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Helyet az ifjúságnak
Irta: Molitorisz Pál.

Amikor a magyar nemzeli élet 
homlokára először íródott fel az uj 
jelmondat, a múlt század emberei 
kételkedve csóválták fejüket és nem 
hittek azokban az erőkben, amelyeket 
ez a történelem folyamán sokszor 
megismétlődő, de mindég újszerűen 
hangzó mondat rejt magában. Később 
amikor már többek ajkáró hangzott el 
a sürgető szó, amikor az egyre alakuló, 
lüktető élet kegyetlenül rácáfolt azokra 
az elgondolásokra, melyek irattárak 
és antikváriumok ódonságát lehelték 
magukból, az új emberek új mozgal
mát jó ötlet volt egyeseknek a maguk 
egyéni politikai, vagy egyéb céljaik 
szolgálatába beállítani. De ezek jártak 
a legrosszabbul, mert nem számoltak 
az új eszmék mérhetetlen kinetikai 
energiájával és csak akkor ocsúdtak 
fel. amikor a robogó eszme gyorsvo
nat sebességével ragadta őket magá
val és nem álhattak meg ott, ahol 
előre gondolták, — ekkor jöttek rá 
arra, hogy a fiatal háborús nemzedék 
több mint akinek gondolták, számolni 
kell vele, számolni kell azzal az erő
vel, amit magában rejt.

A történelem folyamán számtalan
szor beigazolódott az a tény, hogy 
akármikor és akárhonnan indul el új 
útra egy gondolat, feltétlenül lesznek 
ellenzői és ennek oka az erők szem- 
behelyezkedésének örök természeti 
törvényében keresendő. Nos hát a 
jelen esetben is hamar feltámadt az 
ellentétes áramlat, mely rajongó szó
noki tehetséggel tennen hirdeti, hogy 
paradicsomi élet volt a régi jó libe
rális korszak és hogy ez a mai meg
változott gondolatvilág soha sem fogja 
meghozni a népek igazi boldogságát.

Sokan vannak, akik harcot hirdet
nek az új eszmék ellen. De épen ez 
az a pont. ahol tévednek, mert az 
irányok életrekelése nem jelent harcot 
a múlt század emberei és a jelen fiai 
között, csupán újjászületés ez. Megis
métlődik ismét a természetnek egy 
másik nagy örök törvénye: az öregek 
elmennek és helyet adnak immár 
.azoknak, akikben több a munkakedv, 
az életszeretet. akik még keveset csa
lódtak, akikben éppen ezért sok az 
ideálizmus és akik a haladás útjára 
lépnek. Nem szabad tehát elfeledniök 
az öregeknek, hogy sok évvel ezelőtt 
ők is ilyenek voltak és ha ezt megér
tik, akkor nem fognak ellenfelet látni 
a saját és nemzete létért küzdő ifjú

ságban, hanem méltó utódokat.
Annak ellenére, hogy az új irány

nak sokan ellene vannak, a magyar 
fiatalság ügye rávetült nemzeti életünk 
égboltozatára. Az elkövetkezők során 
teljes mértékben a fiatal nemzedék lenni 
és élniakarásán fog múlni, hogy dia
dalra tudja-e vinni azokat az eszmé
ket és gondolatokat, melyekért sikra- 
szállt, vagy pedig sikertelen lesz min
den törekvés és az egész mozgalom 
semmivé válik.

Az indulás előtt azonban gon
dolja meg mindenki, hogy ez a harc 
nemcsak fiatal nemzedék első harca 
lesz az élettel, nemzeli ügy ez, győ
zelmével eyütt jár a magyar nemzeti 
állameszme diadala, bukása pedig 
hosszú élet s z í v ó s  küzdelmének csőd
bejutását és ezzel ezeréves nemzeti 
létünknek alapjaiban való megingását 
jelenti. Itt tehát csak győzni lehet, 
vagy meghalni. Harmadik megoldási 
forma nincs.

, Amikor azonban az egész ország 
cseng-bong a új jelmondat viszhang- 
jától nem szükségtelen, ha a harcra- 
menők körülnéznek egymás soraikban.

Szem közé kell nézni mindenkinek. 
Vajon tényleg minden „fiatalnak" he
lyet kell adni. Nincsenek közöttük 
olyanok, akikre csak annyiban alkal
mazható a „fiatal** jelző, hogy kopo
nyájukat éretlen kalászként magasra 
tartják. Nincsenek közöttünk olyanok, 
akik hangos jelszavakkal csak elin
dulni tudnak nagy célok felé, vagy 
legszívesebben parafaként úsznak az 
árral, de pontosan ott vannak, ahol a 
munka gyümölcsét osztják. Akik az 
egyetemes érdekeknek csak akkor 
akarnak szolgálatot tenni, ha abból 
közvetlenül és elsősorban nekik van 
hasznuk. A harcbaindulóknak ezek
kel számolniok kell, helyesebben le- 
számolniok, mert ha ezt a szelekciói 
más végzi el, úgy a kritika nagyon 
fájó és a seb, aini a magyar fiatalság 
becsületén eseti nagy nehezen gyó
gyuló lesz. A mai megnehezült élet
ben hely csak azoknak jár, akik bele
tudnak illeszkedni abba a keretbe, 
melynek neve: „korszerű nemzeti ál- 
lam“ ezeké a jövő, ezeké az élet, 
övéké a magyar egyén életének koro
nája az új Nagymagyarország.

Az állattenyésztés a szarvasi nép 
ősi foglalkozása

Száztizenhét tanulója volt a gazdasági tanintézetnek 
az elmúlt tanévben

Most jelent meg a szarvasi m. kir. 
Tessedik Sámuel Gazdasági Taninté
zet tartalmas és értékes értesítője Csa
bai Kálmán igazgató gondos és min
denre körültekintő szerkesztésében. Az 
értesítő 123 oldalon számol be az im
már országoshirű tanintézet elmúlt 
tanévéről, tanulságos é$ figyelemre 
méltó cikkekben mutatja be a nagy
nevű Tessedik Sámuel emlékezetére 
emelt közoktatásügyi intézmény egyéni 
működését, áldásos tevékenységét, az 
ország mezőgazdaságára és Szarvas 
lakosságára oly nagy fontossággal 
kiható munkálkodását. Az értesítő ve
zető cikke: Szarvas állattenyésztésé
nek fejlődése a legrégibb kortól nap
jainkig címmel avatott tollal, lendüle
tes előadás móddal, a szakszerűség 
minden kellékét magábafoglaló preci
zitással, hivatott készséggel tárgyalja 
a Körös mentén elterülő szarvasi ha
tár mindenkori lakosságának állatte
nyésztési kapcsolatait és működé
sét. A tanintézet két kiváló tanára: 
Kachelmann Curt, az állattenyésztés és 
Benczúr Béla-Lajos, a gazd. földrajz

és történelem tanárai lelkes figyelem
mel, a szarvasi nép és szarvasi táj, 
iránti nagy megbecsülő szeretettel állí
tották egybe az értékes cikket, amely 
képekkel, statisztikai adatokkal színe
sítve számol be a szarvasi ősi nép 
pásztorkodásáról, Tessedik neyelő 
munkájáról, a ló, szarvasmarha, méh, 
selyemhernyó tenyésztésről, az áílai- 
egészségügyről. Külön fejezet ismerteti 
az intézet személyzetét, majd a harma
dik részben az 1934—35. tanév törté
netéről kapunk tartalmas beszámolót. 
A meterológiai állomás kimutatásainak 
ismertetése mellett figyelemre méltók 
a statisztikai kimutatások, amelyek 
szerint a tanintézetnek 109 rendes és
6 rendkívüli, összesen 117 tanulója 
volt. Évvégi vizsgát 110 tett. A tanu
lók között 8 szarvasi volt, elszakított 
területről 8, más külföldi államból 1 
hallgató volt. Vallási megoszlás sze
rint 58 róm. kath. 36 református, 14 
evangélikus, 1 görög katolikus, 1 izra
elita. Előmenetel szempontjából jeles 
4, jó 12, elégséges 69 volt. Egy tan
tárgyból 9, kettőből 10, többől 6 nyert



elégtelen osztályzatot. Az utolsó feje
zet az 1935—36-iki tanévre vonatkozó 
tájékoztatói nyújtja, majd az iskolai 
tankönyvek vannak felsorolva.

H Í R E K
A bűnbak

Régi jó hagyományos szokás társadalmunk
ban, hogy a közéletben tevékenyen és önzetle
nül szereplő férfiakat nem mindig mérjük az 
őket megillető mérték szerint, ellenben annál 
többször gáncsoljuk őkett teljesen szubjektív ala
pokon, kizárólag apró<seprő egyéni érdekeink, 
hiúságunk és vélt sérelmeink alapján.

Ez annyira általános szokássá vált, hogy 
gondolkozóba estem: talán valóban az illető 
férfiakban van a hiba és nem a gáncsosko- 
dókban ?

Elhatároztam, hogy tanulmányozni fogom 
a kérdést.

Első tanulmányutam a szarvasi járási Le
vente-Egyesületek junius 30-i évzáró ünnepélyére 
vezetett. És megdöbbentő eredménnyel járt.

A gáncsoskodóknak igazuk van I
Mellékes, hogy mit jelent nemzetvédelmi, 

tömegnevelési és sport szempontból egy ilyen 
csodálatosan felemelő és szép látványosság és 
ünnepély, ami nálunk merőben reform.

Azért mellékes, mert az ilyesmi tudvalevő
leg magától jön létre. Vagy valamelyik kritikus 
szopta ki a kisujjából I

Ellenben micsoda dolog az, hogy Hollay 
Béla őrnagy úrnak nem méltóztatott személye
sen és azonnal az ezer különféle jogos és jog
talan páholy- és más hely igény lést a helyszínén, 
minden igény kielégítésével tapintatosan és gyor
san ejintézni ?!

Hiszen ez az ö feladata! Vagy nem ?!... 
És mindenki láthatta, aki olt volt, hogy unatko
zott. Mert semmi dolga és gondja nem volt! ... 
Csak épen, hogy nem aludt! . .  .

Hát ez kérem mégsem járja !
Sürgős elégtételt kérünk a megsértett tár

sadalmi rendnek! M. V.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason julius hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látja cl.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi rom. kát. 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 tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Esküvő. Biki Nagy Mancika és Gasztonyi 
József gimnáziumi tanár július hó 11-én. csütörtö
kön délután fél 7 órakor tartják esküvőjüket az 
ág. h. ev. nagytemplomban. (Minden külön érte
sítés helyett.)

— Eljegyzés. Szlovák Gizikét eljegyezte Pohánka 
Ödön ev. lelkész. (Minden külön értesítés helyett.)

— Címadományozás. Az igazságügyminiszter 
dr. Aszódi Imrének, az itélőbirák és ügyészek 
részére megállapított II. fizelési csoport jellegével 
felruházott szarvasi vezető járásbirónak a járás- 
bírósági elnöki címet adományozta.

— Előléptetés. A kereskedelemügyi miniszter 
Miron Lajos postafelügyelőt, a szarvasi posta 
volt főnökét, aki jelenleg a zalaegerszegi posta 
főnöke, poslafőfelügyelővé léptette elő.

— Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter 
Molnár Bélát, a szarvasi Tessedik Sámuel közép
fokú gazdasági tanintézet segédtanórát, okleveles 
gépészmérnököt, a műszaki tanszék vezetőjét 
rendes tanárrá nevezte ki.

— Előléptetés. Az igazságügyminiszter Tamás 
Zolién szarvasi jérásbirósági irodasegédíisztet 
jelenlegi alkalmaztatási helyén irodatisztté ne- 
vezle ki.

— Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter 
Balla István ideiglenes minőségű Írnokot a 
szarvasi gazdasági tanintézethez gyakornokká 
kinevezte.

— Negyed-százados házassági évforduló. Kellő 
Gusztáv a szarvasi ág. h. ev. egyházközség 
köztiszteletben és a hivek egyöntetű szeretetében 
álló lelkésze és felesége kedden ünnepelték meg 
házasságuknak huszonötödik évfordulóját. A min
denki által nagyrabecsült jubiláns házaspárt és 
családját tisztelői és barátai nagy számmal ke
resték fel és halmozták el jókivánataikkü!.

— Előléptetések. A Budapesti Közlöny szom
bati és keddi száma a következő helyi vonat

kozású előléptetésről számol be: A m, kir. 
kereskedelemügyi miniszter dr. Gyökössy Endrét, 
a Szarvasi öregdiákok Szövetségének egyik 
kiválóságát, a jónevű költőt, ki eddig a MÁV 
főtanácsosi elnevezéssel és jelleggel felruházott 
tanácsosa volt, a IV. fizelési osztály A. csoport
jának 3. fizetési fokozatába. Karcsai János 
szarvasi állomásfőnököt és főintézői címmel és 
jelleggel felruházott intézőt a VI. fizetési osztály
3. fizelési fokozatába és Felsővályi János óra
béres postamérnököt a X. fizetési osztályba 
postasegédmérnökké léptette elő.

— Halálozás. Kiss Sándor nagykőrösi gazdál
kodó 86 éves korában Nagykőrösön elhunyt. 
Temetése vasárnap délután ment végbe nagy 
részvél mellett. Az elhunytban Kiss Sándor a 
szarvasi ev. Luther tanitónőképző intézet igaz
gatója édesatyját gyászolja.

' — Elsején megkapták fizetésüket a községi 
tisztviselők is. A folyton súlyosbodó gazdasági 
helyzet a községi háztartásokat is igen érzéke
nyen sújtotta. Ennek tudható be, hogy Szarvas 
község már hosszú idő óta nem tudta rendes 
időben kifizetni $ tisztviselők járandóságait sem. 
Július elsejével a fizetések kiutalását az állam 
vette kezébe és elsején Szarvas község tisztviselői 
is pontosan megkapták fizetésüket a szarvasi 
kereskedők és iparosok nagy örömére.

— Közgyűlés. Az Országos Frontharcos Szö
vetség Szarvasi Csoportjának június 29-re kitűzött 
közgyűlése, mely a jelzett időben határozatkép
telen volt, e hó 7-én délelőtt 11 órakor lesz a 
Vigadóban megtartva. Ezúton is felhívja a veze
tőség a baj társakat, hogy ti közgyűlésen csak 
olyan indítványok lesznek tárgyalva, melyek a 
közgyűlés előtt 3 nappal az elnökséghez be 
lettek nyújtva.

— Ismét egy kósza hir. Szarvason se szeri 
se száma az állandóan forgalombahozott kósza 
híreknek. A hatóságnak is nagy gondot okoz a 
valódiság megállapítása. A minap az a hír ter
jedt el hogy egy Polonszky György nevű fiatal
ember a vízbe fulladt. Az elterjedt hir valótlannak 
bizonyult, mert a lapunkban már régebben közölt 
vizbefulladásokon kivül újabb szerencsétlenség 
nem történt.
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Pokoli módon szenvedtem az emberi ar
cok puszta látásától is, annál inkább a közel
ségétől. Egyedül a Nirvána látszott előttem 
kívánatosnak l Csak a férfigőg tartotta bennem 
az életet. Hogy az a démon ne lásson engem 
összetörtnek. És ne higyje, hogy megalázott I 
hogy kacaghat rajtam! Erős, egészséges fizikai 
munkához fogtam; szellemi munkából csak 
annyit, amennyi muszáj volt. Ősz volt 
Nagyokat úsztam a pompás hideg vizben . . . 
Vadászatokon strapáltam magamat . . . Jött a 
tél . . . Nagyokat korcsolyáztam . . .  El kezdtem 
újra bálozni . . . Pompásakat mulattam, becsip- 
tem s hajnalban már egészségesen *el tudtam 
aludni . . . Táncoltam . . .  Udvarolni kezdtem 
újra a szép asszonyoknak, lányoknak.^ Mond- : 
hatnám, hogy válogatás nélkül . . . Ereztem, 
hogy ebben a rettenetes tűzpróbában, meged- 
ződött a testem, a lelkem. Meg fogok gyó
gyulni ! — szorítottam össze keményen az 
ajkamat és öklömöt. Máris gyógyulok ? — ve
tettem fel dacos diadalmasan a fejemet. De a 
lelkemben hihetetlen hidegség és sötétség la
kozott. És azon belül is valami vaskézzel fog- 
vatartott, elnyomott nagy-nagy fájás ! Bosszút 
ál lan i az egész női nemen, ezeken a bestiákon l 
A megalázott, összetört, eldobott férfiszivekért 1

Tombolt bennem a komisz energia, a pogány 
dac, a feneketlen keserűség! . . . Elbolonditani 
a gyanútlan női sziveket, mint ahogy az enyé
met elbolonditották ! És azután eldobni őket, 
mint ahogy az enyémet eldobták. És rájuk ta
posni 1 És kacagni 1 . . .  kacagni í . . .

És akkor jött egy lány !. . . Honnan jött,
— ki tudia ? — Honnan jön az áprilisi verő
fény és rozmaring-illat ? ! Halk volt a lépése 
és a hangja . . . Ritkán hallottam mindkettőt,
— de utána hetekig muzsikáltak a lelkemben. 
Miért ? — nem eszméltem rá I Csak azt érez
tem, hogy kis keze érintésében csodálatos 
gyógyító balzsam van. Valami magnetikus flui- 
dum szalad fel tőle a szivemig és onnan min
dig kihesseget egy jó adag sötétséget. A lel
kem elkezdett újra mosolyogni. Bátortalanul. 
Azután az ajkam is. Kissé báirabban! Óh 1 
később már nem is titkoltam, hogy milyen 
nagyon-nagyon jó őt látni, vele beszélni, az 
illntos kis kezét összecsókolni. Csak a nagy- 
nagy lelki sebemet titkoltam, ami olyan varázs
ütése kezdett meggyógyulni. Egészségesen és 
kacagón zsendülni kezdett, mint márciusban 
az erdei tisztás, ahol eltűnik a jég, a hó és a 
friss kósza szél ujjongva csókolja végig az 
első primulákat, májfüveket! Hol volt már 
ekkor lelkemből a sötét dac, a kegyetlen, ko
misz elhatározás?! És még mindig nem tud
tam, hogy mi az az érzés, ami most már 
sűrűbben az útjába sodor engem és talán az 
ő forró és okos lelkét is telepatikusán hozzá
köti az enyémhez . . .  A legideálisabb jóbará

tok, qőt jópajtások lettünk . . .

— Úgy szeretem, mint a drága, aranyos 
kis húgomat ! — vallottam be neki rajongva. 
És valahogy olyan inspiráló hatással is van 
rám. Maga a legjobb kis barátnőm, az egyet
len édes kis pajtásom . . .  a titkárnőm, a kis 
Múzsám ! — mondottam rajongva, nem egy
szer. Megengedte, hogy néha hófehér kis le
ányszobájában meglátogathassam. O, milyen 
feledhetetlen szépek voltak ezek a kétheten
kénti egy-egy órás látogatások! Irodalmi és 
tudományos és telepatikus témákról beszélget
tünk. Ezek a gyönyörű órák mindig úgy elsu
hantak, mint egy tündér^lom perce I Hogy 
számoltam ezután újra két, hétig a napokat, az 
órákat, a perceket, amelyek újra hozzávisznek. 
Milyen valószínűtlen, drága öröm volt szá
momra minden yéletlen, vagy „szándékos vé
letlen- futó kis találkozás az utcán, a virágzó 
vadgesztenyesor, a kedves gömbakácsor alatt! 
Lehetséges-e az, hogy O jön ottan szemben ?
— gondoltam dobogó szívvel, felgyúló arccal. 
Lehetséges-e egyáltalán, hogy Ő él és van 
ezen a sáros, szürke földön?Hogy élés van.! 
Hogy rámmosolyog ! Hogy engem akaratlanul 
is meggyógyított! És hogy talán titokban ő is 
szeret engem? Nem-nem! Hiszen én magam sem 
vagyok egészen tisztában az érzéseimmel 1 — 
gondolkoztam. Csak azt tudom, hogy nagyon- 
nagyon jó ó t látni, a hangját hallani, az illa
tos kezét összecsókolni, vele lenni!
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M A G Y A R  G Y Á R T M Á N Y
Gyógyszertárakban kapható.

— Előléptetések a postánál. A kereskedelem
ügyi miniszter Horvélh József szarvasi postfőnököt 
postafelügyelővé, Győrbiró Sámuel postatisztet 
postasegédellenőrré és Szebellei Sándor posta
tisztet postaellenőrré léptette elő.

— Megkezdődött az aratás. Az idei aratás 
jóval Péter-Pál napja előtt megkezdődött. A búza 
és az árpa hirtelen beérett a nagy hőség miatt, 
úgyhogy mindenütt a legteljesebb buzgalommal 
folyik az aratás. A nagy hőség nemcsak sok 
aszályt okozott a búzában, de nagyon megviseli 
az aratókat is. A hirtelen bejött aratási idő a 
munkásokban is nagy keresletet idézett elő és 
alig akad földmunkás munka nélkül.

V E R S E K
SZÁMADÓ ERNŐTŐL 

KÖRÖSPARTJÁN

Köröspartján jóhajnalban 
Rózsarendet kaszáltam,
Még a harmat fel sem száradt, 
Szekeremre felhánytam.

Áthajtottam ötször-hatszor 
A békési gyöngy utcán,
Mégsem jött ki a szeretőm,
Az a csal faszívű lány.

De kijött más, szebb is, jobb is 
Rózsaszénám szagára,
Csalfa babám, Isten hozzád, 
Lehetsz akárki párja I

MESE A KINCSÁSÖ LEGÉNYRŐL

Csillagszemű Körös mentén 
Élt egyszer egy bojtárlegény. 
Rózsája volt, nótája volt,
Isten látja, de boldog volt.

De egyszer csak azt álmodta, 
Mennie kell messze útra.
Lesbe állni, földet hányni, 
György napján kincset találni.

Ment s a. kincset meg is lelte, 
De nem lelte kedvét benne.
Se rózsája, se nótája,
Bele is hótt búbajába.

Beiktatták új állásába 
a volt békésszentandrási plébánost

Dr. Domanek Pál plébános elbúcsúzott békésszentandrási híveitől

Domanek Pál békésszentandrási 
plébánost, — amint annak idején meg
írtuk — felsőbb hatósága békéscsabai 
plébánossá nevezte ki. A kiváló szó
nok a múlt héten búcsúzott el békés
szentandrási híveitől, akik nagyon fáj
lalják a kiváló egyházi férfiú távozását. 
Békéscsabai beiktatása vasárnap tör

tént meg fényes külsőségek között. A 
beiktatás a délelőtti misén történt meg 
és azt dr. Lindenberger János apostoli 
kormányzó végezte nagy papi segéd
lettel. Délben a Csaba-szállóban közös 
ebéd volt, amelyen lelkesen ünnepel
ték Békéscsaba új plébánosát.

Óriási érdeklődés mellett folyt le a leventék 
járási tornaünnepélye

Változatos és gazdag műsorban gyönyörködött a nagyszámú közönség
A szarvasi járás levente egyesületei vasár

nap a szarvasi Horthy-Miklós Spotelepen tartot
ták meg járási tornaünnepélyüket a közönség 
nagy érdeklődése mellett. A zsúfolt tribün állan
dóan nagy tetszésnyilvánítással kisérte az érdekes 
versenyt, amelyben a leventék sok szép ered
ményt értek el. A közönség meleg szeretettel 
fogadta a verseny minden egyes számát és öröm
mel fogadta a szarvasi leventék győzelmeit. A 
verseny eredményei a következők: 1) Rajverseny. 
A Járás legjobb raja". Kondoios csapata lett 2. 
Békésszentandrás. 3. Szarvas. 4. Öcsöd. 5. Csa- 
bacsűd. Levente Egyesület Vándordíj ezüst serleg. 
2) Atlétika: 100 méteres síkfutás. 1. Bankó 
11*9, 2. Zleszik 12, 3* Kugyela 12‘3 mp. SzLE. 
400 méteres síkfutás : 1. Zleszik 59*2 mp. SzLE.,
2. Melis 1 perc 3 mp. CsLE. 3. Koros 1 perc 5 
mp. KLE. 1500 méteres síkfutás: 1. Zleszik 4 
perc 8 mp. SzLE. 2. Luslyik. 4-szer 100 méte
res staféta. SzLE. 1. csapata 48'6, 2. Szarvas
II. csapata 49*3 mp. Magasugrás. 1. Zleszik 165,
2. Bankó 156. cm. 3. Slajhó SzLE. Versenyen 
kivül Pécsy 176 cm. Távolugrás: Versenyen kí
vül vitéz Pécsy 602. 1. Bankó 558. 2. Zleszik 
502. cm. SzLE. Súlylökés: vitéz Pécsy 11*80.
1. Melis 10’22, 2. Bankó 10*14 cm. SzLE. 
Buzogánydobás : 1. Babinszky CsLE. 26 egység
gel, 2.f Rónyai ÖLE. 24 egységgel, 3. Taskó 21 
egységgel. Kerékpárverseny táv 1200 méter. 1. 
Domonyi SzLE. 2. Sovány SzLE. 3. Rómer CsLE. 
Motorkerékpárverseny táv 2500 méter. 1. Szlre- 
hovszky oki. 3‘56*4, 2. Klenk 3'45, 3. Simkó
3*56*3 mp. Kisp usk a versen y : 1. Sinka B.sz.and-

rásiLE. 48 pont, 2. Brusznyicky 42 pont, 3. 
Urbán 39 pont SzLE. Kispuska levente oktatók 
részére: 1. Dr. Gémes 44 pont.2 .Bankó 43 egy
ség, 3. Bagi Bszentandrási LE. 42 egység, 4, 
Györgyjakab 40 pontegységgel. Ijlövészet levente 
leányok részére: Vándordíj 1 serleg, nyerte SzLE. 
leány ij-csapatü. 1. Pribelszky Mária, 2. Nemes 
Panni, 3. Barecz Anna SzLE. Ijlövészet leventék 
részére: 1. Gugolya Bszentandrási LE 20 pont,
2. Bagaméri Bszentandrási LE 18 pont, 3. Taskó 
Bszentandrási LE 14 pont. Jelentő futárszolgálat: 
Táv. 5 km. gyalogos 100 méter, futó 200 méter, 
kerékpáros 1200 méter, lovas 1500 méter, motor- 
kerékpáros 2000 méter. Idők: l.: 32*' 2. 29"
3. 1*46” 4. 2*38” 5. 3’2” Összidő: 7‘47". Be
mutató ökölvívás Brauner bíró vezetése alatt. 
Iskola ökölvívás: Gál Károly és Ujfalucky János. 
Birkózás : 1. Pável József, Laurenczy János. 11. 
Kriska, Szirony. Laurency Barna edző, bírásko
dása mellett. Este a Levente-Otthonban nagy
sikerű műsoros estét rendeztek a közönség szép 
érdeklődése mellett. A műsorban a regőscsoport 
szép magyar és irredenta dalszámokat adott elő, 
Nemes Panni, Pirbelszki Maca, Jasák Böske, 
Bertók Eta, Vitéz Pál és Zleszik Mátyás ügyesen 
szerepellek, Oncsik György magyar dalokat 
dalolt szépen, Fodor Ica, Kukavecz Juckó, Tusjak 
Böske, Dauda Cica, Dauda Pölyi, Korom Mihály 
és Brusznyicki János egy bohózat előadáséval 
varázsollak derűt. Bankó Pál szép hangján dalokat 
adott elő. Az előadás után az ifjúság még sokáig 
együtt maradt és kellemesen elszórakozotl.

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.
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— A kereskedelmi szaktanfolyam megnyitása.
Előző számainkban közöltük, hogy a helybeli 
kereskedelmi szaktanfolyam tanulmányi tanácsa 
több szülő kívánságára hozzájárult ahhoz, hogy 
a vezetése alatt álló kereskedelmi női szaktan
folyamot szeptemberben újból megnyitja és 
ezzel számos szülő részére lehetővé teszi, hogy 
leánygyermeke jövőjét egy olcsón végezhető 
pálya elvégzése által biztosítsa. A tandíj a 
jelentkezők számának arányához képest jóval 
alacsonyabb lesz, mint a múltban. A felvételi 
jelentkezések még folynak és a beiralasl a gim
názium igazgatója eszközli a délelőtti órákban. 
A pótbeiratások szeptember elején lesznek. 
Felvilágosítást készséggel nyújt a gimnázium 
igazgatója, ki egyben a tanfolyam vezetője is.

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

— Kirándulás Halásztelken. A szarvasi köz
ségi tisztviselők Péter-Pál napján Halásztelken 
kirándulást rendeztek,* amelyen igen szép szám
mal jelentek meg a tisztviselők és családtagjaik.
Délben közebéd volt az alkalmi sátorban. A 
jelenvoltak egy hangulatos kirándulás emlékével 
tértek este haza a városba.
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Friss készí tésű TENNISZÜTÖK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

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



H E T E N K É N T
Írja 2 OROSZ IVÁN

Ez aztán művészei
lóalakú Lonci, a fővárosi Bumba«utcai színház 

primadonnája a Pali meg a Janika cimü látványos 
rcvűopereü 150. előadása után kél hónapi szabad- 
ságra a francia Riviérára ulazolt — szól a fővárosi 
lap tudósllása és az olvasó örömmel veszi ludomá« 
sül, hogy akiről a lapok, a flzeíell reklámok, gaz« 
dag szózatait öntötték az olvasó nyakába naponta
— 150 este egymásután játszotta el ugyanazt a da> 
rabol. Á Lonci igy, a Lonci úgy . . és minden este 
ugyanazt a mosolyt erőltette magára a 24. képben 
és ugyanazt a láncot járta a 32<ben 150«szer egy« 
másuián, a próbákat nem is számitva. Loncikának 
könyökén jött már ki a darab és talán csak ezért 
nem került 151«szer előadásra és hogy meneküljön 
előle, azért ment kéthónapi szabadságra a mondain 
világ valamelyik találkozóhelyére. Sokan azt mond« 
Iák, hogy a színház kulturális intézmény. Ha ezl 
általánosítjuk, úgy a kultúra nevében minden emberi 
és észbeli mlvoltommal tiltakozom ezen állítás álla« 
lánosltásával szemben, mert semmiesetre sem lehel 
művészei az, hogy valaki — legyen az bármily 
alakzati és sexepüi szépségekkel megáldott egyén — 
150-szer szerepel egyazon darabban egymásután 
150 este, mégpedig olyan darabban, amely kétérlel« 
mü szavakkal, lábmulogatós görlcsoporlokkal van 
a szemnek és az érzéknek kilüzdelve. Nem lehet 
művészet az, ha a művésznő egymásután 150 este 
ellejli rátapadó művészlársával az áramvonalas 
langótáncot, a kétes értékű közönség zajos tapsai 
mellett De igenis művészet az, amit Thalia vidékre 
vetett papnői és papjai művelnek esléről<estére kis 
vidéki színházak, falusi vendéglők színpadjain. Az 
Ozlris énekektől nagy út vezet el az antik drámán, 
a renaissance színpadon, Pitoreff, Reinhardt művésze« 
léig, annyit azonban meg kell állapítani, hogy sok« 
szór és legtöbbször a vidékre vetett kóklerek, Apa
csoknak nevezett művészek sokkal többel lellek a 
művészetért és a szépért, mint főurak mulatlalására 
egybeszedell udvari színtársulatok. Ma is a vidéki 
színészet fennen hordja a kultúra zászlaját, amit bár 
sokszor nagy nélkülözések között, sokszor korgó 
gyomorral, de mindig idális és szent hevülettel visz« 
nek előre bohémos jókedvvel, belül síró, de kivül 
mindig mosolygó, álarcot hordó, lelkes vándorsziné« 
szelnk, Arrlechinóink, Hanswursljaink, graciosóink, 
clownjalnk, vagy népiesen elnevezett pojácáink. Mert 
műsorukban bár kénytelenek a csak felnőtteknek 
való malacságok mellett, a revűszinpadok lákolmá« 
nyait is eljátszani, de ezek között helyei talál egy« 
egy komoly dráma, egy«egy vigopera, egy«egy ha« 
zafías színmű, sőt irigylendő akarással nagy nem« 
zeű kincseinknek, a 5ánk«bánnak, az Ember lragé« 
diájának is közlői néha«néha. A művészet nemes 
szelleme feltör ezekből a sokszor lekicsinyelt embe« 
rekből, akik száguldó lélekkel emelik fel a hallgató« 
ságot a művészi magaslatokba esténkén!. Ez aztán 
művészei Egyik esle hőslenomak, másik este prózai 
színésznek lenni, minden este más darabban játszani, 
más szerepel alakítani úgy, hogy ne csak önmagá« 
nak szerezzen örömöt, hanem a sokszor fővárosi 
szemmel igényes közönség igényét is kielégítse. 
Nehéz anyagi gondokkal, éhező gyomorral az egyik 
esle operettben bárót, a másik este népszínműben 
koldust, máskor a drámában herceget, máskor meg 
az operában Boífmannt játszani, nem kismiska do« 
lóg. Színesnek, változatosnak lenni kis ruhatárakkal, 
amiket pompásan helyettesít a művészet, álmokban 
járni és álmokat ébreszteni rút megélhetési valóságok 
közöli nagyon nagy dolog és a sokszor primitív 
érzésű és gondolkodású naiv falusiak előtt drámái 
játszani szinte emberfeletfi cselekedet. De hiszen nem 
is emberek ők, hanem ókori félistenek, akik dacol« 
nak éhséggel fáradsággal, fittyet hánynak a világi 
dolgokra és örök bohémsággal álmodják be magú« 
kai Dohémia örökszép örömeibe, a költői és iróí 
képzelet fellegváraiba. Szívvel játszani csak ők tud« 
nak, a jó vidéki színészek minden este mást, revút, 
operettel, operát, drámát, amit csak előír az igazgató« 
ság. Lendületet pedig ehhez más nem igen adhat, 
csak a színészi elhivatottság, a kultúra iránti rajon« 
gás és az önbecsülés vonzereje. Mert bizony a gázsi 
kicsiny, a babér kevés, talán még káposztásává« 
nyílásra is kevés lenne, de azért elismerés akad

bőven. Meleg féríí és női lelkek álmodása, a mű« 
vészét szereidének meleg kapcsai, a szegények bol< 
dog kincsei: a szeretet, a barátság kisugárzásai 
meglermik az elismerés csillogó virágait is. Ha csak 
egy.egy meleg szóban, ha csak egy«egy mejegebb 
tekintetben is jutnak kifejezésre akkor is nagyobb értékek 
minden földi kincsnél .Jó vidéki színművészek ezekkel is 
magelégszenek,'meri ludják, hogy ha ők nem is 
játszhatnak el I50«szer egymásután egy darabol és 
az unalomtól elfáradlan nem is nyaralhatnak a francia 
Riviérán, mégis ők a vidéki magyar élet érdemes 
harcosai, akik a szebb magyar jövőt segítenek ki« 
építeni zsongó szavakkal, édes«bús dalokkal, álmo* 
dozó magasbalendülésekkel, dicséretet érdemelnek

-  Beküldött levél. Tekintetes OROSZ IVÁN 
úrnak. A Szarvasi Közlöny június 23-iki szá
mában olvasom „Virág a vázában” cimű cikkét. 
Engedje meg, hógy magamra ismerjek a csóna
kosban és az!, hogy én legyek a szívtelenség 
és könyörtelenség, aki ötven év múltával oda 
talált — miképen cikkében irja — s én legyek 
a rombolás szelleme, aki kikezdte a „Körös király
nőjét” a tündérrózsát. Hát olyan nagy bűnt 
követtem el a néhány szál virág letépésével ? 
Végtelenül sajnálom, hogy önnek olyan mély
séges fájdalmat okoztam, de ezt igazén nem 
akartam. Én csupán növénygyűjtői szenvedé
lyemnek hódoltam, hogy lepréselve megőrizzem 
a ritka virágot, amelynek édes testvéréi valóban 
legutóbb csak a Nílusban láttam. Nagy vétket 
nem követhettem el, mert akik látták a virágot, 
gyönyörködtek pompás színében, megcsodálták 
hatalmas leveleit s ha "embertársaimnak csak 
pillanatnyi örömet is szerezhetek, úgy vélem, 
inkább nemesen cselekszem, mint vétkesen. 
De kárt sem lettem semmiben, hiszen a szentesi 
országút menti Körös-ágból hoztam a virágot, 
olyan helyről, ahol senki sem tudott róla és 
talán nem is tudott volna soha. A virágot a 
Természet az embernek alkotta — szerény né
zetem szerint, — hogy gyönyörködjék benne 
akár mig gyökéren áll, vagy gomblyukába tűzve, 
ha szegfű, vagy Lotus comiculatus. Szeretem a 
poétákat és megértem a költő szavát: „Ha illatot 
kívánsz miért kell letépni a virágot. Barátja sok 
volt: füvek, fák, csillagok, felhők, madarak.- 
Milyen jólelkű emberek is élnek e földön : meg
siratják egyetlen szál virág halálát, megrikatja 
őket egy szirom lehullása, egy levél hervadása. 
Óh, ha poéták irányítanák az emberiség sorsát, 
ha valóraválnának a költők poémái; eljönne az 
emberiség renésszansza, a megértés s talán nem 
állnának országok, világok egymással szemben, 
ugrásra készen embergyilkoló gépek millióival 
Letéptem hát a virágot a pusztítás szellemé
nek tomboló kacajában. — „önzés és pusztítás 
szívtelenség és könyörtelenség." Amidőn igy 
aposztrofál, a kénytelenség rávisz arra, hogy 
refQsirozzom a csekélységemnek edresszált epi-
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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.
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telon ornanszait, ha talán ehhez jogom van. 
Ha egyszer erre jár mifelénk és ideje engedi, 
legyen kedves meglátogatni engem szerény haj
lékomban, hogy „szívtelen és könyörtelen“ mi- 
vollomat Írásban s az azokon levő pecsétekkel 
és aláírásokkal dokumentálhassam. Letéptem egy 
növénykét s fájdalmat okoztam önnek. Bűn. 
De miként Ön egy álmatlan éjszakán átvette a 
tündérrózsa fájdalmát, úgy én is átvettem, nem 
ugyan a tündérrózsa, hanem sok más, apró kis 
hervadt rózsák, mosolytalan kis virágocskáknak 
fájdalmait és szenvedéseit, amikor szibériai szél 
süvit ott künn a fehér éjszakában, ilyenkor gon
dolok rájuk, amikor jeges eső csapkodja a gyenge 
bimbókat, ilyenkor táplálom, melengetem őket, 
hogy dacolni tudjanak a sivár télben, hogy meg
érhessék a messze tavaszt, mint a .tündérrózsa. 
Föltárom Ön előtt sorozatos gonosztetieimel, 
szívtelen és könyörtelenséget, amiket a pusztítás 
szellemének tomboló kacajában szoktam elkö
vetni. A Lotus corniculatus pedig virágozzék 
nyugodtan, pompázzék díszesen hatalmas virágja, 
termelje buján csodálatos leveleit, mert profán 
kezem nem fogja többé érinteni nemes szirmait, 
mert aligha fogom mégegyszer felkeresni tündér- 
rózsa országét, a békák járhatatlan birodalmában.

Mindenkor őszinte tisztelője a „Csónakos/

*

A levelet örömmel, megnyugodva olvastam 
és teszem itt közzé. Sietek kijelenteni azonban, 
hogy Írásomban sem a fenti sorok Íróját, sem 
mást nem akartam sérteni. De úgy látszik, hogy 
a fenti sorok írója nem tudja, hogy amíg ő 
csak egy szál rózsát vett el, addig nagyon sokan 
kirándulásokat vezetnek a telt helyére és egész 
csokrokkal hozzák haza a tündérrózsa virágját, 
sőt utcai ablakaikat is díszítik vele. A sorok 
íróját pedig kérem, hogy természetszerető érzé
seit segítsen kiterjeszteni azokra is, akik barbár 
módon pusztitják a kincset. A tündérrózsa-fájdal- 
mat osszuk meg és ha társul jön hozzám az 
őrködés mellé, úgy a kirándulók pusztító szelleme 
rövidesen csodálattá fog átalakulni. O. L

Termeljünk több szálastakarmányt.
irta: Bóna József gazdasági gyakornok.

(Befejező közlemény)

Tavasszal a zöldtakarmányra, télen a szé- 
naetetésre fokozatosan térjünk ét, mert igy az 
állat szervezete a takarmányváltozást nem érzi 
meg s emésztési zavarok nem lépnek fel. Igen 
jó, ha a zöldtakarmányt felszecskázva adjuk 
állatainknak, mert igy könnyebben megrágja, 
megemészti és kevesebbet szór ki a jászolból. 
Különösen fontos a szecskázás, ha két vagy 
löbb különböző zöldtakarmányt összekeverve 
adunk állatainknak, mert a szecskázott és igy 
összekevert takarmányból nem képes az állat az 
izlelesebbet kiválasztani. Tőlünk északra fekvő, 
ejleltebb állattenyésztéssel biró magasabb mező- 
gazdasági kultúrájú államok gazdái különleges 
vegyszerekkel kezelve ranják el, vermekben s 
takarmánytornyokban, friss* zöld állapotban téli 
etetésre a nyáron kaszált zöldtakarmányokat, 
hazánk alföldi intenzivebb gazdaságai májusban 
őszi takarmánykeverékeket silókban, — takar
mánytornyokban, — raktározzák el, hogy július
augusztus hónapokban, mikor a rekkenő hőség
ben minden kisül, zöldtakarmányhoz jussanak 
állataink. Kisgazdáink, ha ezeket nem is teszik.

de legalább takarnánynövények fokozottabb ter
mesztésével igyekezzenek állataink termelőké
pességét fokozni. Ne felejtsük el, hogy a rét és 
legelő sokkal löbb csapadékot kíván, mint a 
szántóföld s az utóbbin helyes talajműveléssel 
(őszi szántás, növényápolások, talaj felső rétegé
nek porhanyóén tartása) sok nedvességet tudunk 
visszatartani, raktározni. Száraz éghajlati viszo
nyaink mellett kevés és az ápolás hiányában 
gyenge szénát szolgáltató rétek és legelők mellett 
igen célszerű szántóföldünk nagyobb terűidén 
termeszteni takarmánynövényeket. Minél több ez 
állal, annál több a trágya és nagyobb a termés. 
Alföldi gazdáink a szántó igen nagy részén ter
mesztik a gabonaféléket. Termeljünk a szántón 
az eddiginél nagyobb mértékben takarmánynö
vényeket, ezzel a talajban levő növényi tápa
nyagokat tökéletesebben kihasználjuk, termelé
sünk egyoldalúságát csökkentjük s silány kaszá
lóink és legelőink mellett gyengén fejlődött ál
latainkat jobb kondíciójúvá és nagyobb teljesítő
képességűvé tesszük.



Madách örökbecsű drámai költeményét 
„Az ember tragédiá“-ját adták elő a színészek

A  közönség meleg érdeklődéssel látogatja 
a Szarvason szereplő színészek előadásait

Köszönetnyilvánítás

Mindazon rokonoknak, ismerősöknek, kik 
édesanyánk, illetve nagyanyánk, dédanyánk 
elhunyta alkalmával részvétüket nyilvánítot
ták s a temetésén megjelenteknek ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Janurik és Machan 
V  családok.

— Gazdasági igazgatók és tanárok értekezlete.
A mezőgazdasági szakiskolák igazgatói és tanórai 
a múlt héten Pulnokon országos értekezletet tar
tottak. Az értekezleten a Szarvasi Középfokú 
Gazdasági Tanintézel tanórikara képviseletében 
Csabai Kálmán igazgató, Kachelmann Curt és 
dr. Gábos Dénes tanárok veitek részt.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben június 28-tól július 5-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Szilágyi 

János é.s Csankovszki Mária fia Mihály, Bor

gulya Mihály és Trnyik Katalin leánya Judit, 

Szebegyinszki Pál és Kohut Judit fia István, 

Valastyán János és Maginyec/. Zsuzsanna 

fia János, Osztás András és Borgulya Judit 

fia Pál, Melis György és Sovány Ilona fia 

''György, Skorka Mihály és Cziglédszki Mária 

leánya Mária. — Házasságot kötött : Mucha 

Pál Kovács Judittal. — Elhaltak: Pavlik Já

nos 55 éves, Barecz Mária 2 hónapos, Kon

dacs Mária 5 hónapos, Kolompár János 75, 

Nyemcsok Pál 18, Csicsely Mihályné Podani 

Judit 65 éves, Gombár Mária 2 hónapos, 

Tóth Czifra Mihályné Janurik Zsuzsanna 76 

éves, Fecske Zsibrita Pál 1 hónapos, Gilyan 

Mária 6 hónapos, Bük Adolf 71, Komár 

György 79, özv. Jancsó Jánosné Brusznyiczky 

Mária 77 éves korukban.

Előfizetési felhívás. Július hó elsejével új 
elöfi/elést nyitottunk lapunkra, a járás közkedvelt 
lapjára a Szarvasi Közlönyre. Kérjük érdemes 
előfizelőinkel, hogy előfizetésüket megújítani szí
veskedjenek. A Szarvasi Közlöny a közügyek 
igazságos és szókimondó harcosa, a város és a 
járás híreinek hű közlője, a járás lakosságának 
meghitt barátja, ezért a közönség fokozott támo
gatását várja el. Kérjük olvasóinkat, hogy minden 
pénteken megjelenő lapunkat követelje az újság
árusoktól és ajánlja előfizetésre ismerősei körében. 
A Szarvasi Közlöny mindnyájunk lapja, mely 
mindnyájunkért, városunkérl, járásunkért, szép 
hazánkért harcol lankadatlan buzgalommal.

— Cserkészeink a Balatonnál. A Szarvasi 
Vajda Péter Gimnázium 180. számú Kárpát 
cserkész-csapata 30 cserkészével csütörtökön 
kéthetes táborozásra a Balaton mellé, Szepezdre 
utazott.

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 I

D A N K Ó  műszerész
Szarvas, Árvaház. 

Kérjen árajánlatot!

Immár harmadik hete folynak a Szarvasi 

Színkörben Károlyi János, az országoshirű szín- 

igazgató jeles társulatának előadásai és a ko- 

'^zönség a nehéz anyagi helyzet ellenére meg

erőltetve anyagi képességeit szép és meleg 

érdeklődéssel fogadja az előadásokat. Az el

múlt napokban szintén meleg színházi estékben 

volt részünk. A Viki pompás és gördülékeny 

előadásai Nagyvárad bűbájos hangulatát hozták 

el nékünk. A darabban Károlyi Jánost őröm

mel láttuk a színpadon. Igazi tehetség ő, aki

nek minden szavát, mozdulatát az erős be- és 

átélés jellemzi. Iga2i művész ő, akinek a já

téka pazarol vetül el a hozzásímuló együttes 

igyekezetében. Komáromy Piri kedélyes ala

kítása mellett Vértes Károly ragyogó humorá

val, D. Gyürky Rózsi pompás jellemábrázolá

sával, Kurucz Ernő kellemes hangjával, Szabó 

Sándor aranyos kedélyével tűntek ki. A többi 

szereplők is pompásan belesimultak az együt

tesbe. Hétfőn a Bál a Savoyban ment kedves, 

jó előadásban. Boross Ica meleg hangjával, 

pazar megjelenésével aratott megérdemelt si

kert. Kazal László szokottan jó volt. Pallay 

Polett rutinos készsége, lendületes játéka külön 

dicséretet érdemel. Miskolczy Panni bájos volt. 

Kedden este a színház figyelmes igazgatósága 

kedves irodalmi eseménnyel kedveskedett. Ma

dách Imre halhatatlan remekművét Az ember 

tragédiáját adatta elő fővárosi vendégművészek 

szereplésével lendületes és vidéki viszonylat

ban kiváló előadásban. A szép díszletek, a 

hangulatos beállítás nagyban emelték a színé

szek sikerét, akik kozott elsősorban Sarlay 

Imrét kell kiemelnünk, aki Lucifer szerepét 

modern közvetlenséggel, mély beleéléssel ját

szotta. Lánczy Margit a Nemzeti Színház mű

vésznője Évát játszotta el sokszor költői ma

gaslatokra elérő, hü ábrázolásával. Adámot 

Kazal László alakította nagy igyekezettel. Mig 

a többi szereplők, különösen Szabó Sándor, 

Károlyi János, Vértes Károly is ügyesen bele

helyezkedtek a gördülékeny előadásba. Az 

előadást nagyszámú közönség nézte végig,

melyben örömmel láttuk ott Szarvas intelligen

ciáját épúgy, mint a többi társadalmi osztályok 

nagyszámú érdeklődőit. Köszönet és elismerés 

a szép előadásért az igazgatóságnak. Szerdán 

a bájos Túl a nagy Krivánon cimű Farkas Imre 

operett ment szép érdeklődés mellett. Csü

törtökön pedig a 120-as tempó cimű vígjáték 

vonzott egybe szép közönséget. A színház jövő

heti műsora a következő:

Pénteken: Kadett-szerelem.

Szombaton és vasárnap : Szegény ördög.

Vasárnap délután : Viki.

Hétfőn : Az ismeretlen lány.

Kedden: Nápolyi kaland.

Szerdán : Fehérvári huszárok.

Csütörtökön : Cigánybáró.

— Zalaegerszegről Békéscsabára gyalogolt 
egy országgyűlési képviselő. Matolcsy Mátyás 
országgyűlési képviselő, hogy a nép helyzetét 
tanulmányozza, munkanélkülinek adva ki magát 
Zalaegerszegről elindulva Békéscsabáig gyalogolt 
és vándorlegényként járta az országutat. Csak a 
legszegényebb néppel érintkezett, főképen gazda
sági cselédekkel és napszámosokkal. A képviselő 
Szarvason is járt és mint mondotta útján bite
tekre menő regény és riporttémát talált. Adatait 
és tapasztalósait az országgyűlésen is bemutatja.

— Külföldre utazók figyelmébe. Külföldre 
utazóknak vízum beszerzésénél mindennemű 
felvilágositással készséggel szolgál Andermann. 
Ugyanott külföldre szóló vasúti retúrjegyek is 
beszerezhetők.

A z üzlet lelke a reklám !
I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!«

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

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

ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!



— Felakasztotta magát Biró Alberí 69 éves 
mezőtúri lakos életunlsága miatt felakasztotta 
magét. Mire ré találtak már halott volt.

— A gyógyászat terén kétségtelenül a leg
fontosabb találmányok egyike az Aspirin-tabletta, 
elismert és bevált szer minden meghűléses beteg
ségnél, rheumánál, influenzánál, spanyolnáthánál 
sib. Minthogy sok hamisítvány létezik, jól jegyezzük 
meg magunknak, hogy az eredeti tabletták 
„Aspirin 0.5“ felirattal vannak ellátva és csak 
az eredeti „Bayer“ csomagolásban (a zöld szalag
gal) kerülnek forgalomba.

— Haláleset aratás közben. Srankó János 
44 éves napszámos Magyar Antalnak az öcsödi 
határmelletti birtokán az aratásnál dolgozott. A 
nagy melegben a napszámos rosszul lett, össze- 
esettés nemsokára meghalt. Szivszélhűdés ölté meg.

— Házasságfelbontó okok cimen dr. Gerő 
Ernő budapesti ügyvéd tollából rendkívül prak
tikus munka jelent meg, mely az összes magyar
HÁZASSÁGFELBONTÓ- és ÉRVÉNYTELENÍTŐ 
okokat, valamint az úgynevezett BÉKÉS VÁLÁS 
szabályait az idevonatkozó bizonylatok felsoro
lásával és bírósági beadványok mintáival egyült 
rendszerbe foglalva, könnyen áttekinthető módon 
ismerteti. A könyv ára egy pengő. Megrendelhető 
a szerzőnél: Budapest, VII., Király ucca 73., 
vagy Szarvason Nagy Sándor könyvkereske
dése útján.

— Pusztulás fenyegeti a kapásnövényeket
A nagy szárazság folytén kapásnövényeinket,
Ha rövidesen esőt nem kapnak pusztulás fenye
geti. így nagyon érzi az eső hiányát a tengeri, 
az uborka, a tök és a többi kapásnövény.

— Paris divatdiktátora Pesten. Mme, Schia- 
parelli, Ráris divatdiktátora Budapesten töltött 
néhány napot és ennek a látogatásnak hatását 
valószínűleg már az őszi divat meg fogja mutatni 
Mme. Schiaparelli ugyanis magyar népművészeti 
motívumokat gyűjtött az etnográfiái múzeumban.
Pesti tanulmányúján elkísérte Guthi Böske, a 
Színházi Élet divetszerkesztője, aki Mme. Schia- 
parelliről rendkívül érdekes cikkel irt a lap új 
számába. Darabmelléklet: Heltai Jenő „ Jó üzlet* 
cimű darabja.

— Felrobbant a szódásüveg. Szombaton a 
Halásztelken ideiglenesen felállított borkimérésben 
egy üveg szóda a nagy melegben felrobbant és 
ifj. Laczó Mihály vendéglőst a kezén igen sú
lyosan megsértette.

— A magyar nyár költői szépségű ismerteté
sével kezdődik a TÜKÖR júliusi száma. Illyés 
Gyula rajzol benne új képet a falu nyári munká
járól és nyári életéről. Érdekes képek és cikkek 
exotikus tájakra is elviszik az olvasót. Változa
tos tartalmú cikkek, riportok, versek mellett 
kiváltkép Németh Antal, a Nemzeti Színház új 
igazgatója, számíthat elvi jelentőségű tanulmá
nyéval az olvasó érdeklődésére. A »ok olvasni
való, a művészi fényképek és rajzok bősége, a 
kedvelt rovatok és pályázatok a TÜKÖR nyári 
számát különösen értékessé teszik. Ezt a gyö
nyörű magyar képes folyóiratot lapunk előfizetői 
e már gyakran ismertetett kombinált előfizetés 
keretében rendelhetik meg: Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

L  alkatrészek és gumik mindenféle gyárt- 
mányban

— Há napozni megyT feltétlenül lássa el magát 
Johann Maria Farina gegenüber dem Rudolfplatz 
dióolaj kivonatot tartalmazó barna szinű „Rosita** 
krémmel, mert a „Rosita" krém megakadályozza 
a bőr felégését, magas zsírtartalma dacára a bőrbe 
felszívódik, a bőrt egyenletesen bamitja és bár
sonysimává teszi. Doboza 0*60. 1’20 és 2'20 P.

— Eltűnt egy szarvasi fiatal béres. Mihalecz 
András 19 éves gazdasági cseléd, szarvasi lakos 
még április hónapban eltűnt Szarvasról és azóta 
semmi hirt nem adott magáról. A szarvasi járás 
föszolgabirája a nyomozást elrendelte.

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

— A halott ember kalapja. Irta: Hulbert 
Foolner. A félig okított ajtón át Dave tekintete 
minduntalan a szomszéd teremben dolgozó leány 
karcsú alakjára téved. A sugárzóan szép Paula 
Wreen szemében ma valami különös rémület 
tükröződik. — Mi lehet, ami igy megijesztette ? . . . 
A fiatalember már egész délután szerette volna 
megkérdezni lőlef ezt a leányt azonban a bank
ban mindenki olyan gőgös teremtésnek tartja, 
hogy Dave nem méri megkockáztatni a közele
dést. Annál inkább szivén találja hát, amikor 
Paula maga lép odfr hozzá és valami rettenetes 
ügyben a segítségét̂  kéri. S Dave úgy érzi, mintha 
az égszínkék szemekben ülő borzalom kísérletei 
egyszeriben megelevenednének... A halott ember 
a leányszoba fehér (szekrényében nem tud meg
szólalni többé. Elgurult kalapja azonban bosszút 
áll helyette s a titkok mind sötétebb hálójába 
vezet. Szédületes tempóban sodor magával az 
események forgószele. Gyűlölet és pénzvágy vér- 
gőzös harca izzik körülöttünk. Közben azonban 
a szerelem napsugarának édes, meleg fénye is 
átfut szivünkön és a baráti szeretet, gyermeki 
önfeláldozás tiszta érzéseivel is gazdagodik 
lelkünk. A Palladisnak ezt a legújabb Félpengős 
regényét Földes Jolán fordítása teszi még élve
zetesebbé. Kapható Nagy Sándor könyvkeres
kedésében.
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javítás Jó) és olcsón a legrövidebb idő alatt

műszerésznél Szarvas, Arvaház. J

— Állatbetegségek. A legutóbbi vármegyei 
állategészségügyi kimutatás szerint járásunkban 
a következő állatbetegségek fordultak elő. Lép- 
fene Szarvason egy majorban, sertéspestis Békés- 
szentandráson egy tanyában, egy majorban. 
Kondoroson 3 majorban, Öcsödön 3 udvarban, 
9 tanyában, 2 majorban, Szarvason 3 tanyában, 
sertésorbánc Szarvason 4 udvarban és 2 tanyá
ban és Csabacsűdön egy majorban.

Olcsó nyaralás
a Balaton meljétt!

özv. Nárai Szabó Gyuláné. a neves író neje Fonyód- 
fürdőtelepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4-̂ zeri étkezé&sel 4’50 P. Gyermekeknek 

7 éves korig félér.

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

Helybeli gabonaárak
Búza 
Tengeri 
Árpa (új) 
Zab 
Repce

15‘----15-

!3'--- —
8 50 -  - -

- 2 0  -

w w w w w w w w w w w w w w w w w

P U B L I K Á C I Ó

Széna eladó T. II. 243. — Tiz hold föld tanyával és 
négy kocsi széna eladó T. IV. 66. — Eladó 11. 464. sz. 
héz. Jel. 11. 461. — Csabacsűdön ház eladó IV. 413. 
— Harmadába 17 hold fold tanyával kiadó 1. 77..— 
Tanyást keres II. 136., vagy T. VII. 77. *—■ H*t hold 
föld Kákán eladó 1. 230. — Egy ló és egy tehén eladó* 
IV. 509. -  Felesbe 16 hold föld kiadó IV. 260.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

DOROSON Velky Béla taniló.

. Terényi-házban (I. kér, 102.) 1 szoba és 
az összes mellékhelyiségekből álló lakás ki' 
adó.Érdeklődni özv.Sonkoly Mihálynénál lehet

• Egy szoba-konyhás lakás azonnal kiadó. 
Kóczy Mihály II.. 257.

. Eladó Mangol-zugban levő 650 négyszögöl 
szőlő és gyümölcsös, Köröspart közelében. 
Feltételek a Szarvasi Hitelszövetkezetnél tud- 
hatók meg._____________________________

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

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladé«z 
1. kerület 662. számú ház. Érdeklődői (ebet 
Kürtössy Józsefeiéi a Községházán.________

. Bútorozott kétágyas csinosan berendezett 
világos szoba nyári hónapokra azonnal 
adó. 1. Csáky út 76. Orosz.

. 6 miliméteres flóbert puskát keresek meg
vételre. Cim a kiadóhivatalban megtudható.

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

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

Felelői (xerkcsxtő ét kiad6: NAGT SÁNDOK 
NfwMt a Szarvasi KSzUay 4$ U fU O irtL

Uat DjoadiJUu, U Horthy Mikló* at 9.


