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„100 év“ tézet fennmaradása s fejlődésé, elsősorban a 
szarvasi földesuraság nemeskéblü adomá
nyának köszönhető. Nagy jóltevői közé so
rozza az ev. egyház főleg a fenntartó egy
házmegyék egyházközségeit évente felaján
lott segélyjárulékaiért s végül a volt intézeti 
tanítványokat. Hálás tanítványokról megem
lékeznek már a mezőberényi évkönyvek. A 
feljegyzett számos eset közül csupán egyet 
emelünk k i: a lánglelkü Székács József ev. 
püspökét, aki előbb szintén a mezőberényi 
gimnáziumnak, s főleg Be'nka Adómnak 
(1815—1829) volt kiváló tanítványa s min
denkor figyelemmel kisérte az intézet sorsát. 
Amikora kezdet nehézségeivel küzdő szarvasi 
gimnázium intézőkörei beláttak, hogy az 
intézet sorsán csak jeles lan férfiak alkalma
zásával lehet segíteni, az ezen irányban 
többévi tárgyalásoknak irányt adott Székács 
József, akinek ajánlatára Vajda Péter hírneves 
iró és költő felé fordult a bizalom. Vajda 
1843-ban elfogadta a meghívást és uj, soha 
nem sejtett életet öntött az intézetbe. így a 
tanitványi hála erős, irányitó hatással volt az 
intézet további sorsára. A lángeszű Vajda 
Péter pár rövid évig tartó igazgatósága alatt 
oly erősen nyomta rá erős egyéniségének 
bélyegét, hogy a kormányzótestület 1930-ban 
őróla nevezte: el az intézetet Vajda Péter 
gimnáziumnak. >

A szarvasi gimnázium uj székhelyén 
kezdett valójában fejlődni s főképpen Vajda 
hatása alatt virágozni, erősödni. Leküzdve 
a kezdetben s később is többizben felmerült 
akadályokat, nehézségeket, egyike lett hazánk 
legjobb nevű és az Alföldnek leglátogatottabb 
főgimnáziumainak.. A tanulók száma kezdett 
emelkedni, a 60-as évek elején elérte a 
400-at s e számot megtartotta legnagyobb 
időkig, csaknem máig. Évente egész rajcsapa

tót bocsátott ki a szarvasi iskola, akik falai 
közt nyertek alapot, irányt közhasznú tevé
kenységükhöz, akik hasznos polgáraivá, sőt 
sokan tisztelettel emlegetett oszlopaivá vál
tak a magyar társadalomnak, egyházunknak, 
hazánknak.

Minden tanintézetnek értékét elsősorban 
volt tanítványainak hálás kegyelete adja. 
Ennek igazságát beigazolta egy lelkes csapat 
akkor, amikor 1924-ben megalakította a 
Szarvasi öregdiákok Szövetségét, amelynek 
jótékony, áldó hatását azóta évről-évre 
érezi a szarvasi iskola. A szövetség állan
dóan fenntartja az érintkezést az iskolával 
ösztöndíjakat ad, évi közgyűlését Szarvason 
tartja, ünnepélyt rendez, igyekszik résztvenni 
az ifjúság örömében, amikor megjelenik a 
majálison. Vezére Raffay Sándor dr püspök, 
aki tanitványi háláját az intézet, annak kitűnő 
mesterei: Talay, Ben ka stb. iránt avval mu
tatja ki legszebben, hogy az összes volt nö
vendékeket összetömöritette s e téren méltó 
utódja nagy elődjének: Székács Józsefnek.

Az öregdiákok rendezésében folyik I© 
a vasárnapi ünnepély, amelyre a volt növen
dékek a rendesnél sokkal nagyobb számmal 
jelentkeztek. A kegyelet érzése hozza őket, 
hogy emlékezzenek, a szivük vezérli, hogy 
az ifjúság életébe beleilleszkedjenek.

A szarvasi gimnázium, annak tanári 
kara örvendező lélekkel köszöntjük kedves 
érkező vendégeinket. Szivünk összeforr a 
régi növendékekkel ezen emlékezetes napo
kon, hiszen köztünk is számos öregdiák van, 
üdvözöljük a jövőket avVal a fogadalommal, 
hogy nagynevű elődeink emlékét hálás ke
gyelettel igyekszünk mi is megőrizni azzal, 
hogy nyomdokaikat hiven követjük s igyek
szünk a ránkbizott ifjúságot ugyanazon szel
lemben nevelni. Saskó Samu

A gimnázium centennáriumi ünnepségei
A diákhősök em léktáblájának leleplezése — Dlákmajálls

A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter gim
názium .1934. junius hó 3-án nagy ünnepet 
ül, 100 éves évfordulóját annak, hogy az 
intézet Szarvasra települt át. A békés—bánáti 
ev. egyházmegye fennhatósága alatt 1802-ben 
Mezőberényben alakult iskola kezdettől fogva 
nem minden dicsőség nélkül működött; 
« protestáns családok az ország távoli ke
rületeiből is szívesen adták gyermekeiket a 
Tiszántúlnak ezidőben messze tájon egyedüli 
ev. középiskolájába. A tanulók száma a 
30-as évek elején megközelítette a 200-at. 
Lelkes és szakképzett tanférfiakban sem 
volt hiány: ezek működését azonban állan
dóan megbénította az anyagi kérdés. A sze
gényesen díjazott tanárok nem érezték jövő
jüket kellőképen biztositva, s gyakran el
hagyták az intézetet épp olyankor, mikor 
alig élték bele magukat az iskolai munkába. 
A jövedelmet a csekély tandij, a Wenkheim, 
Podmaniczky, Prónay és Földváry családok
nak anyagi támogatása és hálás tanítványok
nak adományai képezték. Ilyen körülmények 
közt az intézet valójában csak tengődött, 
sorsa mind bizonytalanabb leltt főleg az 
183l-ben dühöngő járvány után. A fenn
tartó egyházmegye hosszú éveken át tanács
kozott azon, mikép lehetné a gimnáziumnak 
biztosabb, állandó jövedelemforrásokat te
remteni. A halódó intézetet ekkor a szarvasi 
nagybirtokosság mentette meg. Gróf Bolza 
József, gróf Batthyány István neje, született 
gróf Bolza Antónia és gróf Mitrovszky Vla
dimír neje. született báró Schröffl-Mansberg 
Jozefa 1834. január 7-én oly értelmű alapít
ványi levelet állítottak ki, hogy a mezőbe
rényi gimnáziumnak Szarvasra leendő át
telepítése esetén 305 holdat kitevő földbir
tokot az egyházmegyének tulajdonjogilag át
adnak. Az alapítólevél úgy rendelkezik, hogy 
a földbirtok jövedelmei akár a tanárok, akár — 
minden valláskülönbség nélkül, — a tanulók, 
egyszóval az intézet legcélirányosabb érdeke 
javára szabadon fordíthatók. Egyébként fi
gyelemreméltó, hogy a katolikus vallásu föld
birtokosság tiszteletben tartván a protestáns 
iskolának önkormányzati jogát és hatáskörét 
csupán azt köti ki, hogy a tanítás magyar 
nyelven és hazafias szellemben vezettessék 
továbbra is s hogy az intézetbe róm. kát. 
tanulók is felvehetők legyenek. Az átköltözés 
még ez évben megtörtént.

Ezzel kezdetét vette a gimnáziumnak 
uj, szarvasi életé, amelynek centennáriumát 
most üljük méltó módón, ünnepélyes kere
tek közt. Nagynevű elődök, buzgó, lelkes 
kezdeményezők már Mezőberényben elve
tették a magot, amelyből három évtized alatt 
életrevaló, de csenevésznek maradt fa nőtt, 
amelynek uj. éltető földbe való átültetése 
vált szükségessé, hogy terebélyes fává 
erősödjék.

Az iskola örök hálára van kötelezve a 
helybeli földesuraságnak az intézet jövőjét 
biztosító alapítványaiért. Az adományozó 
nagylelkűségét elsősorban mindjárt azzal 
viázonozta, hogy az intézeti helybeli kát. 
tanulók tandíját a protestáns tanulókéval 
teljesen egyenlővé tette s háláját minden le
hető alkalommal a nyilvánosság előtt is ki
fejezésre juttatta. így 1924. junius 18-án is, 
amikor a tajiévzáró alkalmával a Jóltevők- 
ünnepén az igazgató kiemelte, hogy az in-

A nagy ünnepségek előestéjén, az elő
készítő munkálatok zárónapján büszke ön
tudattal állapíthatta meg a rendezőség, hogy 
a városunk falai között egy évszázad óta 
működő és a magyarság éleiében missziót 
betöltő gimnázium cenlennáriumának hullá
mai a város falain kívül, a megye határán 
túl is eljutottak és Szarvas e napokban ismét 
az országos érdeklődés középpontjába került.

Az egykori iskolájukhoz hü öregdiákok 
tömegesen jelentkeztek és Szarvas társadalma 
ezalkalommal ismét igazolhatja, hogy ezt a 
meleg ragaszkodást nagyra értékeli és hasonló 
vendegszeretettel viszonozni kivánja.

Az ősi iskola tisztult eszményi légkö
rében nevelkedett és annak ideáljait az 
életbe magukkal vitt diáksereg az ő éven
ként vissza-visszatérő rajaival oly erős kap
csolatot teremtett e város lakossága és ön
maga között, amelynek erkölcsi és nem ke
vésbé anyagi gyümölcseit elsősorban maga 
Szarvas fogja élvezhetni. A végtelen magyar 
róna e 200 évvel ezelőtt még inkább siva
tagnak nevezhető pusztaságán a rög embe
rének kérges keze földi paradicsomot és az 
ősi iskola szellemi munkásai egy kulturoázist 
teremtettek és ennek a fizikai és szellemi 
tevékenység által virágzóvá tett vá
rosnak a falai közé jönnek most azok a 
férfiak, akik az Alma Mater szárnyai alatt 
tanúi lehettek egykor ennek. az. épitő mun

kának és most összehasonlítást tehetnek a 
több évtizedre visszamenő múlt és jelen 
adottságai között.

Hogy miként vélekednek az ősi Alma 
Materről, annak munkájáról egykori növen
dékei, miben látják ennek az iskolának ki
válóságát, főérdemét és hogy mily szerepet 
töltött be a gimnázium a jellemalakitás, 
munkáranevelés és a hazafias szellem ter
jesztésében, megszólaltaljuk közülük elsőnek 
az öregdiákok legöregebbjét: dr Szontagh 
Tamást, a TESz örökös elnökét, a Magyar 
Földtani Intézet nyug. igazgatóját, a SzOSz 
társelnökét és nesztorát és az ő lelkén át
szűrt irása alapján, állítsuk össze magunknak 
erről az iskoláról azt a képet, melyet arról 
annak hosszan megirt története sem tud oly 
elevenen visszaadni.

„Hosszú életemen át sokat jártam, sokon 
mentem keresztül, sokat tapasztaltam.

Jóformán gyermekkorom óta meglehe
tősen magamra voltam hagyva. Ez azután 
különösen megfigyelő és Ítélőképességemet 
fejlesdette, élesítette. Mindezt csak azéH 
említem meg, hogy mostan, amikor pár sorral 
megemlékezem e jeles alkotás áttelepítésének 
száz éves évfordulóján, úgy ahogy alátá
maszthassam nyilatkozatomat és szeretet
teljes üdvözlésemet. '

Különösen négy dolgot emelek ki, ami 
szerintem az igazán nevelő iskolának mindig
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qá általában szokásos szigorú iskolai 
fegyelém melléit, Sajátságos, olyan szabad
ságféle levegő uralkodott itten, hogy igy a 
fiatal fejlődő lélekfiék sfcabatí góndölkódóárd 
is legyen ideje és alkátma.

Már az előadások mikéntje is nagyban 
hozzájárult a külső élethez olyan nagyon 
szükséges előkészitéshöz.

Ma* niég 83 éves koromban is igazi, 
KŠIfis lélekkel gondolok arra a sók szépre, 
jóra és nemesre, amit nehéz és igen válto
zatos életemre onnan magammal hoztam.

Itt tanultam még, hogy á becsületes igye
kezet és állandóság az élet egyik fontos rugója, 
amely mindig bizonyos jót eredményez.

Őszinte, hazafias szereteltel és mély
séges tisztelettel üdvözlöm az érdemekben 
igen gazdag Alme Matert!

Neveljen és adjon az ünneplőiskola, 
ezentulra is, időtlen-időkig, szegény, szere
tett hazánknak, — a Nagy Magyar hazá
nak — sok, igen sokerősjeílemü, megbízható, 
kiváló és hasznos polgárt. így legyen !“

, És itt mindjárt közöljük földeáki Návay 
Alpdár rendkívüli követ, megh. miniszter, a 
SzÖSz társelnöke, egyik legtekintélyesebb öregdiá
kunk emléksorait. Aki ugyancsak meghatómódon 
nyilatkozik egykori iskolájáról:

„Megragadom újból az alkalmat, hogy ér
zésemnek hangot adjak, amikor itt vagyok Szarvason 
az Öregdiákok iskolájának földjén.

Az a szeretet, mellyel mindenkor idejövök, 
ez a. szeretet, mely engem eltölt a szarvasiakkal 
szemben, ez a szeretet boldog életemből sar- 
jadzik, melynek oltványát itt a szarvasi gimná
ziumban szereztem.

Ha végignézek a szarvasi gimnázium öreg
diákjain, úgy mondhatom, együttvéve már bol
dogok.* És he kűlön-kütön veszem őket ' :megfi- 
gyelés alá, megállapíthatom, hogy mint boldog 
emberek kiváló egyéniségükkel, társadalmunknak 
hasznos tagjai és értékes, súlyban is számottevő 
közmunkásai.

Mi öregdiákok mindannyian hálás leköte
lezettjei vagyunk a szarvasi gimnáziumnak, ahol 
megtanultunk megelégedettek és boldogok lenni.

Miért hires a szarvasi gimnázium, miért van 
tekintélye a pedagógia világában, miért vagyunk 
mi is büszkék a szarvasi ősi gimnáziumra? Rö
viden megfelelek. Minden ember három életű: 
lelki, szellemi és testi. A szarvasi főgimnázium
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bélétlfc.olyari diplömatikussá^al, höjjy áz ífóháv 
sem volt terhes, eílenkezőlegaílandóan fokozták 
tudásunk vágyát. Szarvas diákjainak az igazgatói 
és tariári Szereteteh kivül é téríti ésfcet megérni- 
résében és csodálatában is volt osztályrésze, 
ezért van az, hogy a szarvasi diákok mind jó 
magyarok, hazafiak.

A testi épséget, a szellemi efőt, a lelki 
emelkedettséget a -szarvasi gimnázium kisdiákjain 
keresztül a magyar közéletben elhelyezkedettek
nél mindenütt megtaláljuk.

Ez a hármas egység, éz a harmónia tesz 
mindnyájunkat együttvéve, s külön-külön bol
doggá ez ad életünknek tártaimat, ez tette lehe
tővé, hogy minden időben mindenkivel szemben 
szeretetünket gyakorolhassuk Ezt a szeretetet 
nyertük a szarvasi főgimnáziumban, ezt kaptuk 
onnan útra az életbe. Ez a boldogító szeretet 
érzése a legfényesebb adomány, amit ember el
nyerhet, ezt a szeretetet gyakoroljuk mindenkor 
hálával azokért a szép napokért, amelyeket a 
szarvasi főgimnáziumban töltöttünk.

Szeretettől áthatva köszöntőm, mint Öreg
diák a szarvasi főgimnázium múltját, jelenét és 
jövőjét. Ez a szerelet biztosíték arra, hogy lesz 
még Nagymagyarország.**

H I R E K

A  kulíúrszellem diadala
Magábaszálló, csendes és őszinte őrőm 

fogja el az embert, ha arra gondol ezeknek a 
kővetkező emlékeztető-napoknak estéjén, hogy 
ennek a kétszáztiz éves községnek, melyet oly 
nagyon szeretünk városnak nevezni,. már száz 
éves iskolája, gimnáziuma van, mely gazdag 
múltjának sok értékével mutat nekünk utat a 
jövendőbe. Csodálatosan négyszerit dolog az a 
48-as időket megelőző különleges szarvasi hely
zet, amely a tótajku evangélikus jobbágyság és 
a katolikus 'főurak megértő, az egész országban 
szokatlan együttérzéséből eredt, melynek egyik 
nagyszerű eredménye volt a Mezőberényből ide- 
helyezett főgimnáziumnak megalapozása és 
az egész országban nagyhírűvé emelése. Ez is, 
mint sok minden más a kulturszellem mindenek- 
felett való erejét és annak biztos győzedelmét 
hirdeti. Tessedik-iskolakertjét szétduló bikák du- 
lása, Vajda Péter nemes erkőlcsiségét és újszerű 
magyarságát elgáncsolni igyekvő spidihadjárat 
is csak arra voltak jók, hogy nagynevű, sokszor
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nagyságokat, kiválóságokat neveti az országnak. 
Ez a kulturszellem érzése nevelte ki azokat a 
tcínárákal; kiknek neveá és Emlékét évtizedekt 
múltán is csak szeretettel tudjak emlegetni azok, 
kik tudásukat és baráti szereteteket, a hitet, élő 
vallásosságukat és rajongó honszeretetüket szór- 
ták̂  szét a sok-sokszáz lélekbe. Ezeknek a köz- 
vetleríj a szellemiségért élő és azt mindenkor meg 
is becsülő tanároknak szép emléke és nagysága 
teszi értékessé számunkra azt a múltat, amely 
most száz éúre kerekedett ki. Ezeknek értékei 
tovább élnek az itt végzettek lelkiségében és ez 
kapcsolja egybe, pompás kulturközösségbe az itt 
tovább tanító tanárt és a messzi idegénbe sza
kadt öregdiákot. Ez a kulturkfyzősség, a szarvasi 
főid- és levegőszeretete, a Holtkőrős csábos ro
mantikája, a madárdalos ligetek ezer szépsége* 
az alföldi pusztaságok délibábos csodája, á 
városkörüli gátak sok kedves emléke, azonkívül 
a lakosságnak a diákság iránt mindenkor meg
nyilatkozott áldozatos megértése és szeretete ad
ják együttesen az itt végzettek lelkiségének min
den szépért és nemesért rajongani tudó meg
nyilvánulásait. A száz éves jubileum is ennek a 
kulturközösségnek, csodálatosan szarvasi együtt
érzésnek, a szeretetnek és a kulturszellem diadala 
előtti hódolatnak lesz az ünnepe. Az ide fel
sorakozó őregdiákság pedig egybehozza lelkisé
gének minden jókioánságát az ősi iskolára, an
nak mostani vezetőire, a város lakosságára és 
a csodálatos szarvasi kulturszellem további df- 
dásos munkásságára. Szarvas lakossága pédig 
boídog örömmel ünnepel az iskolával, annak 
tanáraival és tanulóival, az öregdiákokkal és 
mindazokkal, akik őszintén és nemesen akar
nak és tudnak ünnepelni ezekben a mai nehéz 
időkben. Ilyenkor a sokszor félreértettek szomo
rúsága is megenyhül, ilyenkor a. gondok-bajok-: 
bari szenvedő 'emberek, reménytelensége is felen
ged és hiszem, hogy e két ünnepnapon az ősi 
iskola és annak minden igaz barátja és tisztelője 
őszintén egybefonódik a múlt melegénél a kultur- • 
szellem diadalának érzetében. OROSZ IVÁN '

Evang. istentisztelet.Vasárnap az ótemp
lomban lót, 10 órától magyar (prédikál Raffáy 
Sándor dr püspök), az ujtemplomban töt- 
nyelvü istentisztelet.

Rám. kát istentisztelet Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise. 10 órakor széntbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakor litánia, szönit- 
beszéd.

Hol legyen.. . ?
Irta: Chován József

Ennek a lakonikus rövidségü címnek az 
elolvasása után valóban sokan lehetnék fel azt 
a kérdést, hogy — micsoda? Feleletképen csak 
ánnVit: Nagymegyarórazág Közepe .. .

Ez a kérdés tudniillik ma már oly sokakat 
foglalkoztat, sőt érdekel is, hogy nem tartom 
iUétiéktelen prokátoroskodásnak, ha égy-két gon
dolattal én is a cikkezők sorába állok.

Nagymagyarország Közepe ugyanis, mint 
eszme, régen foglalkoztatja már egyesek lelkét 
s most, hogy, mint kézenfekvő, megoldásra váró 
probléma kerül az érdeklődés homlokterébe, ta
gadhatatlanul megérdemli, hogy minél többen és 
niinél nagyobb körültekintéssel hányják-vessék 
meg ezt a dolgot.

Ma már nemcsak Szarvason s a közeli 
környéken képezi szóbeszéd tárgyát ez az ügy, 
hanem ide- s tova, határon innen s tulnan is 
(trianoni) gondolkodnak felette, miáltal ez a 
kérdés megszűnt pusztán csak „helyi*4 Ttérdés 
lenni s viszonylataiban sok mindenfélére gondos 
figyelmet kell forditaniok azoknak, akik az em
lékmű sorsáról dőriteni hivatottak.

Azaz: mielőtt kijelölnék azt a helyet, ahova 
lerakják az alapjeleit az emlékműnek, „eszmé-. 
nek~, több mindenféle szempontot kellene figye
lembe venni. Ha'pedig már kijelölték a helyet,

akkor ismét azt is jól meg kellene gondolni, hogy 
miféle, müven és mekkora emlékműbe szándékoz
zák berögziteni ezt a hatalmas gondolatot. Mert. 
meg vagyok felőle győződve, hogy ezt az emlék
művet „azzá*4 lehet tenni e két kérdés helyes 
felfogása és megoldása által, amivé a vele fog-, 
lalközó „egyén4*, vagy »bizottság14 felfogása akarja. 
Léhet belőle egy jelentéktelen, mostohajövőjü. 
gátmenti villámhárító. — amelyet kevésszer fog 
felkeresni *a nép — és lehet belőle egy mo
numentális alkotás, amely minden .magyar te
kintetét Szarvas felé irányíthatja. Akárcsak a 
mohamedánét a iriekkai kő, a zsidóét a sinai, 
vagy a keresztyénét a Golgota. . .  és a töbfci. . .  
De mindezekhez a kérdésekhez szervesen hozzá
tartozik áz a kérdés is: hol legyen, miből legyen 
és mékkora legyen az a nevezett emlékmű? Is
métlem tehát, hogy ezekkel a kérdésekkel elő
zetesen és rendkívül nagy körültekintéssel kellene 
foglalkozni.

Egybevetve az eddig olvasott és hallomásból' 
ismert javaslatok szempontjait, — a magamét a 
lentiekben vagyok bátor nagyjából körvonalazni:

A legegyszerűbb tárgynak is akkora lehet a 
jelentősége, amekkorát neki a benne bízók, vagy 
a tisztelői tulajdonítanak. Ennek az emlékműnek 
is akkora lehet a nimbusza, amekkorával a 
magyar lélek körülövezni kívánja. Sosem a kő, 
hanem a benne életréhtvott eszme fog . élni és* 
pedig teljesen függetlenül attól, hogy 300—500 
méterrel idébb, vágy odébb van-e -a geometriai

igazságtól. Semmiesetre sem volna méltó helyen 
az emlékmű a gátoldalban, mert ott sohasem 
fejlődnék ki olyan kultusz, amilyent ez az eszme 
megérdemel. Ugyancsak nem helyezném el áz 
Árvaház előtti téren sem, mert ezt a teret, —  
egy másik, igen előnyös idea kihasználására 
tartanám fenn, — mint /Szarvas másik neveze
tességének területét (ahol nagyon szépen festene 
például a szarvasi nagyszellemek szoborba, 
vágy csoportba öntött, körönd-, vagy félköröndje 
megfelelő parkírozás és elgondolás közepette..) 
De elhelyezném én is a népligetnek, egy , ily 
kőbevert eszme után, évtizedek óta ásitozó kö
römijébe, hol méltó helyen gyüjthetné maga 
körül ez a  denkmal a csodálkozó és fanatikusan 
hivő magyar lelkeket, nemzedékről-nemzedékre.

Véleményem szerint egyedül itt lehetne 
Szarvason igazán művészileg és gazdagon ki
domborítani azt a gondolatot, amelyet ezzel <az 
emlékkel életre akarnak kelteni, hogy tudniillik 
van egy fixpontja a magyar életnek, amelyet el
mozdítani lehetetlen, s amely mindenkor biria- 
tólag int a magyar élniakarás képviselői felé, 
akár áld, vagy ver a sors keze bennünket. . .  
Mint a királyné körül a méhek, úgy rajzanándk' 
e kő körül a nemzeti eszmék és érzések, s be
láthatatlan perspektíváiét adnák ezeknek az el
képzeléseknek, amelyeket e kő talapzatára rakna 
a magyar lélek ereje.

Idejárna ki — a továbbra is écsak Idejáró 
nép, itt mélázna a meditációra héjló költők1
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Tetemréhívás
Előadja a Diákhosok Emléktáblájának 

, leleplezési ünnepén Bartos György gimo. 
VII. o. tanuló.

Nem ünnep, mélyre'titeket idézünk,
Tetemrehivó sápadt óra ez;
Lengyel-mezőkön mozdulnak a sírok 
9* a Hétfensík és Dukla ébredez.
Vőrőstoronynál sziklák törnek össze 
S földrengés búg fel Przemysl alatt:
— Hát itt vagyunk, hogy a szivekbe tépjünk
S. megrázzuk ezt az ódon szent falat!

Beszéljetek hát: mit akartok tőlünk? ! .. .
— Azért idéztünk, Hősi Szellemek,
Mert csüggedésünk síri éjjelében 
ímádságos kis mécsek kellenek,
Hol térdepelve várjunk virradatra 
S áldozzunk könnyet és virágokat 
És hittet nézzünk bízó csillagunkra,
Amely szelíden szebb jövőt mutat I . . .

— Elég! Ha nálunk csak mécsfényt kerestek 
S  csak gyáva könnyet áldoztok nekünk: 
Virágotok a tenyerekbe égjen
S ne legyen ünnepetek s ünnepünk!
Istenítélet döntsön össze mindent,
Mi csillagnézés, szelíd látomás;
Hálljátok-e? Két szó a vallomásunk,
Zúg mint az orkán: nincs megalkuvás I

És legyetek bár gazdagok, szegények,
Zsidók, pogányok, Krisztuskővetők,
Csak egy lehet a vallásiok e főidőn:
A Magyar Haza mindenek előtti 
Farkas üvőltse, kuvik sivalkodja 
És riassza meg minden éjetek;
Kútatok vizét húzza ki az égő 
Nap és a tarlón éhen vesszetek

Ha nem akartok soha mások lenni! . . .
De mégis van egy utolsó utunk!
Fogjatok kezet szarvasi diákok,
Talán még egyszer mind együtt futunk, i 
Tizennyolc évtől, a nyolcvanas évig 
A sapkáinkon kacagó virág . . .
Dalolva hal meg, hogy a Haza éljen,
Egytől egyig — a szarvasi diák I

MIKLÓS VITÉZ.

Adomány templomépitésre. Jakus Imre 
missziós lelkész szarvasi árvaházi előadása 
és templomi prédikációja eredményeképpen 
adomány. és offerlórium alakjában 106 24 
pengő gyűlt egybe a barlahidai épülő ev. 
tomplom céljaira.

góndölata, itt éledne fel valóban a munkától 
megfáradt kedély 8 itt telülne meg a szív a 
Gondviselő Isten csodálatos, pazar gazdagságá
nak láttán ... mely ebben a ligetben ugyancsak 
bőven mutatkozik : színben, illatban madárdalban 
és sok más egyebekben. Csodálatos gyűrűje 
volna ez a körönd a magyar lélekből csiszolt 
eme emlékkőnek... Máshol száz esztendőt kel
lene várni, mig egy ilyen remek milieu felnöve
kedik: üt adva van a milieu csak a megfelelő 
gondolatot kellene már elhelyezni benne ...

De mig ezek a szempontok, talán csak 
képzeleti szempontok és a gyakorlati embert 
esetleg hidegen hagyják, — vannak olyanok is, 
amelyek feltétlenül megnyugtatnák azokat is, 
sőt még bővebb és ügyesebb ideák kitermelésére 
is serkentsék. Az amúgy is ideszokott ember- 
járás megsokszorozódnék : nemcsak a szarvasiak, 
hanem a világon élő minden magyar megpró
bálná egyszer, (idővel tradícióvá fejlődvén ki 
ez az óhajtásos szokás) hogy elmenjen és meg
állhasson hazájának szent földjén; annak kö
zepén. És, — minden, messze élő magyar titkos 
vágyként tartogatná, hogy, hacsak egyszer is az 
életben, de feltétlenül megláthassa azt a szent 
helyet, amelyet a világ összes magyaljainak ke* 
gyeletes érzése emelt...

Hihetetlen, hogy kellő keretbe állított egy 
ilyen emlékmű hidegen hagyhatná azt a magyar 
lelket, mely mindenért, ami magyar és szép, 
mindenkor oly bámulatos skálában volt képes

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot junius hóban 
ifjú Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

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

Kópesítfivizsgálatok a tanitónőképzőintézet- 
ben. A szarvasi ág. h. ev. Luther-tanitónő- 
képzőintézetben ezidén junius hó 18—23-án 
lesznek a képesitővizsgálatok. A vizsgálatokra 
összesen 38 növendék jelentkezett. Ezek 
között 37 evangélikus és 1 református vallásu. 
A képesitővizsgálatok elnökéül Raffay Sándor 
dr püspök a maga képviseletében Bezegh 
Sámuel püspöki titkárt jelölte ki, kormány- 
biztosul pedig a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Zelenka Frigyes dr budapesti kir. 
tanfelügyelőt küldte ki.

Hösök ünnepe Szarvason. Május utolsó 
vasárnapján ünnepelte a szarvasi társadalom 
a világháborúban elesett hőseit. A meghatott
ság mély érzetével, komolyságával gyülekeztek 
az ünneplők a hősök szobrához, ahol a 
Dalkar, a Gazdasági Tanintézet és a Tanitó- 
nőképző énekkara külön-külön mély érzé
sektől rezdülő fohászokat-énekeltck, nemcsak 
az előkészület tudásával, hanem a hazafias 
érzés lángolásával is. Az énekszámok alatt 
az állami elemi iskolai növendékek virág
csokrokat szórtak a pzobor talapzatára. Sebő 
Ernő volt az ünnep szavalója. Korim Kálmán 
lelkes szónoklatával buzdított, bátorított hely
zetünk elviselésére, s hőseink példájának 
követésére egy szent célért: Nagymagyar- 
országért. A szobor megkoszorúzása, majd 
a Himnusz eléneklése fejezte be méltóképpen 
a hősöket ünneplő május utolsó vasárnap
jának mély áhítatát, kegyeletes megemléke
zését.

megnyilatkozni. S ugyanaz a tömeglélek -olyan 
kultusszal ruházná fel idők folyamán ezt az 
emléket, hogy talán ma még el sem képzelhetné 
az ember.

Idők és kerek változásaival, haladtával 
egész poezise termelődnék ki, melynek fejlődése 
sok más tekintetben is igen gazdag és nagy 
kihatással lehetne Szarvas fejlődésére, gazdasági 
és kulturális, meg egyéb fellendülésére.

Propagandalevelezőlat>ok, albumok tömege 
hirdetné, hogy Szarvast nem azon a simplex 
szemüvegen kell néznie a közvéleménynek, mint 
ma nézi; versek, novellák, tárcák, regények 
örökítenék meg azt az igazságot, hogy Szarvas 
nem holmi egyszerű és átlagos városa az Or
szágnak, hanem éppen ezen emlékművénél 
fogva, egészen speciális, a többi közül kiemel
kedő jelentőséggel biró, „szent hely*4 mely 
zarándokhelyévé válhatnék a festők, az írók, 
tudósok, politikusoknak, kiknek elengedhetetlen 
„ tulajdonságává“ lenne az a tény, hogy ők 
Hazánk közepén állottak, annak centrális erejét, 
delejes szuggeszlióját közvetlen közelről is érezték. 
Mindezek a következmények és még számosán 
mások is közrejátszanak abban, hogy a legma
gasabb intézőkörök figyelmét odaforditanák, s 
ezáltal az idevezető utakat könnyen és kényel
mesen járhatókká tennék, a. az ebből folyó, fo
kozatosan fejlődő igények, a növekvő és szét
ágazó követelmények egyre csak azon dolgoz
nának, teljes spontaneitással, hofy Szarvas ne

Tóth Pál dr beszéde a parlamentben. Az
elmúlt hét csütörtökjén országgyűlési képvi
selőnk a belügyi költségvetés vitájában szó
lalt fel és beszédében az egészségügyi köz- 
igazgatás fontosságát hangsúlyozta. Szerinte 
azzal, hogy a népjóléti minisztériumot fel
osztatták, a közegészségügyön semmiféle 
sérelem nem esett, mert annak irányítása 
ma is jó kezekben van. Visszautasította to
vábbá Farkas Tibornak az orvosi tulproduk- 
ćiora vonatkozó kijelentéseit. Az orvos-nyo
mor enyhítésének, úgymond, nem az a 
módja, hogy vissza tartsuk az ifjúságot ettől 
a pályától, hanem hogy intézményesen szer
vezzük meg a közegészségügyet. Bár kevés 
a kórház, a kórházi ágyak mégis üresek, 
mert az emberek nem tudják megfizetni az 
ápolási költségeket. Az egyik orvosi egye
temnek állandó orvosi továbbképzésre való 
berendezése nagyon kívánatos. A betegségek 
preventív megakadályozása fontosabb feladat, 
mint magának a betegségnek a gyógyítása. 
Végül a szegény földmunkások'intézményesor- 
vosi ellátásának a szükségességét hangoztatta.

Tanulót felvesz REICfl vaskereskedő«

Aratógépalkatrészek 
és aratóponyvák,

Mc. Cormick, Massey Harrls, 
Deerlng, Mllwaukee, Johnston«tb.
gépekhez és mindennemű mezőgazda- 
sági gépalkatrészek, műszaki cikkek és 
olajok legolcsóbb beszerzési forrása:

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

olyan legyen, amilyen most, haném minden te
kintetben előnyösebb színekbe és körülményekbe 
öltözködjék.

Meggyőződésem, hogy kellő geniatitással 
állítván fel a kérdéses oszlopot, ez wjelentenéM 
Szarvast és nem megfordítva...

Hogy pedig azt ne mulasszam el megem
líteni, hogy mért nem mentem el szó nélkül e 
mellett a probléma mellett, s mért kívántam 
közzétenni a magam szerény nézeteit is; legyen 
szabad hivatkoznom arra a körülményre, hogy 
ezelőtt 9—10 esztendővel, éppen a Sz. K-ben 
sorozatos tanulmányokat Írtam arranézve, hogy 
azt az Istenadta etnográfiái elhelyezkedést, amely 
Szarvast több szempontból speciálissá teszi, mily 
módokon leketne kellőképen és stílszerűen ki
használni ...

Vagyis elejétől kezdve figyelemmel kísérem 
a V. Tepliczky János által felvetett gyönyörű 
eszménekraz~Emlékmű megvalósításának sorsát 
és önkéntelenül is felfigyeltem arra a javaslatra 
melyet társam dr Zerinváry Szilárd kir. járásbiró 
oly szellemesen megpendített, illetve, mint 
előadó népszerűsíteni kívánt. Egyébként bizonyos, 
hogy véleményével nem áll- teljesen egyedül 
hagyva, miként az „előadók14 igen sokszor ma
gukra szoktak maradni.



A „Stefánia11 jótékonycélu hangversenye 
junius hó 9-én a Nyári Színkörben

Egy a magyar jövőt munkáló, ember- 
baráti intézmény fordul e napon esdő szóval 
Szarvas polgárságához és nem könyörado- 
mányt kér, csupán érdeklődést és .megértést. 
Csekély belépődíjért magas műélvezetet nyújtó 
hangversenyt ad, melynek szereplői országos 
nevek, kik művészetüket e nap estéjén a 
legszentebb nemzeti cél, a magyar anyák és 
csecsemők megmentésének a szolgálatába 
állítják. Kóréh Endre és Laurisin Miklóson 
kivül még Szalay Karola és Kőszegi Ferenc 
is szerepelnek a műsoron, sőt a két zenekari 
számot a Szarvasi Zenekedvelők Szimfonikus

Társasága adja és két számban dr Kácser 
Rezsőné zongorajátékát is élvezhetjük. Az 
érdeklődés a hangverseny iránt, bár annak 
műsora csak e napokban került a nyilvá
nosságra, oly nagy, hogy a zsöllyék és pá
holyok javarésze elfogyott és a jegyek ily 
nagy kelendősége majdnem természetes is, 
mert hiszen akik e hangversenyen résztvesz- 
nék, amellett, hogy egy nemes célra áldoz
tak, még két teljes órán magás műélvezetet 
is szereznek maguknak.

A hangverseny,.színhelye a Nyári Szín
kör és időpontja esti fél 9 óra.

Anyák-napja a szarvasi polgári leányisko
lában. Szép és lélekemelő ünnepély folyt le 
a szarvasi m. kir. állami polgári leányisko
lában május 26-án. Az ünnepély műsora a 
következő volt: 1. Mi füstölög ott a síkon ... 
Előadta az énekkar. 2. Anyák napjára, sza
valta Dankó M. I. o. t. 3. Anyám lelke, sza
valta Bocskay Erzsébet 1. o. t. 4. Az Anyá
ról, szavalta Velky Erzsébet II. o. t. 5. Kis 
lak áll a nagy Duna mentében, énekkar. 6. 
Az Anyák napjáról megemlékezés, tartotta 
Ormos Olga tanárnő. 7. Füstbe ment terv, 
szavalta Krsnyák E. IV. o. t. 9. Föl a szi
vekkel, előadta a szavalókórus. 9. A négy 
fekete ló, melodráma, énekelte Sinka Margit 
IV. o. t. zongorakisérettel. 10. A királyfi há
rom bánata, szavalta Brózik Sári IV. o. 1. 11. 
Egy szál virág, színjáték, előadták a tanulók. 
12. Hársak alatt. Falu végén fehér - kisház, 
énekelte az énekkar. 13. Az anyák üdvöz
lése és az ajándék átnyujtása. 14. Himnusz. 
Az ünnepély kiemelkedő pontja Ormos 
Olga tanárnő előadása volt, melyben tanárnői 
szívből jövő gondolátokkal' foglalkozott az 
anyák nagy és szent feladatával. Az' ünne
pélyt hangulatosobbá tették azok az ének
számok, melyeket Láposy Kornélia tanárnő 
oly nagy buzgalommal és szakértelemmel 
tanított be. A szülők nagy meghatódottsággal 
távoztak az ünnepélyről, látva, hogy gyer
mekeik testi és lelki gondozása az iskolában 
mily jó kezekben van.

Németvizsga
Májusi napfény, mosolygó gyermek

arcok és kedves, derűs hangulat. Mintha 
nem is vizsgára elültünk volna össze, hanem 
valami játékdélutánra.

Pedig az áll. elemi iskola növendékeinek 
a kultuszminiszter által engedélyezett fakul
tatív német kurzusa tartott vizsgát, hogy 
munkájának eredményét bemutassa a nyil
vánosság előtt.

A siker bámujatbaejtő. Nyolc hónap 
alatt körülbelül ezer német szó, melyeket 
nem szürke egyhangúsággal hadarnak az 
apróságok, hanem úgy dobálóznak velük 
jókedvűen, játszi könnyedséggel, mint ahogy 
a szünetekben dobálják színes labdáikat. Ez 
a biztos tudatosság az oka, hogy nincs 
lámpaláz, nincs vizsgái izgalom és épp ez 
a legfőbb érdeme dr Wolffné, Déri Erzsébet 
tanítási módszerének, hogy' játszva, beszélve 
tanít, nem könyvből bemagolt leckékkel, ha
nem csevegő szavakkal, melyek a kis tanulók 
fülében visszacsengnek, s minden fáradság 
nélkül maradnak meg emlékezetükben.

V . P. B.

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

hitelt előnyős 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 táro
lásra, olcsó dijak mellett.

Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva. 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy. ut 25 szám.

Elsőrendű, sajáttermésu különféle

Tízéves találkozó. Az 1924. évben érett
ségizetteket dr Krajcsovics Pál csabacsüdi 
orvos hivta össze első 10 éves találkozójukra, 
összesen 16-an jelentették bejövetelüket az 
évfordulóra, melynek első mozzanata junius 
hó 1-én esti 9 órakor az Árpádban játszódik 
le. Másnap junius hó 2-án reggel 8 órakor 
egykori osztálytermükben gyűlnek össze a 
legfrissebb találkozó diákjai és ott egy ujabb 
tízéves találkozóra tesznek fogadalmat. Dél
után 2 órakor első osztályfőjüknek Neumann 
Jenő tanárnak és korán elhunyt bajtársuknak 
ótemetői sírját koszoruzzák meg.

Hirdessen a Szarvasi Közlöny-ben 1

38 filléres árban már literenként is Saphaló

R ADVÁN Y BÉLÁNÁL Szarvason,
L kerület, Benka Gyula utca 110. szán fia it

I
ÚJ VENDÉGLŐ iTisztelettel hozom a nb. közönség 

^  tudomására, hogy Szarvason« IL ke*
▼ rulett Kossnth ucca 33. száma hátban

Nemzeti vendéglő
^  cím alatt, a mai kornak és igé

nyeknek megfelelő vendéglő
üzemet ny i to t tam .

Elvem:

Jó árút, szolid árak mellett
Bor, sor, pálinka és likőrök 
nagy választékban kapkatók!

Tisztelettel kérem a nb. fogyasztó
közönség pártfogását.

Tisztelettel

GARAT PÁL
^  vendéglős.

A Diákmajálison déli egy órakor koz* 
ebéd az Erzsébefellgetben.

Ma még vehet jótékonycélu Államsors
jegyet. Ne mulassza el az alkalmat és sze* 
rencsés esetben 40.000 aranypengőt nyerhet. 
Húzás junius 6-án. Ha nem nyer, jótékony
ságot gyakorolt, mert az Államsorsjáték be
vételét nyomoreriyhitésre fordítják. Egész .3, 
fél sorsjegy 1 *50 pengő.

Mi lesz jövőre a magyar búza ára? A
magyar mezőgazdaság szempontjából teljes 
eredménnyel zárult római tárgyalásokról ki
adóit közlemények nyomán — a dolog ter
mészete. szerint.-- mindenki azt találgatja, 
hogy most már milyen-lesz az értékesítés 
lehetősége és főleg mi lesz a búza ára a 
jövő kampányban. Ezzel kapcsolatban Kállay 
Miklós földművelésügyi miniszter megjelölte 
azokat a tényezőket, amelyek kihatással 
lesznek a búza árára, de összegszerűen ő 
sem említette az árat. Értesülésünk szerint 
a római megállapodások folyományaként 
olasz viszonylatban körülbelül 36 líra lesz a 
magyar búza ára, mig Ausztria felé 20 
schillinges árat lehet majd biztosítani. Ezek 
az összegek megfelelnek az ab Szolnok 15 
péngős árnak. <
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 L 
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.



BOTOR
legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

BÚTORÁRUHÁZBAN,
Békéscsaba, Andrássy út 25.

Áz örég,^é<M" Szólj
Botló cipőkkel, gyereklábbal lép bé 
A kisfiú 4 gimnázium kapuján.
Diószemé egyszerre mindent nézne...
Fényes cipAmáz vlllámlik a saruján.
<3őp0ok ẑfelö nihijt IfBléS Intelniekét.
A kis bámész csak néha válaszol: 
jfNlid, hisz Itt idéznek szellemet 1...*
Az Öreg „Pedák* csengetyűje szót.

(A nebulók meg mint az ördögök 
; Néki a lépcsőnek! — ugranak vagy ötöt.)

Á* áhítat temploma lesz mesevár,
Ezer égy éj, boldog emlékek színtere,
Miket a kisdiák jól szivébe zár,
Hiszen az a nagy ház csodákkal van tele.
A lépcsőn tud már ugrani hármat.. .
Né’ csak! A tábla tel- s lehúzható.
Ha á tanárbácsi .már kifáradt,
Az öreg .Pedák* csengetyűje szól.

(A kisfiúcskák nagyon boldogok í 
Uj szGnet, új játék, új mese lesz legott.)

És a nagyvarázsló alma-materünk 
Megnöveszt, meghizlal, megrak tudománnyal, 
Mire pelyhes állunk és lányt szeretünk. 
Akkorra tudásunk az egekig szárnyal.
__Gondos szülénk talán már nincsen Is,
Az élet elénk töviseket szór.
„Vándordiák fogjad a kincseid!...*
Az öreg „Pedák* csengetyűje utoljára szól. 

..(Utoljára csönget, fájón kiált... 
es  évről-évre ballag sok-sok vén diák...) 

Szarvas, 19 34 . május 3 1 . M. M. öregdiák.

Miniszteri rendelet maximálja a rézgálic 
bolti árát A földművelésügyi miniszter 
33.333/924. II. 2. számú rendelete megszabja 
a rézgálic árát, mégpedig a szőlősgazdák 
részére beszerzendő mázsánkénti tételeknél 
49 pengőben. A kilogramonkénti eladási ár 
csupán egy fillérrel lehet drágább' elpörlás 
címén. A nettó árakhoz természetesen hozzá
számítható a négy százalék fázisadó és a 
szállítási' költség. Ez utóbbiról tájékoztató
táblázatokat fog a minisztérium kibocsátani. 
A rendelet május elsejei hatállyal lépett 
életbe, tehát ezidőszerint 55—56 fillért kell 
körülbelül fizetnünk egy kg rézgálicért.

Háztartási tanfolyam. Községünk több 
vezető és pedagógiai szakemberét foglalkoz
tatja az utóbbi időben egy női háztartási 
tanfolyam felállítása. Megkérdeztük Kelló 
Gusztáv ev. lelkészt, aki egyik gondozója 
énnek áz egészséges tervnek, mely a nyári 
nagy iskolaszünetben előkészíti leányainkat 
a háztartás minden ágának elsajátítására. 
Válaszul tudomásunkra jutott, hogy a tan
folyam ingyenes, azonban legalább 20 jelent- 
kéző szükséges ahhoz, hogy megtartsák. 
Jelentkezni a Gazdasági Tanintézetben lehet, 
ahol 'felvilágosítást nyújt az igazgatóság a 
tanfolyam helye, ideje s az előadott háztar
tási tantárgyak felől.

Filléresgyors Budapestre. A magyar állam
vasutak igazgatósága, mint többizben is tette, 
ezalkalommal is junius 3-án úgynevezett fillé
res gyorsvonatot bocsát közönségünk rendel
kezésére. A tényleg filléres, olcsó áru vonat 
június 3-án reggel 6'15 órakor indul Szarvas
ról és 10*20 érkezik Budapestre. Vissza 0'40 
órakor (hétfő) indul Budapestről és 4 07 órakor 
ér Szarvasra. Az oda-visszautazás dija 4*20 
pengő. Felhívjuk a közönség figyelmét, hogy 
minél nagyobb számban aknázza ki a ked
vező alkalmat a kényelmes és olcsó felutazást 
fővárosunkba. — Budapestre a Tornász- 
világbajnokságra, Debrecenbe a Kiállításra és 
Árumintavásárra, továbbá a filléres-gyorsra 
jogosító igazolványok ANDERMÁNN-nál- kap
hatók.

Ügyvédi iroda. Dr Tokay László ügyvéd 
irodáját I. kér. Kossuth Lajos ucca 17. szám 
alatt (a Polgári Iskola melletti Hanzus-féle 
házban) megnyitotta.

Vitézi avatás. A junius hó 3-án tartandó 
ünnepélyes vitézi avatáson, a különböző 
okok., miatt ezideig elintézetlenül maradt 
alábbi még fel nem avatott vitézek, továbbá 
várományosok lesznek a Kormányzó által a 
budapesti Margitszigeten vitézzé ülve: Tisz
tek : Bunna István tanár, Donner Iván dr 
banktisztviselő, Ila-Tóth Mihály dr orvos, 
Marossy Béla tanár, Márky Barna dr alispán, 
Pánczél József dr vm. főjegyző, Puskás Imre 
községi, jegyző, Réthy Béla gyógyszerész, 
Schwezner Ferenc vendéglős, Szentetornyay 
Sámuel dr orvos, Vály László méneskari 
százados, Wágner Gyula őrnagy, Wittmann 
József tisztviselő. Tiszti várományosok: Ifj. 
Zerinváry Szilárd tanuló, ifj. Wágner Gyula 
tanuló. Vitézzé nyilváníttatott: hősi halált 
halt Muntyán Sándor százados. Legénység: 
Timár János. Timár István Szarvas. Legény
ségi várományosok Szarvasról: Ifj. Timár 
István, ifj. Balta János, ifj. Csepregi János; 
Öcsödről: Ifj. Daróczy Ferenc; Békésszenl- 
andrásról: ifj. Győri László.

Halálozás. Özv. Kondacs Mátyásné jó
módú, közismert, áldott jó nagymama, mama, 
május hó 30-án életének 69 évében várat
lanul elhunyt. Temetése-juniî s hó 1-én ment 
végbe nagy részvét mellett.

Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma, 
ára 20 fillér. Minden számhoz keresztrejtvény 
értékes dijakkal, amelyekre mindenki egy
forma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvény
megfejtését a Milliók Könyve szerkesztősé
gébe. Nagy rejtvényolimpiász. Kapható Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

Ujoncavatás. Az 584. sz. „Gábor Áron" 
cserkészcsapat vasárnap, junius 3-án délután
4 órakor tartja ujoncavató ünnepélyét az 
Árvaház udvarában.

Névmagyarosítások. Litauszki György 
„Fügedi“-re, Uhrin András „Újháziéra,. 
Opauszki András ^Óvári“-ra magyarosították 
nevüket belügyminiszteri engedéllyel.

Muskátli virág minden lányos háznál 
diszlik, ugyanugy nem hiányozhat egy lányos 
háznál sem a Muskátli kézimunkaújság. Kap
ható ifiindenütt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, VIII., Rákóczi-tér 4.

A „Magyar Lányok" a XX. század lányá
nak lapja. Mutatványszámot készséggel küld 
a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy ut 
16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Kádas Ferenc fia Ferenc, 

Vira Mihály fia György, Molnár János le
ánya Erzsébet, ifj. Jancsó András leánya 
Zsuzsanna, Szakács János leánya Erzsébet, 
Szekere Pál leánya Ilona, Árvái István fia 
János, Kunstár Pál leánya Erzsébet, Blaskó 
Pál fia Pál, Balog Pál leánya Teréz, Szvák 
Pál leánya Zsuzsanna.

Házasságot kötöttek: Gombár Pál
Szvák Erzsébettel, Hegedűs Lajos Haász 
Arankával.

Elhaltak: Ponyiczki Andrásné 63 éves. 
Csontos Mihály 21 éves, Pe'czkó Mihály 74 
éves, Petrovics Jánosné 36 éves, Misur 
György 84 éves, Hrubecz Mihály 82 éves,  ̂
Ggzdig István 1 éves, Kurucz Anna 22 
napos, özv. Pljesovszki Györgyné 80 éves, 
Krajcsi Mihályné 39 éves, Kasnyik Zsu
zsanna 4 hónapos.

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' f$l 9 órakor lesznek előadások. — Belépődíj nincs I Ülőhelyekre 

felmentőjegy váltandó. Állóhelyen tetszésszerinti adakozás.

35 személy. -Kényelmes ülőhelyek. 12 db Idomított ló.



Adományok. A diókmajélis rendezőségé
hez a szegénysorai! diákok költségéinek fe
dezésére újabban  ̂a következő adományok 
érkeztek: Magyar János 3 kg sódair, Csaba- 
csüdy János 5 P, Kupecz Antal 2 kg só, 
Lustyik Pál 5 P, Krén István 2 P, Janurik 
György 4 P, Bencsik Lajos 2 kg liszt, Such 
Gusztáv 10 kg liszt, id; Liszka Gyula 10 P,’ 
Józsa Gábor 50 db tojás és 1 kg zsir, Foltán 
György 2 P és Szarvas nagyközség 80 P. 
A község egyben nemeslelküen átengedte a 
rendezőség részére a piaci padokat1, két 
lajtot, az Erzsébet-liget pavillonját és meg
engedte, hogy az ősi iskola épületének szak
szerű díszítésénél a község főkertészének 
avatottságát igénybevehesse. Az érkező öreg
diákok részére szállást ajánlottak fel és 
fogatukat bocsátották a rendezőség rendel
kezésére: Sáelényi János, Kelló Gusztáv, 
Ribárszky Pál, Pándy Koméi dr, Zalán 
Gusztáv, Rólh Béla, Simkovics György df, 
Bárány Béla, Szlovák Miklós, Halász Szabó 
Imre, Saskó Samu, Kugyela Balázs, Miklya 
Pál, Szvák Mihály, Veles Györgyné, Schultz 
Lajos, özv. Sonkoly Mihályné. özv. Molnár 
Jenoné, Gerő Oszkár dr, Gazdasági Tanin
tézet, Lutiier-Árvaház, Mátok Sándomé, 
Mauthner László, Komlovszky András, Miklós 
József, Revuczky Vilmos, Galáth János, Óertel 
Emília, V. Biki Nagy Imre, Pataki János. 
Fogatot: Szarvas Nagyközség 3 db, Gazda
sági Tanintézet 2db,Déri Henrik dr,Déri Ármin, 
Készt Ármin dr, Gerő Oszkár dr. Kapus 
Lajos, Grósz Jenő dr, Donner Árpád 2 db, 
Szemző Pál, Simon Béla dr, Czinkotzky 
Kálmán, Kerényi Miksa dr. Haviár Gyula dr, 
Janurik János, Benyó János, Nagy Béla dr, 
Weiczner Gáspár, özv. Réthy Vilmosné, 
Gimnázium Gazdasága 2 db, Dauda Mihály, 
özv. Sziráczky Jánosné és Gábos Dénes dr. 
Lapunk zártakor még a következő adományok 
érkeztek: Gr. Bolza Géza 20 P, Sárosi Gyula
10 P, Ribárszky Pál dr 5 Pf Kapuszta György 
2 P, Valkovszky Mihály IP , özv. Réthy Vil
mosné 50 1 bor, Dönner Árpáid 1 "q gyujtós, 
és Komlovszky Pál 1 kg žšir. Valaménnyiök- 
nek ezúton mond köszönetét a rendezőség.

A vármegyei haszonállatkiáltitást, miként 
azt egy előző számunkban jeleztük, a szarvasi 
gazdasági tanintézetnek a rendezésbe valé be
vonása mellett Szarvason, ezév szeptembe
rében fogja a megye megtartani és annak 
költségeire 3000 pengőt irányozott elő.

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

Leventeszemle. Az V. szegedi téstn. kerület 
felügyelője és a Békésvármegye testnevelési 
felügyelője május 26-án, szombaton szemlét 
tartott -a sporttelepen az atléta- és birkozó- 
leventeszakaszok foglalkozásán. Mindketten 
elismerésüket fejezték ki az oktatók és leven
ték munkája felett. Ezalkalommal a kerületi 
testnevelési felügyelő nagyezüst érdemérmet 
nyújtott át Bankó Sándor oktatónak, a test
nevelés terén kifejtett többévi buzgó és 
eredményes munkájáért. Ugyancsak nagyezüst 
érpiet kapott Adamcsok János birkozószakasz- 
beli ügyes és tevékeny levente. A levente
szemlét megelőzően, értesülésünk szerint, 
a gazdasági tanintézet tanulóinak tornagya- 
korlatat is megszemlélte a két illusztris ven
dég. s afelől is elismerőleg nyilatkozott.

Simonyi óbester huszárjai kelnek életre a 
Debreceni Hét szabadtéri operaelőadásán. Simo- 
-riyi óbester, a Napoleoní-háboruk legendás 
hirü huszárvezérének az emléke elevenen 
él Debrecenben. Ennek a multbavesző világ
hódító magyar huszáréletnek állított örök 
emléket Kodály Zoltán, a modem magyar 
zene nagy mestere „Háry János* cimü vig- 
operájában. Ez a gyönyörüszép magyar hu- 
szárvilág kél életre aDebreceni Hét szabad
téri előadásán, a Kollégium százados falai 
között. Nagyszabású népművészért bemutató 
fogja felvonultatni Debrecen vidékének ősi 
népviseletét, dalait és táncait. Mindezek olyan 
értékekkel gazdagítják a junius 3—10 között 
Debreceni Hetet, amelyek felejthetetlenek 
lesznek a közönség számára.

Kóczy Lajos dlvatárukereskedö 
 ̂ ’ közleménye

Frontharcos ruházat él készítéséhez előirt 
jszinü kelme már/ P í5*30-ért raktáron van, 
úgyhogy a: szerényebben élő bajtársaknak is 
módjukban lehet a bajtarsi ruhát elkészíttetni, 

, ezen keimé a levente és cserkész, ruházatra 
is alkalmas.

Csak a nálam beszerzett kelméhöz 
szállítom a többi ' felszerelést önköltségi 
árban, melynek egyedüli szállítója vagyok.

S P O R T

Bocskay—M. Törekvés d f ! (1*0) Bírót Mácsay

Vasárnap délután á Bocskay idehaza játszott bajnoki 
mérkőzést a mezőberényi Törekvés csapatával A ven
dégcsapat igen gyengéit játszott, a Bocskay pedig igye
kezett még gyengébben játszani. Lapos, nivótlan mér
kőzés volt, A mezoberépyiek, dacára kezdetleges játé
kuknak, megérdemelten vitték el az egyik bajnoki pontot.

Textil—Túrni 1« 0 (1:0 ) Bíró: Bacsó (Bpesft)
A nagy érdeklődéssel várt Textil—Turul mérkőzést 

vasárnap játszottak le'Mezőberényben. A mérkőzés, 
mint azt várni lehetett, erős iramú volt mindkét részről. 
Hogy a Turulnak, mirti vesztes félnek kellett elhagyni 
a pályát erősen hozzájárult az a körülmény, hogy 
.Gyurisán! meggondolatlan faultjáért a biró kiállította, 
s igy a Turul megcsonkított csapattal kiegyenlíteni 
sem tudott. A vasárnapi vesztett mérkőzés után már 
bizonytalan a Turul bajnoksága. A Textil hátralevő 
mérkőzései nem mondhatók erőseknek s igy gólará
nyát feljavíthatja és esetleg megelőzheti a Turult. Érte
sülésünk szerint a Textil csütörtökön Gyomán 6:1 
arányben győzte le a/GySC-t.

A Bocskay csütörtökön. (Űrnapján) Mezőberényben 
az MTK-tól súlyos, 7 : 1 arányú vereséget szenvedett.

Vasárnap idehaza á Bocskay a Gyomai SC-vel ját
szik bajnoki mérkőzést.

A kondorosi TE vasárnap Mezőberényben játszik 
bajnoki mérkőzést a Törekvéssel.

LSvéssverseny* A Polgári Lövészegyesület urnapi 
lövészversenyének eredményei a következők: Meg
nyitóverseny : 1. Várkövi (Valach) János, 2. Holéczy 
Barna, 3. Molnár Béla. Főverseny: 1. Haviár László 
oki. gazda, 2. Kugyela Baláp jogh., 3. Sinkovits György 
okL gazda. V^dászverseny1. Lestyan János lev. oJÍL
2., Král Márton, jogh., 3.(jfpátb; János., jo^h. ...... .

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nem őrzüuk meg és nem adunk vissza.

»KorospartiMalu Levelében azt mondja, hogy minden 
kísérlet teljesen meddő dolog, mely városunk idegen- 
forgalmának emeléséi célozza. Mi nem osztjuk e fel
fogását íme itt van rendszeres hírlapi propagandánkon 
kivül az öregdiákok évenkénti haza-zarándoklása. 
Ennél jobb,.hathatósabb és értékesebb propagandát 
városunk érdekében el sem tudunk képzelni és azt 
semmiféle újságcikk sem pótolhatja* Csakhogy ám 
ehhez az is szükséges, hogy ilyen alkalmakkor állja 
is meg a helyét a szarvasi polgár, becsülje meg az 
ebben rejlő óriási erkölcsi tőkét és ne riadjon meg a 
pillanatnyi áldozatoktól.

Névváltoztatások. Bracsok helyett Barátosi-t, Králik 
helyett Királyfal vi-t, Pljesovszki helyett Pelsőci-t, vagy 
Gömöri-t, Szikora' helyeit Széki-t, Czesznak helyett 
Csetneki-t és Csaszjvan helyett Korányi-t, vagy Csá- 
8zári-t ajánljuk.

„TQndérujjak"
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen, 
küld Budapest, IV. kerület Szervita-tér 8. szám

ö n n e k  is s zü k s é g e  van  
« g y  jó

Nagy raktár uj és használt 
REMINGTON, ROYAL, 
ADLER, UNDERWOOD 
stb. világmárkás gépekben.
Ön talólni fog tetszésének 
és igényének megfelelőt. 
Tekintse meg, vajjy kérjen 

'árajánlatot!

Izsák Jakab
M ^ezőt u r
Téfófonszám: 59

Helybeli gabonaárak
Búza . . .  . '. — ‘ 1250
Tengeri . . —‘— •:— 11"—
Árpa . . . . — — 14’—
Zab . . . . . . --- 14 —

■| P o n t o s  k i s z o l g á l á s !  |■

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy

w dacára a nehéz gazdasági viszo
N nyoknak, előnyös »/ételeim folytán ff
0 az idén is kedvező fizetési feltéte

IL

r lek mellett bocsáthatom rendelke
— zésükre egész évi tüzelő szükség o
O letüket. Állandó készletet tartok 0

hazai és import tűzifában« legjobb z►minőségű hazai szenekben és világ 111
a hírű budapesti gázkokszokban. Elő Ko► jegyzéseket már elfogadok és azo W
* kat sorrendben leszállítom.

S c h le s in g e r S ám u e l

Telefon ^ ^ ^ * < 1 0 , IL, 18.

97.

-l
ttl

B~EÍőnvás fizetési teltételek 7~M

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve* 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

• Egy modern utcai lakás kiadó, közel a- 
piachoz 2 utcai szoba, egy előszoba, konyha*, 
speiz, pince, mosókonyha. Érdeklődni* lehet 
Berkovitsnál Központi-szálloda mellett.

• Eladói egy alig használt. 7 darabból álló
.modem keményfa hálószoba 2 darab ágy
betéttel'.-Megtekinteni lehet Jánosik asztalos-' 
nál a körházzal szemben." ' •>

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

. Fürdővendégeknék lakás fürdőhellyel és 
kabinhasználallal kiadó. II., 127.

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

. özv. Harmati Jánosné- piactéri sarokháza 
augusztus 1-től bérbeadó.

• Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek- 
lődni lehet 1.. 381 szám alatt.____________

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

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

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

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt.

. Méret után férfiingek, női- és gyermeke 
fehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyár, 
Rózsinál. I. kerület, Arany János u- 169. sz.

. Szalóngamitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

P U B L I K A C I Ó
Tiszaföldváron junius hó 3-án lesz az orsz. vasár. 
Schreiber Lipótnál uj méhkaptárok, egy pár lószerszám 

egy mérleg, egy gramafon, lemezekkel eladó.
Macóér. Macózug, Szappanoszug egyesült hegyközség 

junius hó 3-án délután 2 órakor rendkívüli közgyűlést 
tart a Pataki-iskolában. Határozatképtelenség esetén e 
hó 10-én ugyanott délután 2 órakor tartja meg a gyűlést


