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Hősök napján
Különös komor csengése és szárnyaló 

zengése van ennek a két szónak: Hősök 
napján! Valami láthatatlan óriás vijjogó 
riadót dobol valahol, egy fantasztikus fekete 
dobon. Repülnek a hanghullámok és állűze- 
sedik a levegő. A férfi megégi, hogy izmai 
vannak és az üstöké arra való, hogy kihivóan 
megrázza azt. A nő megérzi, hogy tépést és 
sebkötőt kell készítenie. Vijjog és dörömböl 
a fekete nagydob. A Szeretet Istenének szelíd 
lelkű, alázatos papjai lángoló szavu mágu
sokká válnak, s mint uj csodatáltosok viszik 
előre a szent keresztet a harci lázban csörgő 
fegyverek előtt. A kis diák egy éjszaka alatt 
férfiúvá serdül, s az Iliászt és a Nibelungi- 
éneket a valóságban akarja végigverekedni. 
A jámbor béreslegény előtt a forró hajnal 
lüzgomoiyagában ködlik fel vitéz Simonyi 
óbester uram históriája és a pipáját ő is ki 
akarja verni Párisban Napoleon trónján ..

Vijjog és dörömböl a fekete nagydobi 
Daliás, tulipános ménéizá8ziÖáIjak 'nÖfiek’ lti 
a televény magyar földből. Napégette, csontos 
arcú, villogó szemű jászsági és kunsági ma
gyarok  ̂akiknek a verekedés igen kedves, 
ősi virtus. Hunor és Magyar egyehes ivadékai. 
■Milyen népek I Csaba vezér leszármazottai, 
székely fiuk, akiknek nem kell mondani; 
előre székelyek I Milyen népek I Szálfahosszu 
nyitrai és trencséni tótok, szúró, komor né
zésű máramarosi rutének, nótás kedvű, kék- 
szemű szepesi cipcerek. a Nagy Fejedelem 
„talpas* katonáinak, mecenzéfi huszárjainak 
egyenes leszármazó}. Milyen népek I Tréfás 
kedvű és hűséges bácskai svábok, szabadkai 
bunyevácok, akik pattogó tamburaszó mellett 
dalolva mennek meghalni a közös édesanyá
ért, a magyar hazáért. Milyen népek I

Hol vagytok ti dalolva harcbaszálló 
magyarok, székelyek, hűséges tótok, rutének, 
cipcerek, svábok és bunyevácok. Kevesen a 
románok közül, akik nemcsak véreztetek, 
c|e éreztetek is velünk ? Hol vagytok ti kü
lönféle anyanyelvű, de azonos szivü, daliás 
szép, magyar leventék, majdan késő év
századok legendáinak, uj fekete seregei, uj 
történelmi családok nemességszerző ősei?

Vijjog és dörömböl a fekete nagydob. 
Minden ütése után büszke és gyászfátyolos 
helységnevek röppennek fel a csillagos égig 
hogy ott. egy darabig meteorszerüen,. tündö’ 
köljenek.s aztán másoknak adjanak helyet 
Sabác, Belgrád, Stary-Sambor, Lemberg, 
Przemysl, Ravaruska. Limanova, Csernovicz, 
Tóiméin, Doberdó, Mrzli-Vrh, Flitschi-hágó, 
Otrantó... de ki győzné elsorolni mind ? Ki 
győzné csokorba szedni mind : magyar rétek 
illatos virágait, magyar katonák legendás vi
tézségéi, magyar hősi halottak elszórt csont
jait Verduntól a Dardanellákig?

Ki tudná megirni a Világtörténelem és 
a világirodalom legszebb * hősi eposzát a 
hősi halottak halhatatlan uj lelki honfogla
lásáról; a hősi élők: az özvegyek és árvák 
a vitézek, a rokkantak, a frontharcosok és 
a polgári ruhában szürkén és névtelenül 
küzdők heroikus, hangtalan szenvedéséről 
és önfeláldozásáról?

Ki tudna dalt mondahi a legszebb dal
ról : az istenadta határkoszoruról, amit nem 
lehet összetépni, a magyar' Hitről, amit nem 
lehet összetörni, a magyar ökölről amit nem 
lehet vasláncra verni, a magyar kitartásról, 
amit soha nem gázolhat porba török-tatár- 
labanc veszedelem, szárazság, fagy és éh
ínség? Ki tudna dalt mondani a magyar

hősökről, a magyar anyákról; 8 á Történelem 
Anyja hol irja vájjon rejtelmes vésőjével 
késő évszázadok még ismeretlen márvány- 
lapjaira minden idők legnagyobb legendáját 
a magyar gyermekekről, akik még ma ka
cagva játszanak a porban, de holnap talán 
már uj hősök és uj honfoglalók lesznek és 
holnapután hősi halottak?:

Élők 1 Hangtalanul tisztelegjetek a Hő
sök Szobra előtt és emeljetek mélyen kalapot 
a M u 11 előtt. Talán a Je lent is megtisz
telitek vele. Saját magatokat és a J ö v ő t . . .  
Gyermekeiteket 1

Le a kalapokkal I Ma Hősök napja
van

Miklós Vitéz

Jünius íj-én tizénftejíyedik" évfordulóját 
gyászoljuk annak a napnak, amelyen a 
gyűlölet, elvakultság és a tudatlanság Magyar- 
országra parancsolta minden idők legkegyet
lenebb és legigazságtalanabb békéjét. Tizen
négy esztendeje annak, hogy Trianonban 
aláirták a szerződésnek csúfolt kényszerin
tézkedést, amely Magyarország Kárpátok- 
övéztei legeszményibb fekvésű, ezeréves 
birtokállományát: a Magyar Szent Korona 
országait szétszaggatta, darabokra törte és a 
magyaroknak független ország címen csak 
egy. ezer sebből vérző csonkol hagyott meg.

Az ezévi tizennegyedik évfordulón 
megalázottságunk és megrablottságunk min
den fájdalmával, de az egy hazába, az egy 
isteni örök igazságba és Magyarország fel
támadásába vetett, minden keserűséggel 
dacoló törhetetlen hittel emlékezzünk 1

A gimnázium centennáriumi ünnepségei 
A hősi halált halt diákok emléktáblájának 

leleplezése — Diákmajális

’ Magyarok í Emlékezzünk!
Minden igaz; magyar szivét tépő bal

sorsunkról való megemlékezésünknek adjuk 
látható jelét is I Megemlékezésünk jele egy 
szál szerény virág legyen ! Zarándokoljon el 
az egy szál virággal minden magyar a Hősök 
Emlékéhez, vagy az Ország Zászlajához, 
vagy nemzeti kegyeletünk bármely emléké
hez és tegye le virágát annak talapzatára ( 
Jelképezze e virágszál világtörténelmi múl
túnk megbecsülését, ezeréves történelmi ha
tárainkhoz való törhetetlen ragaszkodásunkat, 
jelképezze Magyarország feltámadásába vetett 
rendületlen hitünket,

Nem felejtünk] Emlékezünk I 
Hisszük, hogy imánkat meghallgatja a 

magyarok Istene, aki már ezeréve néz fe 
reánk és megvédett .bennünket minden idők 
forgatagában.

Amint egyre közeledünk a junius 1-i 
kelethez, mind jobban kezdenek kibontakozni 
a készülő nagy ünnepségek arányai.

A rendezőség egyik része, Siki Béla a 
SzÖSz titkárával élén a fővárosban, a másik 
része pedig itt helyben három teljes hét óta 
szakadatlanul dolgozik az előkészületeken.

Minden jel arra mutat, hogy a gimná
ziumi ifjúság idei tavaszi ünnepe a hozzá 
csatlakozó két nagyarányú .ünneppel minden 
eddigi majális méreteit felül fogja múlni. A 
jelentkezések az öregdiákok részéről töme
gesen folynak és a fővárosi rendezőség már : 
két naponként küldi le az érdeklődők és

érkezők névsorát, hogy a helybeli rendező
gárda az elszállásolást simán le tudja bo
nyolítani.

Ezért a szarvasi rendezőség ezúton is 
kéri a város vendéglátó polgárait, az iskola 
barátait és jótevőit, hogy a házuknál jelent
kező diákrendezőket szerény kérelmükkel 
lássák szívesen és a lehetőség szerint telje
sítsék óhajukat úgy a szállás, mint a fogatok 
rendelkezésre bocsátásánál.

A rendezőség a szegénysorsu diákok 
majálisi költségeire ezidén sem indit gyűjtést, 
helyette ezúton kéri a jószivü és tehetős 
polgárokat, hogy akár készpénz, akár terme-



szetbeni adományaiké!’ &■ gimnázium alum- 
reumában adják le (1., Hprthy Miidős ut 4.)

A program mér teljesen készéin van éé 
azon legföljebb csak lényegtelen jós válto
zások, simitásolc állhatnak elő.

Június liő t-éll, pénteken esti 8 óra 
17 perckor érkeznek az Öregdiákok. A vasúti 
állomásnál a véndégeket az iskola tanári 
kara._ az ifjúság és az iskola barátai fogad
ják. Üdvözlő beszédet monddr Haviár Gyula 
kormányfőtanácsos. Az élszállásolás után az 
Árpádban folynak le a különböző évfolyamok 
találkozói és az ismerkedési estély.

Junius hó 2-án, szombaton 8 órakor 
istentisztelet az ótemplomban. A könyörgést 
Rúzicska László budapesti ev. lelkész végzi 
és a tanttónőképzőintézet leánykara énekel. 
Kilenc órakor kivonulás a fellobogózott és 
fel virágozott 100 éves gimnázium elé. Itt 
rövid beszédet mond Petrovics György dr 
országgyűlési képviselő. Fél tíz órakor be
vonulás a gimnázium udvarára a Benka- 
szobor elé. A szobrot megkoszorúzza Varga 
Lajos dr a SzÖSz alelnöke. Háromnegyed 
tiz órakor kivonulás a szokásos útvonalon 
a Hősök emlékművéhez. Az emlékművet az 
az öregdiákok nevében megkoszorúzza V. 
Valényi István. Tiz óra 15 perckor megérke
zés az Er£sébet-ligetbe. Üdvözlő beszédet 
mond Raskó Kálmán igazgató. Az öregdiákok 
nevében válaszol Raffay Sándor dr elnök, 
bányakerületi püspök. A fiatal diákok nevé
ben üdvözlő szót mond Zátonyi Pál VIII. o. 
tanuló. Erre válaszol Szontagh Tamás társ
elnök, mint legöregebb diák. Utána tisztelgő 
elvonulás az öregdiákok előtt.

Tizenegy órakor a gimnázium felügyelő- 
bizottségának, a tanári karnak és a SzOSz- 
nek husztagu küldöttsége tiszteleg az alapít
ványt tevő grófi család utódai előtt. Üdvözlő 
és köszöntő beszédet mond Raffay Sándor 
dr bányakerületí püspök.

Tizenkét órákor a SzÖSz rendes évi 
közgyűlése.

Egy órakor a vidékről jött öregdiákok 
és családtagjaik részére a gimnázium ebédet 
ad a régi alumneumban. Szénior: Raffay 
Sándor dr élnök, püspök, konszéniorok 
Szontagh Tamás dr és Szelényi János 
Igazgatólelkész.

Délután fél 5 órakor a gimnázium ■ ifjú
ságának tomaversenye a Sportpályán. Hat 
órakor az ifjúság táncmulatságának kezdete.

Este 8 órakor közvacsora az Erzsébet- 
ligetben.

Június hó 3*án> vasárnap délelőtt 10 
órakor ünnepi istentisztelet az ótemplomban 
a gimnázium 100 éves évfordulója alkalmából. 
Prédikál D. Dr Raffay Sándor püspök. Az 
isténtisztelet alatt énekel a Protestáns Leány-

ejéjrlét éföhkarii Rohoska Jenő karnagy ve
zetéke mellett.

Tizenépy érakor ünnepi rtiötiné a giiti- 
nfizium tortiaoáójnokában. Énnek műsoré: 
1. Verii Sancie. Énekli a $irtinázium ifjúsági1. Verii bancfe. fenekű a gimnázium itjúsagi 
énekkara. 2. Megnyitó beszédet maiid D. Dr 
Raffay Sándor elnök,, püspök. 3. A Szarvasi 
Szimfonikus Zenekar játéka. 4. Egyszerű ének 
az örök tantárgyak iskolájáról: Alkalmi köl
temény. Irta és előadja Gyökössy Endre dr 
költő. 5. Emlékezés 100 évre: Kemény Gábor 
dr főispántój. 6. Üdvözlések a 100 év alkal
mából. 7. Énekel Marsai Emmike urleény.
8. Búcsúszó Szarvastól. Elmondja Kemény 
Gyula társelnök. 9. Himnusz.

Tizenkét órakor az uj gimnázium elő
csarnokában a hősi halált halt diákok em
léktáblájának felavatása. Ennek műsora : 1. 
Magyar Hiszekegy. Énekli a gimnázium ifj. 
énekkar. 2. Megnyitó beszédet mond Raskó 
Kálmán igazgató. 3>. Kovács Andor kormány
főtanácsos, esperes felavató beszéde. 5. V. 
Zerinváry Szilárd dr járásbiró alkalmi ódáját 
előadja Bartos György VII. o. gimn. tanuló.
6. Az emlékmű megkoszorúzása. 7. Szózat. 
Énekli a gimnázium énekkara.

Félegy órakor ünnepi közebéd az Ár
pád-szálló dísztermében, melyen a Kormány
zót D. Dr Raffay Sándor püspök, a vendé
geket pedig Raskó Kálmán igazgató köszönti.

A rendezőség a vasárnapi diszebédré 
való jelentkezéshez iveket köröztet az egyes 
testületeknél. Akihez véletlenül nem jutna el 
ily iv, a jelentkezést a gimnázium igazgatói 
irodában elhelyezett ivén is eszközölhetik. 
Ebéd ára 1'40 P.

H íR É K
K ik  a  h ő s ö k ? . . .

. . . akiknek a mellére, a kitüntető tisztelet 
nem tüthét érdemérmeket, akik rrtdr riém é/uez- 
hetik a hősi tettük , nyomán fakadó dicsőséget 
csatád, társadalom, vagy nemzet hódolatát Hő
sök! A véres harcokban elesett katonákról be
szélek. K. Kovács Benedek... Nagy Pál... 
egyszerű magyar emberek, elestek ilyen és olyan 
ütközetben. Irta a vérzivatar íumuiíusdfae/i egy- 
egy rideg jelentést vagy egy levelezőlap és talán 
a Tolnai Világlapja. Nevek, adatok százeíér- 
számra. Hősök níindmegannyian.

Magyar hősök, akiknék vére azért hullott, 
mert a magyarnak élnie kell, mert áz utódok 
örökségét meg kellett menteni „Meg kellett men
teni!" Sóhaj kél szivünkben ennél az állításnál, 
mert talán hőseink vére mégis hiábá hullott?! 
Néni I A vetés arátást hoz. A honfoglaló hősök

vetésén már ezredéve arat a mc 
fjpfefí; Újból ártott. fKbxderi ácp*-soA.
ttyoj vérét élétáldozőaá volb de arátdtt tifc. 
égy-égy bófdpĝ bb tíénizedék boldog életeh &fkés 
tűzhelyet, áhól pirqspözsgás kis embérbimbók 
hirdették az uj vetést és uj aratást — a JÓiiőt.

Talán egyik nemzet létfeniiiártásáftúi sSm 
vólt ánngi hősre szükség, mint a magyarékor 
Történelmünk minden szaka véres emberáldpza- 
tokat követelt. De biztos záloga volt jővőnknek, 
életbénmaradásunknak, hogy minden nemzedék 
hősöket nevelt és őbennük, az ő áldozatukban 
volt a mi jövőnk, életünk és a nemzet élete. 
Ünnepelnünk kell a hősöket, mert bennük a mi 
élétünket, a nemiét életét ünnepeljük. Az emlé
kükre emelt müvek mindén égyes neve áú  
hirdeti: mUtód, te is itt vagy, neked is meg kelt 
tenned azt, amit nekem, benned élek... Neked 
is hősnek kell lenned, mert fiaid, unokáid csak 
úgy élhetnek, csak úgy örökölhetnek. . És 
nekünk hallgatnunk kell a szózatra, mert élni 
akarunk. Nekünk vetnünk kell hősi, piros 
vért, vagy a munka véres verítékét, hogy utó 
daink ajakán édes nóta keljen s leányaink bol
dogan, aggódás nélkül neveljék a pirospozscfáé 
magyar emberbimbókat. M. A#.,

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot május hóban 
Farkas Antal János gyógyszertára végzi.

Evarig. iste ntiszte let. Vasárnap az ótemp
lomban tót 10 órától magyar, az ujtemp- 
lomban tótnyelvü istentisztelet úrvacsora- 
osztással.

Róm. kát istentisztelet Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakor litánia, szent
beszéd. Hétköznapokon a májusi Iitánta fél
7 órakor kezdődik.

Református istentisztelet Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet az Árvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap els3 
vasárnapján.

Konfirmáció- Az ótemplomban szom
baton délután tartotta meg Kellő Gusztáv 
lelkész a magyarul konfirmáló 210 növendék 
vizsgáját a szülőle meleg érdeklődése mellett. 
A növendékek szép, szabatos feleleteket 
adtak. Vasárnap délelőtt 1 Ó-kor kezdődött 
A templom zsúfolásig megtelt a magasztos 
ünnepélyre. Á gyermekek életében eme nagy- 
jelentőségű nap is méltó keretek közölt 
hozta meg az egyházi nagykorusitást. 446-an 
vettek úrvacsorát és igy lelkileg megerősödve 
indult el a szép sereg a hitvallás és meg
állás ígéretével ki az éléibe. Legyen áldott 
életük.

Séta Palócországban
Irta: Styaszny Teréz

Az eljegyzés után 3—4 hét múlva van 
a lakzi. Az esküvő főrésze a vőlegény há
ziénál vari. A ménnyasszony egész nap 
egyedül' várakozik otthon. Az- örőmapa 
„furton furt“ ispik, az örömanya egész nap 
sirdogál.

Étel-ital annyiféle egy lákziri, hogy fel
sorolni szinte lehetetlen. Buró Bora lakzijá- 
ról pl. elmondja Kerge Kópac Istvahy, hogy 
csak „léé vaut heétféle“. De áz ebéd és a 
szertartásramenés előtt még sok a nászna
gyoknak a dolguk. Ki kell a kerőnásznagvnak 
(éz a vőlegényé) kérni a lányt a kiadónész- 
nagytól, ami tréfák, ócsárlások, becsmérlések 
között történik. Első kopogtatásra a fülebotját 
s£m mozgatja a násznagy, pedig jó 5 percig 
dörömbölnek. Aztán kimegy és borzasztóan 
leszidja a jövevényeket, amiért háborgatják 
«gy becsületes ház nyugalmát: Lányról szó 
nincs. Először egyáltalán* nincs lány a ház
ban. Végül elismeri, hogy volna egy leányzó« 
féle, dé az másnak a mátkója és ha ők ide

jöttek, tévedtek a házszámbön. Végesvégül' 
kiadják a lányt, de 12 furfangos kérdésre 
meg kell felelni és indulhat a menet. Aki 
piedig nem hivatalos, az kiáll a kapuba „csu- 
doákoznyi**.

Majd rnegindül ebtéd'után a térte Jötják1 
, a rimóci rezgőt és a ludányi mértogatóst. Az 
utóbbi abból áll. Rogy friss csárdás közben 
a lány derékét, miire mirfd akeltertegvszerre 
leguggolnak s egyszerre újra felpattannak.

Végül, ha a palóc „mehhal** koporsó
jába Helyezik a kalapját, pipáját, dóhány- 
| zacskóját, nehogy hazajárjon érté. A palóc 

.heptyikában" hal meg, „hoómi" rosSznya- 
\ valyát a palóc kiheveri.

A palóc nép babonás. Az az ős pogány 
vallásuk eredeti maradványa. Nagyón höjla- 

. mosak mindenféle titokzatosságra. Annyiféle 
és olyan különleges babonáik vannakj hogy 
-azok léirása kitenne egy jó kötetet. Azért 
csupán néhány, főleg Karancs-vidéki babonát 

sorolok föl:
Karácsonykora lánynak a fáskarmából egy 

nyaláb fát lsélt behoznia, sakkor' mégabban 
az évben férjhezraegy.

- A fekete mafeská fülét felhasitják, hogy 
a boszorkány bele ne bújjon.

Uj macskát zsákban kell1 a- házba 
vinni és a farkát a kemencéhez dörgölni, 
nehogy elszökjön.

Ha a gajdnak vidzket a' bajusza; h& 
csörög-’ a szarka, ha' a mégvetett ágy ledől, 
vendég jön.

Ha a régi szerető meg akaija rontani' 
a hűtlen kedve&ét, felemás csifeitiát húz éé- 
úgy szalad át a lakadalmds ménét előtt1 
az utón.

És se szerit se spáínaía^ok babonának.

Imé egy kis' színes mozáikkép a pa
lócok életéből; Azoknak a magyaroknak a 
Világéból, akikre igteán ráillik mariápsátt 
hogy „sírva vigad a- magyar**. Mert hej, n »  
nehéz, egyre nehezebb a palócok élete. A 
bőséget elsodorta az uj idők1 szele. Pedig* 
de máskép göndoltfik aat a délceg palóc 
legények: a nógrádi l&>osok éé a lósond
25-ösök. Mennyi a hősi 'hatott apalócségon? 
Niigyon 8okrl Szeressük' őket hibáikkal, eré- 
nyeikkel. Hh^n oH î̂ azón magyarok... a 
mi fajtánk.



62. M. K IR  ÁLLAMSORS JÁTÉK.
17.000 nyeremény 250.000 áranypengö értékben. 

FŐNYEREMÉNY 40.000 AW ANYPÉNÖŐ.
N y e r e m é n y e k :

20.000 aranypengö l  2-szer 5.000 aranypengő g 6-szor 2.000 aranypengö
10.000 aranypengő i  4-szer 2.500 aranypengő ■ 10-szer 1/000 aranypengö 

és még több nyeremény, melyek mind készpénzben fizettetnek ki.

■ ...?.r ». H ú z á s  j u n i u s  6 -á n . ■ —■1—
S o r «  j e g y á r a k :  Egósz P 3 ’—! fél P 1*00.

Kopható minden bank és sorejegyárusitónal, valamint az összes döhénytőzsdékben. Postai rendeléseket 
a pénz előzetes beküldése után azonnal teljesít a M. kir. Pénzügy igazgatóság -Budapest, V..Szalay u. 10.

Felemelő jubileumi ünnepség 
az ezüstszölői iskolában

Nagy érdeklődés mellett folyt le az ötvenéves elferffi-lskólb Ünnepségé

M á ja s  a íc a  l
A szavaimat Hozzád "küldőm,
Már jól ismerik az útai ;
A vágyam delejiúje is 
'Szüriteknül Feléd mutat.

Feléd hullámaik mindéa sóhaj,
Röpíti őket gyorsvonat.
Velük röpül sók titkos álom 
fe sok his édes gondolat.

■S rájuk irom : Sürgős. Ajánlott,
— Hogy késésért ne keseregj —

. S a címedet is rájuk írom:
Áloniídld. Május utca í.

ITj. ZERINVÁRY SZILÁRD

-Adakozások -a diákmajálisra. A szegény- 

sorsú diákok majálisi költségeinek fedezésére 
eddig o következő adományok érkeztek: 
Medvegy Mérlonné 20 pengő, Kulik Sándor 
50 lg  liszt. Készt Ármin 10 kg liszt, Szenczi 
Pál 3 kg, Honthy Sándor 1 kg zsír. Köszönet

A vármegyei középfokú iskolák tornász-’ 

atlétikai versenye. A selyemzászló elnyeréséért 
rendezett torna és atlétikai versenyen, mely 
ezidén pünkösd első napján Szeghalmon 
zajlott le, 8 megyei középfokú iskola vett 
részt. Köztük a szarvasi Vajda Péter gimná
zium és a szarvasim.kir. középfokú , gaz^ 
dasági taníntézet.Aversenyt 42*5 ponttal a 
békéscsabai felsőkereskedelmi iskola csapata 
nyerte meg és igy a vándorzászló is az ő 
kezébe jutott. Második helyezést ért el 26 
ponttal a szarvasi középfokú gazdasági 
tanintézet és harmadik helyre került a Vajda 
Péter gimnázium csapata 22'5 ponttal. Az 
utóbbi két csapat jó szerepléséért egy-egy 
elismerő oklevelet és egy-egy ezüst serleget 
kapott jutalmul.

A „Gábor Áron“ cserkészcsapat pünkösdi 

táborozása. Május 19-én délután 3 órakor 
példás menetben vonult kíaz584-es .Gábor 
Áron cserkészcsapat két napos pünkösdi 
táborozására. Vasárnap este jólsikerült tábor
tűzi játékokkal szórakoztatták a környékből 
odagyült látogatókat.

értekezlete. A békésvármegyei 
gazdasági egyesület egyik kiküldöttje szom
baton. e há 19-én a községháza tanácster
mébe értekezletre hivta össze városunk 
gazdálkodóit és gazdasági érdekeltségeit, 
hogy közvetlenül meghallgassa panaszaikat 
és a jelen helyzettel összefüggő kívánságai
kat és ezekbőhadatszerűén összeállíthassa 
a májusi szárazságból folyó gazdasági károk 
nagyságát. Megállapítást nyert, hogy bár az 
országban általában véve még idejekorán 
jött a váiva-várt eső. Szarvas ennek áldá
saiban csak csekély mértékben részesült. 
Egyes vetéseken a legutóbbi 4 milliméteres 
csapadék már nem segít. A tengeri a viszo
nyokhoz képest még aránylag elég erős és 
egy ideig még búja a nyomasztó esőhiényt.

Tanulmányi kirándulás.- A csabai úti köz

ségi iskola növendékei Jeszenszky Paulovics 
Samu- tanitA vezetése mellett kedden Szarvas
ra tettek kirándulást. Az egész napot részben 
a középületek, részben a ligetek megtekin
tésére fordították.

A szarvasi ezüstszőlői ág. h. ev. egy
házközség iskolaköre és iskolája ezelőtt 50 
évvel alakult meg. Vasárnap délután, pünkösd 
első napján a városból kocsik, hintők, autók 
egész sora hajtott ki a külön tanyavilágot 
képviselő Ezüstszőlő felé. Az ötvenéves iskola 
udvara ekkor már megtelt a környékbeli 
lakossággal, a tanuló ifjúsággal és a város
ból kirándult érdeklődőkkel. Az ünnepségen^ 
ott láttuk Schawr_Gábqr_dr-t, a.járás főszól- 

•'IStirtíálTDiimda_Mihály_ községi bíró és Sin- 
Rovics "Mihály dr számügyi jegyző vezetése 
mellett a községi elöljáróság és a képviselő
testület több tagját, BŽ ev. egyház vezetősé
gét, a Kisgazda Kör kiküldötteit, az egyházi 
és községi tanítók jiégy részét. Az ünnepség 
délulén 4 "Órakor kezdődött a Középhalmi 
Dalkor rjöt betanult < hazefiasimájával.fnelyet 
Rohoska Mátyás tahitó vezényelt. Ezután 
Bartos Pál ev. lelkész mondott lefrdfrtetes 
'nregnviróT, fcöszöritvé a megjelenteket, Gyu- 
reCska’ Mária szép' szavalata után Solymári 
Zoltán tanító szavalt. Podani János az iskola 
jelenlegi’ tanítója olvasta fel ezután az iskola 
történetéről szóló körültekintő és nagy gond
dal egy beállított tanulmányát. Ebből megtudtuk, 
hogy 1883-ban' indították meg az iskola épí
tésének és az iskolakor megalapításának 
gondolatát. Ekkor már Chován János föld
műves Huszár Bálint tanyáján oktatgatta 
betűvetésre és olvasásra a gyermekeket. 
1894-ben azután sikerült az iskolát felépíteni, 
melynek avatóünnepségét ezen évben pün
kösd első napján tartották meg. Az iskola 
első tanítója Gazsó Pál volt, azután sorra 
Leszich Sámuel, Szklehka Dávid, Demcsák 
János. Kóczi Mihály, Rohoska Béla, Kon
dacs András, Rohoska Lajos, majd Podani

János kerültek oda. Utóbbi jelenleg is itt tanit. 
Az utóbbi négy évben a tanulók száma a 
140— 150-et is meghaladta, ezért kisegítő 
tanerőket alkalmaztak. Az iskola történetében 
kimagasló események a következők voltak : 
az első, majd a második harang beszerzése, 
Kondacs András nevéhez fűződő járdaépítési 
akció és .a Magyar-Olvasókör megalakulása. 
Az istentisztelethez szükséges kegytárgyak, 
beszerzése és a tüzoltószertár felállítása,/ 
amik a jelenlegi tanító agilitásának tudhatók' 
be. Az ügyes tanulmány felolvasása után 
Garai -Samu szarvasi tanító ..Fohász “ <cimü 
áhitatos szerzeményét adták elő -az iskola 
növendékei kellémes összhangban. Ezután 
Sutyinszki Judit Orosz Iván alkalmi költe
ményét szavalta el kedvesen, 'majd Pataki 
János ažev. elemi' iskolák iifáigátója adta 
át lelkes beszédben az uj iskola lobogóját, 
amit Podani János tanitó keresetién Sžavak- 
kal vett ál. %Gunda János, Klimaj Mihály, 
Petrás Zsuzsi, Varga Ferenc szép szavalatai 
után Schauer Gábor dr foszolgabiró a járás, 
Sinkovics Mihály dr jegyfeŐ a község. Vitéz 
Tepliczky János földbirtokos a Kisgazda Kör, 
Tóth György képviselőtestületi tag a munkás
ság nevében üdvözölték az iskólákört, mely
hez Haviár Gyula dr kormártyfőtanécsös, 
kir. közjegyző, a békési ev. egyházinegye 
felügyelője szép levelet intézett. Az ünnepség 
Kondacs Mihály lévente hatásos szavalata 
után a Himnusz eléneklésével véget ért. A 
tanítói pár és az iskola gondnoksága fefcutáh 
vendégül látta a megjelenteket, kiknek ked
vessége és figyelme csak feledhetetlenebbé 
tette azt a felemelő, kedves és áhítattal teli 
délutánt.

Tannlőt (elvesz REICfl rlskttdkdA.

Elsőrendű, sajáttermésű különféle ~

38 filléres árban Oidr literenként is kapható

RADVANY BÉLÁNÁL Szarvason,
L k*HUtt» tck b  Gyula otta 110. tsln alatt.



Megalakult 
az AngohFrancia Egyesület

A Szarvasi Angol-Francia. Egyesület 
május hó 23-án tartotta meg alakuló köz
gyűlését. Megnyitó beszédet Faragó Mór dr 
mondott angol, francia és magyar nyelven. 
Ezután kimondotta a közgyűlés az egyesület 
megalakulását, letárgyalta és elfogadta az 
alapszabálytervezetet és megválasztotta a 
tisztikart és választmányt. Diszelnökök lettek 
Schauer Gábor dr és Tóth Pál dr, elnök 
Faragó Mór dr, társelnök Gily Emilné, al- 
elnökök Gasztonyi József és Korim Kálmán, 
vezetőtitkár Ribárszky Pál dr, titkár Sebeszta 
Ottokár, jegyző özv. Stem Bernátné, helyettes 
jegyző Jachini Mária, pénztáros Borgulya 
György dr, számvizsgálóbizottság tagjai özv. 
Kovács Károlyné, Kovácsik Olga és Vitéz 
Tepliczky János, könyvtáros Sterbetz Erzsé
bet, gondnok Szabó József. A választmány 
tagjai: Bácskai Izidor, dr Déri Henrikné, 
Dömyei József dr, Faragó Jenő dr, Kőnig 
Leó, Kürtössy Ödön, Páter Károly, dr Ri
bárszky Pálné, dr Robitsek Jenőné és Szemző 
Pál. Az egyesület első összejövetelét junius 
1-én este 7 órakor tartja a szarvasi Úri Ka
szinó által erre a célra átengedett helyisé
gében. Ezúton is felkéri a vezetőség a vá
lasztmányt, hogy a hétfőn, május hó 28-án 
este 6_órakor tartandó választmányi gyűlésen 
pontosan jelenjen meg.

Holttest a fűzfán
öngyilkosság a  Körös-parton, 
szemben a  Bolza-parkkal
Régi tapasztalat, hogy az eseményekre 

bizonyos kihatással van az idő: hétköznap 
hétköznapi események, ünnepnap ünnepi, 
jobb kifejezéssel élve nem közönséges, ér
dekes események történnek. Nem elhamar
kodott állítás ez és a közbiztonság őrei. a 
hivatalos személyek évtizedes tapasztalat 
alapján és nem babona szerint kettőzik 
éberségüket az ünnepnapokon. Pünkösd első 
napjának délutánján két kisgyermek rohant 
lélekszakadva a Körös felől a városba, amig 
egy rendőr nem lett figyelmes rájuk és meg 
nem állította őket. A két kisfiú mohón kezdte 
elbeszélni, hogy csolnakázás közben közel 
a hídhoz egy fűzfán megláttak egy bácsit, 
aki nem mozgott és nem beszélt. A továb
biakban aztán kiderült, hogy Maczik Mihály 
62 éves ácsmester hulláját látták a gyerekek, 
mely közel 24 órája függhetett a fűzfa lombjai 
között. A holttestet levették és a hullaházba 
szállították. Az öngyilkos zsebében egy le
velet találtak, melyben gyermekeitől búcsú
zik, s utal a családi bajokra, amelyek halá
lának okozói lettek. A szomorú és gyakori 
öngyilkosságok közül ez az eset azzal válik 
érdekessé, hogy szintere egy festői szépségű

hely, a Bolza-parkkal szemben lévő Körös
part, s az a fűz, melyet az öngyilkos pihenő
helyül választolt, egyenesen a park bronz
szarvasával néz szembe. Vájjon milyen erő, 
milyen tudatalatti akarat hajszolta ide az 
idős, törődött embert ? Utolsó pillantása 
azonban szépet látott ebből a csalfa, elkese
rítő világból.

Halálozás. Povázsai János városunk te
kintélyes gazdálkodója 85 éves korában el
hunyt. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja.

Dalestély. Pünkösd'hétfőjén a Szarvasi 
Dalkar gazdag müsoru dalestéllyel lepte meg 
közönségét, mely ezálkalommal is nagyszám
mal és élénk érdeklődéssel támogatta a 
népszerű egyesületet. A kitünően megválo
gatott dalszámok, a két vígjáték szinrehozása 
páratlan rendezésről, s a szereplők jó képes
ségeiről tanúskodtak. .

3 pengőért 40.000 P-t nyerhet ha résztvesz 
a 62. jótékonycélu m. kir. Államsorsjátékon. 
Kapható minden dohánytőzsdében, vagy 
közvetlenül a Székesfővárosi Pénzügyigazga
tóságnál. Budapest. VI., Szalay ucca 10., 

továbbáaz összes főárusitóknál és bankokban.
Betörték az ajtót, melyet előttük a korcs- 

ináros bezárt. A magastermetü, hírhedt „kár
tyás- Göndör Filyó István és fia a Weinberger 
kocsma felé tartottak az ünnep első napján 
reggel 8 órakor egy átmulatott éjszaka után. 
A rettegett vendégek elől a korcsmáros be
zárta az ajtót. A két ‘ Filyó azonban nem 
rettent vissza a zárt ajtótól, hanem dühre 
lobbanva berúgta azt. A korcsmáros és a 
bent.iddogáló vendégek azonban egyesült

- érővel verekedés kíséretében az izgága be
tolakodókat kituszkólíák. Többen megsérültek 
legsúlyosabban maga a korcsmáros, akit az 
egyik Filyó kővel a szemén sértett meg. Az 
időközben értesített csendőrök azután elfogták 
a két kocsmalovagot: és bekísérték a csend- 
őrségre.

Hitelt előnyfis feltételek mellett úgy sze

rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarék
pénztár termény- és áruraktárába tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru
raktára mindennemű terményt elfogad táró- 
lásra, olcsó dijak mellett.

A vidéki lapok kongresszusa. A Magyar- 
országi Vidéki Lapok Orsz. Egyesülete ju
nius hó 3-án Kecskeméten tartja évi rendes 
közgyűlését, ezt követőleg pedig országos 
sajtókongresszusát. A gyűlés és kongresz- 
szuson városunkból Orosz Iván újságíró és 
költő vesz részt.

Féláru kedvezményes vasúti igazolványok 

Budapestre a Tornász-világbajnokságra, Deb* 
recenbe a Kiállításra és Árumintavásárra, Sze
gedre a Szegedi Árumintavásárra és Kiállí
tásra. A fenti igazolványok felvilágosítással

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

„A bor“ Szarvasod. Pünkösd vasárnapján 
került színre a Vigadóban Gárdonyi Géza 
örökbecsű népszínműve: „A bor". A kitűnő 
amatőrgárda élén Litauszky István rendező 
végzett nagyszerű munkát. A szereplők közül 
Baracs Imre, Baracéné, Matyi, Eszter szere
pében Kolompár György, Tusjak János, 
Borgulya Ziza és Szrnka Bözsi tűntek ki, 
azonban a többi szereplők is jók voltak. 
A jól sikerült előadást reggelig tartó tánc 
követte. További jó munkát kívánunk nekik.

Honnan Jönnek a kozmikus sugarak? A
kozmikus sugarak csodálatos jelenségét tárja 
elénk Beke Manó remekbe készült tanulmá
nya az Uj Idők legújabb számában, amelynek 
kiadóhivatala, Budapest, VI., Andrássy ut 16, 
bárkinek küld díjtalan mutatványszámot. 
Előfizetési ára negyedévre 6*40 pengő, egyes 
szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

Al ÜTOUÚ ÍVTIZEO ELISMER? ÉJ VEZETŐ KHmTTETD SZEM!
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NOSPRASEN vaovTUTOKIL
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.

önnek is szüksége van 
egy Jó

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

. ' árajánlatot I

Izsák Jakab
M e z ő t u r
Telefonszám; 89

kaphatók ANDERMANNÁL

Tenniszütök húrozása
szakszemen, azonnal készülnek,

nagyon olcsó árban 

Nagy Sándor könyv« és papirkereskedésében.



BOTOR
legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

KOFSTHH
BÚTORÁRUHÁZBAN,

Békéscsaba, Andrássy út 25.

Aratógépalkatrészek 
éš aratóponyvák,

M& Cörmlck, Massey Harrls, 
Deertng, Mllwaukee, Jotinstomtb.

gépekhez és mindennemű mezőgazda- 
sági gépalkatrészek, műszaki cikkek és 
olajok legolcsóbb beszerzési forrása:

Zöldhegyi M. István Budapest
VI. Horn Ede ucca 10.

„Hősek napja11
Városunk elöljárósága az egész társa* 

dalom bevonásával május utolsó vasárnap
ján este 6 órakor a Hősök-szobra előtt rendezi 
meg kegyeletes ünnepét, mellyel áldozni 
óhajt a világháború dicső hősei emlékének. 
Az ünnepély műsora a következő : 1. Hiszek
egy. Énekli a Tanitónőképző énekkara. 2. 
Mi nem feledhetünk. Szatmári István verse, 
szavalja: Sebő Ernő gazd. tanitézeti tanuló. 
-3. Magyarok imája. Szövegéi irla Dombi 
Béla, zenéjét szerezte Mihó Ernő. Énekli a 
Középfokú Gazdasági Tanintézet ifjúsági 
énekkara. 4. Ünnepi beszédet mondja Korim 
Kálmán gimn. vallástanár. 5. Fohász. Huber 
Károly szerzeménye. Énekli a Szarvasi Dal- 
kar, mely alatt az állami elemi leányiskola 
növendékei a szobor talapzatára virágszálakat 
helyeznek. 6. Koszorúk elhelyezése a szo
borra. 7.Levente-Regőscsoport irredenta ének
száma. 8. Himnusz. Közének a Szarvasi 
Dalkar vezetésével.

Az elöljáróság ezúton kéri mindazokat, 
akik valamely intézet, egyesület, vagy testü
let nevében koszorút óhajtanak a szoborra 
elhelyezni, hogy e szándékukat a község 
főjegyzőjénél legkésőbb május hó 27-én, va
sárnap délelőtt 11 óráig a sorrend megálla
pítása végei okvetlenül jeleij(sé.k be. Felkéri 
tóVábbá áz inléi'élékét, egyesületeket és 
téstüléteket, melyeknek diszszázlójuk van, 
hogy az ünnepélyre zászlóval vonuljanak fél. 
Az ünnepnapon házainkra nemzeti lobogót 
tűzzünk ki. Az ünnepély napján a helybéli 
egyházak templomaiban hazafias istentisztelet 
lesz. Áz ünnepélyről senki sérti hiányozhat I

Hymen. Ferencz Lajos okleveles gazda 
Pünkösd hétfőjén vezette oltárhoz Sülé Ilonát, 
Söte Sámuel nyug. MÁV elöljáró leányát.

Névmagyarosítások. Adamovics Károly 
„Békefi“-re, ühljár Béla-Pál „Ujvári“-ra, 
Szénko Palik Pál „Székesi“-re, Bakula Pál 
„BflgT-ra, Liska László „Hartyányi“-r'a, Hencz 
Kálmán „Harasztf-ra; Wünschéhdórfér Ala
dár és családja „Tótfalusi"-«, dr Freitag' 
János és gyermeke Felső vályi“-ra magyar 
roshotiék nevüket belügyminiszteri engedéllyel.

157/1934. vght. szám.

Árverési hirdetmény

Dr Mbrvay Béla budapesti ügyvéd állal képviselt
HoíKerr Sćhrflnfz cég javára----énen l/9#*60, P töke,
enrfek 1929. október 1-161 magosabb kártérítése és 
23W9. P költség éréifíg. amennyiben' a követelésre 
időközben rösálefflzétéé történt annak bészárilitásávál, 
<a bpesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 351637. 
sz$mu,végzésével elrendelt kielégítésivégrehajtásfolytén 
végrehajtást szenvedőtől 193Ö. évi október hó 24-én 
lefoglalt 3000. P-re becsült ingóságokra a szarvasi kir. 
jbiróság 6465/1930. sz. vegzesévél az árverés elrendel
tetvén, annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján a fent 
megnevezett árverést kelőkön kívül az összes foglalta
tok javára és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő 
más foglaltatok javára is, — az árverés megtartását 
elrendelem. —  de csak arra az esetre, ha kielégítési 
jogúk ma is fennáll és ha ellenük halasztó, hatályú 
igénykereset folyamatban nincs — végrehajtást szenvedő 
lakfcárv Kondoroson a tanyán leendő inegtartására 
határidőül 1934. évi májas hó 30. nw jiiuk délutáni 3 
ór^ja tűzetik ki. amikor a biróilag lefoglalt cséplőgép 
garnitúra ingóságokat a legtöbbet ígérőnek,i de leuil qbo 

becsár kétharmádrészéért, készpénzfizetés mellett el 
fogom adni*

Szarvas. 1934. május 5.

Molnár István
kTr. jftir. végrehajtó.

Presbiteri gyűlés. Az ev. egyház pres
bitériuma az elmúlt pénteken szépen láto
gatott gyűlést tarlóit. Megtárgyalta az egy
séges adókezelés ügyét, . amelynek megva
lósítása érdekében tárgyalásokat folytat. A 
százalékos és a személyiadói a politikai 
község szedné be, a fejadó eddigi kezelésben 
marad. Nehezebb kérdés volt az iskola ter
heinek megoldása, az egyház kénytelen a 
községhez segélyért fordulni, hogy az iskolák 
egyensúlyét fenntarthassa. Gaál István maradt 
ismét egy évre lakatos az egyháznál. Majd 
közölte az elnökség a vizsgái jutalmakra 
befolyt összegeket. A Szarvasi Takarékpénztár
20 P, Békésszentandrási Takarékpénztár 2 P? 
Hitelbank 10 P, Olasz-Magyar Bank 10 P, 
Hengergőzmalom 20 P, Müller Károlyné 14 
db könyvet, az egyház 518 db könyvet ado
mányozott. Végül az árvaházi eseményeket 
vette tudomásul, ugyanis á belügyminiszté
rium az államilag gondozott árvák szamát 
12-ben állapította meg. Megkapta az árvaház 
a vámörlési engedélyi.

MaJáliBok a kisdedovókban. A IV. kerületi 
községi kisdedovó növendékéinék évzáró 
vizsgája egy tavaszi ünnep keretében csü
törtökön, május hó 24-én volt. — A III. ke
rületi óvó majálisát szombaton május hó
26-án délután fél 4 órakor rendezik.

Megalakulóban a Békésmegyei Méhészeti 
Egyésület. A békésvármegyei méhészegyesü
letek pünkösd hétfőjén értekezletre gyűltek 
oššze a békéscsabai Méhészegyesület ottho
nában. Az értekezleten egyhangúlag kimond
ták egy vármegyei központi egyesület szer
vezésének a szükségességet. A gyűlésen 
Síarvasról Némelhy Samu, Szent and résről 
Mrena J. János méhészegyesületi elnökök 
vettek részt. A megjelent tagok kikérve egye
sületük véleményét három hét múlva újra 
összejönnek és az összehívandó alakuló köz
gyűlésen megalakitják az uj egyesületét.

ségit, v.agy a szarvasi ev. tanitóképzőintézet- 
ben képesítőztek, hogy a 30 éves találkozón 
junius hó 1-én este az Árpád-Szálló kert- 
helyiségében jelenjének meg. Érkezésükét 
közöljék Wágner Géza rendezőtanárral. — 
Bük Miklós, Horváth János és Krajcsovicz 
Pál dr közlik volt osztálytársaikkal, akik a 
szarvasi gimnáziumban 1924-ben tettek érett
ségi vizsgálatot, hogy 10 éves találkozójukat 
junius 1-én tartják meg. Másnap egykori 
osztálytermükben gyűlnek össze és utána el
hunyt tanáraik sírját koszoruzzák nieg. Érke
zésükről értesítsék Wágner Géza volt osz
tályfőnöküket.

Orvosi hír. Dr Készt Béla orvosi és fog
orvosi rendelőjét II.. 55. szám alá (volt Reis- 
mann-ház, a Szarvasi Takarékpénztár mellett)" 
helyezte ál.

Megjelent a Milliók Könyv« legújabb'száma; 
ára 20 fillér. Minden számhoz kéreáztrejtvény 
értékes dijakkal, amelyekre mindenki egy
forma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvény- 
megfejtését a Milliók Könyve szerkesztőse
gébe. Nagy rejtvényolimpiász. Előfizetési dija 
negyedévre (13 regény) 2’40 pengő. Kaphatö 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

Hirdessen a Szarvasi Közlöny-béri 1

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Benczúr Mihály fiá Mihály 

Gilyan Pál fia György, Kopcsjak Mihály 
leánya Mária, Ovszák Mihály leánya Mária, 
ifj. Mucha Mihály leánya Zsuzsanna, Klein 
Árpád fia Jenő.

Házasságot kötötték: Kituljak György 
Kohut Judittal dr Král Pál Rottler Erzsé
bettel, Ferencz Lajos Sülé Ilonával, Tóth 
József Dobi Ilonával, Demjan András Ba
ranyai Etellel.

Elhaltak; Lestyan Judit 23, Nyakó István 
76, Viszkbk György 82, Bartyik Márton 67, 
özv. Kozsuch Pálné 76, Povázsöy János 84 
Kisuczki Mária 11 évesék.

Érettségi találkozók. V. Szalay Jenő 
Ambrözfalváról ezúton kéri volt osztálytársait, 
akik a szarvasi gimnáziumban tettek érett-

Jön ! Fővárosi szabad Jön!
C I R K U S Z - T Á R S U L A T !

A szokott cirkuszhelyen SZOMBATON este fél 9 órai kezdettel megkezdi előadásait. 
Vasárnap délután 5 és este fél 9 órakor lesznek előadások. — Belépődíj nincs I Ülőhelyekre 

felmentőjegy váltandó. Állóhelyen tetszésszerinti adakozás.

38 személy. Kényelmes Ülőhelyek. 12 db Idomított 16.



Válasz a mait számban megjeleni 
nyílttéri k&zleményre

Bar készséggel elismerjük, hogy a je
lenlegi szűkös kereseti viszonyok mellett a 
gyulai szállítási költségek igen magasak, de 
miután a nehezményezett 50 f kilométerpénz 
az egész ország területére egységesen, mi
niszteri rendelettel szabatott meg, kénytele
nek vagyunk leszögezni, hogy a helyi mentő- 
szervezet ilyen irányú panaszok dolgában 
a sóhivatal meddő szerepére kárhoztatott.

Életveszély esetén sohasem maradt el 
részünkről a részvétteli érző szív megnyilat
kozása, amennyiben az életet közvetlenül 
fenyegető sérüléseknél, vagy megbetegedé
seknél a mentőautót mindenkor azonnal 
szolgálatba állítottuk. Nem mulaszthatjuk el 
azonban hangsúlyozni, hogy egyébkor az 
orsz. betegápolásnak legutóbb a Károlyi
kormány által szabályozott rendjéhez voltunk 
és vagyunk kénytelenek alkalmazkodni. En
nek a lényege, hogy az igazolt szegény be
tegek szállítási költségeit mindenkor az 
illetékes (a mi esetünkben a gyulai) közkór
ház köteles megtéríteni. Ha meggondoljuk, 
hogy a gyulai közkórháznák 180 ezer P-nyi 
havi ellátmánya az általános takarékoskodás 
jegyében 60 ezer P-re szálittatott le, nem 
ütődhetünk meg rajta, ha a kórház bizonyos 
fokú rigorozitást kíván meg tőlünk á kórházi 
beutalások körül; hiszen a 60 ezer P-ből 
futnia kell a kórház egyhavi üzemének ösz- 
szes költségeire (közel ezer beteg napi élel
mezése, ápolása, gyógykezelése, személyzet 
dotációja, épületek karbantartása stb.)

Ismerve a közkórházbudgetjének szükre- 
szabott voltát — a személyesen érdekeltek 
szemszögéből tekintve — nem egyszer rész- 
vétíennek tetsző, de mindenkor objektiv ér
zülettel kényszerülünk a szállíthatóság mi
kéntjét esetenkint elbírálva, a mentőautó 
helyett esetleg a sokkal olcsóbb vasúti be
szállítást is ajánlani, annál is'inkább, mert 
mindennapi életünk a szenvedő emberiség 
típusainak a legváltozatosabb skáláját hozza 
minduntalan felszínre — Scaevoláktól kezdve 
egészen Moliére képzelt betegéig.

A helyi mentőszervezet

Kárpitosbutort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy ut 25. vásá
rolhatunk.

A Debreceni Hét művészi szenzációja. 

Debrecen 1934. junius 3—10 között rendezi 
meg ünnepi hetét, amelyen kiemelkedő ese
mények várják a nagy alföldi metropolis lá
togatóit. A fürdő- és sportvárosrésszé alakult 
Nagyerdő, az egész Tiszántúlt átfogó ipari 
kiállítás és árumintavásár és az óriási lép
tekkel fejlődő város sok-sok látnivalója mellett 
párétlan zenei élményt ké9zit elő az ünnepi 
hét rendezősége. Az ősi Kollégium hatalmas 
udvarán, melynek egyik részlete Móricz 
Zsigmond »Légy jó mindhalálig" cimü szín
darabjában a Nemzeti Színház színpadán 
is szerepelt, előadják a „Háry János* cimü 
dalműt a magy. kir. Operaház művészeinek 
vendégszereplésével. Ez a szabadtéri előadás 
igazi ünnepe lesz a magyar zeneéletnek és 
igazi élmény az előadás résztvevőinek. A 
Kollégium zárt udvara minden tekintetben 
nagyon alkalmas a „Háry János*4 előadására, 
ezért a szakértő körök is nagy várakozással 
tekintenek a Kodály-dalmü szabadtéri elő
adása elé.

Az Én Újságom a magyar gyermekek 
szórakoztatója. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 2 pengő.

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

VöröBkakás. Ünneprontó érdekességgel 
szólalt meg a vészharang Pünkösd-hétfőjén 
délután 4 órakor, & tüzet jelžett a negyedik 
Ipelkerületben. Szerencsére csak a kereszt
épülete gyulladt ki Mladonyiczki Márton IV., 
kerületi lakosnak. A tüzet az éber tűzoltóság 
szinte percek alatt elfojtotta. Az épület pad
lásán félhalmqzött' gyúlékony fűtőanyagok, 
amelyekből a tűz keletkezhétett, nagyrészben 
elégtek, valamint & léctetőzet és néhány 
száz cserép is tönkrement. A kár körülbelül 
400 pengő. i

S P O R T

Pünkösdi fnfballeredmények
Pünkösd vasárnapján, délelőtt 5 órai kezdettel a két 

helybeli csapat éremm&kőzést tartott. A mérkőzés két
szer‘lizenötperces meqhiosszabbitással (120 perc) a 
Turul javára dőlt el 2 ;-l arányban. A győztes gól a 
U7. percben esett esti ̂ háromnegyed 8-kor.

Délután 3 órai kezdettel a Bocskay II. játszott ba
rátságos mérkőzést a- békésszentandrási Hunyadi 11-vel. 
Eredmény 4 : 0 a  Bocskay 11. javára.

Pünkösd hétfőjén délután 3 órai kezdettel a Bocskay 
Köröskupa-mérkőzést játszott az Endrődi TK-val, ame
lyet a vendégcsapat nyert meg 3 : 2-es eredménnyel. 
A Bocskayn nagyon meglátszott az előző napi 120 
perces játék fáradalmad

Ugyaneznap a Turul é Csabai AK-t látta vendégül, 
barátságos mérkőzésre. A CsAK-tól igazi stílusos já
tékot láttunk Az első félidőt 3 :0-ás vezetéssel fejezték 
be a csabaiak. A második félidőben a Turul magára 
talál és lelkes játékkal' kiegyenlít. így a mérkőzés 3: 3 
arányban döntetlenül fejeződött be.

Vasárnap a Bocskay idehaza játszik bajnoki mér
kőzést a mezőberényi Törekvés csapatával.

A Turul a május 13-ra kiirt, de a Textil indokolt 
kérésére vasárnapra elhalasztóit bajnoki mérkőzést 
játsza le Mezőberényben a Textillel.

Csütörtökön (űrnapján) a Bocskay Mezőberényben 
játszik bajnoki mérkőzést az MTK-val.

Lovészverseny. A Pojgári Lövész-Egyesület házi ver
senyét űrnapján, folyó" hó 31-én reggel 8 órakor tartja 
a sportpályán. A versenyre ezúttal is felhívjuk lövé
szeink figyelmét, mert/igen szép és értékes tisztelet- 
dijak kerülnek kiosztásra. Verseny napján este 8 óra
kor a ligetben vacsora keretében sor kerül az érmek 
és dijak átadására. Vacsorajegy 60 fillér. Úgy a ver
senyre, mini a vacsorára jelentkezni lehet az egyesület 
vezetőségénél.

Szerkesztői üzenetek
-:ej-

Kéziratokat nem őrzunk meg és nem adunk vissza.

tA  Szarvasi RozlBoy egy olvasójának«* Aláírás nélkül 
benyújtott panaszokat/ még ha azok a közérdeket is 
látszanának szolgálni, a jövőben, legnagyobb sajnála
tunkra nem közlünk. Az iró személyét legalább nekünk 
ismernünk kell és ily esetben a közérdekű levelet kí
vánságra név nélkül is a „Nyilt-tér“-ben szívesen hozzuk.

KSrospartL Az érdeklődő fővárosiak részére szerkesz
tőségünk állandóan nyilvántartja az üres és nyaralásra 
alkalmas lakásokat. így az önét is feljegyeztük. Mi sem 
állítjuk, hogy Szarvas „fürdőváros4*, de nyaralni itt is 
lehet és sok fővárosi már is megkedvelte városunkat 
ligetei és Köröse miatt Egyszer csak el kell kezdeni 
valahol a propagandát .és mi hisszük, hogy lassú, de 
tervszerű munkával mégis csak eredményt érünk eL 

Gyomai. A SzöSz-nek 600-nál több tagja van, a gim
náziumtól s e m m in e m ű ‘segélyt nem élvez. Ellenkezőleg 
ő támogatja az alumneum szegénysorsu élelmezettjeit 
és évenként tekintélyes összegeket juttat a kiváló elő- 
menetelü diákok jutalmazására Büszkén mondhatjuk, 
hogy ez az alakulás a maga nemében első volt Magyar- 
országon. Tekintélyét tagjainak páratlan összetartása, 
az ősi iskolához való ritka ragaszkodása és az Alma 
Mater nagyjai emlékének kegyeletes tiszteletbentartása 
adja meg. Tagjai között országoshirü nevek, egyházi, 
tudományos, társadalmi életünknek legkiválóbb repre
zentánsai foglalnak helyet 

Névváltoztatások. Petroviszky helyeit Petfi-t vagy Péte- 
ri-t Gyuricsán helyett uyörgyi-t, vagy György házit, Mel- 
ján helyett örlei-t vagyiMélykuli-t. Veles helyett Velős-t, 
vagy Velesdi-t, Cimrák helyett Cirányi-t vagy Cinkotai-t, 
Bircsák helyett Birsai-t, ..vagy Birási-t Ceperkó helyett 
Cenkvári-t vagy Cepe-f ajánljuk.

Kóczy Lajos divatárukereskedő 
. közleménye

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

Csak a nálétrii beszerzett' kelméhöz 
szállítom a többiV felszerelést önköltségi 
árban, melynek egyedüli szállítója vagyok.

"Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  ‘— — 11*30
Tengeri . . .. . — 10'—
Á r p a .................—*— — 12"—
Zab . . .  . . 11- -  1150

P T P o n t ö s  k i s z o I g a T á s T " ^ e
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Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacáre a nehéz pazdasági viszo

'

N nyoknak, előnyös ^ételeim folytán ff
0 az idén is kedvező, fizetési feltéte <
r lek mellett bocsáthatom rendelke

zésükre egész évi tüzelő szükség O
O letüket. Állandó készletet tartok ű

hazai és Import tűzifában, legjobb z
► minőségű hazai szenekben és világ 111

X hírű budapesti gázkokszokban. Elő o
> jegyzéseket már elfogadok és azo 10

* kat sorrendben leszállítom. -1
Ili

Schlesinger Sámuel
Telefon timfekereskedő, Hí 18*

97.
■| Előnyős fizetési feltételek! 1■

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve  ̂

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér;

• 1., (Zöldpézsjt) 662. sz. lakóház, amely 
újonnan épült, örök áron eladó, vagy bérbe 
kiadó, esetleg földért elcserélhető. Érdeklődők.
III.; 137. sz. alatt jelentkezhetnek.

• Fürdővendégeknek lakás fü/dőhellyet és 
kabinhasználattal kiadó. II., 127.

• Üzlethelyiség elsőrendű helyen augusztus 
elsejétől kiadó Darida Mihélynál Horthy 
Miklós ut 12.

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

• Özv. Harmati Jánosné piactéri sarokháza 
augusztus 1-től bérbeadó.

. Jókarban tartott PIANÍNÓ olcsó áron sür
gősen eladó, I., 221.

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

. Üzlethelyiség, utcai .lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

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

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet Hl., 
163. sz. alatt. _______

. Méret ■ után férfiingek, női* és gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál, I. kerület, Arany Jénos u. 169. sz.

. Szalóngamitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

P U B  L I K A C I Ó
Amóczki Jánosnak egy lánc földje házzal eladód 

Jel. T. 111., 420.
Janurik Jánosnak 10 hold földje tanyával eladó. 

Jel. 11,105.
Adamcsok Jánosnak és Andrásnak V., 123 szám 

alatti háza eladó.
Békésszentandrásón a sertéspestis fellépett 
Dr Faragó Mórnál egy 3 szobás lakás vízvezetékkel 

junius hó 1-től kiadó. Jel. 11., 78.
Hódmezővásárhelyen f. hó. 27. 28-án, Sarkadon 

31-én és junius 1-én. Gyomén junius 1. 2. 3-án lesz 
az országos vásár.


