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Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak; Helyben házhoz hordva negyed
évre T30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed- 

2 P, egy példény óra 10 fillér.evre

Trianon évfordulóján
Irta: IvánSy Tamás

Egy kartonlapon fekete mezőből hófehé
ren csillannak fel a történelmi Magyarország 

ezeréves határai. Azokon belül ismét fekete 
folt közepén Magyarország történelmének 
legszomorúbb, legégbekiáltóbb napja : 1920. 

június 4., az a nap, amelyen a világ lelki- 
ismeretének legfeketébb foltja: Csonkamagyar- 

ország Trianonban megszületett, A fekete 
mezőben egyetlen szó : Emlékezzünk I — Íme 

ez a kartonlap, amelyet a Magyar Nemzeti 
Szövetség tízezer és tízezer számban saját 
költségén lerjeszt az egész csonkahazában, 

úgyhogy az ország legmesszibb, legkisebb, 
legeldugodtabb falujában is feltűnő helyen 
figyelmeztesse a járókelőket : „Magyar test
vér. bármennyi a dolgod, bármily sietős az 

utad, bármennyire feltörte válladat az élet 

keresztje, állj meg egy pillanatra és emlé
kezzél 1“ — Emlékezz' vissza, hogy ez a
dátum — 1920. június negyedik napja — 
szived falán úgy izzék, mintha a hóhér tüzes 
vassal égette volna be 15 évvel ezelőtt, úgy, 

hogy e sebet egész élteden át érezzed sa

jogni, kínjáról egy pillanatig meg ne feled
kezzél és szenvedésedet még a sir mélye se 
enyhítse, ha hamvaid az anyafölddel egybe

vegyülnek 1 Fekete mezőről szűzfehéren 

domborodik ki Nagymagyarország. Nagyma- 
gyarország. a mi mennyországunk, a mi leg

édesebb álmunk, a mi emésztő vágyunk, a 

mi életrekeltőnk a mai tetszhalálban, a mi 
bizodalmunk, a mi reménységünk, a mi egyet

len éltető célunk és mindennek, amire éle

tünkben, halálunkban törekszünk: a foglalata, 

a betetőzése. Fekete mezőn hófehér betűk: 
Emlékezzünk t Patyolatfehérek, mint a lobogó 

selyme, mint az igaz magyar lelke, mint a 

magyar jellem, mint a magyar igazság. Egy 
szóban összesűritve minden szenvedés, me

lyet az ég reánk mért, minden gyalázat, 

amellyel ősi, szűzfehér lobogónkat bemocs

kolták, minden rágalom, amelyet édes hazánk 
földjéről eloroztak, minden ostorcsapás és 
meghurcoltatás, amelynek kíséretében tőlünk 

elszakított véreinket Trianon keresztjére fe
szitik, minden fekete felhő, amely több. mint 

húsz év óta a szegény magyarok egére tor
nyosul, minden-minden, aminek gyász, fekete 

gyász a neve és foglalata. Magyar testvér, 

állj meg e táblácska láttára, sóhajts egy 

nagyot és tégy magadban fogadalmat: „Mi 
nem felejtünk, mi nem feledhetünk T Gondolj 

Petőfi szent igéire: „Mit rákentek a századok, 

Lemossuk a gyalázatot T Magyar testvér, kit 

az ág is megtép, ki a kifogyhatatlan szen
vedések orazágútját járod, fogadd meg, hogy 

minden erődet, minden képességedet, piros 

vérednek minden csöppét, tehetségedet, aka

ratodat, megfontolásodat, elszántságodat, meg 
nem alkuvásodat, izzó dacodat és amit első 
helyen kell említeni: a Magyarok Istenébe 

vetett minden hitedet, reményedet és bizal
madat egy cél szolgálatába állítod és talán 

még fokozottabban a jövőben, mint a 17 esz

tendős múltadban és ez : a Magyar Igazságért 

folyó harc szolgálatába ! Ha ezt erősen meg

fogadod és be is váltod, akkor ez az egy szó : 
Emlékezzünk 1 többet szólt lelkedhez, mint 
minden ékesen szóló beszéd. Akkor zakla-

A szarvasi ev. Vajda Péter gimnázium 

tanári kara és. a Szarvasi öregdiákok Szö

vetsége az iskola ifjúságával együtt június 
5-én, szombaton tartja meg hagyományos 
tavaszi ünnepségét. Az országos összejövetel 

alkalmával leplezik le a nemrég elhúnyt dr. 

Szontágh Tamásnak, a m. kir. Földtani In

tézet nyugalmazott igazgatójának, a területi 

integritás legelső bátor harcosának, a TESZ 
alapitó és országos elnökének Keviczky Hugó 

szobrász által készített emléktábláját is. Ez 
alkalommal az 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20,15 
és 10 évvel ezelőtt érettségizett öregdiákok 

is találkozókat tartanak. Az ünnepségek sor
rendje a következő : Június 4-én, pénteken 
d. u. 6 órakor a vendégek érkezése Szarvasra. 

A vendégek fogadása. Üdvözlés. Autókon, 

kocsikon szállásra vonulás. 8 órakor össze
jövetel a különböző évfolyamúak találkozóira 

az Árpád-szálló összes helyiségeiben. Június

5-én, szombaton: iglói Szontágh Tamás emlék

táblájának leleplezése alkalmából délelőtt 

fél 9 órakor istentisztelet az ó-templomban. 

Végzi a 40 évesek találkozója alkalmából 
Chugyik Pál főesperes. 9 óra 20 perckor ki

vonulás a régi gimnázium elé az ünnepély

hez. 1 . Nemzeti Hiszekegy. Éneklik a szarvasi

Szarvas hazafias 'társadalmának több 

ezerre menő tagja vett részt vasárnap dél

után a Hősök Emlékműve előtt rendezett 

emlékünnepségen, amelyen kegyeletes áhí

tattal áldoztak a háborúban hősi halált haltak 

örök emlékének. Az ünnepségen a nagy 

számban felvonult közönségen kivül a ható

ságok, testületek és iskolák is felvonultak 

lobogóik alatt. A tanitónőképző intézet áhi- 

tatos Hiszekegy énekszáma után Harmati

tott nappalodban, nyugtalan álmaidban vi
gaszul hallani fogod a költő szavát:

„Az nem lehet, hogy annyi szív 

Hiába onta vért 
S keservben annyi hű kebel 

Szakadt meg a honért...

És jönni fog, mert jőni kell 

Egy jobb kor, mely után 

Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakén 1“

dalárdák. 2. Az ünnepélyt megnyitja dr. Raffay 
Sándor elnök. 3. Avató beszédet mond dr. 

Varga Lajos. 4. A TESZ nevében beszédet 

mond és a táblát megkoszorúzza Baross 
Gábor országos elnök, 5. A m. kir. Földtani 
Intézet nevében az emléktáblát megkoszo

rúzza Lóczy Lajos igazgató. 6 . A bejelentett 

testületek koszorúinak letétele. 7. Az emlék

táblát átveszi a Felügyelőbizottság nevében 
Kellő Gusztáv. 8 . Zárszót mond dr. Haviár 
Gyula, a SZÖSZ alelnöke. 9. Himnusz. — 
10 óra 20 perckor bevonulás a Benka-szo- 

borhoz, melyet megkoszorúz dr. Berthóty 
Károly. Utána kivonulás az Erzsébet-ligetbe. 
Útközben a Hősök Emlékszobrát megkoszo

rúzza Szuchovszky Gyula. A SZÖSZ-t és a 
vendégeket üdvözli Raskó Kálmán igazgató, 

válaszol dr. Raffay Sándor elnök. 12 órakor 

a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége évi rendes 

közgyűlése. 1 órakor ünnepi közös ebéd az 

Erzsébet-ligetben. 4 órakor az ifjúság torna
versenye a versenypályán. 6 órakor az ifjú-, 

ság táncmulatságának kezdete. Az országos 

érdeklődés középpontjába került ünnepsé
gekre ezúton is meghívja Szarvas közönségét 
a gimnázium igazgatósága.

György szavalt hatásosan. A gazdasági tan

intézet énekkarának figyelemreméltó dal

számát Frankó Mihály ev. tanító nagy szó
noki készséggel előadott, izzó hazafiasságtól 

lángoló ünnepi beszéde követte. A Szarvasi 

Dalkar dalszáma alatt az állami elemi iskola 

tanulói virágokat helyeztek el a szobor talap

zatára, majd a hatóságok és testületek he
lyezték el koszorúikat és végül a Himnusz 
eléneklésével ért véget a felemelő ünnepség.

Szombaton leplezik le 
Szontágh Tam ás emléktábláját

Országos érdeklődés középpontjába került 
a  Vajda Péter gimnázium  tavaszi mulatsága

A  szarvasi hazafias társadalom  
kegyeletes ünnepsége a Hősök Emlékművénél

Több ezren vettek részt a  Hösök Emlékünnepségén



h í r e k
Istentiszteletek

A  szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, délután 6 órától magyar, új templomban magyar
nyelvű istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy

templomban a tótnyelvü könyörgés után magyarnyelvű 
irásmagyarázás lesz.

A  szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt 8 órakor diákm ise ifjúsági szentbeszéddel, 9 óra
kor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagymise, dél
után 3 órakor litánia. Köznapokon a reggeli mise negyed 
nyolckor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt" 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson m inden hónap  második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

A z éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason m ájus hónapban ifjabb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

A  szarvasi gyógyszertárak október l-ig reggel 7-től 
este fél S-ig tartanak nyitva.

— E6kÜVÖÍ hír. Ribárszky Anna (Szarvas) és 
Oláh Gyula m. kir. teslőrőrmesler (Budapest) jú
nius 6-án délután 5 órakor tartják esküvőjüket 
a szarvasi ág. h. ev. ótemplomban.

— Államszámviteltani vizsgát tett. Dr. Demián 
György, Szarvas község számvevője a múlt hélen 
Budapesten államszámvüellani vizsgál tett meg
érdemelt jó eredménnyel. A vizsgázó bizottság 
elolt a vizsga végeztévé! külön dicséretet kapott 
szinte rilkaságszámbamenő képzettségéért és szak
tudásáért. Örömmel vettük ö hirt fiatal és tehet
séges számvevőnk előrehaladásáról, akinek sike* 
rél kiterjedt baráti és tisztelői köre is örvendve 
vette tudomásul.

— Elismerésben részesült. A Szarvasi Levente 
Egyesület vezetősége Horányi Antal karmester
nek a Levente Zenekar megalakítása és betaní
tása körül szerzett érdemeiért és öntudatos jó 
munkájáért elismerését és köszönetét fejezte ki.

—  Bérmálás Szarvason. Május 25-én érkezett 
városunkba uzdóczi Zadravelz István nyugalmazol 
tábori püspök, dr. Lindenbeig János, a csonka- 
nagyváradi egyházmegye eposloli kormányzójának 
kíséretében, hogy a bérmálás szentségében része
sítse a szarvasi híveket. Csabecsűd határában 
Fetzer József esperes plébános, pápai kamarás 
fogadta a főpásztorokat, a járás nevében pedig 
dr. Ugrin László főszoltjabiró mondott üdvözlő 
szavakat. A szarvasi állomásnál a községi elöl
járóság élén vitéz Biki Nagy Imre főjegyző köszön
tötte a község nevében a nagy vendégeket, akik 
azután gróf Bolza Pál kastélyába hajtattak. Űr
napján reggel osztotta ki Zadravec püspök a 
bérmálás szentségét a bérmálódóknak. Nyolc 
órákkor csendes szentmisét olvasott, mely alatt 
az énekkar énekelt nagy precizitással. Á szent
mise végén magas szárnyaláaú beszédet intézett 
a püspök a bérmálandókhoz, azután Krisztus 
katonáivá kente őket. Az Urnapi nagymisét dr. 
Lindenberg János apostoli kormányzó mondotta, 
mely alatt az énekkar szintén nagyszerű betaní
tással énekelt. A hagyományos és felemelő úrnapi 
körmenetet Zadravelz püspök vezette, melyen 
nagyszámban vettek részt nemcsak a szarvasi 
hivek, de a csabacsúdiek is, sőt a Szarvas 
környékén dolgozó munkások is.
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1*, 3§dravecz István előadása Szarvasam
isidül 4  gyermek, hanem az anya hibás a gyermek bűneiért I

W héten csütörtökön rendezte meg aA  m#!
szarvasi r: k elérni népiskola a Városi Színház- 
bán a „Szülők napjá“-t. Az est kiemelkedő pontja 
P. Zadravecz István püspök mélyenjáró, lelket 
megrázd beszéde volt. Beszédében többek közt 
a következőket mondta : A magyar törvény sok
féle bűnt ismer, csak egyet nem ismert, az anya- 
gyilkosságot. Mi az oka annak, hogy napjaink
ban egyre szaporodik a Zemplén Déneskék 
száma ? Azl mondják, hogy a gyermek meg
romlott lclkülete. Ügy lálom, hogy nem egyedül 
a gyermek lelkében kell a baj forrását keresni, 
hanem az olt gyökerezik a családi fészekben, 
ahonnan a gyermek az éleibe elindul. Ki merem

mondani, hogy nem a gyermek leiké oka ennek 
a bajnak, hanem a gyermek neveietfetiségd. jVem 
a gyermek, hanem az anyák lelke ofcfl & baj
nak, akik évente egyszer remegve várják a kéz
csókot, az ajándékcsomagocskái, ezt a szem 
bonbont gyermeküktől, talán hogy elhallgatassák 
lelkiismeretükben annak a többi meg nem szü
letett kis léleknek sikoltva vádoló hangját. A 
mély áhítattal meghallgatott beszéd után az is
kolák tanulói színdarabokat adtak elő. A püspöki 
páholyban úgy a főpászlor, mint a kíséretében 
megjelent dr, Linderbenjer János apostoli kor
mányzó hálásan megtapsolták a kedves aprósá
gok hódolatát és színpadi ügyességé!.

ADÓIG aratógépét, MÍG NEM KÉSŐ!
Aratógépalkatrészek és aratóponyvák
Mc. Corméck, Massey Harris, Deerfng, Milwaukee, Johnston 
stb. gépekhez Mindennemű mezőgazdasági gépalkatrészek, műszaki cikkek 

és olajok legolcsóbb beszerzési forrása:

ZÖLDHEGY I M. ISTVÁN Budapestf V., Báthory u. 3.

Tanévzáró istentisztelet. A szarvasi evang. 
elemi iskolák lanulóifjusága részére hétfőn reg
gel az ólemplomban tanévzáró istentiszteletet tar
tottak, amelyen Szelényi János ev. lelkész mon
dolt emelkedett beszédet.

— Vizsgák, beiratas. Az állami elemi iskola
vizsgái június 8-án lesznek 8. 10, 2 és 4 órai 
kezdettel. A vizsgákon minden érdeklődőt 
szívesen lát a tanítótestület. Ezen a napon lesz
nek kiállítva a növendékek kézimunkái és rajzai 
is. A beiratások június 10. és ll-én lesznek 
naponta délelőtt 9 órától 12 óráig és délután 3 
órától 6 óráig. Tantestület.

— Tanévzáró vizsgálatok a kereskedelmi szak
iskolában. A szarvasi kereskedelmi szaktanfolyam 
évzáró vizsgálatai qzombaton^ junius hó 12-én 
délelőt és délután a gimnázium II. emeleti helyi
ségeiben lesznek. A nyilvános záróvizsga pedig 
hétfőn délelőtt '9 órákkor ugyanott. Valamennyi 
vizsgálaton a vallás és közoktatásügyi miniszter 
és szegedi tankerületi főigazgató képviseletében, 
mint elnök' dr:- Jizakmáry Gyula kereskedelmi 
főigazgató vesz részt. A vizsgálatok befejezése 
után, a tanév ünnepélyés berekesztése ugyancsak 
hétfőn délelőtt 11 órakor. Az iskola vezetősége 
már itt közli minden ellenkező híreszteléssel 
ellentétben, hogy a jövő tanévben is mind a két 
évfolyamot fentartja, megnyitja és ha nagy 
áldozatok árán is, de tovább vezeti, sőt a szigorú 
szakszerűség és tanulmányi rend biztosítása 
érdekében teljesen az állami hasonló célú isko
lákban érvényben lévő utasítások és rendszer 
szerint. Felvétel végeit a vizsgálatok napjától 
bármely napon lehet jelentkezni á gimnázium 
igazgatói - irodájában.- • -

—  Tanulmányi kirándulás. A  Vajda Péter 

g im n á z iu m  és a  kereskede lm i s zak ta n fo ly am  

összes n ö ve n d ék e i ta n á ra ik  vezetése m elle it 

m á ju s  h ó  29-én, s z o m b a lo n  egész n a po s  ta n u l

m án y i k ir á n d u lá s o n  veitek részt. A  ta n u ló s ág  

e za lk a lo m ir .a l a  K örösnek  békésszen tand rás i 

s z a k a s z án  fo lyó duzzasztó-gát-épiiés i m u n k á la ta it  

tekin íe lle  m eg. A m érete iben h a ta lm a s  v á l la l

k o z ás n ak  lényegét és je len tőségé i szaksze rű  

m ag y a rá za tiü l kísért e lő a d á s  ism erletle  a z  if jú 

s ágnak .

— Felvétel a Kereskedelmi Szakiskolába. A 
Szarvasi Kereskedők Egyesületének fennható
sága és a szegedi kir. tankerületi főigazgató 
tanulmányi felügyelete alatt álló Szarvasi Ke
reskedelmi Szakiskolába az 1937—38. tanévre 
szóló felvétel végett az érdekeltek már június 
hó 1-től fogva jelentkezhetnek a szaktanfolyam 
igazgatójánál, a gimnázinm igazgatói irodájában. 
A  tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium által előírt tanterv és utasítás szerint 
működik, tanulmányi ideje két esztendő és 
annak növendékéül minden IV. polgári osztályt 
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyors- 
és gépírásban, kereskedelmi levelezésben és 
könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor be- 
Iratási-dij fejében 3 pengő fizetendő. A  szak- 
tanfolyam sikeres elvégzése képesít pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 
és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelőt 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet igazga
tósága (Gimnázium, Igazgató! terem) minden
nap délelőtt 9—11 között.

A Duna—Tiszaközi 
Általános Segélyzö Egyesület

szarvasi szervezkedéséről adtunk hirt pünkösdi Jap*: 
szamunkban.

A  dr. Ugrin László főszolgabíró járási elnöklete és 
Kovács Ferenc bankigazgató helyi csoportelnöklete alatt 
megindult szervezkedés rohamlépésekben halad a meg
valósulás felé.

A tagfelvétel megkezdődött s a szarvasi lakosság 
szép számban tömörül ezen kettöskeresztes, irredenta 
és karitatív célkitűzésű egyesületbe,

A kereskedők egymásután ajánlják fel kedvezményei
ket az egyesületi tagok számára, hogy elősegítsék azt 
az elgondolást, hogy mindenki anyagi megterhelés nél
kül léphessen be tagul s teljesíthesse ilymódon haza* 
fias kötelességét.

Eddig: özv. Holéczy Gusztávné és Maibaum Miklós 
fűszeresek 2 % visszatérítést Nagy Sándor és Özv. Mül»r 
ler Károlyné 5°/o engedményt, özv. Janurik Lajosé 
10 °/o kedvezményt. Walfisch Károly és Ungár Jónás 
rőfdskereskedők 3 % engedményt Mócz Kálmán Üveg* 
üzlete 3 % kedvezményt Kóczy Pál és a Filléres Gomb* 
áruház 3% kedvezményt, Lőwy Salamon épület- és 
tűzifából 2 %  kedvezményt, Székely Mózes ékszerész 
6 °/o kedvezményt és az egyesület temetkezési vállalata, 
a Szarvasi első temetkezési vállalat (NAdházy János) 5 
% engedmény adására. szerződtek.
0 Reméljük, hogy a szarvasi szervezet sem fog lema
radni az országos viszonylatban őt mégilletö netyér&L

D! O ÉTKER-féle
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—  Tornaünnepóly. (Kiküldött tudósítónk jelen
lése). Impozáns biztonsággal és precíz felkészült- 
-seggel rendezte mefe b szarvasi állami polgári 
leányiskola május 29-én délután 4 órai kezdet
tel évzáró tornaünnepélyét a sporttelepen. A 15 
számból álló műsornak egyik száma festoibb és 
tökéletesebb volt. mint a másik. A megragadó 
és ütemes felvonulás és tisztelgés a zászló előtt, 
a fenséges Himnusz, az I. oszt. lürge és ŝ ivet- 
viditó labdastafétája, a II. oszt. ritmikus tánca, 
-a IV. oszt. mozgalmas magasugró-stafétája, a III. 
oszt. fess és nehéz padgyakorlutai, a 11. és III. 
oszt. nagyon kedves, mutatós játékai, a sport
körösök bámulatos társasgyakorlatai és a IV. 
oszt. ügyes karikagyakorlatai, mind tökéletesen 
illeszkedtek bele az elragadó összhangba. Mégis 
külön ki kell emelnünk a szépek közül a leg
szebbeket : az I —IV. oszt. zenés szabadgyakor
latait és szimbolikus gyakorlatait, az I. osztály 
lündéries táncéi és a ráadás gyanánt, végtelenül 
kedves meglepetésként adott, táncban érzékelte
tett „Szép vagy Magyarország** feledhetetlen je
lenetét. A műsort óriási és lelkes közönség nézte 
végig, élén városunk előkelőségeivel, akik szív
ből és hálásan tapsoltak mindenegyes műsor- 
szám, de különösen az áhilatos Szózaí u!án tör
tént szintén tökéletes elvonulás után. A torna- 
ruhás és különösen szinpompés magyarruhás 
■csoportok a liget isteni szép hátterével egyene
sen filmre kívánkozó, bűbájosán szép élményt 
nyújtottak. Városunk méltán lehet büszke mesz- 
szeföldön híres, valóban kiváló polgári leány
iskolájára, melyben a lélek- és szellemnevelés 
mellett a testnevelés is ilyen elismerésre és meg
hajlásra késztető magaslaton áll. A műsor után. 
melyet kedves, családias tánc követeti este fél
10-ig. a hálás és elragadott szülők és nagykö
zönség jól megérdemelt, meleg ovációban része
sítették az intezet fáradsatatlan és kiváló test
nevelési tanárnőjét, Láposi Kornéliát.

—  Az Unió Árubeszerzési Forrás kötelékébe 
tartozó cégek sorába belépett Szeleczky Vilmos, 
aki úgy a (Horthy Miklós-úii) főüzletében, mint 
a (I.. Vajda PHer ulca 187. szám alatti) fiók
üzletében örömmel várja az Unió könyvecskével 
vásárlókat, hogy vas-, fűszer-, festék-, csemege- 
árukkel a m. t. Unió tagokat kiszolgálhassa.

—  Tornavizsga. A szarvasi Tessedik Sámuel 
gazdasági tanintézet tanulóifjúságának tornavízs- 
gáját a múlt héten tartották meg szép érdeklő
dés mellett, A bemutatott szabadgyakorlatokkal 
-és szertorna-versenyeken való szereplésükkel az 
ifjúság sokoldalú készségét igazolta és Ozmann 
Jenő tornatanár szakavatottságót dicsérték.

— Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mégis
a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még ma 
kéri aDr. OETKER-FÉLE világhírű FÉNYKÉPES 
RECEPTKÖNYVET melyet bárkinek ingyen meg
küld a gyár: Dr. OETKER A. Budapest, VIII. 
Conti ulca 25. /^C

— Tanulmányi kirándulások a gazdasági taninté
zetbe. Május 27-én, Űrnapján a makói Gazdasági 
Egyesület 24 tagú csoportja látogatta meg a 
tanintézetet S. Bálint György felsőházi tag vezeté
sével. Megtekintették a bikazugi gazdaságot, a 
kertészetet, a kísérleti (éret és a tanintézetet. 
30-án, vasárnap az orosházi Gazdaifak Körei 9 tagja 
tanulmányozta a tanintézet gazdaságát. 31-én 
pedig a mezőtúri ismétlő iskola 18 növendéke 
jött hozzánk tanulmányútra. Mind három kirán
dulás tágjai elismerésüket fejezték ki a látottak 
felett s értékes tapasztalatokkal meggazdagodva 
térlek haza.

— Macska a gyümölcsösben. (Beküldték). Te
kintetes Szerkesztő Úri A köz érdekéberfnagyöiT 
kérem, szíveskedjék- felhívni lapjában a figyelmet 
a gyümölcsösökben és a ligetben garázdálkodó 
macskákra.-Az Erzsébet-l igeiben éveken át egy 
elvadult kandurniacska pusztította az éneklőma
darakat. Ezt sikerült kipuszlilani, de újabban is
mét két'macska tűnik fel a fák közt; A mangoli 
gyümölcsösben is állandóan macskák vadásznak, . 
de ezek a hűséges állatok nem kímélik a macói, 
sem a temetőalatti hemyópusztiló madárkákat 
sem. Elég szomorú, hogy sok kerttulajdonos, aki 
a fák permetezését elhanyagolja, nem védi meg 
dij-nélkühnunkálkodó teghöbb barátait, -az éneklő- 
madarakat sem azzal, hogy a macskákat a va- 
dá&2gatá&tól elpusztításukkal elvonnák. Jó lenne 
talán ainezőőröknek és csőszöknek utasítást adni 
a* kóbor''ék" vadász mhcékák kiputztltására.

Tisztelettel: Aláírás,

A  gimházlunri tanulói ismét elöádják 
az „Iglói diákók“-át

Nagy érdeklődés előzi meg á  gimnazisták műkedvelő-előadását

A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter 
gimnázium tanulóifjúsága a közelmúlt
ban nagy sikerrel a'dta elő Farkas Imre 
pompás vígjátékét, az „Iglói diákok“-at. 
A közönség óhajának engedve az is
kola tanulóifjúsága június 10-én, csü
törtökön este 8 órai kezdettel a gim
názium tornacsarnokában ismét előadja 
a hangulatos zenés vígjátékot, amely

nek ügyes szereplői az első előadáson 
figyelemreméltó játékukkal oly szép 
sikert arattak és kiérdemelték a kö
zönség megértését és tapsait. Az előr 
adás iránt már is nagy érdeklődés 
nyilvánul meg és ezért a közönség 
figyelmébe ajánljuk a helybiztosítást, 
amely a rendező diákoknál eszkö
zölhető.

Kállay Miklós öntözésügyi kormánybiztos 
a szentandrási duzzasztónál

A  duzzasztómű megtekintése után visszautazott Budapestre

Az Alföld öntözésének kérdésé
vel a kormány és az illetékes hatósá
gok is egyre behatóbban foglalkoznak. 
A szükséglet hozla magával, hogy a 
kormányzat öntözési hivatalt állított 
fel és öntözési kormánybiztosul Kállay 
Miklós voll földmivelésügyi miniszteri 
kérte fel, Kállay Miklós a múlt héten, 
pénteken Szentesre utazott, majd on
nan Kozma György Csongrád megye 
főispánjának és Csergő Károly alispán
nak, valamint báró Urbán Gáspár mező-

tűri országgyűlési képviselő társaságá
ban Békésszentandrásra jött és a duz
zasztómű munkálatait megtekintette. 
Az öcsödi hídfőnél dr. Ugrin László 
járási főszolgabiió és dr. Takátsy Sán
dor ármentesitő társulati főmérnök fo
gadták a kormánybiztost, elkísérték a 
duzzasztó művekhez, majd azoknak 
megtekintése után Mezőtúrra ment Kál
lay Miklós, ahonnan visszautazott j3u- 
dapestre.

— Nagymagyarország Közepe Emlékmű Arany- 
könyve. A Szarvasi Frontharcos Szövetség ál
tal rendezelt Láthatatlan Bálra összesen 
231 01 P folyt be. A Nagymagyarország Kö
zepe Emlékmű Aranykönvvébe a báli belépő
jegyek megváltásával a következők irták be 
neveiket: (előző közleményünk folytatása.)
Becsák Béla 80 fillér, Kondacs János,
Kalmár Jenő.Steinfeld J, Kudlák Endre, Láng 
János, Szloszjár János, özv, Huszárik György né,
Forster Gusztáv, Jánovszki János, Zvada 
András, Bankó Istvánná, Majerik Jenő, özv.
Herbetz Gáborné, Solymosi Béla, Gaál István,
Pilder József, Demcsák Mihály, özv. Rómer 
Pálné, Kene Béla, Vásárhelyi András, Misik 
Lajos, Oravec János, özv. Neuman Jenőné, 
özv Plenczner Lajosné, Kovácsik Gyula, Nagy 
Károly, Sonkoly János, Podmanicki János Dr.
Fuksz Béláné, özv. Liska Jánosné, özv.
Sonkoly Mihályné, Dauda Lajos, Benczúr 
Mihály, Velki Mihály, Dautlik Ferenc,
Pribelszki Pál, Kelemen Ferenc, Kovács 
András, Sípos Mihály, Spelcberger N., Reich 
Jenő, Vitális János, Sábel S., MiklyaPál, Báni
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Ciril, Weinberger, Borgulya Pál. Kiss István* 
özv. Glück Zsigmondné, Kiszelcsok János* 
vitéz Tóth János, Kóczy Mihály, Szrnka György 
Sinkovicz Jánosné, Janúrik N., Ormos Olga, 
vitéz Letenyey János, Szentpéteri Lajos, 
Fekete Bernét, Kasnyik János, özv. Hitcz 
Jánosné, Czibula János, Krón Béla, Rómer 
György, ifj. Zsigmondi Fülöp, N. N., Darida 
Ggörgy, Gultman Fülöp, Trnovszki Márton* 
Fenyő László, Pálya Antal, Holmik József* 
Kresnyák János, Melis Mihály Pribevszki 
Márton, özv. Kovácsik Gáborné, Mikolai 
István, Matúsik Mihály, Özv. Medvegy 
Györgyné, id. Szűcs József, Fleiser Jenő* 
Kiszel Antal, Laukó György, Sándor Gáborné 
50— 50 fillért adtak. (Folytatjuk.)

—  A Párisi Világkiállításra tervbevett külön
vonatok június, július, augusztus, szeptember és 
október hónapokban indulnak. A menetdij egy
ségesen cca 90—95 pengő. Bővebb felvilágosí
tással készséggel szolgál ANDERMANN.

Hirdessen lapunkban!

Elsőrendű

már megérkéztek és 12 pengőtő kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papirkereskedésében, I., Horthy Miklós úí 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás 1



— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv- 
ben május 27-től június 4-ig a következő be
jegyzések történtek. Születtek : Bárány Béla és 
Vida Irén fia Béla-István. Behari Pál és Gulyás 
Mária fia János, Pápai János és Győri Erzsébet 
fia János, Jansik János és Jansik Mária fia Já
nos, Komlovszki András és Koszti Mária fia 
András. Házasságot kötöttek : Pribelszky Mihály 
Szklenár Máriával, Huszárik András Zuberecz 
Máriával, Hanzó Pál Medvegy Annával. Elhallak : 
Szirony Anna 16 napos. Tusjak Jánosné Litauszki 
Zsuzsanna 65 éves, Varga Zsuzsanna 2 éves. 
Molnár Imréné Ribár Zsuzsanna 28 éves korukban.

—  A középiskolák Szegedi Kerületi Atlétikai
versenye. A KISOK kebelébe tartozó délkerületi 
középiskolák atlétikai versenyüket vasárnap, 
május hó 23-án Békéscsabán rendezték meg. 
A versenyen Szarvasról mind a két középiskola 
résztvett: a gazdasági meg a gimnázium, A 
verseny eredménye a szarvasi iskolák szempont
jából a következő volt: Csapatversenyben, gerej- 
dobásban 1. a szarvasi gimnázium csapata, az 
egyéni versenyben I. Glózik Pál VIII. o. t.. 
diszkos zve lésben: II. Kiszely Pál VIII. o. t., 
magasugrásban : 111. a szarvasi gimnázium
csapata. A 800 m síkfutásban : 1. Batta Béla 
gazdasági tanintézeti II. o. t., a svéd stafétában : 
1IL a szarvasi gimnázium csapata. A 400 m 
síkfutásban : III. Batta Béla gazdasági tanintézet
II. o. t.

—  Megfojtotta a csecsemőjét és a kanálisba 
dobta. A múlt héten megrendítő csecsemőgyil- 
kosságra jöttek rá Csabacsűdön. A határmenli 
kanálisban egy párnapos csecsemő holttestére 
találtak. A levezetett csendőri nyomozás, majd 
vizsgálóbírói kiszállás megállapította, hogy a cse
csemőt először megfojtották és úgy dobták a 
kanális vizébe. A nyomozás eredményeként le
tartóztatták Kulasák Judit 26 éves csabecsűdi 
leányt, aki bevallotta, hogy újszülött gyermekét 
ő fojta meg és dobta be a kanálisba. Az eljá
rás megindult ellene.

O — Fizessen elő
a SZARVASI KÖZLÖNYRE I

I R O  D A L O  M

Folyóirat- és könyvszemle
Megjelent az Aranykalász. A szarvasi Tes- 

sedik Sámuel gazdasági tanintézet gazdaifjúsági 
önképzőkörének lapja, az Aranykalász 10. száma 
most jelent meg. A gondosan szerkesztett folyó
irat Sebő Ernő vezércikkét, Gy. Szabó István és 
Demeter György értekezéseit. Vámos Endre-Béla, 
Szabó Béla, Vass Ferenc és Urbán László ver
seit és novelláit tartalmazza. Hírek és öreggazda- 
rovat találhatók még a lapban, amelynek ára 
20 fillér. Kiállítása a Szarvasi Közlöny nyomdá
jának gondosságát dicséri.

Óriási a kár a gyümölcstermésben. Erről 
ir a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. 
Ismerteti még a termő gyümölcsfák hizlalását, a 
fiatal gyümölcsfák koronaalakítását, a makrancos 
gyümölcsfákat, az almamoly irtásál, a cseresznye 
kukacosodása elleni védekezést, a zöldséges- és 
virágoskert májusi munkáit, a gyümölcsös öntö
zésének költségeit stb. A dúsan illusztrált, színes 
fyümölcsképet is közlő két szaklapból a Növény- 
védelem kiadóhivatala (Budapest, V., Földmivelés- 
ügyi Minisztérium) egy alkalommal lapunkra való 
hivatkozással díjtalanul küld mutatványszámot.

Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma, 
cime Renée Shann : Kék orchideák. Ára 20 fillér, 
kapható mindenüt.

Márai Sándor Raguzárói ir az Uj Idők új 
számában. A költő a regényíró és a szociológus 
minden értékes képessége megnyilvánul ebben 
az útirajzban, amelyből gyöngyházszínekkel 
vetődik elénk a tizenkét évszázados város. 
Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapjának gazdag 
tartalmából kiemeljük még Olbey Irén versét, 
Bókay János regényének folytatását, Eszterhás 
István és Székely Tibor elbeszélését. Díjtalan 
mutatványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal, 
Budapest, 'VI. Andrássy út 16. Előfizetési dija 
negyedévre 6 pengő 40 fillér, egyes szám ára 
50 fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor könyvkeres
kedésében.

Szölömoly elleni védekezésről, a cseresznye 
szüreteléséről, a gyümölcs ritkításáról, május havi 
teendőkről, a legkiválóbb gyümölcstermesztő 
vidékek ismertetéséről, az alma lisztharmat, 
kajszimonilia. a bundésbogár kártételről és a 
várható termésről stb. stb. ir „A MAGYAR 
GYÜMÖLCS" legújabb száma, melyből lapunkra 
való hivatkozással ingyen mutatványszámot küld 
akiadóhivatal: Budapest,IV, Gerlóczy út 11 szám.

—  Amikor a cigányoknak kell kitalálni a nótát.
A napokban egy krakói cigánybanda vetődött el 
egy házhoz, ahol egy társaság volt együtt. A 
cigányok nagykeservesen nóták muzsikálásával 
kísérleteztek. Az egyik * úriasszony a fülrontó 
zene feletti elkeseredésében odaszólta cigánynak :

— More, húzd el az én nótámat is !
A cigányok prímása rá is zenditet a „Lent a 

falu végén . . cimű dalra.
Amikor a dadék tovább álltak, a társaságban 

jelen lévő egy hét éves kisleányka megszólalt *
— Kár hogy nem húzták el az én nótámat is.
— Hál melyik a te nótád — kérdik tőle ?
— Nem tudom I De a cigánynak tudni kell és 

akkor ha elmuzsikálja, legalább én is tudtam 
volna.

A vonatok érkezése és indulása 
SZARVAS állomáson.

Érkezés: Honnan ? Indulás: Hová ?
2*36 motor Mezőtúr 2'38 motor Orosháza

___  —  ___ —  — 533 .. Mezőtúr

6’46 . Mezőtúr 648 „ Orosháza

746 „ Orosháza 751 , Mezőtúr

1255 „ Mezőtúr 13*10 , Orosháza

1415 „ Orosháza 14*17 „ Mezőtúr

16 37 „ Orosháza 16*39 „ Mezőtúr

17*56 „ Mezőtúr' 17*58 „ Orosháza

19*32 .. Orosháza 19*34 „ Mezőtúr

20*52 „ Mezőtúr 23*00 „ Mezőtúr

Érvényes: 1937. májas hó 22>tőL

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 6554— 1937. ikt. sz. 

HIRDETMÉNY.

A  járási főszolgabíró 78— 1937. szám ú rendeletében 
foglaltak a lap ján  felhívja az elöljáróság Szarvas nagy
község lakosságát az alább i tűzrendészed szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padlására á ltalában csak 
160 cm magasságig szabad rakározni s akkor is csak 
bútorok, a háztartásban nélkülözhetetlen és éghetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők el. Papir, 
szövet, bőr, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
lángbiztos csomagolásban tárolható s úgy. hogy a 
raktározás m ódja a könnyű hozzáférést ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett a község lakóházainak 
összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lomtalanitandók.'Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nádat, szalmát fazsindelyt, vagy más könnyen gyúló 
és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épületnek ily anyaggal való javítása is csak a tető 

felénél kisebb terjedelenjben engedélyezhető, de minden 
esetben csak a tűzrendészed szakértő meghallgatása 
után. A  használatban lévő kémények, kürtők és füst
levezető csöveket állandóan tisztán kell tartani, a nem 
használt füstcső nyílását bárm inő gyúlékony anyaggal 
betömni nem szabad. Új épületek építése, illetve a régiek 
jav ítása esetén továbbra is a 180.000— 1936. B. M. sz. 
rendeletben foglaltak szolgálnak irányadóul. K ülön fel
h ívja az elöljáróság az építtetők illetve a javítók figyelmét 
a 160.000— 1936. P. M. sz. rendeletben biztosított tata- 
rozási és átalakítási kedvezményekre.

Fentiek be nem tartása kihágást képez, melyet a 

törvény szigorúan büntet
Szarvas 1937. évi április hó  24-én.

ELÖLJÁRÓSÁG .

Villamossági, rádió és kerékpár cikkek

Rádió« Service

„Alföld" villamos
hőpárnák üzeme

N I k k e l e z  é s  
C h i 'S a m  villamos műszaki
D Z U C S  v á l l a l a t a
Képviseletek : SINGER varrógép, PETRO- 

FOR főzőkályha. OMEGA rádió fűtőtelep, 
_________ SOLUS gummicsiszoló

Szarvas nagyközség elöljárósága.
9045/1937. ikt. szám .

PÁLYÁZATI H IRDETMÉNY.

Szarvas község elöljárósága a községnél üresedésben 
lévő kertészi állásra országos pályázatot hirdet.

A pályázati feltételeket, valam int a kertész kötelessé
geit és javadalm át a képviselőtestület 74/1937. kgy. 
számú határozata tartalmazza, mely az e löljáróságnál 
díjtalanul szerezhető be.

Pályázhatnak m indazon magyar állampolgárok, ak ik 

megfelelő elméleti és gyakorlati képzettséggel birnak.
A  szabályszerűen felszerelt pályázati kérvények 1937- 

évi jún ius hó 5-ig Szarvas község elöljáróságához nyúj

tandók be.
Később beérkező kérvények figyelembe véve nem 

lesznek.
A  pályázók kérvényükhöz csatolni tartoznak illetőségi, 

továbbá erkölcsi és politikai megbízhatóságukat iga
zoló bizonyítványukat, hatósági orvosi bizonyítvány 
egészségi állapotukról, születési anyakönyvi kivonatu
kat, elméleti előképzettségüket igazoló bizonyítványukat 

és működési bizoiJ/itványukat.
Szarvas. 1937. i$ i április 29. napján.

ELÖ L JÁ R Ó SÁ G .

w w w w w w w w w w w
Helylleli gabonaárak

Búza . 1820 — 18 20
Tengeri ná . . 9 20 — —‘—
Ároa . i  . . 12 50 -  12  50
Zab 13 50 -  13 50

P U B L I K Á C I Ó

Hóz eladó, Csabacsüd 47. — Ajtók, gerenda, gyé
kény eladó, II. 370. — Használt nád, cserép eladó, IV. 
398. — Here eladó. I. 592. — 28 hold föld K ákán és 
benti ház eladó, IV. 195. — K ákán 6 hold föld eladó,
III. 380. — Használt nád eladó, T III. 245. -  III. 121.
— H áz eladó, 1. 34G. — 1. 431. — Tengeriföld harm a
dába kiadó, IV . 151. — II. 95. — 2 hold föld Rózsá
son eladó. II. 475. — A  járás lakosságának kedvelt 
lapja a Szarvasi Közlöny. M inden járási eseményről 
beszámol.

***** * * * * * *

A PRÓH IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz u kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedésc Szarvas, 1., Horthy M iklós 

út 9. szám.

. Tanoncot felvesz Bárány vaskereskedő.

. Zongora Bécsi gyártmányú rövid, elköltözés 
miatt sörgősen eladó. Értekezni Molormalom.

• Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz 
Tákos Lajos borbély és fodrász.

. A Magyar Olasz Bank R. T. a Nagyszé- 
nósi Károlyi-féle (Wolfinger-bérlet) birtok- 
parcellázását megkezte. Az árak olcsók, a 
feltételek nagyon előnyösek. Felvilágosítással 
szolgál a Mezőtúri Takarékpénztár fiókja és 
dr. Dörnyei József ügyvéd. ____________

. Szarvas község kertgazdaságában első
rangú minőségű földieper (szamóca) napi 
áron kapható.________________ Kertgazdaság.

. Eladó 111. kér. Jókai Mór utca 219/a. sz* 
ház, mely áll 3 szoba, melléképületekből 
udvarban külön egy kis ház.______________

. Jómunkés csizmadiasegédek állandó mun
kára felvétetnek jó fizetéssél. Kiss Lajos, 
Szentes.___________________________________

. Veszek ócska járdatéglát. Ajánlatokat a lap 
kiadóhivatalába kérek, ahol a cim is meg- 
tudható.___________________________________

. Eladó 11. kér. 444. számú ház.

. 111. kér. 249. számú ház eladó.

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó és 
azonnal beköltözhető özv. Krecsmárik End- 
réné tulajdonát képező III. kér. 104 sz. bel-
• telkes lakóháza. Érdeklődni lehet a Szarvasi 
Hitelszövetkezetnél.

. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöle* 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. II. kerület, 1,44. számú ház eladó._______

F ele ik  sx«rkMit* és kl*dé N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvul ttx tta y  mj-mi** la  I ■ykinUvál* 

UUt ayomdíjUab, L Hortky Mftlfa mi 9. txáau


