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„Felajaltak 
a nemes magyar nemzet 

régi sebei"
Irta t Molitórisz Pál

Sok, sok esztendővel ezelőtt, olyan 
nagyon régen, hogy az akkori esemé
nyeket már csak a történelem megsár
gult lapjai őrzik, élt egy szerencsétlen 
nemzet. Nem volt már helye saját ha
zájában, az erdőket járta sirva, bujdo- 
kolva. . .  élt valaha egy nemzet, élete 
fekete éjszaka volt, de jött egy férfi, 
felemelte szavát és kardját a sokat 
sanyargalottak érdekében, szava vilá
gosságot teremtette sötét éjszakéban... 
„Felújultak a nemes magyar nemzet 
régi sebei..." ezt kiáltotta bele a Fel
vidék sötétzöld fenyvesei közé, tároga- 
lósai rikoltó hangon belesirták az el
keseredés hangjait a Nagy Magyar 
Alföld végtelen síkjába és ekkor csoda 
történt: az elaléltak felkeltek, felkelt a 
nemzet apraja nagyja, osztálykülönb
ség nélkül kardot fogott szabadsága, 
élete védelmére és küzdött, harcolt 
egészen addig, mig egy gyászos sikon, 
valahol Majtény tájékán le nem tört 
a zászló és ki nem hullott a kezekből 
a kard. De a harc az tündöklő volt. 
A vezér alakja olyan volt benne, mint 
egy nagyszerű, szépséges hullócsillag. 
Hirtelen bukkant fel, hosszan bevilá
gította egy nép fekete egét, azután 
messze keleten, az örökké zúgó Már
vány tenger mellett lassan elhomá
lyosult ...

*

Arany János mondja egy költe
ményében : „ ... Nem halt meg az, aki 
milliókra költé élte dús kincsét, ámbár 
napja múlt I “ A mi nagy halottunk, 
akinek a nevét csak imádkozva mond
hatjuk ki egész életét nemzetének 
szentelte. Kezdve a munkácsi gyermek- 
mese-korszaktól, a meghurcolás, fel- 
emelkedés, tündöklés és távolbaveszés 
valamennyi fáziséban minden gondo
lata tépettlelkű nemzete körül forgott. 
A magyar nemzet örök jelszavát irta 
zászlajára, érte vállalta a végtelen buj- 
dosás keserű kenyerét. Vájjon meg
halhatott-e ezek után a Nagy Fejedelem 
a nemzet lelkében? Jöhettek az évek 
fakitó, szürkitő rajai, jöhettek az újabb 
megpróbáltatások, új irányok, új jel
szavak, mégis , minden igazi magyar 
gondolatból kiolvasható jelmondata 
„Pro patria et Libertate*' ... A hazáért 
és a szabadságért!... Él még a ve
zérlő fejedelem ma is. Hiába takarja 
drága hamvét a kassai dóm hideg 
kőkriptája, az eszme melyért életét adta,

itt cseng ma is a magyar gondolatban 
a magyar ólmokban. Széchenyi Istvá
non kivül sem azelőtt, sem azóta nem 
volt és nincs a magyar nemesi osztály
nak olyan tagja, melyet a nép széles 
rétege, a föld népe oly végtelen sze
retettel és imádattal rajongott volna 
körül mint ő t ...

*

„... Fennmarad s nőttőn nő tiszta 
fénye, amint időben térben távozik, 
melyhez tekint fel az utód erénye, 
óhajt, remél, hisz és imádkozik ... mi 
felkelünk, a fájdalom vigasztal... egy 
nemzet gyásza nem csak leverő.. 
Talán megérzi a kőlapok alatt az egész 
magyarság küldötte virág illatát... 
talán leérnek hozzá azok a rejtve, 
félve hullatott könnycseppek, melyeket

Az Országos Társadalom biztosi ló Inté

zet önkormányzati tagjainak választása az 

egész országban, igy Szarvason is április hó 

14. és 15-én, vasárnap és hétfőn fog meg

történni. A szavazás Szarvason a városháza 

tanácstermében folyik le mindkét nap reggel 

8 órától este 8-ig. A szavazás titkosan törté

nik, mégpedig két szavazólappal. Az egyiken 

az országos küldöttségi tagokra, a másodi

kon a Szolnok-kerületi választmányi tagokra. 

Minden szavazó borítékot és ceruzát kap és 

a két kocka egyikébe keresztet rajzol. A 

szavazólapokon törölni, radírozni nem sza

bad. Mindenki sajátkezűleg zárja le a borí

tékot és úgy adja ét az urnába való helye

zés céljából. A Szarvasi Ipartestület a követ

kezők ajánlásait küldte fel a kézműves ipa

rosok csoportjába: Klucsjár Mihály, Holub 

János. Medvegy Miklós, Bruncsák János. 

Nagy Károly rendes és póttagok. Az orszá

gos jelöltek listájára 3-ik helyen Klucsjár 

Mihályt ajánlotta Szarvasról. Az ipari mun

kások részéről a szolnoki kerületbe 3-ik he

lyen Molnár Ferenc nyomdászt jelölték.

*

A választás nem egy meghatározott 

személyre szól, hanem csupán az OTl-ban 

képviselt két irányzatra : a nemzeti blokkra 

és a szociáldemokrata képviseletre. Válasz

tási igazolványát postán már mindenki kéz

hez vette. Ennek ellenében a jelzett napon 

a válaszlási bizottság mindenkinek egy' sza

vazólapot nyújt át, melyen az 1-es számmal 

jelzett kocka a nemzeti blokké. Ha tehát

idegen uralom alatt tengődő magyar
jai ejtenek sírjára, talán meghallja a 
harangzúgást, a sok-sok kis magyar 
falu áhitó imaszavát, talán meglája 
szelleme készülő szobrának bronzido
mait, talán megérti, hogy nem felej
tették el a Latorca mellett, megérti, 
hogy várnak reá mindenütt, várják a 
tárogatószót, várják a lobogó zászlókat, 
a mezei hadakat, a nyalka hajdúkat, 
talán megérti, hogy itthon nem felej
tette el senki. Ha pedig egy nemzet 
nem felejt, nem felejtése életet jelent. 
Van forrása, melyből meríthet, van 
valami vigasztaló a megemlékezés 
gyászában: “ ,.. Egy nemzet gyásza 
nemcsak leverő. Nép mely dicsőt, 
magasztost igy magasztal: van abban 
élni Hit, Jog és Erő."

azt akarjuk, hogy igazi magyar szellem vo

nuljon be az OTl-ba, melynek igazgatóságá

ban 20 tag közül jelenleg csak 6 tag tarto

zik a nemzeti blokkhoz és hogy segíthessünk 

a dolgozó munkásság bajain és megvédhes- 

sük érdekeiket: szavazatunkat az 1-es koc

kába irt kereszttel fejezzük ki. A nemzeti 

blokk a jobb betegellátásért, a magasabb 

táppénzért, a nagyobb nyugdíjért és a sza

bad orvos választásáéit küzd. Aki tehát 

nincsen megelégedve az OTI eddigi műkö

désével a nemzeti blokk listájára adja le a 

szavazatát.

Pedagógiai szeminárium  
Szarvason

A kultuszminiszter rendeletére a vár
megyei tanítóság csütörtökön, április hónap
11-én délelőtt 9 órától Luther Árvaház 
dísztermében pedagógiai szemináriumot ren
dezett, melynek műsorán Kovács Pál evang. 
tanító a beszéd- és értelemgyakorlalokból 
olvasott fel. Melis Mihály ev. tanító Tessedik 
Sámuelről gyakorlati tanítást mutatott be. 
Frankó Mihály ev. tanító: A tanító és a 
táblai rajz címmel értekezett és azt gyakor
lati bemutatásokkal szemléltette, Lóránt Gyula 
békésszentandrási igazgató tanitó elméleti 
előadást tartott gyakorlati bemutatásokkal az 
olvasmányok tárgyalásáról, ' Tóth József 
öcsödi tanitó könyvismertetést nyújtott és 
Tantó József vármegyei népművelési titkár 
az iskolánkivüli népművelési munka nagy 
nemzeti és pedagógiai értékéről tartott sza
badelőadást. A szeminárium előtt 8 órakor 
a Békésvármegyei Általános Tanítóegyesület 
rendes évi közgyűlését tartotta meg ugyanott 
A szeminárium után 2 óra tájban közebéd volt-

Vasárnap és hétfőn lesznek 
az ÓTI-választások

Szarvason a városháza tanácstermében 
lesz a szavazás



Qf%lopos politikumoknak, hogy helyet adhassa
nak q nemzeti ékt új fejlődésének. A magyar
ság a mosfáni választással a leghatározottab
ban kifejezésre juttatta, hogy a levitézlett poli
tikusokat nem akarja vezetőkul elismerni, meri 
új erők, új akaratok, cselekvő emberek kellenek 
a gátra. A bukott politikai irányzatok politikusai 
a választásokhoz amúgy sem fűztek vérmes re- 
ményeket, hiszen belátták, hogy a politikájuk 
már rég csődöt mondott, azonban ezt restelik 
beismerni A magyarságnak azonban Gömbös 
Gyula miniszterelnök által megteremtett új, mo
dem, egészséges és nemzeti tartalommal telített 
politikai légkörben felnyílt a szeme s a válasz
táson kijelentette, hogy követni akarja és kö
vetni fogja Gömbös Gyulát.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason április hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak. Mindkét templomban passió-olvasás 
és úrvacsoraoszlás.

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kÍ6mise, 10 órakor nagymise. Délután 
4 órakor, kereszlúti ájtatosság és a bojt minden pénte
kén délután 6 órakor böjti prédikáció. Köznapokon a 
szentmise reggel fél 8 órakor, litániák délután 4 órakor.

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

— Nóvnapmegváltás. Egyik köztiszteletben 

álló, nemeslelkűségéről közismert polgártár

sunk, dr. Haviár Gyula kir. közjegyző, m. kir. 

kormányfőlanácsos az április 12. napjára eső 

„Gyulai-nap alkalmából 20 pengő adományt 

küldött a községi elöljárósághoz a következő 

sorok , kíséretében; Érdemes Elöljáróság! Ne

héz napokat élünk még mindig, némelyikün

ket a gyász é9 szomorúság keseríti. Ie»ijjtja. 

Egyáltalán nincs okunk, kedvünk vigadni, 

szórakozni, de még névnapozni *em. Ezért 

névnapmegváltás cimén 20 pengői e?Qn ké

relemmel adok át az érdemes elöljáróságnak: 

szíveskedjék ez összeget a szarvasi kerüle- 

tembeni, úgynevezett £öldpázsiton lakó leg

szegényebb polgártársaim között kiosztani. 

Szarvas, 1935. április 7. Hazafias tisztelettel: 

Aláírás. — A községi elöljáróság a nemes- 

lélekre valló adományért hálás köszönetét 

fejezte ki az adakozónak és intézkedett, hogy 

az adomány húsz zöldpázsiti segítésre szo

ruló egyének között legyen kiosztva. Ezen 

nemes cselekedet önmagában hordja dicsé

retét.

— Szarvasi lelkész előadása Balassagyarma
ton. Bartos Pál ev. lelkész a balassagyarmati 

ág. h. ev. egvház meghívására szerdán, az 

ottani ev. templomban előadást tartott: „Most 

már nem hallgathatunk** cimmel. A közönség 

nagy érdeklődéssel hallgatta végig országos- 

hirű hitszónokunk tartalmas előadását.

— Kitüntetés. Dr Gyökössy Endrét a szarvasi 
származású kiváló költőt a kereskedelmi mi: 
niszter a névmagyarosítás terén kifejtett párat
lan buzgalmáért elismerésben részesítette.

— Doktorráavatás. Örömmel vettük azon 

hírt, hogy április hó 4-én a szegedi Ferenc 

József Tudományegyetemen Haviár Sándor 

fiatal szarvasi lakostársunkat, dr. Haviár Gyula 

kir. közjegyző, m. kir. kormányfőtanácsos fiát 

államtudományi doktorrá avatták.

— Halálozás. Andrássy Dezső a budapesti 
Eötvös Kollégium tagja, volt szarvasi gimná
ziumi növendék 24 éves korában Budapesten 
elhunyt.

Szőrme* és városíbundákaí
molykár elleni megóvásra
elfogad DARIDA divaíszűcs,

Szarvas« Postával szemben.

Hl j l EK
Diadalmaskodott 
a nemzeti eszme

Mint egy varázsszóra, egyszeriben úgy 
tárul fel a magyarság előtt a boldog jövőnek 
aranykapuja. mert ez a győzedelmes választás. 
mellyel egész Magyarország Gömbös Gyula mi
niszterelnök mellé állott. eljuttatta a nemzetet a 
fejlődő, a munkás, a dolgozó új Magyarország 
küszöbéhez. A hetek óta tartó választási elő
munkálatok után a Nemzeti Egység Pártjának 
tökéletes szervezettsége egyesítette a magyar 
erőket és a magyarságnak megadta a lendületet 
ahhoz, hogy kinyissa a boldogulásnak azt a kapu
ját melyet az előző kormány a maga módszerével 
nem tudott kinyitni. Azonban iíf nem csupán a 
szervezettség, hanem a magyar nép józan be
látása, mély hazaszeretete diadalmaskodott. A 
régi politikusok a maradiság szépen felvirágo
zott haíőferös szekerén járták elavult politikájuk 
zeg-zugos útjait, azonban ezek az utak mindig 
visszafelé kanyarodtak, ezeken az utakon nem 
mentünk előbbre, bár mindig úgy látszott mint
ha haladnánk. A nemzet végtére is megelégelte 
a lassúságot. Uj politikai irányzathoz akar al
kalmazkodni, olyan irányhoz, mely a jövőt 
jelenti és késedelem nélkül előbbre viszi a bol
dogabb jövő felé. A nemzet a most lefolyt vá
lasztási harc alatt megmutatta, hogy nem akar 
továbbra is tehetetlenségre kárhoztatott lenni 
és ezért belevitte minden akaratát, beleállitotta 
minden energiáját a választási küzdelembe, 
melynek végső eredményében kifejezésre juttatta 
hogy Gömbös Gyula reformpolitikáját akarja a 
Nemzeti Munkaterv alapján megvalósítani. A 
szavazatok számaránya, fölényes többsége ön
magáért beszél és ragyogóan bizonyítja, hogy 
Aíagyarorszagon diadalmaskodott a nemzeti 
eszme. De amennyire megbízik a nemzet Göm
bös Gyulában, annyira nem bizik többé az el
múlt korszak politikusaiban, [egyenek azok bár
milyen oszlopos nagyságok. A Nemzeti Egység 
Partja nagy győzelmével ki kellett dőlni a régi
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Egyszer volt, hol nem v o lt...

A kél jóbarálnő ismét összebújva beszél
get épúgy, mint az első estén.

— Hála Istennek Nórám, hogy végre már 
egy kicsit az enyém is vagy, nemcsak Októberé.
— Ne legyünk önzők, édes Heddám. örüljünk, 
hogy itt tartunk !

— Oh ! — tette össze kezét a szép asz- 
szony — megköszönöm a jó Istennek minden
nap százszor és ezerszer. De dr. Keserűnek is 
és neked is !

Nóra tiltakozva rázta meg a fejét.

— Csak a kötelességemet teljesítettem I És 
ki boldogabb nálam, hogy én is hozzájárulhat
tam valamivel a jó eredményhez ? De tudod-e 
édesem — folytatta kissé elgondolkozva — hogy 
bármennyire szeretek is nálad lenni, mégsem 
tudok gondtalanul pihenni vagy épen szórakozni. 
Feri bácsi ma éjjel az én őrködésem nélkül 
pihen. Nem fog-e valamiben hiányt szenvedni ? 
Nem lesz-e valami baja?

Hedda asszony szeretettel simogatta meg 
kedves vendége hajfürtjeit:

— Drága kis bohó, te I Hiszen maga a 
főorvos küldött, hogy most már éjszakára nyu

godtan kijöhetsz a városba. És azt is ő mon
dotta, hogy két heli fekvés után Október nyu
godtan felkelhet és újabb két hétig merészebb 
mozgásokkal és többnyire nyugágyban vagy 
hintaszékben üdülhet. Azután — némi fokozat
tal — visszatérhet a rendes foglalkozásába, sőt 
he fájdalmakul nem érez : a rendes testmozgá
sához is. Hát miért aggódsz ?

— Nem is a gyógyulás miatt aggódom, 
édesem ! De az a tudat, hogy talán hiányozni 
fog neki az én láthatatlan éjjeli őrködésem, 
megnyugtató közelségem. Este a párnájának a 
megigazitása ; az álomba ringalás . . .  És nem 
tagadom, nekem is fog hiányozni mindez . . .  Ha 
pedig arra gondolok, hogy Feri bácsi 1—2 hét 
múlva végleg itt hagy bennünket — neked be
vallhalom — Összeszorul a szivem. Látod : ilyen 
csúf, önző vagyok én. Pedig örülnöm kellene ... 
De mi már hónapok óta olyan jó lelki pajtások 
vagyunk és ez a lelki pajtásság az ápolás ag
gódó és mégis feledhellenül kedves napjaiban 
valóságos édestestvéri jóviszonnyá nemesült. Feri 
bácsi nemsokára el ‘ fog menni. . .  És én nélküle 
olyan árva leszek I Ugye nem haragszol édesem 
és nem értesz félre, hogy igy beszélek ? I

Hedda melegen ölelte át okos, őszinte kis 
barátnőjét.

Az a megállapodásunk drágám, hogy ne
künk nincsenek egymás előtt titkaink. Látod én 
is száz százalékig bevallottam neked érzelmeimet. 
Könnyítő a kis sziveden te is .. . Szereted őt 
édesem ? ! . . .

Nóra odaszoritotta égő arcocskáját barát
nője kipiruló arcához. Hevesen összecsókolta, 
azután álomszerűén két tenyere közé simogatta 
az arcát. Pupillája tágranyilt és az esthajnej- 
csillag fényében ragyogott. Ajaka feslő rózsa
bimbó, fogsora drága gyöngyvirág sor. A virá
gok körül rajongva, forrón és illatosén röppent 
ki a gyönyörű szó :

— Szeretem ! Szeretem !

A nyitott kerti ablakon át a kósza esti 
szellő besodorta a késői magnóliák édes illatát, 
A kertben egy fülemüle koncertezett.

Hedda asszony arcán valami titokzatos 
dicsfény sugárzott.

— Ez olyan gyönyörű volt, drága Nórám, 
hogy ma este már nem is szabad beszélnünk 
semmi mást! Tudom, hogy legalább éjfélig nem 
tudsz elaludni. Én sem. Nem baj ! Olyan szép: 
forró, nyári éjszakákon ébren álmodozni. Ilyen
kor megszűnik a reménytelenség, . . . minden 
ragyog, . . .  és a jó Isten megsegíti és össze
hozza az árva sziveket. . .  Van egy aranyos 
gondolatom . . .  De erről is csak holnap beszél
jünk .. . Álmodj szépeket édes kis Athéném I 
Jó éjszakát 1

A búcsúölelés után azonban egy bájos 
kis meglepetés érte Hedda asszonyt. Kis ven
dége kezénél fogva, gyöngéd pajzánsággal visz- 
szarántotta őt az agya szélére. Azután gyerme
kes pirulással igy szólt hozzá :



Friss készítésű TENNISZÜTÖK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

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

— Kinevezés. Dr. Plenczner Sándor buda- 

pesti-orvoBta, Magyar Vöröskereszt Egyesület 

főorvosévá nevezték ki.
I.;-

i: — Rákóczi ünnep a Nemzeti Egységben. Va
sárnap, április hó 7-én délután 2 órakor tartotta 
rendeshaviértekezletét a helybeli Nemzeti 
Egység, Köre, , -melyoek , tárgysorozatára az 
elnök II. Rákóczi Ferenc halálának 200-ik 
jubileuma megünneplését is kitűzte. Ribárszky 
Pál elnök, nyugalmazott armentesitői igazgató 
megemlékezésében kegyeletes szavakkal fű
zött reflexiókat a tragikus végű nagy fejedelem 
életéhez, felkeléséhez és rodostói száműze
téséhez. Az emlékbeszédet a gyűlés tagjai 
mély áhítattal hallgatták végig.

— Vivóverseny Szarvason. Á Szarvasi Vivó 

Klub vasárnap délután vívóversenyt rendezett. 

Az élénk érdeklődés mellett megtartott ver

senyen Szarvas ezévi vivóbajnoka dr. Gille 

Ferenc lett, a.SzVTC tagja, Szarvas János 

(SzVTC) és Csemegi Károly (gazd. tanintézet) 

előtt.

— Rákóczi ünnep a gimnáziumban. II. Rákóczi 

Ferenc halálának 200-ik évfordulóját a hely

beli gimnázium is külön ünnepély keretében 

ülte meg. A vallás és közoktatásügyi minisz

ter által elrendelt szünnapon délelőtt 10 órakor 

a  tornacsarnokban kezdődött az ünnep, mely

nek kezdő- és végszámait a gimnáziumi 

Kárpát cserkészcsapat énekkara szolgáltatta. 

A kurucda|okban a tárogató-szólót Takács 

Béla V. oszt. növendék fújta. Megemlékezést 

olvasott fel dr. Nádor Jenő az iskola történet- 

tanára. Felolvasásában rámutatott az indító 

okokra, melyek Rákóczit az ő szabadsághar

cában, felkelésében vezették és tanuságul 

levonta mindazokat az eszményeket, melyek 

minden kor fiatalságának örök mintaképéül 

szolgálhatnak.

— ÚJ megyebizottaági tag. Kovács György 

kondorosi lakos keltős törvényhatósági bizott

sági tagsága folytán dr. vitéz Márky Barna 

alispán Brhlik Pál békéscsabai lakost hívta 

be a megye parlamentjébe.

KELLEMES 
HUSVÉTJA LESZ

H A

D & Ceiibeh$ít 
sü tő p o rra l _____
k é s z í t i  s ü t e m é n y é t .

Az első kiadástól eltérően teljesen 
új receptekkel megjelent a

DrOETKER második kiadású 
fényképes receptkönyve,

mely

befőző recepteket
is tartalmaz.

Kívánságra ingyen ta bérmenive küldi:
Dr. O e tk w  T á p sz srm ű v e k , B u d a p e s t, 

VHL, Conti-utca 20.

Nagy érdeklődés előzi meg a gazdaifjúság 
műkedvelő-előadását

Húsvét vasárnapján a Vigadóban rendezik meg értékes műkedvelőjüket
A szarvasi Gazdaifjak Önképző

körének lelkes vezetősége és szorgal
mas műkedvelő gárdája ismét előa
dást készít elő. A rendezés igen 
nehéz munkáját Litauszky István kis
birtokos vállalta, aki már több alka
lommal megmutatta ebbeli készségeit 
és kulturáltságát. A próbák már seré
nyen folynak és az előjelekből, vala
mint a közönség érdeklődéséből Ítélve 
ez alkalommal is a legteljesebb er
kölcsi és a lehető legjobb anyagi si
kerre van kilátás. A műkedvelő előadás 
csinos és Ízléses meghívói már széjjel
mentek és a gazdaközönségen kivül 
az egyéb társadalmi osztályok köré
ben is lelkes érdeklődés nyilvánul meg.

Az ügyes műkedvelők Géczy István 
örökszép népszínművét a háromfelvo- 
násos Gyímesi vadvirágot és az Édes
anyám cimű egyfelvonásos történetet 
adják elő, melyet Török Rezső irt. A 
szereplők a helyi műkevelő gárda leg- 
kiválóbjaiból kerülnek ki. Az előadást 
Húsvét vasárnapján, április 21-én este 
8 órai kezdettel tartják meg a Viga
dóban. Az előadás után reggelig tartó 
táncmulatság lesz, amelyre az összes 
belépőjegyek érvényesek. Jegyek Nagy 
Sándor könyv- és papirkereskedésében 
előre válthatók. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel ajánlatos a jegyekről 
előre gondoskodni.

— Az elemi iskolák Rákóczi emlékünnepe. A

szarvasi evangélikus egyházközség elemi is

koláinak tanulói vasárnap délután a Szarvasi 

Színkörben II. Rákóczi Ferenc halálának 200 

éves évfordulója emlékére hazafias ünnepélyt 

rendeztek a nagy számban eijybegyült szülök 

és érdeklődők előtt. Rohoskn Jenő, Borgulya 

Endre, Frankó Mihály, Brózik Károly, Rohoska 

Géza tanitók ügyesen betanított tanulói ének

számokat adtak elő. Pataki János igazgató 

megnyitó beszédet mondott. Janowsky György 

tanitó értékes és emelkedett, nagy és mély 

hatást elérő ünnepi beszédet tartott. Litauszki 

Zsuzsanna, Melis György. Rohoska Lajos, és 

Zerinváry Miklós ügyesen szavaltak. Örömmel 

hallottuk a műsorban kiváló szarvasi költőnk

nek: Miklós Vitéznek egy lángoló és mély- 

értékű versét. Szelényi János evangélikus lel

kész meleg záróbeszédet mondott. Velki Já

nos, Fabó Mihály és Borgulya István nagyon 

kedvesen egy melodrámát adtak elő.

— Szimfonikus hangverseny. A szarvasi szim
fonikusok szombaton, e hó 13-án este fél 9 órai 
kezdettel az Árpádban hangversenyt rendez
nek a Szarvasi Dalkar közreműködésével. A 
műsorban vendégszerepel Bisztriczky Tibor 
hegedűművész is, akit dr. Kókay Rezső zon
goraművész fog zongorán ki6érni. A hang
versenyt dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő 
nyitja meg.

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!

— Bartóky emlékünnep. A Szarvasi öregdiá

kok Szövetsége április 13-án, szombaton este 

a budapesti Alkotmány vendéglőben {V. Vil

mos császár út 68) Bartóky emléknapot ren

dez. Az emlékünnepélyen megnyitót dr. Raffay 

Sándor ev. püspök, ünnepi beszédet dr. Rell 

Lajos mondanak. Konc Zoltán énekelni fog 

Benedek Ágnes zongorakisérete mellett.

Egy szál gyufával üzembehelyezhető a gyakorlatban
kitünően bevált

petróleumgáz-késziilók. — MAGYAR GYÁRTMÁNY! 
Előmelegítés, pumpálás nincs. Szag, korom, rob
banás mentes. Tökéletes kivitelért gyári garancia.

Eladás: Budapest, Andrássy-út 50. (Oktogon-tér.)
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Megindulnak a hegyek
Örvend a kis fűszál, ha a pásztor furulyá

ján felhangzik egy egyszerű kis dalocska, amit 
a nemes egyszerűség, évszázadok hagyománya 
és egy boldog balga lélek szólaltat meg; egy
más fölé hajlanak a fák, ha egy szerelmes le
ányka vig dalát csattogva megy át az erdőn ; 
magái! a kis patakocska útjában, ha a fülemile 
a holdas, titokzatos éjszakában hívja gazdag 
skálájú énekével szerelmes párját és megindul
nak a hangok, ha egy anya a bölcső fölé ha
jolva gazdag szivének minden érzésével és 
álomba ringató hangja melegségével bölcsődalba 
kezd kis gyermeke mellett. A falusi fúvós-zene- 
kar ütemére nemcsak a lányok csípője veszi át 
a ritmust, nemcsak a legény talpa követeli a
táncot, de a lepke repülése közben is még
ütembe kap és amikor egy orkesztrikus zenekar 
zeneszámain felzendül az emberi és természeti 
hangok és érzelmek legkifejezőbb megnyilvánu
lása : a zene, a nagy Mindenség ezer öröme 
és ezer fájdalma remeg abban. Mert amikor az 
emberi Elme kevésnek találja a szavakat a gon
dolatok kifejezésére akkor a szimbolikus költé
szet vagy még inkább a legkifejezőbb kifejezési 
forma a zene felé fordul. És nemcsak az em
berek, de az állatok, a növények, de még a 
holt anyagok is a zenén keresztül nyilvánítják 
érzéseiket. A kanári madár füttyzenéje bánatos 
sóvárgás a szabadság és a rómaiak szerinti
Fortunatae insulae, a hóditó spanyolok szerinti
lslas Canarias pazarszinű hegyormai felé. Apolló 
szent madara a Cygnus-cygnus vagy mint szép 
nyelvünkön mondjuk, a hattyú, haldoklásközben 
énekel legszebben. Aki pedig figyelmesen meg
hallgatja a dongó dongását, a tücsök cirpelését, 
az feltétlenül kiveheti azokból a melódiái. És 
hogy mennyi, zene van a nádas suttogásában, 
a tölgyek zúgásában, a telefonoszlopok és hu
zalok süvítő, máskor andalító hangjában, azt 
nem is kell külön megmagyaráznom. Pythagoras 
a szférák zenéjét hallja a csillagos ég páratlan 
rendszerének örök folyamatában és a búgó csiga, 
a zakatoló varrógép, a vonatkerekek ritmikus 
dala hány emberben ébresztették fel a melegebb 
hangulatokat, sőt erőteljesebb keringésbe hozták 
a szunnyadó költői vénát is. különösen ' úgy 
16—20 éves édes fiatalkorban, amikor minden 
ifjú költő és minden leány a legszebb nőnek 
képzeli magát a földön. A zene kifejezésmód
jának változatai csak az alaphangulatoknak 
szélesebb alapokra fektetői és az emberi lélek 
számára kifejező csak akkor lesz igazán, ha 
holt anyagokon át az emberi lélek és érzés tu- 
datalattiságát vagy tudatrahozását az egyetemes 
érzések ködein szűri át. Innen van az, hogy az 
éter hullámai a legtöbb ember számára csak 
idegen szavakat és szóösszetételeket hordoznak, 
de mihelyt zenei hangok váltják fel azokat, 
mindenki előtt megnyilatkoznak. A zene nem 
ismeri a kötöttséget, az az egész emberiségnek 
kollektív kincse, olyan, mint azok a dolgok, mik 
nem egy ember vagy csoport, de mindenek szá
mára élnek mini a vallások. Valamikor csak a 
primitív zene volt a tömegeké, az emelkedet- 
tebb programzene pedig a kiváltságosoké, azoké 
akik házaikban zenészeket tarthattak vagy váro
sokban laklak. A rádió a zenét közkinccsé telle 
és a falusi kis házban, a kilométerekre kieső 
tanyában ma már kiváló karmesterek vezénylése 
mellett hallhatják a legkiválóbb zenekarok mű
vészi játékát, a legkiválóbb énekesek énekét, 
csak el kell oltanod kis világitó mécsesed szo
bádban és mindjárt megnyílnak előtted a leg
messzibb hangversenytermek és operaházak ka
pui és szobádban ülve járhatsz nemcsak Ber
linben, Rómában, hanem ha lelked belefonódik 
a zenébe a szférikus magasságok borzalmas 
gyönyörűségeiben is. Megindulnak a hegyek és 
minden földi és égi összhangzatok a te lelted
ben találhatnak pihenőt.

— Népkönyvtáradományozás. A földmivelés- 

ügyi miniszter az Öcsöd—vereshézai Népkör

nek gazdag népkönyvtárt adományozott.

^  alkatrészek és gumik mindenféle gyárt- 
tfli Hiányban

oJ —
I dinamó és carbid-lámpa

javítás jól és olcsón a legrövidebb idő alatt
> 0 1  
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y?l DANKO műszerésznél Szarvas, Arvaház. J

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, jóbarátoknek és is

merősöknek, kik felejthetetlen jó atyánk, illetve 
nagyatyánk Kondacs András elhunyta 
alkalmából részvétüket fejezték ki és temeté
sén megjelentek s ezáltal mélységes fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Kondacs-család

— Egy szarvasi öregdiák életsorsa. Parisból

vastag levelet hozott a posta. A levélben egy 

könyv volt, ebben pedig azoknak a karrierek

nek a rajza, akiket a jó, vagy balsors elso

dort tőlünk és akik kint keresték boldogulá

sukat a világ fővárosában. A sok név között 

azonban legeredetibb egy szarvasi öregdiák 

sorsa: Diószeghy Sándoré. A könyvet ő

küldte megemlékezésül a gimn. könyvtárának.

— Hazafias emlékünnepély. A Szarvasi Öreg

diákok Szövetsége II. Rákóczi Ferenc haló

iénak 200 éves fordulója alkalmából műsoros 

összejövetelt rendezett. A műsorban Kemény 

Gyula társelnök mondott megnyitót, dr. Szu- 
chovszky Lajos ünnepi beszédet tartott, majd 
dr. Országh Nándor szavalt. Az ünnepség 

dr. Kovács Sándor zárószavaival ért véget.
— Tekintettel a húsvéti ünnepekre, amikor 

minden háziasszonyt kevés költséggel a leg
finomabb süteményekkel akar kedveskedni 
szeretteinek, Dr. OETKER, TÁPSZERGYÁR 
költséget nem kiméivé, adta ki az eddigi re
ceptektől teljesen eltérő, egészen új tészta és 
befőző recepteket tartalmazó, második kiadású 
fényképes receptkönyvét. Ebben mindenki 
megtalálhatja azt, amit olcsó pénzen elkészítve 
az ünnepi asztalra tálalhat övéinek. Kérje ön 
is mén ma, mert ingyen és bérmentve küldi: 
Dr. OETKER TÁPSZERMŰVEK, Budapest 
VIII. Conti utca 25.
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére. ■

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

beszerezhető:

KOVÁCSI K PÁL Üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

— Elitéltók a tolvaj házicselédet. Omiljak 

Mária szarvasi cselédleány lopás vádjóval 

állt a szarvasi járásbíróság előtt. A vád az 

volt ellene, hogy dr. Sinkovicz György szarvasi 

orvostól amíg olt volt szolgálatban többféle 

értéket, igy egy aranygyűrűi is ellopott. A leány 

a gyűrűt az egyik szarvasi ékszerésznél érté

kesítette is. A bíróság bűnösnek mondotta ki 

a tolvaj házicselédet és 7 havi börtönre ítélte, 

mivel már egyszer büntetve volt. A leány, 

valamint az ügyész fellebeztek.

Értesítés. Tisztelettel értesítem a. nagyérdemű közön
séget, hogy megboldogult férjem elhalálozása 

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
mint a

T E M E T K E Z É S I  V Á L L A L A T O T
továbbra is fenntartom és minden e szakmába vágó munkát a 

legszolidabb áron vállalom.
Különösen felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét megnagyobbított 
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett díszes temetke
zési cikkeimre, minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrendű kivitel 
mellett utolérhetetlen olcsó árakon gondoskodhatom pontos és előzékeny 
kiszolgálásról. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam

tisztelettel

özv. Blaskó Dánielné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és győződjön meg olcsó áraimról!



— Halálozás. Kondacs András köztisztejet- 
be.n álló polgártársunk 79 éves korában el
huny!. Kondacs András élénk részt vett „az 
ev. egyház beléletében, azonkívül a szarvasi 
Kisgazda Körben is vezetőszerepet vitt. Te
metése nagy részvét mellett ment végbe.

— Vallásos est. A Protestáns Leányegye

sület virágvasámapján délután fél 6 órai kez

dettel az árvaház dísztermében vallásos esttel 

zárja le a bőjli időket. Közének után Mrsan 

Mária szavalja e l: „A szent nagy hét" cimű 

verset. Utána a Protestáns Leányegyesület 

énekkara énekel, majd Szlovák Miklós val- 

lástanér tárt alkalmi beszédet. „Csak keresztje 

A'olf cimű versel Mladonyiczky Olga szavalja. 

Négykezest játszik Krón Irma és Rohoska 

Duci. A Leányegyesület tagjai ezekután „A 

fehér ruha“ cimű színdarabot adják elő. Utána 

ima és közének. A hitépitő vallásos estre 

szeretettel várja a közönséget a rendezőség.

— Levél a szerkesztőséghez. (Beküldetett.) 

Igen tisztelt Szerkesztőségi Nagyon örülnék, 

■ha becses lapjában helyet adna ezen leve

lemnek, amely sok szarvasi ember véleményét 

tolmácsolja. Mint a Polgári Kör tagja gyakran 

megfordulok a kör helyiségében annál is inkább 

mivel a Nemzeti Egységnek is ott van a párt

irodája. A kör vendéglőjének forgalmából is 

látom, hogy ott naponta szép összegek foly

nak be, azonban nem igen hallottam már 

■évek óta, hogy az egyesülés közgyűlésen 

számolt volna el bevételeiről és kiadásairól, 

^amint az más egyesületeknél nemcsak szokás 

■de természetes is. Valószínű ez csak bizo

nyos vezetőemberek feledékenysége miatt 

történt meg és mivel az elszámolások évről- 

évre kötelezőek is, sőt egyesektől olyan in

tézkedéseket is láttunk, amik csak a választ

mány, vagy a közgyűlés hatáskörébe tartoznak, 

kérem sokak nevében a közgyűlés megtartását 

■és az elszámolások megejtését. Minden egye

sületnek kötelessége az alapszabályok szerinti 

működés és ezt minden tag megkívánhatja 

egyesületétől. Megköszönve a Tekintetes Szer

kesztőség jóindulatát, vagyok tisztelettel. Alá

írás a Polgári Kör rendes tagja.

— Mielőtt beszerezné tenniszütöjet vétel

kényszer nélkül tekintse meg Nagy Sándor 

könyvkereskedő készletét, hol kedvező fize

tési feltételek mellett vásárolhat már 14 P-től.

— Iskolalátogatás. Littván Sándor h. főigaz

gató, iparoktatási szakfelügyelő e hó 4-én a 

szarvasi községi iparostanonc-iskolát , meglá

togatta. Az összes írás- és rajzbeli dolgozatok 

átvizsgálása s az aznap fent levő osztályok 

meglátogatása után tartott értekezleten, a tan

testület munkája felelt a legteljesebb elisme

rését fejezte ki, külön kiemelve Janowsky 

György igazgató fáradhatatlan munkásságát, 

amelyet az ipariskola fejlesztése körül igaz

gatósága óta kifejtett.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Szarvas és környéke 

nagyérdemű közönségét, hogy II. kerület, 127. 
szám alatt (Vasút utca)

mértékutáni szabóságot 
és készruha-raktárt

nyitottam.

Raktáron tartok férfi-, fiú- és gyermek
ruhákat s ezeket a jó minőség mellett O lcsó 
Arakon árusítom.

Szarvas és környéke nagyérdemű kö
zönségének szives pártfogását kérem

Darida Géza
férfiszabó.

Húsvét hétfőjén lesz a Juhászlegény eld&dása
a Vigadóban

Nagy érdeklődés előzi meg a kereskedőalkalmazottak 
táncmulatsággal egybekötött műkedvelőjét

Évek óta a Kereskedő Alkalma
zottak Egyesülete sikeresebbnél-sike- 
resebb műkedvelő előadásokat ren
dez. A közönség minden alkalommal 
zsúfolásig tölti meg az előadás termét 
és ez azzal magyarázható, hogy az 
egyesület gondos vezetősége minden 
lehetőt elkövet a siker biztosítása ér
dekében. A darabkiválasztás épenoly 
nagy gonddal történik, mint a szerep
lők megválogalása és ezért azután a 
legkiválóbb és legszorgalmasabb sze
replők odaadó munkája által a rende
zés nehéz munkája is könnyebbé lesz 
és precíz kifogástalan előadókkal áll
hatunk mindég a közönség elé. Az

igazán szépért és nemesért rajongó 
közönségünk azután meg is hálálja ezt 
érdeklődésével és bőven osztogatott és 
megérdemelt tapsaival. A kereskedő
alkalmazottak húsvéthétfőjén a Juhász
legény, szegény juhászlegény cimű 3 
felvonásos 'magyar operettet adják elő 
a Vigadóban. A próbák és előkészü
letek nagyban folynak, hogy a közön
ség, amely ismét nagy érdeklődést 
tanusit az előadás iránt, a legteljesebb 
szórakozást kapja. Jegyekről érdemes 
előre gondoskodni, hogy a szokott 
helyét mindenki biztosíthassa a maga 
és családja részére. A darabot Orosz 
Iván lapszerkesztő rendezi.

Nagy húsvéti 
könyvvásár
A világirodalom 

klasszikusai fillérekért
Tisztelettel értesítem Szarvas és vidéke 

érdemes irodalombarát és könyvkedvelő kö
zönségét, hogy ismét sikerült nagymennyiségű 
irodalmi művet olcsón beszereznem és azt 
szinte filléres árakon árusítom ki.

Katona : Bánk bán (3*—) —*90
Kisfaludy: Himfy szerelmei

2 kötetben (4*—) 1*50
Madách * Az ember tragédiája

diszkötésben (8*—) 1‘80
Goethe: Werther (4*60) 160
Henie : Dalok (4‘—) 1 '20
Puskin ; Pique dám (2*80) —*60
Rilke: Marika (3* — ) —‘70
Ernőd : Mézeskalács (4*80) —*30
Hatvany : Első szerelem (3*—) —'50
Szederkényi: A padlás és a halál (1) —*20
Újhelyi: Aladdin, kötetje (2V-) —*70
Mártonffy : Főzés kézikönyve (3*80) —*70
Goethe: Faust (6 —) 1*20
Kisfaludy művei (6 —) 1*20
Kossuth munkái (6*—) 1*20
Schakespeare remekei (6 —) 1*20
Vajda János költeményei (6*—) 1*20
Elliot: Vízimalom, 2 kötet (4*80) —*80
Fogazzaro : A szent (4*—) —‘80
Molnár: A testőr (3*—) —*60
Molnár: Riviéra (2 20) —‘40
Puskin : A kapitány lánya (2*30) —*60
Diaz : Mexikó (2*80)- —*50
Oesterreich: Korunk világképe (3*—) —‘90
Wéber: Protestáns etika (3 50) — 90
Kóbor: Bolsevizmus (—.60) —*10
Dóczi: Egészséges élet (2*60) —‘60
Hoffmann : Csillagos ég (2*60) —*60
Izsóf: Új Európa (2‘60) —*60
Czakó : Kereskedelmi lexikon (5‘ —) —‘50
Stenier : A szellemvilág (2*20) —’50

Azonkívül több száz különféle irodalmi, 
történeti, útleirási, nyelvtani, művészeti könyv 
a legtöbbje diszes kötésben.

Nagy Sándor
könyv-, zenemű- és paplrkereskedésben

Szarvason
— Gondos teninszjátókos tenniszütöjet csak 

szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 

Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Dina 

Mihály és kiskorú gyermekei nevét „Kolta- 

vári4‘-ra változtatta át.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben április 5-től április 12-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Dankó Já

nos és Majernyik Mária fia János, Palyov 

György és Babinszki Ilona fia Mihály. Cser- 

hényi Mihály és Borgulya Zsuzsanna fia 

János, Vityaz Mihály és Galáth Anna fia 

Mihály, Csasztvan András és Balczó Zsu

zsanna leánya Zsuzsanna, Kriviánszki Mi* 

hály és Janúrik Erzsébet leánya Ilona, ifj- 

Mihálik János és Brusznyiczki Erzsébet le

ánya Magdolna-Erzsébet, Barecz András és 

Fabó Judit leánya Mária, Janovics Pál és 

Skorka Mária fia János. Házasságot kötöt

tek : Paulik Pál Bakulya Erzsébettel, Kriska 

János Lehoczki Katalinnal, Kis János Hm- 

csjar Zsuzsannával, Urbancsok György Gi- 

lyan Zsuzsannával, Szilágyi Imre Szilágyi 

Annával. Elhaltak : Laluska Mihályné Roszik 

Zsuzsanna 37, Kondacs András 79, Plje- 

sovszki Mihály 85, özv. Tomasovszki Jánosné 

Csapó Mária 74, Fábri János 62, Kovács 

Jánosné Jelen Judit 61 éves korukban.

— Maga ellen vét az a tenniszjátékos, aki 

tenniszütőjét nem Nagy Sándor könyvkeres

kedőnél húroztatja.

F I G Y E L E M !
Rádiók 

átalakítását 
Budapest II. 

vételére
Márkás rádiógyárak kép* 
viselete(Standard,Telefon- 
gyár, Philips, Orion)

SZUCS rádió, villamossági
vállalata, Szarvas.



— Szakfelügyelői látogatás. Krafcsik Gábor 

a mezőberényi önnélló gazdasági iskola igaz

gatója, mint tanfelügyelőségi iskolalátogató 

folyó hó 3-án meglátogatta a gazdasági irányú 

továbbképző népiskola összes leányosztályait, 

valamint a gyakorlóterületet. A látottakkal és 

hallottakkal teljes mértékben meg volt elé

gedve s Janowsky György igazgatónak az 

iskola helyes vezetéséért s irányításáért külön 

is kifejezte elismerését.

— Böjtiest Nagybánhegyesen. Lelkiekben 

gazdag bőjtiestet rendezett Balás Pálné köz

ségi óvónő az általa vezetett bibliaórákon 

résztvevő leányok közreműködésével. Az est 

fényét emelte és a hallgatóság lelkét gazda

gította Balczó András kondorosi 'ev. lelkész 

magasszárnyalású magyar és tótnyelvű be

széde. Sok magábaszállt hallgató törölgette 

könnytől ázott szemét. A bevezető-és záró

imát Maczák György mondta. A beszéd köz

ben és végén a nőikar által szépen elénekelt 

énekek Roszik János h. tanító igyekezetének 

bizonyítékai. Szép szavalatokat hallottunk 

Gregor Judit, Kolarovszki Judit, Zsjak Erzsi 

és Dadanaj Zsuzsi előadásában.

— Rákóczi-emlékünnepélyt rendeznek az egye
temi hallgatók. A szarvasi Szabolcska Mihály 

bajtársi törzs április 27-én nagyszabású Rá

kóczi-emlékünnepélyt rendez. A gazdag és 

értékes műsor előkészítéséhez a legnagyobb 

gonddal fogtak hozzád

— Rizstermelési kísérletek a gazdasági tan
intézetben. A föidmivelésügyi minisztérium 

vízügyi osztálya a szarvasi gazdasági tan

intézet gazdaságában nagyobbszabású és 

különböző típusú öntözési és rizstermesztési 

kísérletet állít be. A rizstermesztési kísérle

tek előmunkálatai 25 hold földön már meg 

is kezdődtek.

— Rákóczi'ünnepély a gazdasági tanintézetben. 
A szarvasi gazdasági tanintézet ifjúsága II. 

Rákóczi Ferenc halálának 200 éves fordulója 

alkalmából hétfőn délelőtt az iskola díszter

mében emlékünnepélyt rendezett. Az ifjúsági 

énekkar szép énekszámokat adott elő Ro- 

hoska Jenő szakavatott vezénylésé mellett. 

Benczúr Béla Lajos tanár emelkedett és ér

tékes beszédben vázolta II. Rákóczi Ferenc 

érdemeit és a nap jelentőségét. A nagy tet

széssel fogadott ünnepi beszéd után Sebő 

Ernő szavalt hatásosan. Az ünnepségen a 

tanári testület is részt vett.

— Mezöberényben is megkezdték a Szarvas- 
mezöberényi út kövezését. Köztudomású, hogy 

a vármegye elhatározta a Szarvas—mező

berényi útnak kikövezéséi, sőt az is. hogy 

Szarvastól 4 kilométernyire az út már el is 

készült. Az út mezőberényi szakaszának ki

kövezéséhez most fogtak hozzá és 260 mun

kás talált foglalkozást.

— Balaton melletti telket nyert. Az egyik 
fővárosi lap rejtvényeinek főnyereményéül 
egy balatonmenti viltatelket tűzött ki. A 
rejtvényfejtők között a sorshúzást most ej
tették meg és a villatelket dr. Simkovicz 
György szarvasi orvos nyerte meg.

— Irtani kell a cserebogarakat. A földmive- 

Iésügyi miniszter rendeletet adott ki a csere

bogárirtás és a pajorkárok megelőzése tár

gyában. A mezőgazdasági bizottságnak kell 

a magánterületeket a legszigorúbban ellen

őriztetni s ha kell a kihágási eljárás megin

dítása érdekében intézkedni, közterületeken 

pedig az erdő-, mező-, és az ezzel megbízott 

inségmunkások feladata lesz az irtás. A ren

delet előírja, hogy a rajzás teljes befejezéséig 

a bogármentes területeket is állandóan ellen
őriztetni kell.

— Győzött a .Textil. A múlt vasárnap elég 

szép érdeklődés mellett játszott a Bocskay a 

mezőberényi Textillel bajnoki mérkőzést. A 

mérkőzést nagy birói segítséggel a Textil nyerte 

2:1 arányban. Bár a Bocskay költségmegta

karítás végett Orosházáról kért birót (érthe

tetlenül) az alszövetség mégis a hódmező

vásárhelyi Berkovicsot küldte ki. Berkovics 

azután olyan lehetetlenül vezette le a mér

kőzést, hogy. a játék után szinte úgy kellett 

megmenteni a meglincseléstől, úgy hogy iz

galmában felszerelésének egy részét a sport- 

telepi öltözőben hagyta, amit utána kellett 

szállítani a vasútállomásra. Egyáltalán nem 

vagyunk egy véleményen a Csabán megjelenő 

„A SporT-tal a Textil biztos és megérdemelt 

győzelme tekintetében, mert a Bocskay olyan 

jó formában volt, hogy csakis egy Berkovics 

bíráskodása akadályozhatta meg, hogy a Textil 

vereséggel hagyja el a pályát. — A Bocskay 

vasárnap a mezőtúri MÁV-al játszik bajnokit.

— A Turul itthon játszik bajnoki mérkőzést. 
A Turul vasárnap délután 3 órai kezdettel 
játszik idehaza 1. osztályú bajnoki mérkőzést 
az Orosházi TK-al. — Az elmúlt vasárnap a 
Turul egy kombinált csapattal Mezöberényben 
játszott barátságos mérkőzést a Mezőberényi 
TK-al és attól 4:0 arányban vereséget szen
vedett.

— Felhívás a magyar szülőkhöz és az ifjú
sághoz. A Magyar Úszó Szövetség elhatározta, 
hogy kibontja zászlaját „Mindenki tudjon 
úszni “ felírással. A cél az, hogy az úszás
tudás általános elsajátításával megkedveltes- 
sük a vizisportot és ezen keresztül az ifjú
ságot hozzászoktassuk egy egészséges és a 
test fejlesztése tekintetében az első helyen 
álló sporthoz. A Magyar Úszó Szövetség el
határozta, hogy megfelelő ellenőrzés és szak
képzett vezetés mellett úszóiskolákat és úszó
tanfolyamokat állit fel, melyeknek célja, hogy 
a fiatalság szabályosan megtanuljon úszni, 
az egészség fejlődésére alkalmas módon. Az 
úszóiskolák és tanfolyamok leányok és fiúk 
részére külön-külön létesülnek. Az oktatás 
teljesen díjmentes. A tanfolyam végeztével 
szeptember 1— 8 között tartandó országos 
„Úszó Héten“ minden úszó a Szövetségtől

Márkás kerékpárok
minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P=íől I 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. ■ STEFÁNINÁL

jelvényt kap, a győztesek pedig külön , ki
tüntetésben részesülnek. A Magyar Úszó 
Szövetség felhívja a közönség figyelmét arra, 
hogy a magyar ifjúság egészséges nevelése 
mindenekfelett álló nemzeti cél. A Magyar 
Úszó Szövetség ezt látta lebegni szeme előtt, 
midőn önzetlenül vállalkozott a munkára. A 
magyar szülők pedig küldjék el gyermekei
ket a tanfolyamra, mert ezzel a jövő gene
rációt és rajtuk keresztül a magyar haza 
jövendő boldogságát szolgálják. A jelentke
zés helyére, módjára és időpontjára nézve 
mindennemű felvilágositással a Magyar Úszó 
Szövetség helyi megbízottja Pletenik József 
szolgál. Magyar Üszó Szövetség.

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Tökmag
Lucerna

15*40
1160
13-
13-
18- — 19-

P U B L I K Á C I Ó
Tehénjárás kiadó. Egy 6-os cséplőszekrény, mérleg, 

tehén. ló. néd eladó. Lakás kiadó I. 42. — Több tehén- 
járás kiadó. IV. 236. — Árpaszalma eladó VI. 75. — 
Legelőjárások kiadók 1. 85. — Péva és egy hold fold 
eladó Vili. 18. — Macóban dinnyeföld eladó III. 299.
— Rózsáson és Nádas-dűlőben föld eladó V. 213. — 
Ócska ablak, ajtó eladó II. 344. — Üzletajtó. vasredőny 
eladó, egyszobás lakás kiadó IV. 257. — Méhcsaládok 
eladók IV. 276. — Két hold szántó eladó VII. 356. — 
Árpaszalma eladó, legelőjárás kiadó VII. 584—2. 
Több járás kiadó az első kiosztású társulatnál I. 349. 
Házak eladók 11. 528. és 538. — Gerendák, szarufák 
eladók. 11. 112. — Tengeriszár és búzaszalma eladó 
VII. 3. — Dinnyeföld Macóérben és IV. 88. sz. ház 
eladó. Jel. IV. 114. — Árpaszalma eladó VII. 560. — 
Szántót 4—5 holdat vennék I. 118. — Polyva eladó VI. 
163. — Tehénjárás kiadó II. 139. - Disznópelyva és 
hereszéna eladó 1. 156. — Tanya földdel eladó T- IV. 
98. — Cserepes új épület eladó T. III. 414. — Épület 
szétbontásból ottmaradt föld Baán kereskedő udvará
ból eladó. - Szőrhalmon 5 járás kiadó, zöldpázsiti 
11. számú lelek eladó. IV. 103. — Folyva eladó, te
hénjárás kiadó IV. 31. — Ház felerésze kiadó vagy 
eladó 1 316. -  Félház eladó IV. 66-1. Jel. Kerekes 
vendéglősnél a csabai útnál. — Tehénjárás kiadó II. 
71. — Gyümölcsfák 10 fillérjével eladók Bencúr György 
kertészetében. — Tehénjárás kiadó I. 211. — Tehén- 
járás kiadó II. 206. — Tehénjárás kiadó II. 230. — 
Ócska zsindely eladó 11. 411. — Lakás május 1-ére 
kiadó III. 327. — Tehénjárás kiadó 1. 221. — Tehén- 
járás kiadó II. 51. — Hereszéna eladó T. IV. 65. — 
Építési anyagok eladók I. 142. — Tehénjárás kiadó 
II. 82. — Kútágas eladó IV. 288. — Macózugban gyü
mölcsös eladó III. 179. — Tehénjáiás kiadó II. 57. — 
Lakás istállóval eladó 11. 164. Tehénjárás kiadó 111. 
45. -  Ház eladó. IV. 79. Jel. I. 464. -  Eladó IV. 99. 
számú ház, jelentkezni 111. 308. — Felesbe kert kiadó 
11.259 — Tehénjárás kiadó IV. 162. — Olvassa és 
terjessze a Szarvasi Közlönyt.

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 tanító.

. Kiadó egy udvari, szoba, konyha, speizből 
álló lakás II.. 257.

. Üzleti ajtó és vasredőnyös kirakat eladó.
II. kerület, 257.

. I. kerület 270. számú sarokház három üz- 
lelhelyiséggel eladó vagy földért elcserélhető- 
Ugyanott kétszobás lakás kiadó.

. Békésmegyében 500 kis holdas birtok meg
felelő tanyaépületekkel, gazdasági vasúttal 
folyó évi október hó 1-től kezdődőleg haszon
bérbe kiadó. Bővebb felvilágositással szolgál 
dr. Dörnyei József szarvasi ügyvéd.

. Kalmár-féle kukoricamorzsoló olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

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


