte kedélyesen 
Gyuri bácsi „mert nem mindig kezelhetek 
ilyen világhírű nagyságot s ezért engem méltó
képen kell honorálnia. A honorárium a kö
vetkező lesz: Sohasem hallottam a mestert 
még játszani, mert mini faluhoz kötött dok
tor, nemigen mozdulhatok el innen s mindig 
vágyódtam arra, hogy Hubay Jenőtől hall
hassam a hires „Csárdajelenef-et “. „Meg
lesz. Gyuri bácsi, a legnagyobbörömmel. Joj-

jön holnap délután a kastélyba s akkor ma
gának fogok hegedülniMásnap délután 2  
órakor meg is jelent Gyuri bácsi szépen ki- 
öllözve az ő hagyományos sarkigérő Ferenc- 
jóskájában a Léderer-kastélyban. A mester 
az úriszohóban fogadta, finom szivarral, fekete
kávéval kínálta és hozta hires Stradiváriusát 
s elkezdett játszani. Annyira nekimelegedett, 
hogy nemcsak a Csárdajelenetet, hanem több 
magyarvonatkozású darabját eljátszotta Gyuri 
bácsinak. A teremben volt a mesler jóságos 
neje, a házigazda : Léderer Rudolf és neje, 
Popper Dávid gordonkaművész és Szendy 
Árpád zongoraművész.

Hubay Jenő lelkes játékára Popper Dá
vid is kedvet kapóit, behozta gordonkáját és 
Gyuri bácsinak Ő is eljátszotta hires darab
ját. a „Káka tövén költ a ruca" cimű dalt. 
Végül kedvet kapott Szendy Árpád és maga 
a ház ura is. A régi Bösendorferhez Szendy 
Árpád ült, a házigazda pedig az ő fisharmó- 
niumán játszott s oly hangversenyt rögtönöz
tek, hogy csak késő délután hagyták abba 
a játékot.

így fizette meg a jóságos mester a fa
lusi doktort. Egy öreg s z a rv u l.

— Elnevezik az utcákat Békésszentandráson.
Békésszentandrás község képviselőtestülete 

elhatározta, hogy az utcákat nemzeti nagy

jaink nevéről nevezi el.
—  Hivatalos órák az Ipartestületben. A szarvasi 

járási Iparteslület hivatalos órái a követ
kező napokon és beosztásokkal tartatnak meg: 
Hélfőn, kedden, szerdán és pénteken. Hétfőn 
és szerdán d.u. 5-7- ig, kedden d.u.4-7-ig pén
teken pedig d.e.9-12 óráig.Tanonc szerződés 
kedden a hivatalos órák alatt köthető. Szaba- 
ditás pénteken délelőtt van. Tanoncul csak oly 
egyén alkalmazható, aki az elemi népiskola 
hatodik osztályát sikerrel elvégezte. A tanonc- 
idő három évnél rövidebb és négy évnél hosz- 
šzabb nem lehet. Négy középiskolát végzettek

16-ik élet évüket betöltötteknél a tanonc- 
idő legrövidebb tartama két év. Tanszerző
dés dija 3 P 50 fillér. A szabaditást a tan
viszony befejezése előtt 2  héttel kell az 
ipartestületnél bejelenteni. Az a munkaadó, 
aki a tanviszonynak n megszűnését kellő idő
ben be nem jelenti, az ipartörvény 125-ának 
3 -ik bekezdése szerint büntetendő kihágást 
követ el. Az ipl. elnöksége.

—  Köröznek egy román katonaszökevényt.
Miklós József 33 éves árpádi születésű nap
számos, rendőrfelügyelet alatt álló romén 
katonaszökevény tartózkodási helyéül Szarvast 
jelölték ki. Szarvasról ismeretlen helyre szö
kött, ezért a szarvasi járás fő szó Iga bi rája 
körözését rendelte el.

— Elragadták a lovak a kocsit. Fazekas And
rás békésszentandrási lakos bérelt tanyájá
ban a kocsiba fogott lovak megijedtek, ma
gukkal ragadták a kocsit és felforditották. A 
kocsiban ülő béres nagy ivben zuhant a 
földre és súlyos sérüléseket szenvedett.

— Elvesztették munkásigazolványaikat. Pleskó 
Mária és Kacskó Andrásné szarvasi lakosok 
munkásigazolványaikat elvesztették. Az el
vesztett igazolványokat megsemmisítették. 
tHiiiiHtuitMHiLniinHmiminmiinmiiKHimiiiiiiiHHittfiititttmiiHiiifflHtiwBtwininmwwttWitfiift
Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet

FIZESSEN ELŐ MÉG MA
a legjobb magyar kézimunka újságra

TÜNDÉRUJJÁK
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. címre küldje.



Köszönetnyilvánítás.

M indazon rokonoknak, ismerősöknek 

és jóbarátoknak, kik felejthetetlen leá

nyunk, illetve nőmnek

Sárkány Györgyné
szül. Janurik Zsuzsannának

elhalálozása és temetése alkalmával 

megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek, ezúton mondunk hálás kö

szönetét.

Szarvas, 1937. április hó.

Sárkány György, ferjo. 
Janurik Mátyás és neje, szülői.

—  A Nemzeti Egység közgyűlése. A  Nemzeli 

Egység Szarvasi Szerve/ele R ibárszky Pál 

nyug.árm enlesitő i főm érnök elnöklete akit! v a 

sárnap, április hó 4-én a Polgári Kör külön  

helyiségében tartolta rendes évi közgyűléséi. 

A  népes gyűlésen megjeleni dr. Tóth Pál or

szággyűlési képviselő, korm ányfötanácsos es 

Raskó K á lm án  a Nemzeti Egység Szarvasi 

Kerületéneit az  e lnöke is. A z e lnök m egnyi

tója után Pataki János , a szarvasi szervezet 

titkára olvasta fel az 1936. évről szoló je len 

téséi. M ajd  a pénztáros a kör pénzügyeiről 

es anyagi á llapotáró l szám olt be.

Műsoros-est. A Szarvasi Iparosasszonyok 

és Leányok Egyesülete április 11-én, vasár

nap  esle 8 órától az Ipartestül ej. bon műsoros 

csa lád ias  összejöveielt rendez. Önkéntes a d o 
m ányok .

—  Az Unió Árubeszerzési Forrás husvélra hir

detett társas-utazása p ü n k ö s d k o r  

nyer lebonyolítást. M idazok , kik ezen reszt

venn i óha jtanak  április 30-áig je lentkezzenek 

a z  U n ió központi irodá jában .

— Vetitettképes előadás. A Szarvasi N yugdíja

sok Egyesülete folyó hó 11-én, vasárnap  dé l

u tán  5 órakor az  egyesület hely iségében Ben- 

ka G yu la  u. 125 sz. isko lánk ivü li n é p m ű 

velődési e lőadás  keretében vetitettképes elő' 

adást tart. A z előadást Jánovszky  György igaz

ga tó  „M agyar tenger m int fürdőhely cím m el 

tartja. A z  e lőadás  nyilvános, azon  bárkit szí

vesen  lát a z  e lnökség

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben április 2 —9-ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek : Darabos Pál és Garaj 
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna. Medvegy Já
nos és Pribelszki Mária fia halvaszülelett, 
Dankó János és Kasik Mária fia György, 
Mucha Pál és Kovács Judit leánya Judit, 
Gömöri János és Medvegy Anna fia János, 
Palyov András és Semetka Erzsébet fia 
András, Huszárik Mihály és Olejár Julianna 
fia halvaszületetl. Házasságot kötöttek : Pe- 
kárik György Kovácsik Erzsébettel. Furár 
György Pekárik Zsuzsannával, Furér Mihály 
Gyurcsik Erzsébettel, Salamon József Székely 
Rozáliával. Elhaltak : Özv. Kornidesz Dánielné 
Kondacs Mária 87 éves, Lalik Jájios 6 6  éves, 
Szirony Zsuzsanna 1 0  hónapos, Kovács Pál 
2 hónapos, özv. Medvegy Mátyásné Gál 
Anna 82 éves, Borgulya György 82 éves, 
Kugyelka Judit 17 éves korukban.

Villamossági, rádió és kerékpár cikkek

Rádiós Service

„Alföld** villamos 
kopárnak üzem«

N l k k e l e z é s  
villamos műszaki 
v á l l a l a t a

Képviseletet: S1NGER varrógép. PETRO 

FOR' főzőkályha, OMEGA rádió fűtőtelep, 

SOLUS gummicsiszoló_____ .

— Tisztújitó közgyűlés. A Szarvasi Sakkor

április 6-án tarlotta meg évi rendes tisztújitó 

közgyűlését a z  Iparteslület sakkterm ében, 

aho l a következő tisztikart és vá lasztm ányt 

választotta meg : E lnök dr. A szód i Imre,

a le lnökök  Darida S ám ue l és I lo léczy Béla . 

főtitkár dr. Podan i Pál, jegyző Janurik  M ihály , 

h áznagy  S zappanos Sam u, pénztáros D ankó  

Pál, ellenőr dr. Szöllősi László, könyvtáros 

Szirony Pál, ügyész dr. Roszik M ihály , v á 

lasztm ány i tagok : dr. Benczúr V ilm os, dr. 

Nagy Béla, U rbancsok M ihály . Podm any iczk i 

János , M adarász M ihály , Sonkoly György. 

D ankó  János . Kohút Pál. Fehér Lajos, Lukács 

Károly, Lusly ik István. Meisel Endre. V á 

lasztm ány i póttagok Kondacs Pál. Janurik  

János , K ovács János, ifj. D arida Sám uel. 

Szám vizsgá ló  bizottság : V itális János . Lancsa 

György, Fazekas Pál. Szirti A ndrás  lettek.

—  Turul-BSE— Törekvés 2 : 1 ( I : I). Kelle

metlen esős időben  játszott a kél csapal va- 

sarnap dé lu lán  ba jnok i mérkőzést. A  pálya 

sáros, csúszós volt. A vezető gólt G rüriwaíd 

lőtte, m a jd  az egyik Törekvés-csatár kiegyen

lített. A  győztes gólt a m ásod ik  félidőben 

Szentpétery II. szerezte meg a Turu lnak s igy 

a  kél nagyon fonlos ba jnok i pontot m egsze

rezte csapatának . A Turul m egérdemelten 

győzött ezen a mérkőzésen. A nehéz pálya 

e llenére is m inden  já tékosa nagy lelkesedés

sel és igyekezettel játszott. — V asárnap  újra 

idehaza  lesz ba jnok i mérkőzés. Ezalkalom- 

m al a  M ezőkovácsház i TE lesz a Turul el

lenfele. A z  M TE igen szim patikus csapat, 

szép m érkőzésre van kilátás.

—  Országos vásár. A  dévaványa i országos 

vásárt április 12-én tartják meg.

Az új 38-ik magy. kir.

Osztálysorsjáték
Vasárnap

4
Hétfő

5
Kedd

6
Szerda

7
Csütörtök 

8

Péntek

. 9

húzása
s z o m b a t o n
kezdődik ■ ■ ■ ■ ■

Saját jól felfogott érdeke, hogy 
a kapott sorsjegy árát mindenki 
sürgősen fizesse meg, különben 
nincs nyereményjogosaltsiga 1

Ha még nincs sorsjegye, sies
sen venni bármelyik főárusitónál. 
mert mindenkinek és mindenegyes 
sorsjegynek egyforma a nyerési 
esélye! Nyerni azonban csak az 
nyerhet akinek sorsjegye van!

Űj sorsjáték!
Űj reménység!

Hivatalos ára a sorsjegyeknek 
az összes föérusitóknál az I. osztályra :

Nyolcad 3‘/a P 
Fél 14 pengő

Negyed 7 P 
Egész 28 P

Állandó és kitartó játék által

érhető el eredméy!
A szerencse útja mindenkinek nyitva áll 1

—► Köztudomású, hogy csak a házas 
előtt kifizetett sorsjegyeknek van nyere> 
ményjogosnltságiik, miért is nagyon ké* 
rik .a fóárnsitók, hogy akik bármely 
oknál fogva nem óhajtanak résztvenni 
az ij  sorsjátékban, küldjék vissza a ka* 
pott sorsjegyet, mert nemcsak kellenfcefa 
fenségei, hanem kárt Is okoznak, ha a 
sorsjegyet idejében rifcm küldik vissza 

at illetékes helyre;

A Magyarság kliring-akciójának tagjai
A z a láb b i cégek a M agyarság kliring- 

szelvényeit a feltüntetett °/o a rányában  kész

pénz gyanánt fogadják  el. V ásáro ljon  az 
a láb b i cégeknél a M agyarság kliring-szelvé- 

nyeinek fe lhasználásáva l, hogy m egtakarít

hassa előfizetési diját.

Angol űriszabó Gyurcsik M ihály , Deák 

Ferenc-utca 87. 5 u'o.

Hentes és mészáros Frcska G yu la , D eák  

és H av iár D an i utca sarok, csak készpénzfi

zetésnél 3 °/o.

Könyv-, papír- és zenem űkereskedés, 

könyvnyom da, könyvkötészet Nagy Sándor, 

Horthy M iklós-úl 9 .tankönyvek kivételével 5°/o.

Női szabó  László Em m a, Szent István 

út 169., 5 °V

V illam osság i, rádiószerelés és kerék

párok : S tefáni M ihály , Á rpád-bazár 5., 5 °/o.

Vas- és háztartási cikkek : B árány

Béla, Kossuth-tér 48. szám , durva áruk  k i

vételével 2 % .

— Háziasszonyok ! Nem kerül pénzbe , mégis 

a leg jobb tésztarecepteket m egkapja, ha m ég 

m a kéri a DR. OETKER-FÉLÉ v i l á g h í r ű  

F É N Y K É PE S  R ECEPT K ÖN YV ET , melyet b ár

kinek ingyen m egküld a gyár: D R .O E T K E R  A. 
Budapest. V ili., Conti utca 25.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle

21 kotló
(Körösvidéki költők  görbetükörben).

Irta: Ifj. Zerinváry Szilárd

Az egész ország nagy megértéssel és 
érdeklődéssel fogadta azt a nagyjelentőségű, 
Szarvason megjelent antológiát, amely 21 
körösvidéki költő válogatott verseit gyűjtötte 
egy csokorba és nyújtotta át az ország iro
dalombarát közönségének. A magyar Alföld
nek és szűkebb határának, a Körös vidéké
nek 2 1  jónevű költője, akik között nem egy 
országoshirű nagyság van. fogott össze, hogy 
együttesen megmutassák a magyar vidék el
hivatottságát, értékét, szellemi előrelendülé
sét. A magyar vidék minden időkben szám
talan értéket adott a magyarságnak. Vajda 
Péter és Tessedik Sámuel városa Szarvas 
most is vezetőszerepet kapott ebben a meg
mozdulásban. Az antológia értékét az iro
dalmi lapok egész sora méltatta és elisme- 
réssel nyilatkozott a szerkesztők értékes mun* 
kajáról, a benne szereplő költők értékeiről. 
Á könyv legfiatalabb munkatársa, ifj. Zerin
váry Szilárd, a leheletfinomságú és költőiség- 
től tobzódó elhivatott költő a sikeren felbuz
dulva merész ötlettel és bátorsággal tükröt 
készített, amelybe beletekintve, torzítva is
merhetnek a költők önmagukra és egymásra, 
hogy ezzel a kritika hiányait is pótolva az 
őszinteség szavait is belopja a torzított han
gok mögé. Eltalálni a költői egyszerűség 
hangját, irásmodorát, gondolatkörét és azt 
humoros őszinteséggel megtölteni nehéz dolog 
de ifj. Zerinváry Szilárd a megfigyelés tisz
taságával ügyesen feleli meg ennek és ami
kor egy olvasó humoros olvasmányt kap, 
megismerheti belőle 2 1  alföldi költőnek jel
legzetes modorát, egyéniségének különleges
ségét, formakészségének eredetiségét, de meg
ismerheti belőle lelkiségét is. mely bár tor
zítva, mégis eredetien mutatja ki az egyes 
költőknek nemcsak jellemző értékeit, de még 
hibáit is. A költészet titkaiban való teljes jár
tassággal kezelte ifj. Zerinváry' Szilárd ezt a 
lelkitükröt, amelyben amikor a költőket ke
ressük, megtaláljuk ennek a fiatal tehetség
nek kulturált lelkiségét, a humorban való 
nemes feloldózását és szines, a szavakkal és 
ritmusokkal játszani tudó lendületét. Fiatalos 
báj és hevület viszi a kis könyvet, amellyel 
qagy szolgálatot tett írója a költők népszerű
sítése terén is. A Magyar Vidék Könyvei 
nyolcadik számaként jelent meg a 2 1  kotló



cimű 32 oldalas könyvecske, amelynek ízlé
ses kiállítása, ötletes címlapja, gondos mun
kája a Szarvasi Közlöny nyomdájának szak- 
avatottságát és műizlését dicséri. A Körös
vidéki Költők Antológiáját kiegészítő könyv 
60 filléres árban Nagy Sándor könyvkereske
désében szerezhető be.

—  Karosszék. Bókay János nevét jól ismeri 
a magyar olvasó közönség. Regényeivel és 
nagysikerű színdarabjával egycsapásra nyerte 
meg a közönség szivét. Igazi mai iró, nem
csak témái, az előadásmódja is a mai olvasó 
idegrendszeréhez simul. Egyetlen fölösleges 
mondat, hiábavaló jelző sincs a regényben, 
csupa ötlet, lendület, fordulat. Uj regényét a 
mai számában kezdi közölni az Uj Idők. Díj
talan mutatványszámol bárkinek küld a kia
dóhivatal, Budapest, VI, Andrássy ut 16. Elő
fizetési dija negyed évre 6 pengő 40 fillér, 
egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy 
Sándor könyvkereskedőnél Szarvas.

— Kék test, piros sapka. Az angol nagyke
reskedő látni sem akarja unokaöccsét, akinek 
érkezéséi az ausztráliai turfon aratott nagy 
nyeresége már megelőzte. Elítélendőnek tartja 
az ifjú tranzakcióit, ugyanakkor azonban gya
nútlanul fogadja bizalmába ennek halálos 
ellenségét, a világfi szerepéi játszó, valójában 
azonban szélhámos turflovagot. Tőzsdei köté
seinél is vakon követi az ő tanácsait, nem 
is sejtve, hogy egész vagyona kockán forog. 
De kockán forog családja becsülele és egyet
len leánya boldogsága is, aki szivének titkos 
szerelmével kiséri unokabátyja futtatásait, a 
„kék test, piros sapka“ színeinek esélyeit. 
Késhegyig menő harc folyik az ellenfelek kö
zött a pénzért és a szerelemért, egyik olda
lon a feddhetetlen becsület, másik oldalon 
a báránybőrbe bújt ördögi gonoszság eszközei. 
A zseniális írónak ez a humoros színekkel 
átszőtt regénye felejthetetlen élménye lesz 
minden olvasónak. Dr. Fekete Oszkár élve
zetes fordításában jelent meg aPalladis Fel
pengős Regényei közölt.

—  Klaus Sander: Mégis szeretem ! Mai bécsi 
regény. Egy Amerikát megjárt fiatal ember, 
meg egy igazi mai lány, aki megtanult az élet
tel szembenézni, találkoznak. Rengeteg félre
értés, vidám kaland után kiderül az ég és 
mindenki megtalálja megérdemelt boldogsá
gát. A Milliók Könyve megjelenik minden hé- 
ten.előfizetési ára egy negyed évre 13 regény 
2 40 P. Kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy 
út 16. sz.

Fenli könyvek és folyóiratok Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedése utján szerezhetők be.

Zöldhiteleket csönökel) kap
hatnak 7 % kamatra gazdák, bérlők, földbirtoko
sok ; úgyszintén szerzünk óvadék, kaució céljára 
takarékkönyvet pesti nagybanktól, bizalmi állás
hoz, hézfelügyelöséghez, valamint jólfizetett el* 
helyezkedéseket hozunk léire Budapesten, hosz- 
szú szerződéssel. (Választék van !) Heller Keres
kedelmi és Bankhitel irodája, lörvényszékileg be
jegyzett cég. Alapilva 1925. Budapesl, IX. Dan
dár ulca 24. (Részletes felvilégosilás és tájékoz
tatók 50 fillér válaszbélyeg ellenében,).

—  Megjelent a Színházi Élet új száma. A szín
házi világ nagy halottjáról Odry Árpádról Bajor 
Gizi irt megemlékezést. Érdekes képekben ele
venedik meg a Színházi Élet új számában 
Odry Árpád élete. Darabmellékletül Kosztolá
nyi Dezső gyönyörű színdarabját az „Édes 
Annát*' hozza. Á Színházi Élet ára 60 fillér, 
előfizetésidij egy negyed évre P 6’50 Kiadó- 
hivatal: Budapest, VII. Erzsébet-körút 7.

Pályázati hirdetmény
A Szarvasi Járási Iparteslület segédjegy

zői állásra pályázatot hirdet. A segédjegyzői 
állással járó leendők : a hivatalos órákon való 
pontos megjelenés és l\ mindenkori elnök, 
illetve alelnök utasításainak megfelelő irodai 
munkák végzése. A segédjegyző javadalma : 
évi 200 P tiszteleldij, mely havi utólagos rész
letekben utal tátik ki.

Ezen állásra csupán képesített, ön
álló iparosok pályázhatnak.

A pályázat zárt borilékban a Szarvasi 
Járási Iparleslület elöljáróságához címezve f. 
hó 30-án délután 6 óráig a hivatalos órán 
nyújtandó be. Későbben benyújtott pályáza
tok figyelembe nem vétetnek. A pályázalhoz 
csatoini kell pályázónak szabályszerű ipar
igazolványát, valamint erkölcsi bizonyítványát.

Szarvas, 1937. április hó 6 -án.
Az elöljáróság megbízásából: 

az Elnökség, 
w w w w w v w v w w w w w w w w w w

Békés vármegye, Szarvas nagyközség elöljáróságától.
5879/1937. ikr. szám.

HIRDETMÉNY.

A Szarvas község területén gyakorolható vadászati 
jog 1937. évi augusztus hó 1-tŐl 1947. évi július hó 
34-ig terjedő 10 egymásutánt évre Szarvas községháza 
nagytanácstermében 1937. évi április hó 23. napján 
délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
haszonbérbe adatik.

A vadászterületek beoszlása. az árverési feltételek, 
valamint a kikiállási ár a községi főjegyzői irodában 
megtekinthetők.

Az árverési feltételek a 105'1930. bgy., 9176'1930. ikt. 
számú vármegyei szabályrendelet értelmében állíttatlak 
Össze a 29/1937. kgy. számú képviselőtestületi hatá
rozattal.

Az árverésen resztvenni szándékozók a kikiáltási ár 
50 százalékát az árverés megkezdésekor bánatpénzül 
letenni kötelesek.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Szarvas, 1937. évi március hó 27.

Az elöljáróság nevében : 

vitéz BIKI NAGY IMRE s. k. DAUDA MIHÁLY s. k.
főjegyző. biró.

Békés vármegye. Szarvas nagyközség elöljáróságától.
5878 1937. ikt. szám.

HIRDETMÉNY

Szarvas község elöljárósága ez úton is közhírré 
teszi, hogy a község tulajdonát képező csabacsűdi 400 
hold ingatlanon gyakorlandó vadászati jog nyilvános 
szóbeli árverésen haszonbérbe fog adatni.

Az árverés 1937. évi április hó 23. napján dél
előtt 11 órakor fog megtartatni Szarvas községháza 
nagy tanácstermében.

A képviselőtestület 30/1937. kgy. sz. határozatá
val megállapított árverési teltételek a hivatalos órák 
alatt a főjeg\zői irodában megtekinthetők és az ár
veréskor kozöltetni fog órverelőkkel.

Szarvas, 1937. évi március hó 31.
Az elöljáróság nevében : 

vitéz BIKI NAGY IMRE DAUDA MIHÁLY
főjegyző. biró.

Kóczy divatáru-kereskedő 
közleménye

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

10  százalék engedmény levonható. 
FÖNIX-gallér tucat-vélelnél 4 hóra beosztva 

fizethető.
A legjobb faszövölt és grádli ablakredőnyök 

minden méretben rendelhetők.

H e ly b e li g a b o n a á ra k
Búza . . 2020 — —'—
Tengeri m. . . 10 — — 1050
Árpa . . 15’— — —' —
Zab ...................15 -  -  15 50

P U B L I K Á C I Ó

Tehénjárások kiadók : T III. 269. -  111. 334. -  VII. 
530. -  IV. 217. -  I. 71. -  I. 116. -  II. 453. -  T
II. 354. Ház eladó : 1. 447. -  IV. 99. -  1. 482. -  
IV. 302. -  II. 550. -  Kocsi eladó, IV. 505. -  Négy 
család méh és hcrcszéna eladó, T 111. 227. — Macó- 
laposban föld etadó, III. 191. — Ház földdel eladó, T'
III. 141. -- Ölemelő alall szőlő és gyümölcsös eladó,
IV. 476. — Takarmány eladó, IV. 12. — 1. 167. — VII. 
529. — Tanyást keres, 111. 279. — 3 hold föld eladó, 
T II. 365. — Hiidessen a Szarvasi Közlönyben I Min
den házban olvassák a járás legelterjedtebb lapját!

APRÓHIRDETÉSEK
. Személyautó, csukott CHRISLEY, kitűnő 

állapotban, motorcsónak-test vaslemezből, 
esetleg motorral is, olcsón eladó Garay Pál- 
nél Szarvas, II., Kossuth Lajos u. 33. alatt.

. Mangolzugban fürdésre alkalmas meder 
bérseadó, esetleg eladó. Cim a kiadóban.

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

• II. kér. 259. számú ház, nagy kerltel, mel
léképülettel. sürgősen eladó.

. Vályogtégla eladó. Érdeklődni lehet Zöld
pázsit 696. sz.

• Kata-lak kiadó. Érdeklődni lehet Garay 
Pálnénál, II., 33. Ugyanott 2  darab nagy mázsa 
és vashordók eladók. Első kiosztású 1 darab 
lehénjárás kiadó.

. Egy féderes hinló eladó. Érdeklődni lehet
III., 202. sz. alatt.

- Egy üzlethelyiség kiadó Szeleczky Vilmös- 
nál, 1., 187._______________________________

. Világos kicsi lakást keres magános asz- 
szony, esetleg egy szobát. Cim a kiadóban.

. Keresek a volt tanítványaim közül alkal- 
mazásra egy rendes kislányt, Mariska néni.

. Ügyes fiút tanoncnak felvesz Semetka Sá
muel szabómester, III., 160.

. Egy jókarban lévő kerékpár eladó. Cim 
a kiadóhivatalban.

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

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

. Mangolban ^00 négyszögöl nyaralónak való 
Körös-part kisebb részletekben is eladó.Vevők 
forduljanak özv. Liska Jánosnéhoz L kér., 
79. szám.

. Eladó egy hálószoba- és konyhabútor be
rendezés. Érdeklődni lehet 1., 116. sz. alatt.

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

Felelői szerkesztő és kiadó N A G T  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi KSzlBay nyomda* és Lapkiadóvá!* 

lalat BjroadlJib»ii L Horthy Miklós «t 9. izém*

H i b á t l a n u l  irni és beszélni 
a n y a n y e l v ű n k ö n :
a m ű v e l t s é g  e l ső  j e l e !
Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus

DENGL JÁNO S DR. egyetemi nyilvános rendes tanér ■
Megjelenik 1937. áprilisban. — 480—500 lap terjedelemben nagy nyolcadrét alakban, 
egész vászon kötésben. — Előjegyzési ara: P 10*— Megjelenés után : P 1 4 -  
A 10" P-s előjegyzési árat 4 hónap alatt, 2*50 P-s részletekben törlesztheti le, aki 
a „Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus* cimű könyvel április közepéig a NAGY- 
könyvkereskedésben megrendeli. Az első részlet, vagyis 2’50 P a könyv átvételekor 
esedékessé válik.
Az előjegyzési összeg 4 egyenlő részletben törleszthető Nagy Sándor könyv- 
kereskedőnél. Ezt a k ed ve z mény t  csak Nagy Sándornál veheti igénybe.


