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Évfordulón
Egy esztendeje, hogy a nemzeti 

egység gondolata, mint minden ma
gyart egybeölelni szándékozó új moz
galom, elindult hódító útjára. Csupán 
egyetlen esztendő áll mögöttünk, moz
galmas munkában eltelt tizenkét hó
nap, melynek eredményei máris mu
tatkoznak.

Ezalatt az idő alatt ugyanis kitűnt, 
hogy a nemzeti egység mozgalma 
túlnőtt a pártkereteken, nem aagelvá- 
lasztó, magyart a magyarral szembe
helyező eszmék hirdetője, hanem 
társadalmi, felekezeti és foglalkozási 
megkülönböztetés nélkül egységbe tö
möríti mindazokat, akiknek szíve a 
haza jobb sorsáért dobog. Ebben rej
lik a nemzeti szolidaritás gondolata, 
amely felismerte, hogy a magyar 
nemzet sajkája, a világ tengersok ba
jának hullámain vergődve, soha révbe 
nem juthat, ha a matrózlázadások, 
egyenetlenségek,pártoskodás, huza-vo- 
na s ha az egymás elleni békétlenség 
szelleme tölti el a lelkeket.

Egy esztendeje hirdetjük falun és 
városon, hogy nincs különbség ma
gyar és magyar 'között, mert egyfor
mán fiai vagyunk e hazának és test
vérei egymásnak. Ma jobban, mint 
bármikor, szüksége van a hazának 
a nemzet minden tagjára. Nem nél
külözhetjük a szántó-vető ember dol
gos kezét épúgy, mint a munkásét és 
iparosét, de nem nélkülözhetjük a 
kereskedő fürgeségét s legfőképpen 
a nemzet irányítására hivatott, képzett 
és tanult osztályét. Mindenkinek meg 
kell állania a helyét a maga munka- 
területén és senkinek sem szabad 
lebecsülnie mások munkáját. Ezt hir
detjük egy esztendő óta, szolgálva az 
öncélú nemzeti politika egyik legfőbb 
követelményét: a magyar sorsközös
ség parancsszavának engedelmeskedő 
reálpolitika szükségességét.

Történelmi idők kényszerítenek 
bennünket a nemzeti egység megvaló
sítására s ezalól a kényszefúség alól 
nem vonhatja ki magát senki közü
lünk. Lehetnek eltérő vélemények 
közöttünk, lényegtelen, másodrangú 
kérdésekben, de abban, ami a nemzet 
fejlődését elősegíti s a jövőre nézve 
mindnyájunknak életet ad, mint pél
dául az ország függetlenségének fenn
tartása és biztosítása — ezekben a 
kérdésekben egymástól el nem külö
nülhetünk. Csak a rövidlátó s az or
szág valódi hejyzetét fel nem ismerő 
politika hirdethet olyan eszméket s

követelheti olyan célok megvalósítását, 
amelyek nem időszerűek s mint ilye
nek, nem feküsznek a cselekvést 
igénylő problémák gyújtópontjában.

Tagadhatatlan, hogy vannak prob
lémák, amelyek tekintetében nincs 
egy véleményen‘minden magyar, sőt, 
talán ezek a problémák szembe is 
tudnák állítani egymással a nemzet 
tagjait. Ezek azonban — mint pél
dául a királykérdés — nem olyan 
természetűek, hogy azok miatt a nem
zet legértékesebb rétegei szembeke
rüljenek egymással, amikor a helyzet 
egyébként is az, hogy azok megol
dása ma csaknem teljes lehetetlenség 
s így a reájuk fordított erő oknélkül 
elvonná a nemzet energiáját azok 
felől a problémák felől, amelyek meg
oldása nem tűr halasztást, mert tőlük 
a nemzet egzisztenciájg, boldogulása 
függ.

A legfontosabb magyar kérdés 
a revízió ügye,' amelynél? érdekében 
el nem lankadó, rendületlen harcot 
kell vívnunk. Hogy azonban a revíziót 
elérjük, ehhez revizióképessé kell 
tenni a nemzetet, ami azt jelenti, hogy 
végre kell hajtani az ország és a 
nemzet belső szerkezetén mindazokat 
a változásokat, amelyek minden ma
gyar számára lehetővé teszik a nyu
godt és biztos életet, az egyetlen jog 
és egyetlen igazság alapján. Ez a 
követelmény olyan reformpolitika szük
ségességét veti fel, amely reformpoli
tika nagy feladataival — választójogi 
reform, a telepítés kérdése, közigaz
gatási reform, a hitbizományi reform 
stb. — feltétlenül szembe kell néz
nünk s azokat sikeresen megoldani 
csak akkor tudjuk, hogyha a feladat 
tok mindegyike mögött céljaiban s 
törekvéseiben egységes nemzet áll.

Nem követne-e el helyrehozha

tatlan, öngyilkos politikát ez a nem
zedék, ha keresztültekintene az egy
séges gondolkozást biztosító s a 
nemzet élete szempontjából mindennél 
lényegesebb problémákon s ahelyett 
hogy közös erővel ezen a téren ma
radandó alkotásokat tenne, hatása 
az egyetemes magyar érdekre nézve 
maradéktalanul pusztító, romboló, te-: 
hát veszedelmes volna.

Ismételjük?: a történelem kény
szerítő ereje nyújtja számunkra a 
nemzet . életéhez elengedhetetlenül 
szükséges eszközöket, amikor azt kö*- 
veteli, hogy a bomlott kéve helyett 
szorosrakötött kéve módjára álljon 
a magyar nemzet a Dunamedencébén. 
Ha egy akarással és szent elhatáro
zással vezérelve megyünk történelmi 
utunkon előre, elérjük azt a célt, 
amiért a mai magyarságnak küzdenie 
nemcsak a saját jól fel forgott érdeke, 
de a történelem parancsa alapján is 
kötelessége.

A nemzeti egység zászlaja dia
dalmasan kibontva leng Csonka-Ma- 
gyarország legkisebb községeiben s 
tanyaházai köpött is. Azok, akik hir
detni kezdték a nemzeti egység zász
laja által szimbolizált, minden magyart 
egybefoglaló gondolatokat, egyetlen 
esztendő munkája után is nemes, jó 
érzésekkél eltelve láthatják az elért 
eredmények sikerét, amelyen felbuz
dulva bizakodással, felemelt, bátor 
fővel tekinthetnek a nemzeti egység 
gondolatának teljes diadala felé.

Egy évvel ezelőtt bontotta ki zász
laját ez az új, honépítő mozgalom az 
ország minden községében. Már az 
első év is a siker és az egység gon
dolatának diadalesztendeje volt.

Tovább tehát előre I A biztos 
célig.

A mezőgazdasági szakoktatás 
országos igazgatóiiértekezlete Szarvason

A m.‘kir. földművelésügyi minisztérium 
fennhatósága alatt álló közép- és alsófokú 
gazdasági szakoktatási intézmények igazgatói
nak III. országos tanulmányi értekezlete a na
pokban folyt le Szarvason a Tessedik Sámuel 
Középfokú Gazdasági Tanintézetben.

Az értekezleten a m. kir. földművelés
ügyi minisztérium részéről résztvett Czvetko- 
vits Ferenc dr miniszteri tanácsos, a gazdasági 
szakoktatási ügyosztály vezetője és a gazdasági 
szakoktatási ügyosztály több tagja Az értekezletre 
összesereglettek az ország minden részéről a gaz
dasági szakiskolák igazgatói, mintegy harmincan.

A vendégek nagy része pénteken este 
érkezett Szarvasra, amikor is este a gazdasági 
tanintézet ifjúsága lampionos szerenádot ren
dezett Czvetkovits Ferenc min. fanáesos és a 
megjelent Igazgatók tiszteletére. Az ifjúság 
üdvözletét Czvetkovits Ferenc dr köszönte 
meg magasan szárnyaló buzdító beszédben.

Az értekezlet szombaton reggel kezdődött 
Suhajda Tibor téli gazdasági iskolai szak- 
felügyelő elnöklete mellett. A négy napon át 
délelőtt-délután tartó tárgyalásokon az értekez
let magas színvonalú vitákban megtárgyalta á 
mezőgazdasági szakoktatás összes aktuális prob~



lémáit. Tárgyalás alá kerültek a mezőgazdasági 

iskolaügyre vonatkozó javaslatok, különféle 

agrár^edagógíai kérdésék, az iskolák tangaž- 

daságait érintő ügyek és egyéb tanitásügyi 

javaslatok és felmerült eszmék. Az értekezlet 

értékes munkájának célja: minél eredménye

sebbé fejleszteni a magyar gazdatársadalom 

szaktudását.

Az értekezleten megjelent vendégek szom

baton délután megtekintették a gazdasági tan

intézet sárgulási felvonulását és este majdnem 

teljes létszámban megjelentek as Erzsébet

ligetben a tanintézet sárgulási ünnepélyén.

A vasárnap délutánt a vendégek a gaz

dasági tanintézet bikazugi gazdaságának tanul

mányozására fordították. Kint a gazdaságban 

Csabai Kálmán a tanintézet igazgatója ismer

tette a gazdaság történetét és fejlődését, majd 

Gábos Dénes dr gazd. tanárt, a gazdaság ve

zetője a gazdaság üzeméről, kiváló tehenésze

téről és országos viszonylatban is elsőrangú 

mangalicatenyészetéről tartott előadást. A gaz

daság alapos megszemlélése után Páter Károly 

gazd. tanár, oki. vegyészmérnök tartott rövid 

előadást a gazdaság talajviszonyairól, különös 

tekintettel a szikes talajokra és azok javítására.

Hétfőn délután 6 órakor az értekezlet 

tagjai megszemlélték a tanintézet kertészetét 

és kísérleti terét, majd Misák István grófi 

fökertész kalauzolása mellett bejárták a Pepi

kertet és megtekintették annak botanikai rit

kaságait

Kedden délután az értekezlet teljes lét

számmal felkereste Tessedik Sámuel sitját, 

hol Csabai Kálmán igazgató ismertette Tessedik 

életét és munkásságát. Ezután Czvetkovits Fe

renc min. tanácsos rövid* kegyeletes beszéd 

kíséretében megkoszorúzta- a,, mezőgazdasági 

szakoktatás nagy úttörőjének a sírját.

h í r e k
Felfedezték a kilencvenharmadik elemet

Enrico Fermi, római egyetemi tanár, hosz- 
spí évek fáradozása uídn felfedezte a kilencven- 
harmadik elemei. Az új elemnek, melynek „ke-

Száz év
. Részletek a szarvasi Vajda Péter gimná
zium százados ünnepére irt visszaemlé
kezésből.

Irta  sdr Kemény Gftbor
II.

Mit idézzünk fel exmek a százharminc 
évnek történetéből: azt a meghatóan romantikus 
állapotot, melyben tanárok és tanulók a tanter
mekbe állított boglyakemencék melleit végezték 
munkájukat? Vagy felidézzük Benka Ádémol, 
ki pebagógiai buzgalmával a tanulók szamát 
rövid idő alatt a négyszeresére emelte.? Megem
lítsük a Wenckheim és á  Bolza családokat, kik 
a herényi alapítást s. a Szarvasra való áttelepí
tést is oly megértóen pártolták? Megemlítsük a 
tántervekben mégnyilatkozó nemzeti szellemet, 
ril'ety a legtisztább - progressziót jelentette ? Vagy 
felidézzük a hatalom túlkapásait, mely tanszé
kétől akarta megfosztani azt a Vajda Pétert, ki 
Erkölcsi Beszédéi során oly prófétikus hittel hir
dette a magyarság világhivatását?

Nincs mód arra, hogy az iskola életének 
részletét végigkísérjük. Az intézet fennállása és 
mai állapota bizonyítja, hogy az alkotás vihar- 
álló volt. Az anyag és hatalom lenyűgöző sú
lyával mindig szembe tudta állítani a szellem 
erejét.

Mikor én és az én kis diáktársaim átlép
tük, ennek az iskolának a küszöbét, akkor már

resztnevét*, még nem ismerjük, az a tulajdonsága, 
hogy rövid idő iniatt hatalmas tömegeket lehet vele 
elpusztítani, tehát* háborús célokat szolgálhat. íme, 
égy újabb lépése a tudománynak, mely nem a 
békés, boldog életet, hanem a  pusztulást, a há
borút eredményezheti. íme egy újabb tudós, aki 
mint Nobel, élete egész munkásságával az em
beriség pusztulását hozza létre, végeredményben. 
Tragikus sorsa ez a tudósoknak és tragikus hi
vatása a tudománynak, hogy minden úttörő mun
kája inkább az emberiség ve$ztét, mint boídogu- 
lását jelenti. Mendelejeff jóslata lassan teljese
désbe megy. Már c$$k egy elem létezését nem 
ismeri a tudomány, melyet a nagy orosz fizikus 
megjövendölt: a kilencvennegyediket. Vájjon szük
ség lesz-e arra ? Vőjjon nem a tudomány 
gyilkolja e ' meg az életet . a földön ? Jog
gal felvethetők ezek * a kérdések akkor, amikor 
egg újabb elem pusztiió hatásáról hátborzongató 
hireket hallunk a Népszövetség köpenyege alatt 
folyó lázas világfegyverkezés idejében. Nem jut e 
eszünkbe a Biblia próféciája: „. . . és lesz idő, 
amikor az emberek okossága az eget ostromolja 
és akkor jő el a vég .. ? Nem haladunk-e ro
hamosan efelé a vég felé? Hiszen a Hallei-üstö- 
kös megjelenése óta* rengeteg szekta működik, 
mely a tudomány előretörésével szemben a val
lásos, egyszerű, békés vmberi élet hasznát pré
dikálja, mely bibliakutatásaival, fanatikus val
lásosságával makacsul hirdeti a Bibliából meg
jövendölt véget: „az idő közel vagyon \ Nem 
nekik lesz e igazuk, az „essenusoknaku ? Mert az 
emberiséget gyógyítani kell. Ki kell kúrálni a 
háborús mániából, amely a középkorban, az. ó- 
korban életösztön és hálás eszmék szülője volt, 
ma pedig ragály, amely gyilkosává lesz nemze
teknek, földrészeknek,s ki tudja ?, tán az egész világ
nak. Mert ma nem a ua//ds,i;G0y hazafiságeszköze 
a háború, hanem az emberi gőgt a világhatalmi 
vágy, a mefisztói romboló mánia célját szol
gálja. És ennek gátat vetni a vallás, az emberi 
jótulajdonságok nem tudnak. „Nép támad, nép 
éllen, ország örsz,ág\ elleni. . .  és ráfogunk jönni, 
hogy János Jelentéseinek magyarázata van, hogy 
az, -7 mint egyházi vélemények is hirdették — 
nem jfantázia, /^sék^^ess^e ,ki ezl taz elmél
kedést a tudomány akkor, amikor Enrico Permi 
felfedezte a kilencvenharmadik elemet, melynek 
az olasz Tudomáqyop Akadémián , való bemuta
tásakor Mario Corbiqo szenátor *aggodalommal 
jelentette ki, hogy jó lenne az illetékes katonai 
hatóságok emberiességére apellálni és kérni őket, 
hogy az új elemet ne állítsák a háború szolgá
latába. Mario Corbino naív és nem tudja, hogy 
a mohón fegyverkező államok még szeretnének 
néhány romboló elemet megszerezni a tudo

mánytól l  MOLNÁR MIHÁLY

a békés fejlődés korszakába jutott az intézet. 
Túl voltunk már a Tessedik Sámuelek eszmei 
viharzásain. Vajda Péter korszakalkotó műkö
désén, Taláy Istvóríríak a magyar önérzetet és 
protestáns autonómiát Védő heróizmusén. Békés 
idő volt ez, melyben, — hogy csak a mi taná
rainkat említsem — ra tudásnak, a jóságnak, a 
szuggeráló léleknek prototípusa Benka Gyula, a 
kiváló természettudós és élétböics Chován Ká
roly, az apostoli lelkű Delhányi Zsigmond, á 
költői gondolkodású ''filológus Mocskonyi József, 
a maga rendszeres munkájával fegyelmezett 

gondolkodásra szoktató,. puritán Neumann Jenő, 
a testnevelés kiváló szakembere Oláh Miklós, a 
szelídlelkű Sziráczky Gyula, Plenczner Lajos, a 
csendesszavú, elnézőv de a tanulók leikébe mé- 
lyenlátó Saskó Samij, az élénk temperamentu
mával mindig jókedvet árasztó Udvardy Sándor, 
Adámy Rezső, a szelídtekintetű, de energikus 
Sulek József; Liska Jánosi a pedáns, de nem 
szigorú Sárkány Imre, a melegkedélyű Feriig 
Alajos képviselték leginkább az iskola nemes 
tradícióit. j

Dé: jól tudom, hogy nem a mi nyólcévünkről, 
hanem az iskola srárfiarmmc évéről van szó. 
Szimbólumnak látom: azt a ..valóságot, hogy itt 
ma egymás mellett emelkednek: az Ev. Tanító
nőképző, a Vajda Péter gimnázium és a Tes
sedik Sámuelről elnevezett Középfokú Gazdasági 
Tanintézet. . .

Szeretném, ha Ti, diákszövetségünk legú
jabb és leendő tagjai: is megszivlélhétek mit je-

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot juliUi höban 
Breiief Szilárd gyógyszertéfá végzi.

Évang. istentisztelet. Vasárnap az őtémp- 
jomban tót, az újtemplomban magyárnyelvü 
templomszentelési emlékünnep úrvabsoráö&z- 
tással.

Róm. kát. istentisztelet Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise. 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakör litánia, szent
beszéd.

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

Az új főispán beiktatása. Fáy István dr 
Béké? vármegye újonnan kinevezett főispánját 
június 30-án iktatták be a főispáni székbe. Az 
alispán .az ősi szokások szerinti ünnepélyes 
beiktatásra a megyei hivatalos lap 27-ik szá
mában hívta meg a törvényhatósági bizottságot. 
Az installáció élőit a gyulai templomokban ün
nepi istentisztelet utána fogadtatás, az iktatás 
végeztével pedig ünnepi bankett volt. A főispáni 
beiktatási ünnepélyen Szarvasról az országgyű
lési képviselő, a járási főszolgabíró, a községi 
főjegyző és a törvényhatósági bizottság helyi 
tagjai vettek részt.

Lelkészavatás. Ifjú Kelló Gusztáv végzett 
teológus, Kelló Gusztáv helybeli ev. lelkész fiát, 
Raffay Sándor dr püspök kedden, június hó 
3-án Budapesten szenteli fel lelkésszé.

A tanitónöképesitővizsgálat eredménye. A
helybeli Luther-tanitónőképzőinlézelben június hó
19-től a hét végéig folytak Bezzegh Samu püs
pöki titkár elnöklete és Zelenka Frigyes dr kir. 
tanfelügyelő, miniszteri biztos vezetése alatt a 
tanilónőképesitővizsgálatok, melyek eredményét 
itt közöljük: jeles oklevelet nyerlek: Beliczky 
K., Boskó L, Komjáthy J., Krecsmárik Zs. és 
Mód V. 3ó oklevelet nyertek ; Dévánszky M.t 
Grosch; kV,"Halász L., Kellő1 Sz.', ̂ Kisí. E., Kol- 
lárik ÁV, " ÍCozáf E.f Molnár E., Palkov 
E., Ponicsán A., Rakitovszky V., Rohoska M., 
Rozsnyai P„ Sebes M., Síkos A., Surák J., 
Styaszriy T., Szathmáry K. és Zalai M, Elégséges 
képesítést nyertek: Egyed E., Feyér G., Gazsi 
J„ Halmi V„ Krón J., Linder K., Petyován A.. 
Sárkány J., Tóth Maconka A., Zsedényi J. és 
Zsemberovszky J. Hárman nem feleltek meg. 
Hétfőn, június hó 25-én került a sör a kántor- 
képesitővizsgálatbkra, melyeken több növendék 
nyert képesítést.

lent ez a hármas egység, mit jelent a magyar 
szellem több évszázados erőfeszítésének ez a 
szintézise? A háromféle irányzat az emberek 
lelki alkatának differenciáltságát jelenti, a három 
iskola párhuzamos munkája pedig Magyarország 
jövőjét. Égy új Magyarországnak boldógabb jö
vőjét, melynek 'népe nyílteszQ, nyílteszű és ön
érzetes lesz, melyen a gazdasági bázist megértő 
praktikus szellem fog termékenyítőén uralkodni, 
melynék tanuló emberei önzetlen szenvedéllyel 
fogják a problémák lényegét kutatni, melynek 
egy összetartó értéke lesz: a munka, egy célja 
a fejlődés s egy irányítója: az igazság.

Erre. tanít minket ennek az iskolának . 100 
éves története és ennek az egy célra törő három 
intézetnek a munkája. Szeretném, ha ezt első
sorban, Ti, a jövő munkálói, vennétek észbe. Mi 
őszbebórUló ^öregdiákok már — úgy, ahogy 
tanúságot tettünk róla, megértettük-e (és jól ér
tettük-e meg ennek az iskolának megtanításáig 
Felettünk, kik időnként idejövünk emléket fel
újítani, vagy örvendezni, vagy mea culpázni, 
majd ítél a jövő, vagy a lelkiismeretünk. Ti most 
veszitek át az örökséget, jól vigyázzatok el ne 
prédáljátok a rátok bízott értékeket. Tanuljátok 
még, hogy az életet a folytonos munka, a foly
tonos fejlődés, a folytonos igazságkeresés teheti 
csak értékessé. Ne feledkezzetek meg Vajda Péter 
szavairól: „Élni kell és az életet használni, 
mozogni, minél jobban lehet és munkálkodni a 
jövendő épületén*4. (Vajda Péter „Erkölcsi Be
szédei: Í 12.) (Végé.)'



A Mezőgazdasági Közraktárak R-t.
A Szarvasi Takarékpénztár érdekeltsége
y< mindennemű terményt elfogad tárolásra olcssó dijtélek mellett.

A Szarvasi Takarékpénztár
a betárolt terményekre előnyös feltételű kölcsönt 

^  folyósít, érdeklődőknek készséggel ad felvilágosítást
A-

Keressük a sxeretetet

Asszonytestvérem, fogd a jobbom, 
most meg kell vívnunk mindenekkel, 
irigységgel, a rosszasággal. 
a reánk törő emberekkel,

ezer durva, vad indulattal;
— tőrt szorongat a baráti kéz — 
emberbőrbe bújt állatokkal, 
testet lelket ölni mind kész.

Asszonytestvérem, fogd a jobbom, 
szorítsd kebledre két gyermeked, 
én eldobom a vértem, kardom. 
harcolni nékem már nem lehet.

ÍV" ■ - r

. y .Mert megsebzett a rossz hazugság 
,. ^  és szívemben a hit megingott.
';/;.'^f(Biírt igrokkal, mint a mártír,

ki minden földiről lemondott

az Ég felől várunk vigaszt,
S a jövőt lessük bús szemekkel. 
Asszonytestvérem, fogd a jobbom,

: így vívunk meg mi mindenekkel.

Keblem legyen gyilkos tőr tokja, 
henyerünk kapzsik gaz zsákmánya, 
mégis mosollyal kell lenéznünk 
e megtébolyodott világra,

hol győz az álnok, a hízelgő, 
és győz a  rossz a szelíd jobbon, 
áBjunk félre e vad tornáról 

: úsázonytestvérem, fogd a jobbom,

szorítsd magadhoz két gyermeked,
. a jónak mindig el kell veszni?! — 

tfiduJjunJ? el egy szebb világba 
a szereidet megkeresni

OROSZ JVÁN.

: Eljegyzés* Balczó András kondorosi ág. h. 

ev. lelkész eljegyezte Paulinyi Edit kiskőrösi 
okleveles tanítónőt, a szarvasi tanítónő képző- 
intézet egykori kiváló növendékét.

Hymen. Szombaton; július 7-én esti 6 
órakor az ev. ótemplombao vezeti oltárhoz 
B«*k6 Sárit, Raskó Kálmán gimn. igazgató 
lányát Krqjcsovics Pál dr csabacsüdi községi 
orvos. (Minden külön értesítés helyett.)

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

, A kétéves Kereskedelmi Nöi-iskolába való 
jelentkezés megkezdődött Helye a gimnáziumi 
igazgatói iroda. Ideje: bármely nap délelőtt

9-ll-ig.

Évzáródmepély a polgári iskolában. A
helybe!) m. kir. állami polgári leányiskola év
záró Ünnepélye a szülők és nagyszámú hallga
tóság jelenlétében vasárnap, június hó 24-én 

délelőtt folyt le. Énekszám s a növendékek sza

valatai után Paál Samu igazgató hosszabb be
szédben beszámolt az év eseményeiről, szózatot 

faléceit a szülőkhöz és kiosztotta a jeles növen
dékek jutalomdüeiL Az ifjúság részéről a távozó 
növendékek oevében Vaígha Margit búcsúzott 

el a tanárikartól és az iskolától.

A gazdasági képesitővizsgálatok eredmé
nyei. A helybeli Tessedik középfokú gazdasági 
tanintézet gazdaképesitővizsgálatai június hó 
19-től 22-ig terjedő időben mentek végbe. A 
minisztert a vizsgálatokon Czvetkovits Ferenc 
dr min. tanácsos, a szakoktatás vezetője kép
viselte. A vizsgálatok eredménye: jeles képesítést 
nyert Csáky László. Jó képesítést kaptak: Ba
rabás 0., Borbély F.f Demjén 1., Fischer L., 
Mohácsy L. és Szappanos A. Egyszerű képesí
tést nyertek: Ablonczy 1M Burget T., Kristó Z., 
Miklósi 1., Schauer L., Schweickhardt E.t Schusdek 
Gy., Tömöri Gy. és Muraközy I. öt növendék 
egy-egy tárgyból elégtelent kapott.

Csizmadia András beszámolója. Az oros
házi kerület nagy népszerűségnek örvendő kép
viselője, Csizmadia András vasárnap, junius hó
24-én délután tartotta óriási érdeklődés és 
nagyszámú képviselő részvételével beszámolóját. 
A beszámolón kerületünk képviselője: Tóth Pál 
dr is megjelent.

Vizbefultat fogtak ki az Élökörösből. Ked
den a halásztelki hid közelében holttestet fogtak 
ki a Kőrösből, akinek személyazonosságát a 
környékbeli tanyák lakói felismerés utján kide
rítették. A halott Krajcsovics Márton gazda
legény, aki a mezőtúri határban lakó rokonai 
látogatására indult s valószínűleg a meleg miatt 
fürdeni akart a Körös hűs vizében, mely azután 
halálos karjaiba ölelte a jobb sorsra érdemes 
fiatalembert. Némelyek értesülése szerint, az 
utóbbi időben búskomor férfi valószínűleg ön
gyilkosságot követett el.

A közoktatásügyi miniszter könyvadománya. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a helybeli 
iskolánkivüli népművelési bizottság ügyvezető
elnökének felterjesztésére a szarvasi eg>ik tanyai 
Olvasó Kör részére egy népkönyvtárat adomá
nyozott. A könyvtárat szűkebbkörű ünnepély 
keretében adják át rendeltetésének. Ugyancsak 
a helyi iskolánkivüli népművelési bizottság esz
közölte ki a szarvasvidéki tanyai olvasó körök 
részére a „Függetlenség" cimű napilap díjmen
tes megküldését.

Vizsgahangverseny.Havranek Vilmos hegedű- 
művész és dr KácserRezsŐnézong.-műv.-nő tanítvá
nyai szombaton, június 10-én a Luther-Árvaház 
dísztermében nyilvános hangverseny keretében 
mutatkoznak be a közönségnek és tesznek ed
digi haladásukról tanúságot.

A „Szarvasi Közlöny**
kedvezménye előfizetőinek

Szerkesztőségünk és kiadóhivatalunk mindig 
teljes igyekezettel fáradozik azon, hogy olvasó- 
közönségünknek szolgálatára legyen. E törekvé
sünkben értékes támogatást nyertünk a Franklin- 
Társulat részéről, amidőn sikerült kieszközölnünk, 
hogy a legszebb képes havi folyóiratra, a „Tü
körére lapunkkal együttesen kedvezményes áron 
fogadhassunk el előfizetéseket.

Reméljük, hogy az a kapcsolat, amely a 
„SZARVASI KÖZLÖNY*4 és a „TÜKÖR- között 
létesült, előfizetőink tetszésével és helyeslésével 
találkozik és jelentékenyen hozzá fog járulni la
punk kulturális céljainak megvalósításához.

Az együttes előfizetés kedvezményét régi 
és új előfizetőink egyaránt igénybevehetik. Kér
jük az erre vonatkozó hirdetmény szíves elolva
sását és a megrendelési szelvény beküldését.

A SZARVASI KÖZLÖNY 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Az angohfrancia egyesület nyelvórái
A szarvasi angol-francia egyesület hétfői, 

szerdai és pénteki találkozásait, amelyek a „Cár 
sinó“ billiardtermében egyesítik az egyesület 
számos tagját, nagy élénkség jellemzi. Az .angol 
és francia nyelvben erősebbek támogatják és 
segítik a még kisebb gyakorlattal bírókat, hogy 
néhány hónap alatt az egyesületnek szorgalmas 
tagjai könnyedén és jól értethessék meg magú? 
kai a kél nagykultúrájú nyelven.

Az egyesület vezetősége ezúton kéri őket. 
valamint mindazon tagokat, akik eddig nem 
mutattak kellő érdeklődést az összejövetelekkel 
szemben, hogy siessenek minél nagyobb szám- 
nehogy elmaradásukkal nyelvtudásuk kárát 
vallják.

Az egyesület gyenge anyagiereje miatt nem 
alkalmaz pénzbeszedőt, hanem á választmány 
határozata szerint a tagsági dijakat a helyszínen 
szedi be az egyesület pénztárosa dr Borgulya 
György, aki azonban a szarvasi takarékpénztár
ban lévő hivatalában is átveszi azokat.

Az egyesület helyiségében fekete táblán 
értesíti tagjait a szükséges tudnivalókról: az ösz- 
szejövetelek hétfőn, szerdán és pénteken este 7 
órakor kezdődnek és 10 óráig tartanak.

K ISIPARI TERMÉKEK
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KIE'konferencia az Annaliget 
melletti táborban

Szombaton délután megnépesedett a mi 
városunk. A keresztyén ifjúség konferenciáján 
Tótkomlós, Orosháza, Pusztaföldvár és Makó 
egyesületei, bár az aratás és cséplés erősen 
akadályozta a tagokat a megjelenésben, szép
számmal képviseltették magukat.

Szombaton Szelényi János igazgató-lelkész 
gondolatokban gazdag előadás keretében emelte 
fel a lelkeket az Istenhez és megnyitotta az ér
tekezletet. Utána a kiküldöttek végignézték a 
gazdászifjúság búcsúballagását. Este a tábor már 
készen várta a fiúkat. A lányok részben ma
gánházakban, részben pedig az Árvaházban 
nyertek elhelyezést.

Vasárnap az ifjúság Erőss Sándor köz
ponti titkár vezetése alatt résztvett az istentisz
teleten, melyen az igét Krón Ferenc hirdette. 
Szlovák' Miklós, Bartos Pál, Benkóczy Dániel 
lelkészek, dr Batiz Dénes főorvos és dr Schultz 
Oszkár elnök voltak a munkára való elhatá
rozás meggyőző szószólói.

Két estén tábortüzet rendezett a KIÉ az 
584. sz. Gábor Áron cserkészcsapat közreműkö
désével, amelyen a városból szépszámú közön
ség is résztvett. Az ének, zene és mókaszámok 
után vasárnap este dr Batiz Dénes főorvos, a 
hétfői estén Kovács Péter hajdúböszörményi tit
kár mondottak igen szép beszédet. Erőss Sándor 
központi titkár pedig mindkét alkalommal nagy 
hozzáértéssel nyúlt a legnehezebb és legkénye- 
jÉebb kérdésekbe.

A munka ritka lelkesedéssel folyt és az 
ifjúság megfogadta, hogy a konferenciát a Holt- 
Körös partján minden évben megismétli.

Ingyenes úszótanfolyamok
A Magyaí Úszó Szövetség elhatározta, 

hogy kibontja zászlaját »Mindenki tudjon úszni* 

felírással.

A cél az, hogy az úszástudás általános 

elsajátításával megkedveltessük a vizisportot 

és ezen kéz észtül az ifjúságot hozzászoktassuk 

egy egészséges és a test fejlesztése tekinteté- 

ben első helyen álló sporthoz.

Az llszó Szövetség megfeleld ellenőrzés 

mellett úszóiskolákat és űszótanfolyamokat 

állít fel.

Úszóiskolák: úszni még nem tudó 12—14 

éves gyermekek részére. Időtartam 14 nap.

Uszotanfolyamok: Már úszni tudó 13—17 
éves fiatalok részére. Időtartama 21 nap. Ve

zetője a Magyar Úszó Szövetség által kiküldött 

amatőr tréner.

A magyar szülők küldjék el gyermekeiket 
e tanfolyamra, mert ezzel a jövő generációt 
és rajta keresztül a magyar haza jövendő 
boldogságát szolgálják. Az oktatás teljesen in
gyenes lesz.

Jelentkezés helyére, módjára és időpont
jára vonatkozólag külön tájékoztatást fog adni 
a Magyar Úszó Szövetség.

A gazdászok „sárgulási*1 
búcsúballagása

A helybeli középfokú gazdasági tanintézet 

hagyományos bűcsúballagása kedves és az 

egész város közönségét egybefogó keretek kö

zött szombaton délután 5 órakor zajlott le. 

Előző este lampionos felvonulás volt, mely 

után az ifjúsági Önképzőkör vezetője : Kristó 

Zoltán végzett gazdász az egész ifjúság nevé

ben búcsúzott a szakoktatás jelen volt nép

szerű vezetőjétől: dr Czvetkovics Ferenc mi

niszteri tanácsostól, az intézet igazgatójától és 

tanárikarától. Másnap ötletesebbnél-ötletesebb 

mókákkal tarkított menetben az iskola teljes 
létszámban, megnövekedve az érdeklődő kö

zönség hatalmas csoportjával a községháza elé 

vonult és itt az ifjúság vezére a községtől 

vett búcsút emlékül átnyújtva egy gyönyörű 

búzakoszorút. A búcsúbeszédet a község fő

jegyzője köszönte meg. •

Este az Erzsébet-ligetben barátságos va

csora keretében az Önképzőkör műsoros-es

télyt adott, azt reggelig tartó kedélyes tánc 

követte, mely a jelenlévő lányok részére bi

zonyára feledhetetlenné tette ezt a szép éjsza

kát. Az estélyen megjelentek a hazai mező

gazdasági iskolák éppen Szarvason időző 

igazgatói is.

Tanévzáró összejövetel
A szarvasi községi iparos tanonciskola év

záró vizsgáit a felügyelőbizottság tagjainak 
elnöklete és az iparosság szép érdeklődése mel
lett szerdán délután tartottak meg. A tanulóif
júság megható keretek között búcsúzott el 
nyugalombavonuló tanítójától Kél ló Gyulától és 
Mihalik Jánostól. Virágcsokrokkal, meleg búcsú
szavakkal váltak el a tanítóktól. Este az Ipar
testületben tanévzáró összejövetelt rendezlek, 
amelyen Janowsky György igazgató keresetlen 
szavakkal üdvözölte a megjelenteket, majd Bar
tos Pál ev. lelkész mondott a dolgok mélyébe 
bepillantó, a tanoncoktatás fontosságát méltató 
és az iparosságnak fontos társadalmi szerepét 
ecsetelő beszédet. Fetzer József r. k. esperes
plébános, pápai kamarás a múltba vetett vissza
pillantást és a mai iparoktatás eredményeit le
szűrve az 50 éves iskola kultúrális hivatottságá- 
ról szólt. Vitéz Biki Nagy Imre községi főjegyző 
a politikai község nevében üdvözölte az iskola 
vezetőségét, majd Janurik János ipartestületi 
elnök vetett a múltba emlékező visszapillantást, 
aki 50 évvel ezelőtt a megalakult iskolának első 
tanulói között volt. Tákos Lajos beszéde után 
az ünnepeltek nevében Kálló Gyula r. k. tanitó 
kedves és hangulatos beszéddel búcsúzott el az 
iskolától, munkatársaitól, akit ezatkalommal is 
melegen ünnepeltek a jelenlévők. Podani' Samu 
községi közgyám egy-egy búcsúdallal búcsúz
tatta a távozó tanítókat. Kellemes hangulatban 
éjfélkor fejeződött be a tanévzáró összejövetel.

Július hó 6-án
szenzációs új, folytatásos regényt kezd a

Szarvasi Közlöny.
Egy kiváló szegedi író .Március" ál
név alatt megírt. — .

Október Báró szerelmei
cimű regénytrilógiájának második részét,

melynek címe«

és énektanámő növendékei _hétfő|i,-iúnjys hó
25-én este a Luther-Árvah^_di8^tei;n)pl^n az 
érdekelt szülők és szépszámú ^^ör^ség előtt 
mutatták be tudásukat és zenei készségüket. A 
jól összeállított műsor fejlődő, fokozatos sorrend
ben tükröztette vissza az egyes ,év/olyaraj)k jól 
megalapozott munkáját s szülőnek,-érdeklődőnek 
egyaránt élvezet volt hallani ja növényéinek ör
vendetes előmenetelét. A növendékek ̂ özü l a 
következők váltak ki részben biztató, részben 
már fejlett zongorajátszási technjká]ukl^ih ^Sprin
ger Éva, Steinfeld Dezső, Wagner ̂  l^ql^n, Ko
vács Ica, Polónyi Gyöngyi, Kelle Baba,5 Kelló 
Márta, Raskó Klára, Stem Lola, Parida:Jvlaca, 
Klein Kata és Szelényi Kató.

Bércséplök forgaimiadójának elszámolása. 
Az orosházi körzeti forgalmiadóhivataL közhírré 
teszi, hogy a bércséplővállalkozók /^általános 
forgalmiadójának elszámolására s az a; forgalmi
adóhivatal illetékes, melynek területén az adó
kötelesnek állandó lakóhelye van. 
könyveket a kiszálló ellenőrnél hiteíesitésreDe- 
mutatni és a cséplés kezdetét úgyanákk^r^óban, 
vagy később írásban (levelezőlap) az :-orosházi 
körzeti forgalmiadóhivatalnak Orosházára ~ heje? 
lenteni tartoznak. :2z?:>v

Kedvezményes vetőmag._ Az elöljáróság 
közhírré teszi, hogy a földművelésügyi* miniaader 
az aszálysujtotta mezőgazdák részére :a ̂ vetőmag 
biztosítására és a termelés érdekében. Üúzávjés 
árpavetőmagakciót indított. Mindazon: mezőgaz? 
dák, akiknek a búza- és árpavetésétaszály
kár annyira sújtotta, hogy a jövő ^éyi 
biztosításához szükséges vetőmaggal semjr^^lćl- 
keznek s azt másoktól anyagiak hiján épp.^p az 
elemi kár következtében beszerezni hém'*lté- 
pesek, búza- és árpavetőmag igényüket -a köz
ségházán a kataszteri irodában, saját érdékükbérí 
feltétlenül június hó végéig bezárólag jelentsélRié.

Bevonják a bolettát. Az 1933. év^ kiBô  
csátású gabonajegyek érvényessége 1934.íjúniu9 
30. leteltével megszűnik. A felhasználatlan ga
bonajegyek július hó 15-ig a postahivataloknál 
pénzre beválthatók. A termelők birtokában Jévő 
gabonajegyszelvények, boletták az apa jogosult 
termelők által 1934. évi augusztus hó 15^g 
napjáig köztartozások befizetésére felhasználhar 
tók, illetve pénzre beválthatók. Bővebb ielytlá* 
gositások a községi elöljáróságnál, az adóügyi 
jegyzői irodában, a hivatalos órák alatt iudhűT 
tók meg. : ‘.  ̂ 5 le

Elsőrendű, sajáttermésű különféle

38 filléres árban már literenként is kapható

RADVÁNY BÉLÁNÁL Szarvason,
I. kerület, Benka Gyula oica 110. szám alatt.



BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

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

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út25.

Véres gyilkosság Békésszentandráson
Vasárnap, ai  falkönyi órákban véres gyil

kosság színhelye volt Szentandrás egyik uccuja. 
Nyugodtan, vasárnapi sétával balíágótt áz uccán 
Szabó Bálint 41 éves borbélysegéd, amikor hé
júiról valaki megszólítja: „Várj meg Bálint*4 ki
vált az utána haladó Lészlófi Ferenc és még- 
-gyorsitja a lépteit, hogy beérje a várakozó 
barátját.

És ekkor játszódott le a meglepő gyilkosság 
-amelynek körülményei megdöbbentőek. Amint 
Lészlófi beérte Szabó Bálintot élt vette éles zseb
kését és torkon szúrta vele barátját, aki  ̂kime
redő, bámuló szemmel tántorgott g z  ú t közepéig 
és olt összeesett. Erre Lászlófi mégegyszer oda
ment és véres zsebkésével valósággal átnyiszálta 
Szabó nyakát. Azzal, mintha misem történt volna 
-a harmincegyéves gyilkos folytatta útját a bá
mulattól megdermedő uccai nép szemeláttára.

Csak percek múlva ocsúdlak fel a gyilkosság 
akaratlan tanúi és fulollak a rendőrségre a fel
jelentéssel. Lészlófit nemsokkal azután a rend
őrök elfogták és Szarvasra kisérjék, majd innen 
a gyulai ügyészségi fogházba szállították. A 
gyilkos beismerése szerint előzetes megfontolt 
szándékkal követte el tettét, azonban zavaros 
viselkedéséből elmezavarokra lehet következtetni. 
Ismerősei szóbeszéde szerint bosszúból gyilkolta 
meg Szabót, egyik szerelmi csalódását neki róva 
fel csalárdságul. A vizsgálóbíró kiszállása és a 
megejtett boncolás után a meggyilkolt Szabót 
eltemették.

Esküvő. Kupcsek-Kerényi Tibor kondorosi 
községi tanító, cserkészparancsnok junius 23-án 
vezette oltárhoz Kondoroson Jancsó Máriát.

Névmagyarosítások. Szrnka Pál Őrhalmi-ra, 
Medvegy György Megyeri-re, Rafaj Pál Raj-ra, 
Pelykó Mihály Pásztó-ra, Katrenák János Ká- 
töi-rö, Pável József és családja Piros-ra magya
rosították nevüket belügyminiszteri engedéllyel.

x ÜZLETÁTHELYEZÉS. Podmaniczky János 
osemegekereskedö üzletét a Hitelbank épületébe 
•helyezte át {volt Fenyő-divatáru üzlethelyiség).

Kerékpár szerencsétlenség. Nyemcsok 
-György ismert kondorosi munkás hétfőn reggel 
aratásba indult biciklin, még beért Kondorosra, 
egy háznak a sarkán megpillantott magával 
^szemben egy asszorjyt, aki az ártézikútra ment. 
Hirtelen fékezni kezdett, de már késő volt, az 
asszonyt elütötte, aki ledőlt, de csakhamar fel is 
kelt, azonban Nyemcsok elájult: keze kificamo
dott, hüvelykujja megsérült, úgyhogy maga az 
elütött asszony sietett a segítségére és mér oda- 
együtt másokkal együtt talpraállították a fiatal 
embert, aki az aratásból kimaradt. Egyébként 
mér túl van a veszélyén.

Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva,. 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy u! 25 szém.

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

Örömmel hozzuk
kedves olvasóink tudomására, hogy a kitűnő 
szegedi iró : „Március" az 1930-ben lapunk

ban közolt „Október Báró szerelmei* című 
regényének folytatását előfizetőink kérésére 

nagy áldozatok árán sikerült megszereznünk.

Az új regény cime: Szerenád.

Az „Október báró* c. tegénytrllógiáiiak 

egyik részét képezi, de önmagában is önálló 

regény.

Az új regény az. érddkes és titokzatos 

Október báró különös életébe és élményeibe 

és legpoetikusabb szerelmébe enged bepillan

tást és'fínömrnfo^^ a női lélek
mélységeinek.

írója : Március. Ezalatt az álnév alatt egy 

Ismertebb Szegeden élő író ir szigorú In
kognitóban.

Beiratkozások a gimnáziumban. A helybeli 
Vajda Péter gimnáziumba beiratkozni julius hó
2-án és 3-án lehet. A beiratás a jelzett napo
kon délelőtt 9— 10-ig és délután fél 4—5 óráig 
tart. Az igazgatóság ezúton is nyomatékosan 
felhívja az érdekelt szülők ..figyelmét arra, hogy 
az új miniszteri rendelet szerint az egyes osztá
lyok létszáma ölvennél nagyobb nem lehet. Kí
vánatos tehát, főképpen az 1. osztályba lépő 
tanulókat, már ez előzetes .Beir^tások alkalmával 
felvétetni, *r mert az ötvenes létszám elérése 
után felvételnek nincsen helye.

Iskolánkivűli népművelési bizottsági tagok. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Békés 
vármegye Törvényhatósági. Iskolánkivűli Nép
művelési Bizottság tagjaivá oz 1934. szeptember 
1-től az 1937. június 30-ig terjedő 3 éves nép
művelési időszak tartamára a bizottság előter
jesztésére Kovács Andor orosházi ev. főesperes, 
kormányfőtanácsos, Harsányi Pál gyulai ev. es
peres, felsőházi tag, Korniss Géza dr békéscsa
bai városi művelődési tanácsnok, Magdó István 
mezőberényi polg. iskolai igazgató, Molnár Já
nos orosházi apátplébánost nevezte ki.

FILLÉRES GYORSVONAT indul e hó 30-án 
Siófokra és Balatonfóldvárra. Másfélnapos ki
rándulási menetdij Szarvasról és vissza 670 P. 
Sürgős jelentkezés és felvilágosítás Andermannál.

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

Vidám hét a Balatonon. A közönségnek a 
Máv egy újabb kedvezményes nyaralási akció
val kedveskedik. nVidám hét a Balatonon “ a 
címe annak a szelvényfüzetnek, mellyel 62 P 
ellenében a vásárló a Balaton bármely fürdő
helyén egy hétig nyaralhat. Teljes napi penziót 

; nyújt, azonkívül 50 százalékos kedvezményt 
hajókirándulásra, fürdőjegyre stb. Ugyanily fel
tételek mellett igény bevehető a „Ketten egy jegy
gyei a Balatonon" cimű igazolvány, mely két 
személyre szól csak 110 pengős árban. Úgy 
ezek az igazolványok, mint külföldre szóló 
vasútijegyek, vízumok a legrövidebb idő alatt 
beszerezhetők Andermannál.

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

A Szarvasi Közlöny 
hirdetései eredményesek!

Egyházi közgyűlés. A csabacsüdi ev. egy
ház július 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartja közgyűlését, melyre ezúton is meghívja 
az érdekelteket.

x Korrepetálási, javítóvizsgára váló előkészí
tést előnyös díjazás mellett vállalok. Cim a 
kiadóhivatalban.

Az Én Újságom a magyar gyermekek 

szórakoztatója. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal., Budapest, VI. Andrássy. 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 2 pengő.

Anyakönyvi hirek
Születtek: Pimiller Mihály leánya Mária- 

Anna, Gráfik Pál fia Pál, Liska Pál leánya Ju
dit, Mucha Pál fia Pál, Molnár Pál fia Márton, 
Kerti Károly fia Miklós.

Házasságot kötöttek: Bogdán József Balog 
Juliannával.

Elhaltak: Roszjarovicz Judit 22 éves, Bo- 
roncsok Jánosné 55 éves,. Frcska Mária 2 hó- 
napps. Megyeri János 76 éves! Behan Zsuzsanna
15 éves, Springely Mihály 78 éves.

188/1934. vght. szám.

Árverési hirdetmény

Dr Fodor Károly budapesti ügyvéd által képviselt
Kőbányai Polgári Serfőző R.-t, javára---ellen 2885 P
tőke, ennek 1933. május 27-től 6 százalék kamata és 
370'30 P költség erejéig, amennyiben a követelésre 
időközben lészletfizetés történt, annak beszámításával, 
a bpesti központi kir. járásbíróság 1933. évi 425.907. 
számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1934. évi május hó 23-án 
lefoglalt és felülfoglalt 1239 P-re becsüli ingóságokra a 
budapesti közp. kir. jbíróság fenti sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLK te. 20. fra 
alapján a következő megnevezett: dr Sziiárd Imire ügyv..’ 
ált. képv. Gschwindt Likőrgyár 324 P 24 f s jár, dr 
Nagy Béla ügyv. ált. képv. Zwack J. és Tsa 133 P 07 f 
s jár., dr Katona Gábor ügyv. ált. képv. Adrialika rt 
310 P. 10 f s jár., továbbá a fent megnevezett árverést 
kérőkön kivül az összes foglaltatok javára és a fogla
lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja
véra is, — az árverés megtartását elrendelem, — de 
csak arra áz esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn
áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya
matban nincs — végrehajtást szenvedő lakásán, Kondo
roson leendő megtartására határidőül 1934* évi jolfat 
hó 5. napjának délutáni (61 3 órája tűzetik ki, amikor a 
biróilag lefoglalt bútorok, billiárdok, jégszekrény, sőr- 
apparát. hordók, bor s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek, de legalább a becsár kétharmadrészéért, kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Szarvas. 1934. junius 11.
Molnár István

kir. jbir. végrehajtó.



Ha tarlós és olcsó
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akar venni, keresse fel

NAGY SÁNDOR könyv« és papirkereskedőt! O
— Minden ütő után a szezon végéig garanciát vállalok. ■

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* 
gébé. Nagy rejtvényolimpiász. Kapható Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

S P O R T

Az a kérdéses hirom poni. A Bocskay újra vissza
kapta azt a három pontját, amelyet lelkes küzdelemben 
szerzett meg a Textiltől. Az MLSz IL intézőbizottságá
nak ezt az ítélkezését nagy örömmel fogadjuk nem
csak a Bocskayra való tekintettel, hanem azért is, 
mert ezzel a Turul is megérdemelt első helyre jutott 
újra. így tehát a Bocskay is jól kivette a részét abból 
a törekvésből, hogy szarvasi futballcsapat tegyen a 
másodosztályú bajnok.

Bocskay— GySC 3 11 (2 * 1) Korosknpa, Gyomai biró 
A nagy forróság dacára is kielégi tőén lendületes 

mérkőzést játszott a két csapat. A vezető gólt Kiss II. 
lőtte szép akcióból, a félidő közepén a GySC kiegyen
lített, azonban a 40. percben Korbely gyönyörű góllal 
szerzi meg a vezetést. A második félidőben Laczó 
háromra emeli a Bocskay góljainak számát. A mérkő
zés legnagyobb részét a Bocskay fölénnyel játszotta 
végig, A csapat minden játékosa jól mególlotta helyét.

Á Hunyadi Békésszentandráson a Gyomai TK-l 
Kőröskupa mérkőzésen 5 :0  arányban legyőzte.

CMd*boy futballmérkőzés* Pénteken délután 6 órakor 
Kunszentmárton és Szarvas öreg futballistái mérkőz
nek Szarvason.

Szerkesztői üzenetek
Kézirajokat nem őrzőnk meg és nem adunk vissza.

Március. Szeged. Október báró érdekes naplójának 
folytatását örömmel vettük s jövő számunkban annak 
közlését megkezdjük.

Dr K. G. Bpest* A címet megfelelően kiigazítottuk. 
A V I. 17-es számot a mostanival egyszerre küldtük.

Névváltoztatások. A két hét alatt Összegyűlt kérdé
sekre helyszűke miatt csak ma válaszolhatunk. Bankó 
és Kolompár egészen jó hangzású magyar nevek. Bra- 
csok helyett Baróti-t, vagy Barátosi-t, Kolimár helyett 
Kondorosi-t, Demcsák helyett DemkŐ-t. vagy Démjén-t 
és Palicska helyett Pálhidai-t, vagy Palickai-t ajánljuk.
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AZ UTOLSÓ tvnZED CLJSMCRT £5 VEZETŐ PERMETEZŐ SZÉKI
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Rózsa permetezőszer cca 50 lő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f. 
Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 

fék permetezésére.
Az összes permétezőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

„A Golders Green-i kísértet"
a cime annak |a detektivregénynek, me
lyet a NYÍL légközelebbi száma hoz. 
A regényt M.. Arién irta.

Helybeli, gabonaárak
Búza . . " —’— — 11'—
Tengeri . . . . —‘----- 9'—
Árpa . . . ; . . —'---9 —
Zab . . . . . . ---10 -
Repcé . . . v... . —"•---- 20‘—

Értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy

CSEMEGE-ÜZLETEMET
Hitelbank épületébe (Fenyő-sarok) he
lyeztem át.

Eiodmaniczky János
fűszer- és csemegekereskedő.

Két vagy három tanulónak
szeptemberre, szépen berendezett 
utcai szoba teljes ellátással kiadó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Nyári kézimunka-tanfolyam
6—10 éves gyerekek számára.
Érdeklődni lehef a VITÁLIS-ÜZLETBEN.

m V V T Y Y T V V Y Y T V V 'fV m

A nyári hónapokra ^
csinosan bútorozott kétágyas ^  
szoba, pormentes utcában azonnal ^  

^  kiadó. Esetleg koszttal is. ^
^  Cim a kiadóhivatalban. ^

■a a a a a a í a a a a a a Aa b
Podani vaskereskedő

üzlethelyiségei julius 1-re, ugyanott levő 
háromszobás lakás augusztus 1-re kiadó. 
Esetleg az egész ház is bérbeadó.

önnek is szüksége van 
egy jó

Írógépre!
Nagy raktár uj és használt.' 
REMINOTON. ROYÁL. 
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

Hirdessen a Szarvasi Közlöny-ben!

Kóczy Lajos divatárukereskedő 
közleménye

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

Férfiöltöny és frontharcos, ruha és köp- 
p.enykelme, felöltő, ragián, továbbá különféle: 
férfiruha-vászon, összes hozzávalókkal meg- 
rendelhelhető 4 havi lefizetésre, készpénz- 
árakkal.

T í m r l Á r i l i i a l r 11 legelterjedtebb ma
i l  ■ U i l U C I  U J J d l\  gyárkézimunka-ujság.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szivesea 
küld Budapest, IV. kerület. Szervita-tér ő. szám

Ap r ó h ir d e t é s e k
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve^

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy- 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velkv Béla tanító.

. Tanoricnák fiatal leányt keres Várkonyi 
(Ferencsik) Margit nőifodrász, I. kér. 102. sz.

. III. kér. Petőfi utca 88. számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott._______________

. Üzlethelyiség azonnal ‘kiadó. Érdeklődni 
lehet II., Beliczey ut 16. alatt.

. Nagyobb lakást azonnali kivételre, vagy há
zat megvételre keresek. Cim: Ármentesitő 
Társulat.

. Eladó I. kér. Benka Gyula utca 105. számú 
adómentes ház. Ugyanott egy ebédlőszekrény 
és egy cimbalom. Érdeklődni lehet ugyanott.

. Helyszűke miatt eladó egy márkás Jós. 
Schneider, Wien gyártmányú, acélniechani- 
káju koncert-zongora. Ár és egyéb feltételek 
megtudhatók e lap kiadóhivataléban.

. Használt bútorok eladók 1. kér. 221. sz. alatt.

. L, (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 L, 381 szám a la tt .___________

. Eladó egy kitűnő állapotban lévő kárika- 
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 gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyér 
Rózsinál, L kerület Arany János u. 169. sz.


