
S z a r v a s i  K ö z l ö n y
F Ü G G E T L E N  P O L I T I K A I  H E T I L A P

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, l., Horthy Miklós út 9. szám. Az összes postai küldemények ide cimzendök! Telefonszém: 16. 

Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyedévre 1'50 P, 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyedévre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

KÖSZÖNTŐ
Irtaí MIKLÓS VITÉZ

Köszöntünk Benneteket, ezüstös 
fejű és aranyos szivű Öregdiákok, kik 
évről-évre oly hűségesen visszatértek 
egy-egy boldog napra az áldott öreg 
Alma mater ölelőkarként kitárt ajtajá
hoz, a vadgalambos ligetbe, a sok
emlékű ódon utcák muskátlis ablakai
hoz, ahol számotokra ma is virágokat 
nevelnek és a szőke Körös fűzfás 
partjaira, hol egykor Ti is rímeket és 
tilinkókat faragtatok.

Köszöntünk Benneteket, nemcsak 
ősi iskolánknak, de a Ti jubileumi 
10. éveteknek is immáron Isten segítsé
gével átlépett küszöbén. E mögött a 
tízéves küszöb mögött más világ van, 
mint amilyenben mink ma élünk. E 
mögött a küszöb mögött mint messze- 
világitó acélos értékek ragyognak egy 
dr. Raffay Sándornak, egy Szontágh 
Tamásnak, egy Návay Aladárnak és 
még annyi más jeles és ma is élő 
öregdiáktársunknak — hogy az elhal
takat ne is említsük kimagasló és ne
mes egyéniségei, akiknek példájához 
a fiatal diákok és mi, többi öregdiá
kok is, új és erősebb hitért zarándo
kolni járunk.

És köszöntünk Téged elsősorban 
Főpásztorunk, ki 50 éves érettségi ta
lálkozódon ma is nemcsak egy kivé
telesen tevékeny és bölcs férfikor min
den szép tapasztalatával és leszűrt 
judiciumával irányítod iskoláink hit-, 
szellemi- és erkölcsiéletét, de ma is 
ugyanazzal az acélos, jegenyeszál tar
tással emeled magasra a zászlót,mely- 
lyel 50 évvel ezelőtt a vidám diák
majális zászlaját hordoztad édesapáink 
és nagyapáink előtt; és adja a jó Isten, 
hogy fennen lobogtasd még fiaink és 
unokáinak előtt is.

Érezzétek jól Magatokat itthon, a 
mi körünkben.

Érezzétek meg, hogy a karunk és 
a lelkünk azzal a szeretettel ölel meg 
Benneteket, amelyiknek nincs is szava 
csak könnyeken át sugárzó mosolya.

Érezzétek meg, hogy itt mindnyá
jan, egytől-egyig a legmelegebb szívvel 
és a legnagyobbra értékeljük a Ti 
megbecsülhetetlen és meghálálhatatlan 
nemes és önzetlen munkátokat, mely- 
lyel évről-évre egy-egy oltárt emeltek 
az Istenfélelem, a hazaszeretet, a te
kintélytisztelet és a kötelességteljesités 
egy-egy kimagasló apostolának, hogy

igy az ifjúságot is ugyanazokra az eré
nyekre neveljétek, amelyekkel Ti any- 
nyira, ékesek vagytok.

Érezzétek meg, hogy minden kis
diák szive kicsorduló szeretettel árad

Városunk a helybeli gimnázium idei majá
lisával egyidejűleg, továbbá az ezt megelőző és 
követő napon, miként azt már előző lapszámunk
ban is jeleztük, ritka ünnepségek színhelye lesz. 
Az ünnepélyre május 31-én esti 6 órakor ide
érkező fővárosi és vidéki vendégeket a helyi 
rendezőbizottság gárdája és az iskolának velük 
együtt a pályaudvarra kivonult barátai fogadják 
ünnepélyesen. Az üdvözlést a község, az iskola 
és az egyház nevében dr. Haviár Gyula kormány- 
fctanácsos, a SzOSz alelnöke végzi. Utána a 
vendégeket cserkészek kisérik szállásaikra. Az 
ünnepségek sorozatát a SzöSz május 31-iki, esti
8 órakor az Árpád-Szállóban rendezendő mű
soros estje nyitja meg, amelyen a megnyitót dr. 
Raffay Sándor püspök, elnök mondja. A régi 
diákkamrákról felolvas Kemény Gyula alelnök, 
magyar dalokat énekel és azokat hegedűn kiséri 
Eross Dezső öregdiák és az összes e napra eső 
érettségi-találkozókra összegyűlt öregdiákokat üd
vözli Siki Béla ügyvezető titkár. Június hó 1-én, 
szombaton folyik le a diákok hagyományos ma
jálisa a régi keretek között és a megszokott 
programm szerint (reggel fél 9 órakor istentisz
telet az ótemplomban Szántó Róbert beszédével.
9 órakor a gimnázium udvarán Benka Gyula 
szobrát megkoszorúzza dr. Tóth Pál országgyű
lési képviselő. Egynegyed 10 órakor kivonulás 
a megszokott útvonalon az Erzsébet-Iigetbe, e 
közben a Hősök-Szobrát megkoszorúzza vitéz 
Szvoboda Ferenc öregdiák. A liget első körönd- 
jén a vendégeket üdvözli Raskó Kálmán igaz
gató és Bartos György VIII. o. növendék. A be
szédekre válaszol dr. Raffay Sándor püspök. 12 
órakor a SzÖSz ünnepi közgyűlése a szövetség
10 éves fennállása alkalmából a ligeti pavillon- 
bán. Délután 1 órakor ünnepi közös ebéd az 
Erzsébet-ligetben. 4 órakor a tanulóifjúság torna- 
versenye és vizsgabemutatója. 6 órakor az ifjú
ság táncmulatságának kezdete. 8 órakor vacsora 
ugyancsak az Erzsébet-Iigelben). Június hó 2-án, 
vasárnap délelőtt fél 10 órakor az ótemplomban 
rendezendő alkalmi istentisztelettel kezdődik a 
Chován-emlékünnepély. Ez az istentisztelet, me
lyen a beszédei dr. Raffay Sándor püspök mondja, 
egyben az 50 évvel ezelőtt érettségi vizsgálatot 
tett növendékek hálaadó istentisztelete lesz. 11 
órakor a régi gimnázium falába illesztett már- 
ványtábla felavató ünnepélye. Ezen a Nemzeti 
Hiszekegy-et a szarvasi ifjúsági énekkarok ének
lik. Itt jelezzük, hogy az ünnepélyen maga Sza
bados Béla a Nemzeti Hiszekegy megzenésitője 
is megjelenik. Az ünnepélyt megnyitja dr. Raf
fay Sándor elnök, a kerület püspöke. Az emlék- 
és avatóbeszédet dr. Horváth Dezső, a SzÖSz 
titkára mondja. Vitéz Zerinváry Szilárd királyi 
járásbiró „A mester jön“ cimű gyönyörű ódáját 
elszavalja Frankó Mihály ev. tanitó. Az emlék
táblát a gimnáziumi felügyelőbizotlság nevében 
átveszi Kellő Gusztáv a bizottság alelnöke. Az

Felétek, amiért erkölcsileg és anyagi
lag úgy felkaroljátok, úgy istápoljálok, 
úgy a szivetekre ölelitek őket!

Érezzétek jól Magatokat itthon ! 
Isten hozott Benneteket 1

ünnepélyt az emlékmű megkoszorúzása és dr. 
Haviár Gyula kormányfőtanácsos zárószavai re
kesztik be. Az ünnepséget fél 1 órakor egy 200 
terítékes ünnepi bankett követi az Árpád-Szálló 
dísztermében. A szereplő énekkarok betanítása 
vitéz Szomjas Frigyes, Láng János és Rohoska 
Jenő karvezetők munkáját dicséri. E fényes ün
nepségekre a szarvasi Öregdiákok tekintélyes 
gárdáján kivül bejelentették jövetelüket a zene- 
művészeti főiskola részéről Dr Jsoz Kálmán fő
titkár, dr. Medrey J. főtanácsos, főgondnok, 
Schmiedtbauer Lajos orgonaművész. Az előké
szítő munkálatok egyre szélesbedő feladataiból 
és az országszerte keltett hatalmas visszhangból 
általában megállapítható, hogy ennek az ünne
pélysorozatnak a jelentősége és méretei messzi 
felül fogják múlni az eddigi ünnepélyek kereteit. 
A szarvasi öregeiákoknak ez az impozáns ösz- 
szetarlása és céltudatos munkája városunk hír
nevét és jelentőségét évről-évre erősbödő éidek- 
lődésfelkeltés révén viszi bele az országos köz
tudatba. Hála illeti ezért elsősorban a SzÖSz-t 
irányitó erőskezű vezért, másodsorban a koréje 
csoportosult lelkes gárdát és nem utolsó sorban 
azt a szellemet, mely a szarvasi ősi iskola falai 
közül kiáradva annyi lelket tud egy magasabb 
eszmény szolgálatában egy egységbe egybefor
rasztani. — A május 31-iki műsoros estre, mely 
teljesen díjtalan, a helyi rendezőség és a SzöSz 
vezetősége ezúton is szeretettel meghívja a köz
ség minden rangú és rendű polgárát. Az elő
adás esti 8 órakor kezdődik. A rendezőség pon
tos megjelenést kér. — A nagynevű Chován 
Kálmán zeneművésznek a régi gimnázium falába 
elhelyezett emléktáblájával egyidőben leplezi le 
a szarvasi ev. egyház atyjának Chován Zsigmond- 
nak emléktábláját volt iskolájának falán. Az apa 
és fiú ünnepe két kiváló zenésznek hódol. Cho- 
ván Zsigmond, mint orgonista-tanitó kiváló zenei 
tehetségével működésének idejében Szarvasnak 
büszkesége volt. E napon kívánja az egyház is 
háláját vele szemben leróni.

Vasárnap délután 6 órakor 
rendezték meg Szarvason 

a Hősök emlékünnepét
A kegyeletes megemlékezés minden év 

május havának utolsó vasárnapját a Hősök 
emlékének szenteli és ennek megfelelően 
folyó hó 26-án délután 6 órakor rendezlek 
meg Szarvason is az emlékünnepet. Verőfé
nyesvasárnapi napsütésben lobogtak a zászlók 
és az arcokra reászálloti a megilletődötlség, 
amikor a Hősök-szobra köré egybegyűlt kö
zönség valamint a Szarvasi Tanitónőképző 
énekkara együttesen elénekelték a Magyar 
Hiszekegy imádságos melódiáját. Az ünne
pély további részében Vető István gimn. VII.

A „Vajda Péter“-gimnázium tavaszi mulatsága 
és ennek keretében a SzÖSz ünnepségei

A  SzŐSz fennállásának 10 éves jubileuma —  Nagynevű elnökének, 
dr. Raffay Sándornak 50 éves érettségi találkozója —  Chován 

Kálmán zeneköltö emléktáblájának a leleplezése



o. t. szavalta el Remenyik Sándor : „Nem 
nyugszunk bele .. .“ cimű költeményét. Ez
után a Tessedik Sámuel Középfokú Gazda
sági Tanintézet énekkara adta elő Rohoska 
Jenő karnagy vezetésével Bajza Jenő szöve
gére irt „Apotheozis44 cimű éneket. Az ün
nepi beszédet Bartos Pál ev, lelkész mon
dotta. Beszéde hazafias érzésektől izzó volt 
és szavait minden hallgatója örökre a szivébe 
zárhatja. A beszéd végeztével a Szarvasi Dal
kar adta elő Huber László Szabadságdal c. 
szerzeményét és ezalatt az állami elemi is
kola kis növendékei virágokat helyeztek el 
az emlékmű talapzatára. Ezután következett 
az egyes egyesületek koszorúinak elhelyezése. 
Az első koszorút a Magyar Vivó-Szövetség, 
valamint a Szarvasi Vivó és Tennisz-Club 
nevében vitéz dr. Uhlyarik Jenő százados 
helyezte el az emlékműre hazafias megem
lékező szavak kíséretében. Az ünnepséget 
a Himnusz hangjai mellett fejezte be a nagy
számban egybegyűlt közönség.

h í r e k
Chován Kálmán

(1852-1928)

A szaruasí ősi iskola falába új díszes 
márványtábla kerül, hogy hirdesse az Alma mater 
dicsőségét A költők, írók mellé egy zenészé, 
kinek nevét már félszázaddal ezelőtt nemcsak a 
Kárpátok alján, de Európa csaknem valamennyi 
metropolisában is jól ismerték és becsülték. Neve 
fogalom, a mai generációk koztudatában is a 
zenei tanítás és tanulás kezdetét és helyes mód- 
:szerét jelenti. Zenei pályáján 13 évet Bécsben 
töltött, mint a Horach zene iskola vezető tanára 
és igazgatója, 27 évet pedig a budapesti kir.
:Zeneakadémián és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán, mint a zenetanárképző vezető tanára. 
E negyven évet a zenei alkotó és paedagógiai 
szervező munkának fényes és maradandó értékű 
eredményei foglalják le. Hatvanöt művének je
lentékeny része európai világcégeknél: Hamburg
ban, Bécsben, Berlinben, Párisban jelent meg; 
nem kisebb emberek forgatták és dicsérték, mint 
a félelmetes dr. Hanslick s Johann Brahms és 
nem kisebb nevekkel találkozunk azok közt. akik- 
nek ajánlotta: mint Sauer Emil, Rosenthal Mór, 
Grünfeld Alfréd, Dachs, Hubay Jenő, Michalovics 
Ödön, Szendy Árpád, dr. RiemannMugo, Bősen- 
dorfer stb. Müvei nagy részben a magyar genius 
hű kifejezői s a Magyar Alföld hangulatvilágának 
visszatükrözöi. Magyar táncai az egész világon

.ismertek s a külföld „Liszt Rapszódiái * mellett 
jó ideig ezek nyomán ismerte és szerette mega 
magyarok zenéjét. — Zenepaedagógiai munkás
sága korszakot alkotó. A Zongorajáték Metodi
kájával. Zongoraiskolájával, a tanítási anyag 
fokozatos és módszeres beosztásával és elrende
zésével teljesen átépítette a Zeneakadémia euró
pai színvonalra emelkedett s az egész országban 
pezsgő zenei élet fejlődött ki, e körül nagy érde
mei vannak Chován Kálmánnak, akinek keze 
alól a kiváló és nagyhírű tanítványok serege 
került ki (Szántó Tivadar, Dürre Cecil, Tarnay 
Alajos, Laub István stb). Büszke öröm tölti el 
Szarvast és az Alma Matert, mert akinek halha
tatlan érdemeit most márványba véstük és emléke 
előtt az egész ország zenei világa és társadalmi 
életünk szine-java hódol, annak bölcsője itt rin
gott e város falai alatt, az Alma Mater dajkálta 
hat éven át, Benka Gyula és Delhányi Zsigmond 
tanárok vezetése mellett szánta rá magát a zenei 
pályára, ahol oly magasra szállott geniusa, mint 
keveseknek honfitársai közül. Emlékműve buzdító 
és intő példa legyen arra, hogy a komoly ma
gyar muzsikát mindenkor becsüljük és szeressük, 
mert magyar lélekböl fakad, magyar lelkeket épit 
és nemesit a magyar nemzeti kultúrának éltető 
forrása, emelője és dísze és lüktető szive ez! 
Kultúrfölényünknek legszebb bizonyítéka . . .

_ _ _ _ _  Dr. Horváth Dezső

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason junius hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvü isten
tisztelet úrvacsoraoszlással.

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

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délulán 
2 órdkor van isicntisztelet a községi iskolában.

— A vasárnapi magyar istentiszteletről. Tud

valévőén a SzÖSz vasárnap délelőtt fél 10 

órakor istentiszteletet tart, amelyet egyház- 

kerületünk nagynevű püspöke dr. Raffay 

Sándor végez. Ez az istentisztelet be van 

ékelve a 8-tól fél 10-ig tartó tótnyelvű és a

10 órától kezdődő magyar nyelvű konfirmáció 

közé. Azért a Szarvasi Közlöny útján is fel

kérjük a híveket, akik a konfirmáción nem

kívánnak résztvenni pontosan fél 10-kor je

lenjenek meg. mert tekintettel arra, hogy 

160 gyermek újítja meg keresztelési fogadal

mát és vesz utána szüleivel és rokonaival 

úrvacsorát. A kimért időt be kell tartani, 

mert ellen esetben a délután óráiba nyúlna 

bele az úrvacsora osztás.

— Kitüntetés. A Magyar Tudományos Aka

démia dr. Weidlein János gimnáziumi tanár 

„Elpusztult falvak Tolnában és Baranyában" 

cimű történeti tárgyú dolgozatát a „Sámuel- 

Kölber“-féle nyelvészeti jutalom odaítélésével 

egyidejűleg dicsérettel tüntette ki. A kitüntetést 

főleg az a szokatlan körülmény emeli ki a 

tudományos elismerések sorából, hogy az 

akadémia ezalkalommal történeti tárgyú mun

kát nyelvészeti jutalommal tüntetett ki. A 

kitüntetésről most értesítette a kiváló tan

erőt dr. Balogh Jenő a magyar tudományos 

akadémia főtitkára.

Emlékezés*
Búi* (árvaságomban azt mondottad nékem : 
Nem lesz elhagyatott, szomorú az éltem, 
Amíg kis szobámban ott áll a zongora,
Nem leszek egyedül egy percig sem soha; 
Mert a telkemmel sír és telkemmel örül, 
Afcarmenny/ üröm vagy öröm vesz körül, 
Mindig szivemből szól s úgy hallatja szavát: 
Mint egy régi, meghitt, őszinte, hű barát.

És én jó tanácsod híven megtartottam. 
Zongorámon sokszor és sokat játszottam 
De most. hogy ünnepel sok szarvasi diák : 
Elnémulnak a szép, kedves melódiák ;
Nem fakad fel dallam az újjaim nyomán ; 
Megbénul a kezem az öreg zongorán . . .

Reád emlékezem Nagy Mesterem : Chován I

BAKÓ OLGA
zongorjinü vésznö.

*  (,'hován Kálmán emléktáblájának leleplezése alkalmára 
irta j  mester egyik legkedvesebb nöLmitványa.

— Személyi hir. Dr.Ringbauer Károly Békés

vármegye újonnan kinevezett kir. tanfelügye

lője csütörtökön és pénteken a helyi községi, 

felekezeti és állami elemi iskolák tanulmányi 

eredményét vizsgálta felül és egyben a hely
beli hivatalvezetőknél is látogatást tett.

S Z E R E N Á D
Regény, írta: MÁRCIUS 
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— Az ellenfél fellebbezett, én pedig észre
vételeket adtam. Kijártam a törvényszéken, hogy 
még a nyári törvénykezési szünet előtt szóbeli 
tárgyalásra kerüljön az ügy. Jól állunk !. . . A 
Makszi ügyes fiú !

— No és a Kopcsák-féle zárlat ?
Az a gazember a zárlat megszüntetését 

kérte. De én rögtön visszalőtlem, ingatlanainak 
védettsége feljegyzésének törlése iránti kérelem
mel. — Erre megijedt és kért, hogy mindketten 
vonjuk vissza kérelmeinket.

— Lehet róla csevegni, — mondottam — 
ha nyomban kifizeti az eddigi 800 P perköltsé
günket. A felét ki is izzadta. A Makszi jó fiú. 
Van neki szive, he-he-he!

— Mi van az iharosi uradalom kishaszon- 
bérlőivel ?

— A fele máig sem fizetett. Lefoglaltattam 
a függő termésüket. Ha az kevésnek bizonyul: 
beadom a kimozditás és a birtokok visszabocsá- 
tása iránti keresetet.

— A Makszinak van szive ! — jegyezte 
meg maliciózusan Október.

— Mi ez, mi az ?! — fortyant fel a kis 
ember. Hát mik vagyunk mink: uradalmi jog

tanácsosok vagy könyörülelességi intézetek ! Ha 
én mindig az ügyvéd úrra hallgatnék, már rég 
dobra kerültünk volna I A Makszinak van szi...
— akarom mondani : esze!

Referált még jMakszi a Magyar—Lengyel 
Bank ügyeiről, a részvényekről és az erdőkiter
melő üzem jelentéseiről.

— Mire kiváncsi még ügyvéd úr ? ! — 
kérdezte.

— Az irodai személyzeti ügyek, fiam ?

— Rendben, apám I A jelöltünk, dr. Reg- 
don úr a régi. Kicsit álmos, kicsit indolens, ki
csit elbizakodott. De én el szoktam küldeni lel
tárakat másolni és ingó árveréseket foganatosí
tani. Ilyenkor meghunyászkodik. A bojtárunk: 
Dobó Gyuszi, ez a korhely víziló, valami két 
hét előtt újra átrandalirozta az egész éjszakát 
és déli 12 órakor fütyülje jött be az irodába.

— Jó reggelt Makszi úr vagy Botond úr,
vagy hogy is hívják magát öregem ?! — igy
kezdte. — Tudja ügyéd ú r: semmit sem utálok 
annyira, mint ha ez a mai tudatlan és neveletlen 
fiatalság rombolja a tekintélyeket! De adtam én 
azután neki Makszi urat és Botond urat, gon
dolhatja apám !

A kis ember a feje búbjáig belevörösödött 
úgy kiabált tovább :

— Maga víziló, maga dromedár I — mon
dottam neki. Hiszen maga olyan részeg, mint 
a csap I Takarodjon és mosakodjon meg. úgy 
jöjjön vissza ! Dér Schlag soll dich treffen I . ..

Majd megtanítom én magát l — bum l -- bum :
— csapkodta az asztalt! Most pedig az ügyvéd 
úr nevében felmondok magának, fiatal ember, 
elsejére! Ilyen szamárságokra nem érünk rá I 
Nü*ná, apám !

. . .  A Zsóka cica nyilván nem értell egyet 
az indulatos férfiúval, mert kandúrhátat csinált s 
borzolta a szőrét. Cézár is rosszallólag mozgott 
és megvicsoritotta a forait.

— Látja Makszi fiam — nevetett Október,
— még a kutya és a macska sem osztják a 
maga nézetéi. A Gyuszi jó fiú. Nem mondunk 
neki fel. Ellenkezőleg : az első hónapban, mikor 
nem marad k i: felemeljük a fizetését 10 P-vel! 
Ne mondja meg neki!

A kutyus és a cica megnyugodtak, csak 
Makszi úr csóválta elégedetlenül a fejét. De mit 
tehetett mást ? Továbbfolytatta :

— A gépirónőnk ; Elvirula kisasszony .. -
— Elvira! — utasította rendre a báró.
— Hát legyen Elvira I — Bér, aki már 

elmúlt 40 éves .. .

— Csak 30! — akadékoskodott a báró.

— Hát legyen 30 ! Legyen 15 éves kis
bakfis ! Pólyás baba I Én nem nézem egy hölgy
nek sem a keresztlevelét. . .  Én ilyen szamár
ságokra nem érek rá ! Ö most már letette az 
állami szakvizsgát a gép- és gyorirásból és az
óta fokozott dühhel vetette magét — a Macii
tokra és Kurzmahlerekre — vagy hogy is hívják 
azt a holdvilágfalót ? : (Folytatása következik).



Nagy érdeklődés mellett folyt le 
a Levente-Otthon avató-ünnepsége

A  műsorban a budapesti regösök is szerepeltekMár június 12-én 
megtartják

a 64-ik jótékonycélú 
M. Kir. Államsorsjáték 

húzását S
Sorsjegy ára:

Egész aranypengő 3-—  
Fél aranypengö 1*50

Már ma vásároljon, nehogy a szerencséjét 
elmulassza.

IIIIIH
— Az állami elemi iskola ünnepsége. A

szarvasi állami elemi iskola érdemes igazga
tósága és értékes tanítótestülete csütörtökön 
nagyszabású és impozáns Anyák Napját ren
dezett a szülők és az iskola barátainak szép 
érdeklődése mellett. A színházban délelőtt 
kezdődött az .ünnepség, amelyen az iskola 
tanulóifjúsága hazafias énekeket és az anyá
kat dicsőítő verseket adtak elő. Itt tettek fo
gadalmat a gyermekszeretet hűségére. Este 
nagyszámú érdeklődő jelenlétében gazdag 
műsorú ünnepséget rendeztek, amelyen kis 
jelenetek, pompás táncok, dramatizált költe
mény és egy színmű, amit az iskola volt nö
vendéke ; vitéz Várhelyiné Scholtz Olga irt, 
kerültek nagy sikerrel előadásra. Pompás és 
hangulatos élőkép fejezte be a gazdag mű
sort, amelynek minden számát nagy tetszés
sel fogadták a megjelentek. A műsorban az 
iskola összes növendékei, összesen 184-en, 
mindnyájan szerepeltek nagyon bájosan és 
ügyesen. Egyenként is dicséretet érdemelnek. 
A tantestület gondos és fáradságos rendezé
séért, az ügyes megoldásokért köszönetét 
mondunk a szülők és a hallgatóság nevében. 
Az iskola szelleme a legjobb úton halad és 
•a szülők köszönete. a gyermekek szeretete 
a legszebb jutalma az iskola vezetősége fá
radságos és önfeláldozó minkájának.

— Műsoros összejövetel. A Szarvasi Iparos
ifjak Önképzőkörének lelkes vezetősége és 
ügyes műkedvelői vasárnap este az Ipartes
tületben családias önképző-összejövetelt ren
deznek, amelynek műsorán szavalat, ének
szám és eredeti jelenetek kerülnek előadásra. 
Belépő-díj nincs. Önkéntes adományokat a 
költségek fedezésére és a könyvtáralapra 
köszönettel fogadnak. Az érdeklődő közönsé
get az egyesület vezetősége ezúton hivja meg.

— A Szarvasi Takarékpénztár Rt. előnyös 
feltételek mellett, zöldhitelt folyósít.

— Nyilvános köszönet. A Szarvasi Öregdiá
kok Szövetsége ezúton fejezi ki köszönetét 
azoknak az áldozatkész testületeknek és egyé
neknek, kik dr. Horváth Dezső OTI tanácsos, 
a SzOSz titkára „Emlékbeszédei‘ -nek beszer
zési áron való átvételével hozzájárultak 
Szarvas nagy szülöttének: Chován Kálmán 
zeneköltő emléktáblája létesítési költségeihez. 
Az Emlékbeszédekből átvettek : a Vajda Péter 
Gimnázium tanári kara, ifjúsági könyvtárai
12 példányt, a helybeli ág. hitv. ev. elemi 
iskolák 10, a m. kir. áll. elemi iskola 2, 
a  m. kir. középfokú gazdasági tanintézet 2, 
a m. kir. áll. polgári leány iskola 2, Bárány 
B. 1, dr. Déri Á. 1. dr. Fisbein I. Frankó M. 1,
H. Szabó I. I, Karcsay J. 1, Kutlik E. 1, 
Krón F. 1, dr. Lehoczky J. 1, dr. Leslyán G. 
Gy. 1, Liszka Gy. 1, dr. Mocskonyi B. 1, 
dr. Molnár J. 1, Medvegy B. 1. Melis M. 1. 
Müller K. 1, Miklós J. 1. Nagy S. 2, Palyó 
J. 1, Póhl J. 1, dr. Roszik M. 1, Saskó S. I. 
dr. Sinkovics Gy. l,dr. Simon B. l,dr. Silber- 
stein D. 1, V. Tepliczky J. 1, TákosGy. 1, 
Ujfaluczky J. 1 és WágnerGéza2 példányt.

— Országos vásár. A békési országos vásárt 
junius 14., 15. és 16-án tartják meg.

Templomi áhítattá magasztosult érzel
mek és a hazaszeretet oltárán őrködő tűz 
biztató fellobbanása adta meg a jellegét és 
alaphangját annak a bensőséges ünnepnek, 
mely Áldozócsütörtök estéjén a szarvasi le
ventéknek új otthont adott. Egy szociális in
tézményt, melynek hiányát a Levente-szerve- 
zet alapításától fogva erősen érezte. Egy bás
tyát, melynek falai közölt ifjaink az iskolakö
teles koron túl a küzdelmes magyar jövőre 
készülnek fel, hogy testileg és lelkileg felvér
tezve állják majd a ránk váró nehéz idők 
súlyos megpróbáltatásait, viharait. Ezeknek 
a gondolatoknak adott kifejezést megnyitójá
ban és avató beszédében vitéz Biki Nagy 
Imre főjegyző, mikor ezt a hajlékot dr. Aszódi 
Imre vezető járásbiró, levente-egyesületi el
nöknek átadta, ki válaszában az intézmény 
nevében háláját és köszönetét nyilvánította 
a szépszámú közönség soraiban megjelent 
vitéz Hermándy Géza ezredesnek, Hollay Béla 
testnevelési járási kirendeltségvezetőnek és 
Szarvas község elöljáróságának. Elsőnek, mert 
ő volt az, aki a Hollay Béla által felvetett 
gondolatnak a központ részéről folyósított

— Törvényhatósági-tag behívása. Pajtás Gyula 
békésszentandrási főjegyző halálával megüre
sedett megyebizottsági tagsági helyére a 
vármegye alispánja Aszódi István békésszent
andrási lakost hivta be.

— Kondorosi gazdák tanulmányi kirándulása 
a gazdasági tanintézetben. A szarvasi közép
fokú gazdasági tanintézet tanárai által a tél 
folyamán Kondoroson rendezett tanfolyam 
hallgatói és érdeklődő gazdák közül Urbán 
István községi mezőgazdasági bizottsági el
nök vezetésével mintegy harmincfőnyi cso
port folyó hó 26-án megtekintette a taninté
zetet, kertészetét, a galanbosi szántón vég
zett szikjavitási kísérletét és a Bikazugi gaz
daságot. A tanintézetben Kachelmann Curt 
gazdasági tanár fogadta a kirándulókat és 
szakszerű magyarázat kíséretében bemutatta 
a tanintézet felszerelését és gazdag szem
léltető anyagát. A kertészetben Cserey Lajos 
m. kir. kertészeti felügyelő különösen a tava
szi fagyokat kevésbé elviselő konyhakerti 
növényekről és gyümölcsféleségekről tartott 
előadást. Majd a galambosi szántó megte
kintése után a Bikazugi tangazdaságot tekin
tették meg, hol Dr. Gábos Dénes gazdaság
vezetőtanár fogadta őket és bemutatta a gaz-

350 P segély révén lökést adott és a köz
ségnek, hogy ezt a gondolatot további áldo
zatkészsége által teljesen valóra is váltotta. 
Majd Hollay Béla altanácsnok ismertette az 
otthon keletkezésének a körülményeit és ő 
a már említetteken kivül Dauda Mihály köz
ségi bírónak és Tomka Pál községi műszaki 
tisztviselőnek az otthon építése körül végzett 
szolgálataira mutatott rá és nekik köszöne
tét nyilvánított. A Szarvasi Szimfonikusokból 
alakított szeksztett Horejsi Antal fuvolaművész 
vezetésével különösen Schubert Stándchen- 
jével váltott ki nagy tetszést. Bankó Sándor 
leveteoktató pedig szakaszának egy rajával 
megkapó világitó buzogány-gyakorlatot mu
tatott be. A műsor második felében a közön
ség a Honvédelmi Minisztérium I. számú 
Regős-csoportjának hangversenyében gyö
nyörködött. Lévay Béla költői köszöntője, 
Lugossy Ferenc bravúros tárogató-szólója és 
szivbemarkoló szavalata, Lantos Ferenc mes
teri gitárkisérete és Kerlay Ferenc régi ma
gyar dalai a népszerű Regős-csoportnak sok 
tapsot szerezlek.

daság magyar piros tarka tehenészetét, Nonius 
lótenyészetét, mangalica sertéstenyészelét és 
adott felvilágosítást és választ a gazdák kér
déseire. Hasonló kiránduló társaság kereste 
fel csütörtökön is a gazdasági tanintézetet 
Csongrádról, az ottani m. kir. téli gazdasági 
iskola igazgatójának, Csongrádi György veze
tésével 30 főnyi csoport jött.

Ne küldjük leányainkat külföldre!
iHiiiiHiHiiimiiiiiiiiimiiuiiiiiiMMtiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiimiimmiiriinumiiiiJiii

A külföldi iskoláknál többet nyújt a buda
pesti

B A Á R - M  A D A S
református leánynevelő intézet.
Alapos nyelvi kiképzés. Nyolc osztályú 
liceum. Internátus. Továbbképző. (Gyors-, 
gépiró-, főző- és varrótanfolyam.) Buda 
legszebb és legegészségesebb helyén. 

Lórántfi Zsuzsánna út 3.
Teljesen modem berendezés. Mérsékelt 
árak. Kívánatra tájékoztatással szolgál az 
igazgatóság.

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

KOFSTEIN



— Anyakönyvi hirék. A szarvasi anyakönyv
ben május 24-től május 30-ig a következő 
bejegyzések' történtek. Születtek: Lestyan 
András és Kmotrica Judit leánya Judit-Annn, 
Sinkovics Mihály és Miklya Judit fia Ottó- 
Béla, Pljesovszki Mihály és Kurdely Zsu
zsanna fia Mihály, Kohút Mihály és Pljesov- 
szky Mária leánya Judit. Springely János és 
Vajgely Anna leánya Annar Gutyan Márton 
és Kovács Erzsébet fia Márton. Házásságot 
kötöttek: Megyik Mihály Brachna Zsuzsanná
val, Lestyan András Kis Judittal, Pavelka 
István, Cziglécki Annával. Elhaltak: Ivanics 
Géza 11 hónapos, Medvegy György 80 éves, 
Csilik András 83 éves, Gutyan Márton 1 na
pos korukban.

— Segélyt kapott egy szarvasi kisbirtokos. 
A vármegye törvényhatósági bizottsága Rap- 
kovszki János szarvasi lakos lépfenében el
hullott lova pótlásához 80 P-t szavazott meg.

— Oklevél meghirdetés. A vármegye törvény
hatósága Belopotoczki Mária szarvasi lakos 
bába-oklevelét meghirdette.

— Halálozás. Janurik Lajos borbély- és fod
rászmester 48 éves korában, hosszú szenve
dés után Szarvason a múlt héten elhunyt. 
Temetésén egyesületi lobogó alatt * jelentek 
meg a Szarvasi Ipartestület tagjai és a front
harcosok küldöttsége. A sirnál dr. Sohauer 
Gábor főszolgabíró a Frontharcos Csoport 
nevében mondott kegyeletes beszédet és he
lyezte el a frontharcosok koszorúját a sirra.

— Tűz Békésszentandráson. E hó 27-én, hét
főn éjfélkor Mrena István háza kigyulladt. 
A tűzoltók nyomban kivonultak és igy sike
rült a szomszédos házakat megmenteni, Mrena 
házának teteje leégett. A kár biztositás útján 
megtérül.

— Szombaton kerül ki a nyomdából Orosz 
Iván verskötete. A Szarvasi Közlöny Nyomda- 
és Lapkiadóvállalat a könyvnapokra jelen
tette meg Orosz Ivánnak, a kiváló szarvasi 
írónak és költőnek, a közismert zsurnalisztá- 
nak legújabb verseit, amiket a költő „Pán 
hétágú sípján“ címmel gyűjtött kötetbe. A 
művészi ízléssel kiállított csinos kötet szom
baton jelenik meg, hogy a Szarvasra sereglő 
öregdiákok közül azok, akik a magyar iro
dalom barátainak vallják magukat, megsze
rezhessék. A könyv 300 számozott példány
ban jelenik meg a szerző aláírásával, aminek 
nagyrésze már elővételben elfogyott. A meg
maradt példányokat a gimnázium ünnepségei 
és a könyvnapok alatt bocsájtja a kiadó a 
közönség rendelkezésére 1*20 pengő kiállítási 
árban. A könyvet meleg irodalombarát szere
tettel ajánljuk olvasóink érdeklődő figyelmébe.

— Munkatársunk pótlása. Amikor az evan
gélikus napok szereplőiről irtam, megzavartak 
s igy a leírásomban az est lelkületében a 
legfinomabb.tehetségében Istentől áldott ügyes
ségében egyenesen lenyűgöző művésznőről, 
Dullien Kláráról nem emlékeztem meg. Pedig 
nemcsak a mi, hanem épen a kiváló hozzá
értők és műbirálók Ítélete olyan helyet biz
tosit neki a hegedűművészetben, amelyet 
kevesen foglalnak el. Szeretnők ha mielőbb 
ismét alkalmat nyújthatnánk neki, hogy kiváló 
tehetségét előttünk újra bemutassa. K. F.

— Húszezer hotd föld. Six Róza gyorsirás- 
tanárnő, a Szarvason is jólismert orosházai 
úrleány egy páratlanul érdekes és meglátá
soktól, elképzelésektől gazdag ifjúsági regényt 
irt „Húszezer hold föld“ címmel. A fiatal és 
tehetséges írónő művének elkészítését a 
Szarvasi Közlöny Nyomda- és Lapkiadóvál
tólat vállalta el. A regényt már most olvasó
ink figyelmébe ajánljiik, amely előjégyezhető 
a szerzőnél, vagy Négy Sándor könyv- és 
papirkereskedésében.

— Kedvezményes vasúti igazolványok. Ötven
százalékos kedvezményes vasúti igazolványok 
Stégedre, Pécsre és Debrecenbe. Felvilágo- 
sSiással szolgál Andermann.

— Vármegyei selyemzászlóverseny. A Békés
megyei középfokú iskolák selyemzászlóver- 
senyét ezidén Békésen rendezték meg. A 
versenyben a helybeli Vajda Péter Gimná
zium növendékei is résztvettek és onnan 
egy második és két harmadik dijat hoztak 
haza. A selyemzászló, melyet eddig a békés

csabai felső kereskedelmi iskola védett, a 
békési ref. gimn. birtokába került.

— MTE—Turul 4 :2  (3:2). Biró: Pataki. 
A Turul vereségsorozata tovább tart. Vasár
nap Mezőkovácsházán szenvedett vereséget 
a Mezőkovácsházai TE-től. A vezető gólt a 
Turul érte el Füle révén, de közvetlen utána 
Deák I. egyenlített, majd Deák II. és a 40. 
percben ismét Deák I. Ezután Füle rúg gólt 
az első félidő vége felé. A második félidőben 
a 10. percben még Deák I. szerez gólt. A 
mérkőzés szép és nívós volt. — A Turul ál
dozócsütörtökön Gyulán játszott bajnoki mér
kőzést a GyTE csapatával, A mérkőzést a 
GyTE nyerte 3 :2 (1 : 1) arányban. A mérkőzést 
záporeső zavarta meg. — A Turul vasárnap 
szabadnapos.

— GySC—Bocskay 4 :2 (2 :0). Biró: Mácsai. 
A Bocskayt vasárnap kellemetlen meglepetés 
érte. Ugyanis Melich az utolsó pillanatban 
kibetegedett, Szirony Mezőtúron volt sakk
versenyen és ami a legkellemetlenebb volt 
a négy békésszentandrási játékos sem jelent 
meg a mérkőzésre. Mindez azonban nem is 
lett volna nagy baj, ha az ifjúsági csapat 
nem játszott volna előmérkőzést, mert a hi
ányzó embereket a már egy mérkőzést le
játszott emberekkel kellett pótolni és igy 
könnyen érthető, hogy a csapat vereséget 
szenvedett. — Vasárnap a Bocskay Szarvason 
játszik bajnokit a Mezőberényi Törekvés 
csapatával délután 5 órai kezdettel és remél
hetőleg a csapat a rendes felállításban fog 
játszani.

— A Kondorosi TE vasárnap Mezőberény- 
ben játszott bajnoki mérkőzést a Törekvéssel 
és attól 5:1 (2 : 1) arányban szenvedett 
vereséget.
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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:

KOVÁCSIK PÁL Üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

208/1935. vght. szám. (4614/934. Pk.)

Árverési hirdetmény.
Dr. Forheim Ernő újpesti ügyvéd által képviselt

Standard Villamossági rt. javára,----ellen 517*67 P
tőke erejéig, amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámításával a miskolci 
kir. jbiróság 1933. évi 38.727. sz. végzésével elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytén végrehajtást szenvedőtől 
1934. május 29-én felülfoglalt 1457̂  P-re becsült ingó
gokra a szarvasi kir. jbirság 4614/934. sz. végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908.évi XLI. 
te. 20. §-a alapján az összes foglafíatók javára és a fog
lalási jegyzőkönyvből ki nem "tűnő más foglaltatok ja
vára is, az árverés megtartását elrendelem,decsök arra az 
esetre, hakielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha
lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehaj
tást szenvedő lakásán. Szarvason, 11. kerület leendő meg
tartására határidőül 1935. jónias 4. napjának délutáni 2 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 
képek, zongora, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért, kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Szarvas, 1935. május 7.
Molnár István

kir. bírósági végrehajtó.

A szarvasi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

1986/1935. tkv. szám.

Árverési hirdefményklvonat
Kir. Kincstár végrehajtatnak Györe István végrehaj

tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 222 P köz
tartozás és járulékai behajtása végett a szarvasi kir. já
rásbíróság területén levő Kondoros községbenlfekvő s a 
kondorosi 332. sz. tkvi betétben A. 1. 1—2. sorsz. 45— 
46 hrszú 151 és 165 négyszögöl beltelekben épült 24 
öisz. 2 lakóházra, udvarra és kertre 1680 P kikiáltási 
árban. A fedezeti elv alapján kimondja a tkvi hatóság, 
hogy az ingatlant az alábbi hitelezők kérelmére csak 
akkor lehet az árverésen eladni, ha az ezennel megál
lapított legkisebb vételár adatik meg:

1. Magyar Áru- és Értékforgalmi Bank kérelmére 3500 
P, 2. Magyar Általános Kőszénbánya kérelmére 4000 
P, Kir. Kincstár kérelmére 4500 P.

Az árverést 193$. jnnios hó 24. napjának délután 4 
érkor fogják megtartani Kondoros községházánál. Az 
árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacso
nyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 
1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. te. 
147, 150, 170. §§ ; 1908: LX. te. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kö
teles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa. ígért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 25. §.) Ha ennek a 
kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen ki
vül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul 
folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól 
felmentett árverelő a bánatpénzkiegészitésének megfelelő 
összeget sem köteles letenni.

Szarvas, 1935. évi március hó 18-án.

A kiadmány hiteléül:

Vitéz dr Zerinváry s. k. Olvashatatlan aláírás s.k.
kir. járásbiró. kezelő.

Helybeli gabonaárak
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P U B L I K Á C I Ó
Eladó ház. Ószénáskert 564. — Haszonbérbe 32 hold 

kiadó II. 525. — 2 hold föld Szappanosban eladó. Jel- 
Hajdú Györgynél Mezőtúr határában, — Nád és cse
rép eladó T III. 414. — Knkoricaszárat megvételre ke
resek 111. 12. — Üeska ablak eladó 11. 344. — Gyep
széna eladó. Jel. Nyúlzugi csősznél. — Eladó IV. 277. 
szám. — Föld eladó II. 180. — Krakó 85. számú ház. 
— Gerendák, ablakok, I. 222. ház eladó. Jel. Kovácsik 
Pál kereskedőnél. — 3 hold here eladó T III. 249. — 
Cimbalom felszerelve eladó III. 418. — Két kocsi szé
na eladó Szvék Pálnál Cigánvérben. — 5 hold bodorka 
eladó I. 139.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. IV. kerület, Tessedik utca 295. számú ház 
eladó. Érdeklődni lehet Steinfeld Jenő péknél.

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

. Eladó fűszerűzlet a Piactéren. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. I. kér. Nyúl ucca 222 sz. ház eladó. Épít
kezésből kimaradt ablakok, gerendák eladók. 
Érdeklődni lehet Kovácsik Pál üzletében.

. Alighasznált plissirozó gép eladó. Köze
lebbi felvilágosítást ad Vitális kereskedő.

. Lehetőleg a város közepében egy házas
pár világos uccai bútorozott szobát keres. 
Cim a kiadóhivatalban megtudható.

Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.
.1. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


