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A sport nem fényűzés
Irta : vitéz Merfsckényi Imre orsz. gyűl. képviselő

Ma már a sport nem fényűzés és 
azt hiszem, hogy ahol a tömegsport 
kezdődik, ott szűnik meg a szegény 
ember proletár lenni. Ebben azt látom, 
hogy a sport tulajdonképpen a leg
demokratikusabb intézmény, amelyről 
a németek azt mondják minden poli
tikumot kikapcsolva : „Sport und die 
es treiber sind. die Energie-schichten 
einer Nation.“ És tényleg a sportoló 
magyar ifjúság izmai, csoníjai és vére 
az a bizonyos energiarétege az or
szágnak, amely az ország jövőjének 
alapját képezi. A sport normálisan hat 
minden vonatkozásban. Egy-egy sport- 
intézmény és egy-egy sportszövetség 
olyan, mint egy nagy nemzeti kovács
műhely, ahol a nemzetnek legneme
sebb anyaga, a fiatalság szikrázik és 
kovácsolódik férfivé, erőssé, hazafivá 
és ennek a nemzetnek oszlopos tag
jává. Nem elég az, hogy elsősorban 
a technika haladását szolgáljuk, kardot, 
fegyvert, ágyút kovácsoljunk, hanem 
elsősorban erős férfikarok és öklök 
kellenek, amelyek azt megfogják és 
nem elég könyveket irni, hanem első
sorban egészséges magyar koponyák 
kellenek, amelyek a könyvekben fog
lalt tudományt a nemzet szolgálatába 
tudják állítani. Ma' ebben a nyomo
rúságunkban, ebben az ideges világ
ban pillanatok alatt határozni tudó, 
kötélidegzetű, duplán vértezett, szelle
mileg és fizikailag megerősített fiatal
ságra van szükségünk. Ha bármelyik 
ágát nézem a magyar ténykedéseknek 
és a közéletnek, sehol olyan világra
szóló eredményekét el nem értünk, 
mint a magyar sport terén, mert a ma
gyar sportban a világ legnagyobb nem
zeteivel egy vonalban állunk, mond
hatnám, hogy a sport egyes ágaiban 
nagyhatalmak vagyunk. Ma, amikor 
egy nagy nemzeti tréningben állunk, 
egy nagy nemzeti világbajnokságon 
szereplünk, nemcsak sportvonatkozás
ban, hanem nemzeti vonatkozásban is, 
akkor ebben a létünkért folytatott küz
delemben nem mindegy az, hogy erős 
és edzett fiatalság áll-e mögöttünk, 
vagy egy elpuhult, sporttal és. testne
veléssel nem foglalkozó, degenerált 
ifjúság. Mi kell ahkoz, hogy a sport
ban, a testnevelésben, eredményeké 
tudjunk elérni, mi kell ehhez azétvitt 
értelemben vett tréninghez,? Elssorbant, 
hely, elsősorban tréninglehetőség. Buda
pest székesfőváros polgármestere egy

nagy átfogó sportprogrammot dolgoz
tatott ki. Éz hatalmas újitás. Tisztelet
tel felhívhatom itt a kultuszminiszter 
figyelmét arra, hogy talán országos 
vonatkozásban is lehetne egy sport- 
politikai programmal foglalkozni. Berlin 
városában sportpályákrészére7,800.000 
négyzetméter, nép- és sporlparkok ré
szére 5.5 millió négyzetméter, gyermek 
játszóterek részére félmillió négyzet- 
méter, fedettuszodákra 20.000 négyzet
méter áll rendelkezésre, ami azt je
lenti, hogy fejenkint egy-egy berlini 
lakosra 3.1 méter esik ezekből a pálya
területekből és 200.000 emberre esik

egy fedettuszoda. Münchenben is 
ugyanez a 3.1 négyzetméter jut kife
jezésre. És ha ugyanezeket a számo
kat összehasonlítom Budapesttel, akkor 
azt látom, hogy az összes fővárosi 
játszóterek területének összege 826.000 
négyzetméter, ami azt jelenti, hogy 
fejenkint egy-egy budapesti lakosra a 
német • 3.1-es átlaggal szemben 0.8 
négyzetméter esik. Azt hiszem, hogy 
a számok mindennél ékesebben, illetve 
ebben a vonatkozásban szomorúbban 
beszélnek s azt bizonyítják, hogy igenis 
el vagyunk maradva s hogy ezen a 
téren igen sok a pótolni való.

Harminc évi becsületes szolgálatáért 
kitüntető elismerésben részesült

A  munkás és a munkaadó megbecsülése
A vármegye főispánja a földmivelés- 

ügyi miniszter útján Szénászky^János szarvasi 

gazdasági cselédet, aki id. Kresnyák János

nak 1906. tehát <30 év óta szorgalmas, hű

séges és becsületes munkása, elismerő ok

levélben és 80 pengő jutalomban részesítette. 

E kitüntetésnek és a pénzbeli jutalomnak az 

átadását vasárnap, augusztus 2-án délelőtt

11 órakor a községháza nai^ytanácslermében 

tartották meg ünnepélyes keretek között. A 

megjelent szépszámú közönség között ott 

láttuk dr. Tóth Pált, a szarvasi kerület ország

gyűlési képviselőjét, dr. Schauer Gábori, já 

rásunk főszolgabiráját, Dauda Mihály községi 

birót, Moldvay Béla jegyzőt, Ribárszky Pál 

nyugalmazott ármentesitő társulati igazgatót, 

viléz Tepliczky János földbirtokost és a tár

sadalom számos képviselőjét, kiválóságát. A 

földmivelésügyi miniszter elismerő-oklevelét 

és a 80 pengőt dr. Laczay Péter tb. főszolga

bíró keresetlen szavakkal, majd dr. Tóth Pál 

képviselő méltatta a cselédi hűséget. Dr. 

Schauer Gábor főszolgabíró, aki bér sza

badságon van, mégis az érzéstől áthatva 

kötelességének érezte, hogy a nem minden

napi jelenség alkalmával eljöjjön és az 

ünnepélyen résztvegyen. Mélységes érzéssel 

méltatta a cseléd és a gazda közötti ember

baráti viszonyt. Moldvay Béla jegyző, Szarvas 

község közönsége nevében üdvözölte id. 

Kresnyák János munkaadót és a kitüntettet. 

Vitéz Tepliczky János a Szarvasi Kisgazdák 

nevében szólott az önzetlenségről. Ribárszky 

Pál a Polgári Kör nevében üdvözölte a ki- 

tüntettet és a munkaadót. Beszédében a 

példaadás erejéről emlékezett meg. Ezután 

a munkaadó helyett fia, Kresnyák Pál meg- 

illetődéssel mondott köszönetét úgy a fel

szólalóknak a szívélyes méltatásokért, vala

mint Szénászky Jánosnak, mint ahogy ő ne

vezte, nevelő atyjának azért a hűségért, 

amelyet vele és családjával szemben tanú

sított. Végezetül dr. Laczay Péter a jelen

voltak szives türelmét megköszönve, azzal 

zárta be e szép, ünnepélyes aktust, vajha az 

országban — Nagymagyarországban — minél 

előbb még számos helyen ilyen meleg viszonyt 

ünnepelhetnének a munkások és munkaadók.

Rohony Pál

Nagy érdeklődéssel várja a közönség 
a Körös-Napot %

A  Társadalmi Nagy bizottság ez alkalomra Körös-Nap címmel 
agy tartalmas röplapot adott ki

Nagymagyarország Közepe Emlékmű Tár

sadalmi Nagybizottsága — mint már több Ízben 

közöltük — vasárnap nagyszabású Körös-Napot 

rendes, melyre kultúrvonatot : indítanak Buda

pestről, Is. A bizottság, élén vitéz dr. Zerinváry 
Sziláid kit. járásblróval mindent elkövet; hogy 

a nagyszabásúnak ígérkező Körös-Nap a lég* 

teljesebb siker jegyében zajotyonle. A bizottság 
ez alkalomra, Köröa-Nap dmmei egy tartalmas

röplapot adott ki, amelynek vezetőcikkét Mik

lós Vitéz, neves kőltőnk irta Kflrösparti Athén 

címmel, ifj. vitéz Zerinváry Szilárd pedig egy 

hangulatos verssel szerepel.- A nagy érdeklő' 

déssel várt Körös-Nap programmja & kővetkező : 
Reggel 6-tól 7-ig zenés-ébresztő. 9.20-kbr ven-* 

dégek fogadása a vasútállomáson. 10-kor a 

staféták befutása, « HősBk-szobráinak megko-t 

szonfeásc* Ezután fürdés, strandolás. Pepi-kert



SZARVASI HITELBANK 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. I

látogatása. Délben fél egykor ebéd az Erzsébet- 

ligetben. Délután 3-kor kivonulás az Árvaháztól 

az Erzsébet-Hgetbe. 4-kor városközi űszóverseny 

a dr. Melis-strandon, Szentes, Túrkeve, Mezőtúr, 

Kunszentmárton részvételével. 5-kor városközt 

vizipólómérkőzés. 6-kar Csuzimai tengeri ütkö

zet szárazföldi és parti ütegekkel, 20 hadihajóval. 

Ugyancsak 4 órától az Erzsébet-ligetben játé

kok, cserkész-mutatványok, mókák, ipari-kiál- 

litás és egyéb látványosságok. 5-kor a Sport

telepen különleges futballmérkőzés Fejmunkások 

és Kézművesek között. Este 7-kor társas-vacsora. 

8-kor lampionos csónakfelvonulás a Muskátli

strandtól a Pepi-kertig. Fél 10-kor nagyszabású 

tűzijáték, utána tánc az Erzsébet-ligetben.

h í r e k
Gyógyszertári inspekció

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

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt, 

tót. az újtemplomban magyarnyeivű istentiszteletei 
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 Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

—  Állásbahelyezés. A pénzügyminiszter dr. 

Leslyan János szarvasi községi jegyzőgya-

'kornokot szolgálattételre az állástalan diplo

mások elhelyezési akciója során a szolnoki 

pénzügyigazgatósághoz osztotta be.

—  Községi beosztás. Dr. Kardos Tibor köz- 
igazgatási gyakornokot továbbképzés céljá
ból Szarvas községhez osztotta be a szarvasi 
járás főszolgabirája.

—  Kérő sorok. (Beküldetett.) A „Szarvasi 

Közlöny" mindig örömest ad helyet a kö

zönség kérésének és szívesen tolmácsolja 

kívánságaikat. Kéijük, legyenek szívesek 

alábbi sorainkat is közölni. Nagy ünnepeken 

sokszor előfordul, hogy az ev. magyar nyelvű 

istentiszteletek sorrend szerint az újtemplom

ban tartatnak. Hála Istennek a templomozó 

hivek száma — igaz, hogy csak nagy ün

nepen — rengeteg s bizony nagyon sokan 

nem férnek el az aránylag kis templomban. 

Szilveszterkor és húsvét első napján például 

sokan kénytelenek voltak hazamenni. Kér

dezzük : nagy ünnepkor miért nem nyitják 

meg mindkét templomot a magyar hivek előtt,

vagy miért nincs mindig az ótemplomban 

ilyenkor magyarnyelvű istentisztelet ? Békés

csabán nagy ünnepen mindig a nagytemp

lomban van magyar. Budapesten pedig ket

tős, sőt hármas istentiszteletet tartanak, hogy 

mindenki megpihenhessen az Ur közelében. 

Gondolni kellene arra, hogy Szarvas örven

detesen magyarosodig több magyar isten- 

tiszteletre lenne szükség. Évtizedek óta azon

ban nincs szaporodás. Egyelőre nem szólunk 

arról, hogy égető szükség lenne a vasárnap 

délutáni magyarnyelvű istentiszteletre is. 

Örülnünk kell, hogy a hitélet mélyül, népünk 

szereti a templomot, de gondolnunk kell arra 

is, hogyha a templomok zárva vannak, az 

emberek egy nagy része megtalálja kielégü
lését a pihenés napján csupán szórakozó
helyeken is. Mi őrzői vagyunk atyánkfiainak, 
kérjük hát a tisztelt presbitériumot, tegye szóvá 
kérésünket legközelebbi ülésén és intézked
jen ebben az irányban is bölcs belátása 
szerint. Mély tisztelettel: aláírások

szarvasi ev. egyháztagok.

íî JLlL t a n k ö n y v e t
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: 16.

Át a glecseren
Irta: Péchy-Horváth Rezső

A Magyar Túrista Szövetség 1934. évi irodalmi 
pályázatán dicséretet nyert.

(4)

Sikoltást hallottam és amint az angol 

hölgy felé néztem, a következőket láttam, 

mialatt a  szemeim a rémülettől tüzes karikák 

eszeveszett táncát látták: az angol leány a 

lábai alól elvesztette a szikla fokát és csüngve 

maradt a függőleges sziklafalon . . .  Kezei 

görcsös szorítással markolták a  jégcsákány 

nyelét s az szerencsére egy jó  ponton akadt 

meg, affonnan ki nem csúszhatott.

A helyzet rettentő módon kétségbeejtő 

és reménytelen volt. A leány ott függött előt

tem a sziklafalón. közöttünk pedig vagy há

romszáz méternyi távolság és hozzá még 

nem is rendes talajon, hanem meredek szik

lafalon . . .  Ha a hölgy keze csak egy pilla

natra is elemyed vagy elfárad, kész a leg

rettenetesebb katasztrófa: a szemeim előtt 

zuhan le a sziklafalról s csupán véres roncs 

lesz a mesébe illő szépségű leányból.

Belefújtam a csendőrsípomba és amikor

a kormos sziklák között élesen felrikkanó 

visszhang elfakult és elhalt, felkiáltottam 

hozzá, hogy tartsa magát, amíg lehet, jövök 

már a segítségére. És valóban, megindultam 

magam is a nyaktörő úton felfelé, minden 

lépéssel közelebb jutva ahhoz a lehetőség

hez. hogy izgatottságomban eltévesztem a 

lépést és lezuhanok, mielőtt kiszabadíthatnám 

a leányt borzalmas helyzetéből.

Hihetetlen küzdelmek árán végre elér

keztem hozzá, a  kimerülés akkor mér erőt 

vett rajta és a  kezei már erősen reszkettek 

a fáradtságtól. Körülkötöttem a kötelemmel 

a  derekát, aztán a  lábai alatt bevágtam a 

sziklába a  jégcsákányt és a hölgy meg 

volt mentve.

Újra a glecser mellett állottam. Oda 

tértünk vissza. És ez volt a szerencsém. 

Mert máshon nét rögtön lezuhantam volna. 

Olyan nagy volt a rémületem és a meglepe

tésem. amikor a nő arcába tekintettem.

Káprázat játszott volna velem reggel 

az Alpenglúhen bűvös fénye mellett, hogy a 
leányt olyan csodás szépségűnek láttam? 

Vagy talán rémületében egyszerűen megvé

nült és megcsúnyult ? I

Alighanem egyik sem esett meg, ellen

ben a hiba bennem rejlett. A "hajnalpirkadás 

mesés szépségei vélték el a látásom helyes

ségét és ott, a természet káprázatos szépsé

geitől megbűvölve, szépnek láttam a mellet

tem álló nőt i s . . .  Pedig oly csúnya volt 

szegény, oly csúnya, amilyen csak egy angol 

spinster lehet, aki a  fejét már hegymászásra 

adja l . . .

A z arca égővörös, a  szemei vízszínűek, 

a  kezei és lábai férfiasak, a formái — for

mátlanok és nini: a  haja szinte undorítóan 

vörhenyeges. És én ezt néztem szépnek?

Megfelelő dühhel és felháborodással 

hárítottam el köszönő-áradatát és aztán, a 

világ minden kincséért sem nézve az arcába, 

elköszöntem tőle . . .  Fújva, átkozodva, fel

sülve indultam vissza, át a glecseren . . .

Akkor jutottam tudatára egy nagyszerű 

igazságnak. Az elragadtatásunk éppen olyan, 

mint az élet. Dús, gazdag a kínálat, tele ma
rékkai unszol mindent, de amikor megnézzük 

a portékát, csupa ócskaságot, hamis sallan

got tapintanak mohó kezeink.

Ezt az igazságot drágán, igen keserűen 

fizettem meg. Legérdekesebb esetemmel. . .

Vége. *
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! Mezőgazdasági Közraktárak Rt. f
I  Telefonszám:

I 15.
Telefonszám: §

15. I
szarvasi telepe a vasútállomás mellett,

a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében,
| elfogad (árolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- I  
S pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. j
| Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. j
liilllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

—  Felhívás. A Szarvasi Ipartestület könyv

tárának átrendezése végett egy hónapi szü

netet tart. A szünet alatt könyveket nem ad 

ki, felkéri azonban a könyvtár igénylőit, hogy 

a birtokukban levő könyvtári könyveket 

augusztus 16-ig a könyvtári órákon okvetlen 

szolgáltassák be. Vezetőség.

—  Orvosi hir. Dr. Ungár László fogorvos 

külföldi tanulmány útjáról megérkezett és ren

delését újból folytatja.

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

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And* 
rássy út 25.

54 collos 
cséplőszekrényt,
újabb típusút,

MEGVÉTELRE KERES
Magyar»Német Mezőgazdasági R.»t.
BUDAPEST, Kossuth Lajos u. 4. szám.

A z idő mutatja, mi az igazság
Ha visszaemlékezünk életünk folyamára, 

számos olyan dolog jut eszünkbe, ami hir
telen feltűnt, am ihez nagy reményeket fűz
tünk, de amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen 
el is tűnt. Ugyanezt tapasztalhatjuk a mező- 
gazdaságban is. Hány olyan varázsszert, 
hány olyan csodagépet gyártottak és a ján
lottak. aminek ma már a nevét sem tudjuk. 
A  gazdáknak közismert konzervativizmusa 

jó  védekezés az ilyen múló találmányok el
len, sok felesleges kiadástól óvja meg őket.

Ezzel szemben azonban vannak nem 
kis számban olyan találmányok, olyan sze
rek és eljárások is, amelyek kiáltották a leg

szigorúbb bíráló, az idő kritikáját is. így ma 
már több mint fél évszázada annak, hogy a 
legelső műtrágyát, a s z u p e r f o s z f á t o t ,  
Magyarországon először alkalmazták és azóta 

-is —  eltekintve egyes, háború, vagy válság 
okozta visszaeséstől —  a szuperfoszfát fo
gyasztás állandóan emelkedik, nemcsak kül
földön, hanem hazánkban is. Az egész vilá
gon évente több mint 115 millió méiermázsa 
szuperfoszfátot szórnak el, am i annak a bi
zonyítéka, hogy a szuperfoszfátot az egész 
világon megbecsülik, mert ismerik annak ter

mésfokozó hatását. Magyarországon is a szu
perfoszfát az, amely mondhatnánk hazánk 

minden talaján egyformán beválik, használja 
nagybirtokos, kisbirtokos egyaránt, sajnos 

azonban, még igen messze vagyunk attól, 
hogy a külföld hatalmas műtrágyafogyasztá

sát még csak meg is közelítsük.
A z idei jótermés lehetővé tészi, hogy a 

magyar mezőgazdaság jobban felkarolja a 
műtrágyázást, az elmúlt évek visszaesése is 

indokolja, hogy megadjuk a talajnak azt a 
fontos növényi tápanyagot, amit a kalászo

sokkal évente nagymennyiségben kivonunk 

és am i a búzakivitel révén a magyar mező

gazdaság részére véglegesen elveszett.

Huszonöt szarvasi kereskedő és iparos 
megalakította az Unió Hitelforgalmi Irodát

Ezután nem kell idegenbe menni vásárolni a szarvasi közönségnek

A Szarvasi Közlöny hasábjain 
számos alkalommal sérelmeztük, hogy 
egyes más városbeli cégek és hitel
forgalmi irodák hitelakciójukat ide 
Szarvasra is kiterjesztették és a vá
sárló közönséget ezáltal idegenbe 
csalogatják. Több alkalommal fejte
gettük ennek gazdasági hátrányait és 
a közönség lokálpatriotizmusára hi
vatkozva igyekeztünk a nagyszabású 
propagandát ellensúlyozni. Éppen úgy 
szót emeltünk a Budapestre szinte ál
landóan meglévő félárú jegykedvez
mények ellen, amely réven a kész
pénzvásárló közönség fordít hátat a 
helyi, adóját itt fizető közönségnek és 
ezáltal nemcsak az iparos- és kereskedő
társadalomnak, de közvetve Szarvas 
gazdasági életének is nagy kárt okoz. 
Propagandánk szavánál azonban sok
kal súlyosabb volt a szarvasi keres
kedők fájdalma, amely forgalmuk csök
kenéséből eredt. Szomorúan látták régi 
vevőik jórészének idegenbe való pár
tolását és ez arra indította őket, hogy 
más városok mintájára egy hitelforgalmi 
irodát nyissanak, amelynek révén rész
letre készpénzáron tudják a vevőkö
zönség részére bocsátani áruikat. A 
szarvasi kereskedők és iparosok 25 
tagja tömörült és a napokban megala
kították az Unió Hitelforgalmi Irodát, 
amely pár napon belül már megkezdi 
gazdasági életünkben oly fontos sze
repet betöltő hivatását. Huszonöt iparos 
és kereskedő állt össze, hogy a legszük
ségesebb háztartási, ruházati, szabó
ipari és divatárucikkeken kivül a leg
igényesebb luxuscikkekig mindent hat 
havi részletre bocsáthassanak a nagy-

közönség rendelkezésére. Szarvas kö
zönsége nagy örömmel fogadta a hitel
forgalmi iroda megalakulásának hirét 
és hinni merjük, hogy azok is, akik ed
dig más városbeli hasonló alakulatokkal 
talállak összeköttetést, azt megszakítva 
a helyi ipar és kereskedelem pártolá
sával teszik jóvá eddigi cselekedetüket. 
Pártoljuk a helyi ipart és kereskedelmet, 
mert ezáltal a kereskedői haszon, az 
ipari munka megérdemelt dija, a nyers
anyagok ára nagyrészben itt marad 
városunkban és tovább is folytatja éltető 
munkáját városunk gazdasági életében.

1 fillér üvegenként a

paradicsom bélkupak,
amely kötözés, ragasztás nélkül rögtön oly 

légmentesen tapad, hogy nem kell

dunsztolni.
Kapható Szarvas minden fűszerüzletében. 

Gyárija: Kienast és Báuerlein, Budapest. 

Gyár: IX., Soroksári út 108. 

Központi iroda: Szvetenay utca 21.

—  A Színházi Élet az Olimpiászon. A Szín
házi Élet az egyetlen magyar lap, mely fotó
riportert küldött a berlini olimpiászra. Gyenes 
János fotóriporter a Színházi Életnek erre a 
számára küldte első képeit, amelyek meg
elevenítik a lap hasábjain az olimpiásznak 
sok érdekes eseményeit. A képekhez Pataki 
Károly irt érdekes cikkeket. Ennek az 
olimpiai számnak darabmelléklete Molnár Fe
renc : „Csoda a hegyek között” c. legendája. 
Kotta- és, kézimunkamelléklet van még a 
Színházi Életben, melynek ára 60 fillér. Elő
fizetési díj negyedévre P 6*50.
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RESZLETRE
elegáns divatölíönyök a legelegánsabb szabás szerinl
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Kugyela úriszabónál készülnek.
Raglánok, felöltök, télikabátok a leg

szebb fazonokban.



H E T E N K É N T
Iija : OROSZ IVÁN

A szőke Körös álma
A három erdélyi Körös, a Sebes, a Fekete 

és Fehér, hogy Köröstarcsa haláréban egyesül, 
illetve a Kettős-Körös befogadja a Sebes-Köröst, 
az alföldi lassúságot veszi fel és egykor elter- 
jengve az egész nagyhalért lapossá, gázlóssá tette 
mint efíy ötezer négyzetkilométernyi területet 
elöntve. Különösen Békés, de Szarvas is állan
dóan ki voltak téve az árvíz veszélyének és a 
régi szarvasiak nagyrészénél még ezelőtt 60—80 
évvel is nagy gondot okozott az árvízveszély 
elhárítása. Édes jó apám gyakran emlegeti, hogy 
mint gyerek nem egyszer összeeszkábáit tutajo
kon hált testvéreivel a tutajra rakott menteni 
akart cókmókokon, dunnákon, sőt egyíke-má- 
aika oly hatalmas tutajt épített, amelyre az egész 
szobaberendezést, sőt a kamra elemózsiás kész
letét is felpakolta. Az épkézláb emberek, sőt 
gyakran az asszonyok is gáton várták kapa, 
lapát, rőzse felszerelésekkel az ár emelkedését, 
a gyerekek és az öregek pedig a tutajok tete
jén töltötték álmatlan éjszakáikat hosszú énekeket 
fujdogólva a csattos Tranosciusból. Az ár a leg
többször elmaradt, de nagyon sokszor nem si
került megállítani, ha nem Kákafokon, itt a 
kertek alján és bizony sok kárt okozott nemcsak 
vetésben, gyümölcsösben, de házakban és ingó
ságokban is. Különösen az égetett hatalmas 
búzavermekben volt nagy a kár, ha még akadt 
a tavalyi búzából elegendő. De 1820. körül 
már komolyabban nekifogtak az örökös árve
szély lecsökkentéséhez, több-kevesebb sikerrel 
sikerült Szarvas városának is menteni a ment
hetőt, de a rendszertelen szabályozás csak 1856- 
ban- vált tervszerűvé, de csak 1879-ben hatásossá 
és biztossá. Igaz, hogy a nagy vizlecsapolások- 
kai megváltozott a vidék egykor oly bőven termő 
esődús klímája és trópusi jelleget kezd ölteni. 
Ám itt megint az ember lép közbe és az ár- 
mentesités ellensúlyozásául az öntözés kérdéséi 
akarja megoldani. A kormány a most elfogadott 
költségvetési keretbe két és félmilliót állított be 
a békésszentandrási duzzasztó költségéhez. Ha a 
duzzasztó megvalósul nemcsak hajózhatóvá vé
lik a Körös egészen Békésig, de megfelelő osz
tódással és földmunkálatokkal minden tanyai 
érkot megtölthetünk egész nyarára vízzel. Ez 
lenne a helyes, hogy mielőbb felhasználhatná a 
magyar ember a határban elfolyó vizértéket, 
amelyre a legtöbbször oly nagy szükség lenne 
a szántók, rétek, gyümölcsösök gazdálkodásában. 
Lassan alakul a helyzet. A tavasszal hozzáfog
nak a békésszentandrási duzzasztó felépítéséhez, 
amelynek révén majd gyakrabban jut friss víz
hez a város alatt eltavasodott 30 kilométer hosszú 
meder, amely 60 kilométeres strandjával belátha
tatlan nyaralási és sportolási lehetőségeket nyújt 
a szarvasiaknak és a szépet, egészségeset és 
nyugalmasát kereső vidékieknek. Idegen, ha ide- 
vetSdik csodálkozó bámulattal áll meg a Körös 
partján és gyönyörködik el & Körös vadregé
nyes, dúsromantikajú képében. A természet gaz
dagon megtfldötta Szarvast különleges alföldi 
ízű szépségekkel, a szőke Körös fűzfás, nyárfás, 
gyümölcsös panorámájával. És ha mi is elkerü
lünk egy-két napra más vidékekre, városokba, 
községekbe, boldog örömmel állapítjuk meg, 
hogy mindenütt szép minden, de alföldi viszony
latban mégis csak legszebb a mi Szaivasunk, 
amely a szépségek virágainak oly gyönyörű 
csokra, anftlyben üdítően gyönyörködhet- el ide
gen és ittlakó egyaránt. Örömmel kell megálla
pítanunk, hogy természeti kincsünk gazdasági 
kiaknázása és egász&égügyi felhasználása ha 
lassan is, de fokozatosan halad előre. És ha a 
város egy idegenforgalmi hivatal felállításával, a 
hozzáértő és tapasit&R emberek bekapcsolásé
val az idegenforgalmi propagandát minden lehető 
eszközzel fokozná és a beruházásait emelné, 
úgp a környékbeli városokból errehajló idegen- 
fotfátbkri állandóan emelkedne és biztosan meg
hozná a maga áldását nemcsak’a várös lakos
ságának, de az adófizetés jövedelmeinek emel- 
Itef t iá  teléirtetében fe A  mólt vasárnapiam hir
detett StAröemp méf mkkiíf gyermekcipőben * 
j&r, meri még sok adottság hiányzik ahhoz, hogy

egy Szeged, Miskolc, Pécs, Cegléd ünnepi, gaz
dasági és kulturális heleivel felvegye a versenyt, 
de fokozott, buzgalom, állandó munkakészség 
minden hozzáértő legteljesebb bekapcsolása, ter
veinek meghallgatása, ö jók mielőbbi kivitele
zése meghozza a gyümölcsét egykoron Szarvas 
fürdővárossá tevésében. Állandó propaganda, rek
lám és propagandisztikus lehetőség, a város is
mertetésének mindenben való felhasználása ered
ményezheti azt, hogy a Körös-napokon országos 
jellegű ünnepségek lehessenek a kulturális, tár
sadalmi és sporlbeli lehetőségek legteljesebb ki
használáséval. A mostani Körös-nap, ha nem is 
lesz több, mint egy bájos hangulat a szarvasiak 
és az ideérkező idegenek számára, már akkor 
is elérte célját és a buzgó rendezőség már ez
ért is dicséretet érdemel. De több lesz annál, 
mert a természet szépsége sok mindent kipótol 
és nagy tömegzenék helyeit a körösmenti náda
sok rigó-, a ligetek csalogányfüttye pótol min
den orkeszlert és a szabad természet szinorgiája 
pedig minden csodálatos tűzijátékot.

TAVASZI ÉNEK
Ifj. vitéz Zerinváry Szilárd versei
(A Magyar Vidék Könyvei IV. szama, a
Szarvasi Közlöny nyomdájának nyomása)

Stanley Baldwin, a nagy vilégpolitikus, az 
angolok többszörös miniszterelnöke, aki a poli
tikai realitások mellett sohasem feledkezik meg 
az emberi lelki adottságokról sem, a közelmúlt
ban egy nyilatkozatban azt kivánta, hogy minél 
kevesebb tudóst és minél több költőt adjon a 
Felső Hatalmasság a földnek. Amig a tudósok a 
legtöbbször az emberi humanitást a szív érzel
meit félretéve és elfeledve a tudományok tovább- 
kutatásában eredményeik legtöbbjét az emberi
ség pusztitásávak szolgálatába állítják, addig fa 
költők emelkedett lelkületűk, álmodozó szivük 
és fennkölt gondolkodásuk minden érzetével és 
megnyilatkozásával az örök szeretet, az örök 
béke, a szent igazságosság és béli és megértés 
szinliszta érzelmeit vetítik ki a szavak és gon
dolatok egymásbafonásával. Baldwinnak talán 
igaza van. De sajnos, amig a tudósok pompás 
elhelyezkedésekkel az egész világon nyugodal
mas életkörülmények között dolgozhatnak a kul
turális és egyéb dolgok előbbreviteléért, addig 
az élő költő mindig mostohagyermeke a társa
dalomnak. Az életgondok tépik, hogy talán ez 
által is jobban érezze az oly sokat emlegetett 
magasabbrendű szépségek nagy hiányát.

*

És mégis. Az előbb elmondottak alapján 
levonhatjuk a következtetést: Több költőt a vi
lágnak, hogy egykor minden ember lelkisége a 
költők lelkűidével alakuljon ki és ha majd a 
tudósok is költők lesznek, akkor a még ma 
utópisztikusnak tetsző örök krisztusi elvek és 
célok, a szeretetnek emelkedett ideje is közelebb 
-ér az emböriségheíz,. amely ma még oly idege

nül áll a sok-sok szépségek, elrendelések és 
örömteli boldogságok előtt. Ezért most, hogy mi 
is egy igazi költőt avatunk és vezetjük a nagy- 
közönség elé, hogy megmutatva lelkiségét, érté
keit biztosítsuk számára a megkülönböztetett el
ismerést és tiszteletei, nagy-nagy örömmel lesz- 
szük ezt mert egy jó és igaz költővel több 
lesz e földön, amelyen oly sok tudós- és versiró 
akad, de költő kevés.

4c

Ifjú vitéz Zerinváry Szilárd bőtermésű köl
tői vénájának 92 gyöngyszemét, illatozó és pom
pázó virágját kötötte díszes csokorba és maga- 
bizó hittel, az elhivatás és rendeltetés örömös 
érzetével áll ki a nagyvilág elé. Itt vagyok I Itt a 
szivem és lelkem I Lássatok I Lássatok engem 
és bennem önmagatokat, azt a fiatal, álmodozó 
telve lendülettel, hittel és akarással való ifjút, 
aki a nagykorúság határán lesztek, vagytok és 
voltatok. Itt állok kitárt lélekkel és önzetlensé
gem nagyszerűségével szórom szét bensőm kin
cseit. Tiétek ez mind emberek I Fogadjátok, ol
vassátok. vegyétek. Ez az a bűvös korsó, mely
ből sohasem fogy ki a tartalom. Minél több 
lélek iszik belőle, minél több szív oltja általa 
szomját, annál több és több annak a tartalma, 
mert költemények ezek, édes csókok a határta
lan mindenség végnélküli folyamatából.

Ahogy olvasom és újra olvasom ezeket a 
verseket, úgy érzem, mintha egy pompás tűzi
játéknak a szemlélője lennék. Csodálatos fénnyel 
röppennek fel a hangulatokból és ifjúi bohó len
dületekből fakadt szópetérdák, hogy gyönyörköd
tessenek és elolvasásuk után még sokáig káp
ráztassák a lelkemet. Sokszor le is kell lenni 
ezt a verskötetet, az ember nem birja azt a fi* 
atalos száguldást, amely magával ragadja az 
olvasót. Sokszor meg kell állni egy-egy szókép
nél, egy-egy hangulatcsoportnál, egy-egy alliterá- 
ciónál. Tündéri fényzuhalagok ömölnek az egy- 
másrahalmozott érzések, őszinte és gazdagbűségű 
szavakkal, pompás formákba öltözködve rímek 
harangszavával, a gondolatritmus csengettyűjével 
összefonódva, hogy .egyenként, és össaseságben is 
bemutassák egy fiatal, melegszívű, fel legekben 
járó, a földi gondokat el- és megvető, a földön 
is csak a szépségeket látó költő lelkét, annak 
keresztmetszetét, amelybe belesve a végeszaka- 
datlan álmok és álmodott csodák tavaszi virág- 
kertje pompázik fényekkel, illatokkal, madár
hangokkal és tücskök légy cirpeté&tévél.

*

így zendül fel a Tavaszi Ének és z»ng és 
dalol szinkápráztató közvetlenséggel, fiatalos len
dülettel, őszinteséggel és lágy hangulatokkal. 
Egybekapcsolódik itt a szív a lélékkd, a lélek 
a természettel, a természet az egekkel. A szub
jektivizmus közlékenysége elkeveredik a szimbo
lizmus képletességével és a sok kép lassan át
alakul a tiszta szeretet és a szelíd boldogság 
zöldágas lombkoszorújává.

„Sok millió csókot, sok millió álmot 
Vegyitettek össze sorsom tégelyébe 
Azért muzsikálok/ (Mozaik).

Elsőrendű

már megérkeztek és 9 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D Q R
könyvi és papirkereskedésében, L, Horthy Miklós úl 9.

Kedvező fizetési feltételek!



Állandóan fokozódó érdeklődés mellett folynak le 
a Károlyi-szintársulat előadásai

Telt házzal tett tanúbizonyságot kulturális érzéseiről a közönség 
egy Zilahy-vigjáték előadásán

Azért muzsikál, mert kell, mert az emel
kedett léleknek mindig muzsikálnia kell. Öröm
ben, bajban. A dal is, az ének is muzsika, de 
muzsika a tavasz is, az este is, a holdvilág is. 

„Tücsökhangok fésülik végig 
A rétek zöld haját. “ (Az éj hangszerei), 

és hogy muzsikálnak e szavak is :

„Az árnyékunk is fénylene,
Ha most egy csókot adnál 1“

(Tavaszi köszöntő).
*

Irigy lésremél tó dolog fiatalnak, boldognak 
és költőnek lenni. És e komolykodó fiatalságban, 
ha komolyan megszólal, nem tudunk hinni, mert 
bár az életsors úlja egy és ha mindnyájan is 
„el vágódunk hangtalanul a vérző pódium felett** 
mégis csak szebb és természetesebb, ha egy 
húszegynéhányéves költő önbizalmának erejével 
vágja oda:

. győztem és most érces a szavam, 
Félvállról veszek mindent, ami van 
És a Halált is letegezhetem/* (Páibaj). 

Ez a büszke fiatalság ifj. Zerinváry Szilárd 
nagy-nagy ereje, amely fiatal lélekkel, fiatal 
hangon fújja a Tavaszi éneket és dalára meg
remeg a Hold. a vakító margaréta, a tűznyila- 
kat haj igái ó Nap, a jégcsapos fák kórusa, a hó
labdázó esti szél, a csókokat dobáló csillagos 
Ég. a sárgaarcú gyermekláncfű és egy oktávval 
lejjebb ismétli a dalt az ezüstplatán, s mindez 
méltó keretet ad a költőnek, aki zengi a fiatal
ság és a vágy dalát Valakihez, az Élethez, a 
Mindenséghez. tudva bár

„Vágyunk — mi más ? halott ciklámen
S a feledés szomorú papja 
Keresztet vet, s rámondja : „Ámen“ !“

*

Egyéniségének, szárnyaló Ielkületének és 
szóbéli megnyilvánulásainak legszebb versei : 
Csengőzsinór, Az ördög fénytörője, Tűzmise, Zengő 
kilométerek, Négykezes, Mozaik, Premier, Nyelv
tan, Gyere sétálni, Hajnalka, Legenda, Aladdin 
lámpája, ősz előtt, Bár azt dalolja egy helyen : 

„Fénytörést kap a legszebb álmom 
'Amig a ceruzámig ér 
Fekete lesz a legszebb szó is 
Amely bennem még hófehér/

(Az ördög fénytörője). 

Én mégis kénytelen vagyok ezzel szemben 
megállapítani, hogy a fehér szavak fehéren, csil
logóan tűrnek ki írásaiból, mert ha „a ritmusok
nak sehol sincs hazájuk, otthon vannak mégis 
mindenütt és ifj. Zerinváry Szilárd, a jeles 
költőatyának melegszívű költőfia méltán elmond
hatta önmagáról :

„Én csak a szivek vezetéke leltem 
Továbbzengője szűzi énekeknek, 
Villanydrótja a zsoltáros világnak
S a fehér lelkek ima-árama 
rajiam keresztül csenget beazégbe“.

Legyen ezután is őszinte és mindig őszinte 
és akkor a fehér lelkek ima-áramának a lélek 
■és az egek közötti daloló villanydrótja lesz ő 
e sötétségben botorkáló, sok tudóstól és kevés 
igaz költőtől áldott földön.

*

Ifjú Zerinváry Szilárd verskötetét Falu Ta
másnak ajánlotta, aki a hangulatos és értékes 
kötetet nagy megértéssel egánlja a közönségnek. 
A  könyv művészi egyszerűsége, finom össz
hangja a Szarvasi Közlöny nyomdájának szak- 
-avatottságát és mű ízlését dicséri.

«

Kívánom, hogy a vidéki magyar kultúrkö- 
zönség nemes szórakozást, vigasztaló felüdülést 
találjon ifj. Zerinváry Szilárd nemesveretű és 
emelkedett költészetében, aki bátor első lépésé
vel máris elfoglalta megillető helyét a magyar 
költők díszes galériájában. Onts Irta*

— A Szegedi Szabadtéri Játékok alkalmával 
50 százalékos kedvezménnyel lehet utazni 
július 31-től. A kedvezményes vasúti igazol* 
vány ára 1 P. A Szabadtéri játékok belépő* 
jegyei 1 P-től 5 P-ig vasúti igazolványokkal 
együtt ANDERMANNÁL beszerezhetők is 
minden felvilágosítással készséggel áll a 
közönség rendelkezésére.

Károlyi János igazgatása alatt Szarvason 

működd, jól összeválogatott és lelkes művészi 

értékű tagokból álló színtársulat állandóan fo~ 

kozódó érdeklődés mellett tartja meg jólmeg- 

rendezett előadásait. Szarvas közönsége mindig 

nagy barátja és támogatója volt a színművészet- 

nek. Thália papnői és papjai itt mindenkor 

meleg otthonra és megértő közönségre találtak. 

Különösen, ha jobb társulat jött városunkba, 

a közönség tetszése és elismerése a fokozódó 

érdeklődésben is megnyilatkozott. így van ez 

most is. Egy lelkes gárda könnyen elnyeri a 

közönség kegyét és Őrömmel állapíthatjuk meg, 

hogy a szarvasi közönség most is megtalálja 

művészi kielégülését a színtársulat előadásai

ban. Csütörtökön a bájos melódiákkal színezett, 

közismert Mosoly országát gyönyörködtük vé

gig, amelyben Dán Lia és Jeney Ottó csillog

tatták pompás előadókészségüket. A pénteki 

Marica grófnő előadását az esőzés kissé meg

zavarta, de szombaton és vasárnap annál na

gyobb érdeklődés kisérte a romantikus Bécsi 

tavasz parádés előadásait. Hétfőn a szarvasi 

közönség ismét bebizonyította kulturális emel

kedettségét, mert Zilahy Lajosnak igen gyen

gén sikerült zenenélküli operett-vigiátékának 

előadására telt házzal gyűlt össze. Ezúttal csa

lódtunk Zilahyban, de a szereplők játékával 

annál inkább meg voltunk elégedve. Kondor 

Erzsi nagy tudása, kedves játékmodora mellett 

Farkas Zsuzsi csillogtatta nagyvonalú képessé

geit. Vértes Károly sok közvetlenséggel és 

szívvel játszott, Vértesné pedig finom partner

nek bizonyuk. Besse Miklós komoly érték, akit 

szívesen látunk a színpadon, Szentes László 

és Szabó László a nekik való szerepeikben 

nyújtottak figyelemreméltót. Kováts Nusi és 

Harsányi Ferenc is kiemelkedtek az együttes 

összhangbeli játékából, de Gerő Imre, Hegedűs 

Károly, Csillag Anna és Turcsi Gitta is elő

segítették a sikert ügyes játékukkal. Kedden 

Egy bolond százat csinál cimű operettet ka

cagtuk végig, Sugár Mihály pazar alakítása 

mellett. Szerdán az Aki mer, az nyer cimű

értékes, átlagon felüli operett ment a premier 

szereposztásában, csütörtökön este pedig Tör

ténnek még csodák cimű darabban folytatta 

sikeres előadásait Károlyi János színtársulata.

A színház heti műsora:
Péntek: Nótáskapitány, operett.
Szombat: Huszárszerelem, operett.
Vasárnap délután: Bécsi tavasz, operett.
Vasárnap este : Huszárszerelem, operett.
Hétfő: Vallomás, színmű.
Kedd: Katz bácsi, zenés vígjáték.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben július 31-től augusztus 7-ig a következő 

bejegyzések történtek : Születtek : Steinfeld 

Cháim és Farkas Jácint-Piroska leánya Éva- 

Anna, Babecz János és Jancsó Mária leánya 

Mária, Borgulya János és Sárkány Judit fia 

János, Tusjak Mihály és Plachy Zsuzsanna 

leánya Zsuzsanna. Maczik. György és Hanó 

Zsuzsanna leánya Zsuzsanna-Mária, Paulik 

János és Lestyan Zsuzsanna fia András, 

Hajdú Pál és Kohút Anna leánya Jolán-Er- 

zsébet, Bakator József és Varga Eszter fia 

József. Nyemcsok János és Rómer Zsuzsanna 

leánya Zsuzsanna, Hudák Mihály és Pramok 

Mária leánya Zsuzsanna, Kugyela Mihály és 

Arnóczki Anna leánya Anna, Bógyis András 

és Szappanos Judit leánya Katalin. Házas

ságkötés nem történt. Elhaltak: Balczó Mi

hály 52, Kmetykó Pál 1 hónapos. Molnár 

Istvánná Kalmár Judit 64, Podani Erzsébet

6 hónapos. Dautlich Béla 54, özv. Konczos 
Györgyné Hicz Anna 73, Gutyan Mihályné 
Gál Katalin 80, Ozsgyan Judit 16 hónapos, 
Vajgel Pálné Nyemcsok Erzsébet 58, Mlado- 
nyiczki Márton 83 éves korukban.

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet

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!

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. <J^ TakáCS fakereskedőnél.

A kapufélfához nyomott a herefejtőgép 
egy szarvasi géplakatost

H á ro m  helyen tö rt el a gerince és  a  m entő autó ban m e g h a lt

Megrendítő szerencsétlenség hire járta be 

szombaton délután a várost. Pillanatok alatt 

terjedt el a szomorú hír, hogy Dautlich Béla 

szarvasi géplakatos egy megrendítő baleset ál

dozata lett. Szombaton délután a mindenki ál- 

tál jól, becsületességéről és szorgalmáról köz

ismert géplakatos egy herefejtőt akart udvará

ból kivontatni. Lovak voltak a gép elé fogva. 

Amikor a kocsis a lovakat elindította, Dautlich 

Béla a kapunál foglalatoskodott és pontosan 

kimérte, hogy merre kell a lovakat kihajtani. 

A kissé nagyothalló géplakatos nem hallotta 

meg, hogy a lovak elindultak és amikor a nehéz 

teherrel a lovak a kapuhoz értek iszonyatos 

sikoltás hangzott el és a többiek megdöbbenve 

láták, hogy Dautlich Béla a gép mellett össze-

ny. igazságügyminiszter, az ev. egyetemes 

egyház felügyelügyelője műléten esett át. A 

budapesti Park Szanatóriumban dr. Dósa Jenő 

operálta meg és a műtét kitűnően sikerült. 

Dr. Pesthy Pál a teljes javulás úlján van.

—  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
kulálón, levelezői, titkári,'pénztárosi, gyors- 
és gépírói állásokra, mind bankokban, taka
rékpénztárakban, hitelintézetekben, mind ke- 
leskedelmi, ipari és gazdasági vállalatokban 
és a magánkereskedő üzeménekazirodájában.

A Magyar Művészet új száma. A Magyar 
Művészet most megjelent 8. számának Farkas 
Zoltán ismerteti gazdag képanyag kapcsán 
azt a páratlan sikerű kiállítást, melyet Pet- 
rovics Elek „Magyar Mesterművek" cimen 
rendezett a Nemzeti Szalonban ; Csánky Dé
nes főigazgató komoly értékű műtörténeti 
tanulmánnyal indokolja azokat az elveket,

rogy. A gép a kapufélfához nyomta. Azonnal 

segítségére siettek és bevitték a lakásába. A 

súlyos sérüléseket szenvedett ember nagy fáj

dalmak között még egyszer kiment az utcára 

és utánanézett a gépnek, amely a szerencsét- 

lenséget okozta. Amikor látta, hogy a gép 

rendben folytatja útját, bement a lakásba és 

eszméletét veszítette. Azonnal értesítették a 

mentőket, akik dr. Kiss Ernő sebészorvoshoz 

szállították, aki elsősegélyben részesítette és 

tanácsára a gyulai közkórházba akarták szállí

tani. Azonban a munka vértanúja, Dautlich 

Béla még az úton iszonyatos kínok között ki

szenvedett. Gerince három helyen és több ol

dalbordája eltört. Nagy részvét mellett temet

ték el a tragikus szerencsétlenség áldozatát.

amelyek őt a Szépművészeti Múzeum régi 
német, osztrák, francia, angol festészeti és 
régi szobrászati gyűjteményeinek átrendezé
sében vezették, Huszár Lajos pedig, a kiváló 
szebeni ötvösmesternek, Hann Sebestyénnek 
egy szép érmét mutaíja be. Érdekes művé
szeti hirek egészítik ki a szokatlanul bőven 
illusztrált folyóirat tartalmát. Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal : Budapest, 
VII., Erzsébet-körút 7.

N y i 111 é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Fe lh ívá s
Feleségem, Szekera Mária a velem való 

életközösséget megszakította. Erre való tekin

tettel az általa eszközölt vásárlásokért vagy 

hitelekért felelősséget nem vállalok, azokat 

ki nem fizetem.

Szarvas, 1936. augusztus 6.

T a rló c z i Pál.

Vasárnap este a KÖRÖS-NAPON 

a KÖZSÉGI STRAND VENDÉGLŐJÉBEN

90 fillér egy vacsora. A vacsora árában az 

esti műsor belépőjegye is bennfoglallatik.

Szarvas nagyközség elöljárósága 15759/1936 Lkt. sz.

H I R D E T M É N Y .
A szarvasi járás főszolgabirájának 1496/936 szám 

alatt kiadóit rendelete alapján közhitre teszi az elöljá
róság, hogy csónakba ülni és csónakázni csak annak 
szabiid, aki úszni is tud, mert a gongatlan csónakázók 
embertársaik életét veszélyeztetik. A csónakkölcsönzők 
felelősek a csónakkal történt balesetekért, ezért csak 
annak engedhető meg a csónak használata, aki úszni 
is tud s ez irányban az illetőkhöz kérdést tartoznak 
intézni. Az ezen rezdelkezés ellen vétók szigorúan 
lesznek megbüntetve.

Szarvas, 1936. augusztus hó 5.
Moldvai jegyző.

A szarvasi és csabacsűdi határban

kisebb-nagyobb darab 
földek tanyáva l

jutányos áron és kedvező fizetési 
feltételek mellett e l a d ó k .

Érdeklődők jelentkezzenek 

a Szarvasi Hitelbank Részvénytársaságnál.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  14 10 — —*—
Tengeri morzsolt 14*— — —* —
Árpa (új) 10'— — 9‘—
Zab ....................... 10*60 -  1070

P U B L I K Á C I Ó

3 hold föld tanyával eladó, T 111. 169. — 15 hold 
föld eladó, VII. 544. — 15 hold föld bérbeadó T 11.398.
— 20 hold föld felesbe kiadó, 11. 344. — 28 hold föld 
bérbe kiadó. Jel. Községháza 48 aj ló. — 8 hold föld 
Csabacsűdön kiadó, V. 2G. — 3 hold föld kiadó, 11. 
369. — Fél hold föld bezinai szőlő, Vili. 156.— Akác
oszlopot veszek, 111. 190. — 32 hold föld kiadó 111. 223.
— 37 hold föld harmadába kiadó, IV. 253. — Vályog, 
cserép eladó, IV. 230. — 6 hold föld eladó, VI. 56. — 
12 hold föld eladó, V. 325. — 12 hold föld kiadó, III. 
31. — Dinnyeföldek eladók, 1. 234. — 30 hold föld ki
adó. VII. 307. -  Ház eladó, IV. 35. -  3 hold föld 
eladó, T 111. 245-1. — Kenderföldek eladók, III. 154. — 
Föld és ház eladó. IV. 293. -  82 hold föld kiadó, IV. 
123. — 8 hold föld kiadó, II- 410. — 20 hold föld kiadó, 
IV. 236. — 10 hold föld felesbe kiadó, ií. 563. — 28 
hold föld felesbe kiadó, IV. 195. — 6 hold föld kiadó, 
II. 156. — 14 hold föld kiadó, 11. 519- — 25 hold föld 
felesbe kiadó, T II. 193. 17 hold föld kiadó, 1. 171. — 
26 hold föld kiadó, 3 eladó. 11. 311. — Tehén eladó, 
11. 469. -  45 hold föld kiadó, II. 171. -  22 hold föld 
kiadó, IV. 194. — Tégla eladó. 111. 268. — 4 fertály 
föld eladó, I. 176. — 36 hold föld kiadó, II. 84. — Ház 
eladó. II. 162. -  25 hold föld kiadó. T VI. 133. -  30 
hold föld felesbe kiadó. IV. 249. — 9 hold föld eladó,
11. 146 — Ló, kocsi, gerenda eladó, T III. 85.

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, I., Horthy Miklós 

út 9. szám.

. Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek
kel november 2-re kiadó, I. kerület, Haviár 
Dani utca 57.________________________________

■ 2 szobás lakás mellékhelyiségekkel azon
nal kiadó. IV. kér. 537. sz.

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

- Egy szoba-konyhából és mellékhelyiségből 
álló lakást bérbe keresek. Címet kérem a 
kiadóhivatalba leadni.

. Hatház alatt 544 CD-öl gyümölcsös és IV. 
kerület, 363. számú ház örökáron. eladó. Ér
deklődni lehel ugyanott.

Feletóé .lerketzió éi kiadó NAGY SÁNDOR

Nyomatott a Szarvasi Közlöny nyomda* ét Lapldadóvilr 
lalat nyomdájában, I. Horthy Mikiéi «t; 9. szám.

A magyar szellemi élet tükre: a TÜKÖR
A  SZARVASI K ÖZLÖN Y  előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető 
meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.

r A  SZARVASI K ÖZLÖN Y  és a  TÜKÖR együttes előfizetési ára helyben negyedévre 
318  P, egy hónapra 1*06 P, vidékre negyedévre 3‘68 P. "

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma be^ ldep i.'

I t t  l e v á g a n d  ó l

A  SZARVASI KÖ ZLÖ N Y t. Kiadóhivatala. """"
fí “  . - S Z A V A S .

h  Mint a  SZARVASI K ÖZLÖN Y  politikai hetilap előfizetője, e lő fi^ te# j&

TÜKÖR-re 193............................................................. -tói 193.............................................................-ig

a lapjukban hirdetett feltételek szerint. ^ • a*'- .■
^  Az;előfizetési dijat —- díjkülönbözetet égyidejűl^g küldöm.**'

Szárvas',. 1936. ...................................... ............. .

, fíöfclalKpfcás ti..... .......iCuSt.— Postai' 3- ':í................................

—  Pesthy Pált meg operálták, Dr. Pesthy Pál


