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A magyar föld ügye 
szlvkérdés lett

A képviselőházban komoly és 
szakszerű vita folyik a jövő évi költ
ségvetésről s a többi tárcák közölt le
tárgyalta a Ház a földmivelési minisz
térium költségelőirányzatát is. Vala
mennyi tárca között ennek vitája tartott 
legtovább: a rendelkezésre álló teljes 
időt, két nyolc órás ülést hasznlálák 
fel a képviselők, hogy a magyar mező- 
gazdaság és a magyar föld népének 
gondjait, bajait feltárják. A kormány
párton, de az ellenzéken is alapos és 
komoly hozzáértő felszólalások hang
zottak el s az emelkedett szellemű 
vitára méltóan tette fel a koronát 
Darányi Kálmán földmivelésügyi mi
niszter közel két órás hatalmas be
széde. Az uj képviselőház összeillé
sének első napjától kezdve megmutatta, 
hogy friss, eleven, uj szellemet vitt be 
a dunaparti palotába. De talán soha
sem volt ez annyira érezhető, mint 
épen a földmivelésügyi költségvetés 
tárgyalásakor. Néhány jelentéktelen 
apróságtól eltekintve úgy tűnt, mintha 
teljesen leomlottak volna a pártkeretek. 
A magyar föld ügye szivkérdéssé vélt. 
Megmutatta a Ház, hogy szoros kap
csolata van az élettel, a magyar nép
milliók gondjaival s megmutatta, hogy 
segitőkészsége őszinte ezekkel a gon
dokkal kapcsolatban. Hogy mindez 
igy történhetett, abban legnagyobb ré
sze a kormányzati programnak van. 
Annak a programnak, amely a maga 
részéről is első vonalba állította a 
mezőgazdasági bajokat és azok orvos
lását. Darányi Kálmán fölmüvelésügyi 
miniszter is ezekben a keretekben 
mondotta el nagy beszédét. Végig ha
ladt a magyar föld és a magyar föld 
népének minden problémáján. A kor
mány is tudja, milyen rettenetes erő
feszítéssel tudja magát fenntartani a 
a földmiveléssel foglalkozó lakosság 
a mai súlyos világgazdasági helyzet
ben. A nagyszerű eredmények egy 
része épen emiatt sorvad el. Az a 
nagy átfogó és mindenre kiterjedő 
program, amit a kormányzati politika 
maga elé tűzött, azért tette első vo
nalba éppen a mezőgazdaság problé
máinak megoldását. A gazdaadóságok 
közeli végleges rendezése, a falusi la
kosság szociális helyzetének javítása 
és a telepítés fogják megoldani a belső 
problémákat. Kifelé pedig elsőrendű 
feladat marad tovább is a piackérdés, 
hogy a magyar föld minden termel-

vénye elhelyezhető legyen. Mindezek
nek a gyümölcse, természetszerűleg, 
nem érhet meg ináról holnapra. De 
bizonyosra vehető, hogy a küzdelmes 
évek után a helyes kormányzati po

litika egyelőre legalább enyhülést tud 
biztosítani, a jövőre pedig megalapozza 
a mezőgazdaságnak azt a fellendülé
sét, ami az egész magyar élet felien- 
dülésének fundamentuma lesz.

kintést engedett az iskola tanári karának és 

tanulóifjúságának munkájába. Dicséret illeti a 

darabban szereplő önképzőköri tagok munká

ját, akik fáradságot nem ismerve, tökéletes ala

kítássá dolgozták ki szerepeiket. Az előadás 

gondolatának felvetése s ily eredményes kivi

tele Tótfalusi (Wiindschendorfer) Aladár és 

dr. Weidlein János gimnáziumi tanárok szak- 

avatottságát, alapos hozzáértését és a kultrális 

haladás szükségességét felismerő és azért bár

mikor sikraszálló munkáját dicséri. A hatalmas- 

erkölcsi sikert megfelelő anyagi tette teljessé. 

A tiszta jövedelmet Vajda Péter ótemetői 

sirkertjének karbantartására fordítják.

Jól sikerült „Az elcserélt ember” 
szerda-esti előadása

A z  előadás tiszta jövedelmét Vajda Péter sirkertjének 
karbantartására forditják

A szarvasi Vajda Péter gimnázium Vajda 

Péter Önképzőkörének tagjai élvezetes elő

adásban hozták színre másodszor, közkívánatra 

Bónyi Adorján „Az elcserélt ember,, cimű 

mélyhatásű színművét május 12-én, szerdán 

este, a gimnázium tornacsarnokában, a közön

ség szép érdeklődése mellett. A tornacsarno

kot zsúfolásig megtöltő közönség soraiban ott 

láttuk dr. Raffay Sándor bányakerületi evang. 

püspököt, akt 50 évvel ezelőtt tett érettségi 

vizsgálatot és éztm jubileuthára való tekintet

tel az idei érettségi vizsgálatokat személyesen 

vezette. Ez a*, előadás pedig, amelyről a leg

teljesebb elismerés hangján nyilatkozott, bete-

Nagy érdeklődés mellett folyt le 
a gazdaifjak műkedvelője
A  Csabai-úti Olvasókör műkedvelő-gárdájának 

sikeres szereplése a városban
A szarvasi Gazdaifjak Önképző

köre pünkösd első napján a Vigadó
ban nagyszabású műkedvelő előadást 
rendezett, amelyen a Csabai-uti Olva
sókör ügyes és szorgalmas műkedve
lői adták elő „Minden jó, ha a vége 
jó“ cimü vidám népszínművet. A nagy 
érdeklődés mellett lefolyt előadáson 
Gráfik Bözsike ügyes mozgásával,
Pribelszky Maca talpraesettségével,
Gráfik Maca hű alakításával, Bankó 
Ziza derüségével, Szebegyinszki 
Bözske kedvességével, Szekere Ziza 
humorával, Kasnyik Ziza az együttesbe 
beilleszkedő játékával tűntek ki. A 
férfiszereplők is kitettek magukért.
Csicsely György élethűen adott egy 
gazdát, Rágyanszki Mihály ügyesen 
adta a gazda fiát, Prjevara Pál 
Szpisjak Márton, Galó György, Gráfik 
János, Gulyás Mihály, Kis Mihály,
Kis János ügyesen mozogtak a szín
padon. Kuruc Mimi nagyon kedves 
jelenség volt. A darabot Janurik Mátyás 
és Litauszky János rendezték ügyesen, 
ötletesen. A Vigadót zsúfolásig meg

töltő közönség zajos tapsokkal hono
rálta a belátogatott műkedvelők igye
kezetét. Az előadás után táncraper- 
dült az ifjúság, amely a legjobb han
gulatban a reggeli órákig tartott.

A  földművelésügyi minisztérium 
osztályvezetőinek látogatása
A földművelésügyi minisztérium osztály- 

vezetői Czvetkovits Ferenc miniszteri tanácsos 

vezetésével két napos látogatást tettek a hely

beli Tessedik Sámuel gazdasági tanintézetben. 

A megjelent vendégek között ott láttuk dr. 

Vass Elek, dr. Fabiny Tibor, dr. vitéz Marton 

Aladár, dr. Bukna Kálmán, dr. Kelecsényi Mik

lós, dr. Vasváry Kálmán osztálytanácsosokat, 

Glózer Dezső főerdőmérnököt, dr. Mayer Kál

mán min. segédtisztet, dr. Vaszary László ki- 

sérletügyi tisztviselőt és Suhajda Tibor gazda

sági tanárt. Megtekintették és tanulmányozták 

a tanintézetet, kertészetét, kísérleti terét és 

bikazugi tangazdaságát. A vendégeket Csabai 

Kálmán igazgató kalauzolta, mig a kertészetet 

Cserey Lajos kertészeti felügyelő, a kísérleti 

teret Vadányi Miklós segédtanár, a tangazda

ságot pedig dr. Gábos Dénes tanár mutatta b c
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gyógyszertári inspekció
Az éjjeli es vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason junius1 hónapban idősb Gétzy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az űjtemplomban tótnyelvű 
istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise. 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise. délután 6 órakor litánia szentbeszéddél. Köznapo
kon'a szentmise reggel fél 8 órakor.'pénteken és szom
baton litániák délután 6 órakor junius havában.

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

— Eljegyzés. Józsa Etus és Bárány Szilárd 
jegyesek (Minden külön értesilés helyett).

— Kérelem az olvasókhoz. Kedvesetőfizetőink 

és olvasóink szives elnézését kérjük, hogy la
punkat most csak négy oldalon jelentetjük meg. 
Nyomdánk nagyméretű másirányu eloglallsága 
miatt nem áll módunkban, hogy a szokott ter
jedelemben állitsuk elő e héten lapunkat, ezért 
maradt el most regényfolytatásunk és a Heten
ként cimü állandó rovatunk is. Alkalomadtán ol
vasóinkat kárpótolni fogjuk.

— Köszönet. Gróf Bolza Géza 30 pengőt ado
mányozott az állami polgári leányiskolának egy 
jeles tanuló jutalmazására, ugyancsak 10 pengő
vel váltotta meg a tórnaünnepély műsorát. A 
nemesszivű gyermekbarátnak, az iskola állandó 
kegyes adományozójának itt mond hálás köszö- 
jietet az iskola igazgatója.

— Svédországi látogató Szarvason. Henrik 
Bodelson svédországi gazdasági tanár junius
12— 13-án magyarországi tanulmányul ja so
rán Szarvasra érkezeit. Rövid ittartozkodása 
alatt a gazdasági tanintézetet, különösen a 
bikazugi lahgazdaságot tanulmányozta beha
tóan. Nagy érdeklődéssel szemlélte meg a 
Svédországban teljesen ismeretlen magyar 
piros tarka tehenészetet, sziktalajavitási 
munkálatokat, kertészetben termelt különféle 
konyhakerti növényeket. Szarvasról útját 
Debrecen felé folytatta, ahol a Hortobágyi 
állattenyésztést kívánja tanulmányozni.

— Huszonötödik vizsga. Rohony Pál, a szarvasi 
ev. egyház közismert és általában tiszteletnek és 
szeretetnek örvendő tanítója kedden délután tar
totta meg 25-ik vizsgáját az ujtemplomban. A 
vizsga végeztével a nagyszámban egybegyült 
érdeklődők, szülők és barátok előtt Bottyánszki 
János körlelkész, vizsgabiztos üdvözölte a jubi
láns tanítót, majd Szelényi János lelkész, az 
iskolaszék elnöke köszöntötte emelkedett beszéd
ben: Bartos Pál ev. lelkész az ujtemplomi iskola
kor hivei nevében mondott szép beszédet. A 
vizsga után a közszeretetben álló tanitóházaspár 
otthonában látta vendégül barátai körét, ahol 
Bartos Pál ev. lelkész mondott szép és könnye
kig megható beszédet és köszöntötte fel a jubi
láló tanítói és családját.

— Közgyűlés. A Szarvasi Angol-Francia 
Egyesület f. hó 19-én, este 8 órakor az Egye
sület helyiségében rendes, közgyűlést tart.

A jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

Nagyon olcsó áron kap kedvező 
részletre, új vagy használt por- 
tableésirodai gépeket. Szakszerű 

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás !

Izsák Ja k a b
M e z ő t ú r

Telefonszám : 59.

— Sír<^ Jánq& temetése. Sírok János községi 
tisztviselőt ^  mull héten, péfitekejv temették; el 
nagyreszvét. mellett. Temetésén kaftáraai is, te*r 

tüíétileĝ  vetje|t régzt, akik nevében Orosz Iván 
adótiszt' mondott kegyeletes búcsúbeszédet.

— Látogatás, a gazdasági tanintézetben. Az
Országos "Magyar Gazdasági Egyesület állatié* 
nyésztési és állategészségügyi szakosztálya va
sárnap Orosházán állattenyésztési vándorgyűlést 
rendez. A gyűlésre egybesereglők szombaton 
Szarvasra jönnek és látogalást tesznek a Tessedik 
Sámuel gazdasági tanintézetben.

— Nyugalombavonulás, tanítói jubileumok. A
szarvasi helyi Tanító Egyesület sz^r^n, este a, 
Polgári Körben közvacsorát rendezett, amelyen 
meleg ünnepségben részesítették Pataki János 
igazgató tanítót, aki 40 évi tanítói szolgálat után 
LászlQÍfy Rózsi óvónőt, aki színién 40 évi szol
gálat után nyugalomba vonulnak. A megjelellek 
lelkesen ünnepelték Hanzó Mihály ev. tanítót, 
aki 30-ik. Rohony Pál, Rohoska Lajos ev. taní
tókat, akik 25-ik jubileumokat tartották meg. A 
nagyszámban egybegyült ünneplő közönséget 
Kelló Gusztáv ig. lelkész üdvözölte, májd ked
ves emlékeket elevenített fel, méltatta a nyuga- 
Iombavonulók és jubilálok érdemeit. Rohoska 
Géza a Helyi Tanító egyesület nevében mondott 
lendületes közöntöt, majd Szelényi János ev. lel
kész a község és a községi iskolák képvisele
tében szép beszédben üdvözölte az ünnepeiteket. 
Fetzer József, pápai kamarás, esperesplébános 
után Halász Szabó Imre ref. lelkész mondott 
beszédet, majd Ribárszky Pál ny. főmérnök 
méltatta az ünnepeltek érdemeit. Barlos Pál ev. 
lelkész költői emelkedetségü szavai után Pataki 
János igazgató tanító köszönte meg az ünneplést 
és lett visszapillantást pályájára és életére. A 
meghatódott szívvel mondott beszéd után Rohony 
Pál köszöntötte az egybegyűlteket és kerek, szép 
beszédben tett erős hitet a tanítói hivatás mellett. 
A közönség még ezután sotaig együtt maradt a 
legjobb hangulatban.

— Beiratás. Az állami polgári leányiskolában 
a beiratást június há 18 és 19-én délelolt 8-12 
óra közölt tartják. Félkérik azokat, kik az első 
osztályba óhajtják gyermeküket beíratni, hogy e 
két napon feltétlen írassák be, mert csak igy 
tudnak mindenkinek helyet biztosítani. Fizetendő

, a beiratáskor különféle címeken a legtöbb 6 P. 
A kitűnő, jeles elemi iskolai hadigyámoltak és a 
polgári iskolai jeles és jó hadigyámoltak dijat 
nem fizetnek, csak az ellenőrző könyvért 40 fillért. 
Díjkedvezményért és felmentésért folyamodni csak 
szeptember hóban lehet! A tandíj évi 40 pengő, 
ez októbertói 8 havirészletben fizetendő csekken. 
A tanulók bizonyítványa és figyelembe véve a 
szülők anyagi helyzetét is, a tandíjkedvezmény 
lehet évi 32, 24, 16, 8 pengő. A 40 pengő évi 
tandíjat az elégséges tanulók és azok tartoznak 
csak megfizetni, kiknek szülei azt minden ne
hézség nélkül meg tudják tenni. így iparkodik 
az állam a szegény, de jó tanulókat segíteni.

— Elfogták Jcét. vármegye tolvajait., A mező- 
berényi csendőrségnek sikerült egy betörő- 
bandát lelepleznie, amely Békés és Csanád 
vármegyében számos betörést követett el. 
A letartóztatottak között van Vilhár Mária 
42 éves kondorosi születésű asszony is.

— Iskolai kirándulások. A Szarvasi Vigda 
Péter Gimpáíium tapulóifjúsága< szombaton’ ta
náraik vez$tés* melleit egésznepos kiránduláson 
vojt Halásztelken. A kiránduláson sok tapaszta
lattal, tudással szaporították ismereteiket a?taruilók.
— Az állami polgári leányiskola tanulóifjúsága 
pedig kedden az Annaligetet, nuyd a Tessedik 
Sámuel Gazdasági Tanintézet bikazugi tangazda
ságát tekintette meg.

— Meghívás megbeszélésre. A szarvasi Gróf 
Bolza Pálné Leányegyesület vezetősége kéri a 
tagokat, hogy a vasárnapi fagylalt délután meg
beszélése végett f. hó 14-én délután fél 7 óra
kor az egyesületi otthonban megjelenni • szíves
kedjenek*

— Iskolai találkozó. Megható Összejövetelnek 
volt színhelye junius 8-án reggel 9 órakor a 
régi gimnáziumi épület volt VIII. osztályának 
tanterme, ahol ma a nőtanitóképző V. osztálya 
van. Itl gyűltek össze találkozóra azok az öreg
diákok, akik ezelőtt 45 évvel, 1890. júniusában 
Szarvason telitek érettségit. Ide vezette őket az 
alma máter iránti kegyeletes hála érzete, a régi. 
iskola kedves emlékei, hogy azokat felelevenítsék 
és a baráti köteléket, amelyet egy félszázad előtt 
kötöttek megerősítsék és szorosabbra fűzzék. 
Keresztesi Károly öregdiák szép, bensőséges 
imával kezdte az ünnepélyt. Majd Saskó Samu 
üdvözölte az iskola nevében volt osztálytársait s 
beszámolt az osztályban időközben történt vál
tozásokról. A volt osztálytársak azután megte
kintették a társintézetet, meglátogatták egyetlen 
élő tanárukat, Kutlik Endrét és külön-külön azo
kat a kedves helyekel, amelyek őket az iskolai 
időkhöz fűzték. Áz összejövetelt végül kedélyes, 
meghitt társasebéd rekesztette be. A találkozón 
résztvettek névsora: Benczúr Mihály ny. ev. la- 
nitó Szarvas, családjával, Gaylhoffer István 
Peslvármegye gazd. szövetkezet igazgatója, dr. 
Halász Lajos miniszteri tanácsos, ügyvéd Buda
pest. Keresztesi Károly ref. lelkész Tiszasžent- 
imre, Marcsek (Marót) Lajos máv. főintézö Hatvan, 
Obitz.Gyula mezőgazds. kamarai előadó nejével 
Kecskemét, Saskó Samu ny. gimn. igazgató 
nejével Szarvas, dr. Wintemicz Arnold főorvos, 
egyetemi r. tanár Sopron. Kimentették elmara
dásukat : dr. Nagy Sándor ügyvéd Makó, dr. 
Rapp (Rapcsányi) Jakab járási orvos Jánoshalma, 
dr. Szatmáry Béla ügyvéd Kaposvár.

— Jól sikerüt a polgáristák tornaünnepélye. 
Szombaton délután rendezte meg az állami pol
gári leányiskola igazgatósága a Horthy Miklós 
sporttelepen az ifjúság tornaünnepélyét. A látvá
nyos és hagulatos ünnepségei zsúfolásig meg
töltött tribünről nézte végig a nagyszámú közön
ség és lelkes tapsokban adott kifejezést tetszé
sének. A változatos műsorban a közös szabad- 
gyakorlatok, ritmikus tánc, a talajgyakorlatok, a 
svéd-kettős tánc, az ugrókötél gyakorlat, a zsinór
labda és kosárlabda versenyek nagy tetszést 
arattak. A legteljesebb elismerés illeti Láposi 
Kornélia tanárnőt, aki fáradságot nem ismerő 
lendülettel, nagy munkaszeretettel foglalkozik az 
ifjúsággal és e munkának szép eredménye volt 
e tornaünnepély, annak minden egyes száma és 
egybefoglaló pontossága és szépsége.

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy út 25. vásá
rolhatunk.

^  alkatrészek és gumik mindenféle gyárt- 
mányban

QJ
dinamó és carbid-lámpa

■®i javítás jól és olcsón a legrövidebb idő alatt 
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Élvezze a tétmész^tet
* 4̂ ■'( t

<le legyed óvatos, mért V "  szeszélyes időjárás' káros 
hatással van a lesi* bőrére. A testbőrt védetn r és elő
készíteni ’ktíll, hogy az isteni napfényt tökéletesen ki 
tudjá: használni. Ay évtizedes JOHANN MARIA FARINA 
gegénuber dcm RUDOLFPLATZ cég iRoslta« névvel 
egy teljesen újszerű, barnaszinű krémet hozott forga
lomba.'* amely azzal a kivételes előnnyel búvhogy5dió- 
kivonalol is tartalmaz, amely a test terméizetés Damu- 
lásét teszi lehetővé. A «Rosita* krém menthol tarta
lommal is kapható, amely hűsit és véd a szúnyogok 
ellen. Doboza 0*60, 1’20, 2‘20 pengő. Kapható mindén 
szaküzletben és Géczy Dezső gyógyszertárában, Szarvas.

— Főjegyző választás Békésszentaridráson.
Békésszentandrás község képviselőtestülete a 
múlt héten tisztiszéki ülést tartott, melyen nagy 
szótöbbséggel a halálozás folytán megüresedett 

^állásba Sinka1 Ferenc volt adóügyi jegyzőt válasz
tották meg. Az érdemes és nagyképzetségü uj 
főjegyző megválasztását nagy örömmel vélték 
tudomásul ismerősei, barátai.

— Vizsgahangverseny. Dr* Kácser Rezsőné 
zongora-növendékeivel e hó 19-én, szerdán 
este fél 9 órai kezdettel a Lulher Árvaház 
dísztermében vizsgahangversenyent rendez. 
Közreműködnek Havranek Vilmos hegdü-nö- 
vendékei is. A két jeles zeneoktató, tanítványa
inak vizsgája változatos műsorral fog lefolyni. 
.A hangversenyre ezúton hivják meg Szarvas 
zenebarát közönségét. Belépődíj nincsen. A 
műsorban: Fenyő Györgyi, Frecska Ilona, 
Pándi Ilike, Demeter János, Springer Vera, 
Guttmann Marika, Klein György, Simon 
Marika, Mautner Ferkó. Simon Klári, Maut- 
ner Anikó, Kácser Zsuzsi, és Szelényi Kató 
szerepelnek.

— Jól sikerült a Szarvasi Dalkar dalestje.
Hétfőn este a Szarvasi Dalkar dalestét rendezett 
•a Vigadóban elég szép számban összegyűlt kö
zönség előtt. A változatos műsorban a dalárda 
több énekszámban szerepelt dicséretet szerezve 
Rohoska Géza karnagyjuknak. A műsorban 
Horejsi Antal hangulatos xilophon szólójával, 
Dispiier Juliska, Oncsik György, Oncsik János, 
Bankó Pál szép énekszámaikkal tűntek ki. A 
A Méjusi álom cimű egyfelvonásos operettben 
Kiás Mihály finom játéka mellett Dispiter Juliska 
színésznői magaslatra emelkedő pompás alakí
tásával, meleg hangjával, Oncsik János, Bulik 
Pál, Oncsik György szerepeiknek jól eljátszásá
val, Kiss Irénke kedvességével és Szombathelyi 
Béla ügyes készségével váltak ki. A műsor 
alatt Podani Samu alelnök lendületes beszéd 
keretében nyújtotta át Oravecz János, Hicz Mi
hály és Krenyiczky Mihály dalkari tagoknak 
liz éves dalos működésűk jutalmául az Országos 
Magyar Dalosszövetség elismerő oklevelét. Az 
előadás után táncmulatság volt.

— Halálra gázolt az autóbusz egy kis fiút.
Az Öcsöd—Szarvas—Gyula között közlekedő 
MAVART autóbusz a múlt héten Gyuláról vissža- 
jövet a csabai-úton agyongázolta Tóth Mihály 
8 éves kondorosi kis fiút. Az ügyészség elren
delte a kisfiú holttestének felboncolását. A nyo
mozás meginbult annak a megállapítására, hogy 
a halálos szerencsétlenségért kit terhel a felelősség.

önnek is tartozom
bejelenteni, hogy cséplő, gőz
kazán, traktor, autó csakis

SKF
c s a p á g y a k k a l  működik 
kifogástalanul.
Bakok, csapágyházak raktáron !

DANKÓ műszerész
Szarvas, Árvaház.

Kérjen árajánlatot!

Szombaton Kezdte meg a szarvasi sziniszezont 
Károlyiif János szihtárisiilaiá*

L . -X

Változatos műsor, pompás erőkből álló társulat
A Szarvasi Színkör rivaldájának lámpái 

ismét ‘kigyultak és szombat estétől; kezdve 
ismét hangos lett a színpad Thália papnői
nek és papjainak áldozatos és lelkes szerep
lésétől,. A kultúra é$ a neme§ szórakozás , 
fáradhatátlan harcosai ismét megjelentek 
városunkban és Károlyi János értékes társu
lata gazdag műsorral és elsőrendű művészek
kel várja oda a szinházkedvelő közönséget. 
A jeles társulatot melegen ajánljuk r Szarvas

lés környéke közönsége figyelmébe és a 
látottakból Ítélve élvezetes, művészi és érté-* 
kés színházi értékben lesz részünk, A színházi 
műsora a következő : Hétfőn : Az abbé. Ked
den : Egy görhe, éjszaka. Szerdán: Tied ler 
szék í Csütörtök : Szeressen kedves. Péntek: 
Muzsikusok. Szombaton és vasárnap: Ma
éjjel szabad vagyok. Vasárnap délután: Én 
és a kisöcsém. A délutáni előadás 4 óra
kor, az estLelpadás negyed 9 órakor kezdődik.

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, jóbaráloknak 

és ismerősöknek, valamint Szarvas nagy
község elöljáróságának és a tisztviselői 

f  karnak, kik egyetlen fiam és támaszom 
elhunyta alkalmával részvétüket nyilvá
nították és mérhetetlen fájdalmamat ez
által is enyhíteni igyekeztek, ezúton mon
dok hálás köszönetét.

■ ■ , rvi i ;̂/- .SlroK-.

— Sirköavatás. Néhai Ruzicska György szarvasi 
póstafőtiszt sírjára díszes kivitelű sírkövet he
lyeztek el gyermekei, kegyeletük és szeretetük 
jeléül. A sirkő avatása a múlt héten folyt le 
kegyeletes családi ünnepség keretében.

— Házi lövészverseny. A Szarvasi Polgári 
Lövészegyesület junius 16-án, vasárnap d. e. 
8 órai kezdettel, a levente-Iőtéren házi ver
senyt tart. A Járási verseny juhius 23-án 
lesz megtartva. Felvilágositással Inczédy 
Lajos főtitkár szolgál.

— Megjelent az Aranykalász tizedik száma. 
A szarvasi gazdasági tanitézet Gazdaifjusági 
Önképzőkörének ügyesen szerkesztett lapja, 
az Aranykalász tizedik száma most került 
ki a nyomdából 24 oldalon színes és gaz
dag tartalommal. Az ötéves jubileumot ülő 
lap első helyen közli az öt évfolyam szer
kesztő bizottságainak fejképeit. Budai Barna 
lendületes vezető cikket irt, míg vitéz Balog 
Lajos ifjúsági elnök az önképzőkör multéve- 
inek működését ismerteti. A cikk fölött hoz
zák az önképzőkör eddigi elnökeinek fény
képeit is. Simonka László. Ballai János, Krausz 
Gyula, Zs. Győri István, Krafft H. Waller, 
Balaton József tanulságos értekezéseket tettek 
közzé, Pecze Lajos, Horóczy Géza az iro
dalomrovatot színesítették változatos írásaik
kal. Naposoldal és gazdag öreggazda- és hír
rovat számol be az öreggazdák és az iskola 
életéről. A gazdag utolsó számot nagy gyö
nyörűséggel olvastuk át.

— Budapestre, a Júniusi Hetekre félárú 
vasúti igazolvány, érvényes június 22-ig. 
Pécsre és Debrecenbe ugyancsak félárú iga
zolványok kaphatók AndermannáL Felvilágo
sítással készséggel szolgál.

Pásztor Gyula Sliélf'Cwí
bély- és fodrászüzletét I. kerület, 102. szám alá
(Terényl-ház) helyezte át. Nagyrabecsüll vendégei

nek további szives pártfogását kéri.

— Kétszer vágták le egy óra alatt a kötélről.
Egy szarvasi fiatalember a minap szerelmi 
bánatában annyira elkeseredett, hogy egy 
óra alatt kétszer akasztotta fel magát. Mind 
a kétszer sikerült hozzátartozóinak vissza
menteni az életbe. A rendőrségre hozták be, 
ahol lelkére beszéltek és megigértették vele, 
hogy hasonló bolondságot nem cselekszik 
többet.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben június 7-től június 14-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek: Fazekas- 
József és Sinka Mária fia Mihály, Babecz 
Pál és Gregus Anna fia Pál, Omiljak György 
és Keskeny Mária leánya Erzsébet-Mária, ifj. 
Trabach Pál és Hodálik Katalin lánya Mária, 
Fulajtár Tamás és Cesznak Judit fia István, 
Matyej Pál és Csonka Mária lánya Mária. 
Házasságot kötött: Nádas Pál Brlás Erzsé
bettel. Elhaltak : dr. Készt Árminné Reisman 
Irma 39, Rágyanszki Györgyné Kasnyik Er
zsébet 21, Bálint Jánosné Kxnák Mária 50. 
Csicsely János 47 éves korukban.

— Dalünnepóly Öcsödön. Az Öcsödi Dalárda 
pünkösd első napján a ligetben rendezte meg 
nagy érdeklődés nellett dalünnepélyét^

B ú t o r t
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!

KOPSTEIH



Friss Készítésű TENNISZÜTŐK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papirkereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés. — OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. — S. M. „Spencer" versenylabdák eredeti áron.

Az akácfára akasztotta fel magát 
egy életunt ember

Egy fiatal fiú vette észre az öngyilkost és levágta a fáról

A mull héten Karsai Sándor fiatal 
öcsödi fiú a közlegelőn ment keresztül. 
Amint a végére ért, az utszéli egyik 
akácfán egy embert látott lógni. Azon
nal odafutott és zsebkésével levágta 
a már elkékült embert és azonnal be
futott a faluba ahonnan orvost hivott.

A fáról levágott akasztott embert sike
rült is visszaadni az életnek és ekkor 
derült ki, hogy J. Tóth Benedek 71 
éves öcsödi lakos az illető, aki sze
génysége és életun tsága miatt akart 
megválni az élettől.

— Szombaton tartják meg a gazdászok sár- 
gulási ünnepélyét A Szarvasi Tessedik Sámuel 
Gazdasági Tanintézet tanulóifjúsága e hó 22-én, 
szombaton tartja meg sárgulási búcsúünnepélyét, 
amely iránt az egész városban nagy érdeklődés 
nyilvánul meg.

— Névmagyarosítás. A belügyminisztér Gyu
risán Erzsébet szarvasi lakos nevét „Gyime- 
si“-re változtatta át.

— Körzeti iparosgyülés. A Szarvasi Ipar
testület fennállásának 50. évfordulója alkal
mából szeptember havában nagyobbszabású 
jubileumi ünnepséget rendeznek, melynek 
előmunkálatai már megindultak. A jubileumi 
ünnepség alkalmával körzeti iparosgyűlést is 
tartanak, amelyen nagyszámban vesz részt 
a vármegye iparossága.

— Évzáró tornavizsga. A szarvasi állami elemi 
iskola nagy érdeklődés mellett rendezte meg év
záró tomavizsgájét a ligetben szerdán délután. 
A kis elemisták ügyes szereplése a legteljesebb 
elismerést váltotta ki,

— Leesett a kerékpárról és súlyosan meg
sérült. Fodor Erzsébet egyik szarvasi gépkezelő 
leánya a városban kerékpározott. A IV. kerület
ben az árkon átvezető hídon akart átjutni, de 
kerékpárja megingott és az árokba zuhant. Esz
méletlen állapotban találtak rá. Azonnal orvost 
hívtak hozzá, aki megállapította, hogy agyrázkó
dást és igen súlyos agysérüléseket szenvedett. 
Állapota javulóban van.

— Gondos tenniszjátékos tenniszütőjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

Olcsó nyaralás
a Balaton mellett!

Özv. N árai Szabó Gyuláné. a neves iró neje Fonyód- 
fürdőtelepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4-3zeri étkezéssel 4’50 P. Gyermekeknek 

7 éves korig félár.

— Letartóztatták a tiltott műtéttel gyanúsított 
asszonyt. L. A. békésszentandrási leány házas
ságon kívüli terhességbe esett. Sinka Anna 51 
éves elvált asszonyhoz ment tanácsért, aki köz
reműködött a műtétnél, amitől a szerencsétlen 
leány nagy beteg lett. Az odahívott orvos vette 
gyógykezelés alá, az ügyészség pedig a vizsgá
latot azonnal elrendelte. A vizsgálóbíró kedden 
délután szállt ki Szentandrásra és a tagadás
ban levő Sinka Annát, indítványára letartóztat
ták és Gyulára az ügyészség fogházába szállí
tották. A vizsgálat tovább folyik.

— Futóverseny. A szarvasi Tessedik Sámuel 
gazdasági tanintézet tanulóifjúsága a múlt 
héten rendezte meg osztályközi mezei futó
versenyét. Első Krafft H. Walter, második 
Cs. Darab József, harmadik Cs. Kovács Sá
muel lett.

— Fokozottabb sakk-élet indul Szarvason. A
Szarvasi Sakk Kör intenzív sakk életet kezdett 
az „Ipartestület" székházában, ahol minden 
kedd, csütörtök és szombat este tréningek vannak. 
Ezúton kérik a sakk iránt érdeklődőket, hogy 
az egyesületbe belépni óhajtók jelentkezzenek 
ezen tréning napokon a fent említett helyen, 
mivel a legközelebbi hetekben kellő nevezés 
esetén ujabb házi versenyeket, villámtornót és 
szimultán-játékokat rendeznek. Nevezési dij nincs, 
csupán 20 fillér havi tagdíj van, melyből az 
egyesület a felszerelést kívánja pótolni. A sakk-kör 
most vasárnap, folyó hó 16-án Gyomén mérkő
zik egy tizes csapattal. Vendégeket és kísérőket 
a kör szívesen Iát. A körülöttünk lévő Öcsöd, 
Békésszentandrás, Gyoma, Kunszentmárton, Mező
túr csapataival állandó versenyeket rendeznek, 
mivel ősszel csapatbajnoksági versenyek is lesz
nek. Szives pártfogást kér az elnökség.

— Mielőtt beszerezné tenniszütőjét vétel- 

kényszer nélkül tekintse meg Nagy Sándor 

könyvkereskedő készletét, hol kedvező fize

tési feltételek mellett vásárolhat már 14 P-től.

Márkás kerékpárok
minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P4ől 1 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. I  STEFÁNINÁL

— A pünkösdi futballmérkőzések eredményei.
Vasárnap : Turul—CASS 3 :0  (2 : 0. A Turul 
szivvel-lélekkel játszott. Előmérkőzésen Bocs
kay II.-—Turul II. 6:1. —* Hétfőn Turul— 
Bocskay 3 : 2. A szerencsésebb Turulnak si
került egy góllal megnyerni a mérkőzést- 
Turul-oldboy—Bocskay-oldboy 4:1.  Tegnap, 
vasárnap délután Tisztviselők—Tűzoltók ba
rátságos mérkőzést a Tisztviselők nyerték 
meg 2 :0  aránvban.
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NOSPPASEN vagy TUTOKIL

Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f. 
Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 

fák permetezésére.

Az összes permetezőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

Helybeli gabonaárak
Búza . 16'20 — — —
Tengeri ! 3*60 — —'80
Árpa — — — 13’—
Zab 13‘---------

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

- Különbejáratú szépen bútorozott 1— 2 utcai 
szoba kiadó. Petőfi Sándor utca 97. Bácskai ház.

. Szelevényen 400 m. hold föld haszonbérbe 
kiadó. Érdeklődni lehet özv. Balogh Ivánné 
Szelevény. ____________

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó az 
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.

. IV. kerület, Tessedik utca 295. számú ház 
eladó. Érdeklődni lehet Steinfeld Jenő péknél.

• 6 miliméteres flóbert puskát keresek meg
vételre. Cím a kiadóhivatalban megtudható.

.. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

-I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


