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Uj világ kapuja előtt
A budapesti tornapályán befejeződ

ték a nemzetközi tornászvilágbajnokság 
mérkőzései.FővárosunkbanlengEurópa 
minden kultumemzetének zászlaja.

. A politika, a bünkrónika és a 
társadalom mindennemű megnyilat
kozása eltörpül ma a sport nemzet
közi harcai iránt való érdeklődés mö
gött; Még azok is lázas izgalommal 
lesik az eredményeket, akik maguk 
talán még egy kugligolyót sem tudná
nak kiguritani a versenypályán. Men
nél inkább nyugatnak megyünk, annál 
nagyobb ez az érdeklődés. Van olyan 
felfogás, amely a testkultuszt a lélek 
gazdagítására való törődéssel állitja 
szembe. Pedig tudni kell, hogy a test
ben a lélek lakik. Akinek rozoga, 
düledező a háza: az maga is szegény. 
Aki erősiti, épiti a testét, az voltakép
pen lelkének a várét csinosítja, szé- 
pitgeti, erősitgeti. Amilyen a szem: 
olyan a látása. Amilyen a test, olyan 
az erő is, ami bénne lakozik.

De ha van a földkerekségen nép, 
amelynél fontos az izmok kifogástalan 
művelése, az mi vagyunk. Meg kell 
állani helyünket a többi nemzet fiai 
között. Különösen a mai generáció- 
nak, mely uj honfoglalásra hivatott.

Az uj magyarnak bölcsessége és 
fizikuma harmóniát követel. Nekünk 
olyan emberekre vah szükségünk, 
akik testben és lélekben egyaránt 
férfiak. És mivel ilyen férfiakkal csak ed
zett, egészséges anyák ajándékozhatják 
meg a nemzetet; leányainknak testne
velése éppen olyan fontos, mint fiainké.

Az élet nem áll meg. Szüntelen 
útban van, előre. Az ember szaka
datlanul újjáalakul. Nekünk is meg 
kell ujhodnunk testben és lélekben 
egyaránt. Az ember, akárcsak Proteus, 
szakadatlan mozgásban van. Ehhez 
a mozgáshoz erő kell. Ezt az erőt 
pediff elsősorban a sport fejleszti.

Élt . a magyar nomád pásztoréletet' 
Ázsia szabad mezőin. Halászgatott és 
vadászgatott ezer év előtt a Balaton, 
a JDiiína és a Tisza vizében. Élt vitéz 
katona módjára, szorgalmas kisiparos
ként, vagy rögtúró parasztként. De 
most uj világ kapuja előtt áll ez a 
nemzet. Nem tudjuk meg, hog> miiven 
uj élét bontakozik ki mögötte. Nem 
tudjuk • milyen formát kell mutatnunk 
lélekben és testben az eljövendő idő
ben. De az bizonyost hogy testben és 
lélekben egyaránt erőseknek, izmo
saknak kell lennünk; hogy megtalál
hassuk helyünket a Nap alatt.

Négyszázezer köbméteres földmunka 
a halásztelki átvágásnál

Haladóban a Körös hajózhatóváiételónek ügye

Lapunk annakidején részletesen 
foglalkozott annak az akciónak a meg
indításával, majd elért eredményeivel, 
mely a Körös hajózhatóvátételét tűzte 
ki célul. Megemlékeztünk a miniszte
riális bizottság kiszállásáról, majd a 
kormányzat hathatós intézkedéseiről, 
melyek eredményeként április 21-én 
megindult a munka az Endrőd—Szarvas 
közötti éles kanyar átvágására. A Ha
lásztelken folyó gigantikus munkáról 
fogalmat alkothatunk, ha a gyulai fo
lyammérnöki hivatal tervezetét elolvas
suk, mely szerint az átvágás cca 1700 
méter hosszú és 450 ezer köbméter 
föld kitermelését jelenti. *

Naponként utaznak ki a helyszínre 
szarvasiak is, csodálni a 340 kordé, 
a 400 munkás és a 16 állandóan nyi- 
szorgó kocsi munkáját. A Vajda Péter- 
gimnázium növendékei május 26-án 
rándultak ki, s tanáraik vezetésével 
érdekes tapasztalatokat szereztek az 
óriási és ritka munka megtekintésével.

Érdekes és jóleső, hogy bár más 
megye területére esik az átvágás, na
gyobbrészt szarvasi, öcsödi, szentand- 
rási és gyomai munkások jutottak mun
kához e nagy vállalkozásnál. A 2—3 
évre szóló, s mintegy 600 ezer pengő 
költséget jelentő munka tehát segítséget 
és jólétet jelent á megye kubikosainak.

Diákmajális 
A gimnázium centenáriumi ünnepségei 

A hősi haláljt halt diákok emléktáblájának
felavatása

Méreteiben impozáns, színvonalában pedig 
a rendes ünnepeket magasan felülmúló 
események színhelye volt városunk két napon át.)

Junius 2-án zajlott le diákjaink hagyomá
nyos tavaszi mulatsága és az utána következő 
napon folytak le a gimnázium Mezőberényből 
Szarvasra való áttelepítésének 100 éves jubileumi 
ünnepségei.

Az öregdiákok zöme, élükön vezérükkel: 
dr Raffay Sándor elnökkel, dr Szontagh Tamás 
és földeáki Návay Áladéi* társelnökökkel már 
junius hó 1-én este érkezett meg. A vendége
ket a pályaudvaron a gimnázium tanári kara, 
ifjúsága és a lelkes közönség hatalmas raja 
fogadta.

Az iskola és a helyi társadalom nevében 
dr Haviár Gyula kir. közjegyző* kormányfőtaná
csos mondott üdvözlő beszédet, melyre meleg 
hangon dr Raffay Sándor püspök válaszolt.

A nagyszámban jött öregdiákokat a cser
készek kísérték szállásaikra, melyeket a meleg 
ragaszkodás viszonzásául a vendégszerető 
szarvasi társadalom bocsátott a rendezőség 
rendelkezésére. Kocsik és autók végeláthatatlan 
sora a diákok nagyrészéi az Árpád-szállóba 
ezidőre összehívott találkozókra vitte. Ennek 
kerthelyiségében gyűltek össze a 10, 20, 30, 40 
és 50 évvel ezelőtt* érettségizett diákok, akik di
ákköri emlékeik felújításával kedélyes jó hangu
latban á  hajnali óráig; maradtak együtt. A lég- 
meghittebb együttest mégis az 50 éves és a leg
frissebb, a 10 éves találkozók együttese alkotta, 
kiknek vacsoráját két szép és mély reflexiókban 
gazdag beszéd is fűszerezte, az egyik Korén 
Endre nagykőrösi ügyvédé, a másik Bl&zy 
Lajos péceli ev. lelkészé. 
t AÁégnap' fél 9 órakor a tanári kar, a di- 
fákságésa közönség hatalmas tömege résztvett 
fáz ótemplomban rendezett 'könyörgésen, melyet 
/ Ruzicska L&szló fővárost vall6sttfg$r vezetett, 
*Az istentisztelet végén Rohoska Jenő karnagy 
vezetése mellett a Prolestáns LeánywIet1 Dal- 
kara énekelt ■

Az istentisztelet után 9 óra körül a temp
lomból kiáramló hatalmas közönség megnöve
kedve a Luther-tanitónőképző és a m. kir. áll. 
polgári leányiskola növendékeivel a gimnázium 
régi épülete előtt példás rendben gyülekezett 
hogy meghallgassa Szász József volt országgyű
lési képviselő, öregdiák vis&zaemlekezését az> 
iskola egykori nagyjairól.

Majd a gimnázium udvarába vonult az 
ezrekremenő hallgatóság és itt dr Mérei Oszkár 
nyomdatulajdonos, öregdiák az örökké hálás 
diák kegyeletes szavaival Benka Gyula szobrát 
koszoruzta meg.

Körülbelül tiz órakor indult meg az óriási 
menet cigányzene hangjai mellett a szokásos 
útvonalon a városba.

Az egyik megállónál a Hősök szobrát V. 
Valényi József öregdiák megkapó beszéd kisé  ̂
tében koszoruzta meg, a' másik megáliónála~ 
gimnázium uj épülete előtt az egész diákság a 
Nemzeti Zászló előtt tisztelgett.

Fél 11 óra létt, mire a hosszú menet az 
Erzsébet-ligetbe ért. Ennek első köröndién az 
öregdiákokat Raskó Kálmán igazgató üdvözölte. 
Szavaira az öregdiákok primusza dr RaSay 
Sándor püspök a hála, a szeretet és a hűség 
hangján válaszolt. Majd Zátonyi Pál Vili. o. t  
a jelehlegf diákok hódolatát tolmácsolta az 
öregek iránt. Üdvözlését a legöregebb öregdiák, 
a SzÖSz nesztora: dr Szontagh Tamás társelnök 
köszönte meg és egy bén az életbe induló fia
taloknak utravalóul komoly intelmeket adott

A fiatalság ezután mulatsága és gondtalan 
szórakozása útjára tért, az öregek pedig egy 
rövid uzsonna elfogyasztása után rendes évi 
közgyűlésükre a gimnázium tornacsarnokába 
vonultak.

Fél egy óra tájban, mialatt a fiatalok kint 
a ligetben már az ebédhez láttak, a gimnázium 
ferih'artó hátósága az alumnéuni helyiségéiért 
vendégül látta az öregeket. Az ebéden az ősi 
diákszokáshoz hiven az egykori élelmező tagja 
saját maguk szolgálták ki magukat: a szenior



tisztet dr Raffay Sándor* a konszernon tiszt
séget . pedig dr Szontagh Tamás és Szelényi 
János látták el. Ebéd alatt a vendégeket Felső- 
vélyi János, az alumneuni egykori szeniora kö
szöntötte fel. Kedves és elmés tósztot mondott 
dr Kovács Sándor teológiai tanár és gyönyörű 

. visszaemlékezést adott a letűnt szép diáknapok
ról Harsányi Pál esperes.

Délután 5 óratájban a Horthy Miklós 
Sporttelepen a gimnáziumi ifjúság nyilvános 
tornavizsgája folyt le/A  tribünt az érdeklődő 
közönség zsúfolásig töltötte meg, melynek főleg 
a zenés szabadgyakorlatok tetszettek.

Esti 6 órakor'ihdult meg aztán az Erzsé
bet-ligeti pavillonban az ifjúság tánca, mely 
csekély szünetekkel, pompás hangulatban hajnali 
4 "óráig tartolt.

Az öregdiákok és a diáksággal együttérző 
közönség egy jó közvacsorával és az azt követő 
fesztelen szórakozással zárta le ezt a felejthe
tetlen napot, hogy másnap 10 órakor a gimná
zium jubileumi ünnepségének első akkordjára: 
az ótemplomban rendezendő istentiszteletre 
vonulhasson.

Az itt összegyűltek lelkét dr Raffay Sándor 
beszéde az ünnepi áhitatnak a fenségességig 
magasztosult légkörébe emelte és ezt a hatást 
csak fokozta a Luther-Tanitónőképzőintézet nö
vendékeinek éteri zenékkel határos dala,melyet mű
vészi kézzel Vitéz Szomjas Frigyes tanár irányított.

A tulajdonképeni centenáriumi matiné a 
gimnázium tornacsarnokában 11 óra után kez
dődött. Itt a Veni Šancte-t a gimnáziumi ifjúság 
énekkara Láng János tanár vezetésével adta elő. 
A letűnt 100 évnek mesterien rövid összefogta-. 
lését, az elmúlt korok mozaikszerü és mégis 
összefüggd rajzát eleven képekben dr. Raffay 
Sándor püspök vetítette a hallgatóság lelkisze
mei elé. Weber: Oberon-nyitányát Havranek
Vilmos karnagy mesteri pálcája dirigálta és a 
Szimfonikusok most is .a szokott kiváló összjá- 
tékot nyújtották. Gyökössy Endre öregdiák-költő 
alkalmi költeményét Czinkoczky Mihály Vili. o. 
tanuló elevenítette meg,. Majd dr Kemény Gábor 
nyug. főispán, öregdiák értékes és tanulmánynak 
beillő visszáémjékezést olvasott fel az intézet 
múltjából. Becses írását sokak megnyilvánult kí
vánságára két folytatásban a jövő számban 
a vonal alatt hozzuk. Egy következő számban 
Marsall Emmike" bájos énekét Rohoska Jenő 
lehelletszerü kísérete egészítette ki. Ezután az 
öregdiákok Kemény Gyula társelnök rövid, de 
lelkes és meleg szavakban az iskolát és a vá
rost üdvözölte, mely megértve a kor szavát 
ennek az iskolának 100 évvel ezelőtt helyet 
adott ú maga falai között:

Ünnepi beszéd
Irta és elmondotta a szarvasi gimnázium : 
100 éves jubileumi ünnepén a Hősök 
emléktáblájának leleplezése alkalmával 
1934 . jühius 3-án Kovács Andor ev. 
esperes/m. kir. kormányfótanácsos.

Ünneplő Testvéreim I Minden embernek 
és minden nemzetnek megvan a maga Gok 
gotája, .azon. keresztül menve juthat el csak 
a íelmagasztaltátáshoz,' amegdicsőittetéshez.

z A nrii magyar nemzetünknek sok a Gol
gotája. Ezeréves országutján sorakoznak > a 
fekete .keresztek: a magyar fájdalomnak 
megkövesOlt emlékjelei. Mindenik kereszten 
néhány sz^m és szó jelzik: aá é irégikíis' 
eséményl, "amelyekre a kérészt emlékeztei.

’.v Ma is p Golgotát Járjuk. Ma is előttünk 
meredezik a kereszt.

Egyéni és nemzeti fájdalmunk jajong, 

sikolt.- ‘ : v '  ;

Trianon átkoékeresztjenyomja vállunkat, 
sebzi szivünkét, ez a kereszt azok fölött a 
szentéit sírok főlött emelkedik amelyekben 
elvesztett Hőseink, fiaink pihennek.

r Hábprittatlanul még sirva sem ünnepel
hetünk ; zavartalanul még gyászban sem 
emlékezhetünk.

A Hősök enriétere ráborul Trianon

.. Az iskolát a 100 éves évforduló alkalmá
ból-az ünnepély keretein belül a következő tes
tületek üdvözölték v Békésvármégye nevében Dr 
Schauer Gábor főszolgabíró, Szarvas nagyközség 
és társadalma, nevében V. Biki Nagy Imre fő
jegyző, á soproni ev. teológia nevében dr Ko
vács Sándor teológiai igazgató, a békéscsabai 
ev. Rudolf-reálgimnázium nevében dr Rell Lajos 
igazgató, a helybeli Luther-tanitónőképző intézet 
nevében Bartos Pál felügyelőbizottsági elnök, a 
Gazdasági Tanintézet nevében Csabai Kálmán 
igazgató, a m. kir. áll. polg. leányiskola nevében 
Paól Samu igazgató, a róm. kát. egyház és is
kolák nevében Fetzer József pápai kamarás, a 
a ref. egyház névében Halász Szabó Imre lel
kész, az izr. neológ és orthodox hitközség nevé
ben Kelemen Albert rabbi, vallástanár, az ev. 
egyház és iskolái nevében Szelényi János igaz- 
gató-lelkész.

Az üdvözlésekre az iskola fenntartóhatósága, 
tanárikara nevében tömör és az üdvözlések mind
egyikére reflektáló bészédben dr Raffay Sándor 
püspök válaszolt. Az ő szavai egyben méltó be
fejezését is adták a nivós matinénak.

Jóval 1 óra után következett aztán az ün
nepségek végső és legmeghatóbb akkordja: az 
iskola előcsarnokéban a hősi halált hált diákok 
emléktáblájának felavató ünnepe, melyet az is
kola igazgatója, Raskó Kálmán nyitott meg. Meg
rázó beszédében a magyar vértanuség diákapos: 
tolainak mártiriumában az elkövetkezendő jobb 
magyar jövő biztos zálogát látja. A felavató 
beszédet, melynek szivbemarkoló tartalma az 
egész hallgatóságot kivétel nélkül mind mélyen 
megindította, Kovács Andor esperes, m. kir.. 
kormánzfőlanácsos mondta. A ritka hatást ki
váltott beszédet teljes terjedelmében mai szá
munk a vonal alatt közli. 
j*  Az emléktáblát az iskola fenntartóhatósága 
ínevében Kelló Gusztáv felügyel őbizoltsági tag 
Jvette ét.

„Ez az emléktábla es a benne megrögzitett 
gondolat, úgymond, sem nem enged be ide, sem 
nem visz ki innen más szellemet, mint amily 
szellem őket hősökké tette/* Miklós Vitéz gyö
nyörű alkalmi ódáját, melyét múlt számunkban 
éppen annak nejn mindennapi gondolatai és 
újszerűsége miatt ..már közöltünk, étérzéssel Bar
tos György VI1L o.. tanuló szavalta el.

Í Az emléktáblára az ünnepély végén, de 
innak keretében koszorút helyeztek e l: a gimn. 

felügyelőbizottsága és tanári kara nevében Korim 
Kálmán vallástanár, a SzÖSz nevében Siki Béla 
ügyvezetőtitkár, a Frontharcosok Szarvasi Cso
portja és a HONSz nevébeh Schauer Gábor dr 
főszolgabíró, a Vitézi Szék Helyi Szakasza nevében

árnya; róluk való emlékezésünkbe belekbng 
Trianon vészharangja ; a. Hőseink homloka 
köré font babérkoszorúba, töviseket szúr 
Trianonnak étkos keze.

A magyaroknak m ö simi sem szabad. 
A vértanúinkra. való . ^zent emlékezést is 
megrontja Trianon.;

>És mégis emlékezünk: Emlékezünk ma 
is azokról a kedves fiatokról, akik -ez4skola 

1 falai közül,' ez iskola padjaiból mentek ki a 
hwct^rre^iiyiróSotr sz^ni, , hősökként küz
deni s, önfelálcjozó halállal /meghalni*

. Az én édes jó Íiam’'* '.i8>-‘köztük volt. 
Ezt irta1 a mhgy^í' határról*, -mikojr a: 'harc
térré ̂ nient: ; *11 ó r á tó l 
határt Uzsonnái,, fájp savyel, ki iyíip mikor 
látom jnegint." S ezzel vigasztalt minket köz
vetlenül eltűnése előtt: „Bajom nincs!“

Kedves Gyermekeink I Nektek már régen 
nincs semmi bajotok. Közéi két évtized óta 

. pihentek, az egyik ismeretlen helyen, idegep 
országban, a másik meg az édes hazai anya
föld karjai között itthon.

Nektek régen nem fáj már semmi. 
Csiak m f sírunk és jajgatunk megtépett nem
zetünk, megcsonkított Hasúink vérző teste

fölött. .x «:
Virrasztunk 1 Várunk titeket haza I* Addig

V. Tepliczky János földbirtokos, a Szarvasi, Le
vente-egyesület nevében Aszódi Imre dr "ve|c#ő- 
járásbiró, a gimnázium ifjúsága nevében Laitfós 
Pál VIII. o. t., a Gazdaifjak Önképzőköré n̂e
vében Kondacs . Pál ifj. elnök; saját családja 
nevében elesett di&kfia emlékezetére Koyács 
Andor esperes, kormányfőtanácsos. A lélekemelő 
és megható kegyeleti ünnep kezdő-és zárópónt- 
jában a gimnázium ifjúsági énekkara énekelt. A 
kart Láng János tanár vezette.

Úgy a felavatóünnepélyen, mint a matinén 
és az ezt megelőző istentiszteleten résztvett Békés 
vármegye főispánja Korossy György dr is.

A felejthetetlen ünnepségeket az Árpádban 
rendezett 150 terítékes diszebéd követte, melyen 
a Kormányzót Raffay'Sándor dr püspök köszön
tötte, mig tósztjaikban a püspököt az egyház 
nevében Szelényi János igazgatólelkész, az iskola 
fenntarlóhatósaga nevében Kovács Andor kor
mányfőtanácsos; a főispánt, az alispánt és a 
helyi közigazgatási hatóságokat Raskó Kálmán 
igazgató, a nő-vendégeket Albertényi Adolf dr 
ügyvéd, a felügyelőbizottságot és a tanári kart 
Bartos Pál lelkész, a SzöSz-t Kelló Gusztáv 
lelkész köszöntötték'. Kedvesen szólalt fel aztán 
végül a szellemes tószlok mestere Kovács Sándor 
soproni teológiai igazgató. A fényesen sikerült 
ünnepségek rendezésének hatalmas munkáját az 
öregdiákok részéről Siki Béla ügyvezető titkára, 
a szarvasiak részéről pedig a VII. osztály tanu
lóival karöltve a gimnázium tanári kara végezte.

H ÍR E K
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni* szolgálatot junius Hóban 
ifjú Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

Evanfl. istentisztelet. Vasárnap az ótemp
lomban tót. 10 órától magyar az ujtemplomban 
tótnyelvü istentisztelet.

Róm. kai istentisztelet. Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise. 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakör litánia, szent
beszéd. / . ’ '

Református isteníisztefet Vasárríap dél
előtt 10 órákor isten tisztelet az Árva ház 
dísztermében. Kondorosón minden hónap első' 
vasárnapján.

, Az alispán vitézzé avatása. Á junius 3-i, 
margitszigeti .vitézi avatáson a Kormányzó me
gyénk népszerű alispánját és Pánczél József dr- 
vármegyei főjegyzői vitézekké ütötte.

nem akarunk meghalni, amíg meg nem. látjuk 
a tií‘a Haza feltámadása fölött örvendező,' 
dicskoszoruzott, mosolygó lelki arcotokat. 1 

Ha- testben;nem láthattunk titeket viszont: 
lássuk meg a' Haza nagyságát, dicsőségét,: 
amiért' ti küzdöttetek, szenvedtetek, meghal-' 
tatok, s amiért a mennyei Atya trónusa előtt

■ imádkozik a ti űdvözüll leltetek......  ^
■ Büszkék vegyünk reátok | fiaink ! r Fáj

dalmas léjeltkel iá dicsekedve emlegetjük 
vitézségteket, hősiességteket s a magyar haza
fias erények porondját : önfeláldozásra való 
készségteket 1 1 ■

Ez Alma Mater-szent'falai között 9zit- 
' tótok magatokba azt á szellőmet, amelynek 
jeligéje ez: iaz Isten minden előtt I

Ez az. iskola nevelt titeket gyermekkfii- 
rotokbán férfiakká, egész emberekké, ' akik 

-előtt első és legszentebb volt a Haza; akik 
. előtt nem volt semmi áldozat sem nagy és 
.drága, amelyet meg nem'hoztatok volna a 
legjobb; édesanyáért: a magyar Hazáért.- '

■ Ti ismertétek' és teljesítettétek az Irss e 
parancsát: „Nekünk is kőtelességQnk az 
eleiét odaadni a testvérekért." (1. Ján. 3., 16).

' Áldották legyenek azok fi tanárok, akik 
igy ‘nevelnek a magyar nemzet számára 
hősöket.



Pusztuló fecskék
Tavaly, az egyik szeptembervégi lila alko

nyaiban a Tirreni tenger csodás, ezerszinü va
rázsában gyönyörködtem Capri szigetén, ott a 
Salto di Timberio legendás őrházánál, amikor 
nagylihegve jött telém jó  öreg házigazdám, 
Maestro Renato, a munkából kiöregedett korall- 
halász és frigiai sapkáját kezei között forgatva 
mondotta el, hogy a nagy Duce betiltotta a ma
darak fogdosását. A carabinierik parancsnoka, 
Marchese Dumette aznap adta ki a rendelkezést 
és emiatt az anacapribeli számos kéteshirü egyén 
és társaság kénytelen volt „tisztes" madáriparát 
beszüntetni és más foglalkozás után nézni. Mus
solini, mint később megtudtam, Axel Munthe, a 
tudós caprii remete könyvéből szerzett tudomást 
a már részvénytársaságokba tömörült madará
szok lelketlen munkájáról s azóta a nápolyi és 
palermói luxushotelek menükártyáiról hiányzik 
a töltött fecskepástétom, a J a  Unghereseu és a 
pacsirtapörkölt. A Monté Barbarossa és a Monté 
Solaro lejtőin ma már Hintsenek kifeszitve a 
pihenni vágyó madarakra váró hálók, a meg- 
vakitott rigók egyhangú hívásukkal már nem 
csalogatják a fáradt vándorokat, Capriból már 
nem mennek éneklőmadár-szállitmányok és az 
olasz hajókon sem öldösik le viUamosárammal 
a magyar falvak fecskéit, a magyar ligetek és 
erdők poszátáit és rigóit, a magyar mezők pa
csirtáit és barázdabillegetőit Ha még akadnak 
is kegyetlen madarászok — mert hol nem*akad
nak —  de mégse száz és ezerszámra pusztulnak 
már Jtt sem dalosmadaraink. A nagy Dúcénak 
az uj Olaszország megteremtésében még ilyenre 
is kiterjed a figyelme.

Ez tavaly, a pompás őszelőben történt 
Capriban és azóta én is visszakerültem az Al
földre és újra találkoztam itthon a tavasszal 
hazajött gólyákkal, fecskékkel Sokszor bolyon
gok az alföldi ligetekben, gyakran van alkalmam 
betekinteni a falusi udvarházakba, a tanyák 
udvaraiba és szomorúan kell megállapítanunk, 
hogy a dalos erdők gazdag madárvilágával 
szemben fecskét alig látunk Nagyon ritkán ci
kázik át a levegőn egy-egy villásfarku' magyar 
madár, magyar, mert itt nálunk költ és nem 
látni már esténként csoportosan üldögélni őket 
az orszdgut-menti telefonhuzalokon, mint valaha.

Nagyon megfogyatkoztak .csicsergő fecs
kéink, s ha igy haladunk, nemsokára ritkaság- 
számba megy majd nálunk is a fecske, mint a 
kivesző nemeskócsag. Megfigyeléseim alapján 
szomorúan kell megállapítanom, hogy a fecskék 
pusztulásának, a mi falusi, tanyai népünk az oka.

1 Sok-sok helyen, ahol valamikor gyermek-

ők megértik azt az igazságot, hogy 
ma nekünk a magyar evangélikusoknak 
csak egy oltárunk van, amelyen Istennek 
áldozunk a ezen az egyetlenegy oltáron 
eggyé fonódik, eggyé olvad össze a kettős 
láng: a Haza- és az egyházszeretet lobogó 
lángja, ők megértik, hogy nekünk magya
roknak a világon máshol sehol sincs helyünk, 
nekünk itt kell élnünk és halnunk. E 100 
éves iskola tanárai szivükben hordják ezt 
az igazságot és gyermekeink szivébe oltják 
azt. Ezért adtunk mi magyar evangélikusok 
a világháborúban is aránylag igen sok 
Hőst a Hazának. A mi vérünk folyt a harc
téren a legbővebben I Közülünk vált ki a 
legtöbb vértanul Legnagyobb a mi veszte- 
teségönk; de legnagyobb a mi büszkesé
günk is.

Hulljon le a lepel I
Megáldom ez emlékművet Isten szent 

nevében.
Ércbe öntve itt a hazaszeretet I 
Ragyogjon le Hőseinkre az Isten napja I 
Ragyogjanak a magyar Hősök nevei 

időtlen-időkig I
• Áldás a Hazára 1 
Áldás az emlékműre I 
Áldás a Hősök emlékére!

koromban a fecskefészkek egész sorát láttam a 
nádas házak ereszei alatt, ma egyetlen egyet 
sem találtam. A falusi és tanyai lakosok nemes 
érzelmei úgy látszik megváltoztak az utóbbi évek 
során fecskéink irányában, vagy talán a túlzott 
tisztaságszeretet kerekedett felül bennük. Mert 
ma az a helyzet, hogyha a gazdasszony észre
veszi, hogy fecske készül fészket rakni a ház 
eresze alá, seprűvel veri le a fecske készülő 
családi tűzhelyét. A béres ugyanezt teszi az 
istállóban és azóta, hogy árva lett a fecske 
ezeken a helyeken, talán azért sokasodott meg 
a legyek tömege. A fecskék pedig hajléktalanok, 
biztos fedél és fészek hiányában kétségbeesve 
vándorolnak házról-házra, faluról-falura és emiatt 
leszoknak a költésről, a kicsinyek neveléséről.

És ez talán még kegyetlenebb sors szá
mukra, mintha elpusztultak volna a caprii ma
darászok hálóiban, vagy a tengeri hajók áram
mal telitett huzalain. Ott egykor életüket vesz
tették el, de mindig maradtak, melyek megme
nekülve itthon fészket rakhattak és költhettek. 
De ma a költés idejére válnak hajléktalanokká 
és emiatt meddőkké itthon, hazájukban, a ma
gyar Alfőfdőn.

A pusztuló fecskék ezen szomorú tragédiája 
kell, hogy gondolkodásra késztessen minden 
madárbarátot, de különösen a hivatalos ténye
zőket. Mert ha erre nem jön mielőbb országos 
rendelkezés, felvilágosító propaganda és fokozott 
fecske- és madárvédelmi intézkedés Mussolini 
rendelkezéséhez hasonlóan, úgy nemsokára a 
fecskéről, mint a magyar nép egyik legkedvesebb 
és leghasznosabb kipusztult madaráról fogunk 
majd beszélni, OROSZ IVÁN

Esküvő. Jancsó Mária és Kerényi Tibor 
közs. tanító folyó hó 16-án délelőtt fél 12 órakor 
tartják esküvőjüket a kondorosi ev. templomban. 
(Minden külön értesítés helyett.)

Szarvasi dalköltfi sikere. Az Országos Ma
gyar Dalpártoló Bizottság ezévi dalpályázatán 
pályadijat nyert Jeszenszky József költő és 
nótaszerző három remek dalával, mely a Zene
művészeti Főiskolán, vasárnap este tartott ünne
pélyen a műsorban is helyet foglalt.

Indiai missziónárius Szarvason. Vasárnap 
másodszor látogatja meg Christananda a kiváló 
indiai misszionárius városunkat. Missziói telepé
nek súlyos helyzete arra kényszeritette Christa- 
nandét, hogy újból eljöjjön Európába és meg
kopogtassa az emberek szivét és lelkes beszé
deivel felrázza a lelkiismeretet. Délelőtt a ma
gyarnyelvű istentiszteleten fog angolul beszélni, 
beszédjét a legnagyobb, valószínűség szerint 
báró Podmaniczky Pál dr egyetemi tanár fogja 
magyarul visszaadni. Este 6 órakor a díszte
remben műsoros est keretében Christananda 
ismét beszélni fog. Mindkét alkalommal kegyes 
adományokat kér válságos missziója javára.

Haláleset. Láng Aurél pénzügyi bánya
főtanácsos, a Selmecbányái kir. bányakincstár 
utolsó magyar főnöke 68 éves korában Selmec
bányán elhunyt. Temetésén a soproni m. kir. 
bányászati főiskola, melynek az elhunyt előadója 
is volt és a Magyar Bányászati Egyesület testü
letileg képviseltette magát.' Az elhunytban Wág
ner Géza szarvasi gimn. tanár apósét, gyászolja.

ASPIRIN
TABLETTÁK

A valódiságén ét Jó- 

sig&t a Bayer leereszt 

szavatol, mely minden 

csomagoláson és tab

lettán látható.

Gyógyszertárban kapható.

A gyásznapon
Junius 4

Belefáradtunk a fenyegetőzésbe, a tehetetlen 
haragú fogcsikorgatásba. Szégyeljük már azt a
14 évet, melyet átsirtunk, átsóhajtottunk, metytín 
szavaltunk, lelkesültünk és lelkesítettünk . 
csekély eredménnyel. De az igazságtalanságé a 
megcsúfoltatás érzése nem parázsló, hanem 
lobogó, szikrázó gyűlölet, mely még a2t sem 
veszi észre, hogyha sokáig féktelen, eredményte
lenül akkor nevetséges.

Mi szarvasiak nem tartottunk e gyásznapon 
gyűlést, nem szavaltunk sem fenyegető ökölrá
zással, sem „mea culpa"-val, csupán ökölbe
szorított kézzel, az emlékezésnek, egy késszu- 
rásnyi érzésével a belénk idegzett magyar türe
lemmel bátor, szívós akarattal mely addig. . .  
a feltámadásig szivet-Ielket tipróan feszíti hörgő 
•keblünket. Diákjainknak a tanárikar erre a sötét 
napra szünetet hirdetett; emlékezni, csak arra a 
szóra gondolni: Trianon. . .

Hirtelen halál az autóban. Kóczy Mihály, 
szarvasi szabómester felesége, Janik Erzsébet 
vasárnap a gyomai vásárra ment. Vi&zafelé 
jövet a kocsin rosszul lett és azért egy arrájövő 
autót kért meg, hogy az vigye haza. Kóczyrié 
az autóban szivbénulásban kiszenvedett. Teme
tése nagy részvét mellett kedd délután mént 
végbe. Temetésén a Szarvasi Ipartestület szabó
szakosztálya és a Jézus Szive Szövetség tegjai 
testületileg vettek részt. !

Trianon évfordulója. Kondoros község ösz- 
szes iskoláinak növendékei tanítóinak vezetésé
vel folyó hó 4-én megjelentek a Hősök-szobrá- 
nál, hogy a gyászos évforduló alkalmából ki
fejezést adjanak tiltakozásuknak. Az 'ünnepséget 
a Himnusz eléneklésével vezették be. A gyer
mekek szavalatai után Velky Béla ev. tahitó 
tartott beszédet a többszáz főnyi növendékeknek 
és közönségnek. Az elöljáróság teljes számban 
jelen volt. A gyászos évforduló a Hiszekegy, 
eléneklésével ért véget.

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

KISIPARI TERMÉKEK
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A Szarvasi Öregdiákok emléksorai 
egykori iskolájukról

Lapunk utolsó számában két legtekin
télyesebb öregdiák sorait közöltük, melyeket 
ők a szerkesztőség feladott kérdéseire la
punknak adtak válaszképen. A kérdésünk 
nevezetesen az volt, hogy miben látják ők 
legfőképen ennek az ősi iskolának az érde
mét, kiválóságát, mik azok a tényezők, me
lyek ennyi ragaszkodó lelket tudtak ma is 
visszavarázsolni az egykori Alma Materhez, 
mily szerepet játszott az iskola a jellemala- 
kitás, a munkára-nevelés s a hazafias szel
lem terjesztésében ?

Beszámolónk azonban nem volna teljes, 
ha e már közölt gyöngyszemek mellé oda 
nem füznök Székely Sándor dr kir. ügyész, 
neves költő, kiváló öregdiák véleményét.

„A szarvasi gimnázium kiválóságát ta
náraiban, egykori, ragyogó szellemű igazga
tójában : Benkában látom megtestesítve.

Az ő kiváló tanári karának vezetése 
alatt nemcsak a tudományokban haladhat
tunk, de a Vajda Péter Önképzőkör révén 
a honfiúi érzéseknek, a családi tűzhely me
legének és az emberbaráti szeretetnek csodás 
mélységei tárultak fel lelkem előtt s itt kap
tam szárnyakat költészetemhez.

Ami szépségeket itt szereztem, azok lel
kemben ma is épen élnek.

Áldva legyen az az óra, amely engem 
szarvasi diákká avatott. “

S még nem szólaltatnék a SzÖSz leg
munkásabb tagját: Kemény Gyulát nyug. 
Máv. főfelügyelőt, kinek mai élete szorosan 
egybefonódik a SzÖSz életével és akinek 
munkásságával, agilitásával összefügg a 
szövetség erőteljes fejlődése.

Itt adjuk az ő gyönyörű válaszát :

A mi kedves Alma Materünk kiváló
ságát abban látom, hogy szive volt. Szerető 
édesanyai szive. Nemcsak gondozta, oktatta,

Sondosan nevelte, de szerette is gyermekeit, 
lem,tett különbséget közöttük. Legfeljebb 

csak annyiban, amennyiben az egyik jobb, 
a másik rosszabb volt. De még a rosszab- 
bakkal is úgy bánt, ahogy az elnéző, meg
bocsátó, mentegető édesanya szokott bánni 
rakoncátlan csemetéivel.

Nem ölte meg a diákban idő előtt a 
„gyermek“-et. Nem szorította a szivnélküli 
fegyelem présébe se a lelket, se a szellemet. 
Engedte azt szárnyalni. Ösztökélte, irányította, 
hogy magasan szárnyaljon I

Nemcsak tanított, hanem nevelt is I És 
pedig elsősorban nevelt I Nevelt úgy, hogy 
a diák ne az iskolának, hanem az életnek 
tanuljon és lelke mégis tele legyen idealiz
mussal I Nevelt úgy, hogy a diákból ember 
legyen. Egyszerű, puritán, becsületes legyen, 
és mégis tele önérzettel, ambícióval. Ne le
gyen elbizott. nagyralátó, felfuvalkodott, de 
azért törekedjék mindig, mindig jobb. mindig 
több lenni, mint amennyit már elért.

Emelt fővel járjon az emberek között, 
de ne nézze le embertársát oktalanul és 
hajtsa meg fejét alázatosan Isten előtti És 
tudjon lehajolni, hogy felemelje elesett em
bertársait I

Legyen Hite s lakozzék szivében sze
retet I Imádja, áldja szüleit és váljék hálássá 
a nevelőanya; az Alma Mater iránt.

Szeresse felebarátait és szeresse min
denek felett a Hazát 1

így formált bennünket szemléltető pél
daadással és igazán „Isten képére teremtett" 
emberré!

Szárnyalni tanította szellemünket, meg
acélozta. felvértezte lelkünket, melegséget 
lehelt szivünkbe.

Ezért szeretjük egymást testvérként, 
ezért szeretjük benne az édesanyát és ezért 
zarándokolunk el újra meg újra Szarvasra, 
hogy hálával boruljunk le előtte és kegye
lettel adózzunk azok örökkön áldott emlé
kének, akik mestereink voltaki

Hiszem, hogy utódaink: a jövő nemze
dékei is ugyanezt fogják cselekedni a feltá
madott Nagymagyarországban időtlen-időkig! 

Adja Isten, úgy legyen I

Nyilvános köszönet A gimnázium — az 
iskola lezajlott kettős ünnepsége után — 
hálás köszönetét fejezi ki a következőknek: 
a helybeli Szimfonikus Zenekarnak szives 
közreműködéséért, külön is őszinte köszö
netét mond Havranek Vilmos karnagynak. 
Marsai Emília kisasszonynak és kísérőjének, 
Rohoska Jenő tanítónak szives szereplésükért. 
A Protestáns Leányegylet, valamint a tanító- 
nőképzőintézet dalkarának, Rohoska Jenő 
és V. Szomjas Frigyes, a két dalkar veze
tőjének az ótemplomban énekkel való sze
repléséért. A tanitónőképzőintézet és a polgári 
leányiskola igazgatóságának azért, hogy nö
vendékeit az ünnepségre kivonultatta és ez
által annak fényét emelte. Józsa Mihály 
városi főkertésznek a gimnázium régi és uj 
épületén, valamint az alumneum helyiségében 
végzett szakszerű díszítési munkálataiért és 
a III. és IV. kér. községi óvódák vezetőinek 
nemzeti zászlók átengedéséért, özv. Legyessy 
Sománénak, gróf Bolza Gézának, a Község 
elöljáróságának, a m. kir. állami elemi iskola 
igazgatóságának, özv. Rómer Pálnénak és a 
közs. gazdának. Köszönetét fejezi ki továbbá 
mindazoknak, akik bármilyen néven hozzá
járultak az ünnepségek sikeres lefolyásához. 
Köszönetét fejezi ki Szarvas város megértő, 
közönségének. Köszönetét mond minden 
adományért. Az adományok nyugtázása java
részben a múlt számunkban már megtörtént. 
Most a következő adományokat nyugtatjuk 
és értük a rendezőség köszönetét fejezzük 
ki: Gróf Bolza Pál 20 P, Laudisz Lajos 5 
P, Darida Mihály hentesmester és Perczel 
Jánosné cukrász jég, Nagy Sándor plakátok, 
Bárány Béla vaskereskedő, díszítéshez szük
séges egyes kellékek.

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

Bútort csak megbízható cégnél vásárol
junk. Kopstein bútoráruházban Békéscsaba, 
Andrássy ut 25.

Tornavizsga. A szarvasi állami polgári 
leányiskola junius 9-én. szombaton délután 
5 órai kezdettel tartja tomavizsgáját a Sport
pályán. melyre az érdeklődd közönséget 
tisztelettel meghívja az Igazgatóság.

Fogadalom és igirettitel. Az 584. számú 
Gábor Áron cserkészcsapat vasárnap tartotta 
ujoncavató ünnepélyét az Árvaház udvarán. 
Fogadalmat és ígéretet tett 5 öregcserkész,
9 cserkész és 7 apród.

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

Tavaszi akvarellek
ZENIT 

Az utunk felfelé ivei;
Minden csók, minden vallomás 
A májusunkhoz visz közei

Mindenhol csókba ütközöl,
S  szivünk a tavasz kék egén 
A vágy zenitjén tündököl.

VÁGY
Minden atomra fény szitál ;
Az égbolt aranyoskék.

Minden leány új csókra vár,
S a régit elfeledték

A lomb mélyén álomzene,
S én melegszem szavadnál.

Az árnyékunk is fénylene,
Ha most egy csókot adnál.

PIANO
Most olyan szép vagy és én érzem, 
hogy talán meg se súghatom, 
hogy milyen nagyon is szeretlek 
Az arcunkon a tűz pirul, 
s látod’? Piros tüzesrózsa gyűi 
Most ne parancsolj a szivednek 
hagyd, hogy elöntse milliónyi 
csodás kis boldogság-atóm. . .

. . .  pedig csak drága aranyhajadat simogatom. . .

Ifj. ZERINVÁRY SZILÁRD

Internátusi felvételek. A „Magyar Vasu
tasok Országos Szövetsége4* kezelésében 
Tevő kaposvári Máv. internátusba a jövő 
iskolai évre felvétetnek elemi és középiskolás 
fiuk. Az intézet Kaposvár legegészségesebb 
helyén, a 20 holdas Horthy-parkban fekszik,
4 holdas játszótér, tennisz-, kugli- és jégpálya, 
tornaszerek, meleg zuhanyok. Szakfelügyelet. 
Elemi, reálgimnázium, polgári és felsőkeres
kedelmi iskoláktól öt percnyire. Növendék
létszám : 230. Felvételidij 20 P, ellátási dij 
havi 45—50 P, Egyenruhadij havi 8—12 P. 
Tájékoztatót 40 filléres postabélyeg ellenében 
küld az igazgatóság. (Kaposvár, Németh Ist
ván utca 15.).

Aratógépalkatrészek 
és aratóponyvák,

Mc. Cormlck, Massey Harris, 
Doering, Mllwaukee, Johnston^
gépekhez és mindennemű mezőgazda- 
sági gépalkatrészek, műszaki cikkek és 
olajok legolcsóbb beszerzési forrása :

Zöldhegyi M. István Budapest
VI. Horn Ede ucc« 10.

38 filléres árban már literenként is kapható

RADVÁNY BÉLÁNÁL Szarvason,
L kerfllet, Baaka G jila ntca 110. szám alatt.
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100°/.-ig megakadályozza a
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A Stefánia Szövetség hangversenye
Utolsó két számunkban már hirt adtunjc 

arról, hogy a Stefánia Szövetség a világszerte 
dúló válság folyományaképen a reá is zudült 
gazdasági krízis kényszerítő követelménye gya* 
nánt megragad minden alkalmat, hogymegcsök- 
kentett jövedelmeit eredeti nagyságukra növelje 
és ezek birtokában eleget tehessen jó szívvel 
vállalt nehéz szerepének, a szegény magyar 
anyák és azok csecsemői gondozása nemes fel
adatának. így jutott arra a gondolatra, hogy az 
<előző években fényes erkölcsi és megfelelő 
-anyagi sikerrel megrendezett hangversenyeit ez
idén sem hagyja el és ezek révén amellett, 
hogy emberbaráti kötelességét teljesíti, még magas 
műélvezethez is juttatja városunk zenekedvelő 
közönségét. Utolsó számunk megjelenése idején 
a hangverseny pontos műsorát még nem tud
hattuk és azért közlésünkbe bizonyos feltevések 
alapján téves adatok kerültek bele. Ma azonban 
már a végleges és biztos műsor birtokában va
gyunk, mely a következő; l. Kéler: Magyar
vígjáték-nyitány. Előadja a Szarvasi Szimfonikus 
Zenekar. Vezényel Havranek Vilmos. 2. a) Liszt: 
U penseroso (A gondolkodó), b) Liszt: Sursum 
Corda. Zongorán előadja Laurisin Miklós, a 
budapesti Zeneművészeti Főiskola tanára. 3. 
Strauss: Kékduna keringő. Táncolják Szalay
Karola és Kőszeghy Ferenc, a qi. kir. Operaház 
■balett-táncművészei. 4. a) Halevy: Zsidónő c. 
operából Brogni bíboros imája, b) Mozart: Va- 
Tézsfuvolá c. operából Sarastro áriája, c) Mas- 
senet: Elégia. Énekli Koréh Endre, a m. kir. 
Operaház művésze. Zongorán kiséri : Laurisin 
Miklós zongoraművész. Szünet. 5. Liszt: Ober- 
mann völgye. Zongorán előadja Laurisin Miklós.
6. Mályvácska c. balettből csárdásjelenet. Tán
colják : Szalay Karola és Kőszeghy Ferenc. 7. 
Magyar itátákat éhekekKoíéh^ Endre ^líigányki- 
sérettel. 8. Strauss: Cigánybáró egyveleg. Elő
adja a Szarvasi Szimfónikus Zenekar. ' .. -

KIE-táborozás a Körös partján
Pár évvel ezelőtt mozgalom indult .meg az 

iskolából kilépett fiuk egyesületbe tömörítésére. 
Az egyesület céljául tűzte ki, hogy a 10— 12 
éves fiuk továbbra is istenes és hazafias ne
velést nyeljenek. A mozgalom lassan országossá 
lelt.siríbjd minden községben alakultak csoportjai. 
Eredményes munkáját legjobban az mutatja, 
hogy ma már táborba hivja tagjait, s a szabad 
természetben akarj? hirdetni számukra az igét 
A KIÉ az idén Szarvason táborozik. A tábo
rozás 5 napig tart s igén változatos napirende
ket állított Össze a rendezőség a téborozók ré
szére. T^bprparapcsnok Krón Ferenc árváátya 
lelkész. A tábor programpontjaiban helyet fog
lalnak a különböző tárgyakkal foglalkozó be
szédek, melyeknek igen jónevü lelkészek, taná
rok lesznek az előadói. Mint előadók szerepelnek 
Szarvasról: Bartos Pál, Kellő Gusztáv evang. 
lelkészek, Korim Kálmán, Szlovák Miklós ev. 
vallástanárok, Páter Károly és Kachelrpann Kurt 
gazd. tanárok. Részvételi dij 5 pengő. Jelentke
zési -lapokkal Krón Ferenc áll- a jelentkezők 
rendelkezésére. Bővebb felvilágosítások a jelent
kezési lapon. A táborozás jun. 23—28-ig* tart.

A rádió-autó Szarvason. A rádiópropogonda- 
autó junius 9-én, szombaton délután 6 'órakor 
Szarvasra érkezik és a Piac-téren egy óiéig tartó 
térzenét fog adni. Ezalatt az autó felszerelése i3 
megtekinthető. Uj előfizetők« kik az autónál je
lentkeznek, egy havi díjkedvezményt kapnak és 
a folyó hónapban tartandó táigyaorsjátékon is 
résztvehetnek. Akik tehát egy havi díjkedvez
ménnyel óhajtanak mint uj előfizetők belépni, 
az autónál levő megbízottnál jelentkezzenek. 
Felhívjuk a nagyközönség figyelmét a propaganda
autó nagyszerű műsorára, miéit is kéijük, hogy 
minél számosabban jelenjen meg.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

ségben csak az ország legnagyobb lak- 
berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

K0 PSTE1 H
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út25.

A főispán körútja Szarvason. A hét elején 
Korossy György dr főispán a térméskárok hely
színi megái lapitósa céljából a szarvasi járás 
egyes részeit megtekintette és egyidejűleg Szarvason 
hivatalvizsgálatot is tartott.

Tanitói szolgálati jubileum,. Molnár László 
a Szarvas községi elemi iskolák igazgatója ebben 
az évben tölti be tanitói szolgálatának 25-ik 
esztendejét. Tanitótársai, barátki ebből az alka
lomból tiszteletére pénteken, junius hó 8-án az 
Erzsébet-ligeti vendéglőben társasvácsorát rendez
nek. A vacsora ideje esti 8.óra, dija 1 pengő. 
Előjegyzéseket* átvesz JahówrayY GyÖrgy tanitó.

Miniszteri bizottság városunkban. Szarvas 
nagyközség háztartásának, ügyvitelének és gaz
daságának felülvizsgálására, ellenőrzésére és 
tanulmányozására május' hó; 26-tól fogva egy 
miniszteri bizottság időzik, melynek vezetője 
Gálfy Imre dr miniszteri titkár. A bizottság csü
törtökön, junius hé 7-én a középfokú gazdasági 
tanintézet bikazugi tangazdaságát is megtekintette.

Chován-émlékverseny Szarvason. Kedden 
a gimnázium tanácstermében egy alkalmi bizott- 

| ság értekezletet tartott, mely a fővárosban ősszel 
! rendezett Chovén-hangverseny . Szarvason való 
-megismétlését határozta el, hogy ezzel Chován 
^Kálmán zeneszerző emlékének adózzon az ő 
( szülővárosában. A rendezőség Horváth Dezső 
dr. a • Szarvasi Öregdiákok Szövetségének titkára 
vezetése mellett —" budapesti művészek közre- 

: működésével — a hangverseny időpontját 
októberre tervezi.

Névmagyarosítások. Kőhler György gazd. 
gyakornok wKelecsényi“-re, Kozsuch András 
„Kőváriéra, Dauda Sámuel '„■páloŝ -ra, Mold 
Béla „Moldvaiéra, Skorka András „Szigetváriéra 
magyarosították nevüket belügyminiszteri enge
déllyel

Közismert az Aspirjn-tafaletták fájdalom
csillapító hatása minden meghűléses megbetege
désnél. De nem mindenki tudja, hogy hamisit- 

. vényok is vannak forgalomban és gyakran pót
szereket is kínálnak megvételre;'Hogy magunkat 
káros utóhatásoktól megóvjuk, ügyeljünk Aspirin 

tabletták vásárlásánál mindig az eredeti „Báyer" 
csomagolásra (a zöld szalaggal) mert csak ebben 
kerülnek forgalomba az eredeti tabletták.

Az tfcsödi Önkéntes TOzottóegylet kerti 
Qimep&lye. Vasárnap nagyszabású kerti ünne
pélyre készülnek az öcsödi tűzoltók karöltve az 
Iparos dalárdával. A nagy (ünnepség gazdag 
műsorát kitöltik a tűzoltók gyakorlatai, tréfák« 
meglepetések, sétahajózás a Körösön, kugliver
seny, a Dalárda hangverseny^, a kunszentmár
toni tüzoltózenekar számai s a szarvasi'584/sz. 
„Gábor Áron" cserkészcsapat közreműködése.

Évzáróvizsgák. Kondoroson az évzáró
vizsgák junius hó 4-én kezdődtek az ev. egy
házi iskolákban Szelényi János körlelkész, esp. 
tanfelügyelő elnöklete alatt. A vizsgák sikere 
meg volt. Czirbusz Endre ev. tanító növendékei 
vizsgáján a körlelkész a szeretett és elismeréssel 
vett búcsút Czirbusz Endrétől, aki 40. évi szol
gálata után nyugalomba vonul.

Cséplögéptulajdonosok figyelmébe. Az elöl
járóság értesíti a cséplőgéptulajdonosokat, hogy 
mentőszekrényeiket junius hö folyamán a ren
delési órák alatt dr Déri Henrik járási tiszti or-

- vosnál.vagy r Molnár János kézség!-ügyvezető1 
orvosnál* mutassák bev A nyert igazolvány meg
őrzendő, n\ert a cséplés alatt ellenőrzik a men
tőszekrényt.

Trianoni megemlékezés. A szarvasi ev. 
egyház elemi iskoláinak vizsgái most folytak le. 
Trianon évfordulójának napiján, junius 4-én az 
ev. ujtemplomban Frankó Mihály tanítványainak 
vizsgáján Zoltán Emil nagyszénás! ev. lelkész, 
vizsgabiztos lángoló magyarságából "áradt be-" 
szédben emlékezett meg a trianoni szerződés 
igazságtalanságairól, A rögtönzött hazafias ün
nepség a gyermekek és szülők áhitatos'érzélméit 
váltotta.ki. v

Mit vessünk az aszálykár ellensúlyozására. 
Egy gyakorlati gazda tokából kaptuk az alábbiig 
tanácsot: Amilyen nedvesnek ígérkezik az idei 
nyár, a gazda a rossz árpatermést pótolhatja 
azzal, hogy földjébe .aleáratés után kölest vet« 
mely minden tekintetben ugyanazt a szolgálatot 
teszi, mint az árpa és holdanként! termése még 
nagy szárazság esetén is eléri a -10 mázsát

Óvódai évzáró ünnepélyek. Junius 9-én, 
szombaton délután az I. és ll.^ kerületi óvóda 
tartja meg szokásos évzáró ünnepélyét. ;

Anyakönyvi hírek
Születtek : Gyurcsik András fia .Jtáp?,. 

.Tusjak Pál Ha Jjános. ifi. Terhes István, léfoya.V 
Judit, Sonkoly Mátyás fia Mátyás, Szentesi 
Lajos leánya Mária, Borgulya András fia, 
László. Zsabka _ György; leányai -Erzsébet, 
Filyó János leánya Mária-Zsuzsanna.

Házasságot kötöttek: Klocka Sámuel' 
Poljóka Annával, Nyerges János Gráfik Zsu
zsannával.

Elhaltak: Károlyi Lajos 36 éves, Zube- 
recz János 83 éves, Filip Mária 8 hónapos. 
Farkas Jánosné 59 éves, Vaskor Mária 15 
napos. Rómer Mihály 65 éves, Csicsely Pálné 
51 éves, Sechna Zsuzsanna 1 ^ves. Pekár 
János 75 éves, Cesznak Judit 63 éves.



Köszönetnyilvánítás *
Mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, 

szomszédoknak, a Szarvasi Ipartestület vezető
ségének, a szabószakosztály és a Jézus Szive 
Szövetség tagjainak, kik drága feleségem teme
tésén résztvettek és ezzel, valamint koszorúk és 
csokrok küldésével fájdalmam enyhíteni igyekez
tek, ezúton mondok őszinte és hálás köszönetét.

Szarvas, 1934. junius 6.
Kóczy Mihály

A magyar tanoncoktatás félszázados év

fordulója. A magyar tanoncoktatás történeté
nek nevezetes évfordulója van a most folyó 
évben. Most van ötven éve, hogy az ország
gyűlés — számos európai nemzetet meg
előzve — törvénybeiktatta Magyarorszégon 
az iparos- és kereskedőpályára készülő ifjú
ság kötelező továbbiskolázását az akkor 
megszervezett tanonciskolák keretében. Az 
ötvenéves évforduló alkalmából a magyar 
tanoncoktatás félszázados múltját, jelenét és 
jövő fejlesztésének terveit nagyszabású or
szágos tanoncügyi kiállítás keretében fogják 
bemutatni a nagyközönségnek a budapesti 
Városligeti Iparcsarnokban. A kiállítás junius
16-án nyílik még és kilenc napon át lesz 
nyitva. Minden nagyobb vidéki városból 
kulturvonatok indulnak az országos tanonc
ügyi kiállításra. A kuiturvonatpkra a városok 
iparostanonciskoláinak igazgatóságainál kell 
jelentkezni, ahol részletes felvilágosítással 
szolgálnak minden kiállitásügyi kérdésben.

Az aszálykárokat határunkban maga a 
miniszter tekinti meg. A békésmegyei gazdasági 
egyesület kiküldöttje által két héttel ezelőtt a 
községháza tanácstermébe összehívott gazda- 
értekezlet a beérkezett panaszok alapján meg
állapította, hogy Szarvas különlegesen sokat 
szenvedett a hosszantartó szárazságtól. A károk 
felbecsülhetetlen nagyságára a földművelésügyi 
miniszter figyelmét Tóth Pál dr képviselőnk sze
mélyesen hivla fel és e bejelentés közvetlen 
folyományaképpen Kállay Miklós miniszter szom
baton, e hó 9-én autón utazza be Öcsöd, Szent- 
andrás, Szarvas és Endröd határait, hogy sze
mélyes tapasztalatai révén meggzőződjön a szá
razság okozta mérhetetlen nagy károkról. A 
köbben megváltás gyanánt jött eső a gabona- 
nejnüek feljavításában már nem igen fogja 
éreztetni hatását, de a kapásoknál és igy a 
tengerinél sokat segít és azoknak további erő
teljes fejlődését biztosítja.

Tanaiét felvesz RĐCH .vaskereskedő.

41 unuft.evnBDCLflMencsvczrTűPDtciafti
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f. 
Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 

fák permetezésére.
Az összes p^rm etezőszer^k gyári. áum, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb. áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL Üzletében.

Permetezőgépek kölcsön-kaphatók.

Helybeli gabonaárak
B ú z a ............. —'------ 11’—
Tengeri . . . .  —'--- 9’50
Árpa . . . . .  —‘--- 11‘—
Zab . . . . .  . -----1150

S P O R T

Másodosztálya bajnokság jóváírással
A sport történetében szinte egyedülálló „rekordot" 

éllilott fel a mezőberényi Textil. Ez a rekord abban 
áll, hogy egy hét leforgása alatt 11 bajnoki pontot 
szerzett, noha ezalatt az egy hét alatt csak három mér
kőzése volt. Az történt, hogy az országos fellebbviteli 
bizottság javárairta azt a három pontot, melyet a 
Bocskay hódított el tőle nyilt mérkőzésen, ebben a sze
zonban. A jóváírás azon a cimen történt, hogy mikor 
ezek a mérkőzések lefolytak, a Bocskay játékjoga fel 
volt függesztve, mivel szövetségidij-hátralékban volt. 
Hogy a szövetség azokra az egyesületekre büntetést szab 
ki, melyek nem tesznek eleget fizetési kötelettségüknek 
még valahogy rendben volna, de hogy a büntetéskép 
elvett pontokat annak az egyesületnek a javára irja, 
amelyik a porondon képtelen volt azokat megszerezni, 
valahogy visszás állapot. Talán ez a jóváírási manőver 
nem is volna olyan felháborító; ha ezzel csupán a 
hátralékban lévő egyesületet sújtaná a szövetség. De 
lesújt ugyanakkor egy harmadikra is, amelyik óriási 
küzdelmek árán felverekszi magát az első helyre, azzal, 
hogy az ilyen „potya*4 pontokkal azt az egyesületet 
helyezi elébe, amelyik nem volt képes az elsőségért 
megküzdeni A szenvedő haimadik ezúttal a Turul, 
akit most a fénti módon birt megelőzni a Textil — 
remélhetőleg ez az intézkdése a szövetségnek nem 
végérvényes — a jóváírási akció jóvoltából. Az ilyen 
intézkedések semmicsctre sem lesznek hasznára az 
amatőr sportnak. —s

Gazdiszok—Mezőiari Re£ Gimnáihun 2 11 Biró * Magyar

A Gazdasági Tanintézet futballcsapata Űrnapján in- 
tézetközötti mérkőzést játszott Mezőtúron a Ref. Gim
názium csapatával és azt szép játékban 2:1 arányban 
legyőzte,

Bocskay—GySC 1 s 0 (0 :0 ) Biró t Lővy 1L o. bajnoki

A Bocskay vasárnap játszotta le ebben a szezonban 
utolsó bajnoki mérkőzését a Gyomai SC-vel. Az egész 
mérkőzés alatt a Bocskay volt fölényben, de a csatárok 
annyira indiszponállak voltak, hogy a gólhelyzeteket 
kihagyták: A mérkőzés egyetlen és egyben győztes 
gólját Berták lőtte a második félidő 42. percében. A 
Bocskay védelem jól megállotta a helyét.

A Bocskay vasárnap idehaza játszik MAFC-kupa 
mérkőzést a MAFC-cal, a Tomi pedig Gyomán játssza 
utolsó bajnoki mérkőzését ja szezonban a GySC-vel.

M. Törekvés—Kondorosi TE 3 :0  (2*0) Biró: Boros

A kondorosi TE vasárnap vereséget szenvedett Me- 
zőberényben a Törekvéstől 3 :0  arányban. A vereség
hez negvban hozzájárult az erősen felázott pálya és 
hogy a kondorosiak kapusa játékközben megsérült és 
kénytelen volt kiállni.

A KoTE vasárnap újra Mezőberényben játszik a 
Textillel bajnoki mérkőzést.

Szerkesztői Szenetek
Kéziratokat nem Őrzőnk meg és nem adunk vissza.

Dr.K* G. Bodapesk A 100 évre való szép visszaem
lékezést, mivel azt méltó helyére: vonal alá kívánjuk 
helyezni, a jöyő számunkban közöljük.

Kim* Saját megáltapitásunk és a rendezőség meg
számlálása alapján az ünnepségeken megjelent öreg
diákok száma 165 volt. A SzÖSz összes tagjainak száma 
múltkori közlésünknél is nagyobb és az ügyvezető- tit
kár szerint az idei majálison beiratkozottakkal már túl
lépte a 800-at.

KBrSspariL A centenáriumi ünnepségekkel kapcsola
tosan és az öregdiákok tekintélyes hada révén junius 
első napjaiban a fővárosi lapok foglalkoztak Szarvassal. 
Állításunk igazolást nyert. S ide iktatjuk az egyik fő
városi lap munkatársának véleményét is, aki azt mondta, 
hogy 6 ily fegyelmezettséget és ekkora egyetértő barát
ságot még nem tapasztalt diákok között A majális és 
az ünnepségek megrendezése szerinte mintaszerű volt 
és attól a naptól fogva egészen más véleménye van 
Szarvasról.

K. Gy. Az aktuális cikk kivonatát kívánságának meg? 
felelően hir alakjában hozzuk, mert annak beérkezé
sekor lapunk már megtel L A cikket azonban a jövő 
számban (teljes egészében közöljük.

IT űV ikC ikk  augusztus hó 1-ére két jó- 
l i C í v a U k  megjelenésű fiatal keresztény 
.kiszolgáló segédet textil és konfekció szak
mában, akik a fővárosban alkalmazva voltak. 
Női divatáru szakmából kiszolgálásban jártas 

hölgy julius hó 1-ére felvétetik, 
írásbeli ajánlatok beküldendők:

;KÓCZY LAJOS cégkez, SZARVAS«

T « i n r f £ r i l i f a l c ‘ ( °  legelterjedtebb ma
i l  U l l U C I  U j j a ™  gyarkézimunktt-újság.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld'Budapest, IV. kerület Szervita-tér 8. szám

Kóczy Lajos divatárukereskedő 
közleménye

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

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

önnek is szüksége van 
egy jó

írógépre!
Nagy raktár uj és használt 
REM1NGTON. 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 ú r
Telefonszám: 59

APRÓ H IRD ETÉSEK
Apróhirdetés egy sző 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb 'hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I.. Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányérus. KON

DOROSON Velky Béla taniló.

. Helyszűke miatt eladó egyv márkás Jós, 
Schneider, Wien gyártmányú, acélmechani- 
kóju koncert-zongora. Ár és egyéb feltételek 
megtudhatók e lap kiadóhivatalában.______

. Használt bútorok eladók I. kér. 221. sz. alatt.

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

. Eladó egy alig használt 7 darabból álló 
modem keményfa hálószoba 2 darab "ágy
betéttel. Megtekinteni lehet Jánosik asztalos* 
nál a kórházzal szemben.

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

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

. Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek'bútorozva is. Érdek* 
lődni lehet i., 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, 111. kér.; 83. szám. _____

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

• Méret után férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnék Vostyár 
Rózsinál,11.' kerület. Arany János u. 169. sz.

. • Szalóngamitura olcsón eladó. Érdeklődni: 
lehet .a. kiadóhivatalban.

: r« U *  ptrkwzt* «• U atti N A G Y  sA nD 4>R  
N ttiuM i a Szarral KlxISm Njm d*é* bdkfaAM I* 

lalit «yo»dJJifcÜ,L, H*rtky NftM* ut i. mim.


