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Az OTI nyaraltatása 
és kirándulásai

Irta : Krón Ferenc árvaatya-lelkész

A szociális eszmék végre lassan- 
lassan kezdenek lestet ölteni. Minden 
elgondolásnak csak úgy van igazi ér
téke, ha meg is valósítható. Megvaló
sítható minden egészséges elgondolás, 
ha jóakarat, érzék és pénz van hozzá. 
Évek óta látjuk, hogy az OTI és MABI 
felszállt az idők gyorsvonatára és a 
robogó vonatról belenézett a városok 
és faluk műhelyeibe és üzleteibe, ott 
látott fiúkat és leányokai, akik éveket 
töltenek el élethivatásukat megalapozó 
szakmunkában. Lerítt arcukról az órák 
száma, amelyek munkában telnek el 
és meglátszott arcukon a folytonos 
egyhangúság és merev kötöttség bá- 
gyadtsága. Itt tenni kell valamit 1 Az 
élet nagyot haladt! Ne a tizenkilen
cedik század maradi szemüvegén ál 
nézzük már az életet, hanem a mi 
elmaradt gondolkodásunkba beleéke
lődött szociális szellem tükrén át kell 
beleilleszkednünk a tudományos és 
egészségi vívmányok és természetes
ségek légkörébe. Mintha hallanám: 
„Régente ez nem volt és mégis mes
terek és üzletemberek lettünk." Ez 
igaz I De nem is szántotta végig a mi 
fiatalkorunkban a világot egy szörnyű 
világháború. Nem is merültek bele az 
emberek az élet ismeretébe és meg
látásába. Jó volt1 á régimódi. A gaz
dasági élet* á családi és társadalmi 
élet máradt a régi csapáson. Sőt szent
ségiéiért kéznek bélyegezték volt azt, 
aki valami újítást mert volna a köz
életbe vinni. Ma már más a helyzet. 
Aki lemarad az idők vonatáról ám 
sopánkodjék, minden elhalad mellette. 
Más ma már a tudományos, gazda
sági, szociális irányzat. A múlttal szem
ben nem csak igér, hanem kezd már 
adni is valamit. Minden újabb élet- 
irányt el lehet fogadni, ameddig az á 
felsőbb világrend, az ország érdekei
nek és a társadalmi megtisztult felfo
gásnak megfelel. Azért nem lehet az 
újabb szociális kedvezmény egyedül 
a milliós tömegű cserkészetnek a ki
váltsága, hanem a természet lüktető 
tiszta világába ki kell vinni azoknak 
osztályrészeseit is. akik ép oly oszlopai 
hazánknak. Régente nem volt ipar
iskola, nem volt még álmabán sem 
szabadsága a tanoncnak. Erről pa
naszkodnak a- ifíai öreg mestérek. 
Nekik' annakidején fájt, hogy moccan- 
riiok- senr volt szabad; Ezért élik bele

magukat olyan nehezen a rendszeres 
iskoláztatásba és ezért sokak, még 
intelligens kereskedők és iparosok előtt 
is szörnyű valami a 14 napos vagy 
egynapos kirándulási kérés. Likvidáljuk 
a múltat! Ami a mi ifjú korunkban 
jó volt, nem jó már ma. Csak arra 
ügyeljünk, hogy a szociális fejlődés 
helyes mederben maradjon, mert egy

nemtörődömség több kárt okozhat, — 
mint amit elérni lehet helyes és jó 
vezetéssel, — ha a vezetőséget nem 
fogják megértő támogatásban részesí
teni. Én gyakorlatból tudom, mit jelent 
a cserkészeimnek a 14 napos együtt- 
létük. Felfigyelni az időkre, mert aki 
nem hallgat az idők szavára — azt 
az idő el fogja hagyni.

szerencsétlen kilengés vagy túlzott
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Augusztus 29-én, vasárnap lesz 
a képviselői beszámoló

A  választókerület közönsége feszült érdeklődéssel tekint 
dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő nagyszabású

beszámolója elé
Augusztus hó 29-én, vasárnap a 

szarvasi választókerület közönsége, 
társadalmi különbségre való tekintet 
nélkül ünnepeim fog. E napotünneppé 
avatja az a körülmény, hogy a kerü
let körülrajongott képviselője, dr. Tóth 
Pál kormányfőtanácsos, országgyűlési 
képviselő ekkor tartja meg nagysza
bású és minden bizonnyal rendkívül 
érdekes ezidei képviselői beszámolóját.

Ez ünnepélyes alkalommal leuta
zik a választókerület székhelyére: 
Szarvasra képviselőnk több képviselő
társa is, valamint — mint már előző 
számainkban megírtuk — megjelenik 
a beszámolón dr. Marschall Ferenc 
földmivelésügyi miniszteri államtitkár 
is, akinek illusztris személyisége mind 
a szakkörökben, mind pedig a nagy- 
közönség legszélesebb rétegeiben isme
retes.

A közönség által annyira várt 
beszámoló 29-én, vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor lesz a Kossuth-téren 
megtartva, mit nagy közebé.d fog kö
vetni az Árpád szálló dísztermében.

Szeretett képviselőnk nagyvonalú 
beszámolója elé a kerület minden 
egyes választója a legnagyobb érdek
lődéssel tekint, de annak értékét min
denesetre biztosítja az, hogy ő, aki 
az évek hosszú sora óta a szó leg
ideálisabb értelmében képviselte a ke
rületet, nem mulasztott el egyetlen egy 
alkalmat sem, hogy ne szolgálja kerü
lete egyetemének közcélját, ne moz
dítsa elő közérdekét, ne igyekezzék 
kielégíteni közszükségletét. Ezek tények,.
— felsorolásukhoz e szerény rovatok 
szűkek lennének.

A „Stefánia** közgyűlése
A legjobban fejlődött és legszebben gondozott csecsemő anyja 
és a  sokgyermekes anyák kitüntető érmet és jutalmat kapták

Szombaton, augusztus hó 14-én 
délután 4 órakor Szent István-úti szék
házában, vitéz Biki Nagy Imre főjegyző 
helyettesitő elnöklete alatt tartotta ren
des évi közgyűlését az Orsz. Stefánia 
Szövetség szarvasi fiókja. A minden 
évben külön érdeklődést kiváltani szo
kott népes gyűlés tárgysorozatán sze
repeltek . dr. Déri J. Henrik igazgató 
és dr. Molnár János ügyvezető főorvos 
évi jelentéséi. A gondos és a csecsemő
otthon életének minden mozzanatára 
kitérjéSzkedő' értékes; jélefttéíleK közül 
dz‘ első ifteleg>'han&bttr emlékezett meg 
a1 szövetség: nagy halottairóh gr; Bolzéf

Géza diszelnökről és dr. Haviár Gyuláné 
választmányi tagról. A legszebben fej
lődött és legjobban gondozott csecsemő 
ápolásáért özv. Bakator Józsefné, á 
sokgyermekes családanyák közül pé- 
dig Uhljar Jánosné, Bagi Ferencnéés 
Konyecsnyi Györgyné kaptak pénz
jutalmat és kitüntető érmet. A jutal
mak egy részét a Magyar Anyák Nem-; 
zetvédő Bizottsága, másik részét pedig 
a báró Benz Ottóné-féle Alap kamat? 
tai szolgáltattak. A szövetség 1936. 
évi pénztári forgalmából; és vagyoni 
állapotáról Géczy Dezső péttztáfos és 
gohahök- számolt Ugyanő törjéöz2



tette elő az ietézet 1937. évi költség- 
előirányzatát. A közgyűlés társelnök
nek dr. Ugrin László főszolgabírót, vá
lasztmányi tagoknak pedig dr. Ugrin 
Lászlónét és dr. Bernáth Kálmánnét 
választotta meg.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, 10 órától magyar, az újtem plom ban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak. 'Szerdán délelőtt a nagyemplomban 
a tótnye.lvű könyörgés után magyarnyelvű tirásmagya- 
rózés lesz

A  szarvasi rom. kát. templomban szünidőben 
vasárnap és ünnepnap fél dórakor csendesmise. 10 
órakor szentbeszéd, nagymise. délután 4 órakor dé lu 
táni ájtatosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délu lán 4 órakor litánia.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében. 

Kondoroson m inden hónap m ásodik vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

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

A  szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-től 
este fél 8-ig tartanak nyitva.

—  Házasság. Dr. Lévay Béla. a Szarvasi 

Hitelbank öcsödi fiókjának igazgatója és Ja- 

chini Mária Békéscsabán házasságot kölöllek.

—  Lelkész meghívás. Ifj. Kellő Gusztáv ev. 

lelkészt Kellő Gusztáv szarvasi ev. lelkész 

nagyképzettségű fiát a csővári ev. gyülekezet 

egyhangú meghívással lelkészévé választotta.

— Kinevezés. A belügyminiszter által en

gedélyezett vármegyei joggyakornoki állás 

egyikére dr. Kardos Tibort nevezték ki. A 

megüresedett díjtalan közigazgatási gyakor

noki állást pedig dr. Kiss István szarvasi 

lakossal töltötték be.

—  Lelkószi kinevezés. Dávid Béla r. kát. 

segédlelkészt fölöltes hatósága Tótkomlósra 

lelkésznek nevezte ki. Szarvasi hivei tiszte

letére kedden este búcsúvacsorát rendeznek.

—  Kitüntetett munkás. A földmivelésügyi 

miniszter Pálinkás Márton békésszentandrási 

mezőgazdasági munkást példás hűségéért, 

szorgalmas munkálkodásáért és derék, be

csületes viselkedéséért 80 pengő pénzjuta

lommal tüntette ki.
—  Halálozás. Bangya László Csabacsűd 

község fiatal és törekvő tisztviselője 29 éves 

korában elhunyt. Szerény egyszerűség, jó

szívűség és hivatalában határtalan munka

szeretet és kötelességtudás jellemezte a fia

tal tisztviselőt, aki pár éve nősült meg és 

harmonikus házasságban félt most korán 

magára maradt feleségével. Rokonságának, 

barátainak és tisztviselő társainak nagy rész

véte mellett temették el Szarvason.

yaralásra
és egyéb célokra schilling és mindenféle 

külföldi pénz igénylése, vizumok és uta

zási jegyek beszerzése eszközölhető a

Szarvad Takarékpénztárnál,
ahol ausztriai nyaralásra díjmentes pro
spektusok és felvilágosítások kaphatók,

■ ■ ié s ii i ij i i í™

A szarvasi tájak és viszonyok 
egy idegenből hazajött öregdiák szemében

A Körös vizének egózsógügyl és gyógyhatásai, valamint 
szórakozási lehetőségei adnak irányt Szarvas jövőjének

(Második közlemény).

Folytassuk csak körsétánkat. Vessünk egy pil
lantást a Holt Körösre. Sajnos Holt Körös. Eze
lőtt vagy 50 évvel készült ű z  átvágás a város 
felett s ezzel nieg is semisitették Szarvas fő ülő
erét, Ha akkor a város sarkára áll s nem a 
város felett de, de alatt történik az átvágás . . . 
Ma Szarvas vad és esőviz'lárolója a Holt Körös. 
Na mégis meglátszik rajta. Csupa zöld nyálka. 
Követeljen az arra illetékes tényező friss vizet, 
30000 embernek, s megkapja. A két zsilipet 
alakítsák át, tegyék a kissebb — 30—40 va- 
gonos — uszályoknak hozzáférhetővé, létesít
senek rakodót a Körös balparlján a Maczóér 
felé s meglásd testvérem, mit jelent a hihetet
lenül olcsó viziút Szarvas közgazdaságára. A 
duzzasztóhoz kiépített rakodó is kell. Csakhogy 
Szarvas is négy, Kondoros felé eső vidékek 
gazdáinak nem mindegy, hogy a Maczóér melleit 
a városban adja ót terményét, vagy pedig 5 
kilóméter oda, 5 kilóméter vissza, — a duzzasz
tónál. Egy egész nap időveszteség. Tessék csak 
kiszámítani, hogy ezer meg ezer egész nap ido- 
veszleség mit lesz ki s minő horribilis pénz- 
veszteség. Mosl, most ragadja meg az illetékes 
tényező a kedvező alkalmat, menlse meg Szarvos 
jövő fejlődését. A mai kormányvezetőség olyan 
fejlődési lehetőséget nyújt Szarvasnak, aminő 
alkatma soha nem volt s talán nem lesz. Lám-
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csak Szegednél ott a Tisza. Vegyük csak el 
onnét Szegedet, vagy a Tiszát Szegedtől. Mi 
marad ? Semmi. Szarvast nem kell doppingolni 
mindennel, mint Szegedet. Szarvas magától is 
fejlődésre képes — csak akarni kell. — Tudod 
testvérem, hogy a nem akarásnak mi a vége, a 
nyögés. Akkor nem lesz zöld, hinéros a mi 
Körösünk vize. akkor nem lesz sok minden, 
ami nem is kell, de lesz munka létástól-vaku- 
lásig. A múltkor a városháza folyosóján néz- 
gelődlem. A legkülömbözőbb hirdetményeket 
láltam „Nyaraljunk itthon, itt meg itt* Kis reklám, 
nogy fényképek, mozgékony propaganda kell s 
Szarvas olyan nyaraló hellyé fejlődhet, ami sok
sok pénzt jelent a köznek. Az a városi kisebb- 
nagyobb s nyaralásra képes és annak szükségét 
érző embertársunk ha pihennie kell, nyugalomra 
van szüksége. — itt idegeit igazán megpihen- 
teiheti s ha szórakozni akar, azl is megteheti, 
vannak strand-, tenisz- és sport-pályák, vannak 
szerény kirándulási lehetőségek. Ami pedig sehol 
nem kapható, — az aránylagos olcsóság, — itt 
azt elérhet. Balatonalmádin nyaralt kedvez
ményes lakásban egy közeli hozzámtartozó 
család s egy hónap alatt, — nagyon szerényen 
élve — 430 pengői einyaralt. Szarvason ellenben 
búiorozolt szobával, 3 szőri étkezései egy 3 tagú 
család 100 pengővel kijön egy hónapig. Ter
mészetesen ezl meg kell a jövőre nézve szervezni,
— a könnyen felburjánzó kapzsiság előre való 
kikapcsolásával. Ez a kis ismertetés csak olyan 
friss kezdeményezési forma. A jövőben áttérünk 
a realizmus világába. Megkíséreljük azt, hogy 
az érdeklődő beletekinthessen a rendkívül fel
kapott jelszó — gz öntözés — lényegébe. Ne 
csak nézzen, de lásson is. Lássa meg a rend
kívüli horderejű kérdés jó és talán nehéz oldalát. 
Tehetjük ezt annál is inkább, mert e sorok írója 
14 hosszú éven át vezette az ország legrégibb, 
legelső, s ma is még iegnagyobb önlözőmüvét.

Egy öregdiák.

— Nekiment kerékpárjával a vetögépnek.
Hanzó János szarvasi napszámos a Csabai 

úlon kerékpáron hazafelé tartott. Az úton 

véletlenül nekiment Komár György veíő- 

gépének és a kerékpárról leesve karját törte. 

Orvosi gyógykezeles alá veték.
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Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak az ország leg
nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési 
feltételek! Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

B ú t o r h á z
B É K É S C S A B A ,  Andrássy-út 25. sz.

A  felfordult kocsi rakománya 
agyonnyomta a kocsist

Temetése után a torra összegyülekezett asszonyok közé csapott 
a villám és egy asszonyt megölt

—  Amikor nincs jármű az érkező vonatnál.
(Beküldött levél.) Tekintetes szerkesztőség! 
Kérem szíveskedjenek b. lapjukban közölni 

panaszomat. Vasárnap este az Orosháza 
felől jövő vonattal vendégeim érkeztek. Amikor 

kimentem elibük az állomásra, kocsit, vagy 
bérautót akartam fogadni, azonban azt ta
pasztaltam, hogy nemcsak a beosztott bér
autó sem, de egyáltalában egy aulót vagy 
kocsi se volt az állomáson. így aztán nya
raló vendégeim igen kellemetlen benyo
mással jöttek be gyalog a városba mert hi
ába telefonáltam kocsi után, a piaci standon 
se volt egy kocsi sem. Kérem a bérautósokat 

hogy sokféle, de elsősorban saját érdekükben 
tartsák be az inspekciót, vagy a Mávaut gon
doskodjon egy állandó autóbuszjáratról.

Tiszteletei : A lá írás.

//

Őszi búcsú
Ifj. Zerinváry Szilárd verse.

Te mdsf szerettél s ma'sf szerettem én is
S lehet: nem látjuk egymást soha már
De meg fog szépülni sok év muíua mégis 
Bennünk ez a nyár.

Szauunfe csak szó volt, a sétánk csak séta 
Láz nem kísértett, s nem tüzelt a vágy
És az álmott amit egymás mellett szőttünk,
Szőhetjük tovább.

Messzire megyünk : Te jobbra, én balra . . . 
Búcsú szavad is elhal valahol . . .
És az ősz, mely tegnap nekünk zenélt, holnap 
Már másnak dalol

Semmi se lesz űj, csak a Körös partján 
Megsiratnak a csavargó szelek 
Es én megköszönöm a nyárnak, hogy téged 
Megismertelek.

S ha majd elmentél, megköszönöm azt is 
Az ősznek, hogy csak annyit engedett 
Hogy felgombostüzzem szivem párnájára 
Az emlékedet.

—  Az otthagyott fűrész vezette nyomra a 
csendőröket. A múlt héten Békésszentandráson 

Molnár János padlására betörők hatoltak be 
és onnan három zsák árpát és szappant 

vittek magukkal. A betörők egy fűrészt 
hagytak a padláson, 'melynek alapján a 

csendőrség letartóztatta a betörőket Boglár 

János, Szabó István és Szél Imre szemé

lyében A betörők beismerték, hogy a bank
gazdaságból is négy zsák búzát vittek el

—  Megijedtek & lovak, felfordult a kocsi. A 

múlt héten Fabó Emánuel békésszentand

rási lakos feleségével Bencsik Máriával egy- 
fogatú kocsin Szarvasról hazafelé tartottak. 
Szembe egy autó jött, a ló az autótól meg

ijedi és a kocsit az országút melletti öt méter 
mély árokba rántotta le. A baleset követ
keztében Fabó felesége jobb karját törte. A 
csendőrség gondatlanság cimén eljárást in

dítóit Fabó Emánuel ellen.

x Könyvek. Alkalmi vétel I Ólcsón el
adó 40 kötetes M agyar remekírók. 
Teljeseh Új állapotban. Érdeklődni lehet 
Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

—  Megrugta a ló a vásáron. Valach István 

kondorosi gazdálkodó az orosházi vásáron 

egy csikót nézegetett. A csikó megugrott és 

Valcrchota combján úgy megrugta, hogy 
kocsin szólították orvoshoz, majd haza Kon

dorosra.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége 
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bófa áron. T E LE F O N ; IC.

Szombaton reggel Nagy Szklenár János 
65 éves szarvasi lakos az egyik fakereskedő 
cégtől egylovas kocsiján gerendákat szállított 
ki Halásztelekre a békésszentandrási duz
zasztó munkálataihoz. Amint kiért a kocsival 
a komphoz, az ereszkedőn a megterhelt 
kocsi a gyorsabb futás következtében felfor
dult, Nagy Szklenár János nagy ivben esett 
le a kocsiról, majd a súlyos gerendák ráhull
tak és agyonnyomták. A segítségére siető 
munkások már csak holttestét tudták a ge
rendák alól kihúzni. Nagy részvét mellett 
vasárnap délután temették el a belső sérü
léseibe meghalt kocsist. — Hozzátartozói, 
rokonsága, négy gyermeke és a szomszédok 
a temetés után összegyűltek a meghalt kocsis 
házába. A szobában asztalt terítettek és 
hagyományos szokás szerint énekekkel di
csérték az Istent és igyekeztek fájdalmukra 
gyógyírt keresni. Hirtelen yihar kerekedett és 
a villám lecsapott Nagy Szklenárék házába. 
Vakító fényesség öntötte el az udvart és a 
szobát, halalmas dörrenés reszkettette meg 
a levegőt és a villám az egyik nyitott abla
kon betört a szobába és az ablaknak háttal 
ülő Hraskó Jánosné Uhljar Anna, 57 éves

asszonyba sújtott. A villáTm pozdorjává szórta 
szét az asztalt, Hraskó Jánosné kezéből ki
verte a rézkapcsokkal díszített hatalmas Tra- 
noszcius énekeskönyvet, sőt szeméről a 
szemüveget is ledobta és össze-vissza gör
bítette. A villám szelétől hét asszony zuhant 
le a székekről a földre és az eresz alatt 
álldogálóknak, amikor berohantak a szobába, 
megrendítő látványban volt részük. Azonnal 
a városházára küldöncöt küldöttek, ahonnan 
dr. Placskó Soma községi orvos sietett a 
helyszínére, ahol oltásokkal igyekezett a 
villámsujtottak segítségére lenni. Hat asszony 
nemsokára fel is ébredt kábulatából, akik 
igen súlyos bénulásokat szenvedtek, azon
ban Hraskó Jánosnén már nem lehetett se
gíteni, mivel a villámcsapás megölte. Kedden 
délután temették el a szerencsétlenül járt 
hadiözvegyet, akit három gyermeke gyászolja. 
Paszjar Györgyné, Uhljar Pálné, Magyar 
Györgyné,SurinaGyörgynéésKepka Mihályné 
a javulás útján vannak. A megdöbbentő 
villámcsapás nagy részvétet keltett az egész 
városban.__________________

O— Fizessen elő
a SZARVASI KÖZLÖNYRE !

Elsőrendű

már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

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

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás I 11111-|-



Szöges cipőben, tnristabottal a Balaton körülH E T E N K É N T
lija i OROSZ IVÁN

Üstökös várás
Tegnap este én is, mint annyi százezrek, 

vártam az üstököst. Csendes, szelíd, lassan le
hűlő nyóri este volt. A keszthelyi parkban az 
évszázados fék mér elpihentek ekkor, mély 
csend borult szépséges álomvárosomra, csak 
nagynéha húzott e! a messzi országúton egy 
autó száguldva Hévíz, a magyar Beihesda felé. 
Ott ültem kint a parkban, előttem a Balaton 
sötétlett és lassan gyulladoztak a túloldalt Fo
nyód, Fenyves lámpái. A lehúzódó éjszakában 
teljesen megfogott a Balaton varázsa és ebben 
a varázslatban vártam az üstököst, Finsler leg
újabb üstökösét, amely naponta egymilliónégy- 
százezer kilométerrel, azaz óránként 58.000 kilo
méteres sebebességgel rohan a világűrben, hogy 
az égnek ez a furcsa célú és rendeltetésű ván
dora reám vesse kósza fényét és hogy elmereng
hessek e tűnő világ nagy csodáin. Amint ott 
üldögéltem a parton és szememet ráhelyeztem 
egy messzi úszó hajó kék fénypontjára, elme
rengtem a régi időkön. Fiatal iskolásgyermek 
voltam, amikor a Halley-üstököst vártuk, amikor 
az emberek nagybolondul várták a világ végét 
és bár az üstökös csóvája beporozta a földet, 
mégis hiába volt a sok dinoir.-dánom, a Föld 
nem pusztult el és megmaradtak annak lakói, 
úgy a jók, mint a gonoszok. A múlt évi Peltier 
üstökös érkezését már szinte tudomásul se vettük, 
a most érkezett Finsler-üstökösről pedig már 
alig hogy beszélünk. A babonák és alaptalan 
mesék is lassan elmaradnak, a nép közömbö
sen veszi már az üstökösök érkezését és távo
zását. A felvilágosodolt, a technika ezer csodá
jában élő ember már örülni se tud az ilyen 
titokzatos randevúknak. A Föld népét nem a 
világ vége, a sok furcsa babona érdekli, de a 
holnap gondja, hogy mi lesz az emberrel, amit 
nem fenyegetnek égi csodák pusztításai, de igenis 
az emberi gyűlölet és kapzsiságnak világrészeket 
is egymás ellen hajló emberietlen politizálásai, 
amik vért és életet követelnek Krisztus kevés 
katonáitól éppenúgy, mint a hitetlenek folyton 
szaporodó seregétől. Úgy látszik az ember jö
vendőjét már nem is felülről, de belülről diktál
ják és ez a hang mindig Önzőbb és meggondo- 
latlanabb akkor, amikor az észnek a fennsőbb- 
rendűségét szeretjük elhitetni magunkkal. Amig 
lestem, vártam az üstököst, a sétány lassan 
megtelt emberekkel, zaj, beszélgetés, vig néme
tek felvonulása zavartak meg elmélkedéseimben 
és egyszer csak tündén fények ragyogtak fel a 
fürdőház felől. A színek bűvös zuhatagja ömlött 
le a sokezer villanykörtéről a Balaton vizére és 
a fürdőház mint egy mesebeli palota úszott a 
vizen. A móló végén pedig ügyes kezek tűzi
játéka pattogott fel. A fény- és szinzuhatagok 
pazar tobzódása verte fel az éjszakát petárdák 
hangos durrogása közben és én belemerülve az 
álomváros lündéri látványába, ölembe ejtve 
távcsövemet hulltam be telkemmel a pattogó 
fénybe és megfeledkeztem az elhalványult csil
lagos égboltról, Finsler várt üstököséről. Fényben 
úszott a Balaton és fényben fürdőit a lelkem és 
amikor vége lett mindennek, a villanycsodák és 
fényzuhatagok kialudtak, a tó felett kigyulladt a 
legszebb tűzijáték, az ég ezer csillagával, vakító 
meteorjaival és felvetett szemem előtt megjelent 
az üstökös, amint a Göncölszekérben üldögélt. 
Megfogott, elbűvölt ez a látvány is és úgy érez
tem, hogy a tűzijáték csillogásánál titokzatosabb 
és mélyebb égi színjáték mégis babonásabb, 
bűvösebb, lelkelfogóbb és amikor hazafelé men
tem, félelmet éreztem, a porszem ember félelmét 
a nagy titokzatosság előtt. Üstökösváráskor jó a 
szivet földi babonás mákonnyal megitatni.

— Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mégis 

a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még 
ma kéri a DR. OETKER-FÉLE világhírű 

FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET melyet bár- 
kinek ingyen megküld a gyér: DR. OETKER 

A. Budapest, VIII, Conti utca 25.

Keszthelyen Rechnilzer Ferenc, közismert 
ottani hírlapíró, — dr. Lévay Béla régi jóbarálja
— fogad bennünket s kedves családi körében 
egy üveg jó badacsonyi mellett fujtatjuk ki nem 
csekély fáradalmainkat. Olcsó és jó turista szál
lást szerez nekünk s másnap, augusztus 8-án 
reggel, üditő fürdés után együtt tekintjük meg 
Keszthely nevezetességeit : a herceg Festetics
palotát, a gazdasági akadémiát, a Karmelita- 
templomot és rendházat, a Helikon-emlékművet 
a csodaszép parkban, a balatoni múzeumot, a 
százados jegenye-nyárfákkal ékes Sóhajok-útját, 
a pázsit-, föveny- és szigeti strandot.

Az utóbbin este óriási méretű és pazarul 
megrendezett tűzijátékban gyönyörködlünk. Rech
nilzer Feri barátunk azl állítja, hogy egyenesen 
a mi tiszteletünkre rendezték. Iván azonban, — 
közismert szerénységénél fogva — ezt nem 
akarja elhinni s őt látszik igazolni azon körül
mény is, hogy a rendezőség előtt inkognitóban 
maradunk, mert tőlünk is beszedik a 30—30 
filléres belépődijakat.

A tűzijátékot a Balaton szépséges, acél- 
tiszta esti tükre ezerszeresen veri vissza és a 
szigeti fürdő a villanylámpák ezreinek tündéri 
szinváltozataiban csillog-villog, kacérkodik. Zene, 
kacaj, virágillat, parfőm mindenütt. Keszthely 
szebb, mint egy tündérváros és aránylag igen 
olcsó. Leírni alig lehet. Meg kell nézni.

Augusztus 9*én bejárjuk Keszthely környé
két. Egregyen megtekintjük az Árpádházi kirá
lyok korabeli, ma is masszív templomot, érdekes 
freskóival, valamint a római sírt. Itt ismerkedünk 
meg az értelmes és vendégszerető balatonmelléki 
szőlős kisgazda nagyszerű figurájával, Felföldy 
Gyula személyében.

Alkonyi sétával érjük el Hévizet, a világ 
egyik legszebb és legfelkapottabb gyógyfürdőjét. 
Feledhetetlen kép a meleg tónusú, mély kékviz, 
lótuszvirágaival és vadkacséival. A pompás, 
modern paloták szinte egy bájos, illatos őserdő
ből bukkannak elő. Érdekes ellentét, hogy ebben 
a világvárosi fényben és - kényelemben a fákon 
itt is, ott is népes gólyafészkek tűnnek fel. 
Itt a világ minden nációja képviselve van, csu
pán a kínaiak ás japánok szedték fel sátorfáikat 
a háború hírére.

Másnap, augusztus 10-én reggel 8-kor már 
a Balaton kissé viharos vizén hajókázunk, Ba
dacsony újbóli érintésével a somogyi part felé, 
Fonyód irányában. Nagyon kedvünkre való ez 
a derült napfény melletti, könnyű szélvihar, mert 
a zöld szin minden elképzelhető árnyalatában 
csillogó, hullámzó Balaton talán még megraga- 
dóbb, mint a szelíd, tükörsima, mosolygó ma
gyar tenger.

Fonyódon megható találkozásban van ré
szünk. Az országszerte és Szarvason különcsen 
jól ismert írónak és Balaton-rajongónak, Náray 
Szabó Gyulának özvegyét látogatjuk meg, ki a 
Margit-penzió és Tünde-villa bérlője. Vállalko
zása. rendkívüli figyelmességénél, feltűnő jósá
gánál és olcsóságánál fogva rendkívül népszerű 
a környékbeli intelligencia előtt. Kérelmünkre 
művészlelkű háziasszonyunk több balatoni dalát 
játssza el cimbalmon és énekel hozzá.

Különös élménynek ígérkezik Náray-Szabóné 
téli hangverseny-kőrútja, melynek során — Ígé
retéhez képest — Szarvast sem fogja elkerülni.

Délután 5-kor vonatra szál lünk és virágos 
Kaposvárott szállunk ki. Itt dr. Hámori Zoltánék 
körében töltünk egy vidám, szép estét, hogy 
másnap, augusztus 11-én reggel már Bonyhád 
felé robogjunk a vonaton. Utunkat azonban meg
szakítjuk Váralján, melynek jeles irópapja, Jánosi 
György megismertei bennünket az ottani csodá
latos gyöngyösbokrélával, népművészettel, gaz
dasági viszonyokkal és nem mindennapi legen

dákkal. Azután friss erővel vágunk neki turista 
gyalog-utunk utolsó 10 kilométeres szakaszának, 
a bonyhádi országúinak.

Délután 6 órakor érünk révbe.
Fülünkben még a Balaton morajának s 

Szentgyörgyhegy bazalt orgonájának muzsikája 
cseng; a szemünk recehártyáján még a magyar 
tenger és hegyvidékének minden szépsége vibrál, 
a lelkűnkben még a Badacsony fodormentái, 
Szigliget rozmaringjai és Csobánc kakukfüvei il
latoznak. De mink már tisztelegve, meghajtott 
turista botokkal hódolunk a 48-as hős tábornok, 
Perczel Mór sirhantja előtt, a halhatatlan ma
gyar emlékének. Vitéz Zerinváry Jánosék és 
vitéz Hargittay Károlyék vendégei vagyunk, akik 
lejben-vajban fürösztik az elfáradt, de jókedvű 
turistákat. A „Grűne Linde“ árnyas kerlhelyisé- 
gében mesélgetünk, pihenünk, tervezgetünk. Itt 
csatlakozik hozzánk dr. Kilyén Pista barátunk is, 
hatalmas dunántúli kerékpár-kőrútján.

Viszontlátásra egy újabb nyár, újabb szép 
turista-élményeivel. Miklós Vitéz«

—  Meggyulladt a takarmány. Oláh Imre 

öcsödi lakos tanyáján az udvaron levő ta
karmány ismeretlen okból kigyulladt. A gaz
dasági épületek, istállók teteje is leégett.

—  Országos vásárok. A kunszentmártoni 

országos vásárt augusztus 2 2-én, a csongrádit 

augusztus 27-én és 28-án, a tiszsaföldvárit 
augusztus 29-én tartják meg.

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól, kiszolgálva, 
KOPSTEIN Bútorház Békéscsaba, Andrássy 

út 25.

Foszfor nélkül nincs életi
Az élethez sok mindenféle anyag szük

séges, v íz , szén, levegő, egy sorozat elem 
sója. Ezek között a foszfor mennyiségre nem 
áll elsősorban, de nincs az életnek egy fon
tos megnyilvánulása sem, mely foszfor nélkül 
játszódna le. Az emberi és állati csontváz 
fontos anyaga a foszforsavas mész, az állati 
és növényi szaporodó és szaporító sejtek 
foszfortartalma nagy, sőt az élet valószínű 
letéteményese, a sejtmagnak központi része 
is foszfortartalmú fehérjékből áll.

Az állatok fejlődésében a foszforhiány 
hamar mutatkozik különböző csontbetegségek 
formájában, s gyakran szükséges, hogy a 
foszforban (és mészben) szegény takarmá
nyokat megfelelő ásványi anyagokkal egé
szítsük ki. Különösen tejelő állatoknál ész
lelhetjük, saját csontozatuk rovására is biz
tosítják a szopós állatok foszfor- és mész- 
szükségletét, ha a takarmányban nincs ele
gendő ez anyagokból.

Mig azonban az állatoknál a foszfor
hiány feltűnően jelentkezik, a növényeknél 
azt kezdetben csak a gyakorlott szem veszi 
észre. Szemeseknél főkép acséplésnél vesz- 
szük észre, ha kevés volt a talajban a fel
vehető foszforsav, mert ilyenkor a szaporító 
szervek, a magvak, nem tudnak kellőkép és 
megfelelő számban kifejlődni, más szóval: 
szemtermésük gyenge.

Indokolt, hogy növényeink és állataink 
foszforsavszükségletére fokozott gonddal 
ügyeljünk, a szükségletet növényeknél pél
dául sznperfoszfatt#!, állatoknál foszfortartalom 
takarmányok, esetleg foszforsavas mész nyúj
tásával könnyen fedezhetjük.
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Gumibélyeqzök
megrendelhetők

NAGY SÁ N D O R  papirkereskedésében.
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(Mezőgazdasági Közraktárak Rt.
|  Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám:

( 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15.
1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árul igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- 
| pénztár előnyös feltételű előleget nyújt.

1 Érdeklődni lehel a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5.
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— Pillanatnyi elmezavarában felakasztotta 
magát. P. Kiss Lajos 82 éves öcsödi lakos 
pillanatnyi elmezavaréban házának udvarán 
felakasztotta magát. Mire rátaláltak már 
halott volt.

—  Játék közben a lábát törte. Szilágyi Krisz
tina tízéves békésszenlandrási leány játék 
kőiben oly szerencsétlenül esett el hogy 
jobblábának alsó szárcsontját eltörte. Orvosi 
gyógykezelésbe vették.

120 pengő havi
kereseti lehetőség biztosítva, viszony
lag csekély befektetéssel, otthon vé
gezhető munkával, férfiak és nők ré
szére állandó évi munka garantálva, 
anyagot-szállitjuk, a kész árut átvesz- 
szük. Kérjen ismertetőt.

Kleopatra kötőüzem,
Bpesl. IX..Lónyay u.43. (válaszbélyeg) 
Gyári képviselők f e l v é t e t n e k .

— Fürdölevél Szarvasról. Az Új Magyarság 
cimű Szarvason is annyira elterjedt fővárosi 
lapban olvadtuk a következő levelet: Kedves 
Szerkesztő Úr I Sokat hallottunk az utóbbi 
időben egy-egy azelőtt ismeretlen nevű 
magyar vidéki városról, amely 'hirtelen a 
közérdeklődés homlokterébe került ilyen vagy 
amolyan nevezetessége révén ; falvak akadtak 
amelyek máról-holnapra hires fürdőhelyek 
lettek, jelentéktelen kis községek, amelyeket 
divatba hozott egy-egy nyár, egy-egy odave
tődő vendég, s azóta nemcsak megtartotta 
véletlen-adta pozícióját, hanem meg is erő
sítette azt. Ilyen hirtelen fejlődésnek, ilyen 
egyik napról a másikra való feltörekvésnek 
tanúi vagyunk mi, akik itt töltjük a nyarat 
Szarvason. Tessedik Sámuel óla nem igen 
emlegették ezt a kedves kis falu-várost, s 
ha szó'oakerül is a neve, csak ebben a vo
natkozásban ismerték. Mi látjuk most fürdő
várossá átalakulni, üdülőhellyé, ahol a nem 
nagypénzű, de pihenésre vágyó városi em
berek kellemes otthont találhatnak. Szinte 
gombamódra nőnek ki a Körös mellék ága 
mentén a földből a vikkendvillák, s a széles, 
elegáns strand napfényben ragyogó kioszkja, 
a pezsgő élet olyan illúziót ad, akárha va
lami nagymullú fürdőhelyen lenne az ember. 
Az emberek, úgylátszik, rájönnek lassan, 
hogy itthon is van egy-egy kis oázis, amelyet 
ízléssel, hozzáértéssel, az adott természeti 
szépségek kihasználásával nemcsak a maguk 
számára varázsolhatnak kellemessé, hanem 
az idegeneknek is, akik szeretik a csendet, 
a napfényt és a tisztaságot. Én például nemrég 
azt hittem még. hogy hegyek nélkül élni se 
lehet, s most az Alföld mégis megfogott in
spiráló szépségével. Nem kell behunyt 
szemmel visszaálmodnom a múltat, a herku- 
lesfürdői, vízaknai nyaralások emlékeit, mert 
ez a körösparti szives kis város kárpótol s 
elfogadhatóvá teszi azt az örök igazságot, 
hogy a minden múlandóságon keresztül éppen 
a múlandóság maradandó. Tisztelettel: szek- 
csődi és zilahi Herczegh Ferencné.

*

Nagyon örülünk, hogy Szarvassal mint 
fürdőhellyel pesti lap is foglalkozik már. Ez 
a legjobb bizonyítéka annak, hogy állandó 
propagandára van szükség és itt az ideje 
már az idegenforgalmi és fürdöhivatal fel
állításának.

— Belefulladt a Körösbe. Kiss Lajosné 

Ragasics Irma 52 éves öcsödi asszony 
hosszabb ideje agybántalmakban szenvedett. 

A múlt szombaton eltűnt férje lakásáról és 
hulláját Kunszentmártonban fogták ki a Kö

rösből. Ugyanott temették el.

x Könyvek. Alkalmi vétel I Ölesón el- 
adó 40 kötetes Magyar remekirók. 
Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehel 
Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

—  A kiugrott szeg a szemébe csapódott.
Szántó Ferenc öcsödi lakos egy kerítést ja
vított Munka közben szekercéje alól a szeg 

kiugrott és a szemébe csapódott. A hódme

zővásárhelyi kórházba szállították.

— Felvétel a Kereskedelmi Szakiskolába, A

Szarvasi Kereskedők Egyesületének fennható
sága és a szegedi kir. tankerületi főigazgató 
tanulmányi felügyelete alatt álló Szarvasi Ke
reskedelmi Szakiskolába az 1937—38. tanévre 
szóló felvétel végett az érdekeltek bármikor 
jelentkezhetnek a szaktanfolyam igazgatójánál, 

az ág. h. ev. gimnázium igazgatói irodájában. 

A tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi m i
nisztérium által előirt tanterv és utasitás szerint 
működik, tanulmányi Ideje' k^t esztendő és 
annak növendékéül minden IV. polgári osztályt 
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyors- 
és gépírásban, kereskedelmi levelezésben és 
könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor be- 
iratási-dij fejében 5 pengő fizetendő. A szak- 
tanfolyam sikeres elvégzése képesít pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 
és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelői, 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágositást nyújt az intézet igazga
tósága (Gimnázium, Igazgatói terem) minden

nap délelőtt 9— 11 között.

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

deti bolti áron. TELEFON: 16.

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

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

Angol úriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 °/o.

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

Könyv-, papir- és zeneműkereskedés, 
Nagy Sándor. Horlhy Miklós-út 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, Kossuth-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2  %.

S Z Í N H Á Z
Ősbemutató a szarvasi színházban

Nagy siker mellett mutatták be a színészek 
Szabó S. Sándor pompás operettjét

Károlyi János pompás színtársulata 
utolsó előadásait tartja Szarvason. Búcsúz« 
nak a színészek. Mennek tovább, hogy a 
magyar szinikultúra vándorharcosaiként ál
dozzák tudásukat, igyekezetüket, tehetségüket 
a magyar népnek, a vidéki közönségnek. A 
jó darabok és gondos előadások között az 
elmúlt hét fénypontjában Szabó S. Sándor 
operettjének ősbemutatója állt. A társulat 
közkedvelt táncoskomikusa, Szabó S. Sándor 
kedves zenéjű ötletes feldolgozású és az 
operett követelményeit tellesen beváltó, ze
néjében is behízelgő molivumú operettjét a 
közönség is nagy tetszéssel fogadta és lelke
sen ünnepelte a közkedvelt szerzőt. Hír sze
rint az operettet az egyik fővárosi színház 
is lekötötte. Hétfőn a kitűnő és nagyon te
hetséges ̂ Erdész Irén búcsúzott a „Diadalmas 
asszony" cimű szép operettben. Meleg ün
neplésben volt része. Szerdán Ruttkay Marika 
parádés alakítást nyújtott az „Ezüslmeny- 
asszony“-ban. Csütörtökön este pedig a köz
kedvelt Nádassy József pazar alakításéban 
gyönyörködtünk el. A többiek is mind di
cséretet érdemelnek. A búcsúzó színészeknek 
sok szép estét köszönhetünk és búcsúzóul 
az emlékek súlyától terhesen mondjuk : „A 
viszontlátásra 1“

További előadások: Augusztus 20-án, 
pénteken ünnepi előadások, délután fél 5 órai 
kezdettel „Ezüstmenyasszony44, este „Urilány 
szobát keres" operettújdonság, 2 1 . és 2 2 -én, 
szombaton és vasárnap „Sárgapitykés köz
legény” operett, vasárnap délután olcsó dél- 
utáni helyárakkal „Urilány szobát keres**.

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben.:

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 6554— 1937. ikt. sz. 

H IRDETMÉNY.

A  járás i főszolgabíró 78— 1937. szám ú rendeletében 
foglaltak a lap ján  felhívja az elöljáróság Szarvas nagy
község lakosságát az a lább i tüzrendészeti szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padlására á lta lában csak 
160 cm magasságig szabad rakározni s akkor is c s a k ' 
bútorok, a háztartásban nélkülözhetetlen és éghetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők el. Papir, 
szövet, bőr, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
lángbiztos csomagolásban tárolható s úgy. hogy a  
raktározás m ódja a könnyű hozzáférést ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett a község lakóháza inak  
összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lom talanitandék. Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nédat, szalmát fazsindelyt, vagy más könnyen gyúló 
és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épületnek ily anyaggal való javítása is csak a tető 
felénél kisebb terjedelemben engedélyezhető, de m inden 

esetben csak a tüzrendészeti szakértő meghallgatása 
után. A  használatban lévő kémények, kürtők és füst- 
levezető csöveket állandóan tisztán kell tartani, a  nem  
használt füstcső nyílását bárm inő gyúlékony anyaggal 
betömni nem szabad. Uj épületek építése, illetve a régiek 
javítása esetén továbbra is a 180.000— 1936. B. M . sz. 
rendeletben foglaltak szolgálnak irányadóul. K ülön  fel
hívja az  elöljáróság az építtetők illetve a javítók figyelmét 
a  160.000— 1936. P. M. sz. rendeletben biztosított tata

rozás! és átalakítási kedvezményekre.

Fentiek be nem tartása kihágást képez, melyet a 
törvény szigorúan büntet.

Szarvas 1937. évi április h ó  24-én.

ELÖLJÁRÓSÁG *
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Folyóirat- és könyvszemle
Bulgáriai panoráma

Péchy Horváth Rezső könyve.

A magyar olvasóközönség mindig nagy 
érdeklődéssel várja a vidéki magyar irók 
egyik kimagasló nagyságának, Péchy Horváth 
Rezsőnek könyvét. Legutóbb itt Szarvason, 
a Magyar Vidék Könyvei sorozatban jelen
tette meg a ‘‘Zürichi tilok“ cimű novellás- 
kötetét, amellyel országosan nagy sikert ért 
el, most pedig Bulgáriai panoráma — úti 
képek a Balkánról — cimű turisztikai köny
vével lépelt ki, amely a veszprémi Egyház
megyei Könyvnyomda kiadóhivatalában látott 
napvilágot. Péchy Horváth Rezső nagyon 
termékeny témáiban, előadásában változatos 
és színes író. Tizennyolcadik könyve ez az 
új könyv, amely bulgáriai tanulmányújának 
tapasztalatairól, színes és élményekben 
gazdag meglátásairól számol be. Festői 
képekben, költői emelkedettségű leírásokban, 
szinte filmszerűen suhannak el előtlünk az 
aldunai szép tájak, Ada-Kaleh, az álmok 
halódó szigete, majd Bulgária gazdag talajú 
és ezervirágú földjére vezett el bennünket 
a finomlelkű iró, aki kezünket és szivünket 
megfogva mutatja be nékünk ennek a jólelkű 
magyarbarát népnek szép országát, gyönyörű 
tájait, városait, népének életét. Idegen tájak, 
idegen emberek között visz bennünket, színes 
és csillogó leírások váltakoznak az apró tör
ténetkékkel, hajón, vonaton, gyalogosan 
utazunk, jár lelkünk e sokszépségű földön 
és amikor a könyv végén elbúcsúzunk a 
szépséges vidékektől és jó emberektől, kö
szönetét mondunk önzetlen cicerónénknak,

tetett egy országai, amely ha messze is van 
tőlünk, idegen is nékünk, mégis oly kedves 
szép és barátságos, mert természeti szép
ségei mellett magyarbarát-lelkű a lakossága. 
A színesen, változatosan feldolgozott útiképek 
méltán felkeltik nemcsak a turisták, de a 
szépet szerető és természetbarát olvasók 
érdeklődését is, és ezért a könyvet mélyen 
ajálnjuk olvasóink figyelmébe. Az Ízléses ki
állítású 136 oldalas,könyvet szép fénykép fel
vételek színesítik. Ara 2’50 pengő.

* Hol vagy István király? Herczeg Ferenc
klasszikus lelki arcképét festette meg a ma 

gyarok első királyának. Szent István ma 

gasztos és zord nagyságában emelkedik ki 

a múlt homályából Herczeg Ferenc tanul 

mányában. A tanulmány az Új Idők mai 

számában jelent meg. Az Uj idők kiadó- 

hivataia Budápest, VI. Andrássy út 16. Elő

fizetési dija negyedévre 6 pengő 40 fillér, 

egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet 

Nagy Sándor könyvkereskedőnél Szarvas.

* A repülő táltos. Irta : George Owen Baxter.
Acélosan tiszta férfijellem és egy csodálatos 
paripa legendás alakja rajzolódik elénk ebben 
a hátborzongató kalandokkal és bűbájos 
érzelmi romantikával átszőtt történetben. 
Vörös Sólyomnak nevezik Rusty Sabint az 
indiánok, fehér ember létére félistenként 
szeretik, tisztelik és valóban csodálatos is, 
amit művel közöttük. Népe varázsló halaimat 
is tulajdonit neki, a csodálatos vadlovat 
pedig, a „repülő táltost*4 lelkes állatnak, 
isten ajándékának tartják. A bonyodalom 
ott kezdődik, hogy Vörös Sólyom szerelmesét, 
a bájos fehér lányt el akarja hódítani tőle a 
telep tejhatalmú katonai parancsnoka, hires 
lovát pedig egy hírhedt tolvaj akarja mindenPéchy Horváth Rezsőnek, hogy megismer-
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f  Autóbuszmenetrend V
Érvényes 937. március 22-től október 2-ig.

Öcsöd—Szarvas—Békéscsaba—• Gyula

6°o ind. Öcsöd érk. 1530
6»5 ind. Szarvas „ÁrpádM-szálló érk. 1465

6m T Csabacsűd f 1437
719 I Kondoros I 14"
81ú érk. Békéscsaba 1* 13zt>
8o(> érk. Gyula ind. 1240

Menetjegy Kondorosra P 
Menettértijegy „ P

1*60, Békéscsabára P 
2*40, „ P

3 40, Gyulára 
5*50.

P 410. 
P 6*50.

82B
86B

Békéscsaba—Gyula

124B ind. Békéscsaba „Csabau-szálló érk. 1055 
1310 érk. Gyula városháza ind. ÍO20

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

1310
1240

Szarvas—öcsöd—Knoszentmárton

—  12ö5 1310 1500 18ao
—  1246 1 321 1509 1 810 
5U'13#» 13bb 1530 1840 
536 13bo 1427 érk. érk.

ind. Szarvas érk.
ind. Békésszentandrás ind.
ind. Öcsöd ind.

,  __ _ _ __  ___ érk. Kunszentmárton ind.

Menetjegy Bszentandrásra P 0 50, Öcsödre P 1*30, Kunszentmártonba P 2 '— 
Menettértijegy „ P0'80, „ P 2’20, „ P 3*20

6ao 78C 8“ 162& 
621 727 835 16is 
6oo 707 810 15“

640 745 1527

486

516
560

13“
14*

14“

Kunszeotmárton—Lakytelek
ind. Kunszentmárton érk,

I Caépa |
érk. Lakytelek ind.

Menetjegy Csépára P 1*40, Lakytelekre
Menettértijegy „ P 2*20, w

KnnszmÉmárton—Tiszakürt

740
6ee
gI6

16«
1554
15*

2*20.

3*30.

5W
540.
6ö8

1424 ind. Kunszentmárton pályaudvar érk. 648 1580
1420 ind. Kunszentmárton. főtér érk. 688 1 52*
1460 érk. Tiszakürt ind. 610 14b*

Menetjegy Tisz&kűrtre P 1*30, Menettértijegy P 2’—.
A járatok csak hétfőit, szerdán és pénteken közlekednek.

jelölt csak hétköznap közlekedik.
A  **^al csak szeptember 6-tól közlekedik.

áron megszerezni tőle. Az eseményeknek 
egy végzetes fordulata a tolvajból életmentőt 
csinál és Vörös Sólyom nyilvános testvérének 
fogadja őt, nem is sejtve aljas szándékát. 
Hogyan gyógyul ki a vérző férfi sziv a sebből 
ami lova és szerelmese elpártolásával érte 
és az élet-halál harcok során hogyan válik 
igaz baráttá a megtért gonosztevő ? Erre 
kapunk feleletet ebben a regényben, amelyet 
a gyűlölet és bosszú villámló fényei mellett 
a lélek tiszta tüzeinek nemes lángolása tesz 
kápráztatóvá. A Palladisnak ezt a győze
delmes szépségekkel teli legújabb Félpengős 
Regényét Félegyházy Endre fordította élve
zetes, szinpompás magyarsággal.

* Ellopták a hozományát. Irta: Georges
Dubois. Jön egy betörő és magával viszi 

Lili kisasszony hozományát. Ki ez a betörő, 

miért viszi el a hozományt, hogyan kerül a 

pénz vissza, ezt mondja el Duboisnak ez a 

nagyon mulatságos, fordulatos, izgalmas re

génye. Megjelent a Milliók könyve legújabb 

gzámában. Ára 20 fillér kapható mindenütt.

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

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 1920 — —*—
Tengeri m. . . . — — — 1010
Á r p a ................... 14*60 — —’ —
Zab ................... -----14 50

P U B L I K Á C I Ó

40 hold Jó/.sefszálláson kiadó. VII. 8. — Akácoszlopok 
eladók. IV. 147. — 15 hold kiadó. III. 390. — Ház el
adó. 1. 431. — Gazdasági felszerelés eladó. 11. 117. — 
10 hold kiadó. II. 314. — 40 hold kiadó. IV. 283. —  
Ház eladó. II. 456. -  7 hold eladó. VII. 113. —  Ezüst- 
szőlőben húz eladó. VII. 531 Tanyasi keres. IV. 408. —  
26 hold kiadó IV. 123. — 615 négyzetöl Szappanosban 
eladó III. 426. — Használt nád. eladó IV. 90. — 10 
hold eladó. II. 82. — 35 hold kiadó. IV 178. — 20
hold kiadó. IV. 103. — 9 hold kiadó. IV. 136. — 18
hold kiadó. IV. 122. — 30 hold kiadó. 111. 299. —
Érparton ház eladó. IV. 210. —  Föld eladó II. 138. —
3 hold eladó. 1. 644. — 4 hold eladó. II. 363. — 13 
hold kiadó IV. 194. -  Tanyást keres 11.306 — 8 hold 
kiadó. 111. 145. — Vetőgép eladó VI. 173. — Gyalu- 
pad eladó, HL. 319.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, 1., Horthy Miklós- 

út 9. szám.

. GÓRÉ 3 és fél vagonos, majdnem új, el
adó. III. kér gróf Széchenyi utca 109.

. Egy bútorozot szoba, esetleg konyha hasz
nálattal kiadó. I. Gróf Andrássy utca 141. 
^

. Egyszobás udvari lakás kiadó. IV kér. 
224 alatt.

. Üzlethelyiség korcsmával eladó. Érdeklődni! 
lehet Krakó 19.

. Az endrődi határban haszonbérbe kiadó 
2 2 hold szántóföld. Érdeklődni lehet L 
245 sz. alatt.

. Eladó 520-a8 Fiat gyártmányú, general-ja- 
vitott személyautó. Érdeklődni lehet I., 85. 
szám alatt.

. Egy jó magaviseletű fiút tanulónak félvetó 
Tákos Lajos borbély és fodrász._______

. I. kerület 482. 6zámú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott._________________

• kerület, 144. számú ház eladó.

Fe lé lő t szerkeszti és k iadó N A  G  T  S Á  N D  O I Í  

Nyomatott a Szarvasi KSzlSny nyomdai és Ú p k iid ív il*  
| lalat nyom dájában* L Horthy M ik lés o t f t  nÜM .'


