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^  magyar búza a világpiacon
A búza a - magyar föld kincse. 

Jelenleg a kormány Sorgenkindje. Azt 
mindnyájan tudjuk, hogy a búzával 
bevetett terület lényeges csökkentése 
ábránd, az éghajlati, a talajviszonyok 
megakadályozzák azt, hogy éppen 
búzatermő vidékeinken lényegesen 
csökkentsük a búzával bevetett terüle
teket. Azonban mielőtt áttérnénk más 
fermelvényekre, először még azok 
számára kell biztos és állandó piacot 
teremteni. Ez lesz az irányított gaz
dálkodás főfeladata: olyan termények 
megjelölése, amelyek á búzatermelést 
pótolni tudják. Másszóval a kormány
nak még igenis hosszú ideig nagy- 
mennyiségű' búza elhelyezéséről kell 
minden évben gondoskodnia.
■ Ha a búzát értékesíteni akarjuk, 

akkor tulajdonképpen kétx irányban 
kell haladnia tevékenységünknek. Úgy 
ezen okos, megfontolt tárgyalásokkal 
piacot kell teremteni, mint ezt meg
előzőleg gondoskodni kell a meg
felelő jó portékáról. A földmivelés- 
ügyi minisztérium évek óta igazán di
cséretre méltó és sikeres akciót folytat. 
Ez az akció arra irányul, hogy a ne
mesitett buzafajták közül kiválasztja 
azokat, amelyek bő termésük mellett 
a legkiválóbb, a legjobb lisztet adják.

Nem akarok itt részletesen foglal
kozni ezzel a kérdéssel, csak néhány 
ölyan adatot akarok felhozni, amelyek 
megvilágítják, hogy milyen nagy szük
ség van erre az akcióra és milyen 
nagy szükség van búzánk minőségé
nek emelésére. Az a négy állam, amely 
buzakivitel szempontjából a mi szá
munkra fontossággal bir, Németország, 
Ausztria, Olaszország és Csehország, 
1932-ben 29 millió métermázsa búzát 
importált. 1933-ban ennek a négy ál
lamnak búzatermése 18 millió méter
mázsával nagyobb volt, mint az előző 
évben, de importszükséglele mégsem 
11, hanem 14 millió métermázsa volt, 
amiből látjuk a kenyérfogyasztásnak, 
a búzaszükségletnek emelkedését. Ér
dekes, ha megfigyeljük, hogy például 
1932-ben ebből á 29 millió métermá- 
zsaimportszükségletből Románia és Ju
goszlávia, ez a két szomszédunkban 
lévő agrárország, összesen csak 2*5 
millió' mázsa búzát exportált. Ebből 
tehát levonhatjuk a következtetést, hogy 
ezeken a piacokon a mi konkurrensünk 
a Manitoba, az amerikai búza. Csák 
akkör remélhetjük, hogy mi ezekben 
ez országokban nemcsak állandó pia
cot szerziijnk a magyar búzának, ha
nem megfelelő árakat is, ha a Manitoba

minőségével vetekedni tud a mi bú
zánk. Tavaly juliusban, a kanadai vi
lágkiállításon a magyar búza óriási 
sikert ért el, mert levette a Manitoba 
buzafajtákat, első dijat nyert. Érdekes, 
hogy akkor, amikor a Manitobának át
lagos hl-sulyö 84 kg volt, akkor a Bán- 
küti-félé 1201-es búzának 88 és mig 
a Manitoba átlagos sikértartalma 39*6°/® 
volt, a magyar búzáé 47°/°. És hogy 
ennek az eredménynek tényleg vissz
hangja is volt az egés  ̂világon, az ab
ból látszik, hogy Franciaország a ka
nadai világkiállítás utáít kezdett igazán 
érdeklődni a magyarbíjza iránt. Azon
kívül közvetlenül azután Sir Albert 
Humphrevs, a legnagyobb angol tna- 
lomérdekeltség főnöke mintát- kért a 
magyarbuzából, most pedig legújabban 
Jean Goldschmid párizsi tanár, az 
egyik legnag} óbb francia buzacég tagja 
akarja megvizsgáltatni'a magyar bú
zát és előadást akar (ártani a magyar 
búza kiváló minőségéfői.

Ezekből a kiválóknak minősitett

Az ország íparostanoncainak kötelező 
oktatását célzó rendelkezéseknek ezelőtt 50 
évvel Szarvas község az elsők között sietett 
eleget tenni. Az £ kitöri elöljáróság kulturális 
érzékének szép* igazolásét adta. - azáltal, 
hogy megszervezte az iparostanbnciskolát és 
igyekezett azt szakavatott vezetőkkel, ' taní
tókkal és felszereléssel ellátni.

A szarvasi iparostársadalom.ötven éven, 
át érezte az iskola működésének nagy áldá
sait és hogy a szarvasi iparosság ma már 
társadalmunknak egyik legkulturáltabb, szá
mottevő rétege, az elsősorban az- iskola 
eredményés munkásságának tudható be. A 
szarvasi iparosság az iskola mostani gondos 
igazgatójával és mindenre figyelemmel levő 
felügyelőbizottságával együtt az iskola fenn
állásának félévszázados jubileumára kegye- 
letes és felemelő ünnepségeket készít elő, 
hogy áhítattal áldozzon az alapitóK gonSos- 
ságának és a mostani vezetők rátermettsé
gének. ügybuzgalmának, valamint a község, 
nemes, áldozatkészségének.

A jubileum alkalmából a tanulók mun
káiból nagyszabású Ttiélíííást rendeznek, 
amire eddig 50 lanonc jelentette be részvé
telét. A kiállítás e hó 18—24-ig lesz nyitva 
és a kiállítók pénzjutalmakon felül arany, 
ezüst, bronz érmeket és elismerő oklevele
két nyernek.' ‘

Junius 24-én este 8 órai kezdettel az. 
Ipartestület iparcsarnakábangazdag müsoru

összes búzával bevetett területünknek 
fele van bevetve. Állandóan szapo
rodik ezeknek á fajtáknak terjesztése, 
hiszen vannak olyan megyék, ahol 
egyes járásokban 82 százalékig ezeket 
a buzafajtákat termelik. Azt hiszem, 
hogyha a magyar búzának már most 
kivívott sikerét és hírnévéi a jövőben 
is megerősítjük, sokkal egyszerűbb és 
könnyebb lesz még olyan államokba 
is bevinni a búzánkat, amelyeknek be
hozatalra szükségük nincs, de szük
ségük van a mi búzánkra, minőség
javítás céljából és vetőmagszükséglet 
fedezésére. Nagyon helyesnek tartom 
hogy a kormány, akkor, amikor a 
búza árának emelését elhatározta, 
nem erőszakos intézkedésekkel tette 
ezt, nem fejadag megszabással, rek- 
virálással, nem a fogyasztóközönség 
nagy megterhelésével, hanem; igen 
helyesen a külföldön igyekszik elérni

jubileumi ünnepséget rendeznek, amelynek 
előkészületei már. nagyban folynak. Ezt meg? 
előzőleg az iskola felügyelőbizottsága dísz
közgyűlést tart, amin emlékbizonyitvánnyal 
fogják megajándékozni mindazokat a hely
beli iparosokat, akik az iskola megalapítá
sának első évében tanoncok és igy az iskola 
első tanulói voltak.

Szarvas minden rendű és rangú lakos
sága nagy érdeklődéssel várja a jubileumi 
ünnepségeket, hogy ezzel elismerését fejezze 
ki az iskola érdemekben gazdag múltja és 
köztiszteletben álló jelenlegi vezetősége előtt

Christananda Szarvason
Vasárnap reggel érkezett meg J. Nelson 

Christananda hindu misszionárius Gzakó 
Jenő ref. hitoktató lelkész kíséretében,
hogy az ev. hívekhez szóljon. Prédikációjának 
témáját az evangéliumból vette, amelynek 
főgondolata az Isten hívása volt. Hazájának 

.természeti szépségeiből vett képei, az indus 
fajt jellemző finom bölcselete, amelyet átitat 
mélységes hite, csodálatos erővel ragadta 
meg a nagyszámú hallgatóság lelkét. Délután 
az ujtemplomban ismét irásmagyarazatot 
tartott, nem angol, hanem német nyelven, 
melyet Kellő Gusztáv lelkész tótul tolmácsolt, 
s nagy hatást tett az összegyűlt öreg hall
gatóságra.

Este 6 órakor-a díszteremben rendezett 
a misszióegyesület műsoros vallásos .1 estet.

buzafajtákbólM,200,G0&" hold; tehát az

azt az ártöbbletet, melyre a magyar 
gazdának szüksége van ahhoz, hogy 
a termelés rentábilis legyen.

"■ Vk Kaoyeres jin it

ötvenéves a szarvasi községi tanonciskola
A tanulók munkáiból kiállítást rendeznek és-szópmüsoru ünnepségen

ünnepük meg a jubileumot



A szimfonikus zenekarból alakult hatos kel 
lemes és szépségekben kiváló játéka mellett 
Bolcsik Béla és Mrsan Mária kedves sza
valata után Kellő Gusztáv nyitotta meg az 
estet; Christananda ezalkalommal meggyőző 
erővel mutatott rá a misszionálás szükségére 
és kötelességére. Fájdalmasan érintette a 
pogány kifejezés, ő lutheri alapon álló ke
resztyénnek vallotta magát, mig meg nem 
"tért testvérei számára a nem keresztyén el
nevezést kérte. Sokat sejtetett lelkének har- 
•cáról, amig eljutott a Krisztusig, aki most őt 
iis felhasználja Isten országának megépíté
sében. Az offerlóriumok és egyesületek ado
mánya 100 P-t eredményezett.

H ÍR E K
Reflexiók a magyar könyvhétről
Az utóbbi időkben, minden évben magyar 

könyvhetet rendeznek a budapesti könyvkiadók. 
A könyvhét alkalmából több könyvet kiadnak, 
pár régebbi és pár mostani írótól,' sátrakat állí
tanak fel a budapesti utcákon és ezeket, vala
mint a raktárakban már rég ott heverő kőny- 
veket árultatják kevés íróvalt de annál több 
színésznővel A vidéki könyvkereskedők is igye
keznek belekapcsolódni ebbe a könyvpropagan
dába és örömmel láttuk, . hogy Szarvason, a 
helyi kulturát és művészetet mindenkor oly me
legen és áldozatos szeretettel támogató Nagy 
könyvkereskedés élénk forgalmat mutatott fel 
ezeken a napokon most is. Kitartó és áldozat
kész munkájának az eredménye nálunk az, 
hogy itt Szarvason, ahol hosszú évtizedekig a 
naptár és ponyvairodalom termékein kivül egyéb 
kiadvány alig talált vevőre, ma már számtalan 
könyvbarát van, akik a jó és értékes könyveket 
nemcsak, hogy megveszik, de azokat meg is 
becsülik. Ezen helyi vonatkozású eredményen 
kivül kétségtelen, hogy az olcsó könyvet áruba 
bocsátó könyvnapok alkalmával pqr arrivált iró 
és több ügyesen lanszirozó dilettánsnak anyagi 
hasznot is hoz, nemkülönben pár könyvkiadónak 
is, de kérdezem: mi haszna uart ebből a ma
gyar irók és külőnösképen a vidéken élő magyar 
irók jelentős és a  nemzeti kultura szemjx>ntjából 
oly értékes táborának ?

Ha jól belepillantunk ennek a propagan
dának a kitfisszái mögé, úgy tapasztalhatjuk,

hogy a fentebb említett ritka kivételeken kivül 
a magyar irók naby tábora kiesett belőle és ők 
legfeljebb csak hallgatólagosan vesznek tudomást 
arról, hogy á magyar szellemnek, irodalomnak 
és könyvnek csinálnak propagandát a magyar 
irók nagy részének kikapcsolásával. Ma, amikor 
a dilettantizmus kezd erősen lábrakapni minden 
téren és a törtető ükarnokoknak hízelgő és kuU 
turálatlansággal is * sokszor megalkuvó egyéni 
haszonlesése által inagyon is veszélyeztetve váh 
nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken is a 
nemzeti kultura, akkor a vidéki magyar iró leg
jobban teszi, ha félreáll minden küzdelem nélkül, 
hogy a magasztosság és a tiszta szépségek 
szemléletében elfeledje mindazt, ami már nagyon 
is földi a földön.

De nézzük csak a magyar irók nagyré
szének életét. Rendes kereseti foglalkozások hiá
nyában a legnagyobb nyomorban sínylődnek. 
Ugyanakkor, amikor a testi munkának legala
csonyabb tevékenységét is megfizetik, a szellemi 
munkás, az iró nem tud megélni szelleme és 
lelke termékéből. így történhet meg az, hogy az 
egyik jónevü vidéki iró éppen a magyar könyv
hét alkalmával az vegyik fővárosi lapban tette 
közzé, hogy bármilyen testi munkát elvállalna. 
A másik tíz fillérért árulgatta a fővárosban 
nyomatott költeményeit, sajnos nem tudott meg- 
élni belőle és azt is abbahagyta. így azután, 
hogy kiadó nem akad a megirt könyvekre, 
haszon nincs az írásból, a legtöbb iró már író
asztalának sem dolgozik, hanem csendes vissza- 
vonultságban elmélkedik a rossz, a gyűlölet és 
a kicsinyesség időleges diadaláról. Csendes ma
gányában keserű afkbiggyesztéssel és magyaros 
vállrándítással tekint fel a magyar Parnasszusra, 
ahova a dilettánsok más munkájának és állá
sainak felaulásával igyekeznének fel, ha az is
teni elrendelések azt engednék. A magyar irók 
keserűen figyelik az eseményeket és amig a 
könyvkiadók trösztje pár magyar és elszakított 
területen lakó írónak csinálja ‘ a propagandát 
és azok szolgálatába állítja a papirost a dobogót 
és a mikrofont is, ezalatt elárvultán elmélked
hetnek az igazságról, amit megöltek a szívtelen 
önzők és álmodhatnék a  szépségről és a jóság
ról, amiket kétezer évvel .'ezelőtt hirdetett, Judeáy 
bon egy isteni Jérfi és > akinek szintén szenvednie 
kellett a farizeusok és a tudatlan lelketlenek 
keresztjén.

Mindezek ellenére a magyar irók nagy 
tábora bizalommal,várja a jövendőt, az igazság 
győzelmét, a csalárdság és az önzés bukását, 
az erkölcs és a jóság diadalát, hogy ismét 
könyvekben, újságokban, tollal és szívvel, ne-

mes önzetlenséggel és nagy, fajtaszeretefief dol
gozhassanak a magyar főidért és a magyar 
kultúráért.

Mert főnnek még könyvnapok és. könyv* 
hetek, amelyek boldog életünknek óráit a szellemi- 

. ség áldásaival fogják bearanyozni és bcfldog, 
megelégedett életet hoznak minden tehetségesnek 
jónak és igaznak. OROSZ IVÁN

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot junius hóban 
ifjú Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

Evang. Istentisztelet. Vasárnap az ótemp
lomban tót, az ujtemplomban magyarnyelvű 
istentisztelet, urvacsoraosztással.

Róm. kát istentisztetat Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise. 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakor litánia, szent
beszéd.

Református istentisztelet Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet az Árvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap első 
vasárnapján.

A munka megbecsülése. A Kondorosi 
Polgári Olvasókör Keviczky László egykori 
választmányi elnökét diszelnökké választotta; 
ugyancsak őt az ev. 'egyháztanács megvá
lasztotta örökös tagjává és diszelnökévé. A 
nyugalomba vonult lelkész a tiszteletnek eme 
jeleit örömmel fogadta.

Gyóni Géza emlékezete. A gimnáziumi 
centennáriumi ünnepségek napján az. ünne
pély közönsége a szintén diákhős Gyóni Géza 
emlékének is áldozott és Dr Horváth* Dezső 
OT1 tanácsos, a SzÖSz főtitkára, a tragikus 
sorsit Gyóni osztálytársa a Gyóni Géza: iro
dalmi Társaság nevében magas szárnyalású 
emlékbeszédet mondott, melyet legközelebbi 
aktualitása napján : Gyóni Géza születésének 
bO éves évfordulóján teljes terjedelmében 

közlünk. ,
Esk&vőkKondoroson. Mocskony i Márta 

és Mina János yecsési ev. missió lelkésznek 
menyegzője május 26*án volt Kondoroson 
Keviczky László lelkész otthonában. Az es- 
ketést Balczó András lelkész végezte. Keré- 
nyi Tibor községi tanitó junius 16-án tartja 
esküvőjét Kondoroson Jancsó Máriával.

Száz év
Résztelek a szarvasi Vajda Péter gimná
zium százados ünnepére irt visszaemlé
kezésből.

Ir ta : Kemény Gábor nyug. főispán, öregdiák
1.

A Rákóczi-kor után uj történelmi for
dulat áll be Magyarország életében. A rendi 
társadalom összeomlásának kora ez, melyben 
szükségszerűen meg kellene születnie 
az uj, polgári társadalomnak A Rákóczi- 
szabadságharc leverése után az uralkodó 
hatalom és a nemesi rend kiegyeznek, de 
ennek egyelőre nincs más eredménye, mint 
az, hogy kialakul az abszolút királyság. A 
négyszázéves magyar fronde megszűnik, a 
kiskirályságoknak vége, a magyar nemesség
— Nagy Frigyessel, Napóleonnal szemben — 
hü támasza marad a trónnak, de a társa
dalom mozdulatlanságba merevedik. Nyu
gaton uj társadalomgazdásági rend fejlődik 
ki: a kapitalizmus rendje, mely elsodorja 
utjából a középkori feudalizmus maradvá
nyait. Ez a fiatal társadalmirend tele van 
a produkció lendületével: a természet erőit, 
a technika alkotásait, az emberi energia 
minden alkotásait a haladás szolgálatába 
állítja.

Nyugaton a megváltozott termelőerők 
szétfeszítik a régi gazdasági rend kereteit, 
mert ott az alulról jövő társadalmi nyomás, 
az élétfejlődésre törő önérzetes polgári tö
megek is elősegítették ezt a fejlődést.

Nálunk más a helyzet. Magyarországon 
a 18. században knég nem lehet szó a ka
pitalizmus fejlődéséről, vagy virágzásáról. A 
változásra lassan* váró és lassan megérő 
magyar társadalomban egyes emberekre vár 
az átformáló hivatás. Ezek az egyesek a 
fejlettebb nyugati társadalmak gondolataitól 
megtermékenyülve, néha szinte megittasodva, 
titáni munkát fejtenek ki.

Az Alföld szellemi életének fejlődésé
ben Tessedik Sámuel végezte ezt a titáni 
munkát. Elénk, sokoldalú tójékozottságánál. 
határtalan energiájánál és minden akadályt 
legyőző gyakorlati érzékeinél fogva bátran 
tekinthetjük őt Széchenyi előfutárának. Nem 
tudom felbukkant-e már az a gondolat, hogy 
Tessediknek szobrot emeljünk, de az bizo
nyos, hogy ez a teremtő lélek a legnagyobb 
tiszteletünket érdemli meg. Szegény lelkész
nek korán árvaságra jutott fia, gyönge testtel 
és nagy energiával. Szűkös anyagi viszo
nyok közt, nagy munkával teremti meg az 
eszközöket arra, hogy külföldre jusson. Tu
dásra szomjas lélekkel ismeri meg a.külföld 
technikai alkotásait.^ Mikor megpillantja a 
vizszabályozás csodáit s az egykori homok
pusztaságok helyén a charlottenburgi és 
berlini sötétámyéku erdőket, mint később 
Széchenyinek, neki is gyötri lelkét az a 
gondolat: mily éles elentétben vannak ezek
kel a kulturált vidékekkel a tiszavidéki puszták, 
hol napökon át hiába keresünk egy-egy ár
nyékos fát. Az összehasonlítás. terveket, 
ambíciókat ébreszt bénne ■ s tudjuk, hogy 
tervei testet öltenek az általa alapított gaz

dasági iskolában, mely nemcsak elméleti 
dolgokra, de okszerű földmivelésre, kertész
kedésre, selyemgyártásra tanítja a növendé
keket s önként vállalt nagy munkájában még 
arra is van ideje, hogy Kupfercellbe menjen a 
helyszínen tanulmányozni az ottani nép jó
létének forrását, hogy annál jobban fájjon 
neki az itthoni elmaradottság.

Tessedik próbált is, tudott is segíteni 
ezen az elmaradottságon. Szép számmaj 
voltak jó barátai, munkatársai, a császári 
háztól előbb 25 arany jutalmat, később ne
mességet kapott. De ellenségei is voltak, 
kik nem értették meg és elgáncsolták törek
véséit. Irigység és rosszindulat biztosan köz
bejátszott ebben az elgáncsolásban, de sze
repe volt ebben a reformokra meg nem érett 
korszellemnek is. Ha elgondoljuk, hogy égy 
előrehaladottabb korszakban a konzervatív 
vármegyék Széchenyi Hitelét — szerzőjével 
együtt — szívesen a máglyára vetették 
volna, lehet-e azon csodálkozni, hogy a 18. 
századnak kevésbé fejlett, szükebb látókörű 
és kisebb szociális érzékű társadalma értet
lenül fordult el Tessedik merész újításaitól 
s ösztönösen irtózott a földmivelő nép ma
gasabb intelligenciájától, ami Tessedik el
gondolásának végső célja volt.

Tessedik szép eredménnyel működő 
iskoláját elgáncsolhatták ellenfelei, de mun
kájának hatását nem. A kultura magvai el 
voltak vetve s a szellemi életét kiélni akaró 
protestantizmus, ha nem is gyakorlati irány
ban, megteremti a maga orgánumát a mező
berényi gimnáziumban. (Vége következik.)



Baleset az utcán. Szvák György, a Má- 
jesz Pinkász cég 40 éves kocsisa 11-én, 
délután 5 órakor a Rákóczi utcán, amint a 
Jókai útról kikanyarodott, kocsijával felfordult. 
Térdtöréssel mentőautón a gyulai közkór
házba szállították.

A SzÖSz és a gimnázium tisztelgése a 

helybeli földesuraknál. A gimnáziumi diákma
jális napján délelőtt 11 órakor a SzÖSz, a 
gimnáziumi felügyelőbizottság és a tanárikar 
tagjaiból alakított küldöttség tisztelgett az is* 
kóla egykori nagy jótevőinek még élő leszár- 
mazoltainál: gróf Bolza Géza és Pál földes- 
úraknál. hogy az iskola nevében háláját 
tolmácsólja az ősök nagy kulturérzékre valló 
nemes tette iránt. A küldöttség szónoka 
Raffay Sándor dr püspök volt.

Megalakult a „Békésvármegyei Méhész- 
egyeslllet“. A megyei méhészek mozgalmáról, 
mely egy központi egyesület alakítására vo
natkozik, három héttel ezelőtt megjelent szá
munkban emlékeztünk meg. Most kapjuk a 
tudósítást, hogy az. egyesület Békéscsaba 
központtal megalakult és annak elnökségébe 
Szarvasról Némethy Samu Szarvasi Méhész
köri elnök és Mrena G. János Békésszent- 
andrási Méhészegyesületi elnök kerültek be.

Szombaton, lunius hó 23-án délután 5 
órakor a gazdasági tanintézet végzett növendé
keinek búcsúballagása, „sárgulása", este pedig 
8 órakor az Erzsébetligeti pavillonban táncmu
latsággal és Vacsorával összekötött műsoros 
búcsúestélye.

Az orosházi uj ev. lelkész. Kálmán Rezső 
elhunyt orosházi ev. lelkész örökét az oros
házi ev. egyházközség vasárnap, junius hó 
10-én töltötte be választás utján. A válasz
tásból Fürst Ervin szentetornyai ev. lelkész 
került ki győztesen 217 szavazattöbbséggel. 
A választás titkos volt és azon az elnöki 
székben Haviár Gyula dr kir. közjegyző és 
Kovács Andor esperes, kormányfőtanácsosok 
ültek. A beadott 875 szavazat közül Fürst 
Ervinre (az egyházközség jelöltje) 593, Ben- 
kóczy Dánielre 194, Kirner Gusztávra (az 
esperes jelöltje) 73 és Nikodétnusz Károlyra 
(a püspöki jelölt) 9 szavazat eseti. A válasz
tás 15 nap múlva emelkedik jogerőre és az 
uj lelkészt julius hó 1-én iktatják be hiva
talába.

A vármegye főispánja lemondott. A fővá

rosi lapok már egy héttel ezelőtt közölték, 
hogy egyes vármegyék főispánjainak felmen
tése küszöbön van. A nevek között szerepelt 
vármegyénk főispánja is. Most aztán e hirt 
meg is erősítették: Korossy György dr 
beadta lemondását. Utódjául Fáy István or
szággyűlési képviselőt nevezték ki. A főispáni 
válság ügyében hétfőn Raffay Sándor püspök, 
Szeberényi. Lajos Zsigmond esperes, vala
mint a megye egy nagyobb küldöttsége fel
keresték a belügyminisztert, hogy rámutassa
nak a főispáni válsággal kapcsolatos vallási 
kérdések szerepéről elterjedt hirek alaptalan

ságára.
Tornaünnep. Az állami elemi iskola ju

nius 16-án fél 6 órakor tartja tornaünnepét 
az Erzsébet-ligetben. melyen az érdeklődőket 
szívesen látja. Rossz idő esetén 18-án, 
ugyanabban az órában.

Évzáró vizsgák. Az állami elemi iskolá
ban junius 22. és 23-án lesznek az évzáró 
vizsgák, délelőtt 9 és délután 3 órai kezdettel. A 
kézimunkakiállitás ugyanebben az időben 
tekinthető meg. A beiratások ideje: junius 
25. és 26-án délután 3—6 óráig.

Ügyvédi iroda. Dr Tokay László ügyvéd 
irodáját I. kér. Kossuth Lajos ucca 17. szám 
alatt (a Polgári Iskola melletti Hanzus-féle 
házban) megnyitotta.

Megjelent á Vajda Péter-gimnázium története
Dr Nádor Jenő gimnáziumi tanár a 

gimnázium Szarvasra ' való áttelepítésének 
100 éves évfordulójára a SzÖSz megbízásá
ból megírta a gimnázium történetét. Az éles 
szemmel megírt,rövidre fogott, mégis mindenre 
kiterjedő 4 és fél íves munka nyomatási 
költségeit egy áldozatkész öregdiák: Mérey 
Oszkár dr, nyomdatulajdonos fedezte. A mü 
jellemzése gyanánt közöljük annak előszavát, 
amelyet a műhöz dr Raffay Sándor a SzÖSz 
elnöke irt: :

„A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége lelki 
dajkájának, a szarvasi evangélikus gimná
ziumnak történetét adja itt az olvasó kezébe. 
A Szövetség úgy érzi, hogy e történet meg- 
iratásával tartozást ró le. Elsősorban az in
tézettel szemben, amely ebben az eszten
dőben tölti be Szarvasra költözésének száz
éves fordulóját. Ez a forduló mértföldkő, 
amely mellett meg kell állanunk. Határ, 
amelyről vissza kell tekintenünk.

A múlt ugyanis nemcsak mesél, hanem 
tanít is. Nemcsak embereket mutat be, ha
nem jellemeket is. Nemcsak az emlékezést 
gazdagítja, hanem a célos elgondolást is. A 
szarvasi evangélikus gimnázium múltjából 
pedig sok épületes tanítást és nagy lelki 
gazdagodást meríthetünk. Ez az iskola ala
pítása és küzdelmes élete jellegzetes példája 
a magyarországi protestáns iskolák sorsának. 
Sors. amely telve van nehézségekkel, pró

bákkal, fenyegető veszedelmekkel, amelyek
ből azonban egy-egy keményebb jellem és 
egy-egy áldozatosabb szív mindig szabadu
lást szerez. A viharálló kitartásnak és a kö
rültekintő bölcseségnek pedig az a termé
szete, hogy folytonosan ujabb és ujabb pró
bák tüzében edződik életmegtartó erővé. 
Négyszáz esztendő óta ebben az országban 
mindig ez volt a protestánsok sorsa, de mi 
panasz és lankadás nélkül hordozzuk ezt a 
sorsot, mert jellemeket palléroz a nemzet, 
az egyház és minden igaz, nemes és magas 
cél számára. »

A szarvasi gimnázium történetének 
megírásával azonban a Szarvasi Öregdiákok 
Szövetsége önmagának is tartozott. Mással 
nem tudja háláját leróni azzal az iskolával 
szemben, amelyben lelkét a kenyérkereső 
és a hivatásos élet számára felvértezték. 
Mert nem a puszta élet a legnagyobb kincs 
ezen a világon, hanem az a mód, ahogy 
leéljük, az a cél, amelyet .követünk, az a 
hűség, amellyel kötelességeinket végezzük 
és az az erkölcsi komolyság, amely minden 
munkánkból kisugárzik. Ezeket az értékeket 
pedig az iskola formálja és növeli. A szarvasi 
iskola ebből a nézőpontból a legkiválóbbak 
egyike. Amivel falai között a lelkünk meg
gazdagodott, mindazért a tisztelő kegyelet 
és a viszonzásra törekvő hála érzését e cse
kély ajándékkal igyekszünk kimutatni."

Köszönetnyilvánítás. A HONSz szarvasi 
csoportja az alábbi nemesszivü adakozóknak 
fejezi ki hálás köszönetét: Ev. egyháznak 
(offertóríumból) 17*60 P, Községi tisztviselők
nek 15 P, Bárány Bélának 1 *50 P, ifj. Nád
házi Jánosnak 1'20 P összegű adományáért.

Vöröskereszt gyűlés. A Vöröskeresztegy- 
let kondorosi fiókja junius hó 11-én tartotta 
közgyűlését Geiszt Gáspár dr elnöklete mel
lett. Jelentés volt az egyesület által szerve
zett szülészeti otthon ügyéről, melyre özv. 
csákói Geiszt Gyuláné 100 pengőt, Dr Geiszt 
Gáspár pedig ugyancsak 100 pengőt adomá
nyoztak. Ugyanerre a célra Serly Kálmán urad. 
főintézd 20 pengőt adott.

A Halászcsárdában Junius hó 

16-án, szombaton este 8 órai kez

dettel idónymegnyltó vacsora. Egy 

teritók (blrkapaprlkás és túróscsu

sza) ára 1 ‘ pengő.,

Nagy a tűzkár a vármegyében. A várme
gyei tüzrendészeti felügyelő a napokban ál
lította össze az elmúlt hónapban előfordult 
tűzkárok statisztikáját. Az elmúlt év hasonló 
hónapjához viszonyítva a vármegye tűzkára 
200 százalékkal nagyobb. A tüzesetek szá
mában is jelentékeny az emelkedés. A tüz
esetek 60 százaléka gondatlanságból, 15 
százaléka pedig gyermekeknek gyufával való 
játékából származott. A szokatlan időjárás 
mindenkinek hatványozottan kötelességévé 
teszi, hogy a tűz keletkezésére vezethető 
okokat kiküszöbölje s e célból a megelőzd 
tüzrendészeti intézkedéseket és szabályokat 
pontosan betartsa, mellyel elkerülhető lesz 
az, hogy gondatjanságból tűz ne keletkez- 
hessék, a nemzeti vagyon pedig ne káro
sodjon. A mai példátlanul súlyos gazdasági 
viszonyok között nagy érdek fűződik ahhoz, 
hogy a lakosság fokozott figyelemmel gon
doljon a tűzvész következményeire. Az or
szág egyéb helyein előfordult szomorú pél
dákból okulni kell mindenkinek. A tűzzel 
szemben való gondatlanságnak kiszámítha
tatlan következményei lehetnek, a legkisebb 
tűzesetből is könnyen származhatik tűzvész, 
amely város-, községrészeket pusztíthat el.

KISIPARI TERMÉKEK

BÚTORCSARNOKA 51
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Aratógépalkatrészek 
és aratóponyvák,

Mc. Cormick, Massey Harris, 
Deering, Milwaukee, Johnstonatb.
gépekhez és mindennemű mezőgazda
sági gépalkatrészek, műszaki cikkek és 
olajok legolcsóbb beszerzési forrása:
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VI. Horn Ede ucca 10.

HÁLÓK,_______________________

ELŐSZOBA- ÉS KONYHABÚTOROK,  

MINDENNEMŰ* LAKBERENDEZÉSEK

SZARVASON^ÉPVISELVE: 

BREITNER H. ÉS FIAI CÉG ÁLTAL Á R A K I



A szarvasi Gazdasági Tanintézet
állattenyésztési eredményei a Békés 
vármegyei Szarvasmarha-tenyésztő 
Egyesület statisztikájában

14 darab aA Békésmegyei Egyesület az 1932—33. 
évvel 4. üzemi évét zárta le s két körzetben
18 tehenészetben 494 darab tehenet ellenőrzött.

Az éves tehenek átlagos termelése 3883 
kg tej (378 százalék zsír) volt és a múlt 
évi termeléssel szemben 792 kg tejjel emel
kedett a tehenenkénti termelés.

A legmagasabb termelést a szarvasi 
középfokú gazdasági tanintézet tehenészete 
éHe el és pedig 24 darab tehénnel 6627 kg 
377 százalék zsirtartalmu tejet termelt.

A múlt évi termeléshez viszonyítva je
lentősen emelkedett a tejhozam a gazdasági 
tanintézet tehenészetében : 1365 kg-mal.

Az egyesület 3 legjobb tehene a követ
kező termést érte e l: Zsófi 6-oa 319 tejelő 
nap alatt 9984 kg tejet (3'87 százalék zsir), 
Vilma 26-os 304 nap alatt 9745 kg tejet 
(375 százalék zsir), és a Dáma 22-es 302 
tejelő nap alatt 8490 kg tejet (3'56 százalék 
zsir) termelt és mindhárom tehén a szarvasi 
középfokú gazdaságj tanintézeté.

Az egyesület 20 legjobb tehenének át
lagos termelése kitett 7465 kg tejet.

A 20 legjobb tehén közül 
szarvasi gazdasági tanintézeté.

A tehenek átlagos darabonkénti és na
ponkénti takarmányfogyasztása & téli idő
szakban a következő , volt: 4'1 kg abrak, 23 
kg gyök- és gumósnövény, 4’5 kg pillangós 
széna, 0'5 kg egyéb széna, 11 kg szalmaféle 
s 8'9 egyéb takarmány: bár az alapév ta
karmányfogyasztásához képest lényegesen 
emelkedett a pillangós szénák mennyisége, 
de még most sem érte el azt a mennyiséget, 
amelyet az olcsó termelés megkívánna. Kü
lön kell azért kiemelni a szarvasi gazdasági 
tanintézet takarmányozásának évről-évre 
való változását és j tökéletesedését, mert 
ebben iskolapéldáját látjuk annak, hogy a 
vásárolt abraktakarmányok kiküszöbölésével 
és a pillangós széna mennyiségének foko
zásával miképen lehet egy liter tejre eső 
költségeket leszállítani.

Az ellenőrzés első évében az iskola 
a feletetett abraktakarmányok 36 százalékát 
vásárlás utján biztosította, a második évtől 
kezdve már csak saját termelésű abrakfélét 
használt;

A szárazság okozta kár orvoslása

A Szarvas-környéki határ az óriási 
szárazság következtében a szó szoros értel
mében le van sülve. A terméskilátások nagyon 
rosszak. A gazdák el se tudják képzelni, 
hogy a tél folyamán mivél teleltetik ki álla
taikat: A szárazság -szinte pánikszerű ijedel
met idézett elő, amit legérzékenyebben a 
sertéstartó gazdák szenvednek meg, mert az 
attól való félelemtől, hogy nem tudnak a 
sertéseknek se legelőt, se ennivalót biztosítani, 
egyszerre felugrott a takarmány ára, a sertés
nek az ára pedig a régi árak töredékére esett 
le. A baj kétségtelenül nagy, azonban min
dén bajon lehet valamiképen segíteni.

Úgy látszik, hogy a tavaszi nagy szá
razság után csapadékban gazdagabb nyarat 
kapunk. Ezért ajánlatos volna, ha a gazdák 
á gabonafélék lekerülte után a tarlpba olyan 
fövényeket vetnének, melyeknek rövid a te
nyészidejűk és amellett termésükkel segíthet
nének a gazdák szorult helyzetén. Énre a 
célra vethétünk szudáni füvet, mohart, de 
tekintettél ana, hogy ía szarvasi gazdáknak in
kább szemes terményre van szükségük, 
legjobban á kolešt ajánlanám.

A köles igénytelen növény, jól bírja a 
szárazságot. Holdanként aránylag kevés vető
magra van szükség, igy a gazdák a köles 
termelését nagyobb áldozatok nélkül is meg
kockáztathatják. A köles ára ma kilogramon- 
ként 13—14 fillér. Két. holdanként el kell 
vetnünk 15—20 kilót és ha egy kicsit is csa
padékos lesz a nyár, holdanként 10 — 12 

mázsa termésre is számíthatunk.
A köles darálva az árpához hasonló 

takarmányértékkel bír, meghántolva pedig 
kitűnő élelmet szolgáltat. Szalmáját takarmá
nyozási célokra nagyon jól fel lehet használni. 
Hiszem azt, hogy a köles nagyon sok olyan 
gazdán fog segíteni, aki a nagy szárazság 
következtében ma a legnagyobb gondokkal 
küzd. Kelec*ínyí György gazd. gyakornok.

Tanulót felvesz REICH vaskereskedő.

•A Nemzeti Egység uj vármegyei központi 

titkára kerületünkben. Előző számunkban je
leztük, hogy a Nemzeti Egység vezére Köllő 
Gábor helyébe, annak szolnokmegyei meg
bízatása következtében Fayl Gyula nyug. 
polgármestert nevezték kr. Az uj központi 
titkár hosszú időt töltött a közigazgatási pá
lyán, óriási gyakorlattal rendelkezik és meg
nyerő modora predesztinálja a szervezés ne
héz munkájának keresztülvitelére. Látogatá
sait a megyei vezetőknél most .ejti meg és 
városunkban kedden elsősorban a főszolga
bírói, majd a főjegyzőt kereste fel. Utána 
érintkezésbe lépett a Nemzeti Egység szarvasi 
kerületének vezetőivel: a kerületi elnökkel, 
titkánál és a községi elnökkel és ismertette 
velük célkitűzéseit, a szervezésnél követendő 
élveit. Másnap ugyané célból Szentandrásra 
és Öcsödre utazott. E hó végén ismét vissza
tér városunkba és udvariassági látogatás 
céljából az egyes társadalmi egyesületeket 
keresi fel.

Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva. 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy ut 25 szám.

Uj egyházi lap. A napókban jeleni meg 
a legújabb békéscsabai folyóirat, a Békés
csabai Evangélikusok Lapja dr Szeberényi 
Gusztáv ev. igazgatólelkész szerkesztésében. 
A gazdagtartalmu egyházi, társadalmi é» hit
védelmi folyóirat hézagpótló szerepet tölt be. 
Változatos cikkei és jólsikerült képei ügyes 
összeállításban adják a lap valláserkölcsi 
súlyát. Előfizetési dij 1 évre 1 pengő.

Orvosi hir. Dr Készt. Béla orvosi és fog
orvosi rendelőjét II., 55. szám alá (volt Reis- 
mann-ház, a Szarvasi Takarékpénztár mellett) 
helyezte át.

Csupa orom a Tükör juniusi száma. A
weekend örömei, a sport örömei, a nyár 
örömei, ezekről szól a Tükörnek most meg
jelent juniusi száma. Csupa jókedv* dsupa 
mulatság az egész szám: képekben, olvasni
valókban egyaránt arra jó, hogy ez olvasód 
nak maradéktalan örömet szerezzen. A leg
jobb magyar irók gárdája sorakozik fel 
ebben a. számban. Külön' fel kell hívnunk 
olvasóink figyelmét a Tükör gazdag jutal
makkal díjazott amatőr fényképpályázatára, 
gazdag női rovatára, rejtvényeire, színházi 
és filmcikkeire, amelyek mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy ez a kitűnő folyóirat a művelt 
magyar közönség legkedveltebb olvasmánya 
legyen.

Ne vegyen addig tennisíUtöt, mig meg

nem nézi Nagy Sándor könyv- és papirkerés- 
kedőnél, kinél hihetetlen olcsó áron, garancia 
mellett vásárolhat.
w w w w w w v w w w w w w w w w w w v
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére.

Az összes permetezőszerek gyári árofl, vá- 
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

Elsőrendű, sajátterméső különféle

38 filléres árban már literenként is kapható

RÁD VÁNY BÉLÁNÁL Szarvason,
I* kerilei, Bcnka Gjrala ntcá 110* szám alatt.



BÚTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

ségben csak az ország legnagyobb lak- 
berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KOrSTEIN 
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út25.

Negyedszázados tanítói jubileum

A szarvasi Helyi Tanítóegyesület a 
múlt hét péntekjén, ez Erzsébet-ligeti pavil- 
lonban szép érdeklődés mbllett Manévzáró 
■összejövetelt rendezett, amelyen meleg és 
felemelő ünneplésben részesítették a szarvasi 
tanítóság egyik érdemes és agilis tagját: 
Molnár Lászlót, a községi elemi iskolák 
igazgatótanítóját. Molnár László tanítói 
működésének 25-ik évfordulóját ünnepelték 
ezen alkalomból és nagyszámú barátai, 
tisztelői. jó kívánságaikkal halmozták el. 
Az összejövetelen Pataki János evangélikus 
elemi iskolai igazgató üdvözölte közvet
len és szívből jövő szavakkal a megjelen
teket és az ünnepeltet, majd a tanítói hivatás 
kötelességeit, nehézségeit ecsetelve méltatta 
Molnár László érdemeit. Szelényi János ev. 
igazgatólelkész emelkedett beszédében a 
a szarvasi tanítóság érdemeit méltatva kö
szöntötte fel az ünnepeltet és annak család
ját. V. Biki Nagy Imre a község nevében 
üdvözölte Molnár Lászlót, aki meghatódottan 
hivatásának szépségeit és nehézségeit ecse
telve köszönte meg az ünneplést. Rohoska 
■Géza ev. orgonista tanitó a helyi tanítóság, 
Jancsó András kardoskuti lelkész a vizsgái 
bizottság, Rohoska Mátyás tanitó a községi 
tanítóság, Kalló Gyula nyug. r. k. tanitó a 
katolikus tanítóság nevében szép beszédekkel 
álltak az ünneplők közé. A közönség a leg
jobb hangulatban az éjféli órákig maradt együtt.

A Stefánia Szövetség hangversenye /

Ritka zenei élvezetben volt része annak 
a nagyszámban megjelent közönségnek, mely 
szombaton, junius 9-én este a Stefánia hivó 
és kérő szavára a Városi Színkörben ösz- 
szegyült. v

Az est a Szarvasi Szimfonikusok szá
mával : Kéler vígjáték-nyitányával kezdődött 
és Strauss Cigánybáró egyvelegével végző
dött. A vezénylő karnagyot: Havranek Vil
most ezalkalommál is a darab és az em
berek felett uralkodni-tudó fegyelmezett sza
badsága jellemezte. A szimfonikusok e sze
replésükkel, mely kiváló remeklés volt az 
egybeolvasztó nagy cél szolgálatában, csak 
öregbitették eddigi sikereiket.

Laurisin Miklós a Zeneművészeti Főis
kola tanára Liszt két rendkívüli nehéz da
rabjának eljátszásával a nagytudásu művész
nek, a pompásan analizáló zongoristának 
és a ragyogó technika kiegyensúlyozott 
mesterének karakterét csillogtatta. Kísérete 
pedig ennek megfelelően elsőrangú volt.

Szalay Karola táncában a tökéletessé
gig fokozott testmozgást, az akrobatákat meg
szégyenítő táncügyességet és készséget és 
mindezek tetejében az utolérhetetlen fürgeség 
szemrevaló, kecses báját csodáltuk meg.

Kóréh Endre az Operaház művésze 
Halévy, Mozart és Massanet imáját, áriáját 
és elégiáját énekelte. Orgona bugáshoz ha
sonló mély hangjára az önkéntelen csodál
kozás moraja futott végig a hallgatóságon, 
mely azt mondatta mindenkivel, hogy Kóréh 
orgánuma egy diadalmasan kibontakozó ősi 
hangforrás. Népdalaival pedig nemcsak arról 
győzött meg, hogy megérti a dal költői vilá
gát és finoman alkalmazkodik annak saját
ságos légköréhez, hatiem testi és lelki adott
ságaival bele is született a népdalok világába 
Hangiban oly lélek nyilatkozott meg, mely 
érzelihbsségével bizalmasan tud szólni a 
hálás közönséghez. Énekét hosszantartó taps 
jutalmazta és fellépései után 4—5-ször kel
lett a színen megjelennie.

Szarvas ezen az estén kitett magáért, 
szép számban jelent meg és szivvel-lélekkel 
ünnepelte a fővárosi és helybeli művészeket.

Hogy ez a hangverseny egyáltalában 
létrejöhetett, abban nagy része van a hely
beli zeneélet Mecénásának: gróf Bolza Pál 
földbirtokosnak, aki a művészeket meghívta, 
lehozta és magánál vendégekül látta.

Az est tiszta jövedelme a helybeli Ste
fánia erősen megcsappant jövedelmeit lesz 
hivatva részben pótolni és ezzel sok szen
vedő anya könnyét felszántani.

A helybeli állami elemi iskola Ifjúsági 
Vöröskereszt Csoportjának kitüntetése. Már
áprilisi számunkban jeleztük, hogy a szarvasi 
m. kir. állami elemi népiskola Ifjúsági Vörös
kereszt Csoportja a tókiói XV. nemzetközi 
Vöröskereszt Kongresszus ifjúsági vörös- 
kereszt kiállítására egy gyönyörű albumot 
készített. A magyar ifjúsági vöröskereszt 
végrehajtó bizottsága most arról értesítette 
az igazgatóságot, hogy a pályamunkát pénz
jutalommal tüntette ki. E jutalom azonban 
nemcsak az album, szép művészi kivitelét, 
ügyes összeállítását és tartalmát akarja elis
merni, hanem az ügy érdekében kifejtett 
önzetlen és dicséretes munkát, mellyel a 
szarvasi csoport hozzájárul ahhoz, hogy a 
tókiói világkiállításon a magyarországi vörös
kereszt -méltóképpen szerepeljen. Résztvett 
azután az iskola a magyar vöröskereszt cso
portok részére hirdetett albumpályázaton is 
és ezt a munkáját a magyar ifjúsági vörös- 
kereszt végrehajtó bizottsága 15 pengő juta
lommal tüntette ki. Az albumpályázat ered
ményé a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt folyó
irat juniusi számában jelent meg. Mindkét 
szép eredményhez gratulálunk az iskola 
igazgatónőjének és tanítói karának.

Szeptemberben uj'ra megnyílik a Kereske
delmi Szaktanfolyam. A Szarvasi Női Kereske
delmi Szaktanfolyam tanulmányi tanácsa ta
vaszi gyűlésén elhatározta, hogy a vezetése 
alatt álló szaktanfolyamot három évi szüne
teltetés után ez év szeptemberében újra meg
nyitja. Hogy a vezetőség pontos tájékozódást 
szerezhessen a megnyitandó tanfolyam tanu
lói létszámáról, ezúton kéri az érdekelt szülő
ket, hogy jelentkezéseiket minden nap
8—12-ig a gimnáziumigazgatói irodában 
ejtsék meg. A tandíj nagyságát a tanács a 
jelentkezők számának arányában állapítja 
meg. azért kívánatos, hogy a tanfolyamra 
minél többen jelentkezzenek.

Tanévvégi események a helybeli gimnázi
umban. A helybeli Vajda Péter gimnáziumban 
az évvégi összefoglalások junius hó 13., 14. és 
15-én folytak le. Az évzáró értekezletet juni
us hó 15-én ejtették' még, a gimnáziumi fel
ügyelőbizottság ülését junius hó 16-ára hív
ták össze. A tanév ünnepélyes zárása hétfőn, 
junius hó 18-án lesz, melyen az iskola ve
zetősége a szülőkön kívül minden érdek
lődő iskolabarátot szívesen lát. Az ünne
pély kezdete 9 óra, helye a gimnáziám 
tornacsarnoka. Az ünnepély után Lkapják ki 
bizonyítványaikat a tanulók és az e napon 
tartandó érettségi előértekezleten dől el, hogy a

VIII. osztályt sikerrel végzett növendékek közül 
kik járulhatnak a szóbeli érettségi vizsgálat* 
hoz. Maga az érettségi szóbeli vizsgálat junius 
hó 19—22 között megy végbe. A tanév vég
leges lezárása junius hó 23-án történik.

A rádióautó Szarvason. Amint előre je
leztük : szombaton, junius ‘hó 9-én pontban 
esti fél 7 órakor berobogott a piac-térre a 
Rádiótársaság hatalmas autója. Az autó sze
mélyzetében ott láttuk Rózner Kálmánt, a 
kitűnő szpíkert és Kovács Zoltán, postarádió- 
mérnököt, akiket a helybeli postahivatal ne> 
vében Miron Lajos m. kir. poslafelügyelő. 
a község nevében pedig V. Biki Nagy Imre 
főjegyző üdvözölt. Utóbbi az autóba szerelt 
megafonon a hatalmas tömegben összegyűlt 
közönséghez is szólt és rámutatott a rádió 
fontos hivatására, annak különösen arra a 
szerepére, hogy általa az elszakított részek 
magyarsága állandó érintkezést tart fenn a 
csonka haza magyarságával. A rádió sze
mélyzete meghallgatta a közönség panaszéit, 
melyek úgy a műsorra, mint a vevőkészülé
kek és a vételhibáira vonatkoznak. így szóba 
kerültek a bemondások következetesen ma
gyartalan kifejezései, a motorok vételt aka
dályozó zavarai, az orosz balalajka törlésének 
kérdése, a sok operai előadás fölösleges 
volta és a minden válogatás nélkül műsorra 
kerülő cigánybandák szerepeltetése. A rádió- 
autó egyidejűleg szép _ műsort adott saját 
lemezeiből és közvetítette a budapesti mű
sort is. Másnap délelőtt elfiagyta városunkat.

Névmagyarosítás. Vadovits Miklós nevét 
belügyminiszteri engedéllyel „Vadányi“-ra 
változtatta.

Anyakönyvi hirek
Születtek: Schlesinger Salamon leánya 

Klára, Liska Mátyás fia Mátyás, ifj. Pável 
József leánya Eva-Mária, Uhljar János fia 
Pál. Juhos Pál leánya Judit, Opauszki Pál 
léánya Erzsébet, Galáth István leánya Mária, 
Szakács Pál leánya Irén, Oravecz János le
ánya Judit, — Házasságot kötöttek: Zaho- 
recz János Behan Judittal, Rafael Lázár 
Makula Zálival, Kiss György Podmanyiczk'i 
Annával, Opauszki Pál Medvei Judittal. — 
Meghaltak: Meszjarik András 13 éves, Li- 
tauszki Pál 77 éves. özv. Bakator Lajosné 
81 éves, Szrnka Mihály 70 éves, Klein Jó
zsef 68 éves, Tóth M. Györgyné 68 éves, 
Král András 24 éves. Molnár Zsuzsanna 2 
hónapos, Vitális Pálné 58 éves.



A földmivelésügyi miniszter | 
útja a szarvásr kerületbéri

Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter 
szombaton, junius 9-én az öcsödi határban 
lépett Békés megye területére, ahol vitéz 
Márky Barna dr alispán várta Márky Jenő 
gazdasági tanácsos és Elek Lajos pénzügy- 
igazgató társaságában. A fogadás helyén 
megjelentek a helyi hatóságok is, valamint 
ott volt a szarvasi járás főszolgabirája dr 
Schauer Gábor és a kerület közbecsülésnek 
örvendő képviselője: dr Tóth Pál is.

A  miniszter elé az öcsödi gazdák kül
döttsége járult, akikkel együtt a miniszter 
bement az aszálysujtotta földek közé, ame
lyen"* a vetés szaíitiája alig ért egy arasszal 
a bokán felül és a kalász vagy egyaltaliin 
nerri vólt látható, vagy csak olyan silány 
yolt, hogy ezekén a földeken egy mázsánál 
tőbbiténiiést aliglip remélhetnek. A miniszter 
.láthatólag, megdöbbenve szemlélte a borzal
mas'csapással sújtott vetéséket.

Kijelentene’1 nogy helyesnek tartaná, ha 
azok&t :-a 'Vetéseket, amelyeken termés egy
általán nem várható, a gazdák azonnal ki
szántanák és helyette igen rövid tenyészidejű 
olyan igénytelenebb takarmányt vetnének, 
melyek még a hátralevő idő alatt kifejlőd
hetnek és a súlyos veszteséget némileg eny
hítenék, főként pedig a katasztrofálisnak 
Ígérkező takarmányhiányt csökkentenék.

Kijelentette a miniszter Öcsöd és Békés- 
szentandrás 'kisgazdái előtt, hogy valami na
gyobb közmunkátandittat^ meg, hogy a kere
set nélkül maradt 'földmunkásság némileg kár
pótolva legyen.

Frontharcosok gyűlése
Az Országos Frontharcos Szövetség 

szarvasi csoportja 1933. évi rendes közgyű
lését 1934. junius hó 29. napján — határo
zatképtelenség esetén 1934. évi julius hó 8. 
napján — délelőtt 11 órakor tartja meg a 
Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezeté
nek nagytermében, amelyre a szarvasi és 
szarvasi körzeti (járási) frontharcos bajtár
sakat ezennel tisztelettel meghívja.

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2 
Évi jelentés előterjesztése.3. Pénztári jelentés 
felmentvény megadása. 4. Tisztikar kiegészí
tése. (Jóléti, propaganda és vigalmi bizott
ságok). 5. Megyei elnöki tanácsba 2 kikül
dött választása. 6. Esetleges indítványok.

A közgyűlés estéjén 8 órakor a Front
harcos-csoport a ligeti vendéglőben barát
ságos és családias bajtársi vacsorát rendez.

Nyugalombavonult tanító. Czirbusz Endre 
kondorosi ev. tanító 40 évi szolgálat után 
nyugalomba vonult. Kartársai, tisztelői és 
barátai ebből az alkalomból melegen ünne
pelték a tanügy érdemes munkását. A ne
héz és felelős munka után jövő e jól meg
érdemelt pihenést élvezze tartós egészségben.

Az iparostanonciskola vizsgái. A szarvasi 
községi iparostanonciskola évzáró vizsgái 
junius 20-án fognak lefolyni, délután 4—6 
óráig. Junius 20—24-ig a növendékek rajz
és Írásbeli dolgozataiból az iskola rajztermé
ben kiállítást rendeznek.

Évzáró tornavizsga a polgári iskolában. 
A helybeli m. kir. állami polgári iskola junius 
hó 9-én,, szombaton a Horthy Miklós Sport
telepen rendezte meg nagy érdeklődő közön
ség részvételével évzáró tornavizsgáját. A 
változatos és gazdag műsoron mindvégig 
érezni lehetett Lápossy Kornélia tornatanárnő 
munkáját és Ízlésének nevelő hatását. A 
közönség őszinte lelkesedéssel tapsolt a 
gyermekhad sikerült mutatványainak. Utána 
az erzsébetligetben táncmulatság következett.

Értesítés. A Szarvasi Ipartestületi könyv
tár ezúton is értesíti olvasóit, hogy a könyvtár 
átszervezése miatt junius hó 17-től négy héten 
ét kölcsönkönyveket nem adnak ki. Egy
idejűleg felkéri mindazon olvasókat, kik 
az Ipartestület könyvtárából szerzik be szük
ségleteiket, hogy a birtokukban levő könyvtári 
.könyveket junius hó 17-én a könyvtári órán, 
okvetlen szolgáltassák be.

Nyilvános köszönet. A Diákmajális ren- 
d^zőtuzottéága ezujon mond hálás köszöne
téi a diákmajális "alkalmából az Erzsébet- 
ligeti pénztárnál tett alábbi felülfizetésekért : 
Raffay $ándor dr 10, Dósa Béláné 5, Szon- 
tágh Tamás dr 4 50 Szemző Imre dr 3, Ri
bárszky Pál dr, Silberstein Dezső dr, Szemző 
István dr 2*20. Paál Samu, Szemző Pál 1 '20. 
Haviár Gyula dr, Grósz Mór 1, Makó Gyula 
0‘60, N. N. 0'50, N. N. 0*40, N. N. 0*30, N. N. 
0*20, N. N. 0*06 pengőt. A szegénysorsu diákok 
majálisi költségeinek fedezéséhez természet
beni adománnyal járult hozzá Dérczy Ferenc 
dr jegyző 5 kg liszttel.

Műkedvelők munkája Kondoroson. Műked
velő előadást rendezett a kóndofösi „Kalh. 
jÖIvasókőr*^ Szinrekerült a Tóth Ede „Kintor
nás család*4 vigjátéka. A szereplők jól meg
felelték, a csárdabeli nagyterem pedig meg-

Íélt közönséggel. A háromnegyed 10 órakor 
tezdett előadás fél 12 óráig tartott.

„A múlt századvég11
cimü romantikus kis regényt hoz a NYÍL 
legközelebbi száma Tersánszky J. Jenő 
tollából.

S P O R T

Bocskay—MAFC 5:0  0 :0) Biró: Weisz

A vasárnap itlhon lejátszott Köröskupa mérkőzés, 
mely a Bocskay és a MAFC csapatni között folyt le. 
nem nagy sportélvezetet hozott, jnert a mezőtúriak 
játéka nem igen volt futbalnok nevezhető. A játék 
állandó Bocskay fölény mellett folyt le. Az első fél
időben Kiss II. szerzi meg a vezető gólt 11-esből a 
Bocskaynak. A második félidőben már sokkal ered
ményesebb a Bocskay, a játék élénkebb volt. Kiss II. 
az Összc-vissza futkosó mezőtúriak között, 16-osról 
lövi a második gólt a kapu jobb sarkába, majd szép 
összjátékból Brczsnyik állítja be a végeredményt. Weisz 
biró nem alkalmas mérkőzések vezetésére.

Torol—GySC 5:1 (2:0) Biró: GaUovics

A csabai „Sport- szerint a gyomai mérkőzés lassú, 
unalmas és csapkodó volt.. A gólokat a Turulból 
Farkas (2) és Bobvos lőtték. A GySC-ből Oláh szépí
tett az eredményen. Ezžel a mérkőzéssel a Turul is 
befejezte a szezont.

A kondorosi TE Mezőberényben csak erős védekezés 
árán ludta elkerülni a nagyobb gólarányu vcicséget. 
A kondorosiak olyun szívósan védekeztek, hogy a 
Textil csak 3:0 (0:0) arányú 'győzelmet tudott elérni 
velük szemben.

A békésszentandrási Hunyadi Mezőtúron súlyos, 7 : 0 
arányú vereséget szenvedeti a Szövőgyári csapattól 
Köröskupa mérkőzésen.

Serlegmérkőzés Békéscsaba—Szarvas atlétái kozott

Vasárnap mérték össze erőiket Csaba és Szarvas at
létái Békéscsabán. Az atlétikai serlegmérkőzés 108 : 78 
arányban a békéscsabaiak győzelmével végződött. A 
szarvasi atléták csak a sulydobásban vívtak ki első 
helyet, Gyurisánnal. Ezzel a győzelemmel végleg a 
csabei atléták tulajdonát képezi Békéscsaba város 
serlege.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nem orzünk meg és nem adunk vissza.

Dr H* D. Bp. Beszéded egy végzetes véletlen követ
keztében kimaradt a komünikéből. Az emléknapon a 
vonal alatt hozzuk.

K. M. Szarvas« A birtok védettségének a felfüggesz
tését a bank csak abban az esetben kérheti, ha a bir
tok tulajdonosa nem tett eleget kamatfizetési kötelezett
ségének. A kamatokat addig a helyi felügyeleti bizott
sághoz kell befizetni, mely azokat a illetékes bankhoz 
továbbítja.

M, A. Kerékpárját, ha a Magyar Kerékpáros Szövet
ség igazolványát megszerezte, minden akadály nélkül 
viheti át a határon és hozhatja onnan vissza.

Helybeli gabonaárak
B ú z a ....................— ‘— — 11 ‘30
Tengeri . . . .  — — 8-50
Á r p a ....................— — 10*50
Z a b .........................— '— — 11"—

I T a p a c a I t augusztus hó 1-ére két jó- 
megjelenésű fiatal, keresztény 

kiszolgáló segédet textil- és cipőszakmában, 
akik á fővárosban, keresztény áruházban alkal

mazva voltak, 

írásbeli ajánlatok beküldendők:

KÓCZY, LAJOS céghez, SZARVAS.

* 't-y

Frontharcos ruházat elkészítéséhez előirt 
színű kelme már P 5’30-ért raktáron van, 
úgyhogy a szerényebben élő bajtársaknak is* 
módjukban lehet a bajtársi ruhát elkészíttetni,, 
ezen kelme a levente és cserkész ruházatra 
is alkalmas.

Csak a nálam beszerzett kelméhöz 
szállítom a többi felszerelést önköltségi 
árban, melynek egyedüli szállítója vagyok.

veszek jókarban levő használt 
üzleti kirakatot.

Szeleczky Vilmos vegyeskereskedő.

Önnek is szüksége van 
egy jó

I

Nagy raktár uj és használt 
REM INGTON , ROYAL,
ADLER, U N D E R W O O D  
stb. világmárkás gépekben.
Ön találni fog tetszésének 
és igényének megfelelőt.
Tekintse meg, vagy kérjen 

árajánlatot!

Izsák Jakab
M ez ö t u r
Telefonszám: 59

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb hetüver szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányarus. KON- 

POROSON Vclkv, Bélét ianiló.

• Egyszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó
IV. kerület 245.

. Nagyobb lakást azonnali kivételre, vagy há
zat megvételre keresek. C im : Ármentesitő 
Társulat.

. Eladó I. kér. Benka Gyula utca 105. számú 
adómentes ház. Ugyanott egy ebédlőszekrény 
és egy cimbalom. Érdeklődni lehet ugyanott.

. Helyszűke miatt eladó egy márkás Jós. 
Schneider, Wien gyártmányú, acélmechani- 
káju koncert-zongora. Ár és egyéb feltételek 
megtudhatók e lap kiadóhivatalában.________

. Használt bútorok eladók I. kér. 221. sz. alatt.

• 1., (Zöldpázsit) 662. sz. lakóház, amely 
újonnan épült, örök áron eladó, vagy bérbe 
kiadó, esetleg földért elcserélhető. Érdeklődők
111., 137. sz. alatt jelentkezhetnek.___________

. Özv. Harmati Jánosné piactéri sarokháza 
augusztus l-től bérbeadó.

. Lakás kiadó gyermektelen csalódnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek
lődni lehet 1.. 381 szám alatt. ____________

. Eladó egy kitűnő állapotban lévő karika
hajós Singer-varrógép. Cim a kiadóhivatalban.

. Üzlethelyiség utcai lakással kía^\ özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó, 
és a ház eladó, III. kér. 83. szám.

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt.______________________

. Méret után férfiingek, női- és gyermek- 
fehérnen.ük legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál, I. kerület. Arany János u. 169. sz.

. Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.


