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Az emberek közti közösség esz
méje nem új dolog. Még csak nem is 
pünkösdi eredetű gondolat. Az embe
rek közössége megvolt már a teremtés
kor pecsételve azzal, hogy Isten egy 
embert teremtett először és ettől az 
egy embertől származtatta le, mint 
egybekapcsolt testvériséget, mint bont
hatatlan családot az egész emberiséget. 
Még ha azoknak az önkényes állás
pontját is fogadnék el igazságnak, 
akik nem hisznek az egy ember terem
tésének szentirásbeli történetében, még 
akkor is isteni világosság forrásának 
kellene tartanunk az ember-teremtés 
szentirati előterjesztését; mert benne 
örökéletre szóló parancsa van kijelentve
— már akár valóságban, akár képile
gesen — az emberi közösségre az 
egyetemes ember-testvéri szeretetre. 
És még ha az isteni paranccsal a je
lentés azon frissesége idején gonoszul 
szembehelyezkedett is Kain, az őt ért 
irtóztató büntetés mégis csak a szent 
cél örökkévalóságát igazolja. Kain az 
irigységet, haragot, bosszút, gyűlöletet 
beleoltotta az emberiségbe, amelynek 
fekete-piros vésze ott kering és forr az 
emberekben, családokban, nemzetek
ben, társadalmakban, államokban vég
képen ki nem irthatóan. Mégis a vias- 
kodás, nyomorgatás és vérontás egye
temes ádázata felett sohasem homá- 
lyosuló csillagként ott ragyog az örök
kévaló célkitűzés, amely ha elébb nem 
is — legalább a halálos ágyon meg
tanítja az embereket a közös sors fel
ismerésére, a békességre, közösségre, 
a némaságban és mozdulatlanságban 
tehetetlenné tett harag felett a csendes 
kiengesztelődött, szelid békesség győ
zelmére. Nincs az Istennek az a pa
rancsa, amely ellen többet vétkeztek 
volna az emberek, mint amennyit vét
keztek az emberi közösség parancsa 
ellen és megdöbbentően érdekes az, 
hogy a kommunizmus ép a. közösség 
parancsét kiadó Isten tagadása útján 
próbálja a világ életébe behozni a 
közösség gondolatának alapján felépí
tett társadalmi és állami rendet. Nyil
vánvaló tehát, hogy nem a teremtő 
gondolat formáját és tartalmát kívánja 
szem előtt tartani. A teremtő gondo
latnak a formája is, a tartalma is a 
szeretet volt. A szeretet közössége az, 
amely boldog világtársadalmi delelő 
pontját jelenti. A kommunizmus a maga 
Isten tagadó mivoltával összeegyeztet- 
hetőnek tartja, hogy a maga vélt igaz

ságát a Szentirásra támassza reá. 
Jézus, illetve a pünkösdi Lélek nem 
valami új közösséget, amelyre évez
redek gyűlölet-vulkánjai hányták az 
izzó hamut, új világításba akarta he
lyezni azzal az önkéntes feláldozással, 
amely által Jézus az adás szeretetének 
dicsőséges bizonyságát adta. A kom
munizmus reámutat a pünkösd törté
netére, amelyből mér kitetszenek egy 
új társadalom alapvonalai ebben az 
egy mondatban összefoglalva: min
denük köz vala. Ebből aztán megálla
pítják a javak közösségének olyan 
rendszerét, amelyből az egyének min
den joga és szabadsága ki van kü
szöbölve s amelynek megvalósítására 
az erő, hatalom és zsarnokság minden 
eszköze jogosult.. Elfelejtik, hogy ez
előtt a mondat előtt: mindenök köz 
vala, ez á ll: „mindnyájan pedig, akik 
hívének együtt valának és“. Tehát 
azoknak volt mindenök közös, akik 
hittek. Ezek pedig a szeretet és békes
ség, a könyörület és alázatosság, az 
engedelem és megáldozlatás Krisztu
sában hittek, aki a világ végének kár
hozatba buktató bűnét az erőszakos
ságban jövendölte meg. A pünkösdi 
közösség azt jelenti, hogy a szeretet

A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége az egész 
országban szinte páratlan missziót tölt be Szarvas 
és a szarvasi gimnázium nagyjai emlékezetének 
ápolásában. Büszkék vagyunk mi szarvasiak 
azokra a nagy szellemekre, akiket ez a város, 
ez az iskola adott a magyar nemzetnek és büsz
kék vagyunk a gimnázium kulturális érzékkel 
áldott vezetőségére és az öregdiákok érdemes 
testületére, mert állandóan fokozódó lokálpatrio
tizmussal dolgoznak nagy szellemeink emlékeze
tének ébrentartásán, sőt az élő tehetségek felka
rolásával is áldásos missziót töltenek be. Az 
öreg gimnáziumi épület faléba elhelyezett emlék
táblák sora immár patheonná vált, ahová kegye- 
letes érzésekkel zarándokol minden szarvasi és 
minden kultúrember kegyeletes áldozatot hozni 
nagy szellemeink emlékének. Az idei összejövetel 
a kiváló Chován-familia két tagjának volt külö
nösképen szentelve és ha hozzávesszük főpász
torunknak, dr. Raffay Sándor ev. püspöknek fél
évszázados érettségi találkozói ünnepségét is, 
gyönyörű csokorrá alakul ez az ünnepség, mely
ben az elmúlt nagyok szelleme találkozott az 
élő ember dús szellemével.

*

Pénteken este külön kocsikon érkeztek meg 
Szarvasra Budapest felől az ideérkező öregdiá
kok, élükön dr. Raffay Sándorral, a Bánya-ke
rület nagynevű püspökével. Az állomáson a fo-

áldása egyformán mindenkié, akinek 
szeretetre akarata van. A pünkösdi 
közösség társadalom-gazdasági értelme 
azt jelenti, hogy szeretettel adjunk, 
nem pedig azt, hogy gyűlölettel elve
gyünk. Az adás közössége szeretet 
alapján: ez a pünkösdi közösség tár
sadalmi tartalma. Mivel a társadalmak 
és államok életének tartalma szomo
rúan és szégyenletesen eltért ettől a 
szent tartalomtól, ezért tudta megvetni 
a lábát a kommunizmus a világ éle
tében : meg tudta vetni az elvevés 
erőszakos közösségének formájában. 
Az egyén szabadságát, méltóságát, az 
élet minden eszményét, hitet, családot, 
hazát veszélyeztető emez irányzat ellen 
amely bűnöket büntető istenostoraként 
nehezedik a világra, nem erőszakkel, 
haraggal és gyűlölettel lehet sikeresen 
védekezni, hanem az ember-testvéri 
közösség szeretetbeli alapjának érvé
nyesítésével s ennek az alapnak olyan 
bizonyságaival, amelyek a magassá
gok kevélységét, a mélységek szolga
ságával, ki tudják békiteni az igazsá
got megadván magáért az igazságért 
mindenkinek. Mert a pünkösd közös
sége, igazság közössége is.

gadóbizoüság és százakra menő tömeg várta az 
érkezőket, akiket dr. Haviér Gyula kir. közjegyző, 
kormányfőtanácsos üdvözölt meleg szavakkal. 
Este a Luther-tanitónőképző énekkara a csende
sen hulldogáló eső és a tavaszi alkonyat gazdag 
szépségében szerenádot adott a főpásztornak. 
Idillikus hangulatban ringott az ótemplom melletti 
kis vadgeszlenyés és egy szép finn dal, majd 
édesbús magyar nóták szárnyán szólt az üdvöz
lés, hitet téve a főpásztor iránti szeretetről és az 
iskola nemes szelleméről. Kiss Sándor igazgató 
közvetlen üdvözlése után a lányok egy hatalmas 
csokorral kedveskedtek a püspöknek, aki meg- 
hatóplottan mondott köszönetét a szerenádért.

*

Este az Árpád-Szálló dísztermében tartotta 
meg az Öregdiákok Szövetsége 95. havi műso
ros összejövetelét, amelyen az összes érettségi 
találkozókra egybegyűltek is megjelentek. A köz
vetlen és családias összejövetelt dr. Raffay Sán
dor elnök nyitotta meg szép beszédével, majd 
Kemény Gyula tartott értékes és érdekes előadást 
régi diákköri emlékeiről. Erdőss Dezső szép he
gedűjátékával, érces és behizelgo hangjával több 
magyar darabot adott elő megérdemelt, zajos 
siker mellett, majd Siki Béla, a szövetség fárad
hatatlan, agilis titkára lendületes beszédben üd
vözölte a találkozókra egybegyűlteket, elsősorban 
is az 50. érettségi jubileumát tartó dr. Raffay

Kegyeletes ünnepségeken áldozott 
Szarvas polgársága Chován Zsigmond 

és Chován Kálmán emlékezetének
A  szarvasi öregdiákok az ország minden részéből 
egybesereglettek a nem mindennapi ünnepségekre



Sándor ev. püspököt, akinek hervadhatatlan ér
demeit csokorba szedve, mutatta be nemes lel
két az egybegyűlteknek és adta át a szövetség 
jubileumi ajándékét Boda Gábor szobrászművész 
által készített élethű plakettet. A beszédre a püs
pök meghatódottan válaszolt és mondott köszö
netét a kedves figyelemért. A közönség ezután 
még sokáig elszórakozott a legjobb hangulatban.

*

Szombaton reggel az ótemplomban ünnepi 
istentisztelet volt, melyen Széntó Róbert kelen
földi ev. lelkész imádkozott. Zuhogó esőben a 
gimnáziumba vonult a nagyszámú közönség, hol 
dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő Benka Gyula 
szobra előtt mondott kegyeletes beszédet. A tor
nacsarnokban tartották meg a szövetség közgyű
lését, mely előtt Raskó Kálmán gimnáziumi igaz
gató gondolatokban gazdag beszédben köszön
tötte a főpásztort és az öregdiákokat, majd Bar
tos György a tanulóifjúság nevében mondott ha
tásos és ügyesen felépített köszöntőt. Dr. Raffay 
Sándor főpásztori emelkedettségű szazakkal vá
laszolt az üdvözlésekre és összetartásra, fokozott 
munkára buzdította a jelenlevőket. A közgyűlés 
meleg ünneplésben részesítette at  ötvenéves ta
lálkozóra egybegyűlteket, a 66. találkozóját ün
neplő Szontagh Tamást, a TESz elnökéi. A zár
számadások és a költségelőirányzatok elfogadása 
után a tisztikart választották meg, nagyrészben 
régi vezetőkkel, majd több indítványt fogadtak 
el elvileg, így többek között, hogy Haviár Dániel 
volt országgyűlési képviselőnek és Mocskónyi 
József volt igazgatónak is emléktáblákat állítanak. 
Délben a ligetben közebéd volt, majd délután 
a tanulóifjúság tornaünnepélyen mulatta be a 
tornában való ügyességét. A tornaünnepélyen 
nagy sikerrel adták elő vitéz Szomjas Frigyes 
és vitéz Zerinváry Szilárd lendületes és dallamos 
indulóját, amit dr. Raffay Sándor püspöknek 
ajánlottak. A délulán folyamén megkoszorúzták 
a hősök szobrát is. Este az ifjúság rendezte meg 
táncmulatságát a ligeti pavillonban, szép sikerrel. 

«

Vasárnap délelőtt az ótemplomi istentisz
teleten dr. Raffay Sándor ev. püspök mondott 
felemelő és hálaadó imát, majd a nagyszámban 
egybegyűlt közönség a granárium udvarára vo
nult, ahol a régi tanitói-lak homlokzatára elhe
lyezett emléktáblát avatták fel, amely Chován 
Kálmán édesatyja, Chován Zsigmond, a szarvasi 
egyház egykori kántortanitója, a kiváló egyházi 
zenész emlékére helyezlek el, akinek chorál- 
könyvét most is állandóan használják a temp
lomi istentiszteleteken. Rohoska Géza vezetése 
mellett az elemisták énekkara áhitatos énekszá
mokat adott elő, majd Kellő Gusztáv ev. lelkész 
ismertette Chován Zsigmond éleiét és munkássá

gát. Ezután dr. Raffay Sándor püspök szép be
szédben méltatta a tanítóság érdemeit és a régi 
szép időkről emlékezett meg, amikor a „tanító- 
mesterek beleénekelték az evangéliumot a nép 
leikébe**. A Protestáns Leányegyesület szép ének
száma után dr. Haviár Gyula a békési egyház
megye, vitéz Biki Nagy Imre Szarvas község. 
Siki Béla a Hazai Ev. Tanítóegyesület, Frankó 
Mihály a békési ev. egyházmegye tanítósága, 
Rohoska Géza a szarvasi ev. tanitók nevében 
koszorúzták meg az emlékművet. Az egyszerű 
márványtáblán a következő felirat olvasható :

Itt működött 
CHOVÁN ZSIGMOND

ev. org. tanitó 
az egyházi zene kiváló művelője 

1824-1891.
*

Tizenegy órakor a tanitónőképzőintézet, a 
régi épület előtt zajlott le Chován Kálmánnak, 
az európaihirű zongoraművésznek, a kiváló ze
nepedagógusnak, a Zeneművészeti Főiskola volt 
tanárának emléktábla leleplezése. A tanitónőképző 
és a gimnáziumi egyesitett énekkarok áhitatos 
imája után dr. Raffay Sándor elnöki szavai nyi
tották meg az ünnepséget, majd dr. Horváth 
Dezső, a szövetség titkára tartott irodalmi értékű 
előadást Chován Kálmánról, életét. és műveit 
pompásan elibénktárva és gondosan jellemezve 
Chován nagy szellemét és művészetét. A nagy 
tetszéssel fogadott emlékbeszéd után az emlék
műről lehullt a lepel, mely Boda Gábor szob
rászművész modern elgondolású, Chován Kálmán 
lelkiségét előtáró műve sok hasonlattal és kép
zelő erővel. A relief alatt ez áll :

CHOVÁN KÁLMÁN 
1852-1928 

A magyar zene mestere emlékének 
SzöSz.

Frankó Mihály ev. tanitó szavalta el magasban 
szárnyaló lendülettel Miklós Vitéznek a szarvasi 
származású kiváló költőnek pompás felépítésű 
és megragadó erejű hazafias és kegyeletes ódá
ját. Kellő Gusztáv vette át ezután a táblát, majd 
az emlékmű megkoszorúzása következeit. Az em
léktáblát a Zeneművészeli Főiskola nevében Sik
lós Albert zeneszerző,' tanár, a Zeneszerzők 
Egyesülete és a Zenebarátok Egyesülete nevé
ben Szabados Béla zeneszerző, a Luther-Társa- 
ság és a Luther-Szövetség nevében Szántó Ró
bert ev. lelkész, a szarvasi ev. egyház nevében 
Borgulya István másodfelügyelő, a Luther-tanitó- 
nőképzőintézet nevében Kiss Sándor igazgató. 
Szarvas község nevében vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző, a Szarvasi Szimfonikusok nevében Hav- 
ranek Vilmos, a gimnázium igazgatósága és fel

ügyelőbizottsága nevében Raskó Kálmán igaz” 
gató, a TESz és a SzöSz nevében Szontagh 
Tamás koszorúzták meg az emlékművet. Dr. 
Haviár Gyula alelnök zárószavai után a Him
nusz áhitatos eléneklésével ért véget a felemelő 
ünnepség.

*

A Chován ünnepséget követő diszebéden 
résztvett az Öregdiákok ittmaradt csoportján és a 
helyi vendégeken kivül a magyar zenei világ két 
kiváló reprezentánsa : Siklós Albert a Zenemű
vészeti Főiskola tanára és Szabados Béla a 
Nemzeti Zenede igazgatója és a Chován-család 
is. Az első feiköszönlőt a Kormányzóra földeáki 
Návay Aladár megh. miniszter mondotta. Majd 
vitéz Biki Nagy Imre főjegyző a magyar zene 
két kiváló művelőjére üritelte poharát. Erre a 
helybeli tanitónőképzőintézet három növendéke 
egy hatalmas virágcsokor átnyújtásával Szabados 
Bélának, a Magyar Hiszekegy megzenésitőjének 
adta át a magyar lelkek hálás hódolatát. Korim 
Kálmák vallástanár a gimnázium nevében az 
öregdiákok Szövetségét és a Chován-család meg
jelent tagjait üdvözölte. Végül Siki Béla a SzöSz 
ügyvezető titkára a Szövetség nevében mondott 
köszönetét a városnak, az egyháznak, a rende
zőségnek és a gimnáziumnak.

h í r e k
Gyógyszertári inspekció

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

Istentiszteletek
A szarvasi cv. nagytemplomban pünkösd va

sárnapján tót. az újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. — Pünkösdhétfőjén a nagytemplomban 
(ót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvü isten
tiszteletet tartanak úrvacsoraosztéssal.

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

Szarvason református istentiszteletet tartanak pün
kösd vasárnapján délelőtt 10 órakor úrvacsoraosztással 
és délután 3 órakor az Árvaház dísztermében. Kondo
roson pünkösd hétfőjén délelőtt 9 órakor konfirmáció, 
10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással a községi 
iskolában.

— Halálozás. Sirok János szarvasi községi 

dijnok 39 éves korában csütörtökön reggel 

elhunyt. Temetése pénteken délután lesz.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Ezen már a hölgyek is nevettek.

— Én küldök neki ismeretlenül egy soro
zatot ezekből, — kedveskedett Hedda asszony. 
Elviszi ügyvéd úr?

Makszi úrra szemmel láthatólag lekenyerező 
hatást telt az „ügyvéd úr“ megszólítás.

— Készséggel, kézit csókolom ! Legfeljebb 
feladom kézi podgyásznak ! A Makszi jó fiú !... 
Van neki szive ! Mit parancsol még tőlem ügyvéd 
úr ? Rendben vagyunk mindennel ?

— - Köszönöm Makszi fiam! Mindennel 
rendben vagyunk ! Különben mához egy hétre 
úgyis hazautazom. Otthon maradok pár napig. 
Elintézünk mindent. Azután valószínűleg tovább
megyek még, üdülni valahová 1 Talán a tengerre, 
talán az erdőmbe. Nyugodtan magára bizok min
dent. Tudom, hogy nagyobb hűséggel vezeti az 
irodámat, mint ha a, sajátja volna. Köszönöm, 
édes fiam !

Az érdemes férfiú elérzékenyült. Az orrahe- 
gye és a szemhéja megvörösödött. Szaporán pis
logott és egy kis szünetet tartott. No mi az, mi 
az ? — kiabálta végül. Csak semmi érzékenyke
dés 1 Ilyen szamárságokra nem érünk rá ! És 
dohány nem is kell, apám !

— Miféle dohány ? — csodálkozott Október.

— A Kovácsy örökösöktől behajtottam a
honorárium első negyedét. 9000 P takarékbetét
ben, itt van I 500 P készpénzben, hogy egy kis 
zsebpénz is legyen . . .  itt van 1 400 P, amit
Kopcsák fizetett ki, itt van ! Vágta ki diadalma
san a nagyérdemű irodavezető.

Október ismét gavallérnak bizonyult.

— Emlékszik-e Makszi fiam, mit Ígértem 
magának, mikor a Kovácsy örökösök perét meg
kezdettük ?

— Nü-ná ! hogy nem emlékszem ügyvéd 
úr l — kiabált a kis emberke. Azt méltóztatott 
mondani : Csak dolgozzon szorgalmasan Makszi 
fiam, ez magának való per I Ha megnyerjük, no 
mi az, mi az ? — talán még egy kis fizetéseme
lés is lesz. . .  Ha befolyik a honorárium : talán 
lesz egy kis külön havanna szivarra való is ! ... 
Nü-ná l Én ezt nem azért mondom 1 A Makszi 
jó fiú és nem kíván a gazdájától semmi többet. 
Csak egy elismerő szót, egy kis szivet ! No mi 
az, mi az I Csak semmi érzékenykedés ! Ilyen 
szamárságokra nem érünk rá ! De az ügyvéd 
úr kérdezte I

Október zsebrevágta a takarékkönyvecskét 
és a 400 P-t, 500 P-t pedig visszatolt Makszi 
úr elé:

— Elsejétől a fizetése nem 300, de 400 
P. Ezt a kis 500 P-t pedig használja fel egész
séggel, mint külön honoráriumot. Egy pár jó 
havanna szivarra I

A gyorsnyelvű emberkébe most az egyszer

beleragadt a szó. Valami köhögési rohamot ka
pott, amit úgy ellensúlyozott, hogy többször vé
gigmajszolt a tenyerével mindkét szemén.

— Csak semmi érzékenykedés I — fuldo
kolta végül. Ilyen szamárságokra. . .

— Az ebéd tálalva van : — jelentette a 
fehérbóbitás szobalány.

— Tessék uraim l — mosolygott a szép 
háziasszony.

— Ó ! köszönöm ! — köszönöm ! — re- 
begte végül a megszelídített kis vadember. Azzal 
nekiesett mind a négy jelenlevő, formás női ke
zecskének és olyan csókzáporral boritotta el őket, 
hogy végül is a Cézár dugta közéjük a busa 
fejét és fenyegetőleg közbemordult, mintha csak 
mondta volna :

— Talán már elég lesz. hé !
— Dér Schlag soll dich treffen ! — csa

pott a füle közé a kis ember.

Makszi úr a délutáni 4 órással elutazott, 
de előbb lelkére kötötte a gazdájának, hogy csak 
üdüljön gondtalanul, akár a világ végéig is, mert 
a dolgok nélküle is épen olyan jól mennek az
irodában, sőt! még jobban. Nü-ná ! Ott van a
Makszi I Az bedig ügyes fiú !

Barátságos lábra helyezkedett Cézárral, sőt 
Vargyas urammal is, akit „havanna cimen két 
portorikóval/ajándékozott meg.

“  Fógja apám I Ilyen finomat még életé
ben sem szívott !



Szarvas nagyközség tiszt
viselői szomorodott szívvel tudatják, 
hogy szeretett kartársuk

s ír o k  j á n o s
dijnok 39 éves korában, Szarvason 
elhunyt.

Emlékét hiven megőrizzük!

— Az evangélikus egyház új alkotása. A
szarvasi ev. egyház egyedülálló alkotással 
kapcsolódott be a misszió munkájába. Pus- 
pam S. John asszony, mint a szarvasi egy
ház misszionáriusa Madrasban hirdeti az 
evangéliumot a köréje sereglett honfitársnői
nek. A nemes és nagyértékű munkát a hely
beli missziói egyesület kebelén belül felaján
lott önkéntes adományokkal tették lehetővé. 
A sok lesújtó tapasztalat mellett ime egy fel
emelő megnyilvánulás. Bárcsak minél többen 
ismernék fel a keresztyéni kötelességet, ak
kor a szarvasi egyház példáján fellelkesedve 
ott messze Keleten érezhetnek sok helyen a 
magyar ev. egyház meleget sugárzó, Krisztus 
szellemét osztó jótékonyságát.

— „Az elcserélt ember“ előadása. Előző szá
mainkban már jeleztük, hogy a Vajda Péter 
Gimnázium ifjúsága dr. Raffay Sándor püspök 
tiszteletére, aki az idei érettségi vizsgálatok 
elnökségéi is vállalta, e hó 12-én, szerdán 
este 8 órakor a gimnázium tornacsarnokában 
újból előadja Bónyi Adorján : „Az elcserélt 
ember'1 cimű színművét. Az előadás megte
kintése díjtalan és arra a rendezőség ezúton 
hivja meg a közönséget. Az önkéntes ado
mányokból befolyó jövedelem Vajda Péter 
sirkertjének tatarozására megy.

— Egyenletesen, gyorsan, veszélytelenül bar
nítja bőrét a modern kozmetikai vegyészet 
legújabb készítménye a R0S1TA napozókrém, 
amely a legkiválóbb kozmetikai vegyszereken 
kivül diókivonatot is tartalmaz. Városunkban 
valamint szaküzletekben kapható.

— Köszönet. A Vajda Péter Gimnázium 
igazgatósága az idei diákmajális és a Chován 
Ünnepély rendezősége ezúton fejezi ki köszö
netét mindazoknak a hivataloknak, testületek
nek, egyesületeknek és magánosoknak, akik 
megjelenésükkel és úgy erkölcsi, mint anyagi 
támogatásukkal lehetővé tették, hogy ezek 
az ünnepségek méltók lehettek az ősi iskola 
jó hírnevéhez és Szarvas nagy szülöttének 
ragyogó emlékéhez. Az iskola vezetősége 
különben Szarvas község közönsége iránti e 
háláját az idei értesítő lapjain is megörökíti.

— Dalestet rendez a Szarvasi Dalkar. A

Szarvasi Dalkar pünkösd másnapján este a 

Vigadóban dalestet rendez.

— Szerzöi-est Öcsödön. Bajkay Lajos és 

Váczy Dezső öcsödi ref. lelkész pünkösd első 

napján szerzői estét rendeznek Öcsödön 

szarvasi és kunszentmártoni szereplők közre

működésével. A megnyitó beszédet dr. Schauer 

Gábor járási főszolgabíró mondja.

A  jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

Nagyon olcsó áron kap kedvező 
részletre, új vagy használt por- 
tableésirodaí gépeket. Szakszerű 

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás !

Izsák Ja k a b
M e z ő t ú r

Telefonszám ; 59.

— Összejövetel az iparosifjaknál. A Szarvasi 
Iparosifjak Önképzőköre vasárnap este az 
Ipartestületben családias összejövetelt rende
zett. amelyen a kultúrális egyesület tagjai és 
hozzátartozói nagy számban vettek részt. 
Az egyesület programjához hiven értékes 
műsorral szórakoztatta el a közönséget, amely 
lelki felüdülést hozott a jelenlévőkre. Holub 
János keresetlen és a célra mutató elnöki 
megnyitója után Klimaj Mihály szavalta el 
erős előadó készséggel, ügyesen és megka- 
póan Lengyel Menyhért: „Magyar miatyánk" 
cimű megkapó hazafias költeményét, Kasuba 
Lajos magyar dalokat énekelt behizelgően 
meleg, sokat ígérő kellemes hangjával meg
érdemelt sikert aratott. Pálkó Kató bájos 
megjelenésével, ügyes szereplésével, Dauda 
Cica közvetlen és megnyerő előadókészségé
vel, Holub János kiforrott egyéniségével, 
gazdag skálájú művészet számba vehető 
alakitóképességével, Demcsák Pál tartalmas 
elgondolásaival, Szloszjar Ferenc meleg finom
ságával, Palkovics Béla közvetlenségével, 
L. Kovács Károly ügyességével váltak ki. 
Roszik János lendületes konferálásával aratott 
sikert. Az egybegyült közönség az éjféli órá
kig maradt együtt és szórakozott el a Falussy 
zenekar szép zenéjére.

— Eltörte a lábát. Berzsenyi György főmér
nök, budapesti lakos a napokban Szarvason 
tartózkodott és vizsgálatot tartott az Ármen- 
tesitő Társulatnál. Az egyik tanyai őrháznál 
megcsúszott és jobb alsó lábszárát eltörte. 
Mentőautón Budapestre szállították.

— Helyszűke miatt. Helyszűke miatt Orosz 
Iván „Hetenként** cimű rovata lapunk eheti 
számából kimaradt. Olvasóink szives elnézé
sét kérjük.

— Fürdés közben *a Körösbe fulladt. Soós 
Ferenc 14 éves csizmadia tanonc szerdán 
délután több társával a Körösben fürdőit. A 
fiatal fiú a grófi park bástyájáról beugrott a 
vizbe és valószínűleg megütötte magát, elájult 
és igy a vízben maradt. Mire kihúzták a segít
ségére síelők már halott volt. Az ügyészség 
a temetési engedélyt megadta.

— Páratlan sikert jelentett 200 sorozatos 
előadásával a 120-as tempó, melyet a rádió 
is többször közvetített. Ezt a mulatságos da
rabot adja mellékletük a Színházi Élet 300 
oldalas pünkösdi száma, melynek főbb érde
kességei : Karinthy Frigyes krokija „Irodalmi 
vizsga 100 év múlva**, Kosztolányi Dezső 
vezércikke, kolta: Niagara-Fox. „Szép az 
élet** amatőr fotópályázat. A rejtvényrovat
ban 1000 P-s sztárverseny. A Pünkösdi Szín
házi Élet ára 70 fillér.

A napozás művészete.
A z egészséges lesülés titka.

Az egészséges bőr rózsásbarna. A napozás is azért 
egészséges, mert lebarnítja a bőrt. A bőr barna színét 
a sejtekben levő pigmentek adják. Olyan krémet kellett 
tehát készíteni, amely a pigmentek képződését fokozza. 
Eddig ilyen krémünk még nem volt. Ezen a hiányon 
van hivatva segíteni e hires JOHANN MAR1A FARINA 
gegenüber dem RUDOLFPLATZ cég által most forga
lomba hozott »ROSITA«-krém. Ennek a krémnek óriási 
előnye, hogy nemcsak zsíranyagánál fogva puhítja a bőrt, 
hanem a bemíe levő diókivonat hatása folytán a pig- 
menlképződést erősen fokozza. A barnaszinű »ROSITA«* 
krém hamar felszívódik, tehát nem zsíroz. Mentholos 
»ROSITA« is kapható, amely kitűnően véd a szunyog- 
csipés ellen és kellemesen hűsíti a testet. Ára 0‘60, 1 20. 
2'20 pengő.

Kapható: GÉC2Y DEZSÓ gyógyszertárában Szarvas 
és szaküzletekben.

— Sakkverseny Szarvason és Öcsödön. A
Szarvasi Sakk Kör a múlt vasárnap Szarvason 
az Ipartestület székházában sakkversenyt 
rendezett, mely alkalommal a mezőtúri sakko
zókat látták vendégül. A 10—10 sakkozó 
közti mérkőzést a szarvasiak nyerték meg 
11:9 arányban. Dr. Bordács Miklós mezőtúri 
jeles sakkozó tizenhárom szarvasi sakkozóval 
szimultánt játszóit, amiből hetet nyert, egy 
döntetlen volt, ötöt pedig /elvesztett. ..Áldozó
csütörtökön a szarvasi sakkozók Öcsödön 
jártak és 11 "5:8'5 arányban szép győzelmet 
arattak. Az öcsödi sakkozók magyaros vendég- 
szeretettel vendégelték meg a szarvasiakat, 
akiket dr. Molnár Jenő adóügyi jegyző kö
szöntött fel szép beszédben. Az üdvözlésre 
Darida Sámuel, a Szarvasi Sakk Kör elnöke 
válaszolt és köszönte meg az öcsödi sakkozók 
figyelmességét.*

Jövő szombaton kezdi meg 
színi szezonját 

Károlyi János színtársulata
Szarvas és környéke lakossága által oly 

nagy érdeklődéssel várt színi-szezont e hó 
15-én, szombaton este kezdi meg Károlyi 
János veszprémi színigazgató elsőrangú szín
társulatával. A színtársulat gazdag műsorral 
és a legjobb erőkkel jön Szarvasra és előre
láthatólag feledhetetlen színházi estékben lesz 
része városunk közönségének. A bérletek 
gyűjtését már megkezdte a lársulat agilis tit
kára: Mátray József és már az első napok
ban szép érdeklődés nyilvánult meg az olcsó 
bérletek iránt. — A színház igazgatója ezúton 
kéri meg azokat, akiknek kiadó szobáik van
nak, hogy azt mielőbb jelentsék be Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

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!

KOPSTEIN



Öngyilkos lett és négy hónap múlva találták meg
A  Szarvasi Közlöny közleménye alapján indult meg a nyomozás

kilétének megállapítására

Még ez év januárjában Janecskó 
Mátyás 25 éves szarvasi, II., 182. sz. 
alatti lakos eltűnt szüleinek lakásáról. 
A szülők mindent elkövettek, hogy hol
létét kikutassák, a hatóságok is nyo
mozást indítottak, de eredménytelenül. 
Szombaton reggel a halásztelki Hár
mas-Körös egyik kubik-gödre melletti 
fűzfa oldalában egy felismerhetetlen- 
ségig szétmállott, bogaraktól ellepett 
hullára találtak. Az oszló holttesten 
már csak a ruha volt meg szétrongyo- 
lódva és a megfeketedett bőr.' A hul
lát behozták Szarvasra, ahol felbon-

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben május 31-től június 7-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek : Sovány Pál 
és Kereszturszkj Anna fia Mihály, Hicz György 
és Laukó Mária leánya Mária-Magdolna, 
Kituljak György és Kohut Judit leánya Judit, 
Fabó György és Arnóczki Anna leánya Ilona, 
Zsjak György és Vira Ilona leánya Ilona, ifj. 
Kondacs András és Kepenyes Judit leánya 
Erzsébet, Bagi Ferenc és Prifel Judit fia And- 
rás-Emil, Gurzó Mihály és Valach Anna leánya 
Anna, Liska Pál és Lizon Anna fia Imre-Pál, 
Sztricskó György és Pleskó Anna ‘ leánya 
Aranka, Horváth István és Auguszti Erzsébet 
leánya Magdolna-Erzsébet, Szlovák Mihály 
és Osztás Anna leánya Anna, Valkovszki 
András és Lehoczki Zsuzsanna fia András, 
Litauszki Mihály és Kulasák Katalin fia Pál, 
Tamási Balázs és Takács Julianna fiaBar- 
nabás-Béla, Brachna Mátyás és Opauszki 
Márta leánya Mária. Házasságot kötöttek: 
Bobvos Mihály Nagy Szklenár Judittal, Gaz- 
gyik Mihály Králik Zsuzsannával. Elhaltak : 
Gutyan Márton 1 napos, Gyurik András 15 
napos, Juhos Mihály 77, özv. Cigléczki Pálné 
Grexa Judit 70, Krajcsovicz Pálné Janurik 
Anna 70, Tusjak Andrásné Sonkoly Katalin 
59, Kliment Mihály 75, Kovács András 2 hó
napos, Janecskó Mátyás 24, Janecskó Mihály 
77, Szlovák Mihály 74, Rózsa Mihály 70, 
özv. Poljak Mártonné Kondacs Mária 72, 
Kohut Judit 12 napos, Soós Ferenc 14, 
Sirok János 39 éves korukban.

— Szeptemberben tartják meg az Ipartestület 
jubileumát. A Szarvasi Ipartestület ezévben 
tölti be fennállásának 50 éves jubileumát. A 
jubileumi nagyszabású ünnepségeket szep
temberben tartják meg. Az előkészületek 
már folynak.

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

— Törekvés—Bocskay 1:0 (0:0). Biró: Dr. 
Magyar. A vasárnapi mérkőzés nem hozta 
azt a sportélvezetet, amit vártunk tőle, a két 
csapat nem igen erőltette meg magát. Az 
egész mérkőzésen Szirony kapufalövése és

colták és a nyomozást azonnal meg
indították kilétének felkutatására. A 
hatóságok előtt lapunk egyik munka
társa említést tett a Szarvasi Közlöny
ben még január havában közölt hirre, 
amely Janecskó Mátyás eltűnéséről 
tudósit. Azonnal értesítették a fiú szü
leit, akik kétséget kizáróan megállapí
tották a fiú ruházatából, hogy a fiuk 
hulláját találták meg a Körös partján, 
aki valószínűleg még januárban lett 
öngyilkos és hullája azóta hevert ott. 
A fiú holttestét eltemették.

Pásztó ideális beadásai hoztak némi élénk
séget a játékba. A belső trió igen gólszegény. 
A védelem kifogástalan volt, különösen Gaál. 
A mérkőzés egyetlen potya-gólja a második 
félidőben esett. — Előmérkőzésül a Turul
II. csapata játszott a Bocskay birkózókkal. 
A mérkőzésen a közönség sokat mulatott a 
sok humoros jeleneten. Eredmény 5 : 1 a  
Turul II. javára.

— Pünkösdi futballmérkőzések. Pünkösdva
sárnapján a Turul bajnoki mérkőzést játszik 
a sarkadi CASS-al délután fél 6 órai kezdettel. 
Előtte valószínűleg Turul II.—Bocskay II. elő- 
mérkőzés lesz. Pünkösd hétfőjén előrelátha
tólag Turul—Bocskay barátságos mérkőzés 
lesz, amit Turul—Bocskay old-boy mérkőzés 
előz meg.
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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.

Szarvas nagyhözség elöljárósága 6557/1935. ikt. szám.

Hirdetmény
Békés vármegye alispán urának 13002/1929. számú 

rendelete alapján közhírré teszi az elöljáróság, hogy 
minden vasútmenti birtokos vagy bérlő terményeinek 
learatását a pályamenti részen kezdje meg s a learatott 
termények pedig a sínektől legalább 100 méter távol
ságra helyezendők el. Ahol a termény tűztavlaton kivül 
nem helyezhető el, az onnan a legrövidebb idő alatt 
elhordandó. Aratás után a tarló a vasút mentén leg
alább 100 méter szélességben feltisztitandó. Az első 
keresztsortól 6—8 méter távolságban, a vasút felöl leg
alább 3 méter szélességű védőszántás végzendő.

Tanyán lakó és gazdasági épületektől az asztagok 
20, illetve legalább 11, vasúti vonaltól pedig 100 méter 
távolságban helyezendők el. Az egyes asztagok (kaz
lak, boglyák) között legalább 4 méter széles út ha
gyandó. Szérűn az asztagok hosszúsága 20, szélessége 
6, magassága pedig legfeljebb 6 méter lehet.

Minden gazda a termény behordása alatti időben az 
asztagok mellett hordóban 6—8 hl. vizet. 2—3 vedret, 
valamint csáklyát helyezzen el. Kívánatos továbbá ar
ról is gondoskodni, hogy az asztagok mellett nagyobb 
mennyiségű porhanyitott föld legyen. A szükséges ásó. 
lapát és ponyva pedig könnyen hozzáférhető helyen 
nyerjen elhelyezést. Szérüskertekben, szérűkben a do
hányzás tilos, úgyszintén ügyelni kell. hogy idegenek, 
főként pedig serdülellen gyermekek ott ne tartózkodja
nak. A szemveszteségek megakadályozása érdekében 
felhivattak a cséplőgéptulajdonosok, hogy a netán ja
vításra szoruló cséplőgépjüket úgy a maguk, mint a 
nemzetgazdaság érdekében javitassák ki, a cséplés 
alatt pedig szakszerűen és gondosan kezeljék. Felhivat
nak a bércséplőgéptulojdonosok. hogy a csépeltető gaz
dával szemben felelősséggel, a mulasztásokért okozott 
kárért pedig kártérítéssel tartoznak. Ha a gép rossz 
állapota hanyag vagy szakszerűben kezelés, a munka 
túlzott siettetése vagy bármi más. a cséplőválldlkozó 
vétkes gondatlanságából eredő ok állapíttatnék meg. a 
bércséplővállalkozók tartoznak az okozott kárt megtérí
teni. A nagyobb (2 százalékot meghaladó) szemveszte
ség folytán előállott kár a F. M. 82303 1923 111. B. sz. 
rendelet szerint szakértő által mindenkor megállapítható.

A szemveszteséget ellenőrizni hivatott bizottságnak 
tagjai a következők : Galáth János községi gazda, Cin- 
koczky János t. biró, Simon András szarvasi cséplő
géptulajdonos. Kasuba Pál tüzör, dr. Simkovics Mihály 
tűzöltóalparancsnok és Czinkoczky Márton községi es
küdt, mely bizottságnak a szemveszteség ellenőrzése 
is feladatát képezi s a panaszok is a nevezetteknél 
terjeszthetők elő.

Szarvas, 1935. évi május hó 8-án.
Elöljáróság.

Helybeli gabonaárak
Búza . 1620 — ----
Tengeri 13*20 — — -
Árpa — — — 13'50
Zab ...................13--------- -

P U B L I K Á C I Ó
Egy lakás kiadó III. 256. — Két használt, jókarban 

levő külső kerékpárgumi eladó U. 206. — Magtár ha
szonbérbe kiadó 111. 311. — Ház eladó, esetleg földdel 
elcserélhető II. 483. — Búzaszalma és törek eladó II. 
448. — Egy hold föld és Mangolban 300 négyszögöl 
föld eladó II. 253. — Gyümölcsös eladó 111. 29. — Ta
nyást keres T. II. 98. — Szántó eladó 1.361. '--Ezüst- 
szőlőben 2 hold föld eladó T 111. 523—1. — Egy öl 
szalma eladó IV. 97. — 20 hold föld felébe kiadó 111. 
91. — Ház eladó IV. 277. — Föld eladó II. 180. — 
Ház eladó IV. 9. — II. 520. — II. 366. — Cserép és 
tégla eladó 111. 351.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés cfija 30 fillér.

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó az
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.

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

. Szirony Jánosnak Mitrovszky-féle 12.000 
□-öl földje tanyával együtt Halásztelken eladó.

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

. Eladó fűszerűzlet a Piactéren. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

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

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

Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P4ől I 
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