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A szövetkezetek 
és a világnézetek

Ir ta : dr. Dömötör László
m. kir. gazdasági főtanácsos, a ..Hangya" alelnöke

A gondolkodó fejek napjainkban mind

inkább a falu felé irányítják figyelmüket, amint 

ez rendszerint történik, amikor gazdasági vál

ság nyomában világnézeti különbségek foglal

koztatják a lelkeket. Legutoljára a múlt század 

végén és a jelen század elején volt igy. Ak

koriban az úgynevezett liberális gazdasági 

rendszernek a földmives népre gyakorolt pusz

tító hatása megteremtette azt a mozgalmat, 

amely Károlyi Sándor gróf vezetésével a falu 

népét gazdasági öntudatra ébresztette. Ez a 

művelet a falusi hitel- és fogyasztási szövet

kezetek útján történt. Az utóbbiak cégébe már 

a .Hangya- megalakulásakor beiktatták az 

„értékesítő szövetkezet* minősítését, jeléül 

annak, hogy ezek a szövetkezetek a falu né

pének áruellátásával nem tekintették kimerí

tettek feladatukat, hanem már akkor, tehát 

negyven évvel ezelőtt célul tűzték a tagok 

termelvényeinek értékesítését. Olyan széles 

néposztály, mint a földmivelő nép, elmaradott

ságán és nyomorán karitatív eszközökkel se

gíteni nem lehet. A szövetkezésben, vagyis a 

szövetkezetekben nagy elemi erő, gazdaságos

ság, tanító és erkölcsi hatás rejlik, tehát ez az 

intézmény a természet rendje által kijelölt 

eszköz. A szövetkezetek világnézeti alapon 

honosították meg gazdasági rendszerünkben s 

ha az alapítók nem is használták ezt a nap

jainkban elkerülhetetlen szót, a szövetkezetek 

ma is — egy még nagyobb gazdasági válság 

korszakában, a világnézetek még hevesebb 

ütközése idején — éppen a fennálló társadalmi 

és gazdasági rend érdekében igényelnek a mai

nál általánosabb érvényesülést. A szövetkezetek 

szabad társulás útján jönnek létre és a magán- 

tulajdon alapján állanak. Ezért minden szövet

kezet elvi ellensége a kommunizmusnak s ha 

ez utóbbi valamelyik gazdasági alakulata elne

vezésére a „szövetkezet" szót használja, ügy 

ez ámítás, hamisítás. A magántulajdon elvéből 

kifolyólag a szövetkezetek feltétlenül elismerik 

a magántőke jogosultságát, sőt szükséges voltát, 

mindazonáltal lényegükben nem tőkealakulatok 

s a pénztőke tekintetében azt a nézetet valják, 

amit a nagy magyar közgazda Kerkápolyl, aki 

szerint a pénztőke olyan, mint a kocsikenőcs: 

önmagában semmire se jó, de észszerűen fel

használva, elősegíti a gazdasági gépezet moz

gását. Ebből a felfogásból kiindulva, a szövet

kezeteknek nem az a céljuk, ami a kapitalista 

vállalatoké, a befektetett tőke nagy kamatozása, 

a magas osztalék — hiszen legtöbb esetben 

már a tőrvény, vagy legalább Is az alapszabály 

korlátozza az osztalék magasságát, — hanem 

igenis a tagok feladata, — egyszersmind előnye, 

a közös szövetkezeti munkában való minél

nagyobb részvétel, mely éppen a közösség 

folytán hatékonyabb és gazdaságosabb, mint 

az egyéni munka. Ha pedig a szövetkezeti 

üzem — ami azonban egyáltalán nem lényeges

— az üzleti év mérlege szerint felesleget ered

ményezett, azt a helyes szövetkezeti elvek 

alapján nem aszerint kell felosztani, hogy kinek 

hány üzletrésze van, hanem, hogy ki mily 

arányban vett részt a közös munkában, mely 

a felesleget eredményezte. A szövetkezeteket, 

az elmondottakon kívül, minden egyéb gazda

sági alakulat fölé helyezi népnevelő hatásuk 

és normális tartalmuk. Amikor a szövetkezeti 

tag gazdálkodását kisebb, vagy nagyobb mér

tékben aláveti az egészséges önérdeket és a 

vele szövetkező társai érdekét Összeegyeztető 

közösségnek és kölcsönösségnek, ez az önse-

szövetkezetet e keresztény élet gazdasági rend

szerévé teszi. A szövetkezetek természetrajzá

val tisztába kell jönni mindenkinek, aki a 

magyar nép gazdasági és lelki problémáit a 

fennálló rend alapján akarja megoldani. A ter

melést és értékesítést kell megszervezni ügy, 

hogy népességünk a mainál jobb ellátásban 

részesüljön s emellett kivitelünk ellenében 

megszerezhessük a nálunk hiányzó nyersanya

gokat és kulturcikkeket. Napjaink világnézeti 

küzdelmeiben gondviselésszerű intézménynek 

kell tekintenünk a szövetkezeteket, mert ezek 

az egyéni gazdálkodás előnyeit egyesitik a 

kollektív gazdálkodás eredményeivel. Szövet- 

kézeteinkre is alkalmazható a nagy francia 

gondolkodó mondása: hogyha nem volnának, 

ki kellene őket találni.

gély és altruizmusnak az Összetétele, ami a

Dr. Tóth Pál kerületi képviselő 
tájékoztató előadást tartott a Gazdakörben

Értékes tájékoztató előadásban ismertette a most megjelent 
földbirtokrendezési rendeletet a HONSz szarvasi csoportjánál

Dr. Tóth Pél kormányfőtanácsos 
országgyűlési képviselő a múlt vasár
napot ismét Szarvason töltötte s ez 
alkalommal délelőtt 11 órakor megje
lent a Hadirokkantak, Hadiözvegyek 
és Hadiárvárvák szarvasi csoportjának 
árvaházi helyiségében s ott a nagy
számmal egybegyűlt tagok előtt a most 
megjelent földbirtokrendezési rendelet
tel kapcsolatban tartott igen értékes 
s minden részletre kiterjedő tájékoz
tató előadást. Előadása után a tárgy- 
gyal kapcsolatban többen kérdést in
téztek hozzá s megvitatták a megje
lent nagy szociális jelentőségű rendelet 
egyes részeit. Látogatása a csoport 
tagjainak lelkes éljenzése között ért 
véget.

Ugyanezen napon délután kétóra- 
kor a Gazdakörben jelent meg, hol 
a hatalmas számú hallgatóság előtt a 
védettséggel kapcsolatos újabb minisz
teri rendeletről tartott komoly értékű 
tájékoztatói, melyet az egybegyűltek 
a legnagyobb figyelemmel és érdek

lődéssel hallgattak végig.
Képviselőnk beszámolója, mely

nek megtartását lapunk legutóbbi szá
mában most vasárnapra jeleztük, el 
lett halasztva s a jelenlegi helyzet az. 
hogy minden valószínűség szerint e 
hó végén, illetőleg szeptember első 
felében lesz megtartva a kerület pol
gársága által már annyira várt beszá
moló. A beszámolón valószínűleg je
len lesz Bornemisza Géza ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter, valamint 
meg fog jelenni többek között dr. 
Marschall földmivelésügyi miniszteri 
államtitkár is. Az egyre nagyobb ke
retek között kibontakozó képviselői 
beszámoló elé mind Szarvas község, 
mind pedig a választókerület többi 
helysége a legnagyobb érdeklődéssel 
és várakozással tekint, ezzel is bizo
nyítva szereteti képviselője iránti nagy 
ragaszkodását. A beszámoló további 
programját illetőleg a legközelebbi 
alkalommal részletes tájékoztatót 
közlünk.

Gyóni Géza hamvait katonai pompával 
szállítják át Lengyelországon

Országos akció indult meg aziránt, 
hogy a húsz esztendővel ezelőtt szi
bériai hadifogságban meghalt magyar 
katonaköltő: Gyoni Géza hamvai haza
kerüljenek. Ez lesz az első magyar 
exhmáulás Szibériában. A Gyóni Géza- 
Társaság már megállapította a a ham

vak hazahozatalának terveit. Unoka- 
öccsével, Áchim Mihály honvédfőhad
nagy hamvaival együtt hozzák haza 
Gyónit kormányköltségen. A lengyel 
kormány kijelentette, hogy a magyar 
poétát katonai pompával fogja keresz- 
tülszállitani Przemisly váráig. Ravatala



mellett emlékünnepélyt rendeznek.
Azok a magyarok, akik Gyóni 

Géza hamvaiért Szibériába utaztak, 
magukkal vitték a régi krasznojarszki 
rabtemető pontos térképét, amelynek 
segítségével nem lesz nehéz Gyóni sír
ját megtalálni. Gyónit a budapesti Ke- 
repesi-úti temetőben, Ady Endre nyug
vóhelye közelében fogják örök nyuga
lomra helyezni.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, 10 órától magyar, az újtemplomban lótnyelvű isten
tiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemplomban 
a  lótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű irásmagyará- 
zós lesz.

A  szarvasi róm. kát. templomban szünidőben 
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor cscndesmise, 10 
órakor szenlbeszéd, nagymisc, délután 6 órakor dé lu 
táni ájtatosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise. 
szombaton délután 6 órakor litánia.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az A rvaház dísztermében. 
Kondoroson m inden hónap második vasárnapján délután 
2  órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason augusztus hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látja el.

A  szarvasi gyógyszertárak október l-ig reggel 7-től 

>este fél 8-ig tartanak ny ílra.

Megemlékezés
Elcsendesedet ismét egy sziv, amely annyi 

nemes érzései volt az árvák iránt. Mikor a nagy 
Isten földi asztaláról a kamrába került az áldás 
özv. Ponyicky Gyürgyné megrakott egy kosarat 
ajándékokkal és elküldte az árvahúzba, hogy 
legyen a kicsinyeknek is örömük. Boldog az, 
aki siet másoknak is örömöt szerezni, mert az 
ilyen lélek valóban örülni tud az örömökkel. 
Az árvaház minden tagja imádságos lélekkel vett 
búcsút a jótevő Nagyasszontól, akinek emléke 
nem mosódik el. Sír/ díma legyen csendes az 
árvák imája lengje körül áldott emlékét.

—  Eljegyzés. Sovány Máriát (Szrenka Mihály 

malomigazgató unokáját) eljegyezte Gyarmati 

János máv. segédtiszt Szentesről.

—  Házasság. Kepenyes Pál és Borgulya 

Mária július hó 31-én házasságot kötöttek. 
(Minden külön értesítés helyett).

— Vitéz Biki Nagy Imre főjegyző visszatért 
szabadságáról. Községünk illusztris főjegyzője 

vitéz Biki Nagy Imre szabadságának befejez

tével hivatalát ismét elfoglalta.

—  Szabadságon. Orosz Ivón lapunk főszer

kesztője két heti szabadságon van. Szabad
ságát dunántúli tanulmányúton tölti.

—  Közgyűlés. Szarvas község képviselő

testülete folyó évi augusztus hó 7-én szom

baton délelőtt 9 órakor a községháza nagy- 

tanácstermében rendkívüli képviselőtestületi 
közgyűlést tart. A 14 pontból álló tárgyso

rozat fontosabb része az ezüstszőlői létesí
tendő elemi iskola, valamint a megépítendő 
egészségház építése ügyének tárgyalása lesz.

—  Ifjúsági konferencia. Augusztus 22-én 

rendezi a KIÉ egynapos konferenciáját. 9 

órakor a díszteremben áhítatot tart Kron 

Ferenc. 10 órakor részt vétel a rendes isten

tiszteleten. 12  órakor közebéd. 2 órakor 

eszmecsere. Fél 4 órakor előadás: KIÉ ifjú 

a mindennapi életben, tartja Palkovics Iván 
lelkész. Fél 5 órakor záró áhitat, végzi Szelényi 

János lelkész, A konferencia rendezősége 

minden ifjút szívesen lót és vár.

Ipari és kereskedelmi alkalmazottak nyaraltátása
ezen szociális gesztusa mindenképen 
helyeslendő, mert nem hangsúlyozható 
eléggé, hogy azoknak, kik a hét úgy
szólván minden napját nehéz munka 
között töltik, a legkiváltképen szüksé
gük van a testet és lelket üditő egész
séges szórakozásra. Mint értesülünk, 
ezzel egybekapcsolva a kirándulás; 
vezetősége kinn a szabadban rögtön
zött műsorral és egyéb szórakoztatási 
lehetőségekkel fogja élvezetessé tenni 
a résztvevők ottartózkodását. A rende- 
zőbizottság jelentkezéseket augusztus 
22-ig fogad el. A kirándulás meghívó
ját lapunk más helyén tettük közzé.

Az ifjúságnak szociális irányban 
való nevelését célozza az a törekvés, 
mely az Országos Társadalombiztosító 
Intézet szolnoki kerületi pénztárát ve
zeti akkor, amikor lehetővé teszi azt, 
hogy az ipari, kereskedelmi, valamint 
különböző üzemi, 18 éven aluli munka- 
vállalók nyári szabadidejüket a lehető 
legkellemesebben és a leghigiénikusabb 
viszonyok között töltsék. Szarvason 
augusztus 29-én egynapos kirándulás 
lesz megrendezve a kies fekvésű kö
rösparti Halásztelekre. A kirándulás 
rendezősége díjtalanul gondoskodik a 
jelentkezők ellátásáról és szórakozta
tásáról. A társadalombiztosító intézet

—  Halálozás. Konyecsnyi János nyug. köz

ségi tanító 54 éves korában 34 évi szolgálat 
és 1 évi nyugalomban eltöltőit idő után 
Szarvason hosszas szenvedés után elhunyt. 

Nagy részvét mellet temették el.
— Egy szarvasi öregdiák írásai Szarvasról. 

Otven ével ezelőtt volt Szarvason diák egy 

messzibe elkerüli magyar ember. Félévszázad 
tapasztalata, sok megfigyelése, öröme, gondja 

életlapasztalata tette őt gazdaggá. Pár hét 
óla Szarvason tartózkodik. Az emlékek és 

rokonsága hozták őt ide, haza Szarvasra. 
Lapunk szerkesztőségének felkérésére cik

kekben fog beszámolni Szarvasról a helyi 

értékekről és követelményekről, amik Szarvas 

jövendője felé nyitnak ajtót. Hallgassuk meg 

a jószivű öregdiák csendes szavait, figyeljünk 

reája igyekezzük az ő szavai lelkén keresztül 
megismerni szép városunknak Szarvasnak 

és népének lelkét és halgassuk meg szavait. 
A legnagyobb önzetlenség szól belőlük és 

ez megérdemli, hogy a város további éltéere 
behatóan fel is figyeljünk reájuk. A cikkso
rozat első részét lapunk mai számában 

tesszük közzé.
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—  Meghívó. Az országos Stefánia Szövetség 

helyi fiókja rendes évi közgyűlését e hó 
14-én délután 4 órakor tartja meg az intézmény 
székházában, II. 213. Ügy a fiókszövetség 
tagjait mint a vendégeket szívesen látja a 
vezetőség a közgyűlésen, melynek tárgyso

rozatán a rendes jelentéseken kivül az in
tézetben születtek 1 — 2 év közötti legjobban 

fejlett gyermek anyjainak julalmazása is 

szerepel.
— Szarvasig közlekedik az autóbusz. Mint 

lapunknak jelentik, a Szenlandrás—Szarvas 

közötti betonút elkészült és átadták a forga
lomnak, igy augusztus hó 2 -től, vagyis hétfőn 

reggel megindult az autóbusz közlekedés 

Szarvasig. A Békésszentandrás—Kunszent- 

mártonközölt a délután fél hat órai vonathoz 
csatlakozó úgynevezett csonkajárat megszűnik.

—  Magyarországon is látható az új üstökös. 
Mint ismeretes, nemrégiben Fissler dr. thü- 
ringiai csillagász új üstököst fedezett fel, 

amely augusztus 5-től kezdve szabad szemmel 

is látható lesz esténként. Az északi sark

csillag alatt merőlegesen lefelé a horizonton 
körülbelül tizfoknyira tűnt fel az „égi csavargó'1 
s mint fényes korong ezen az időn túl is 

megfigyelhető volt, látcsővel pegig igen szépen 

lehetett látni csóváját is.

yaralásra
és egyéb célokra schilling és mindenféle 

külföldi pénz igénylése, vízumok és uta

zási jegyek beszerzése eszközölhető a

Szarvasi Takarékpénztárnál,
ahol ausztriai nyaralásra díjmentes pro

spektusok és felvilágosítások kaphatók.
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Mezőgazdasági Közraktárak Rt.)
Telefonszám: g

15. I
Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállom ás mellett,

15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében,
elfogad tárolásra mindennemű terményt és árul igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- |

pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. 1

Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. I
IIIIIIIIIIIMIIIIlUUlilfllllllllillllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIUIIIM

— Diákmunkatáborok. Az Önkéntes Fő is 

kolai diákmunkatáborok az idén nagy ke
retek között rendeztelek meg. A szarvasi 

„Szabolcska Mihály" bajtársi törzs több tagja- 

vesz részt a megrendező munkatáborokon, 

többek között dr. Gémes Szilárd és dr. 

Kugyela Balázs bajtársak, kik mint tábor

parancsnokok a Balaton mellett megrendezett 
munkatáborokat vezették le.

Ostoros lettem
Bakó József verse.

A magyarság ostorom lettem 
Pörgekalapos, egyszerű fajta. 
Barnahűsű, pogány földre küldött, 
Kezemben is már az ekeszarva,

Fölöttem a kedv víg pacsirtája.
Míg ekémmel vén ugarba vágok, 
Utánam pondrót szedve kullognak 
őszült varjak, fafeó magyar átkok.

Ostoromat meg-meg pattogtatom. 
Ekémet a szent szilajság húzza, 
Dacol a rög, de vad szerelmét 
Meghódítja igaz-szívű munka.

Nem irigylem a szomszéd sikerét 
Nem tekintek se jobbra, se balra, 
Csak néha-néha fordulok uíssza ; 
Jut-e mag az éhes talajba ?

Robotos vagyok, mégis dalolok.
Mert elhozza szűk étkem a remeay, 
Korsónak nyújtja hűsítő ajkát,
Ha szomjazom a nyári nap hevén.

Szebb vasárnapok hitével veszek 
Kérges kezembe száraz kenyeret,
S megértett sorssal nőfásan tovább 
Szép-magot szórok, jövendőt vetek.

m e g h í v ó .
Az OTI szolnoki kerületi pénztára 18 

éven aluli ipari munkavállaló tagjai részére 
kirándulást rendez 1937. augusztus hó 29-én, 
melyre a rendezőbizottság szeretettel hívja 
meg az ifjú tagokat. Ellátásról a pénztár, 
szórakozásról a helyi rendezőség gondosko
dik. Jelentkezés leányoknak: Janowsky György 
ipariskolai igazgató lakásán mindennap. Fiúk
nak : az Ipartestületben a hivatalos órák 
alatt és Klucsjár Mihály fodrász-üzletében, 
(1. kér., 87.) mindennap. Jelentkezni lehet 
augusztus 22-ig. Jelentkezni feltétlenül fontos, 
mert csak azok ellátásáról történik gondos
kodás, akik részvétüket idejében bejelentik. 
A rendezőbizottság kéri a szülőket, valamint 
a munkaadókat, hogy igényjogosult gyerme
keiket, illetve tanoncaikat engedjék el és küld
jék jelentkezésre. Minden jogosult OTI-tagot 
szeretettel és örömmel vár

» Rendezobizottsig'
— Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mégis 

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

FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET melyet bár

kinek ingyen megküld a gyár: DR. OETKER 

A. Budapest, VIII. Conti utca 25.

A szarvasi tájak és viszonyok 
egy idegenből hazajött öregdiák szemében

A Pepi-kertnél szebb park alig van az egész országban

Azt mondják, hogy a messziről jött mondhal 
akármit, ellenőrizni úgysem ludjuk. Az én esetem 
azonban egész más, meri én idevalósi is volnék. 
Poni öíven éve, hogy e sorok papirraveíője a 
szarvasi gimnázium lanulója volt, tehát szarvasi 
„öregdiák. “ Elfog a megillelődés, mini az ulolsó mo* 
hikánok egyikéi. Sokat és sokfelé dobált az élet, a 
sors, de — csodálatosképen — azt az idealizmust, 
melyet mint diák e város, e gimnázium falai közölt 
öntudatlanul is magambaszivíam, belőlem soha semmi 
kiirtani nem iudta.

Lehet, sőt bizonyos, hogy a kedves magyar 
testvérem, a mai kor embere — megmosolyogja a 
szerinte naiv kis közleményt, de soha el ne feled* 
kezzen arról, hogy a rég embere soha nem volt 

anyagias s a kis és nagy dolgoknak mozgatója 
mindig az idealizmus volí, az lenditette útnak s csak 
azuián jött a „nervus raerum gerendarum" . . .

Ma átsétáltam a Kossuth'léren. Az aríézi’kúi 
felett ott komolykodik Ceres istennő. Dalkarján egy 
kéve búza. A munka eredményét jelképező Isten* 

áldás. Július van a betakarítás hónapja. Alig lézeng 
egy-két ember végig a Horlhy-úlon. Ugyanaz a csönd 
fogad a városi Erzsébet-parkban. S ez jó is volna 
igy — hogyha . . .

Hogyha a modem élei tempója mást nem dik
tálna éspedig kérlelhetetlenül. Sokkok parkot láttam 

az életben, hanem ilyen csupa árnyék, pormentes 
levegő, csupa ózon kincstárt — városi parkban — 
még sehol. Néhai Szlovák Pál, volt gimnáziumi orvos 
kezdeményezte s a minden jóért és szépért lelke* 
sedő elöljáróság létesítette. Tudja azt vájjon Szarvas 
népessége, hogy tulajdonképpen egy szép és egyéb* 
ként rendezett ligetben éli le éleiét ? A legszerényebb 
udvar is csupa fa és virág. A város körül szőlők, 

gyümölcsösök légiója. Ezek azonban ma még szinte 

tehertélelként szerepelnek a tulajdonosok kezén.
Szarvast csak nehezen tudja kikezdeni a mo< 

dern élet minden idealizmust könyörtelenül kiirtó 
pénzhajszája. Az, a Liszka, vasúti főfelügyelő állal 
kezdeményezett s ismét a megértő elöljáróság által 
létesített parlíürdők és pótlékok olyan ideális pontja 
Szarvasnak, aminő aligha van másutt. Van homok, 
van árnyék, van napozó, pormentes levegő, kénye* 
lem s a Körös széles tükre, amely veszélytelen. 
Gyerünk csak Szegedre. A Tisza hullámterén létesüli 

a városi strand. Homok van. Árnyék nincs. A Ti* 
szában azonban vajmi kevesen lürdenek, mert élet* 
veszélyes. Hál csak a homokban, a napon nyüzsög 
a sokszáz strandoló. A hét vagy nyolc fürdőben 
száz és száz fürdöző. Valamilyen ridegség, kedvet* 
lenség, unolíság, az üres nagyzolás, nagyképűsködés,
—  olyan még nem nagy* s már nem kisváros. 
Csabán Is szép, városias a strand. Olt azonban az 
az alapos löhiba, hogy nincs viz. A medence vizét 
ritkán lehel cserélni s így a viz igen furcsa.

A partfiirdók s a pótlékokkal szemben van a 

Pepi-kert. Magam, valamelyest olyan volt gazda, 

kertész, botanikus, omithologus is volnék, — na ké* 
rém, nem alapos, csak olyan műkedvelő formában.

Pár órát a Pepi‘kertben tölthettem. Amit azonban itt 
láttam, azt még sehol az életben, pedig sok parkban, 
bolanikus'kerlben megfordultam, Sehol nem csodál* 
koztam, úgy különösebben. Nem pedig azért, mert 
ezek rendszerint egy ország, egy nép létesítményei. 
Körülcirkaimazott, nyírott, vagy rideg rendszerbe fog* 
lalt parkok.

A Pepi'kerlben, — (minő egyszerű, prózai név 
mögé rejtőzik) — nincs cirkálom, nyírott ridegség, 
nincs botanikus rendszer, de van minden, sőt a 
mindenen is túl, oly természetes, meglepően egy* 
szerű s a szép vonalaknak, élölomb háttereknek, 
szűzi tisztásoknak olyan nemes, finom, igazán fel
emelő nagyúri parkja, aminő aligha van e ezonka 
hazában. A különben rideg botanikái igy összeegyez
tetni a lelket gyönyörködlelő szép vonalakkal s a 
felemelő légkörben tanítani s önmagának a legne* 

mesebb szórakozási megszerezni csak egy gróf 

Bolza Pál tudja.
Nem tudom, de nem is hiszem, hogy Csonka* 

magyarországon még egy ilyen park van. Lehel, 
hogy van. De ilyen talajon s ilyen éghajlati viszo
nyok közöli —  aligha. Sokszáz botanikai különle
gesség, fa, bokor, virág látszólag szétszórtan, de 
mégis úgy van elhelyezve, hogy életkörülményeit a 
legjobban megtalálja s mégis hatástkellő legyen. 
Mindenféleség tudományos meghatározása kis táb
lácskán rajtacsüng, diszkréten, nem kirívóan.

Sokszor olvastam, hogy az amerikai 60— 80 
méter magas óriásfenyő 120—130 példánya az egyik 

ottani nemzeti parkban féltett kincsek és sehol szé
les e világon nem találhatók. Én még nem láttam a 
világvárosok nemzeti parkjaiban olyan gyönyörű kél 
példányát, mint a „gróf Bolza Pál-parkban.* Nem is 
lálhallam, egyszerűen azért, mert nincsenek. Nemcsak 
a fa, bokor, virág, fű és orchideák élnek, virágzanak 
gyönyörű természetes egyszerűségükben, de a madár
világ is otthon, félletten védve van. Csupa dal,fütty, 
hangoskodás kora reggel a „gróf Bolza Pál-parkM

Mit gondolsz kedves magyar lestvérem, hogy 

miért lelkesedem s lelkesítelek ?

Megmondom azl is.
Az idő megállás nélkül mindnyájunk felelt kér

lelhetetlenül elhalad. Levettem a kalapom látatlanul az 
előtt a férfi előli, aki ezt — gondolom passzióból a 
saját maga gyönyörűségére évtizedek során, igen 
természetesen nagy költséggel —  létesítene, pedig a 
tulajdonost soha nem is láttam.

Vegyük le a kalapunkat mindnyájan s kérjük 
a magyarok istenéi, vezesse a mi kormányunk s 
vezetőink magyar lelkét oda, hogy e magyar kincset 

mentsék meg a köz javára.
Adja Isten, hogy minél későbben, majd annak 

idején a kormány vegye azt meg. Az illetékesek 
útján nyilváníttassa védett, nemzeti parknak, tartassa 
fenn az állami illetékesek által, tegye annak Idején 
hozzáférhetővé, gondoztassa, de avalallan kézzel ne 
engedjen hozzányúlni, mert akkor — vége.

Neveztesse el „Gróf Bolza Pál-parkw-nak. 

(Következik a 2-ik rész.) Öregdiák.

Gumibélyegzök
megrendelhetők 

NAGY SÁNDOR papirkereskedésében.



HETENKÉNT
Iija i OROSZ IVÁN

Gazdag nyelv, szegény beszéd
A magyar nyelv a világ egyik legkifejezőbb 

nyelve, de emellett szép is, csengő és zeneies. 
A magyarul nem ludó Gellért püspök, első ki
rályunk hivó szavára amikor hazánkba jött, 
hallva egy leánykának a dalál, felfigyeli a lágy 
hangokra és bár nem ériette a dali, mégis köny- 
nyekre fakadt. Mezzofanli, a világ legnagyobb 
nyeivesodája. aki élele végén mér 103 nyelven 
beszélt, megtanult magyarul is és ő az olasz és 
görög nyelv után minden más nyelv előli leg
inkább dallamosnak és szépnek a magyar nyel
vet tartotta és elragadtatásában azt mondta : „a 
magyarok nem is tudják, hogy micsoda kincs 
lakozik a nyelvükben/' Nyelvünk szépségéről 
Desbordes Valmose Marceline, a bolygó francia 
költőnő mondja : „a magyar nyelv hősi és diti- 
rambikus; színié lángol; alkalmas nagy hősök, 
nagy tellek és nagy szerelmek megéneklésére. * 
Hogy ez igy van, mindannyian tudjuk, akik 
löbbé-kevésbbé irodalommal is foglalkozunk, 
mert olvasmányaink erre beszédes példákat ad
nak. De köznapi életünkben is szónokok és bő
beszédű hölgyek ajakáról gyakran élvezhetjük 
nyelvünk zengését és zenéjének a tartalmat is 
színező szépségét. Nyelvünk gazdagsága pedig 
szinte fel sem mérhető. A Magyar Tudományos 
Akadémia egy kiadványában 122.000 magyar 
szóról lesz említési és felsorolja mindezeket, 
azonban szókincsünk ennél sokkal nagyobb. 
Czuczor—Fogarasi szótárában 110.784 szót ta
lálunk. Az átlagos műveltségű ember 30.000 szól 
ismer és körülbelül ennek felét használjuk min
dennapi életünkben. Azonban a szóbőség minden 
egyénnél más és más és vannak emberek, kü
lönösen egyszerűbb foglalkozásban és társadalmi 
légkörben élők. akik 600— 1000 szónál többet 
nem használnak beszédükben, meri nincs is 
többre szükségük. A magyar nyelv szógazdag
ságát mi sem jellemzi jobban, mint Lehr Albert 
összeállítása, aki a részeg emberre 3000 szól 
szedett össze. Jókai a verekedésre száz szót so
rol fel, Bánóczy József pedig a buta emberre 
322 szót gyűjtőit össze. Nyelvünk nagy gazdag
ságával szemben mégis oly szószegény a be
szédünk. Ha megfigyeljük egy-egy embertársunk 
beszédét, pár perc múlva rájövünk, hogy mind
egyike más és más szavakat ismétel, szinte 
egyéniségévé válik egyes szavak alkalmazása és 
szókészségének hiányosságát mindenki valami 
bevett szavával akarja pótolni és beszédének 
folyamatosságát kitölteni. Az „izé**, „hogy is 
hívják”, „mit is akartam mondani", „mondsza 
csak“, „na“ szinte általánosak és nagyon sok 
ember, amikor állít valamit az állandó „úgy-e ?" 
kérdésével csak erősíteni akarja állitlását. Az 
„úgy-e“ kitétel már általános lelt. alig hallunk 
emberbeszédet, amelyben ne találkoznánk vele. 
A legtöbben pedig más embertársa mondásainak 
elmondásakor minden második szavában az 
„aszongya" szót használja, amire már fel se 
figyelünk, de ha ráeszmélünk, akaratlanul is 
elmosolyodunk, mert a beszédet humorossá is 
leszi. Gyakran halljuk a kérdést igy kezdeni: 
„Nem tudom . ..?** — Ha kérdezünk valamit, 
tegyük fel a kérdést egyenesen, de fura dolog 
ludallanságunkat állandóan hangoztatni. Az úgyis 
kiviláglik az elmondottakról. A megszokott rossz 
szokássá vált és már-már természetesnek is tetsző 
két nagyon rossz magyar szó az „aztat" és a 
„márna*' is. A mintegy 150 ezer szót kitevő 
nyelvkincsünkben ezeket nem találjuk meg és 
mégis használják az emberek. A harcol az is
kolák, újságok állandóan hirdetik ellenük és 
mégis élnek. Miért van ez? Mert a beszédünk 
szegényes és emberi ősi tulajdonság, hogy a 
rosszat könnyebben megtanuljuk, mint a jót. 
„Mit is akarlam mondani V  — „mondja már", 
fmikor az agy gondolkodása a szavakban való 
kifejeződésben elveszti a fonalat és hányszor 
halljuk az „izé" melleit ezeket a szavakat. Pedig 
gazdag nyelvünk sok szépsége megérdemelné, 
hogy mindannyian fokozottan foglalkoznánk ön
magunkkal, nyelvünkkel és beszédünkkel. Akkor 
talán kevesebb lenne az a sok beszédi hiba, 
amellyel most élünk és akkor gazdag érzéseinket

mindnyájan gazdag nyelvünk révén változatos 
és színes beszéddel tudnánk napvilágra hozni. 
Beszéljünk magyarul — harsogja a régi jelszó 
és magyart tanulni a magyarnak a legnehezebb, 
amikor régi hibákat a megszokás útján nem 
tudja a tömeg nyelvéből kiküszöbölni. Nyelvünk 
ne legyen dadogós, szavak keresése, megszokott 
szavak ismétlése, de változatos, gondolatainkkal 
egyezően szines, tartalmas, emelkedett. Azoknak 
pedig, akiknek a gondolataik is értéktelenek, 
bocsássuk meg nyelvi hibáikat is. mert azokon 
már semmi sem segíthet.

I R O D A L O M

Folyóirat- és könyvszemle
Oltár

Berényi Dániel regénye.
Igen csinos kiállításban, 354 oldalas kél 

kötélben jelent meg a napokban Berényi Dániel 
vidéki Írónak nagyszabású regénye, az Oltár. 
A mai időkből vett léma szines és mesteri be
állítása a regény kereteibe és az író lelkének 
képzeleti merész, ám mindig reális szárnyalása 
pompás összhangba fonódik a könyv minden 
oldalán. A meseszövés gördülékeny lágyságában 
ismerkedünk meg Ajonla mulall táncosnő és 
Juliette nevű francia leány, a kedves Ildikó, a 
hamis Margó és a kél lelkű László szereplőkkel, 
akik élnek, szeretnek, csalódnak és megnyug
szanak, ahogy az élet vezeti és a sors rázatja 
őket. Kellemes és üdítő olvasmány ez a modern 
regény, amely méltán számíthat szép közönség- 
sikerre is. Könyvbarát és irodalompárloló olva
sóink figyelmébe ajálnjuk az ajándéknak is al
kalmas könyvet. A boríték lepol Nagy József 
rajzolta. Ára 5 pengő,* (megrendelhető a szer
zőtől is Törökszenlmiklósról).

* Az Atilla Új száma ismét gazdag és válto
zatos tartalommal jelent meg. Csizmadia Sándor 
szakszerű szerkesztésében megjelenő folyóirat, 
ebbe a számba Széli Sándor, dr. Bencsi Zoltán 
értekezéseit, Forgács Károly, Tímár József, Katona 
József novelláit, Csizmadia Sándor, Sipos Ida, 
Orosz Iván verseit közli. Irodalmi beszámoló 
egészili ki a lapot, amely évi 5 pengős előfizetési 
áron rendelhető meg a kiadóhivataltól Komádiból.

* A Mezőgazdaság legújabb száma több apróbb 
aktuális ismeretterjesztő cikk mellett a mezőgaz
dasági üzemben lehelő költségcsökkentést tár
gyalja, ismerteti a magyar műtrágyázást, a homoki 
takarmánynövények, s a lucerna termelésével 
foglalkozik. Mesőgazdaság kiadóhivatala, Buda
pest, V. Vécsey utca 4. 1. 5/a. egy alkalommal 
díjtalanul küld mutatványszámot.

* A nagy emberek gyermekkora mindig ér
dekes, kiapadhatatlanul gazdag témája volt az 
íróknak és a lélekbúvároknak. Szerb Antal elmés, 
adatokkal zsúfolt tanumányt irt erről a témáról. 
A tanulmány az Uj Idők mai számában jeleni 
meg. A lap gazdag tartalmából kiemeljük még

Csathó Kálmán máris nagy sikert aratott vidám 
regényét, Rónai Pál cikkét egy kétezer éves, de 
teljesen időszerű politikai eseményről. Díjtalan 
mutatványszámot bárkinek küld az Új Idők 
kiadóhivatala Budapest, VI. Andrássy út 16. 
Előfizetési dija negyedévre 6 pengő 40 fillér, 
egyes szám ára 50 fillér.

* Az Én Újságom —  Tündérvásár. Csokoládé 
termett a virágszálon. Erről a csodálatos ese
ményről mesél Az Én Újságom a gyerekeknek. 
Díjtalan mutatványszámot kívánatra bárkinek 
küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy úl 
16. Előfizetési dij negyedévre 1 pengő 50 fillér, 
ajándékkönyvel együtt 2 pengő.

* Mit viseljünk nyáron, erről ir érdekes cikket 
a Magyar Lányok új száma. A hasznos tanácsok 
közül megemlítjük még a Pályaválasztási tanács
adót a negyedik polgárit végzett lányok számára. 
A két szép regényen kívül, nyári előadásra al
kalmas színdarab, sok szép elbeszélés, vers, kép 
díszíti még az új számot. Díjtalan mutatvány
számot kívánatra bárkinek küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI. Andrássy úl 16. Előfizetési ára 
negyedévre 4 pengő.

*

Fenti könyvek és folyóiratok Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedése útján szerezhetők be.
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Hányszor szántsunk búza alá?
A búza kifogástalanul, jól előkészitelt 

talajt kivan. Nem szükséges azonban, hogy 
a talaj teljesen rögmentes legyen, ellenkező
leg, kissé rögös talaj hófúváskor jobban meg
tartja a hótakarót.

Korán lekerülő növények után sekélyen 
szántunk, tarlóhántást adunk, néhány hét 
múlva mély keverőszántást, végül vetés előtt 
a középmély keverőszántést.

Későbben lekerülő növények után azon
nal keverőszántást alkalmazunk, majd vető
szántást.

Későn lekerülő kapások ulán rendszerint 
mór csak egy szántást végezhetünk és pedig 
középmély vetőszántást, ezt vetés alá fogas
sal, esetleg hengerrel és fogassal készítjük el.

Ha több szántást adunk, tarlóhántás 
helyett tárcsás boronával, nehézfogassal is 
dolgozhatunk, a vetőszántás helyeit pedig 
tárcsás boronával, rúgósfogassal és gruberrel. 
Minden felsorolt talajművelet után, de külö
nösen henger ulán azonnal fogasolunk.

Ha a szuperfoszfátot nem sorba adjuk, 
akkor azt a vetőszántás elolt szórjuk el, s 
ekével dolgozzuk be a talajba. Idő- és fogat
beosztás végett lehet a szuperfoszfátol már 
a keverőszántás előtt is adni. ilyenkor azon
ban vetés előtt már ne forgassuk a földet, 
csak tárcsával, gruberrel, slb. dolgozzuk, ne
hogy a szuperfoszfátot felhozzuk. A legjobb 
eredményt szórva adott szuperfoszfáttal akkor 
érjük el, ha azt kellő mélyen dolgoztuk be 
a talajba.

Elsőrendű

tenniszütők
már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

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

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás í ̂ |-I-I4-|



Szöges cipőben, tnristabottal a Balaton korul—  Ostorral csapott a kisleányra. (Beküldték) 

Tekintetes Szerkesztő Úr I Pár nappal ezelőtt 
a városszélen jártam és egy dolgozó csép

lőgép mellett vezetett el az utam. A cséplés 

nagy szenzációt keltett a városi gyermekek 

között, mert a város alatt sok gyermek né

zegette a nekik szokatlan látványt. Amint 
gyönyörködök a csöpségek ámulatában egy
szer csak egy szürke egylovas kocsi hajt el 

az úton nagy sebességgel, úgy hogy majdnem 
•elütött egy úlszélen álldogáló kisleánt és a 

bakon ülő férfi nem hogy vigyázva elkerülte 
'volna, de ostorával még a nyaka közzé is

is életbeléptelni, hogy az ostoros barbár 

■egyének elvehetnék szívtelen tettükért méltó 
büntetésüket.

Tisztelettel: egy megdöbbent férfi.

—  Az OTI tanoncnyaraltatása. Az Országos 

Társadalombiztosító Intézet tanoncnyaralta- 
tása során Szarvasról 3 turnusban 42 tanoncot 

nyaraltat Tiszainokán, az oltani táborhelyen. 

Azok részére, akik a táborozáson nem ve

hettek részt, augusztus 29-én egésznapos 
kirándulást rendez Halásztelekre. Az OTI 
-egész napra vendégül látja az arra jelentkezett 

tanoncokat. Előreláthatólag az Ipartestület, 

az Iparosasszonyok és Leányok Egyesülete 

és a Leventezenekar is belekapcsolódik a 

kirándulásba és a lanoncok szórakoztatásáról 
is gondoskodni fognak.

—  Elszököt egy elmebeteg asszony. Kiss 

Lajosné öcsödi asszony már régebbi idő óla 
elmezavarban szenved. Pár nappal ezelőtt 
eltűnt hazulról és vasárnap a gazdasági 

tanintézet bikazugi földjén fogták meg, férje 
hazavitte.

—  Szegedre kedvezményes utazási igazol

ványok kaphatók Tákos Lajos ipt. jegyzőnél. 
Ára 1*50 pengő. Érvényes július 28-tól au
gusztus 18-ig.

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

A vonatok érkezése és indulása 
SZARVAS állomáson.

Érkezés i Honnan ? Indulás: Hová ?

236 mótor Mezőtúr 2*38 mótor Orosháza
—  — — —  — 533 * Mezőtúr

646 Mezőtúr 6*48 „ Orosháza
7*46 Orosháza 7'51 „ Mezőtúr

1255 Mezőtúr 1310 .. Orosháza
1415 Orosháza 1417 „ Mezőtúr
16 37 Orosháza 1639 „ Mezőtúr
17 56 Mezőtúr 17*58 „ Orosháza
19 32 Orosháza 1934 .. Mezőtúr
20*52 Mezőtúr 23*00 * Mezőtúr

Balatonfüred, 1937. augusztus 3.
Egy év óta naponta ábrándoztunk róla 

Orosz Ivánnal, hogy útizsákkal és turistabottal 
felszerelve útrakelünk a minden tavak királynő
jének, a szépséges magyar tengernek felkeresé
sére és hódolására. Tegnapelőtt ez az álmunk 
valóra vált, mert vonatunk ablakából, délután 
fél 4 órakor, pár pillanattal azután, hogy elhagy
tuk a B.-Keneséhez tartozó Akarattya pusztát, 
megnyílt előttünk a magas partokba mélyen be
vágott völgynyiláson, az u. n. Tikacson át a Ba
laton bűbájos panorámája. Feledhetetlen szép ! 
Iván is sűrűbbeket pöfékel kurta fapipájából, ne
kem pedig a levegőben akad fenn az uzsonnázó 
cserkész-bicskám. Pedig hányszor láttuk már ezt 
a panorámát, Különösen Kedves utitársam ! A

ez nem baj. Annál csodásabb színeket játszik a 
nagy viz, a haragos smaragd-zöldtől kezdve az 
illanó angyalzöldig, az ultramarinkéktől a feketés 
okker-sárgáig és a pikkelyes ezüsttől a habse
lyem fehérig.

Almádiban kitárt karokkal rohanunk a vízbe 
és két perc múlva óriási hullámverés jelzi, hogy 
Iván egy hősi mozdulattal a magas csúszkáról 
a habokba érkezett.

Alkonyaikor frissen, ruganyos léptekkel ér
kezünk Váth János irótársunk úri kúriájához. A 
házigazda a lépcsőn áll és már messziről kiabál 
felénk:

— Melyikőtök Orosz Iván és melyikőtök 
Miklós Vitéz ?

Azután összeölelkezik a Balaton két sze
relmese, mig felém egy szép karcsú, szőke nő 
közeledik szerelmes mosollyal, da mint azonnal 
kiderüli, ez a közeledés és mosoly bizony nem 
nekem, de a közelembe álló fess, fiatal csendőr- 
tiszlnek szól. A kedves háziak finom uzsonnája

S Z Í N H Á Z
A vidéki átlagnivót jóval meghaladó 

teljesítmény a szarvasi színpadon

Károlyi János színtársulata kedves és 
értékes meglepetésben részesítette községünk 
szinpártoló közönségét, amikor július 31-én, 
szombaton megtartott előadás alkalmával 
vendégszereplésre meghívta a már országos- 
hirű színpadi és filmtehetséget, a mindenki 
által annyiszor megtapsolt, körülrajongott 
Jávor Pált. A Nemzeti Színház nagysikerű 
vigjátéka a „Hódítás" került e napon színre, 
s ha bírálatot akarunk mondani a szombati 
játék felett, akkor ez csak az elismerés hangja 
lehet. A komoly kritikát előttünk mások már 
megtették, s ha azt hangoztatjuk, hogy Jávor 
játéka csillogó, excentrikus volt, úgy csak 
ismétlésbe esünk. Annak ellenére azonban, 
hogy játéka kiemelkedő, a Károlyi-társulat 
valamennyi tagjáról a legnagyobb elismerés
sel kell nyilatkoznunk. Minden egyes alka
lommal egy-egy kellemes és értékes esttel 
ajándékozzák meg a pártoló-közönséget s 
egymás nagyszerű játékét fölülmúlva szen
zációs készültséggel érzékeltetik az egyes 
darabokban rejlő értéket. Vasárnap este való
színűleg közkívánatra az „Eső után köpönyeg" 
cimű kedves dallamú táncos sláger-operett 
került műsorra. Az ezt követő előadáson

azonban nekem is szólt $ igy teljesen megvigasz
talódtam.

Másnap reggel nyolckor már Veszprémben 
vagyunk a svájci szépségű nosztori völgyön ke
resztül és Imre Géza ügyész barátunk kalauzo
lásával tekintettük meg a patinás és mégis mo
dern ősi város nevezetességeit, híres múzeumát 
és az egész országban páratlan viaduktot, mely 
három merész vasbeton-ivvel két hatalmas bércet 
köt össze. Kis országunk egyik páratlan technikai 
teljesítménye ez, melynek máris csodájára járnak 
a bel- és külföldi turisták.

Megismerkedtünk Botár árvaszéki elnökkel
— dr. vitéz Fejér Kálmán és dr. Dávid Laci 
csikországi barátjával — és Széli Lajos Miklós 
valamint Várkonyi-Vallain Ferenc írókkal. Nagy 
öröm és a csopaki bor előleges bemutatója, vesz
prémi részről. Kedves irótérsaink nem tudnak el
szakadni tőlünk és rózsás hangulatban kísérnek 
ál Csopakra. Itt Timár József főjegyző, a jeles 
regényíró fogad minket, bűbájos feleségével és 
két csodaszép leányával páratlan magyar vendég- 
szereletlel. Egy hangulatos est után pompás alvás, 
jó reggeli. De reggel 9-kor már kalauzol is min
ket a kis Tímár Bandi a saját úri strandjukra.

Délután érkezünk a világszép Balalonfüredré, 
hol Ivánt a Balatoni Szövetség országoshirű, agi
lis igazgatója, Cséplő Ernő, a Balaton poétáját 
megillető melegszereteltel és reverendával fogadja, 
s mindjárt kijelenti, hogy a Szövetség vendégei 
vagyunk.

Egy pazar kilátású vendégszobából írom 
riportomat. Szinte kár, hogy szigorú programunk 
szerint holnap reggel már Tihany felé hajókázunk.

Utunk további élményeiről egy hét múlva 
számolok be.

Békeffy István és Stella Adorján nagysikerű 
vígjátékéban a „Jöjjön elsején* cimű kedves 
vígjátékban gyönyörködhettünk. Azonban a 
sikerek között is mindenképen kiemelkedik 
Martos Ferenc „Lili bárónőbe, mely előtt 
kedden libbent fel a függöny. Huszka Jenő 
bájos és komoly értékű muzsikájáról semmit 
sem kell mondanunk, hiszen ő a magyar 
operett-irodalom egyik reprezentánsa, neve 
immár fogalom. A szép darabot még szebb 
alakításban láthattuk. Vérles Károly, Erdész 
Irén, Sass Imre, Ruttkay Marika, Szabó Sándor, 
Károlyi Iudit mindent fölülmúló tehetséggel 
játszották szerepeiket, úgy véljük, hogy ez a 
darab, talán nagyobb közönséget érdemelt 
volna meg. A heti műsor méltó befejezője 
volt a „Meseárúház". valamint a „Tavaszi 
Szerelem. Általában a társulat minden tag
járól csak jót monbhatunk s a legnagyobb 
várakozással tekintünk a jövő heti műsor elé.

Heti műsor: Augusztus 6 -én, pénteken 
„Sok hűhó Emiért1* operet 3 felvonásban. 
Augusztus 7-én és 8 -án vasárnap: „Nincs 
szebb, mint a szerelem” operet-újdonság. 
Vasárnap délután : „Meseárúház" nagy táncos 
operett. Augusztus 9-én, hétfőn : „Mindennek 
ára van“ Vígjáték 3 felvonásban. Augusztus
10-én, kedden „Az utolsó Verebély-lány“ 
operett 3 felvonásban. Augusztus 11-én, 
szerdán „Hulló falevél4* nagy táncos operett. 
Augusztus 12-én,. csütörtökön „Vig özvegy** 
a békeidők legszebb nagy operettje 3 felvo
násban. Augusztus 13-án, pénteken : ̂  nagy 
szabadtéri előadás „ Körözöl! Lipthói" sza
badtéri revűoperelt.

Valódi fajtiszta, hófehér, 4 hetes

selyem-pincsi 
KUTYÁK
olcsón eladók. Érdeklődni 
lehet NÁDASSY JÓZSEF 
színházi titkárnál, Hl. kér.. 
Jókai utca 249. sz. alatt,

Érvényes: 1937. május hó 22-tfil.
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| előjegyzést elfogad §
§ N AG Y  SÁ N D O R  könyvkereskedése Szarvas |
| I., Horthy Miklós út 9. (a Gimnázium közelében) Telefonszám: 16. |
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vágott a kisleánynak, úgy hogy azonnal meg- 
Jtékült az ütés helye az arcán. A barbár 

eljárás sokakban nagy visszatetszést szült 
és talán jó lenne az állatvédelmi rendelke

zések mellett embervédelmi intézkedéseket

láthatár erősen borús. Időnként szitál az eső. De

A viszontlátásra ! MIKLÓS VITÉZ.



— Tudósítónk jelenti, hogy a Szarvasi Iparos- 
ifjak Önképzőköre már ^hozzáfogott hagyo
mányos „szüreti-báljának* megrendezéséhez. 
A minden évben oly kellemes hangulatba 
ringató táncmulatság reméljük, hogy az idén 
is jól fog sikerülni. A bált az Árpád-szállóban, 
valószínűleg szeptember elején rendezik meg-

—  Anyakönyvi híreket helyszűke miat a 

jövő héten közöljük.

—  Országos vásár. Az endrődi országos 

vásár augusztus 2 1-én lesz megtartva.

— Felvétel a Kereskedelmi Szakiskolába. A 
Szarvasi Kereskedők Egyesületének fennható
sága és a szegedi kir. tankerületi főigazgató 
tanulmányi felügyelete alatt álló Szarvasi Ke
reskedelmi Szakiskolába az 1937—38. tanévre 
szóló felvétel végett az érdekeltek már június 
hó 1-től fogva jelentkezhetnek a szaktanfolyam 
igazgatójánál, a gimnázlnm igazgatói irodájában. 
A tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium által előirt tanterv és utasitás szerint 
működik, tanulmányi ideje két esztendő és 
annak növendékéül minden IV. polgári osztályt 
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyors- 
és gépírásban, kereskedelmi levelezésben és 
könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor be- 
Iratási-dij fejében 3 pengő fizetendő. A szak- 
tanfolyam sikeres elvégzése képesit pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 
és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelői, 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet igazga
tósága (Gimnázium, Igazgatói terem) minden
nap délelőtt 9—11 között.

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben.

—  Kigyulladt a benzintartály. Arnóczki Pál 

szarvasi lakos baromfi kereskedő házának 
udvarán teherautójának benzintartálya ki

gyulladt. A tüzet vizeszsákokkal sikerült 

eloltani. Mintegy 40 liter benzin lett a tűz 
martaléka.

— Szegedre félárú kedvezményes igazolvá
nyok és a Szegedi Szabadtéri Játékokra szín
házjegyek bővebb felvilágosítással Ander

mannál kaphatók.

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

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

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

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

Könyv-, papir- és zeneműkereskedés, 
Nagy Sándor, Horthy Miklós-út 9. tankönyvek 
kivételével 5 %>.

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

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok : Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 °/o.

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

MÁVAUT MAVAü T

#  Autóbuszmenetrend \ j
9S********************************************6*

Érvényes 937. március 22-től október 2-ig.

Öcsöd—Szarvas—Békéscsaba— Gyula

6*° ind. Öcsöd érk. 1580
63D ind. Szarvas „Árpád“-szálló érk. 14W
6BS t Csabacsűd t 1437
719 | Kondoros I l 4u

810 érk. Békéscsaba 1* 1320
8&5 érk. Gyula ind. 1240

Menetjegy Kondorosra P 1*60, Békéscsabára P 3*40, Gyulém P
Menettértijegy P 2'40, „ P 550, . P

Békéscsaba—Gyula
8ÍB 1246 ind. Békéscsaba „Csabai-szálló érk. 10M 131#
8b6 1310 érk. Gyula városháza ind. 10ÍO 121#

6*50.

Menetjegy P Í'IO, menettértijegy P 1*90. 

Szarvas—öcsöd—Kunsz entmirton

— 1286 1310 1500 18io
— 1249 132&1512 1822 
51B 13io 13» 1530 1840 
586 1 330 1 427 érk. érk.

ind. Szarvas érk. 6zo 780 846 i 625
ind. Békésszentandrás ind. 618 724 832 16is
ind. Öcsöd ind. 6oo 707 810 1561
érk. Kunszentmárton ind. 6 40 746 152T

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

431

5,B
5“

1385
1420
1466

Kunszentmárton—Lakytelek
ind. Kunszentmárton érk.

I Csépa |
érk. Lakytelek ind.

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

Kunszentmárton—Tiszakürt

740
g66

615
2*20.

3*30.

5m

540
608

1424 ind. Kunszentmárton pályaudvar érk. 64S 
1428 ind. Kunszentmárton főtér érk. 688
1456 érk. Tiszakürt ind. 610

Menetjegy Tiszakürtre P 1‘30. Menettértijegy P 2 ’— ,
A járatok csak hétfőn, szerdán és pénteken közlekednek.

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

16*
15“
15“

15"
1526
14bs

—  TenniszütÖk szakszerű húrozását NAGY 
Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 
vállalja. Horthy Miklós út 9. 
***********************************

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet.

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

H IRDETMÉNY.

A  járási főszolgöbiró 78— 1937. szám ú rendeleiében 
foglaltok a lap ján  felhívja az elöljáróság Szarvas nagy
község lakosságát az alább i tűzrendészeti szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padlására álta lában csak 
160 cm magasságig szabad rakörözni s akkor is csak 
bútorok, a háztartásban nélkülözhetetlen és éghetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők el. Papir, 
szövet, bőr, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
lángbiztos csomagolásban tárolható s úgy. hogy a 
raktározás m ódja a könnyű hozzáférési ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett a község lakóházainak 
összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lomtalanitandók. Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nádat, szalmát fazsindelyt, vagy más könnyen gyúló 
és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épületnek ily anyaggal való javítása is csak a tető 
felénél kisebb terjedelemben engedélyezhető, de m inden 
esetben csak a tűzrendészeti szakértő meghallgatása 

után. A használatban lévő kémények, kürtők és füst- 
levezető csöveket állandóan tisztán kell tartani, a nem 
használt füstcső nyitását bárm inő gyúlékony anyaggal 
betömni nem szabad. Uj épületek építése, illetve a régiek 
javítása esetén továbbra is a 180.000— 1936. B. M. sz. 
rendeletben foglaltak szolgálnak irányadóul. Külön fel
h ívja az elöljáróság az építtetők illetve a javítók figyelmét 
a 160.000— 1936. P. M. sz. rendeletben biztosított tata- 
rozási és átalakítási kedvezményekre.

Fentiek be nem tartása kihágást képez, melyet e  
törvény szigorúan büntet. i-

Szarvas 1937. évi április hó 24-én.

ELÖLJÁRÓSÁG 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Helybeli gabonaárak
B ú z a ..................  19 30 — —’—
Tengeri m. . . . 9 80 — 10 —
Á r p a .................. 14 30 -r- 14*40
Zab .................. 1420------—

P U B  L I K A  C I Ó

Használt fehér fedélcserép eladó, IV. 123. —  4fr 
kis hold föld eladó, 11.146. —  15 hold föld feliből k i
adó. ugyanott tengeriszár, csutka eladó. HL 306. —  
Tanyást keres és kútágas és gémje van eladó, 111.192 —  
22 hold  föld felibe vagy bérben kiadó, I. 245. — IS  
hold föld tanyával bérbeadó. Értekezni lehet a Schell- 
üzlelben. — 30 hold föld harm adába kiadó, 111. 202. 

—  10 hold föld bérbe átadó, IV. 424. —  12 hold föld 
felibe vagy bérbe kiadó, 1. 370. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

A PRÓ H IRDETÉSEK
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 M iklóa 

út 9. szám .

• Eladó 22 hold szántóföld. Érdeklődni lehet 
I. 245 sz. alatt.

. Eladó egy jó karban lévő üzletberendezés 
és két ingaóra. 11. kér. 17. szám.___________

. Eladó 520-as Fiat gyártmányú, general*ja- 
vitott személyautó. Érdeklődni lehet 1., 85. 
szám alatt.

• Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz 
Tákos Lajos borbély és fodrász.

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

• II. kerület, 144. számú ház eladó.

FctelS* n tr k tu t i  és kiad« N A G T  S A N D O I  
Nyanutoti a S u r v u i K i i l l i j  ajroaiAi. fa U pkiiá iril>  

Ulat lyooMUjfbaB, L lUHby Mikii« i t  9. szám.


