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Mezőgazdasági politikánk
Irta: Darányi Kálmán dr. foldmivelésngyi miniszter.

Nemcsak azért, mert földmivelés
ügyi miniszter vagyok, hanem, mert 
mély meggyőződésem szerint Magyar- 
ország természeti adottságai, a magyar 
ember jelleme és a magyar államér
dek is igy indikálják, azt vallom, hogy 
a magyar gazdaságpolitika csak olyan 
lfehet, amelynek irányvonalét és alap
ját a mezőgazdaság érdeke szabja 
meg. Ez a meggyőződésem szerint 
egyedül helyes szempont a kormány
zati programban elég pregnánsan ki
fejezésre jutott és a kormányprogram
nak agrárpolitikai elgondolásai rész
ben már meg is valósultak, részben, 
közvetlenül a megvalósítás előtt állnak. 
Minden termelési ág között a mező- 
gazdaság sínyli leginkább a világgaz
dasági válság súlyos következményeit. 
A mezőgazdasági termelésben évek 
óta mutatkozó ráfizetéses állapot már 
szinté elviselhetetlen. A mindenütt élet- 
belépletett állami kényszerintézkedések 
és támogatások hiányában a mező- 
gazdasági termelés, mint ismeretes, az 
utóbbi években az egész világon ef- 
fektiv veszteségekkel járt volna. Az 
agrárértékesités megszervezése és irá
nyítása körül éppen úgy, mint az ár
szint emelésére irányuló törekvés kere
tében — a termelésben és az értéke
sítésben — keresztülvitt átszervezés, 
továbbá a kultúra belterjesebbé tétele 
és a piacképesebb minőségek kiterme
lése tekintetében, minálunk is már igen 
sok történt. Az új agrárértékesitési po
litika feladata lett: a megőgazdasági 
termékek árának úgy külföldi, mint bel
földi elhelyezését az állam közbenjöt- 
tével elősegíteni, az átlagos árszintet 
pedig emelni. Ennek az ártámogató 
politikának egyik fontos célkitűzése az 
is, hogy az elért árban a gazda az ed
diginél nagyobb százalékos arányban 
részesedjék. Ezt a célt a termelési költ
ségek csökkentése mellett a spekuláció 
kirekesztése által kell megközelíteni. 
Ebben a gazdasági évben a termés- 
kilátások mindeddig elég jók és a ter- 
mésértékesités fokozottabb gondokat 
okoz. A búzaértékesités idei megszer
vezése érdekében az egyes országok
kal már megindultak meghatározott 
búzamennyiségek előre eladása iránt 
a tárgyalások. A kilátások eléggé ked
vezőek. Mindent elfogunk követni liszt- 
exportunk fejlesztése érdekében is. Az 
értékesítés terén egyébként lényeges 
eredményt értünk el boraink kivitelénél. 
Kiviteli értékesítésünkben különös te

kintettel voltunk és leszünk arra, hogy rultak védelmét kívánja szolgálni. Most,
abban a kisgazdák termékeinek kivi
telét és jobb értékesítését lehetővé te
gyük. Főként a zsir, sertés, szarvas
marha, méz, tojás, baromfi azok a cik
kek, melyeknek kivitelében a kis- és 
törpebirtokosokat nagyobb mértékben 
bekapcsoltuk. A tejértékesités ma vi
lággazdasági probléma és csak a kö
zelmúltban hangzott el egy hazánkba 
ellátogató szakembernek az a vélemé
nye, hogy a tej világpiacának nagy 
depressziója mellett a magyarországi 
tejárak még aránylag kielégitőek. A 
magyar mezőgazdasági politika úgy 
az értékesítésben, mint minden tekin
tetben a népies irányt követi s első
sorban a leggyengébbek, a legkisebb 
gazda, a leginkább támogatásra szo-

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
tanulmányi szemléje a gazdasági tanintézetben

Nagy érdeklődéssel szemlélték meg az országoshirű tanintézetet

amikor a szépen fejlődő vetésekben 
gyönyörködik a gazda, adjon neki a 
mai világgazdasági bizonytalanságban 
az a tudat megnyugtató érzést, hogy 
a kormány olyan mezőgazdasági po
litikát követ, amely a mezőgazdaság 
súlyos helyzetével és nemzeti fontos
ságával teljes mértékben számol s ezért 
az állam minden törekvését, összeköt
tetéseit és erőforrásait a mezőgazdaság 
szolgálatába állítja. Jól értékeítő sgaz- 
dákat akarunk, hogy jó vevői legye
nek az iparnak, hogy a nagyobb for
galom által jobban kereső munkásság 
nagyobb fogyasztója legyen a mező- 
gazdaságnak. Agrárpolitikánkkal tehát 
általános közgazdasági érdekeket szol
gálunk.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

állattenyésztési és állategészségügyi szakosztálya 

a Békésvármegyei Gazdasági Egyesülettel kar

öltve és a Békésmegyei Szarvasmarhatenyésztő 

Egyesület, valamint az Orosházi Kisbirtokos 

Szövetség közreműködése mellett vasárnap 

Orosházán állattenyésztési vándorgyűlést ren- 

zett. Ez alkalomból a gyűlés résztvevői tanul

mányi szemlét tartottak szombaton Szarvason 

a Középfokú Gazdasági Tanintézetben. A Föld

mivelésügyi Miniszter képviseletében Békéssy 

Jenő miniszteri tanácsos, a minisztérium állat- 

tenyésztési osztályának vezetője, a szakokta

tási osztály képviseletében Csíki László gazda

sági akadémiai rendes tanár, az OMGE elnök

sége részéről Somssich László gróf, Beliczey 

Géza, Mesterházy Ernő dr., Wellmann Oszkár 

dr,, Geist Gyula, Mutschenbacher Emil dr., 

Fabriczius Endre, Konkoly-Thege Sándor dr., 

Róthmeyer Imre, Rege Károly dr., Batta Pál,

az Országos Mezőgazdasági Kamara képvisele

tében Ebner Jenő dr., a Tiszántúli Mezőgazda- 

sági Kamara képviseletében Varga László je

lentek meg. Az OMGE tagjai közül az ország 

minden részéből 50 földbirtokos és mezőgazda 

vett rés2t a tanulmányi szemlén. Szombaton 

reggel érkeztek Szarvasra a Gazdasági Tanin

tézetbe, hol Csabai Kálmán tanintézeti igazgató 

fogadta a vendégeket. Az intézet megtekintése 

után a tangazdaság magyar piros-tarka tehené

szetét, Nóniusz tájfajta lótenyésztését, manga

lica sertéstenyészetét, kertészetét s a galam- 

bosi sziktalajjavitási munkálatait tekintették 

meg a kirándulók. Délelőtt 11 órakor a fedez- 

tetési állomáson a Szarvasi Nóniusz Tájfajta 

Lótenyésztési Egyesület által felvezetett hely

beli gazdák Nóniusz lovainak egy csoportját 

nézték meg. Utána az Árpád-Szálló éttermében 

közös ebéd Volt, ahonnan autóbuszokon foly

tatták útjukat a csorvási uradalomba.

Kétszáztizenhat tanulója volt 
a szarvasi állami polgári leányiskolának
A jövő évben a konyha titkaiba is bevezetik a növendékeket

A szarvasi állami polgári leányiskola gon

dosan szerkesztett és ügyesen egybeállitott 

értesítője hétfőn jelent meg az iskola évzáró 

ünnepségével egyidőben. Paál Samu igazgató 

szakavatott tollát dicsérő értesítő beható és 

mindenre körültekintő beszámolóját adja az 

elmúlt iskolai év eseményeinek. Az első feje

zetben Paál Samu igazgató nagy pedagógiai 

készségéből és ideális szemszögéből pompásan 

megirt cikk értekezik a polgári iskoláról és a 

leánynevelésről. Örömmel állapíthatjuk meg, 

hogy az iskola az alapítók által körvonalazott

célnak, hogy „művelt, magyar polgári háziasz- 

szonyokat neveljen" a legteljesebb mértékben 

eleget tesz. A mindent átfogó hazafias és gya

korlatiirány, az életre való nevelés főkellékeinek 

és büszkén mondhatjuk, hogy a polgári leány

iskola eleget is tesz ennek. Hiszen a közel

múltban gyakorlati konyhakert is létesült, hol 

a növendékek szakszerű kiképzésben részesül

nek és valószínűleg már a jövő tanévben a 

konyha és a kamra titkaiba is belevezetik a 

növendékeket, hogy minél gyakorlatiasabb ki

képzésű lányokat adjanak át az életnek. A



második fejezet az elmúlt iskolai év esemé

nyeiről számol be, külön részletezve a vizsgá

kat, beiratásokat, a tanulmányi ügyeket, az 

ifjúsági egyesületek működését, az iskolai ün

nepélyeket, iskolalátogatásokat, a segélyezése

ket. A tanári testület felsorolása után a szer- 

és könyvtárak gyarapodása van ismertetve, majd 

a tanulók osztályonkénti névjegyzéke mutatja 

be a tanulók érdemjegyeit és általános osztály

zatát. A statisztikai kimutatásokból megtudjuk, 

hogy az iskolának 216 tanulója volt, amelyből 

207 nyert évvégi osztályzatot. A tanulók vallás 

szerinti megoszlása a következő: evangélikus

110, római katolikus 67, református 8f izraelita 

25, görög katolikus 1. A tanulók közül jeles 

eredménnyel 36, jóval 95, elégségessel 68 ta

nuló végzett. Egy tárgyból elégtelent 5, kettő

ből 1, többől 2 tanuló kapott. A 40 oldalas 

füzet utolsó fejezete a jövő tanévre vonatkozó 

utasításokat tartalmazza, majd a tankönyvek 

felsorolása következik. A gondos figyelemmel, 

ügyes beosztással és csinos külsővel elkészített 

értesítő a Szarvasi Közlöny könyvkiadóvállalat 

nyomdájának szakavatottságát dicséri.

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latai Szarvason junius hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelölt 

tói, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű 
istentiszteletet tartanak.

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

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

— Doktorráavatás. A budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen szombaton avatták fel a jog 
és államtudományok doktoraivá Lestyan János és 
Marozsy Sándor szarvasi lakosokat.

Rügyek
Ifj. Zerinváry Szilárd verse.

Mozdulat- és hang nélkül élnek;
A cseresznyefa csókját hintik 
A kósza szélnek.

Komolyan ülnek fant az ágon 
Es még sincs náluk szebb mosolygás 
A nagyvilágon.

Bronzsztnüek, hamvason zöldek, 
Mintha Isten festette volna,
Ügy tündökölnek.

Körülöttük a csend a ráma ;
Bennük lakik a Tavasztündér 
Illatos álma.

Életparazsat rejtegetnek,
5 velük együtt, rügyeznek (itkon 
Az új május, új csókok, álmok :
Az új szerelmek.

— A szentandrási plébánost Békéscsabára 
helyezték át. Bartoss Ferenc békéscsabai apát
plébános, kanonokká történt kinevezésével meg
üresedett békéscsabai plébániára dr. Domanek 
Henrik Pál békésszenlandrási esperes-plébánost 
nevezték ki. A beiktatás július hónap első nap
jaiban lesz, amelyet dr. Lindenberger János fog 
végezni. A békésszenlandrási katolikusok nagy 
sajnálattal vették tudomásul lelkipásztoruk távo
zását.

— Tanévzáró a gimnáziumban. A szarvasi 
Vajda Péler Gimnázium tanévzáró ünnepélye 
nagy közönség, az érdeklődő szülők jelenlétében 
szombaton, délelőtt 9 órakor folyt le az intézet 
tornacsarnokában. Előzőleg az ifjúság az ótemp
lomban részt veit egy hálaadó istentiszteleten, 
melyen az iskola vallástanára Korim Kálmán 
mondott imát. A tanévzóró ünnepélyen Raskó 
Kálmán igazgató terjedelmes értekezésszerű tanul
mányt és a tanév* kimerítő történetét olvasta fel. 
Utána következett a jeles növendékek megjutal- 
mazása, az ifjúsági énekkar nagy hatást kiváltott 
énekszámai, a jutalomkönyvek és a bizonyítvá
nyok kiosztása. A jövő tanévre szóló beiratkozások 
július hó 1 és 2-án ejlhelők meg az intézet igazgatói 
irodájában. Az utólagos beiratkozások szeptember 
hó elején lesznek.

— Az ország kultúrközönsége nagy érdeklő
déssel fogadta Orosz Iván legújabb verskötetét.
E hó elején, a könyvnapra adta ki a Szarvasi 
Közlöny könyvkiadóvállalat Orosz Ivánnak, az 
országosan ismert költőnek újabb verseit „Pán

hétágú sípján* cimmei és az ország kultúrközön
sége oly nagy érdeklődést mutatott a verskötet 
iránt, hogy az első napokban a könyv teljesen 
elfogyott. Az ország minden részéből megnyilvá
nult érdeklődés a legszebb elismerése a váro
sunkban élő költő tehetségének. A könyv meg
jelenése alkalmából számos társaság és irodalmi 
vezérférfiú üdvözölte Orosz Ivánt, igy többek kö
zött Pintér Jenő egyetemi tanár, tankerületi kir. 
főigazgató, a jeles irodalomtörténész meleghangú 
sorokkal kereste meg a „Pán hélágú sípján 
szerzőjét.

— Jelentkezés a kereskedelmi iskolába. A 
szarvasi kereskedelmi női szaktanfolyam tanul* 
mányi tanácsa a szülők részéről megnyilvánult 
óhajnak engedve a vezetése alatt álló és három 
év óta szüneteltetett lanfolyamot szeptemberben 
ismét megnyitja és arra gimnáziumi, vagy polgári 
iskolai négy osztályt végzett leánynövendékeket 
meghatározott számig felvesz. Hogy ezt a sok 
család gyermeke boldogulását elősegítő intézményt 
a szegényebb néposztály is látogathassa, a veze
tőség a tandijat a lehető legalacsonyabbra szabta. 
Jelentkezéseket e hó végéig és folytatólagosan 
szeptember hó első napjain elfogad a délelőtti 
órákban a gimnázium igazgatója

— Közgyűlés a frontharcosoknál. Az Országos
Fron(harcos Szövetség Szarvasi Csoportja e hó 
29-én délelőit 11 órakor a Vigadóban évi rendes 
közgyűlést tart a következő tárgysorozattal : Ma
gyar Hiszekegy közének, elnöki megnyitó, vezető- 
tiszt jelentése, pénztárnok jelentése, számvizsgáló 
bizottság jelentése, felmentések megadása, a le
mondások bejelentése és a lemondott tisztségek 
választás útján való betöltése, indítvány a Polgári 
Kör részéről ideiglesen felajánlott hivatalos helyi
ségnek a közgyűlés által való elfogadásáról, eset
leges indítványok, Himnusz (közének). A közgyű
lésre a frontharcos és hadviselt bajtársakat haza
fias szeretettel hivja meg az Or3zágos Frontharcos 
Szövetség Szarvasi Csoportja.

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg

bízhatót, olcsón csak KOPSTE1N Bútoráru

házban, Békéscsaba, Andrássy út 25. vásá

rolhatunk.
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Pompásan érezte magát. És a lelke vala
hogy csordultig telt. Elhatározta, hogy ennek a 
napnak a betetőzésére — kost was kost I — 
egyszer valami nagy könnyelműséget követ el. 
A nagyurat fogja játszani.

— Kérek egy elsőosztályút Budapestre!
— tett le hanyagul egy ropogós száz pengőst a 
jegypénztárnál. No, mi az. mi az ? — csak nem 
gondolja, hogy második osztályon fogok utazni !

Kevesen utaztak. Különösen az első osz
tályon. Jött a kalauz.

— Legyen ma ennek is egy jó napja ! — 
mormogta magéban Makszi úr. Azzal egy öt 
pengőst csúsztatott a markába.

— Legyen rá gondja barátom, hogy senki 
se zavarjon.

— Igenis, méltóságos uram ! — hajolt meg 
mélyen a kalauz.

A nőknek rettenetesen tetszett az eredeti 
emberke. Nagyokat mulattak rajta, még utólag 
is. Csupán Ányos Pali bátyánk, a konzervati
vizmusnak és az óvatosságnak ez a tiszteletre
méltó megtestesítője élt bizonyos fenntartásokkal.

— Azután megbízható ez a te embered 
száz százalékig fiam ? — kérdezte.

— Hogy érti Pali bátyám ? — értelmet- 
lenkedett Október.

— Hét úgy n i: politikailag .. . meg az 
irodai hűséget illetőleg. Látom, hogy szinte va
kon rábízol mindent. És túlságosan is gavallér 
vagy hozzá. Nem félsz, hogy egyszer csalódni 
fogsz benne! ?

Október megrázta a fejét és élénken vá
laszolt :

— Értek valamit a lélekanalizishez is, hi
szen eleget foglalkoztam vele. De állandóan szük
ségem van rá ! Úgy is, mint ügyvédnek, úgy is, 
mint írónak. Makszí'az én számomra nemcsak 
egy rendkívül értékes irodavezetőt, de egy nem 
kevésbé értékes ember- és lélektanulmányt is 
jelent. Ö száz százalékig megerősíti, sőt igazolja 
azt a teóriámat, hogy minden embert egyénileg 
kell kezelni és ha hozzáértő kézzel nyúlok egy 
másik lélekhez ! azt hozok ki belőle a saját lel
kem számára, bizonyos fokig, amit akarok I — 
A Makszi egy végtelenül intelligens, melegszívű, 
de kolerikus kedélyhullámzású ember. Néha túl- 
gyorsan határoz és túlgyorsan cselekszik. Ami
lyen éleslátó és ha kell : ravasz, — épen olyan 
hiszékeny és beugratható is tud lenni. Az őszi
rózsás forradalom idején én épen felgyógyultam 
sebesülésemből egy kórházban, a Makszi pedig
3 hkvi tanulmányi szabadságon volt otthon, a 
frontról. A sors egy budapesti katonai irodában 
összedobott bennünket, két tartalékos tisztet. Én 
százados voltam, ő főhadnagy. Észrevettem, hogy
— mint annyi sok ezren — hajlandó ő is meg
szédülni — és pedig érdek nélkül, jóhiszeműen

— az ismeretlen, veszedelmes irányban. Miután 
láttam, hogy őszintén vonzódik hozzám és hall
gat rám, elhatároztam, hogy megmentem ezt a 
lelket. Elkezdtem vele foglalkozni. A lelkére be
széltem. Felnyitottam a szemét, hogy ez igy nem 
maradhat. A nemzet most olyan, mint egy ki
merült nagybeteg szervezet és lélek. Lázálomban 
van. Vergődik. Kilengések és reakciók fognak 
következni. Próbáljuk megtartani a lelki egyen
súlyt ezekben a nehéz időkben. Ahány épen 
maradt lélek — annyi egészséges új atom és 
vérsejtecske a majdan eljövendő új Nagy-Ma- 
gyarország organizmuséhoz. Amelyik épen olyan 
lesz, épen olyannak kell lennie, mint a régi volt. 
Vagy talán nem volt jó a régi Nagy-Magyaror
szág ? — kérdeztem.

Makszi szeme könnybelábadt.
— Dehogy nem I — mondotta. Az apám 

egyszerű zsidó fakereskedő volt egy tiszaparti 
nagyközségben. Mégis megválasztották a jó ma
gyarok községi bírónak ! És engem is ki tudott 
taníttatni. És van odalent egy kis házunk. 50 
hold földünk is .. . Becsületes munkával szerezte 
az apám. Soha nem csalt meg senkit. Szerették. 
És ő is fanatikusan szerette mindig ezt a kis 
magyar mezőt I

— Hát lássa fiam I — mondottam — sze
resse maga is ! Ne hallgasson senki másra, csak 
a saját lelkiismeretére, meg egy kicsit reám is, 
higgadtabb öreg bajtársára I A Makszi ma em
léklapos, tartalékos főhadnagy és a szive mélyén 
hálás nekem a jó tanácsomért.

(Folytatása következik.)



F r i s s  k é s z í t é s ű  TENNISZÜTŐK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

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

— Nagysikerű vizsgahangverseny az Árvaház 
dísztermében. Dr. Kácser Rezsőné zongoranö
vendékei Havranek Vilmos hegedűművész hege
dűnövendékeivel együtt szerdán este az Árvahéz 
dísztermében nagysikerű vizsgahangversenyt ren
deztek, amelyen a közönség igen szép számban 
gyűlt össze és lelkes tapsokkal honorálta a sze
replők ügyességét és igyekezetéi. Dr. Kácser Re
zsőné egyéniségét, sok lelki finomságot eláruló 
előadásmódját is magukon viselik törekvő nö
vendékei, akik között Szelényi Kató sokaligérő 
tehetség és az előadott zongoraszámok finom 
átélése jó szivéről tesz bizonyságot. Fenyő Gyöngyi, 
Frecska Ilona, Pándi Ilike egy év nagy munká
jának szép eredményét igazolták, Springer Vera, 
Gutmann Manci alapos tudása mellett Simon 
Marika és Simon Klári mutatták be ügyességü
ket. Kácser Zsuzsi Chopin-darabot adott elő Ígé
retes tehetséggel. Havranek Vilmos tanítványai 
közül a kis Demeter Janika mutatkozott be el
sőnek és bátorságával, lendületes készségével, 
sok precizitással és nagy igyekezettel mutatta be, 
hogy rövidesen ura lesz hegedűjének. Mauthner 
Ferkó, Meitner Imre és Klein György tiszta tech
nikájú és ügyes gondolatfűzésű szereplései kö
zül Mauthner Anikó vált ki sokatigérő, meleg
tónusú és sok érzést, nagy tudást és erős aka
ratot eláruló játékával. Seitz D-dur hegedűverse
nyét játszotta el nagy művészettel, a tiszta zene 
magasságaiba elérő lendületes átérzéssel és vir
tuóz technikával. Róla még sokat hallunk, ha 
tehetsége a szorgalommal párosul továbbra is. 
Mazas háromtételes zongoranégyesének előadása 
sok finomságot nyújiott és az előadókat ezért 
külön dicséret illeti. Örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy dr. Kácser Rezsőné a szarvasi zongoraok
tatás, Havranek Vilmos pedig a hegedűoktatás 
terén nagy és páratlan munkát végeznek és fá
radozásukért, munkálkodó kulturális készségük
ért városunk zenei életében elért nagy érdemei
kért a szülők és a zene barátainak köszönetét 
és legteljesebb elismerését érdemlik.

— Segélyt kapott. Lévai György békésszent
andrási lakos három elhullott haszonállata pót
lására a vármegyétől 100 P segélyt kapott.
w w w w w w w w w w w w w w w w w

M e g j e l e n t

Dr. OETKER
fényképes receptkönyvé

nek III. kiadása
a magyar szájíznek megfelelő legújabb 
receptekkel, melyet kívánságra ingyen 

és bćrmcnlvc küldi:

Dr. O ETKER-gyár
Budapest, VIII., Contl utca 25.

Dr. Raffay Sándor püspök vezette 
az idei érettségi vizsgálatokat
Két kitüntetéssel, hat jelesenf kilenc jól érett

A szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter gim

názium érettségi vizsgálatai június hó 11 —14. 

napjain folytak le. A vizsgálatokat maga a ke

rület nagynevű püspöke; dr. Raffay Sándor 

vezette, ki ebben az esztendőben ülte meg 

érettségi vizsgálatának 50 éves évfordulóját. 

A kormányt dr. Mauritz Béla tud. egyetemi 

tanár képviselte. Vizsgáztató tanárok voltak az 

egyes szakkörökből: Keresztesi Lajos, dr. Nádor 

Jenő, Tótfalusi Aladár és Wagner Géza. Utóbbi 

egyben ennek az osztálynak a főnöke is. Az 

eredmény magasan felülmúlta az átlagot, mely

ről maga a kormánybiztos, mint kiváló tan

ügyi férfiú a legteljesebb elismerés hangján 

nyilatkozott. A vizsgálatra jelentkezett 30 tanuló 

közül 29 sikerrel állottá meg a helyét. Közülük 

kitüntetéssel: Bartos György és Breitner Ist

ván, jelesen : Gerő Tibor, Harsány! Béla, Szent- 

péteri Géza, Nyiri Zoltán, Weisz Magda és 

Wieland Olga, jó l: Akossy Ernő. Bajay László, 

Erdélyi Lajos, Lestyán G. Márton, Meitner 

Imre, Müller Pál, Stauffer Ernő, Tótfalusi Pál 

és Vida Kálmán. Általánosan érettek lettek: 

DautHk József, Csaba Ernő, Demcsák István, 

Fischer Endre, Kapuszta György, Kollár And

rás, Kovács Libor, Lóderer Gyula, Melis Mi

hály, Tóth Ferenc, Török Miklós és Udvardy 

Andor. A fiúkhoz a vizsgálat végeztével az 

elnöklő püspök szólott, mig az ifjúság nevében 

Bartos György mondott köszönetét a vizsgáló 

bizottságnak és Breitner István búcsúzott el 

az alma matertől. Este az érettségizettek az 

Erzsébet-ligetben rendezték meg a szokásos 

bankettet.

— Állatbetegségek. A legutolsó állategészség
ügyi kimutatás szerint járásunkban a következő 
állatbetegségek fordultak elő : lépfene Szarvason 
egy tanyában, rühösség Öcsödön egy tanyában, 
sertéspestis Békésszentandráson egy majorban. 
Kondoroson három majorban, Öcsödön 3 udvar
ban, 8 tanyában és 2 majorban. Sertésorbánc 
Szarvason egy udvarban és 2 tanyában.

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

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

— Szerzöi-est Öcsödön. Bajkay Lajos öcsödi 
költő és Váczi Dezső dalszerző a múlt héten 
rendezték meg Öcsödön szerzői estjüket szép 
siker mellett. A műsort dr. Schauer Gábor fő
szolgabíró hangulatos beszéddel nyitotta meg, 
majd előadásra kerüllek a két öcsödi szerző 
dalai. Szarvasról Oncsik György és János sze
repeltek a műsoros-estén.

— Kézimunka és rajzkiállitás. A szarvasi ál
lami polgári leányiskola rajz- és kézimunka ki
állítását nagy érdeklődéssel szemlélték meg a 
szülők és az érdeklődők. A csinosan megrende
zett kiállítás a tanárok helyes irányvezetését és 
a növendékek ügyességét igazolta. Különösen a 
magyar motivumú diványpárnák és díszítések 
érdemelnek dicséretei. — Az ég. h. ev. elemi 
iskolák az Árvaházban rendezték meg rajzkiál- 
lilásukat. Sok kedves és ügyes rajzot és slöjd- 
munkát láttunk. Dicséret érte a tanítóságnak.

— Leesett a kerékpárjáról. Karai Bálint Öcsöd 
községi kézbesítő hivatalos úton kézbesíteni járt 
a tanyák között. A Körös gátján kerékpárja alatt 
a föld beszakadt és Karai n mélységbe zuhant 
és súlyos zúzódásokat szenvedett. Orvosi gyógy
kezelés alá vették.

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

^  alkatrészek és gumik mindenféle gyárt- 
mányban

qJ
^  I dinamó és carbid-lámpa

o i
I javítás jól és olcsón a legrövidebb idő alatt

ó i .................................. ...  ,  ..............

^  I DÁN KO műszerésznél Szarvas, Árvaház.

A folyó hó 7-én délelőtt 9 óra tájban a 

sertéspiacon vitéz Tóth János úr által édes

atyámra vonatkoztatott kifejezések feletti fel

indulásomban használt kijelentéseimet vissza

vonom és sajnálom a történteket.

Szarvas, 1935. június 14.

Cséke Mihály.

D á e v t A r  A u n l a  értesíti mélyentisztelt 
■ Ó / Ü l d  vendégeit, hogy bor
bély- és fodrászüzlctét I. kerület, 102. szám alá
(Terényl-ház) helyezte ál. Nagyrabecsült vendégei

nek további szives pártfogását kéri.



H E T E N K É N T
ltja j OROSZ IVÁN

Virág a vázában
Valami csendes fájdalom önt el, amikor befüg- 

gönyözöű nyári szobák, vagy napsugaras verandák 
asztalain leszaggatott virágokat látok hervadni. Ra
jongója vagyok a természetnek, igaz barátja vagyok 
minden fűszálnak, bogárnak, órákig el tudom hallgatni 
megfigyeléseim közben egy-egy tücsök víg szerelmi 
dalát, vagy a körösparii nádas suttogását. Sok szép* 
séget találok nemcsak a ligeti fiilmilék kardalában, 
de a nádi-veréb csattogó hívásában, amelybe oly pom
pásan vartyognak bele a gazdagtorkú kecskebékák. 
Nagyon szeretem a pipacsos-szarkalábas mezőt, a 
szókébe sárguló búzatáblát, a kiskertemben viiágozni 
készülő jukkái, a rózsákat és a látogatókat. Nagyon 
szép egy leszedett rózsacsokor is, de ebbe van va
lami fájdalom, van valami szomorú, amely megtöri 
a tiszta örömöket, ami gyászt húz a természet szép
ségei fölé. Gyönyörű látvány egy csokor rózsa dí
szes japán, vagy székely vázában, de még szebb a 
rózsabokrok tetején egybeboruló rózsalömeg, mely 
ontja dús illatát az orrok és a csillagok felé. A vá
zában hervadó virág az eltemetett álmok, a soha va
lóra nem váló elgondolások, a rabságra ilélt eszmék 
szomorú lükre. Az illata fáradt és eltűnő, a színe 
sápadt és megtört. A vázába, gomblyukba kitűzött 
virág az elmúlást juttatja az eszembe. Mennyivel más 
a rózsafa tetején hervadó virág természetes hullása. 
Ebben benne van az elmúlás, de benne van a fel
támadás is. Ott látom rajta az őszt, a nyárvég szo
morúságát, de olt látom rajta az új tavaszt, mely majd 
új virágot hoz a régi ágon. De a vázában maradt ág 
szároz kóró, ami még tűzre sem való. Szerelem az 
árokpart sokszáz féle apró növényeit, bogarait külön 
egyéni szépségeikkel, külön világaikkal. Szerelem a 
méhecskét, még ha megszúr is, szerelem a liliomot 
még ha el is kábít, szeretem a suttogó nyárfát, még 
ha pesszimistábbá is lesz és szeretem a jegenyét, 
mert magasba emel égfelé húzó szilfldségével. Szere
lem a nádal, amely nóderékkénl hajlong a csendes 
szélben, szerelem a súlyom csillagtermését képzeli ti
tokzatosságával, a planktonok, limnofllák, heloflták 
sokféleségét És ezek közöli ott van a vízinövények 
királynője, a tündérrózsa. Kedves ismerősöm ő du
nántúli mocsarakból, a Kis-Balalon csodás világából. 
Hevesen tudlák eddig, hogy a Holt-Körös egyik ágá
ban már ötven év óla színién virul ez a csodálatos 
növény, a nílusi lótuszok unokatestvére. Az Anna- 
liget nemesgondolkodású tulajdonosai telepítették ide 
vissza az Alföld környékén most már szinle isme
retlen növényi és a lündérrózsa ötven éven ál dacolt 
a viszontagságos időjárással, a szárazsággal, a sok 
természeti mo'slohasággal. Minden évben több alka
lommal meglátogattuk ezt a telepet természetbúvár és 
barál ismerőseimmel, barátaimmal A hire messze el
jutott és tanárok, tudósok jöttek Debrecenből, Oros
házáról, Szegedről a megtekintésére és tanulmányo
zására. Csendesen legelésző tehenek bámulták meg 
a víz partjáról, de nem bántották, halászemberek jár
lak arra, de félrevonták hálóikal, csónakjaikat, nehogy 
megsértsék, mindenhova eljutó csintalan diákgyerekek 
járlak arra, de nem bántották. A töndérrózsa szép
ségének bája iiszlelelel parancsolt mindenkiben. Ha
talmas lemezlevelei ott terültek el a Kis-Körösben éve
ken ál és a vízililiom dús virágokai hozott hálaként 
e sok szerétéiért, mely állattól, embertől felé áradl. 
Sokan nem tudtak róla. De pár napja szórakozni vá
gyók csónakja odaért A szívtelenség, a könyörtelen
ség ötvenév múltával odatalált és a rombolás szel
leme kikezdte a Körös királynőjét, a lündérrózsát A 
magántulajdon közpréda lett, víg fürdőzők csónakon 
kirándulásokat rendeznek, de nem a csodálat és ter
mészetszeretet érzésével, hanem az önzés és a pusz
títás jelszavával Lelépdesik a tündérrózsa csodás vi
rágait, hatalmas leveleit napernyőnek használják és 
pár nap alatt megfosztva leveleitől, virágaitól áll ott 
kinn az elpusztított lündérrózsa, magával vive sok 
lermészelimádó álmái. Sir a lündérrózsa olt a szap
panos! kertek alatt és sírja a puszfilás szellemének 
tomboló kacajában a fájdalmak, a szépségek pusztu
lásának fajó énekéi. Egy álmatlan éjszakán átvettem 
a lündérrózsa fájdalmát és most is ég bennem e fáj
dalom elíörölhetedenül. . .  Ezért kellett ezl megírnom, 
siratva a pusztuló kincsei és remélve, hátha a hatóságok, 
a jószivek és emberek találnak módot a még meg
maradt tövek megmentésére.

I M A
45 éves találkozóra : irta és Szarvason 

a régi Vili. osztályosok tantermében egybe
gyűltek előtt elimádkozta Keresztesi Károly 
liszaszentimrei református lelkész 1935, 
június 8-án.

Nagy Istenünk, Atyánk a mennyben ! Hozzád 
emelkednek imádó érzéseink ez ősi iskolának 
falai közt, midőn a negyvenötéves találkozóra 
a régi tanulótársak itt most kegyelmedből egybe- 
gyültünk.

Örül a mi szivünk és a mi lelkünk felette 
igen örvendez, jó Atyánk ! hogy láthatjuk egymást 
újra annyi év után — hiszen negyvenöt esztendő 
nekünk roppant idő — és örvendezhetünk egy
másban mi, akik nemcsak korlársak valánk, 
avagy csak barátok, hanem sokkal több ennél: 
testvérek is, kiket keblén nevelt az áldott jó anya, 
ez ősi Alma Mater, e dicsőséges múltú s nekünk 
ma is olyan kedves főiskola.

Úgy érezzük most magunkat — Atyánk ! — 
mint a hajós, ki vészt és vihart kiállva szülőföldjére 
visszaérkezett és átölelheti újra örömkönnyek 
között rég nem látott kedves szeretteii.

Nekünk is otthonunk vollak e néma falak, 
melyek most hangosan beszélnek édes emlékekről, 
midőn itt ültünk a tudós tanárok lábainál s meg- 
fürdött lelkünk a tudományok meleg vizében, vagy 
midőn testileg is táplált ez iskola naponként meg
tálalva asztalán eledelünket, vagy mikor itt ját
szadoztunk vigan szaladgálva és örvendve ifjú 
életünk szép idejének. Hogyne telnék meg hát a 
lelkünk most a boldogság meleg érzésével a forró 
emlékektől és hogyne mondanánk meghajlott fővel 
is : „Ez a nap az nekünk, melyet az Ur rendelt, 
örvendeznünk és vigadnunk kell ezen1*.

Igen! örvendezünk mi — Uram — egymás
ban, hogy újra találkoztunk, hogy láthatjuk egymást 
s beszélhetünk elmondva, hogy milyen volt a meg
futott élet, hány tervünk valósult és hányszor 
csalódtunk vagy mit remélhetünk még, mig kegyel
medből élünk ? De örvendezünk — Uram — főké
pen Tebenned, ki nékünk ezt a találkozót adtad, 
hogy ez által is készíts bennünket a nagy talál
kozóra, amikor majd itélőszéked elótt kell meg- 
állnunk. Óh! mert Te őrzöttél meg gyermeksé
günktől fogva végig tanulói pályánkon s a férfikor 
küzdelmein át és gondviseled ma is életünket és 
Te vonsz számadásra is egykoron, miképen élünk. 
Éltünk-e nemcsak a földnek, hanem az égnek is 
s midőn földi hazánkat szeretlük, hivek voltunk-e 
ama másik hazához is, melynek ajtaját Megváltó 
Jézusunk nyitá fel előttünk, aki nekünk „útf igaz
ság és élet** az örökéletre. f '

Óh, de örömünk — Atyánk — most sem za
vartalan, mert megkeseríti lelkünket az a fájó tudat, 
hogy sokan nincsenek itten közöttünk, akikkel 
együtt tanultunk e főiskolán és együtt indúltunk 
velük az élet nagy iskolájába is, miután érett 
voltunkról már számol adánk. —Sokan meghaltak; 
sokan meg betegség vagy dolgaik miatt nem 
jöhettek el és nincsenek az élők sorában — egy
nek kivételével — jóemlékű tanáraink sem ; ők is 
megtértek a nagy pihenőre, a mesterek a Mesterhez, 
a tanitó a legfőbb tanítóhoz— Jézushoz, aki 
olyan nagy szeretettel nevelte e földön tanít
ványait. hogy a Szentlélek ereje által építsék to
vább az ő országát, amely nem e világból valő.—

Isten I Jó Atyánk I Áldunk mi téged kedves 
tanulótársainkért és tanárainkért, az élőkért és a 
meghaltakért, jelenvalófcért és távollevőkért, hogy 
őket minekünk adtad; az ő baráti szeretetükért 
és hűségükért, melynek melegével körülvettek; 
tanáraink fáradhatatlan munkásságáért, mellyel 
bennünket a vallás-erkölcsi életben nevelve a tu
dományokban elővitlek, hogy az élet iskolájában 
megállhassunk s emberi rendeltetésünket betölt- 
sük a munka mezején, a családban, a társada
lomban embertársainkkal és Istenünkkel szemben ; 
áldunk az ő életük örömeiért, melyben részeltetted 
őket; azokért az örömökért is. melyeket nekünk 
szereztek; a fájdalmaikért, melyekkel megpróbál
tad őket: életszövétnekünk lobogásáért, kiknek 
kiknek akaratodból még világit életünk és jóem
lékükért, melyet szivünk végső dobbanásáig nem 
fogunk felejteni.

És most Te is áldj meg bennünket, jó Atyánk I 
gondviselő kegyelmes Istenünk, mert mi a Te 
segedelmed nélkül szűkölködünk és úgy tanít a 
biblia s mi hisszük azt, hogy „minden jó adomány 
és tökéletes ajándék onnan felülről vagyon, mely

leszáll a világosság Atyjától, kinél nincs változás, 
vagy a változásnak árnyéka*4.

Áldd meg — Istenünk, Atyánk — ezl a főis
kolát, mely annyi kiváló embert adott már a 
társadalomnak, a hazának az egyháznak: tudó
sokat, költőket, művészeket, államférfiakat, a tár
sadalmi, egyházi és állami élet mozgató erőit, 
ma is hű fiait; áldd meg e néma falakat s az 
új épületet, hogy legyen az továbbra is a tudo
mánynak, a bölcsességnek és Istenfélelemnek 
kútfeje, áldd meg nyugalomban élő egyellen ta
nárunkat és szintén nyugalmazott tanulótársunkat, 
e főiskolának volt tanárját és igazgatóját az ő 
családjaikkal együtt, hogy boldog öntudattal élvez
hessék a jól megérdemelt nyugalmat; áldd meg 
az ifjú telterős tanári gárdát, rátermett vezetőjükkel, 
feladatuk betöltésében erővel, nevelő munkájukban 
hűséggel, értelemmel, bölcsességgel és tudomány
nyal, hogy ők is hasznos polgárokat nevelhessenek 
a társadalomnak, a hazának, az egyháznak ; áldd 
meg az ő családjaikat békességgel és örömmel, 
hogy velük együtt feleségeik is boldogok, gyer
mekeik pedig Islan és emberek előtt kedvesek 
legyenek ; áldd meg a mostani tanulóifjúságot, 
hogy komoly igyekezettel üljön a tudás fájának 
árnya alatt, hallgassa nyitott fülekkel bölcs taná
rainak oktatásait, azokat szivébe fogadja és erős 
akarattal készüljön a nagy küzdelemre, mely reá 
vár, az Isten nevében, aki az akaratával meg
egyező törekvéseket mindig megszokta segíteni.

És áldj meg — Istenünk — minket is, kik 
egykoron tanulóifjúság voltunk itt, áldj meg csa
ládjainkkal együtt; a meghallakat nyugtassad, 
„idvezitsed a Jézusért; nekünk élőknek pedig 
hanyatló napjainkhoz toldj még napokat, észten- 
deinkhez esztendőket, mindenekfelett pedig legyen 
meg a Te akaratod, mert mi tudjuk azt, hogy akár 
élünk, akár meghalunk mindenkor a Tieid vagyunk.

Áldd meg ezt a várost, mely e nagymullú 
főiskolának palrónusa; áldd meg ennek lakosait 
foglalkozás,faj,nem. kor és valláskülönbség nélkül; 
áldd meg asszonyait termékenységgel, leányait 
szűzies, tiszta erényekkel, ifjait és férfiait tetterővel, 
mindnyájunk szivét olthatatlan hazaszeretettel, 
hogy ha halárul az ezeréves haza központja, 
sziveik meg a honszerelemnek közepe legyenek.

Áldd meg az egyházakat, melyek a Te isme
retedet hordozzák és terjesztik a világosságot, ki a 
világ Világosságául adatott általad.

És áldd meg mindenható Isten I Golgota 
kínjait szenvedő szegény hazánkat is; áldd meg 
Kormányzó Urunkat övéivel együtt és az Ő kor
mányát, hogy bölcs értelemmel és nem lankadó 
erővel vezessék e hont a feltámadás felé s mivel- 
jed azt, óh népek Istene ! hogyha ma nagypéntekje 
van is szegény hazánknak, de legyen húsvétja is, 
mikor majd győzelmi dal zendül ajakán s szét
szórt csontjai egybemennek és megélednek. — Jó 
Istenünk I esedezve kérünk, szabad hazánkat még 
óh add vissza nékünk I Jó Istenünk I támaszd fel 
még egyszer a halálból ezt a mi szegény, szép 
Magyarhazánkat I Ámen I

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M im i

Olcsó nyaralás 
a Balaton mellett!

özv. Nórái Szabó Gyülúné. a neves iró neje Fonyód- 
fürdőtelepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4-3zeri étkezéssel 4’50 P. Gyermekeknek 

7 éves korig felár.
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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 I

Izsák J a k a b
M e z ő t ú r

Telefonszám: 59.



A jövő vasárnap lesz a járási Levente Egyesületek
évzáró sportünnepélye

Gáztámadás, ökölvívás bemutató, jelentő futárverseny, kerékpár, motor- 
kerékpár verseny, Leányszakasz ritmikus zenés gyakorlatai

— A multheti számunkban közölt 45 éves 
találkozók névsorából kimaradt Vitális István fő
iskolai tanár, egyetemi rendes tanár Sopron, ki 
elkésve érkezett a találkozóra.

— Majális Békésszentandráson. A Békésszent- 
andrási Gassner-Szőnyeggyár személyzete vasár
nap, június 23-án (rossz idő esetén június 29-én) 
majálist rendez a Kiserdőben. Belépődíj 30 fillér. 
A tiszta jövedelmet a Szanatórium javára fordítják.

— Leugrott a robogó kocsiról. Prifel Jánosné 
szarvasi lakos tanyájára igyekezett családjával. 
A Beliczei úton a lovak megbokrosodtak és ma
gukkal ragadták a kocsit. Prifelné leugrott a 
kocsiról és a kövezeten elterült. Igen súlyos sé
rülésekkel szállították orvoshoz. Állapota javul.

A gazdászok tornavizsgája. A szarvasi 
gazdasági tanintézet szombaton rendezte meg 
tornavi/sgáját a sporttelepen. A jelenvoltak meg
elégedetten fogadták az ifjúság ügyes szereplését.

— Az őszibarack nyári kezelése. A lóletű és 
hangya irtásáról ir a Növényvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket közöl még az ősziba
rackfa nyári kezeléséről, a zöldnyesésről, az alma
moly elleni védekezésről, a rózsa nyári metszéséről 
stb A dúsan illusztrált kél szaklapból, mely szines 
gyümölcsképet is közöl, egy alkalommal e lapra 
való hivatkozással a Növényvédelem kiadóhivatala 
(Budapest, Földmivelésügyi Minisztérium) díjtala
nul küld mutatványszámot.

— Nyári idényben, amikor bőven van gyümölcs, 
a család minden tagja szívesen fogadja, ha a 
háziasszony jó gyümölcskalácsot és egyéb hasonló 
kipróbált és olcsó süteményeket tálal fel. Ezért 
a magyar szájíznek megfelelő legjobb recepteket 
gyűjtötte össze a Dr. OETKER GYÁR FÉNYKÉ
PES RECEPTKÖNYVÉNEK 111. KIADÁSÁBAN,
amelyet ingyen és bérmentve küld bárkinek : Dr. 
OETKER gyár Budapest, VIII. Conti utca 25.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv-

ben június 14-től június 20-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Súlyán

János és Motyej Erzsébet fia János, Belez- 

nai Béla és Meregya Magdolna fia Ede-Béla, 

Zsabka György és Kondacs Mária leánya 

Erzsébet, Mcdvegv József és Balo^ Mária 

leánya Éva, Savrla Pál és Szlovák Mária 

leánya Zsuzsanna, Sárkány Mátyás és Filyó 

Mária leánya Mária. — Házasságot kötöttek: 

Opauszki Mihály Tomasovszki Máriával, 

Brusznyiczki Mihály Maginyecz Zsuzsanná

val. — Elhaltak: Brezsnyik Pálné Kiszely 

Zsuzsanna 39, özv. Osztroluczki Györgyné 

Paluska Mária 67, Hegedűs Jánosné Zrena 

Emma 34, özv. Grúber Györgyné Lestyan 

Anna 69 éves korukban.

— Rózsahegyi Kálmán harmincöt év után el
szerződött a Nemzeti Színháztól. Nagy Endre 
érdekes beszélgetést folytatott Rózsahegyivel, melyet 
a SZÍNHÁZI ÉLET legújabb száma közöl. Sok 
érdekes kép és olvasnivaló van még a Színházi 
Élet új számában. Darabmelléklet. Ára 60 fillér.

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

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

D ANKÓ műszerész
Szarvas, Árvaház. 

Kérjen árajánlatot!

A szarvasi Levente Egyesület e hó 30-án 

vasárnap egész napra kiterjedő programmal 

rendezi meg az immár hagyományossá vált já

rás levente egyesületeinek évzáró sportünne

pélyét, melynek kiemelkedőbb számait az aláb

biakban közöljük: 1. A járási Levente Egyesü

letek tömeggyakorlata. 2. Ökölvívás bemuta

tása, a vármegyei felügyelőség által adományo

zott ringen. 3. Jelentő futár gyorsasági verseny : 

gyalogos, futó, kerékpáros, lovas, motorkerék

páros. 4. Kerékpár, motorkerékpárverseny. 5. 

Rajverseny. 6. Levente leány-szakasz ritmikus

Károlyi János színigazgató ügyesen cgy- 
beválogatott színtársulata egy hét óta megérde
melt sikert sikerre halmozva tartja meg érté
kes és minden tekintetben kifogástalan elő
adásait a Színkörben. A Szarvason előző évek
ben vendégszerepeit színtársulatoknál sokkal 
értékesebb tagokkal, sokkal gondosabban meg
rendezett előadásokkal szerepel az együttes és 
a közönség a mai nehéz viszonyok ellenére is 
folyton fokozódó érdeklődéssel igyekszik tá
mogatni azt a művészi igyekezetei, amellyel a 
társulat igazgatósága és minden tagja szolgálja 
a színművészet szépért- és nemesért rajongó 
színházlátogató közönség kulturális élvezetét 
és szórakozását.

Szombaton és vasárnap az Én és a kisöcsém 
operett ment telt házak melleit. Hétfőn az Abbéban 
mutatkozott be a társulat, kedden Egy görbe éjszaka 
előadását nevette végig, szerdán Tied leszek, csütörtö
kön Szeressen kedves operettekben szórakozott el a 
közönség. Az ügyes és a rendezők készségét minden 
jelenésben eláruló rendezés. A változatos, szindús és 
hangulatos díszletek pompás keretet adnak a színmű
vészek összhanyos és egyénileg is kitűnő játékának. 
Különösen ez összhatás, az összjáték emlitésreméltó 
amelynek szinességét az egyéni játékok sokoldalúsága 
festi alá. Komáromy Piri a vérbeli művészek közül való, 
teljesen otthon van a színpadon, sokoldalú, kedves és 
finommodorú' művésznő. Boross Ica bájos megjelenésű, 
fess primadonna, kellemes hanggal, pompás tánccal, 
gazdag ruhatárral. Pallay Polett kedves modorával, 
finom játékával, D. Gyürlw Rózsi igazi színészi rutin
nal, sokoldalúságával. Miskolczy Panni kedves meg
jelenésével tűntek ki. Kapossv Olga. Vértes Károlyné,

zenés gyakorlata. 7. Birkózó szakasz bemutatója; 

birkózás, partertorna, gúlák. 8. Levente tűzoltó 

szakasz bemutatója. 9. Az oktatói kar gáztá

madás bemutatója gázálarccal, ködösítő eszkö

zökkel, fuffancsokkal stb. 10. Este: a Levente 

Otthonban műsoros est. A részletes műsort a 

falragaszokon közli az egyesület. Úgy a sport- 

ünnepélyen, valamint a műsoros-esten belépő

díj nincs 1 Szarvas nagyérdemű közönségét 

ezúton is magyaros szeretettel hívja meg a 

Levente Egyesület vezetősége.

Tatai Ica, Surányi Annus kis szerepeikben is jók vol
tak. Kazal László jó megjelenésű, ügyesen, finoman, 
megnyerőén játszó művész, Kurucz Ernő meleghangú 
énekes. Szabó Sándor pompás táncos, kedves és meg
nyerő humorával lopta be magát a közönség szivébe, 
Halasy Iván ügyes táncaival, Vértes Károly aranyos 
kedélyével, pompás jellemábrázolásával tűntek ki. 
Garamszegi Dezső közvetlen megjelenésű színész, Gero 
István jellemábrázolása érdemel dicséretet, Zóni László 
Vermes Andor, Fodor István is jól beleilleszkednek az 
együttesbe. A zenekar simuló és összhangzatos játéká
ért Padoss Dezső karnagyot illeti elismerés. A szép és
gördülékeny előadásokért az igazgatóság a legteljesebb 
elismerést érdemli és hisszük, hogy a legszebb dicsé
retet a közönség fokozódó kitartó érdeklődése adja meg.

A színház heti műsora:
Pénteken : Muzsikusok.
Szombaton : Ma éjjel szabad vagyok. Csak 

felnőtteknek.
Vasárnap délután : Én és a kisöcsém.
Vasárnap este: Ma éjjel szabad vagyok.
Hétfőn : Lovagias ügy (bérlet).
Kedd: Tabáni orgonák (bérlet).
Szerda: Dorozsmai szélmalom (bérlet)
Csütörtök : Luxemburg grófja (bérlet).
Péntek : Egy nő, akinek múltja van(bérlet)
Szombat déftitán fél 5 órakor olcsó hely- 

árakkal Egy görbe éjszaka.
Szombaton este Viki (bérlet).
Vasárnap délután fél 5 órakor olcsó hely

árakkal Tied leszek.
Vasárnap este Viki (bérletszünet).

ő 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!

KOPSTEIN

Meleg színházi estéken szereti meg mindjobban 
a közönséga színészeket

Pompás előadások, ügyes rendezés, szép díszletek, jó zenekar



A hídra hajtott a kocsival és a hídról a Körösbe 
vetette magát

Csak este találtak reá, de akkor már halott volt

A mull héten megrendítő és szo
katlan módon elkövetett öngyilkosság 
történt Öcsödön. Demjén Imre jómódú 
öcsödi kisbirtokos előző nap baráti 
körben szórakozott és jókedvűen kelt 
fel. Dalolgatva fogta be a lovakat a 
kocsiba, majd felült a kocsira, hogy 
kimenjen a tanyára. Amikor a lovak 
a körösi hídra értek, Demjén Imre 
megállította őket leszállt a kocsiról és

a Körösbe vetette magát. A habok 
azonnal elnyelték a kisbirtokost és a 
parton álldogálók azonnal a kimenté
sére siettek, de nem találták meg. 
Csak késő este sikerült a vízből ki
hozni a hulláját. Tettének oka ismeret
len. Az ügyézség a vizsgálatot azon
nal elrendelte és a temetésre az en
gedélyt megadta. Nagy részvét mellett 
temették el.

— Házi lövószverseny. A Szarvasi Polgári 
Lövészegyesület vasárnap tartotta meg háziver
senyét a következő eredményekkel: 1. Megnyitó 
verseny (állva): 1. Várkövi János 5/40, 2. dr. 
Medvegy György és dr. Ribárszky Pál 5/31. 2. 
Frontharcos verseny (ülve): 1. Galó Mihály 2/40,
2. Inczédy Lajos 5/40, 3. dr. Ribárszky Pál 
5/37 ponttal. 3. Főverseny (5 lövés fekve 5 ülve) 
1. Inczédy Lajos 10/83, 2. Haviár László 10/80.
3. Szappanos Samu 10/80. Vigaszverseny : 1, 
dr. Ribárszky Pál 5/45, 2. Bankó Sándor 5̂ 44, 
3. Molnár Béla 5/40 ponttal. A szokottnál gyen
gébb eredmények a nagy hőség és a szél követ
kezményei. A vasárnapra tervezett járási versenyt 
nem tartják meg, annak időpontját később közli 
az egyesület vezetősége.

— Szekfű Gyula: „Három nemzedék és ami 
utána következik* című híressé vált könyvének 
új kiadása jelent meg, kiegészülve * a Trianon 
utáni nemzedék történetével. Szekfű Gyula az 
elmúlt három liberális nemzedéket Széchényi ér
tékrendszeréhez mérve veszi éles kritika alá, a 
szellemtörténetirás modem eszközeivel. Részlete
sen tárgyalja a nagy bukás előzményeit, bonc
kése alá veszi a nemzeti élet minden vonatko
zását, az irodalmi, gazdasági szociális élet, bél
és külpolitika minden eseményéi. Nemcsak elbe
széli az eseményeket, hanem igen magas filozó
fiai álláspontra helyezkedve, mintegy szemlét tart 
az események felett. Az előző kiadásokkal szem
ben e kiadás egy teljesen új részt, a trianoni 
magyarság történetét is adja. Szinte lehetetlenség
gel határos feladatra vállalkozott az izzó hazafi, 
hogy a világositás érdekében a történetiró tárgyi
lagosságával vegye vizsgálat alá a közelmúltat, 
helyesebben : jelen, szellemi irányait. Szekfű műve 
nagy jelentőségű azéri is, mert válságos időkben 
kell, hogy mindenki ismerje a válság létrehozását 
előidéző előzményeket, a közelmúlt történetét, a 
kibontakozás érdekében. Szekfű könyvének új 
kiadását Ízléses kötetben hozta nyilvánosságra az 
Egyetemi Nyomda. Kapható : Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében Szarvason.

— Szarvasi sakkozók Gyomán. A Szarvasi 
Sakk-kör vasárnap Gyomén az ottani „Márky" 
sakk-körrel mérte össze az erejét egy két fordu
lós mérkőzésen. A gyomai sakkozóknak igen jó 
hírük volt, a verseny alatt be is bizonyították 
tudásukat, mert Szarvast 17 : 9 arányban legyőz
ték. Mentségül szolgál, hogy szarvasi sakkozóink, 
öt tartalékkal voltak kénytelenek kiálJani, dr. 
Aszódi Imre, Kiinger Ferenc nélkül, akik az él
gárdához tartoznak, máskülönben játékosaink 3

órás fárasztó utazás után azonnal a sakktáblá
hoz ültek és igy összetörve, kifáradva nem bír
ták teljes tudásukat kifejteni. A párosítás és az 
eredmény ezek után igy alakult k i: dr. Bakos 
—Szirony 2 : 0, Kruchió—dr. Podany 2 : 0, Bácsi 
—Vitális 1 : 1, dr. Biró—Madarász, 2 : 0, Szilá
gyi—Dankó Pál 1:1, Szigethy—Székely 1:1, 
Benke—Dankó János 2 : 0, ifj. Tallér—Janurik 
1:1, Csapó—Hartmann 0 : 2, id. Tallér—Szap
panos 2 : 0, Beinschroth —Lapsánszky 1 : 1, Bács
kai—Korom 1:1, Krámmer—Lancsa 1:1. Ki
tűnően szerepelt Hartman : egyedül nyerte meg 
mind a két partiját. A versenyt vacsora követte, 
dr. Bakos László főszolgabíró üdvözölte a csa
patot, dr. Podany Pál főtitkár köszönte meg a 
szives vendéglátást. Gyoma valószínűleg két hét 
múlva ad revansot Szarvason.

— Kerékpárverseny Szarvason át A Magyar 
Kerékpáros Szövetség e hó 26--30 között rendezi 
meg ötnapos nemzetközi kerékpárversenyét, ame
lyen számos külföldi, osztrák, olasz, cseh, német 
és francia versenyző is résztvesz. Az ötnapos 
verseny során a versenyzők június 28-án reggel 
Kondoroson, Szarvason, Békésszentandráson és 
Öcsödön is áthaladnak.

— Tudomány, irodalom. A BÚVÁR Hermann 
Ottó száma. A Franklin Társulat népszerű tudo
mányos folyóiratának júnusi számát Hermann 
Ottó emlékének szentelte, akinek születése száza
dos évfordulóját a magyar tudományos világ e 
napokban ünnepli. Az ünnepi számba Hóman 
Bálint kultuszminiszter, Lambrecht Kálmán, vitéz 
Somogyváry Gyula irtak. A BÚVÁR nagysikerű 
első fényképpályázatának eredményéről írásban is, 
képben is beszámol a júniusi füzet, egyúttal 
pedig új pályázatot ir ki a természettudományok 
és a technika iránt érdeklődők számára.

A z üzlet lelke a reklám !
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Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás : reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

P U B L I K Á C I Ó
Föld haszonbérbe kiadó II. 84. és 111. 91. — Négy 

hold föld eladó IV. 193. Nád eladó 111. 145. — 
Föld eladó I. 166. Föld bérbeadó II. 404. — Magtárnak 
helyiség kiadó 111. 331. — Péva eladó II. 562. — Héz 
eladó I. 310. Here eladó IV. 37.. T. II. 112., II. 519.. 
T. VII. 36. — Tizenegy hold föld tanyával eladó T. II. 
257. -  Pótlék eladó 111. 172. -  Hóz eladó 11. 115.

Helybeli gabonaárak
Búza 16'---- — •
Tengeri !3'50 — —'—
Árpa — — 12 —
Zab . 13 — -- — —

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb bellivel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Azonnal kiadó Deák Ferenc utca 112. sz. 
alatt 2 szoba, konyha, kamra, pince, fás
kamra és padlásrészből, jelenleg üresen álló 
lakás.

. Különbejáratú szépen bútorozott 1—2 utcai 
szoba kiadó. Petőfi Sándor utca97. Bácskai ház.

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

■ Kedvező fizetést 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. Cim a kiadóhivatalban megtudható.

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

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

Márkás kerékpárok
minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P4ől I 

Legol csóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. | STEFÁNINÁL


