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Pünkösdi lélek
A magyar népiélek piros köntösbe öl

töztette az egyházi év utolsó ünnepkörének 
lélekemelő napját. A lélek tüze, bz élet ama 
piros vonala, amely mindennek a kiindulását 
és fejlődését mutatja, tettekre késztet s még 
az elnyomatás és nyomorúság hamuja alatt 
is folyton pislog. Várja azt az időt, amelyben 
lelkek zugó szele fuj rá s újra lobogó lánggal 
gyújthat és alkothat uj életet, vagy kiemel
kedő történelmi fejezetet.

Nézzünk csak végig a nyilvános életen, 
vagy mélyedjünk el a tömeglélekben fel-fel- 
törő törekvésekbe, lássuk meg a küzdelme
ket, a feszültségeket, amelyek társadalmat 
akarnak építeni, vagy rombolni, mindezeket 
a szellem, a lélek mozgatja és idézi elő.

A lélek fontossága éppen abban rejlik, 
hogy vájjon az egyénekben és a nemzétben 
felfedezhető-e tűzzel működő- szellemi Irány
zat, amely haladást és megnyugvást jelent. 
Ahol szellemi élet van, ott állandóan ébren 
él a nemzet: figyel, lát és épit. Ilyen nemzet 
életéből menekül az álpm, annak helyet 
csak a múltak dicsőségének virágágyai felett 
ad, ahol mint emlékezet ünnepi csendben 
pihenhet. Az ilyen nemzet folyton éhezik és 
szomjuhozik szebb és jobb jövőre, de meg 
is találja az igazsághoz az erőt.

Ahol ilyen szellem az élet rugója, ott 
egymásután születnek meg az élet gondolatai, 
amelyek megindítják a munkáserőt, amelyre 
nyugodtan bizhatja rá magát a nemzet, mert 
a cél a szemek előtt marad, amely munkát, 
áldozatot és lemondást irányit.

A pünkösdi lélekben nemcsak a jó 
szellem szállott a földre, hanem összeforrasz
totta, összetartásra késztette az apostolokat. 
Melyikünk nem érti azt, hogy mindnyájan 
e nemzet apostolai vagyunk? Ki nem tudja, 
látja közülünk, hogy hervadásra szánt törté
nelmi lombok alatt járunk, amelybe nekünk 
kötelességünk üdilő életet varázsolni? A 
nemzetkpzi kohókból felénk szálló csalódá
sokból, meg nem értésből és kiábrándulásból 
a tanulságokat lelkűnknek fel kell fognia s 
azokat értékes kövekként megőrizve a jövő 
számára elraktároznia. A régi és uj nemzedé
ket, amely egymésközött mindig szélesebbre 
ássa az elválasztó árkot, ezt igazi tapaszta
latokkal és reális célkitűzésekkel és igázság- 
gal kell megtöltenie. Az igazságot, amelynek 
Ieghatalmasabbika éppen a pünkösdi tűzben 
szállott a földre, sem a legnagyobb horderejű 
támadás, sem ékes szavakba burkolt tévedés 
nem képes elsodorni. A pünkösdi lélek hul
lámai nem ülhetnek el. Bennünket is nyel
vekre kell megtanítania, hogy minden nyelven 
mindig hirdessük igazságunkat.

A keresztyénség igazsága kicsiny cso
portból indult el és meghódította a nagy
világot, kicsiny országunkból szálljon most

is a harcoló szó, amely rámutat a nemzet 
mocsoktalan múltjára, ezeréves szenvedésére 
és világraszóló áldozatára-

Idővel elernyed az igazság súlya alatt 
a támadás, az igazság karjaiban felébred a 
rut tévedés, pőrén áll majd a rossz akarat

s ekkor újra megszületik az igazi piros pün
kösd. Ennek köntöse már nem lesz rongyos. 
Nem tépi senki, hanem újra megpihen rajta 
az egy évezreden át megvédett nyugati kultura 
szelíd keze: . ' Krin Ferenc

A „hősök" örökké élnekM

Sok szomorú pünkösdöt ériünk már meg 
mi, maélő nemzedék. Az aggodalom és 
bánat fellegeivel voltak beárnyékoltak azok, 
melyek á négyéves szörnyű világégés idején 
következtek el reánk. Azóta meg immár 15 
hosszú éven át nemzeti létünkben megalázva 
és megszaggatva örök és állandó gazdasági 
háború vergődése alatt várjuk és esengjük 
a szabadulásnak pünkösdi lelkét. S mind
ezekhez ma csaknem összeroskasztólag járul 
a tavaszi aszálynak szörnyű és alig meg
mérhető csapása úgy, hogy a testi és lelki 
levertségnek mélységeiből valóban semmi 
más nem emelhet fel a mégvigasztaltatásnak 
magasságára, mint . egyedül, a lélek, a pün
kösdi lélek I

Hogy is volt csak régen, nagy ezred
évek előtt? Csüggetegebb, összetörtebb em
berek alig lehettek valaha is ezen a földön, 
mint a tanítványok ezekben a napokban.
Uruk, Mesterük a Golgota keresztjéig 
aláztatott, a Messiás izráeli birodalmában 
vetett nemzeti dicsőségük és újjászületésük 
reménysége, mint hajnali álom foszlott szét, 
ők maguk tizenegyen elmaradtak egy égő 
gyűlölettel, háborgással teli világ közepette: 
sžomorubb napokat alig látott valaha is em
ber, mint amilyenek őreájuk elkövetkeztek.

És mégis együttmaradtak reménykedve, 
imádkozva és szeretve. S mikor elmúlt a 10 
nap, imé sebesen zugó szélnek zendülése 
hallatik, fejeikre kettős tüzesnyelvek szállanak, 
veszik a Léleknek örök győzedelmes erejét 
s lesznek az ingadozókból sziklaszilárdak, 
a gyöngékből erősek, a remegő emberekből 
hősök, odaállanak a háborgó tömeg közé 
prédikálni a megfeszített, de feltámadott

Az Actio Catolica knltarestje a Városi Színkörben
Szép közönség előtt, teljes erkölcsi és 

megfelelő anyagi sikerrel rendezte meg va
sárnap, május hó 13-án este 8 órakor a 
Városi Színkörben nivós kulturestjét a szarvasi 

ctio Catolica. 
t, Az estély műsorán szerepelt a Szarvasi 

alkar Rohoska Géza ev. tanító vezetésével 
és előadta Molnár Antal: Mi az magyarnak 
lenni I cimü fenséges dalát. Újra élvezettel 
hallottuk a Szarvasi Szimfonikus Zenekart is, 
mely Havranek Vilmos karnagy mesteri pál
cájának irányítása mellett kiváló összhang
ban, nagyszerű megértéssel és iökéletes 
elmélyedéssel adta elő Haydn egyik legnehe-

Krisztust, gyűlölködő világban gyújtják fel 
az örök szeretet evangéliumának lánaeaL 
lobogó fáklyáját, hirdetik a 
nem adatott más név és lé 
mégtartalhatnánk.mint a Kriszi 
segyszerre lettek győzedelmese
ezerek által a Jézus Krisztusom---

Mi is maradjunk együtt reménykedve, 
imádkozva és szeretve. Vegyük a lelket, a 
sebesen zugó szélnek zendülését és a kettős 
tüzes lángnyelveket. Gazdasági nyomorúsá
gunk szükségeiben minél nagyobb a meg
próbáltatás, annál erősebben térjünk Urunk
hoz, Istenünkhöz, ki soha nem próbálta még 
feljebb a világot, mint ahogy elszenvedhető 
volt s kinél bizony egyedül van a szabadulás I 

Mi is maradjunk együtt reménykedve, 
imádkozva és szerelve. Vegyük a lelket, a 
sebesen zugó szélnek zendülését és a kettős 
tüzes lóngqyelveket. Nemzeti megalázottsá- 
gunknak szenvedéseiben érezvén, hogy Ke- 
leteurópa földjén örök isteni elrendelés szerint 
egyedül a magyar a gránitszikla, egyedül a 
magyar a becsület, tisztesség, hősi vitézség 
népe, egyedül a magyar az örök győzedelmes 
béke és dicsőség nemzetsége, tegyük vérré 
és életté önmagunkban és hirdessük a világ
nak, hogy mi pedig hirdetjük és meg is 
látjuk a keresztrefeszitett magyarság feltá
madását I

Mi is maradjunk együtt reménykedve, 
imádkozva és szeretve. Vegyük a lelkei,' a 
sebesen zugó szélnek zendülését, a kettős 
tüzeslángnyelveket s legyünk győzedelmesek, 
diadalmasak I

A csüggedők elpusztulnak l 
A hősök örökké élnek. Hartányffil

zebb müvének: Militair Symphoniájának II., 
111. és IV. tételét. Színre került aztán Grosz 
Anna: A rabszolganő 3 felvonásos eredeti 
színmüve, melyet műkedvelőknél ritkán ta- 
paszialható rátermettséggel adtak elő a róm. 
kát. egyház leánytagjai. Eltekintve az erre az 
alkalomra a Pepikert főkertésze által tündéri 
szépségűvé varázsolt színpadtól, maguk a 
szereplők korhű jelmezeikben, stilruháikban 
kivétel nélkül valamennyien nagyszerűen 
oldották meg nehéz feladatukat, melyet a 
színmű szelleme részükre előirt. Maga a 
darab a kereszténység első napjaiban játszó
dik le két ellentétes világnézet őrlő hengerei
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közölt, öntudatos- és hibátlan játékukkal 
különösen kiváltak; $1996 Ella M$rcia, Kd:’ 
lozsyáryMájia kéne. Mold Klári írás, Wié- 
land Olga Glaudia, Krenyiczky Teréz Mar
cella szerepében.De élismérést érdemelnek 
szerepük buzgó átélése és sima visszaadása 
miatt Orbán Sári. Szebejley Jolán, Miklós 
Erzsébet, Hoppál Ilona, Kondor ftfargit és 
Borka Anna. A darabot művészi hozzáértés
sel dr Placskó Samuné rendezte és. a hát
térben felhangzott nárfászólőt Sziráczky Sán
dor adta.

Az est kiemelkedő pontját képezte és 
egyben ezt a napot feledhetetlenné tette P. 
Zadravetz István volt tábori püspök meg
jelenése és beszéde. Mi, akik hírből ismerjük 
az ő kimagaslóan nagy egyéniségét, kiváló 
szervező képességét, kiváló szónoki 
képességeit és az ellenforradalomban vállalt 
„kapisztráni" szerepét, Itt igazolva láttuk azt a 
misztikus nimbuszt, mely ennek a kiváló 
Egyházi férfiúnak a hősszerü alakját körül
övezi. A közönséget egyszerűen bámulatra 
ragadták lenyűgöző beszédjének mesteri 
mimikával és kifejező taglejtéssel kísért gon
dolatai. „Szavaiból oly jól esett kivennünk 
azt a mélységes bizalmat egy jobbiövő 
biztos elkövetkezése iránt, mely lelkűnkbe 
az élet egyre fokozódó terheinek súlya 
alatt már apadóban van. És ő az Actio 

>zgalom fontosságának és életre- 
t hangoztatása mellett ezt a hitet 
srővel, könnyűszerrel át is tudta 
hatalmas hallgatóság mindenegyes 
ily ekkor érezte, hogy egy rend- 

4C1VUU- ?~__joki tehetséggel és gazdag lelki 
kincsekkel megáldott egyéniséggel áll szem
ben, ki a hazaszeretet szent tüzét nemcsak 
égy konszolidált állam békés keretei, között 
tudja polgárai leikében éleszteni, hanem 
beszédének lángoló hevével az ország leg- 
válságosabb napjaiban, a forradalom tomboló 
őrülete közepette is meg tudta menteni a 
végső kialvástól.

Az estélyen a nagy számban megjelent 
előkelő közönség soraiban ott láttuk Linden- 
berger János dr apostoli kormányzót és 
Fehér Lajos pápai kamarást is.

A »Gábor Áron« iparos cserkészcsapat 
tábori öze pünkösd első napján este fél 8»kor 
az annafígetí Körös<hidnál lévő táboriján. Vem 
(légeket szívesen látnak.

HÍR § K
Átrpkqr e sorok írásába fogok, odakint 

égzengés és villámlás között megéred áz oly 
nehezen várt eső. A szomjas föld mohón issza 
be az aranyatérő májusi zápor rjtinden drága 
cseppjét és most mindenki, akiből nem ve
szett ki még a szeretet érzése ebben a szép 
városkánkban, hálaadő fohásszal köszöni meg 
a Teremtőnek a sokhetes szárazságra jött áldást 
Heteken át gondterhelt embereket lehetett utcákon, 
udvarokban, a mezőkön az Ég felé nézni, sok 
keserű panasz és sok szelíd imádság szállt fel 
ezen idő alatt az esőért. Mert idő előtt száradt 
a gabona, fonnyadoü a vetemény, lehullt a fa 
gyümölcse. Idő elölt sokasodott meg a gond, 
szaporodott fel a keserűség és borzadva gondolt 
mindenki arra, hogy a korán beköszöntött kánikula 
talán egy éhinséges esztendőnek lesz a szomorú 
megindítója itt az Alföldön, a búza csodás 
Kánaánjában. És míg sokasodtak a gondok, 
könyörgőbbek lettek az imák, ráncosabbak a 
homlokok, gondterheftebbek az aggódó szivek, 
azalatt a gondolkodó ember szomorúan látta, 
hogy mi megint felűkől várjuk a csodát, megint 
csak az Isten jóságára építünk és Halásztelken 
pedig a kincseket érő viz a megszokott utján 
tovább folyik a Tisza, Duna, majd az idegen 
országok tengere felé. Évtizedek óta ölhetett pihenő 
kezek ilyenkor imára kulcsolódnak, de kell hogy 
önvádra és bűnbánó mellverésre is emelkedjenek. 
Hiszen talán nem is oly nagy munkával évtize
dek alatt meg -lehetet̂  volna oldani folyóinknak 
öntözésre való felhasználását. Aki Délolaszország- 
bán és Szicíliában járt, az láthatta, hogy a 
folyómedrek ott mindenütt üresek, mert a gondos 
nép csatornázásra eš öntözésre használja fel 
azok vizét. De meg is: van az eredmény a 
pompázó narancs- ésfUromligetehben. Ez a nagy 
szárazság legyen intő példa a mi számunkra. 
Ne öntsünk vizet a térigpirbe, hanem munkát adó 
földmunkával igyekezzünk folyóink vizét mező- 
ségeink, pyümőfcsőseiriĴ ínfőzésere felhasználni. 
Legyen ez program és c0l, Isten csodálatos mun
kájának legyen ez kirnélyitője és akkor az augusz
tusi és a most eljött április—májusi kánikulák 
idején üde mezőkkel, r&éWkél, veteményesekkel és 
gyümölcsösökkel várftaftuk Isten adományát, a 
drága esőt 0. I.

Gyógyszertári inspekció. Az éjk 
sárdap i^Igálafbr i n #
Farkás Antaí Jánö* gyógyszertára vég

Evang. Istgntisjftelét Pünkösd vasárnapján 
azótémplömtön tótnyelvü istentisztelet lft órá
tól magyar-konfirmáció urvacsoráoszJö^al, 
az ujtemplorhban tótnyelvü istentisštel$f*‘ —. 
Pünkösd hétfőjén az ótemplomban tót, az uj- 
templomban magyarnyelvű istentisztelet, mind
két templomban urvácsoraosztás.

Rom. kai istentisztelet. Pünkösd vasár
napján fél 9 órakor csendesmise, 10 órator 
szén (beszéd, nagy misé. (A fél 12 órai elma
rad, helyette Csabacsüdön 10 órakor lesz 
szentmisé.) Délután 6 órakor liténia, szent
beszéd. Pünkösd hétfőjén, mint vasárnap. 
Hétköznapokon a májusi litánia fél 7 órakor 
kezdődik.

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

Esküvő. Král Pál dr és Rottler Erzsébet 
május hó 19-én délután 6 órakor tartják es
küvőjüket az ev. ótemplomban. (Minden külö^ 
értesítés helyett.)

Személyi hir. Szakolczay Lajos, a gyulai 
kir. törvényszék elnöke, a helybeli kir. járás
bíróság ügyforgalmának megvizsgálására va
sárnap este községünkbe érkezett.

A Nenueti Egység uj vármegyei központi 
titkára. A Nemzeti Egység békésvármegyéi 
szervezetének központi titkárát, Köllő Gábort 
az országos központ vezetősége Szolnok vár
megyébe helyette át, amelynek titkári teen
dőit már eddig is hónapok^ óta ő látta el. 
Helyébe az országos elnök Fayl Gyula nyu
galmazott balassagyarmati polgármestert ne
vezte ki.

Csizmadia András kormányzói kitüntetése.
A Kormányzó a földmivelésügyi miniszter 
előterjesztésére Csizmadia András ország
gyűlési képviselőnek a. hazai mezőgazdaság 
fejlesztése Jkofűl kifejtett érdemei elismeré
séül a m. kir. gazdásági főtanácsosi cimet 
adományozta.-A vármegyei törvényhatósági 
bizottság május 14-ére összehívott kisgyülése 
ebből az alkalomból melegen üdvözölte 
Orosháza népszerű követét.

Tamdót felvesz RÉICH vaskereskedó.

Séta Palócországban
Irta: Siyaszsy Teréz

A fonó, aratás mindmegannyi alkalom 
arra, hogy érző szivükből öröm, fájdalom, 
humor nótába ömöljön. Dalait részben maga 
a parasztság, részben pedig a palóc muzsi
káiig földbirtokosok, jegyzők, tanítók írják, 
így például Nógrádi Pap Gyula. Kevesen 
tudják, hogy az egész országban oly nép
szerű szép dalnak a : „Kéknefelejcs“-nek ő 
a szerzője, s eredetiben nem úgy hangzott, 
hogy kéknefelejcs virágzik, a tó partján. 
Helyesen igy van„Kéknefelejcs , virágzik a 
az fipoly partján.- Övé továbbá : „Édesanyám 
a kendőm kéreti a szeretőm". „Házunk előtt 
mennek el a huszárok".

A palóc parasztság azonban, amint 
említettem, maga is ir verseket, dalokat, s 
ezekben ellentétben a palóc földön lakó 
tpoult költőkkel, naivul, egyszerűen fejezi ki 
gondolatát Igen sokszor ismeretes falusi 
alakot pellengéreznek ki. Például:

Kacér Moris mézeskanta,
Föl i x m  a szögre akasztva,
Senki kutya nem kap rajta.

Patyó Bora szaumahalap, 
Csőkot vár az ablak alatt 
DiriUa félóra azóta,
Dirilla dáridiüa tyuhajla I 
Ereggy Pesta adĵ  neki 
Ne várjon rá odaki 
Dirilla dáridiüa tyuhajla.

t*

Többnyire azönb^n a katonaélettel, 
vagy a szeretővel függnek össze. Egynéhá
nyat itt adunk: ;

Telyi van a pzivem panasszal.
Nem tóm kinek paoaszojjam,
Mé pánaszlom a jó fődnek,
A nem mond/a mé senkinek.

*

A losonci nagykaszárnya dombon van, 
Akármerre fuj is a szél, hideg ván.
Fújja a sz4h de egyre .lengi lengetyi,
Hej! Nem szabgd nekem megházgspdnL

*

Őszre hajlik már az; idő, házasodni kéne, 
Férjhez mennék e4esfU}v4[n, hq. valaki kérne.
Az a legény, ki hózzhriti JáH, elment katonának,
Ha visszajön, fiatalabb kphtytftvplaszt bgbájának.
. .... . . , ' f , •' : -

Édesanyám is volt nekem...

A világ legszebb dala pedig:
Gyere velem akáclombos falumba.

Nótáikon valami szívhez szóló melan- 
chólia. bánatos érzés ömlik el, -mert hisz a 
palóc is épugy, mint más magyar fajta: 
sírva vjgadó.

Most pedig ; még néhány szót a palóc 
nép főldiéletenek legfontosabb stációiról.

Első a'Keresztelő:
I A palóc a gyereket Isten áldásának; 
(tekinti. Van is belőle minden udvarban 4-r5 
sz^kajtóravaló. ahogyan a palóc mondja. A 

na$y fllkelom á mulatozásba. Sqk,

ismerős, koma gyűlik akkor össze vigadni. 
A „komaasszonyra" nézve azonban nagy 
feladat a keresztelő, mert az elsőnap tejet' 
és tojást* rpásodik nap levest és tyukhust. 
harmadik nap mákos „ferentőt", negyedik 
nap „Kérőkét", ötödik nap turóslepényt, ha
todik nap „morványt“. végül a hetedik nap 
a keresztelőnapján még húsokat, fánkot, 
lekváros-, diós- és mákoskalacsot visz. 
Sióval egy álló hétig folyton nagyokat esznek.

A lakodalom nevezetes, még évek 
múlva is híres esemény. Mivelhogy a taka
rékosság nem nagy erénye a palócnak, lak^i 
alkalmával valóságos tékozlást müvei. De 
kezdjük élőiről. Á sziybeli frigyek szövésére 
bőven van alkalom a fonóban, - tánckor, 
aratásban. De a. megkérést a násznagyok 
végzik, akik közül az első a principáriús. 
.Persze aztán a lányoshaznál sok körmön* 
font, cikomyás beszéd, sok szószaporitás 
, közben csak éj felfelé rukkolnak ki az igazi 
mibenjárlukkal Néha maga a legény kéri 
meg a leányt és távozásakor, ha nem kapott 
biztos választ.ott felejti a szűrét- lyfélkor« 
érte megy, s ha ki vap akasztva a pitvarban 
a szögre. Akkor „kiteiték a szűrét". Ha iól 
megy a dolog, a lány piros kendőt vesz elő 
a tulipánps ládájábói. s elküldi a legénynek. 
A je^ny p ^g . fehér kehjdőt küld.

.. (Vége:^yetké?áic.)
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Vakok vándorlása
Irta: OROSZ IVÁN

Meredt ezemékkel' mennek d vakok 
hegyre föl, völgybe le. Hidakon,

. hloákon, mezőkön át Az ablakok,
1 tórtióriyefe, fecskék, füvek, fák

teájuké mérednek* s ők mennek vakon 
nttfuftt,, ősraesterítóft ajakkal előre 
és nem tárulnak fel az őrök csodák.

Meredt szemekkel mennek á vakok, 
hólesőtől koporsóig vándorolva, 
semmitől semmiig, a porszem-életet, 
mint keresztet viszik szivükben előre; 
szétlél, meleggel, faggyal dacolva, 
rhindénnelönmagukkal is harcolva, 
hogy odaérjenek ők is napkelőre.

Afcfödf šž&ftekkčt mennek a vakok... 
f&ztáiték, jövőbér söh’se látók.
Téts. A is, éii , is, Mindenki* aki erúber, 
ákikéft tíf ü fedéjthetétleti átök.
Mélyünk előre, körmünk, talpúnk véres, 
tő sit&nünkőn hályog, az élét Dákjai 
1fd&yühktés álmánk dús, terebélyes.

i*.
Méredt atemekkei megyünk mi vakok... 
ét égy ókbó, Sióba, sejtelertibé 
kdpdszkodunk, ifiifit szörnyű étéiben 
tSftídi lépke egy gyenge rűzsntóre,

' Tnftt iily sók á tűske. És ámikör már
- tetzbé bán fhindén: béke, kegyelem, 

feb&itak a vakok: Istenem / Légy velem I

Aif oröftháaai gimnázium ügyé a vármegye 
Ift̂ y OMSéetflfti Az ötöSházai gimriáziutn felálli- 
tása ügyétíéfí 6 várffiégyéi törv.-hatóság május
I4-ifei gyűlésért Uhrin László dr másodjegyző 
ismertette a javaslatot, mely szerint kimondd 
tóit, fiogyha Orosházának megfeleld anyagi 
fedezete ledz* a törvényhatóság nem zárkó
zik el a gimnázium létesítésére - vonatkozó 
hMflfirö&t jóváhagyásától.

A „Hősök Napjá"-t Szarvas is a világ
háború vértanúinak emlékéhez méltóan és 
befia&ségdt kegyelettói ürít meg. Az ünnepség 
a üősök Szobra előtt fog lefolyni. Á község 
főjegyzője áhal összeállított program szerint 
a fövid műsort a helybeli fanitónőképző- 
ihtézét növendékeinek dalkara nyitja meg. 
Ütáriá a gazdasági Tanintézet egyik növen
déke irredenta költeményt szaval el. Majd 
Korim Kálmán a gimnázium vallástanárs 
tfröftdüifliepí beszédet. A Szarvasi Dalkar 
éfiéfé&áfiléli álátt áz élerrii iskola növendékei 
világot szórnak a szobor talapzatára. A 
Lfc&nteEgJresület Regős-csoportjának ének* 
számai Után až egyesületek megkoszorúzzák 
a szobrot és az ünnepélyt a közönség éneke: 
a HirrihUaz rekeszti be.

A giáiáziaB centennáriumi ünnepségei 
és a b ili lialilt halt dákok emléktáblájának
• leleplezése j  tudás hó 3«án, vasárnap délelőtt.

A magyar könyvnap. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan az idén is megréndezik a magyar 
könyvfiapokat, melyeket az égész ország 
területéit junius 4., 5. és 6-án tartanak meg. 
A könyvnapokra megjelenő könyvujdonságok 
SžafvđftOft előjegyezhetők és kaphatók Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

. Halálozás. Illyés István nyug. pénzügyi 
főtanácsos, a szarvasi. adóhivatal egykori 
vezetője 69 éves korában Soroksáron elhunyt. 
A finommodoru, nálunk is sokak által 
ismert és tisztelt tisztviselő halála Szarvason 
is= nagy. részvétet váltott ki a közismert 
aalád tágjai iránt. Temetése kedden délután 
ment végbe Soróksáíori hagy részvét mellett. 
Az eUtSftyifeAfl Hlyéé Bálint a sfe&rVási adó* 
hivatal ttátnHsztye édesatyját gyászolja.

A polgári iskola táncvizsgája. Szombaton, 
május hó 12-én délután 4 órától folyt le a 
m. kir. áll. polgári iskola tornacsarnokában 
Mészáros Aranka fővárosi oki. tánctanárnő 
hathetes tánctanfolyamának záróvizsgája. A 
növendékeknek a lefolyt rövid idő alatt 
preciz tökéletességgel elsajátított testmozgása 
és ritmikus tánctorna*mutatványai a szülők 
és hozzátartozóik egyhangú tetszését váltották 
ki. A bemutatott táncok között különösen 
figyelemreméltó volt Vargha Margit: „Liszt 
Rapszódiája" és a két Simon testvér: 
„Babatánca".

»Hősök Napja« a Hősök Emlékműve előtt 
májas utolsó vasárnapján esti 6 órakor.

Az áll. elemi iskola évzáró vizsgálatai. A 
helybeli m. kir. áll. elemi népiskola évzáró 
vizsgálatainak időpontjául a gondnokság 
szombati gyűlésén juoius hó 22. és 23-áf 
állapították meg és a vizsgálatok elnökeiül
H. Szabó Imre ref. lelkészt, dr Schauer Gá
bor főszolgabírót, Némethy Samu nyug. polg. 
isk. igazgatót és;dr Haviár Gyula kir. köz
jegyzőt, kormányfőtanácsöst kérték fel. A 
gyermekek vizsga-bemutatója junius hó első 
felében az Érzsébet-ligetben lesz.

Á Szarvasi Dalkar »Dalestélye« május 
21*én, pünkösd másodnapján a Vigadóban es#
8 órakor.

A Székesfővárosi M.klr. Pénzügyigazgatóság

felkéri az igen tisztelt.- közönséget, hogy a 
címükre küldött állami sorsjegyeket, ha meg 
óhajtják tartani, úgy a mellékelt postataka
rékpénztári befizetési lap felhasználásával a 
sorsjegy árát mielőbb fizessék be. Akik a 
részükre küldött sorsjegyet nem kívánják 
megtartani, szíveskedjenek azt a küldött 
visszboriték felhasználásával visszaküldeni 
ahhoz, akitől kapták. Az állami sorsjáték 
jótékonyáéit szolgál s akika megtartani nem 
kívánt birtokukban lévő sorsjegyet nem küldik 
vissza, a jótékonycélt károsítják meg. A 
sorsjegyek visszaküldése, díjtalan.

Bérmálás. P. Zadravecz István nyug. 
tábori püspök bérmáló útja során vasárnap 
575 róm. kát. hívet részesített a bérmálás 
szentségében Szarvason.

Tízéves a szarvasi Méhész-Kör. A szarvasi 
Méhész Kör ez évben töltötte be fennállá
sának tizedik évét. A Kört 10 évvel ezelőtt 
Némethy Samu nyug. polg. isk. igazgató ala
kította meg több jeles helybeli méhésszel 
együtt és az ő elnöklete alatt működő egyesülés 
tOévalalt számos sikert ért el a mézelőfák ülte
tése. valamint a méz értékesítése terén. A 
jubileum alkalmából szombaton este az 
Ipartestületben jubileumi vacsorát rendeztek 
a méhészek és méhészbarátok szép érdek
lődése mellett. Némethy Samu, a Méhész- 
Kör elnöke közvetlen beszédben ismertette 
a 10 év előtti megalakulás körülményeit, az 
egyesület munkásságát, a tisztikar ügybuz- 
gálmát, a mézelőfák meghonositása ügyében 
végzett termelő és propagandamunkát. Nagy 
tetszéssel fogadott tartalmas beszéde után 
Janurik János, az Ipartestület elnöke köszön
tötte meleghangú beszédben a megjelenteket, 
majd G. Mrena János a Békésszentandrási 
Méhész-Egyesület elnöke talpraesett, szép 
beszédben adta át a szentandrási méhészek 
üdvözletét. Csabai Kálmán, a Tessedik Sámuel 
Gazdasági . Tanintézet jelenlegi igazgatója 
kedves és hangulatos beszédben' emlékezett 
meg a méhészkedők jószivéről, majd Tákos 
Lajos ipartestületi jegyző mondott felköszöntőt 
a méhészek további munkájára. Tomka Pál 
á méhészasszonyok szorgalmát dicsérte meg 
közvetlen szavakkal. A méhészek társasága 
kellemesen szórakozva maradt együtt az 
éjféli órákig.

Majális. A IV. kerületi községi óvodában 
a majális 24-én délután fél 4 órai kezdettel 
lesz megtartva,

A lángész, aki utánoz. Ez a cim furcsán 
hangzik, de, hogy nem mond lehetetlent, azt 
példákkal, adatokkal bizonyítja Hevesi Sándor 
tanulmánya .az Uj Idők mai számában. Dij-. 
talan mutatványszámot bárkinek küld a ki
adóhivatal, Budapest, VI., Andrássy ut 16. 
Előfizetési ára negyedévre 6’40 pengő, egyes 
szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

38 filléres árban már literenként is kapható

RADVANY BÉLÁNÁL Szarvason,
I* kerület, Beaka Gyula utca 110. szám alatt.



RoveretoM

Gondolatok a Hősokraapj ához
Május negyedikén megkondult a rove- 

retoi nagyharang. Mi van ebben különös, 
miért más e déltiroli városka harangkondu- 
lása és miért éppen május negyedikén szólal 
mesr ? . . .

Volt egyszer, nem is olyan régen egy 
■agyon nagy háború, melyben a világ összes 
nemzetei ontották vérüket, ölték, gyilkolták 
egymást. M iért...? Ágyukkal lőtték az em
bereket, a várakat, a búzamezőt, a legelő 
birkanyájat, a templomot, a kocsmát — 
mindent. És mikor már megunták az öldök
lést, valahol valami szörny teleilta magát 
piros vérrel, drága vérrel, hősi vérrel — ak
kor eszükbe jutott az emberroncsoknak a 
béke, a hőnöhajtott boldogító béke. Azután 
mohón igyekeztek osztozkodni. Az elesettek 
lemeztelenített holttestére, megcsonkított or
szágokra, koldus nemzetekre gúnyként oda
ragasztották a hazugság plakátját: Béke I

De hogy mégis emberek háborúskodtak, 
hogy valami gyászos összhangot szimbolizál
janak a világháború mementójára, minden 
hadakozó nemzet egy-egy agyújából meg- 
öntötték a roveretoi nagyharangot. Azóla 
minden esztendőben egyszer megszólal e 
gyászharang, évről-évre más nemzet elesett 
hőseinek lelkiüdvéért s talán a mienkért is 
kong.

Az idei május negyedik napján ismét 
megkondult a roveretoi nagyharang. Hatalmas 
harsonával hirdette a magyar nemzet eleset- 
teinek dicsőségét. A langyos tavaszi szél 
idelopta a zugó, bús melódiákat a magyar 
szivekbe ■'* a levegő végtelenjén át. De ez- a 
harangzúgás nem a békeidők altató, meg
nyugtató hajangszava volt. Nem emelt fel 
békés megelégedés lelkimagaslatára, mint a 
dómok harangjának mély zúgása, nem kaca
gott bele szivünkbe, mint atyáinkéba a piros- 
tetejű templomok zsalugáterén kiszűrődő 
csilingelés. Nem 1 Ez á harangszó zúgott, 
sivitott, harsonázott a béke, az igazságtalan 
béke ellen; fenyegetett, dörgött az átkos 
Trianon felé: háborút a békéért [ Elesett hő
seink lelke magasztosul a roveretoi harang 
szavában, de elesett hőseink minden tilta
kozása, minden magyar lázadó szava is ott 
bömbölt a nagyharangban, melyet a világ
háború ágyúiból öntöttek és amelyet ezidén 
a magyar hősök dicsőítésére huztak meg.

M. JL

Ballag már a vén diák...
Hétfőn, május Í4-én búcsúztak a gim

názium VIII. o. tanulói,, a „matíirandusok**, 
azoktól a falaktól, melyek 8 éven keresztül 
szerető anyaként befogadták őket.

Elhagyják az édes Alma Matert, hogy 
életüknek egy uj szakába lépjenek, , mely 
nehezebb, amelyben vállvetve kell dolgoz- 
niok, hogy az élet porondján biztosan áll
janak helyt.

Mily szivszorongyá várták az utolsó 
tanórát, mert szivükben ott élt egy vágy 
„szabadok leszünk". S mennyire csalódnak 
majd, ha ez a vágyuk nem teljesül. Tényleg 
szabadok lesznek, mert nem kell dugva ci- 
garettázniok, nem kell félniök a tanári fe
nyítésektől, s a szülők negyedévenként meg
ismétlődő „jobban is tanulhatnál" kijelen
téseitől.

Elhagyják azokdt a falakat, melyek 
között tudományt oltottak beléjük és alapot 
kaptak ez élethez. Alapot, amelyből az élet
ben igazi egyéniségnek kell kiforrnia. Alapot, 
amely jövendőbeli boldogulásukhoz vezet.

Túlestek az élet nagy küszöbén, s az 
ut, mely idáig vezetett, szerintük küzdelmes 
és fáradságos volt. Az ő szemükben igen, 
mert még nem ismerik az élet reális oldalait. 
Mi, kik mér kikerültünk az iskola ideális 
légköréből, búsan gondolunk majdani ki
ábrándulásukra. Az éfetnek bántó realizmusa 
és a hasonló múlt int • figyelmeztetésükre.

Materandusok I Örömötök korai, mert 
hamar kiábrándultok a szabad életből. Szi
vetek gyenge a küzdelemre. Visszatérnétek 
még az Alma Mater falai közé, s leülnétek 
padjaiba nyugodtan, gondtalanul, uj életcélok 
kigondolására. Ha majd mindenütt bús cson- 
kaságunkat látjátok, s találkoztok a nyomorral 
újra és újra diákok szeretnétek lenni. Fájó 
érzések ezek, s megtörik a testet, de jellemet 
nevelnek az emberből. .

Nézzetek reánk, lpk.ugyanugy örültünk 
a „ballagásnak", mint ti.,.ürömünket szomo
rúság váltotta fel, mert áz élet kapui nem 
elképzelésünk szerint tárultak fel előttünk. 
Szomorúak vagyunk, de . emelt fővel járunk, 
mert él bennünk az ősi magyar dac, a turáni 
gőg, s nem hagyjuk ’ magunkat. Lebegjen 
szemetek előtt mindig ,;a haza, s a magyarság 
történelmi elhivatottsága. S e kettőnek je
gyében bátran, dacosán szálljatok szembe 
az élettel. Rj

A szarvasi járás Levente-Egyesületeinek 
bemutató sportversenye

Sok szép dijat és jutalomtárgyat osztott ki a rendezd egyesület
a versenyzők között

Vasárnap, május 13-án rendezte meg a 
szarvasi Levente-Egyesület járási bemutató 
sportversenyét, mely iránt a hőség elle
nére is kellő érdeklődés nyilvánult meg.

Pontosan fél 3 órakor indultak a járás 
leventeegyesületeinek szakaszai a Horthy 
Miklós sporttelepre, hogy ott pont 3 órakor 
a tribün előtti diszfelvonulás után fölálljanak 
b kötelező szabadgyakorlatokhoz. Itt a le
ventéket Dávid László dr, a szarvasi Levente- 
Egyesület ü. v. alelnöke üdvözölte. Szemük 
é|é állítva az olasz „balillák**, a cseh „szo- 
k$lok”u és a németországi „Hitler-szellemében 
hpvelt* ifjúság nemzetfenntartó munkáját.

A kötelező gyakorlatok bemutatása után 
atlétikai számok következtek, melyek ered
ményeit az alábbiakban közöljük:

80 m-es síkfutás: 1. Kovács 111 mp.. 
2. Daullik. 3. Gombár.

100 m-es síkfutás: 1. Molnár 12’1 mp., 
2. V. Péchy, 3. Sebő (venenyen kivül), 4- 
Zleszik.

A versenyszámok közé beiktatott leven
te-tűzoltók bemutatója az oktató alapos 
munkáját dicséri.

Magasugrás 18 évig: Holtversenyben 
elsők Kovács, Slajchó, Kohut 140 cm-es 
ugrással.

Magasugrás 18—21 évig: 1. V. Péchy 
175, 2. Molnár 167*5, 3. Zleszik 152*5 cm.

200 m-es síkfutás: 1. Molnár 28*1 mp., 
2. V, Péchy, 3. Oleár (Csabacsüd).

Sulydobás 18 évig: 1. Zleszik 9’ 14 
2. Lipták 8. 77, 3. Bertók 8*60 m.

Sulydobás 18—21 évig: 1. Bednár 12'02 
2. V. Péchy 10 85, 3. Molnár 10*82, 4. Ko
vács (Kondoros) 9’20 m. B

Távolugrás: 1. V.Péchy 5*91, 2.‘Molnár 
5*81, 3. Sebő (versenyen kivül) 5’47 m. •

1500 m-es síkfutás: 1. Zleszik, 2. Schweig- 
hardt (versenyen kivül) 3. Oleár (Csabacsüd).

Buzogánydobás .csapatban: 1. Szarvasi 
L. E. a) 2. Szarvasi L. E. b), 3.' Kondorosi 
L. E. csapata, 86, 59, illetve 53 ponttal.

Buzpgánydobás, egyéni: 1. Valach 21,
2. Sinkovicz 19, 3. Bárány 17 ponttal.

Céllövészet,, csapatverseny: 1. Szarvasi 
L. E. a), 2. Szarvasi L. E. b), 3. Békésszent- 
andrási L. E. csapata.

Céllövészet, egyéni: 1. Galáth, 2. Vár- 
kövi (Valach), 3. Adamovszky, 4. Sinka 
(Békésszentandrás).

Céllövészet, egyéni (oktatók): 1. Bankó,
2. Lestyan, 3. Báródi (Bszt.) 4. Terhes.

4x100 m-es staféta: 1. Szarvasi L. E. 
a) csapata, 2. Szarvasi L  E. b) csapata.

A fenti eredmények alapján megálla
píthatjuk. hogy városunk sportélete nem ha
nyatlott le teljes mértékben, sőt reményt ad 
egy ujaba, fokozottabb lendületre.

Névmagyarosítások. Kovácsik „Olga polg. 
isk. tanár. „Ormós**-ja, Kondacs Pál gimn. 
tanuló „Lantosára, Zvara Pál gimn. tanuló 
„Zátonyiéra, Viszkok Pál gimn. tanuló „Za
lánkra, Szvetkovics Mihály gimn. tanuló 
„SzigetvárT-ra, Csasztván Pál szarvasi szü
letésű szolnoki MÁVgéplakatos „Cserfalviéra, 
a következő szarvasi MÁV segédtisztek: 
Szloszjar András „Szirti**-re, Gyurik János 
„Gzőző“-re és Kozsuch András „Kőváriéra 
magyarosították nevüket. .. ' ••

Tanulmányi kirándulások, LelkesPálsiratói 
és Pataki István orosházi-úti elérni iskolai 
tanítók a múlt héten tanulmányi kirándulásra 
vezették be tanulóikat Szarvasra. Tanulmány- 
utuk végeztével hangulatos ünnepséget ren
dezlek a hősi Emlékmű előtt, ahól a tanulók 
lelkes szavalatokkal ’ és - áhitatos: énekekkel 
áldoztak a hősök emlékezetének; — A hely
beli ág. h. ev. Luther TanitónőképzőJntézet 
növendékei hait tanárjuk vezetéké,, mellett 
társas Autó-caron m^jus hó 11-én, pénteken 
Szegedre rándultak ki- Ott megtekintették a 
fogadalmi templomot, á'Dóm-teret, a? egye
temi* és középületeket, a város többi neve
zetességeit és este visszatértek Szarvasra.
— Szombaton, május hó 12-én viszont 
a mezőtúri ref. gimnázium V. o. 31 tanulója 
Benkő Gyula dr tanár vezetésével, és a me
zőtúri m. kir. állami leányliceum növendékei 
tanárnőik kíséretében. városunkban, annak 3 
ligetében és a Körös partján végeztek bota
nikai tanulmányokat. Mindjét iskola növen
dékeinek naplója elragadtatással .- emlékezik 
meg.Szarvas különleges fekvéséről,, termék 
szeti szépségeiről és rendezettségéről

Dükmajálls, a gnnaágimiii ifyuág nyíl« 
vános tornavizsgája szombaton, jnnios kő Ú a  
az Erzsébetiligetben és á sporttelepen.

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

Ne vegyen addig tenniszütöt, mig meg 
nem nézi Nagy Sándor könyv- és papirkeres- 
kedőnél, kinél hihetetlen olcsó, áron, garancia 
mellett vásárolhat.

A »Szarvasi Stefánia« nagyszabású hang« 
versenye a magyar jövő megmentéséért janin* 
bő 9»é* a Városi Színkörben este 8 órakor. •

Nyugtázás. A „Lobogó Efők” cimü vers
kötetet legutóbb a következők vásárolták 
meg: Raffay Sándor dr, Siki Béla (Bpest), 
Haviár Gyula dr, Szabó János, frauenhoffer 
Ferenc, Litauszki György, Saskó Samu. 
Frankó Mihály, Brachna Lajos. Ezalkalommal 
2*70 P-t nyugtázok köszönettel a „Nagy
magyarország Közepe** emlékmüalapra.

Molnár Mihály
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permetez 
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.' 
Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 

fák permetezésére.
Az összes permetezőszerek gyári áron, vo-' 
lamint rézgáiic, raffia a Iegjulányosabb áron 

. beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL Üzletében.
Permetezőgépek kölcsön'kaphatók.



S.utyos baleset- Kedden délután két óra 
tájban az Arány János uccán haladt kocsi
jával Bartyik Márton fuvaros .és 8 éves kis 
^nokája. Lovai valami oknál fógyá megbok
rosodtak s a búzával telt kocsit vád iramban 
vitték q Dr Luther Márton uccáig, amelybe 
hirtelenül befordultak. A hirtelen kanyarodás 
következtében a kocsi felfordult és maga alá 
temette Bartyikot meg a kisfiút is. Azonban 
a gyermek azonnal magához tért és ijedté
ben futásnak eredt, miután a kocsi alól ki
mászott. A fuvaros súlyos koponyazuzódáso- 
kat szenvedeti és Lestyán János cserkésztiszt 
és Készt Béla dr eszméletlen állapotban ta
láltak rá, akik elsősegélyben részesítették. 
Az összegyűlt járókelők pedig a szétzuhant 
zsákokat és kiszóródolt gabonát igyekezték 
megmenteni. Bartyik állapota életveszélyes.

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

Német vizsga. Az állami elemi iskola 
némettanfolyamának évzáró vizsgája május 
hó 26-án, szombaton délután 4 órakor lesz 
az állami elemi iskolában, melyre a t. szü
lőket és az érdeklődőket szeretettel meghívja. 
Dr Wolf Jenőné Déri Erzsébet.

Pünkösdi cserkésztáborozás. Az 584. sz. 
„Gábor Áron'4 cserkészcsapat pünkösd első 
napján az Ánna-ligeti Körös-hidnál táborozik. 
A csapat vendégeket szívesen lát a délutáni 
cserkészjátékokhoz és az este fél 8 órakor 
kezdődő tábortüzhöz, ahol a cserkészek 
különféle mutatványokkal, cserkészdalokkal 
és előadásokkal szórakoztatják a megjelen
teket.

Hírek képviselőnkről. A kereskedelmi tárca 
multheti vitájában Tóth Pál dr képviselőnk 
is résztvett és gróf Somssich Antallal szemben 
érdekes megállapítást szögezett le Fabinyi 
Tihamér dr kereskedelmi miniszterre. A ke
reskedelmi miniszternek, úgymond, szemére 
vetették, hogy a mezőgazdaság kereskedelmî  
érdekeíf nem xvédi kellőképen,̂ o' éSzel ellen
tétben azt vitatta, hogy a jelenlegi kereske
delmi miniszternek éppen az az érdeme, 
hogy a gazdasági érdekeket is szem előtt 
tartja és ennek már is mutatkozik a jó hatása, 
amennyiben néhány év múlva az Alföldön 
nem lesz ulnélküli falu. Méltatta továbbá az 
útépítési program jelentőségét, amellyel a 
miniszter a mezőgazdaság mellett az egész 
lakosságon akar segíteni. Beszéde további 
fonalán szóvatette a kisiparosság nyomorát 
és munkaalkalmakat sürget az ő részükre.
— Lányi Márton, a. tótkomlósi kerület kép
viselője, vasárnap tartotta beszámolóját Tót
komlóson, ahol ezalkalommal Tóth Pál dr 
is beszédet mondott.

Ötyen éves B t Ezüstszőllöi ev. iskola. 

Podani János tanító rendezése mellett az 
Ezüstszőlői iskola pünkösdkor ünnepli fenn
állásának 50 éves jubileumát.

Váratlan haláleset Váratlan és súlyos 
gyász érte Kovács Géza községi irodatisztet 
és családját. Édesapja Kovács Imre, ki szelíd 
és jóságos szavával köszöntötte őt még a 
reggeli órákban, s azután megszokott mun
kájához kezdett, mely sosem fogyott ki 
kezeiből, a szerda déli órákban rosszul lett s 
pér perc alatt kiszenvedett. Az elhunytat neje 
Király Mária, gyermekei: Vilma, Mária, Géza, 
József és céalódja, továbbá kiterjedt rokon
sága gyászolja. Temetése a rom. kát. egyház 
szertartása szerint pénteken délután ment 
végbe nagy részvét mellett.

Keresse"fe^T""
D a r á r l  kiváló gyógyhatású 
r a i S O  gyógyfürdőt a Mátrában.
Vastimsós, arzénes fürdők. Szénsavas fürdők. 
Vizgyógyintézet. Uj. modern strandfürdő. Kü
lönböző ivógyógymódok. Folyóvízzel ellátott 
modern szobák. Peiuió előidényben 5*60—7*20. 
főidényben 7—9 50 P-ig kitűnő konyha. Diétás 
étkezés. Prospektust készséggel küld: Fürdő* 
igazgatóság, Parádfürdő.Telefon 1. Idény május 
14-től szeptember 30-ig. Főidény junius 1-től

BOTOR
I

legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZBAN,

Békéscsaba, Andrássy út 25.
i m

E rovul eláll közlőitekért sem k szerkesztőség, sem a 
kiadóhivatal nem váltál felelősséget.

Van nekünk szarvasiaknak egy gép-' 
kocsink, mely .minden. {Rászorulónak rendel
kezésére áll. Életmentéŝ  betegszállítás, gyors 
segélynyújtás a célja és hivatása.

Néhány héJtelĵ ffleJ l̂tjtórténetesen. egy 
szegény asszony megejetégedétt.

Betegségénél fogva ja gyulai kórházba 
kellett őt szállítani. E célból tehát a beteg 
hozzátartozói a betegszállító autót óhajtották 
igénybe venni. Ez azonban csak bizonyos 
feltételek mellett lehetséges: 60 pengő dij 
előzetes lefizetése ellenében. 1 ‘20 pengő a 
mostani napszám. 50 munkanap 1 Tehát két 
hónap munkájának bérébe kerül ez az 
utazás a szegény betegnek. .

Kérdem most már: Vájjon csakugyan 
életmentő cél szolgálatában áll-e ez az aiitó ? 
Vagy pedig egy hasznothájtó, magánvállalat 
szolgálatában ?

Ha egy család gyermeke véletlenül q 
kutnál levő gödörbe fül, gondatlanság címén 
eljárást indítanak ellene. Ki tartozik a pa
naszként felhozott utolsó ecetnél felelőséggel?

Ha egy szegény beteg nem tudja a 
mentőautó díját kifizetni, akkor nyomorúsá
gának csak az lehet u következménye, hogy 
elpusztul. Az ő vergődő segélykiáltását nem 
érti á mentőautó. A logikus következtetés az 
volna, hogy a mentőautó'ellen is meg kell 
indítani az eljárást, llgy vélem, hogy ily 
esetben ellenszolgáltatás nélkül is köte
lessége segítségére lenni fi hozzáfolyamo- 
dókna.k.

Összehasonlítva a mentőautó diját egy 
magánautóéval, utóbbi jóval kisébb bért kér 
szolgálatáért.

Ajánlatos volna, hogy ilyen eseteket 
nemesebb és részvétteli érző szívvel intéznék 
el az illetékesek és az arra hivatottak.

Alázatos tisztelettel: -
A Szarvasi Közlöny egy olvasója.

A MEFHÖSz kedvezményes utazásai. A
MEFHOSz utazási osztályai folyó év nyarán 
több rendkívül kedvezményes áru utazást 
rendez. A tanulmányutak -részletes prog
ramját és általános tudnivalóit a MEFHOSz 
ezévi képes prospektust tartalmazza, melyet' 
az érdeklődőknek készséggel megküld a 
MEFHOSz utazási osztálya  ̂ Budapest, IX.. 
Ferenc körút 38. földszint 2.

Tanulmányi kirándulás. Az áll. polg. 
leányiskola f. hó 3-nn 180 tanulóval kör
nyékismereti tanulmány-kirándulást rendezett 
Kondorosra. Kondoroson Kovácsik István 
főjegyző, Velky Béla ig. tanító, Jeszenszky' 
Sándor taniló és az oltani polgári iskolai 
tanulók várták az állomáson a vendégiskolát. 
Példás rendben vonult a csapat a hősök-, 
szobrához, melyrešitoszqrut helyezett el -ássi 
igazgató rövid Beszéde kíséretében. A növen
dékek megtekintették , az ev: templomot, hol 
Velky Béla tanító Kondoros keletkezésének: 
történetét ismertette, majd a r. R. templomot, 
a malmot, a villanylelepet és a hirés csár
dát tekintették meg. 'Délután á ligetben ün
nepelték meg a madarak és fák napját és 
ugyanott a község nemesszivü gyermekba
rátaitól kapott 50 liter tejet fogyasztották él. 
Egy boldogan eltöltött és tapasztalatokban 
gazdag nap emlékével távozott a gyermek
sereg Kondorosról. Az iskola, a tanulók és- 
a tanárikar a vendéglátó község 
jegyzőjének és tanítói karának* Geiszt Gyula 
dr és Gáspár nagybirtokosoknak, Schützen- 
berger Alajos és Pethe János malomtulajdo
nosoknak és Nyemcsok Pálnénak ezúton' 
fejezi ki köszönetét. A befolyt összegekből 
Velky Béla még 5 pengőt juttatott az isko
lának a tanulók évvégi jutalmazására.

Hiteit előnyös feltételek mellett úgy sze
rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarék- 
pénztár termény- és áruraktárába tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru- 
raktára mindennemű terményt elfogad táro
lásra, olcsó dijak mellett.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: ifj. Kovács György fia Pál, 

Szirony János fia János-Béla. Nyemcsok Pál 
leánya Mária, Korbely János fi« - János, 
Privler Pál fia Pál-lmre, Inczédi Lajos fia 
László-Lajós, Gyulai József fia György, Bohus 
Károly, leánya Erzsébet, Lustyik Mátyás le
ánya Katalin, Lestyan Mihály leánya Anna, 
Adamik András leánya Judit, Rágyanszki 
János fia János, Szrnka György leánya Zsu
zsanna, Hqjdu György fia János, Balla Béla 
leánya Margit, Kurucz János leánya Anna.

Házasságot kötöttek: Kondacs Mihály 
Belopotöczki Máriával.

özv. Csicsely Pálné 78 éves, Lesze- 
nyiczky Mária 59 éves. Mlinár Pál 56 éves. 
özv. Igrényi Mihályné 75 éves, Krajcsi And
rás 9 napos, Frankó Mihály 3 hónapos. 
Kovács Imre 63 éves, Hruska György 25 éves.



Ha tartós és olcsó teifflÍSZÜtŐt
akar venni, keresse fel

NAGY SÁNDOR kötyv« és papirkereskedőt! O
—  Minden ütő után a szezon végéig garanciát vállalok. -

A posta tájékoztató ~ szerve városunkban 
is megkezdte működését. A nagyobb európai 
városokban a közönség tájékoztatáséra már 
régóta működnek postai tájékoztató szervek 
azzal a céllal, hogy a postát igénybevevő 
feleket felvilágosításokkal, helyes útbaigazí
tásokkal lássák el s ügyes-bajos dolgaik 
gyors elintézését* elősegítsék. Ezeknek az 
irodáknak a mintájára ez a postai sz£rv 
városunkban is a postahivatal kebelén belül 
megalakult. Ennek a szervnek a munkaköre 
egyelőre elsősorban a táviró, távbeszélő és 
rádió szolgálatban igénybevehető előnyöknek 
ismertetésére, propagálására terjed ki, hogy 
azokat a közönség minél szélesebb körben 
megismerje s előnyeit felhasználja. További 
célja a posta és a közönség közötti viszonyt 
személyes érintkezés utján közvetlenebbé 
tenni, hogy ilymódon a posta a közönség 
köréből felfherülő igényeket közelebbről 
‘megismerhesse és lehetőleg teljesítse. A 
posta e tájékoztató szerve városunkban a 
postahivatalban működik és a hivatalos órák 
alatt 8—18 óra között igénybevehető.

Muskátli virág minden lányos háznál 
diszlik, ugyanugy nem hiányozhat egy lányos 
háznál sem a Muskátli kézimunkaújság. Kap
ható mindenütt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, VIII., Rákóczi-tér 4.

A „Magyar Lányok" a XX. század lányá
nak lapja. Mutatványszámot készséggel küld- 
a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy ut 
16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

s  P O R T
Pünkösd vasárnapién Turul—Bocskay érem mérkőzés.
Hétfőn. Pünkösd mósodnapjén a Bocákay Endrőd 

csapatét látja vendégül. Mérkőzés fél 4 órakor.
A Turul Pünkösd hétfőjén valószínűleg valamelyik 

csabai 1. o. csapattal játszik itthon barátságos mérkőzést. 
A mérkőzés lapunk zártáig még nem volt lekötve.

A megyei középfoka iskolák atlétikai« 
és tornászversenye a selyemzászlóért májas 
20*án délután Szeghalmon.

Szerkesztői Szenetek
Kéziraíokat nem önünk meg és nem adunk vissza.

A Szarvad Közlöny egyik olvasójának* Hosszú pana
szát az elmúlt heti óriási híranyag miatt nem volt mó
dunkban közzétenni. Terjedelmében megrövidítve, de 
az eredeti tartalomhoz szigorúan ragaszkodva. írását 
mai szamunk „Nyilttere* már hozza.
~IL P. Gyula. Újbóli kedves figyelmedet lapunk iránt 

ezúton is köszönjük.
CL J. CsabacsScL A Nagymagyarország Közepe Em

lékmű elhelyezésére vonatkozó értékes gondolataidat 
a „Séta Palócországban" cimü zsánerkép után a vonal 
alatt hozzuk.

Névváltoztatások. Szeleczky helyett Szelecsényi-t.vagy 
Szelőceí-t, Mótyan helyett Mótyói-t, vagy Mátéfalvi-Í, 
Gulyán helyett Gultai>t, vagy Gáli-t. Mucha helyett 
Legyesi-t. vagy Muhi-L Munyai helyeit, bár ez is ma
gyaros. Murai-t. Meliskó helyett Mélykútiét, vagy Meny- 
hért-et, Lentvorszky helyett Lendvai-t, vagy Lengvári-t 
ajánljuk.

Kóczy Lajos dívatárukereskeső 
közleménye

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

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

Önnek is Szüksége van 
egy jó

írógépre!
Nagy raktár uj és használt 
REMINGTON, ROYAL,
ADLER. UNDERWOOD
stb. világmárkás gépekben.
Ön találni fog tetszésének 
és igényének megfelelőt.
Tekintse meg, vagy kérjen 

árajánlatot I

Izsák Jakab
M e z  ö t u r
Telefo|nszám: 59 

B  P o n t o s  k l s z ' o l g & l á s !  B

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz pazdasági viszo
nyoknak, előnyös tételeim folytán 
az idén is kedvező fizetési feltéte
lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Állandó készletet tartok 
hazai és import tűzifában, legjobb 
minőségű hazai szenekben és világ
hírű budapesti gázkokszokban. Elő

jegyzéseket már elfogadok és'azo
kat sorrendben leszállítom.

Schlesinger Sámuel
Telefon II., 18.

97.
Előnyös fizetési feltételek!

Kapható: Meitner Soma
fűszer- és vegyeskereskedésében. Szarvason.

Veszedelmes levelek
a címe Gottfried Keller regényének,, 
amelyet a Nyíl jövő heti számában vé
gig, fognak kacagni olvasói.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . .  —’--- 950
Tengeri . . . . — — _  850
Á r p a .................—'----- 9'—
Z a b .....................—*— — 9’—
Lucerna . . . .  130*---140*—

- Tökmag . . . .  20'---22"—

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szpdve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

. Fürdővendégeknek lakás fürdőhellyel és 
kabinhasznalattal kiadó. 11., 127.

v üzlethelyiség elsőrendű helyen âugusztus- 
elsejétől kiadó Darida Mihálynál Horthy 
Miklós ut 12.

■ Faragó Mór dr kiad egy 3 szobából és a 
megfelelő mellékhelyiségekből álló lakást, 
vízvezetékkel 1934. június 1-re. Érdeklődni.
11., 78. szám alatti lakásán lehet.

• Özv. Harmati Jánosné piactéri sarokháza 
augusztus l:től bérbeadó.

• Jókarban tartott PIANÍNÓ olcsó áron sür
gősen eladó, 1., 221.

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

• Üzlethelyiség utcai lakással kiadó ökv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

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

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

. Méret után férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyér 
Rózsinál. I. kerület, Arany János u. 169. sz.

. Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

P U B  L I K A C I Ó
Tekintse mega cserkészek tábortűzi számait az Anna- 

ligeti Körös-hidnal pünkösd első napján (vasárnap) esté 
fél 8-tól, ahol kitünően szórakozhat.

Arnócki Jánosnak egy lánc földje házzal eladó. Jel. 
T. 111., 420.

Balcó Andrásnak a mezőberényi ut mellett 6 hold 
földje tanyával eladó. Vll., 54.

1., 499. számú ház eladó. Jel. Gyekicki Pálnál Árvaház. 
Valastyán Jánosnál 3 hold föld, a kisszénási állomás 

mellett eladó. Jel. 111., 273.
Eladó házak: Osztrolucki Pál IV., 533., Uhljar István

IV., 299. és Balázs Pál III., 31.
A Hadirokkantok Országos Nemzeti Szövetségének 

szarvasi fiókja e hó 21-én közgyűlést tart.

FelelS* ■zerkecztfi ét Ua&t NAGY SÁNDOR 
Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyomda* és Lapkíadóvál*- 

lalat nyomdájában, L, Horthy Mikiéi ut 9. szám* '


