
XIV. évfolyam, 31. szám. Vasárnap. 1936. augusztus 2.

S z a r v a s i  K ö z l ö n y
F Ü G G E T L E N  P O L I T I K A I  H E T I L A P

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

nyek ide cimzendők ! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:

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

évre 2 Pt egy példány ára 10 fillér.

A búzáról
Irta: Winckler István

m- kir kereskedelem és közlekedésügyi miniszter

Amikor Gömbös Gyula m. kir. miniszter- 

elnök három évvel ezelőtt az olasz-osztrák- 

magyar gazdasági kapcsolatok főkérdésévé 

ő mi szempontunkból a búzát tette, olyan 

kérdést oldott meg, amelynek megoldása 

más európai mezőgazdasági exporlállamnak 

addig és azóla is, legalább megközelítő ered

ményességgel, nem sikerült. A világgazdasági 

válság legszembetűnőbb és legfájdalmasabb 

jelensége a búzaárak elszakadása volt. Göm

bös Gyulának sikerült a búza árát a katasztro

fálisan alacsony világpiaci ártól függetleníteni 

és immár harmadik esztendeje jóval felette 

tartani. Nyilvánvaló, hogy minél több a búza

felesleg, annál nagyobb kincstári áldozatot 

követel a római egyezményben biztosított 4.2 

millió q-t meghaladó mennyiség kivitele, ha 

a belföldi árat változatlanul fenn akarjuk 

tartani. A kincstár megterhelésének viszont 

megvan a határa és igy égy bizonyos meny- 

nyiséget meghaladó felesleg mellett az állo

mási árak csökkentése elkerülhetetlen. Az 

idei nagyobb felesleg ellenére is a kormány 

el tudta kerülni az állomási árak csökkenté

sét, sőt azokat negyven fillérrel emelni tudta. 

A  gazdák meg is vannek elégedve ezzel s 

legfeljebb azon keseregnek, hogy várakozá

saikban a búzatermés mennyiségét és minő

ségét illetőleg egyes helyeken csalódniok 

kellett. Csak a tőzsde táján mutatkozik elé- 

gületlenség és pedig a határidőüzlet felfüg

gesztése miatt. Belátom, hogy a tőzsdei alku

szok, akiknek keresetük volt a határidőügy- 

letek közvetítése, jövedelmük e részének 

kiesésébe nehezen törődnek bele. Azt azon

ban merész túlzásnak tartom, ha ezt az üzlet

ágat, amelyikből részben élnek, úgy akarják 

feltüntetni, mintha az a gazdáknak létérdeke 

volna s enélkül súlyos károsodás érné a 

gazdatársadalmat. Ha ez a veszély fennfo

rogna, bizonyára nem tiltotta volna be a 

határidőüzletet. A betiltás éppen azért történt, 

mert a kormány nézete szerint a határidő

üzlet spekulációs hullámzásai a gazdaközön

ség érdekeit veszélyeztetik. A kormány a 

búzaértékesitésből és a kincstári áldozatból 

adódó összes előnyök egyenlő elosztása mel

lett állapította meg az állorfiási árakat. Ezek

nél jobbat a kereskedelem sem adhat reális 

számítás mellett. Ha a spekuláció felverné 

az árakat az állomási árak felé, az követ

keznék be, hogy nem tudnánk exportálni, itt 

maradna a búza s akkor, amikor az export 

hosszabb stagnálása után az árak újra vissza

esnének 8 az export megindulhat, az export- 

lehetőségek már megszűntek, a felesleg érté- 

kesithetetlenné válnék s a kormány az állo

mási árakat sem tarthatná. A búza ára vég-

amikor nem kell mesterséges eszközökkel 

alátámasztanunk búzánk árát. mikor a világ

piaci árparitás az állomási árak fölé emel

kedik. Egyelőre azonban olyan nagy még a 

differencia e két ár közölt, hogy a kormány 

a magasabb ár biztosítása érdekében e sza

badságtól meg akarja óvni a gazdaközönséget.

eredményben leszakadna a világpiaci paritás 

szintjére, mely a mai árnál jóval alacsonyabb.

A világpiaci ártól függetlenített és külön 

szerződések révén szabályozott magyar bel

földi búzaár fogalmilag kizárja a határidő 

spekulációt. Ez csak akkor lenne a helyén, 

ha a magyar búzaár a világpiaci ár befolyása 

alatt alakulhatna. Talán eljön az az idő,

Egy szarvasi újságíró halálos szerencsétlensége 
a halásztelki Hármas-Körösben

Vasárnap a vízbe fulladt és kedden Öcsöd határában fogták ki 
a halászok Jeszenszky József dalköltöt

Vasárnap délután megrendítő szeren

csétlenség hire járta be Szarvast. Szarvas 

lakossága mély részvéttel és fájdalommal 

értesült Jeszenszky József szarvasi újságíró 

és dalköltő tragikus haláláról. Az utcákon 

nagy csoportokban álldogáltak az emberek, 

vitatták, mondogatták egymásnak a megren

dítő szerencsétlenség részleteit. A strandokon 

is pillanatok alatt terjedt el a tragédia hire 

és a vig fürdőzők ajakára ráfagyott a mosoly. 

Szomorúan vette mindenki tudomásul, hogy 

Jeszenszky József hírlapíró kartársunk, a jó

nevű dalköltő, a megalkuvást nem ismerő 

elveiért és célkitűzéseiért mindenkor harcolni 

és ha kellett szenvedni is kész szerkesztő 

nincs többé.

Jeszenszky József vasárnap délben egy 

nagyobb társasággal kirándult a halásztelki 

Körösre, hogy a város nagy melegéből ki

menekülve enyhülést találjanak a Körös hűs 

vizében. A kirándulókat Halásztelken hara

gosan szürke viz fogadta. Az előző-napi er

délyi és alföldi esőzések mintegy másfél 

méterrel megduzzasztották a máskülönben 

csendes folyó vizét. Az ár erős sodra pró

bára tette a legjobb úszókat is. Jeszenszky 

József is kitűnően úszott, azonban halált 

megvető bátorsággal egy ismerősét is a há

tára vette, hogy azt is átvigye a túlsó partra. 

Már majdnem a túlsó oldalon jártak,amikor 

az újságíró észrevette, hogy az ereje hanyat

lik, a szívműködése megbénul. Azonnal rá

szólt a hátán lévő férfire: — Jaj, valami 

bajom van . . .  elmerülök . . .  menj le a há

tamról, legalább te menekülj meg.

Az úszni alig tudó társa lesiklott a há

táról és rövidesen földet is ért a lába. Azon

ban Jeszenszky párat csapott még karjaival, 

majd feje erőtlenül hanyatlott le a vizbe és 

pár pillanat alatt elmerült a sebesen folyó 

viz erős sodrában. A parton állók megdöb

benve szemlélték a  szörnyű katasztrófát. Az 

úszni tudók azonnal a vizbe vetették magu

kat, hogy segítsenek az elmerült hírlapírón, 

de mire odaérkeztek, a viz sodra már mesz- 

szire vitte őt és a legszorgosabb kutatás el

lenére se sikerült megtalálni. Nemsokára

csónakokat is kerítettek, a halászok is elő

jöttek, jó előre hálót is kifeszitettek, hogy 

abba akadjon meg az újságíró holtteste, de 

hiába, a viz árja gyorsabban dolgozott és a 

legbuzgóbb kutatás, csáklyázás se vezetett 

eredményre. A hír azonnal szétterjedt az 

egész városban is. Az ármentesitő hivatal 

telefonja útján értesítették a városiakat a 

szerencsétlenségről. Édesanyja, özv.Jeszenszki 

Jánosné, egy áldottlelkű, 86-ik életévében 

járó idős asszony nem akarta elhinni kedves 

fiának tragikus elpusztulását. Hétfőn délben 

ismegfőzöttrendesen.megteritettfiaszámára is.

— Elmaradt a Józsi, máskor is elma

radt, de hazajön ő, nem tudja az itthagyni 

az ő öreg anyját.

És mégis itthagyta. Az idős asszony 

pedig itt áll hozzátartozók nélkül, egyedül. 

Megrendülve vette a szomorú hirt a halott 

menyasszonya is. Hosszú éveken át tervezték 

egybekelésüket. A jobb időkre vártak, várták 

hogy javuljanak a viszonyok. Már az esküvő 

ideje is ki volt tűzve, de a fájdalmas végzet 

ezt az álmot is széttörte, mint Jeszenszky 

Józsefnek annyi sok-sok szép nagy á lm át. . .

Kedden délelőtt telefonértesítés jött 

Szarvasra, amelyben közölték, hogy Jeszen

szky József hulláját a halászok Öcsöd ha

tárában kifogták. Kiterjedt barátainak nagy 

köréből sokan autókra ültek, hogy megláto

gassák. A markánsarcú, sok szenvedésen 

átment újságíró poétás arcára alig lehetett 

ráismerni. A két napos vizbenlét szinte fel- 

ismerhetetlenné változtatta. Szerdán délelőtt 

egy lassan baktató gyászkocsin hozták be 

Szarvasra a megpihent dalköltőt, elhelyezték 

az ótemető halottas házában, hogy délután 

utolsó útjára kisérje el vigasztalhatatlan édes* 

anyja és nagyszámú barátja és tisztelője.
*

Jeszenszky József 1897. augusztus 5-én 

született Szarvason. Iskoláit Szarvason vé

gezte. Még be se töltötte 18-ik életévét, 

amikor katona lett és pár hetes kiképzés 

után a frontra került és 40 hónapon át szol

gált a világháborúban magyar szívvel és 

becsülettel. Több alkalommal meg is sebé-



SZARVASI HITELiANK Részvénytársaság
Elfogad

betéteket
a legmagasabb kamatozással és azokat bármikor visszafizeti.

Folyósít váltó- és folyószámla-

kölcsönöket
—  terményekre is — előnyös feltételek mellett.

Mint a Fonciére Általános Biztositó Intézet kerületi képviselete mindennemű
biztosításokat eszközöl.

sült és több kitüntetést is kapott. A frontok 
összeomlása után ő is hazakerült. Először 
Nagyváradra megy, ahol a Nagyváradi Napló
nál kezdi meg újságírói működését. A romá
nok innen kiüldözik, hazakerül öreg édes
anyja mellé Szarvasra és azóta itt élte a 
vidéki ujságiró-sors kenyértelen, tragikus, ezer 
megpróbáltatásos szomorú életét. Hosszabb 
időn át lapunknál, a Szarvasi Közlönynél is 
dolgozott. Becsületes őszintesége, szókimondó 
nyiltsága sokak szemében megtisztelést, bo
hém természete, közvetlen modora nagytöme
gek előtt szeretetet és becsülést hozott szá
mára. Mint nótaköltő igen jó névre tett szert. 
„Azt irta az édesanyám“ cimű dala közismert 
lett és fehér leányszobákban gyakran fel
csendülnek a kedves kis dal bájos melódiái 
és melanchólikus sorai. Két dala 1927-ben 
jelent meg a Gerő-féle zeneműtár kiadásában 
Budapesten. 1932-ben egy rádiópályázaton 
díszoklevelet nyert szép magyar nótájával. 
A Magyar Dalpártoló Bizottság is kitüntetés
ben részesítette. Nagy sikerrel szerepelt az 
írók, Művészek és Zeneszerzők Egyesületé
nek pályázatán is. „Oljenka" címmel orosz 
tárgyú színdarabot irt, amit egy verseskötet 
követett. A napokban fejezte be a „Karnevál4* 
cimű kétfelvonásos daljátékát. Kéziratban 
még több novellája és költeménye, nótája 
maradt. Költői vénájának gazdagabb meg
nyilvánulását nagyban hátráltatta állandóan 
súlyos anyagi helyzete. Most hogy a sok-harc 
után megpihent, hisszük, hogy művei kiadóra 
is találnak, színművei is előadásra kerülnek. 
Magára maradt jó édesanyja nagyon is meg
érdemli a támogatást, Jeszenszky József em
léke pedig a tehetségét megillető kegyeletet.

#

Temetése nagy részvét mellett szerdán

délután ment végbe. Temetésén ott láttuk 
rokonságán kivül barátainak kiterjedt körét, 
tisztelőinek sokszáz főnyi sokadalmát. Szelé- 
nyi János ev. lelkész emelkedett beszédet 
mondott koporsója felett, Kellő Gusztáv pe
dig áhítatos imát és búcsúztatót. A sírnál 
dr. Robitsek Jenő ügyvéd a munkatársak 
nevében, Kiss Mihály szabómester pedig a 
barátok nevében búcsúztak. Temetésére ki
vonultak a frontharcosok is dr. Schauer Gá
bor főszolgabíró vezetése melleit. A sírba 
hulló göröngyök pedig a szarvasi cigány
zenészek muzsikája mellett temették el ko
porsóját és sokat szenvedett testét. Az akácos 
temető forró nyári hangulatában felsírtak 
Jeszenszky József édes-bús nótái, hogy meg- 
ríkkassák a hozzátartozókat, barátokat és 
hogy igazolják az elhunyt dalköltő halálba 
szépült lelkének .emelkedettségét, beteljesü
letlen álmainak szomorú tragédiáját.

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason augusztus hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagy templomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az újlemplomban (ötnyelvű isten
tiszteletet tartanak. ’

A szarvasi róm.kát. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise. 10-kor szentbeszéd és nagymise, 
délután 6-kor litánia; Hétköznapokon fél 8-kor kismise, 
6-kor litánia.

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

— Eljegyzés. Moldován Márta (Szarvas) 
és Staud József (Budapest) jegyesek. (Min
den külön értesítés helyett.)

— Kitüntetósátadás.A földművelésügyi mi
niszter Szénászky János szarvasi gazdasági 
cselédet szorgalmas, hűséges és becsületes 
munkásságáért 80 pengő jutalomban és el
ismerőoklevélben részesítette. A kitüntetés 
átadása ünnepélyes keretek között vasárnap 
délelőtt 11 órakor folyik le a városháza ta
nácstermében.

—  Kinevezések. A vármegye főispánja dr. 
Szathmáry László szarvasi díjtalan közigaz
gatási gyakornokot dijas közigazgatási gya
kornokká, dr. Szlovák Elemér szarvasi lakost 
pedig díjtalan közigazgatási gyakornokká 
nevezte ki.

— Szarvasi lelkész a rádióban. Bartos Pál 
szarvasi evang. lelkész vasárnap délelőtt a 
bécsikapu-téri evang. templomban mondott 
beszédet. Az istentiszteletet, igy a beszédet 
a budapesti rádió is közvetítette.

—  Megjelent a Tavaszi Ének. Ifjú vitéz Ze
rinváry Szilárd fiatal tehetséges költőnk útnak
induló verseskötete a mai napon hagyta el 
a Szarvasi Közlöny nyomdavállalat sajtóját. 
A Magyar Vidék Könyvei kiadásában meg
jelent verskötetet nagy érdeklődéssel várja 
Szarvas kultúrközönsége is és ismerve a 
fiatal költőnk kiváló tehetségét, lendületes és 
hangulatos kifejezési formáját, lelkiségének 
sokoldalúságát, tudjuk, hogy a verskötet 
méltón találkozik mindnyájunk legteljesebb 
megértésével és tetszésével. A verskötet 
előjegyzői rövidesen kézhezkapják ifjú vitéz 
Zerinváry Szilárd verskötetét. Az érdeklődők 
pedig Nagy Sándor könyvkereskedésében 
vásárolhatják meg. A könyv ismertetésére 
jövő számunkban visszatérünk.

Át a glecseren
Irta: Póchy-Horváth Rezső

A Magyar Turista Szövetség 1934. évi irodalmi 
pályázatén dicséretet nyert.

(3)

Lódén turistazubbonyát pedig két kemé

nyen, mereven álló halmocska feszítette előre... 

Arcának halvány bőre rózsás színben pompá

zott, amint a hó szinte reflexszerűen adta 

vissza. Elragadó, bájos, csodálatos v o lt!

ö  némán, diadalmasan és élvezettel 

tűrte a hódolatot.

Később láttam, hogy a szép angol hölgy 

útnak ered a Morteratsch felé, egyedül, míg 

a  másik két angol, akiket a hozzátartozóinak 

sejtettem, a Pizzo di Verona felé vette az 

útját. A  hölgy nagy gyakorlatra valló lépé

sekkel haladt és csakhamar eltűnt.

Sokáig maradtam ezután még a mene

dékházban. A hajnalban látott csodás kép 

és az utána következő meglepő felfedezés 

miatt csak alig-alig tudtam magamhoz térni 

és amikor az végre, késő délután meg is 

történt, már messze játhatott a  bájos missz. 

Mindegy, ez nem határoz, gondoltam, azért 

utánamegyek. De amíg ezt ilyen bizonyosság

ba1 elhatároztam, hosszú órák múltak el. 

Tusakodtam önm agam m al: menjek-e, ne 

menjek ?

Ugyancsak a nyakamba kellett szednem 

a lábaimat, ha azt akartam, hogy még el- 

éijem. Egyedül van, senki a havasok komor 

arculatján kívül nem láthat bennünket — ez 

a  gondolat villanyozott folyton. Erőt is ez 

adott, amikor elindultam azon az úton, amelyen 

a  hölgyet eltűnni láttam.

Mit beszéljek az útról ? Egyszerű hegy

m á s z ó it  volt, amelyre legfeljebb az a körül

mény emlékeztet most engem is, hogy a  

gyors menet következtében alaposan elfárad

tam. De később, amikor higgadtabban még 

egyszer megmásztam a Berninát, beláttam, 

hogy a legrettenetesebb, legnyaktörőbb utat 

tettem meg akkor, mégpedig játszi könnyed

séggel. Csakhamar eltűnt azonban minden 

fáradságom, amikor a  messzeségben meg

pillantottam egy női turistát. Ö  az, ő az, álla

pítottam meg lelkendezve, amikor messze

hordó távcsöven) segítségével megállapítot

tam, hogy zöld nadrág és kék zubbony van 

rajta, ő  az I Éppen egy veszedelmes ponton 

mászott felfelé. Tisztán láttam, amikor jég

csákánya hegye' alatt a  sziklák szikrákat 

vetettek.

Át kellett még haladnom a glecseren. 

Előttem nyújtózkodott piszkos-zölden és hűs 

hidegséget ömlesztve maga körül a  természet 

csodás szeszélyének jegyik érdekes bizonyí

téka, a glecser, amely hosszú, széles jég

folyam gyanánt, de lassan-lassan halad lefelé 

medrében, majd a hegy lábánál megolvad 

és jegesvízű csacsogó hegyipatakocska képé

ben rohan tova, míg Rajná-vá, Rhöne-ná, 

Inn-né, Arve-vá vagy Addá-vá lesz. Jégpira

misok, jéglapok és jégtuskók hevernek a 

glecseren, egymáson nagy összevisszaságban, 

m indenünnen patakok és vízerek folydogál- 

nak és az apró, piciny vízesések finom,cseppjei 

a  szivárvány színeiben játszanak. A  glecseren 

túljutni komoly életveszedelem nélkül nem 

lehet. Hatalmas jégtömbök, szeszélyesen ösz- 

sze-visszadobált jégkolosszusok, furcsa tü- 

remlések, repedések, láthatatlan gödrök és 

szakadékok teszik járhatatlanná jeges testét 

és még a gyakorlott hegymászó is nagyot 

fohászkodva kezdi meg az átkelést a  glecser 

jégpáncélján.

De én nem gondoltam semmi veszélyre. 

Előttem láttam, néhány száz méternyi távol

ságban a csodás szépségű angol hölgyet, 

am int erőteljes mozdulatokkal, kapaszkodva 

törtet felfelé a Piz-Palű gerincén.

Nekivágtam a glecsernek és úgy siklot

tam át rajta, mintha csak valam i síma kor

csolyapályán vágtam volna keresztül. Ahá. 

gondoltam, a  szerelem csodás ereje vezé

relt és oltalmazott a  jégszakadékok közepette...

De egyszerre meghűlt bennem a  vér.

(Vége következik).
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| Mezőgazdasági Közraktárak Rt.
| Telefonszám: szarvasi telepe a  vasútállom ás mellett, Telefonszám: |

| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. |
j  elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- | 
I  pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. j
= Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. 1
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— Egyfelvonásos színdarab: Pásztortűznél. A

Magyar V idék Könyvei ötödik számaként 
Kovács Istvánnak „Pásztortűznél“ cimű egy
felvonásos szinjátéka kerül a nagyközönség 
elé. Kovács István békésszentandrási lakos 
Kecskeméten született és az ottani, bugaci 

pusztáról hozta el magával a  kecskeméti 
magyarok lelkületét, tájszólása nyelvezetét, 
meseszövését és kifejezési formáit. Lapunk 
nyomdája már hozzáfogott a  színdarab elő

állításához, amely már több helyen átütő 
szép sikerrel került előadásra. A darabnak 
hangulatos bugaci magyar levegője mellett 
az ad különös értéket, hogy a mai viszonyo

kat élethűen festi le és egy vándor iparos 
alakjának beállításával a magyar szinmű- 
irodalomban oly ritka iparosproblémákat vet 
fel. A  könyvhöz a békésszentandrási Ipartes
tület elnöke irt hangulatos előszót.

—  Orvosi hir. Dr. Ungár László fogorvos 

külföldi tanulmányútjáról megérkezett és ren

delését újból folytatja.

„Körös-nap1* Nagymagyarország 
Közepének Emlékműve javára
— Öregek-házát építenek Kondoroson. Kon

doros község képviselőtestülete elhatározta, 

hogy az öregek- és rokkantakházát felállítja 
és ehhez az egyik főutcai házat meg is 

vette meg.

— Pályázat. A  vármegye alispánja Csaba- 

csűd községnél egy segédmunkaerői állásra 

pályázatöt hirdetett. A  pályázni óhajtók kér
vényeikét augusztus 15-ig a szarvasi járás 

főszolgabírójánál nyújtsák be. A z állás 
javadalma havi 60 pengő.

—  Adomány. Egy magát megnevezni nem 
akaró kisbirtokos polgártársunk 1 pengőt 
hozott be szerkesztőségünkbe Nagymagyar
ország Közepe Emlékműre. A  hazafias érzés
ből jött adományt rendeltetési helyére jut

tattuk.

1 fillér üvegenként a

paradicsom bélkupak,
amely kötözés, ragasztás nélkül rögtön oly 

légmentesen tapad, hogy nem kell

dunsztolni.
Kapható Szarvas minden fűszerűzletében,

'Gyártja: Kienast és Báuerlein, Budapest. 

Gyár: IX., Soroksári út 108.

Központi iroda: Szvetenay utca 21.

— Hegyvenévi egyházi szolgálat Kerekes 

Benedek öcsödi lakos mint egyházfi negyven 
évet töltölt szolgálatban az öcsödi reformá
tus egyháznál. Érdemeinek elismeréséül a 
vallás* és közoktatásUgyi miniszter elismerő
oklevéllel tüntette ki, majd a ref. egyház 
püspöke [is elismerésben részesítette. A z 

oklevelek átadása a múlt héten történt meg 
ünnepélyes keretek között. A  kultuszminiszter 

kitüntetését dr. Laczay Péter tb. főszolgabíró 

nyújtotta át emelkedett, hazafias érzésekkel 

fűtött beszéd keretében, a püspöki elismerést 
pedig S. Hegedűs Lejos ref. ielkész tolmá
csolta. Váczy Dezső segédtelkész üdvözlő 

szavai után Kerekes Benedek meghatódottan 

mondott köszönetét a  kitüntetésekért és üd
vözlésekért.

Vlzlpótómérköcés, úszóverseny, 
futball a Körös-napon

Nagyszabású Körös-napot rendeznek 
augusztus 9-én

Budapestről kultúrvonatot indítanak Szarvasra
A Szarvasi Társadalmi Egyesületek 

Nagybizottsága, mint már közöltük — a 
Szarvasi Kereskedők Egyesületének kezde
ményezésére — Nagymagyarország emlék
művének javára augusztus 9-én egy teljes 

napot kitöltő programmal nagyszabású K ö
rös-napot rendez. Az egész országot érdeklő 
ünnepség előkészítése kapcsán sikerült a 
rendezőségnek a MÁV-nál kieszközölni, 

hogy filléresgyorsot indítsanak Budapestről 
Szarvasra, amelyre a  felszállás Cegléden és 
Szolnokon is meg lesz engedve. Így ez a 
nap nemcsak a  helyi közönségnek fog nagy 
és felejthetetlen élményt jelenteni, de a  kör

nyék és távoli városok és községek ideutazó 
lakosai megismerik városunkat, mint fürdő- j 
várost. Gondoskodás jtörtént az ideérkező 
idegenek jó  és olcsó ellátásáról, kitűnő 
szórakozási lehetőségéről.

A  rendezőség úgy állította össze ennek 
a napnak programját, hogy amit egy nap 
alatt végig élvezni lehet, az ebben mind 
szerepel. A  reggeli zenés ébresztő, a  fillé
ressel beérkezők fogadása után a környező 

községekből kerékpáros- és lovasstaféták; 
futnak be a Hősök Szobra elé, majd a  vi
dékiekkel együtt fürdőzés következik, utána 
olcsó, de kifogástalan ebéd. Délután nagy

arányú felvonulás a  ligetbe, hol különféle, 
meglepő szórakozási lehetőségről történt 
gondoskodás. Itt különböző mutatványokkal 
szerepelni fognak cserkészeink és iparos

ija ink . Természetesen e napon a  liget le 
lesz zárva s csak belépődíjjal lehet oda 
bejutni. Már itt közöljük, hogy a jegyek 
árai oly alacsonyan állapíttatnak meg, amely 
csak pár fillér kiadást fog jelenteni. Délután 
zajlanak le a  Körősön tervbevett különböző 
játékok, és úszó-, valamint vizipolómérkőzé- 

sek. Ezen a környék és Kunszentmárton: 

csapatai is résztvesznek. A  közös vacsora 
után nagyszabású csónakfelvonulás, majd 

tűzijáték következik.
M indebből látható, milyen nagyszabású 

ünnepséget rendez a kiküldött rendezőség, 
s ha még figyelembe vesszük, hogy a  K ö 
rösön állandó motorosjáratról is gondoskodás 
történt, minden reményünk megvan arra, 

hogy ez a  nap országos viszonylatban is 
kitűnően sikerül. Szarvas közönségének kell 
elsősorban támogatni a  fáradságot és költ
séget nem kimélő rendezőség munkáját és 

tömeges részvételével annak erkölcsi és 
anyagi sikerét előmozdítani. Ez annál köny- 
nyebben megvalósítható, hiszen csak filléres

belépődíjak lesznek. Nem szabad figyelmen 
kivül hagyni, hogy e nap mily nemes és 
fenkölt célt szolgál, hiszen Nagymagyar

ország emlékművének felállithatása a haza
fias kötelességen kivül az irredentizmust is 

szolgálja.

—  Köszönetnyilvánítás. A szarvasi községi 
iparostanonciskola június 22-én tartotta tan
évzáró vizsgálatot, mely alkalommal a  szor
galmas és jó  magaviseletű tanoncok jutái* 

mazásban is részesültek. A  felügyelőbizottság 
határozata értelmében Janowszky György 
igazgató által kibocsátott gyüjtőiven a fenti 
célra adakoztak. Szarvas nagyközség 40. P 
és 4 drb könyv, Szarvasi Jpartestület 15 P, 
Szarvasi Takarékpénztár 10 pengő, Szarvasi 

Hitelbank Részvény Társaság, Szarvasi 
Kereskedők Egyesülete, Húsiparosok Szak
osztálya 5—5 P, Kovácsik Pál 3 P. Podani 
János, Szarvasi Hitelszövetkezet, GkSzik 
György, Weiczner-maíom, Dauda Mihály, 
Kasnyik János 2—2 P. Forster Károly, Ro

hoska Lajos, Kovácsik Károly, Simkó Gyula, 
Beritner H. és Fia, Ungár Jónás, Bárány 
Béla, Miklós József, Meilner Soma, Weszter 
Béla 1— 1 P, Silberstein PülÖp, N. N„ N .N ., 
Gaél János, ’Reich Jenő, Lövi Salamon, 
Sztrehovszky Márton 50-H50 f, Nagy Sándor, 
Müller Károly és özv. Müller Károlyné
drb, az iparostanonciskola 10 drb könyvet 
Mindezen adományozóknak az iparostanpnc- 
iskola felügyelőbizottsága köszönetét fejezi ki.

— Kertiünnepély Öcsödön. A ?  öcsödi ipar- 
'testület vasárnap délután a ligetben rendesi 
meg hagyományos kertiünnepélyét.

— A Szegedi Szabadtéri Játékok alkalmával 

50 százalékos kedvezménnyel lehet utazni 
július 31-1ől. A  kedvezményes vasúti igazol
vány ára 1 P. A  Szabadtéri Játékok Belépő
jegyei P 1-től P 5-ig vasúti igazolványokká! 
együtt Andermanná! beszerezhetők .és min
den felvilágosítással készséggel áfl a közön
ség rendelkezésére.

Szórakozás, zene, tánc 
a Körös-napon

— Elvesztették igazolványaikat Kinyik Er
zsébet szarvasi lakos szolgálati cselédköny
vét Vác és Budapest között a. vasúton, Pá
pai Sándor pedig munkásigazolványát isme
retlen helyen elvesztette.

Tűzijáték *  Körö^napon

becserél, vesz,

“ ^ t a n k ö n y v r e
előjegyzést elfogad 

NAGY SÁNDOR könyvkereskedése Szarvas
I,, Horthy Miklós út 9. (a Gimnázium közelében) Telefonszám: i « .



H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

Az olimpiai tűz
Amikor e sorokat irom, a klasszikus gö

röghonból ifjak gyorsröptű Másával halad előre 
oz olimpiai lűz Berlin felé. Lobogó fáklya jel
képében fül előre az olimpiai eszme, hogy pár 
nap múlva nemes sportvetélkedésre ébressze fel 
a világ ifjúságénak legkiválóbbjait. A nap suga
raitól felélesztett olimpiai tűz mellett egy látha
tatlan tűz is fül szerteszét a világon, a győzelmi 
vágy tüze, amit az egyéni becsvágy, a hiúság 
mellett az erő és a fajszeretel is fűt. Dicsőséget 
hozni nemcsak az egyénnek, de általa egy faj
tának, nemzetnek kell a szebb elhivatás ? Sok
szor életet feláldozó akaratos lendülettel keresni 
a bajnokságokat, egyéni tragédia, amelyből egy 
nemzet jövendő sorsa táplálkozik. Nem hiszem, 
hogy Iphitos, aki Krisztus előtt jó pár száz évvel 
alapította meg az olimpiai játékokat, sem Likur- 
gos, a spártaiak kiváló törvényhozója, akinek 
segítségét a munkálatokban nem nélkülözhette, 
gondolták volna annak idején, hogy a hellén 
versengésből idővel a világrészek és világfajok 
versengése lesz, amelyen az egész világ érdek- 
deklődése mellett a lassan felemelkedő sárga és 
fekete népfajták mutatják ki halalmas őserejüket, 
amelytől már évtizedek óta joggal félhet a nagy 
kultúrába elernyedt fehér civilizáció. A sárgák 
előtörése szinte tervszerűnek látszik, a napok 
örök folyamatában szinte láthatatlan, de ilyen 
nagyobb megmozdulás alkalmával ki is mulatja 
félelmetes erejét, amely nemcsak a sport ágaza
taiban, de lassan a fejlődő civilizáltságukban is 
jelentkezik. Nagyon sokszor megdöbbenünk, ol
vasva egyes újsághírek elképesztő adatait, amik 
a sárgák erőfeszítéséről és eredményeiről szá
molnak be. A nemzetek és világrészek nagy 
berlini versenyén most újból összemérik erejüket 
a világ fiataljai és az előjelekből ítélve sok meg
lepetésre számíthatunk. Az én érzéseit szerint 
a sportbeli kiválóság talán nem is bir nagy fon
tosságot a nemzetek életében, mit sokszor tulaj
donítunk neki. A tömegsportok okszerű meg
szervezése talán fontosabb dolog, mint egyéni 
bajnokságok után való hajsza. Mert százezrek 
és milliók száméra nemcsak mint szórakoztató 
látványosságnak, idegízgató attrakciónak, de tes
tet és lelket üdítő tömegtornának kell lennie a 
sportnak. Az egyéni bajnokság győzelme kevés 
eredményt hoz a népegészségnek, a társadalmi 
közösségnek, inkább káros hatással van reá, 
mert a sportoló bajnokok megerőltetett idegrend
szerével és testével a szerzett betegségek is fel
szívódnak a társadalom életébe. Igaz, hogy kis 
nemzetek fiainak nagy tettei fajtájuk, nemzetük 
és sorsuk iránti figyelemre fordítja a világ ér
deklődését. És a propaganda már szinte meg
fizethetetlen és nagyobb, mint sok-sok szellemi 
tudósok alkotómunkájának, írók, költők, művé
szek kultúrtörekvéseinek propagandisztikus ereje. 
A Kronen hegy tövéből ez alkalommal Berlin 
határába helyezett stadionnak eredményeit a rá
diók, telefonok, újságok százai, tízezrei szórják 
szét a világba és az eredményekből majd meg
állapíthatjuk a jövendő képét is. Ha a szellemi 
élet alkotó erejét a sportbeli eredményekkel lehet 
kapcsolatba hozni, úgy talán fájdalmas következ
tetést vonhatunk majd le kultúránk hanyatlására 
vonatkozóan is, ha a sárgák és feketék ered
ményei túlszárnyalnék a fehérek eredményeit. De 
gondolom, a messzi idegenből jött. hirek most is 
túlzottak lesznek és az eredmények továbbra is 
q fehér faj erejét, kitartásét és örök rugalmas
ságát igazolják. De meg szomorú is lenne, ha 
egy-egy néger pompás ugrásából, egy sárga japán 
úszótehetségéből, a nyugateurópai kultúra ha
nyatláséra következtetnénk. A sport bármennyire 
is kapcsolatban van a világ megnyilvánulásai
val, mégis csak sport marad, különösen addig* 
amíg ez egyéni érdemekre vágyik és nem a tö
megeket igyekszik a testnevelésbe bekapcsolni. 
A mai idegileg megrendült világ a pillanatnyi 
meglepetések, a rekordjavitási törekvések, a tech
nikai gyors előrehaladások csodáiba szédült bele. 
A kultúra értékmérője azonban az egyéni sport 
sohasem lehet és majd amikor a szellemi olim- 
piész is kibővül és a világ költői, tudósai, mű

vészei viszik el a tudás és a szellem örök tü- 
zeit a nemzetek és világrészek nagy találkozóira, 
akkor a nagy szellemi harc eredményeiből jog
gal alkothatjuk meg véleményünket fajok és kul
túrák hanyatlásáról vagy előrelendüléséről. A 
berlini olimpiász előjelei reménykedésre és biza
lomra tanítanak bennünket és mi magyarok, ha 
arányszámbeli kicsinységünkben nem is tudunk 
majd óriási eredményeket elérni, gondoljunk 
arra, hogy szellemiekben nagyon sokszor túl
tettünk nagy nemzeteken is és a fajtánkban 
rejlő őserő biztosíték a titokzatos jövendő életre, 
amely felé lelkünk tüzét vive, bizton igazságot 
szolgáltat nekünk is.

Az utóbbi napok kánikulai 38 fokos forró- 
ságától nagyon sokat szenved ember, állat egy
aránt. A napi munka robotjából oly jól esik 
üdítő pihenésre eljutni a Körös hűs habjaiba. 
Mindennap, de különösen a szabad vasárnapon 
az emberek százai, ezrei fürdenek a Körösben, 
hűsülnek a Körös füzesei alatt. Jól is esik, meg
nyugszik ott kinn a fáradt test, elcsitulnak a sok 
gondba, bajba, napi fáradalmakba felőrlődött 
idegek. A vikkendezés csendes és apró örömeire 
lassan ráeszmél a szarvasi közönség is. Vig ki
rándulóktól hangos a halásztelki Körös vadregé
nyes füzesektől színezett partja éppen úgy, mint 
a kertvárosi színezetet:öltött Mangol, nemkülön
ben a macói és nyúlzugi szabadfürdők és a 
városi strandok. A nagy kánikulai meleget el
viselhetővé a viz teszi,' amely az ember legna
gyobb ellensége. Ott leselkedik a viz mélyén és 
bizony minden évben elveszi adóját. Fokozott 
éberség, nagy vigyázat, a mentőkészségek elhe
lyezése szükséges mindenhol, hogy az oly gyak
ran megismétlődő szerencsétlenségnek elejét ve- 
hessGk. Az emberi élet a legdrágább kincs és 
ezt megvédeni úgy az egyénnek, mint a közü- 
leteknek a legfontosabb kötelessége.

*

Körsétát teltünk a minap a Körös partján. 
Vig fürdőzők, megpihent hűsülők mindenhol. 
Kora reggeltől késő estig mindenfelé vig lubic- 
kolóktól hangos a Körös tája. A csónakok so
kasága kering a nyugodalmas vizen, amelynek 
tetejét szinte forróra sütötte a nap. llt-ott idegen 
beszéd is megüti fülünket. Egy fiatal szarvasi 
költő angol versét szavalja egy idegenből jött 
nyaralónak. Amott francia beszéd igazolja a 
szarvasiak nyelvtehetségét. Egy fővárosi nyaraló- 
család asszonytagja pedig a szarvasi rétest di
cséri, amely mint fő idegenforgalmi attrakció ad 
lendületet az itt magukat jólérző nyaralók meg
elégedésének.

*

Halásztelken a mezőtúriak és szarvasiak 
állandóan ismerkedési napokat tartanak. A csinos 
mezőtúri lányok szarvasi fiúkkal ismerkednek, a 
szép szarvasi leányok pedig a mezőtúri lovagok 
iránt érdeklődnek. Ennek tudható be azután, 
hogy a mezőtúriak vasárnaponként még a vá
rosba is bemerészkednek. Az Erzsébet-ligetben

— Felhívjuk háziasszony olvasóink figyelmét 
lapunkban megjelent budapesti Bélgyár szen
zációs készítményére : a Paradicsom Bélku
pakra, amely kötözés, ragasztás nélkül rögtön 
oly légmentesen zér, hogy nem kell dunsz- 
tolni. Minden eddigi módszernél biztosabb 
és olcsóbb. Kereskedőknek, kik a terjesztés
sel városunkban foglalkozni kívánnak, nagy 
engedményt nyújt a gyártó cég.

—  Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg

bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru

házban, Békéscsaba, Andrássy-út 25. vásá

rolhatunk.

nagyon sok túri leánnyal és fiúval találkozha
tunk. És hódítanak, miután Szarvas szépségei 
már meghóditották őket.

*

A nyár pedig két kézzel szórja gazdag 
örömeit. A községi ártézifürdő uszodája zsúfolá
sig telik meg állandóan. Ide azok járnak, akik
nek nincs idejük, hogy lesétáljanak a Körösre, 
meg azok, akik félnek a nagy viztől. Egy kövér 
közéleti férfiú pedig ezért, mert Ő csak az ártézi 
vizet szereti fürdésre, viszont ivásra inkább a 
hűs sört használja.

*

Vasárnap délután egy iparostársunkat is 
elragadta az ár Halásztelken. Amikor nagynehe- 
zen kievickélt a habokból a partra, nagy ijedt
ségében tanúk előtt fogadalmat tett, hogy soha 
többet nem fürdik meg 4és nem iszik több vizet. 
Az elsőt nehéz lesz megtartania, mert hiába, 
ma már mosdás, fürdés nélkül nem igen tud
nánk ellenni, de vizivás nélkül könnyebben, kü
lönösen mióta az emberiség rájött arra, hogy a 
borocska is oltja a szomjúságot..

*

Esténként a cséplőgépeknél, műhelyekben 
dolgozó ipái osság keresi fel a Körös hűs hab
jait. Az alkonyi félhomályban hangulatos képet 
nyújt a Körös partja, A hűsülők ajakén dal is 
fakad. A dalt lassan átveszik a mangoli, macói 
nyaralók is, a ligeti vendéglőben is rázendít egy- 
egy érces torok. A Halászcsárda is ráfelel. 
Nemsokára dal zeng a meleg estében minden
hol. A rádiók, torkok, gramofonok kakofóniájába 
pedig hangulatos aláfestésül beleszövődik a tücs
kök légy cirpelése és a kecskebéka énekesek 
vartyogása. A dal kedvelői a természetben a 
boldog békesség és nyugalom szépségeiben 
adódnak elő.

*

Végig a Körös pártján mindenhol szunyó
káló, dalolgató, édegélő és idogáló társaságokra 
találunk. A beszélgetések is olyan nyáriak, csen
desek, melyek mindenről szólnak, csak politiká
ról nem, ki politizál ilyenkor? A jó termés, a 
bő aratás, a megelégedés érzéseit öntik az em
berekbe. És ha hozzájárul egy kis körösi üdü
lés is, kell-e boldogabb ember egy vízben üldö
gélő jóllakott szarvasinál ?
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WEISZ BÉLA
műbútorasztalos

Szarvas, I., Nagybetlehem utca 484.
Készít m ű b ú i o r í művészi tervek szerint! 

Antik bútorokat javít I

Kedvező fizetési feltételek!

Színes mozaikok a kánikulában égő 
szarvasi Körös-mentéről

A z ember legnagyobb ellensége, a viz teszi elviselhetőbbé a forróságot



—  Fillére? gyors jön Szarvasra. Közönsé
günk figyelmét itt is felhívjuk arra, hogy au
gusztus 9-én, vasárnap* a Körös-nap alkal
maiból Budapestről Szarvasra Cegléd és Szol
nok bekapcsolásával filléres gyors indul. 
Kérjük a közönséget, hogy ezt budapesti, 
ceglédi és szolnoki hozzátartozókkal, ismerő
sökkel közöljék s e napra invitálják őket 
hozzánk. E vonat előreláthatólag fél 10 óra
kor fog érkezni s az azzal érkező vendége
ink zenével nyernek fogadtatást, A vissza- 
indulás valószínűség esti 11 órakor.

Augusztus 9-én „Körös-nap11
— Sportoktatók kiképzése. Az Országos 

Testnevelési Tanács rendeletére a Testneve
lési Főiskolán június hó 22-től 4 hétig tartó 
sportoktatói tanfolyamot rendeztek. Célja e 
tanfolyamnak az volt, hogy az atlétika, ököl
vívás, birkózó- és uszósport fellendítésére 
és vezetésére a vidéken is szakképzett, 
hozzáértő vezetők álljanak rendelkezésre. A 
szarvasi Levente-Egyesülettől a felettes ható
ságok jóváhagyásával Bankó Sándor oktató 
az atlétika-, Brauner Pál oktató az ökölvívó-. 
Laurenczy Barna oktató a birkozótanfolyamra 
lelt vezényelve. A vezényelt oktatók a tan
folyamot igen jó eredménnyel végezték s 
képzettségük biztos záloga annak, hogy a 
szarvasi Levente-Egyesület hírnevét, melynek 
sportszakosztályai már a múltban is jelentős 
eredményeket értek el, a jövőben csak öreg
bíteni fogják.

— Életmentés a Körösön. Vasárnap délután 
egy úszni nem tudó szarvasi kereskedő kis
leányával együtt egy szandolinba ült bele. 
A  kilókkal igen bőven áldott polgártársunk 
a  kis szandolinban hátára feküdt, amitől a 
víz  a csónakba befolyt és elmerüli. A meg
ijedt és elmerült kereskedőt csónakosok 
mentették ki.

—  Leégett egy szalmakazal. Brlás Mihály 
szarvasi lakos 111. külkerület 132. sz. alatti 
tanyáján egy szalmakazal gondatlanság kö
vetkeztében kigyulladt és elégett. A kár 200 
pengő. Biztosítva nem volt.

—  Kocsibaleset lábtöréssel. Csikai Bálint 
65 éves öcsödi mezőgazdasági munkás szom
baton löbb társával kocsin igyekezett hazafelé 
a cséplésből. Egy zökkenőnél a kocsiról le
esett és a lábát törte. A szentesi kórházba 
szállították.

Mindent idejében
A gazdálkodás egyik legfontosabb kö

vetelménye, hogy minden műveletet idejében 
végezzünk. Most a legfontosabb, hogy a 
tarlóhántást végezzük el minél előbb, mert 
aki a tarlót megdolgozatlanul hagyja őszig, 
a további szántásokat sem tudja jól és 
idejében elvégezni.

Ugyanez vonatkozik a vetésre is. Sok
szor döntő fontosságú a terméseredményre, 
hogy idejében vetettük-e el az őszieket. 
Idejében viszont csak akkor tudunk vetni, 
ha minden egyéb, vetés előtt esedékes mun
kálatot idejekorán elvégeztük. Különösen 
fontos a megfelelő talajmunkán kivül, hogy 
a  műtrágyákat is idejében szórjuk el. Ősziek 
a lá a szuperfoszfátot a vetés előtt szórjuk 
el és azzal együtt munkáljuk be a talajba. 
Minél kötöttebb, hidegebb, tevéketlenebb a 
talaj, annál fontosabb, hogy a szuperfosz
fátot korán szórjuk el, hogy ideje legyen a 
szuperfoszfát foszforsavának a talajban 
egyenletesen eloszlania, mert csak igy találja 
meg minden egyes zsenge csiranövény a 
kezdeti fejlődéséhez annyira szükséges és 
nélkülözhetetlen foszforsavat.

Nem vonatkozik ez a sorbavetett mű
trágyára. Jó erőben lévő talajon sorbavetve 
a  szuperfoszfátot, elérjük a kívánt eredményt, 
ha azonban az már rég nem kapott műtrá
gyát, úgy a szórt vetésnek annál inkább is 
előnyt kell adnunk, mert csak a szórt vetés 
után számíthatunk utóhatásra is. A  sorba- 
vetésnek megvan még az a hátránya is, 
hogy külön sorbavetőgépre van szükség, 
ilyen gép pedig — eltekintve az árától — 
elég nehéz is, úgyhogy meglassítja, legalábbis 
megnehezíti a vetést.

Szép érdeklődéssel fogadja a közönség 
a szintársulat előadásait

Meleg színházi esték, lelkes tapsokR gondosan rendezett előadások
Károlyi János színigazgató jól összeválo

gatott együttese igen szép érdeklődés mellett tartja 
előadásait a színkörben. A közönség méltányolva 
a színészek és az igazgatóság igyekezetét, min
den tőle telhető erővel igyekszik látogatásaival 
támogatni a lelkes és értékes előadógárdát.

*

Pénteken : Aki mer az nyer cimű operettet 
néztük meg. Lendületes, szép előadás volt. Meg
érdemelte a szép házat a szombati és vasárnapi 
Budapest—Wien előadás is. Hétfőn a próza 
iránt is érdeklődő közönség nézte végig Fodor 
László darabját: az Egy asszony hazudik címűt. 
Kedden a Szépségkirálynő, szerdán a Kontu- 
sovka. csütörtökön a Mosoly országa ment. 
Szép, jól megrendezett gördülékeny előadások 
lelkes és hálás közönség melleit.

*

A színészek jálékát megérdemelt megbecsü
léssel és tetszéssel fogadja a közönség. Igazolja 
ezt a sok nyiltszini taps* ami még a prózai da
raboknál se ritka. Dán Lyában a coloratur-pri- 
madonna minden kellékét megtaláljuk. Finom 
hang. lendületes tánckészség, megkapó kedvesség 
és szépség, otthonos mozgása. Rajongóinak száma 
állandóan növekszik. Játéka üde, színes, kulturált. 

*

Sugár Mihály jómegjelenésű, őszinte játékú, 
gazdag érzelmi skálájú énekes. Előadásmódja 
nem kiabáló, sokszor szerénységig egyszerű, de 
talán éppen ez adja meg azt a közvetlenséget, 
amely annyira megfogja a közönségnek, különö
sen a hölgyeknek a tetszését.

*

Ruttkai Marika sokoldalú tehetség. Ottho
nosan mozog a színpadon. Játéka lendületes, 
beszéde kulturáltan finom. Megjelenése kedves, 
öt inkább a férfiak kedvelik, de azok a hölgyek 
is, akik az irigységet nem ismerik, sok örömöt 
találnak talpraesett játékában, énekében, táncában. 

*

Károlyi János meleghangú, nagyvonalú, 
kijegecesedett egyéniségű előadóművész. Biztos 
és gondosan kidolgozott alakításai a tiszta szín
művészet iskolapéldái. Jólesik őt a színpadon 
látni és tisztelőinél csak rajongóinak a száma 
nagyobb.

*

Kondor Erzsi bájos megjelenésű, az ér
zelmi skála minden hangját megszólaltatni tudó, 
elmélyedő tehetség. Sok finomság, bájos kedves
ség színezi őszinteségét.

♦

Szentes László sok ön fegyelmezéssel, sok

oldalú tehetségmegnyilvánulással, hol ragyogó 
humorral, hol fájdalmas tragikomikummal dol
gozik. Mindig megnyerő, tehetsége mindig fel- 
emelkedő. Játéka az átlagos tetszésen túl sok 
őszinteséggel párosul.

*

Vértes Károly nagyvonalú, felfelé és előre
haladó tehetség, akinek színskálája változatos, 
mindig megnyerő. Ha mosolyt csal, akkor is 
sokszor közel áll a könnyhöz. A lélek előadó- 
mestere, a szív vigasztalója ő.

*

Mattyasovszky Teri erős beleélésével, lá
gyan egyszerű otthonosságával, simuló játékával 
tűnik fel.

*

Kováts Nusi tehetséges, átgondolt játékú, 
minden szerepében egyéni művésznő.

*

Farkas Zsuzsi komoly alakitókészségével. 
kedvességével arat sikert.

*

Besse Miklósban is sok kiválóságot látunk. 
Erős alakilótehetsége, változatos formakészsége 
megkapóan közvetlen.

♦

És a többiek is mind jó egyedei az együt
tesnek, amely a gondos rendezés keretében min
dig megtalálják a színpadon alkalmas helyeiket. 
A kis zenekart T. Tasnádi Ede vezényli dicsé
retes igyekezettel. A közönség pedig szeretettel 
fogadja az előadásokat, amiknek szép sikereit 
tapssal jutalmazza. _____

A színház heti műsora:
Péntek: Marica grófnő, operett.
Szombat: Bécsi tavasz, operett.
Vasárnap délután: Budapest—Wien, operett.
Vasárnap este : Bécsi tavasz, operett.
Hétfő : Úrilány, vígjáték.
Kedd : Egy bolond százat csinál, operett.

—  Országos vásár. A legközelebbi kunszent
mártoni országos, vásárt augusztus 16-án, a 
mezőtúrit augusztus 3. és 4-én tartják meg.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:
Min. — Max. hő Csapadék Szélirány 

július 23 1-16-9 t25' C -%> K
24 f i  6'
25 m
26 +171
27 tl8
28 t!9'4

1-31*
t35’6
1-33’
+33‘
T37'3

nyom.
0'3

ÉK
ÉK
DK
ÉK
DK

Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek : Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás I

KOrSTEIN
B ú t o r á r u h á z
BÉKÉSCSABA, Andrássy-út 25. szám.



A legelsőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető
Telefon 47. < & >  Takács fakereskedőnél.

Fegyelmit kért önmaga ellen a kondorosi
községi orvos

Cáfolja a róla elterjedt vádakat és igazolni akarja ártatlanságát
Még az elmúlt héten történt, hogy a 

budapesti olasz követség két tagjának autója 
Csabacsűd határában egy kerékpározó férfit 
elütött. A könnyebb sérülést szenvedeti csa
bacsűdi kisbirtokost Kondorosra vitték be, 
ahol dr. Rohály Pál orvos részesítette első
segélyben, majd innen a békéscsabai kór
házba szállították. A kondorosi községi orvos 
első segélynyújtásáról az a hir terjedt el, 
hogy félóráig nem nyúlt a beteghez, amig 
költségeinek biztosítását meg nem kapta. Az 
elterjedt hírrel szemben dr. Rohály Pál állitja

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben július 24-től július 31-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Glausiusz 
Imre és Schlesinger Sári fia Sándor, Deák 
Mátyás és Pásztor Rozália leánya Emerencia, 
Borgulya János és Dobrotka Mária fia halva
született, Roszik János és Janurik Erzsébet 
fia János, Benke János és Mucha Etelka fia 
János, Prjevara Pál és Kunstár Erzsébet leá
nya Erzsébet, ifj. Tóth Mátyás és Zima Ka
talin leánya Anna, Vaskor János és Jurák 
Anna fia János, Polónszki Mihály és Milo- 
szrdni Katalin fia András, Sznyida Pál és 
Szakács Erzsébet fia halvaszületett, Brjezs- 
nyik Pál és Lestyan Judit., leánya Judil. Há
zasságot kötöttek : Veinek Ödön-Sándor Grexa 
Ilona-Margittal. Elhaltak: Gyemjan Judit 4 
hónapos, Kovács Pál 16, Csilik György 17 
hónapos, Galáth János 9 hónapos, id. Kurucz 
János 66, Kopcsjak Pál 6 hónapos, Schwartz 
Bemáth 86 éves korukban.

—  Visszajöttek cserkészeink Gyopárosról. Az
584. számú Gábor Áron cserkészcsapat 
tagjai kétheti táborozás után, csütörtökön 
este harsány kürtszó mellett menetelve 
hazajöttek. A napbarnított, vidám kedvű fiúk 
a  iáborban kitűnően érezték magukat.

— Mi mindig lemaradunk/ (Beküldetett). Te
kintetes Szerkesztőség I Tisztelettel kérem 
soraim közlését. Sajnálattal tapasztalja a hely
beli közönség, hogy Szarvas lassan teljesen 
kiesik a filléres- és kultűrvonatok forgalmá
ból. Most írja az egyik csabai rokonom, hogy 
a  szegedi ünnepi hetekre és ünnepi játékokra 
négy fillérest indítanak Békéscsabáról. Szo
morú dolog, hogy Mezőtúr—Szarvas—Oros-

és tanúkkal igazolni kívánja, hogy igenis 
azonnal gyógykezelés alá vette a sérültet, 
és csak a tetanuszoltásra szükséges anyagot 
kérte az autósoktól, akiknek törvény szerint 
az oltóanyagot az autó kölszeres ládájában 
kötelesek állandóan/ tartani. Állításának be- 
igazolása végett fegyelmi vizsgálatot kért 
maga ellen, hogy annak befejezése után az 
igaztalan vádak miatt az összes rendelke
zésére álló törvényes lépéseket meghurcolói 
ellen folyamatba tehesse.

házáról egyetlen filléres vonatot se indítanak 
Szegedre, pedig a szarvasi lakosok közül is 
nagyon sokan kiváncsiak vagyunk Szegedre 
és az ünnepi játékokra. Jó lenne talán utána
nézni a dolognak, hogy mily ok miatt marad 
ki Szarvas mindebből ? Nagyon szépen meg
köszönöm a tek. Szerkesztőség jóindulatát, 
amely soraim közlésével is megnyilvánul és 
vagyok tisztelettel hű olvasójuk Aláírás.

Ligeti mókák a Körös-napon
—  A kocsi alá esett, lábát törte. Hunya Si

mon kondorosi tizerinégy éves béresgyerek 
csütörtök este hat óra tájban, a munka vé
geztével, kétlovas szénásszekérrel apja ta
nyájára tartott. Útközben az egyik ló vala
mitől megijedt, megugrott és a kocsit hirtelen 
nagy sebességgel vönta maga után. Hunya 
Simon meg akarta állítani a lovat, de a len
dület lesodorta az ülésről. A lovak közben 
már lecsendesedtek volna, de a leeső Hunya 
Simonnal egy csomó széna rájuk zuhant, ez 
ismét megijesztette őket, vágtatni kezdtek s 
a kocsi keresztülment Hunya Simonon, aki
nek ballába eltört a a fején is sérüléseket 
szenvedett. Békéscsabára szállították.

—  A Miskolci Ünnepekre félérú utazásra jo
gosító vasúti igazolvány Andermannál kap
ható, ára 2 P. Érvényes július hó 30-ától 
augusztus 11-ig.

—  Zászlót avat a kondorosi cserkészcsapat
A kondorosi 591* számú cserkészcsapa( a 
környék cserkészcsapatainak bevonásával 
augusztus 2-án délelőtt a hősök szobra előtt 
zászlóavatási ünnepélyt rendez. Délután 2 
órától népünnepély lesz a ligetben, este 9

órától pedig a vidéki cserkészek közreműkö
désével tábortüzet rendeznek a vásártéren. 
Az ünnepély iránt Szarvason is nagy érdek
lődés nyilvánul meg és szerepel azon az 584. 
sz. szarvasi iparos-cserkészcsapat is, teljes 
létszámmal.

—  Felvétel a szarvasi kereskedelmi szak
iskolába. A szegedi tankerületi kir. főigazgató
ság fennhatósága és a szarvasi Kereskedők 
Egyesületének a patronátusa alatt álló 
szarvasi kereskedelmi női szakiskola a jövő 
1936—37. tanévre már most elfogad előjegy
zéseket. A beiratkozások mindennap délelőtt 
8—12-ig a gimnázium igazgatósági termében 
eszközölhetők. Felvételkor felmutatandó a 
polgári iskola vagy gimnázium IV. osztályá
nak sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány. 
A tanfolyam elvégzése képesít könyvelői, kal
kulátort levelezői, titkári, pénztárosi, gyors- 
és gépírói állásokra, mind bankokban, taka
rékpénztárakban. hitelintézetekben, mind ke
reskedelmi, ipari és gazdasági vállalatokban 
és a magánkereskedő üzemének az irodájában.

Fi z es s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb magyar képes folyóiratra.
Irodalom, képzőművészet, szinház, zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élei, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franklin-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: R É V A Y  J Ó Z S E F  
Kiadja: a F ra n k lin -Tá rsu la t

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

Évi előfizetés 8*40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala, Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. sz.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  1380 — —*—
Tengeri morzsolt . 14'— ---- *—
Árpa (új) . . . .  8‘50 — 9'—
Zab .................... 11'-----------

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.

. 2 szobás lakás mellékhelyiségekkel azon* 

nal kiadó. IV. kér. 537. sz.

. 11. kér. Juhász-utca 162. számú ház eladó.

. Egy szoba-konyhából és mellékhelyiségből 

álló* Ihkást bérbe keresek. Címet kérem a  

ki adóhivatalba leadni.

. Hatház alatt 544 D-öl gyümölcsös és IV. 

kerület. .363. számú ház örökáron eladó. Ér

deklődni lehet ugyanott.______________________

f t lt lli h n Im iII í i ^UmU NAGY s AND.OR

NwiiM t a Szarvad KSxKay bjtmmU* U  U fU iiirilr 
tata! ay—dljthta, LHarthj MlkUa mt 9. atim .

4— 5 HAVI

elegáns dívalölíönyök a legelegánsabb szabás szeríni

Kugyela íuiszabónál készülnek.
Raglánok, felöltök, télikabátok a leg

szebb fázonokban.


