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fognak. Az az állam, melyet munka- 
nélküliség, gazdasági romlás, belső 
civódások, gyülölség marcangolnak: 
szembekötősdit játszik akkor, amikor 
minderről megfeledkezik...

A világ már látja, hogy itt nepn 
holmi zavarokról van szó, hanem 
életről-halálról. A világ hallja, hogy 
iü nyög a föld.,. S ha a eseh-román- 
szerb erdő e tavasszal még kizöldül 
köröttük, mindenki érzi,, hogy ennek 
az erdőnek a gyökerei már sorvadnak.. .

Magyarország igazságai pedig meg 
vannak pecsételve az ígéret szent lel? 
kével és világosságával... A magyar 
fájdalom ma az az elektron, mely az 
egész világtörténést visszazengi...

Ébred a lélek!
Akit a? útja most tavasszal a 

temetőbe vitt ki, láthatott ott egy több 
mázsás súlyú sirkövet, melyet nyu
galmi helyzetéből teljesen kiemelt egy 
szomorúfűz gyökére.

önkéntelenül is egy analógia jut 
ép eszünkbe; a Dunamedence is egy 
temető, a békeszerződések temetője... 
A sirba. minket helyeztek és a kis
ántánt irtózatos súlyú sziklájával akar
ták biztosítani, hogy többé fel ne 
keljünk... Gyökeret vert azonban alatta 
egy kis szomorúfűz: az igazság pa
lántája... S ez a szomorúfűz most 
feltartóztathatatlanul fölfelé törekszik s 
úgy tűnik fel. mintha gyökerei máris 
félrebillentették volna a sziklát s csak 
egy kis erőfeszítés kell még, hogy egyet 
gördüljön és darabokra hulljon... ,

. A halál nehezékét most az élet 
iaja -feszíti,.. Ha nem, bizonyítaná ezt 
eléggé áz ölasz’ kormánynak a Ném- 
zetékSzövétségéhez intézett ultimátuma, 
mely a kisántánt minden icjegét .meg
merevítette, kézzelfoghatóan igazolja 
a cseh hadügyminiszter bejelentése. 
Az az expozé, mely ujabb fegyverke
zésre s a katonai szolgálati idő ujabb 
felemelésére kért engedélyt a cseh 
törvényhozástól.

• Csehszlovákia a hadügyminiszter 
szerint nem építhet várakat. Ezeket 
tehát katonai repülőgépekkel kell he
lyettesítenie s ezeknek kell gondoskod
nak arról, hogy idegen csapatok ne 
nyomulhassanak országuk területére. 
Kardot csörgetni nem akarunk, mondja 
a cseh hadügyminiszter, de ha a Had
sereg átszervezését a hadsereg érdeké
ben megteszsük, akkor ez még mindig 
csak gyönge visszhangja annak, ami 
&’külföldön történik.

Nézzük hát, hogy mi történik a 
lefegyvérezetf országokban I Semmi más 
minthogy ébred a lélek. Tankot nem 
építünk, repülőgéppel, ágyúval, puská
val,n^m szaporítjuk fegyvereink számát. 
Teliében fegyvertelenül vagyunk kény
telenek nézni, hogy a kisántánt miként 
változtatja haditáborrá a búzamezőt, 
arzenállá f a műhelyeket és repülő- 
géninek százaival mikép, takarja el 
Isten kék azúrját... Mindössze annyi 
történt, hogy 250 angol képviselő aján- 
lanf ákárjá' hazája törvényhozásának, 
hogy Magyarország ügyét Európa ér- 
dékébeh; . tegye . rmagáévá < V tegyen 
indítványt a'- Nepszövéfségnél Tríahbn 
módosítása érdekében. És hogy a 
Népszövetség ezt az indítványt le is tár

gyalhassa :Qlaszorszá9javasolja a Nép- 
szövetség alkotmányának módosítását.

Már ennyi is elég, hogy a benr 
nünket körülölelő kisántánt szaporítsa 
szuronyainak a számát, Elfelejtik azon
ban Csehszlovákia bódult fejű urai, 
hogy a háborút nemcsak, fegyverek, 
hanem érzelmek és igazságok is moz
gatják. Az érdekek védelmét pedig az 
igazság és érzelem egysége nélkül 
megszervezni nem lőhet. Egy olyan 
országban, melyre 13 millió lakosból 
8 millió gyűlölettel tekint, sok mindenre 
számítani kell. Ha tehát Benes urék 
azzal áltatják magukat, hogy Plátó el
méletén épült abstráktéllamuk katonai 
szervezete megvédi őket. csalódni

Lelkészbeiktatás Kondoroson
Vasárnap délelőtt iktatják be ünnepé

lyes keretek között hivatalába Balczó András 
kondorosi lelkészt. Az'ünnepéiyes istentisztelet 
fél 9 óra kór kezdődőit; amelynek keretében 
először Keviczky László, kiérdemesült esperes
lelkész .mondta el búcsúzó prédikációját, majd 
pedig Kovács Andor főesperes beiktatta 
hivatalába az újonnan megválasztott lelkészt:
Balczó Andrást. A beiktatott lelkész elmondta 
ezután beköszöntő beszédéi, amelyben meg? 
jelölté működésének irányvonalait. Az isten- 
tisztelet után díszközgyűlés volt, ahol az uj

lelkészt számosán 'üdvözölték. 1 Délben a’ 
Csárda nagytermében bankettet rendeztek a 
búcsúzó és á hivataléba lépő lelkész tiszte
letébe. Itt is több üdvözlő beszéd hangzott 
el egyrészt a távozó lelkész, másrészt az uj 
lelkész köszöntésére. Berisőség és emelke
dettség jellemezte az egész’ ünnepséget. A 
bucsuzásnak és 6 várakozásnak az érzései 
a szivekben, az agglelkész iránti szeretet és' 
hála érzése, valamint az uj lelkészhez, fűzött 
reménységek határozták meg áz ünnep- 
hangulatát.

A Szarvasi Iskolán kívüli Népművelési Bizottság 
kultur-délütánja

Szombaton! március 24-én d. u, fól 5 órakor lesz az Árvaház dísztermében

Szombaton, március . hó 24-én délután 
lép a szorosan veit népművelési munka terü
letéről a nagyközönség elé a helybeli isko- 
lánkivüli népművelési bizottság és egy kultur- 
délután keretében akarja a társadalom szé
lesebb rétegeivel is megismertetni, hogy a 
háboru-utáni rendkívüli idők mennyire hang
súlyozottan követelik a népnek az iskolaköte
les koron túli foglalkoztatását, művelését.

Ma ez az iskolánkivűli tevékenység 
kétszeresen fontos, amikor az iskola és az 
egyház munkájának folytatásában, sőt azzal 
párhuzamosan is oly erőtényezők hatnak 
közret melyek nem épitő hatásúak és létre
hozzák a társadalom egyes osztályai közötti 
diszharmóniát. Minden kérdés felett lehet 
nézeteltérés, csak az nem tűrhet vitát, hogy 
az erkölcseiben megrendült társadalomnak 
el kell pusztulnia és átadni a helyét egy 
jobbnak, mely egy nemzet ..jövőjét minden 
körülmények között biztosítani tudja. És e 
jobb, nemesebb embertípusnak kitermelésére 
van kötelezve s hivatva az iskolán és egy
házon kérésziül az iskolánkivűli népművelés; 
tevékenység.

A Szarvasi Dalkar két énekszáma közé 
a rendezőség Wágner Géza ügyvezetőelnök 
megnyílóján (és Borgulya Mária szavalatán 
kivül Hercsuth Kálmán kir. tanfelügyelő be
szédjét és Havranek Vilmos Ff.lussy lmre.Pécsy 
Sári és Zalai József vonósnégyesét iktatta.

A kultur-délutánon a vezetőség szívesen. 
látja és várja Szarvas egész társadalmát 
felekezeti és világnézeti különbség nélkül-.. 
Belépődíj nincs.

Böjti vallásosest
A Protestáns Nőszövetség felkérésére ‘ 

Kemény Lajos budapesti főesperes hirdette 
vasárnap az igét, délután pedig, előadást 
larfotl. A nagyszámú közönség mindkét al
kalommal nagy figyelemmel és érdeklődéssel 
hallgatta végig a kiváló szónokot és előadót.

Horejsi Antal és Borgulya Endre fuvola-' 
és zongora duettje művészi értékével kellemes 
hatást tett a hallgatóságra. A leányegyesület 
finom mély érzésre hangoló éneke, valamint 
Borgulya Manci lélekbe markoló művészies 
szavalata mindenkire nagy hatással volt. 
Szinre került Krón Ferenc árva-atyalelkész 
által, irt „Péter” cimü bibliai jelenet, • melyet 
Grexa Juckó és Holub Annuska vendégsze
replésével Kapuszta Ferenc, Holub János; 
Klimaj Mihály 1., Szloszjár Ferenc, Haliczky 
Mihály, Klimaj Mihály II., Kriska Gvörgy,



/  A Szimfónikusok III. zenekari hangversenye 
'a szarvasi zenei élet kimagasló eseménye volt

Klimstj György adtak élő helyes átérzéssel 
és a tárgyhoz illő komolysággal.

Újdonságával hatott a „Tavasz ébre
dése", melynék szövegét Krón Ferenc irta,/ 
a rendezést pedig Koll&r Ida III. éves tanitó-f 
nőképzős árvaházi növendék végezte, akii 
nagy hozzáértéssel stilizálta a ruhákat. 
A jelenetet a Protestáns Leányegyesület 
vasárnapi előadásának keretében meg fogják 
az árvaházi leánynövendékek ismételni.

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni szolgálatot március hóban 
idősb Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

Evangélikus istentisztelet Virágvasárnap 
az ótemplomban tót,az altemplomban magyar; 
nagypénteken az ótemlomban tót-magyarr az 
ujtemplomban tótnyelvü Passió. Mindkét na
pon, mindkét templomban urvacsoraosztás.

Nagyheti istentisztelek a rom. kát. temp
lomban. Virágvasárnap délelőtt fél 9 órakor 
csendes szentmise, 10 órakor barkaszentelés, 
passió, nagymise. Délután 4 órakor böjti 
prédikáció, keresztut. 7 órától lelkigyakorlat 
(lásd külön tudósításban). — Nagyszerdán 
délután 4 órakor gyászvecsernye. — Nagy
csütörtökön délelőtt 9 órakor nagymise, közös 
áldozás, oltárfosztás; délután 4 órakor gyász- 
vecsemya. — Nagypénteken délelőtt 10 óra
kor passió, keresztleleplezés, csonkamise, 
szentbészéd; délután 4 órakor gyászzso- 
lozsma, 6 órakor szentségbetétei. — Nagy
szombaton délelőtt 7 órakor szentelések, 
mise; délután 6 órakor feltámadási szertartás, 
körménél.

Református istentisztelet Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Árvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap 
első vasárnapján.

Vallásos est A Prot. Leanyegyesület ren
dezésében vasárnap délután 5 órakor a kö
vetkező műsorral lesz alkalmunk egy szépnek 
ígérkező vallásos estet végighallgatni: Köz
ének és ima után szaval Gerhát Annuska. 
Énekel a prot. leánydalkar. Beszédet mond 
Nemesik Lehel ref. lelkész. Énekel Marsai 
Emmike, Rohoska Jenő karnagy zongora- 
kísérete mellett. Jelenet, előadják: Fábry 
Kató, Mrsan Mária, Bankó Sándor és ifj. 
Klrmaj Mihály. Utána az árvaházi növendé
kek újra bemutatják a Tavasz ébredését. 
Ima és közénekkel végződik az est, melyre 
belépődij nincs. Offertóriumot szívesen fogad 
a Leányegyesület.

Dr Tóth Pál beszámolója. Kerületünk nép
szerű képviselője Tóth Pál dr május 7-ére 
tervezi beszámolóját, amikorra Fabinyi Tiha
mér dr kereskedelmi miniszteren kivül több 
képviselő is megígérte lejövetelét.

Lelkigyakorlatok a rom. kát templomban. A 

katolikus hivek részére Szekeres Bónis ben
cés tanár tart ezévben lelkigyakorlatot. A 
szentbeszédek csak férfiak részére vasárnap, 
Jiétfőn és kedden este 7 órakor lesznek. Kö
zös «zentbeszéd lesz hétfőn és kedden 5 óra
kor, szerdán 6 órakor befejező. Külön nők
nek szerdán délelőtt fél 9 órakor. Egész idő 
alatt gyóntatás, nagycsütörtökön közös áldozás.

Névmagyarosítások. Meicz Tibor-György 
szarvasi születésű újpesti lakos Mándoki-ra, 
Petuker Károly-István Elekes-re, Kugyela 
György szarvasi születésű szegedi rendőr- 
őrmester Kunszegi-re. Pilonya János szarvasi 
születésű kondorosi lakos Perfalvi-ra, Osztro- 
lucki Mihály csabacsüdi születésű kondorosi 
lakos Láncos-ra magyarosította nevét.

A Szarvasi Zenekedvelők Szimfonikus 
Társasága III. zenekari hangversenyét az 
Árpád-szálló dísztermében szombaton, már
cius hó 17-én rendezte meg.

A műsort Orosz Iván szerkesztő beve
zető beszéde nyitotta meg, melyben a ze
nének eszményi szerepét a mai kor agyon
gyötört embere életében költői nyelven 
ecsetelte.

A 29 tagból álló zenekar műsorra vett 
és előadott darabjai közül Mendelssohn 
Hebridák hangverseny-nyitányával nyújtotta 
a legtökéletesebbet, úgy összjáték, mint a 
darab intencióinak mesteri alászinezésével, 
sima, hibanélküli előadásával. Keleti színezetű 
muzsikájával eleven, szokatlan, de kellemes 
hatást váltott ki Yppolitow Ivanow orosz 
zeneszerző Kaukázusi Skiccek cimü darabja. 
A szimfónikusok szereplése e hangversenyen 
jóleső bizonyítéka volt annak a közmegálla- 
pitásnak, hogy a társaság utolsó koncertje 
óta is ismét nagyot fejlődött.

Liszt XIV. Rapszódiája zongoraszólójá
nak művészi követelményét dr Kácser Re- 
zsőné a hangszernek fölényes és biztos ke
zelésével fényesen oldotta meg.

Volkmann D-moll Szerenádjának gor-

Sajnálatos névcsere. Lapunk multheti 
számában, valamint több fővárosi lapban is 
a Magyar Távirati Iroda helyi tudósítójának 
akaratlan és rosszhiszeműséget még fel sem 
tételezhető tudósítása lett kézölve, amelybe 
tévesen került be Ökrös Elemér közismert 
szarvasi cigányprímás neve. Amikor ezen té
vedést helyreigazítjuk, tolmácsoljuk a MTI 
helyi megbízottjának sajnálkozását is Ökrös 
Elemérhez.

Női iparostanociskola. Szarvas község 
képviselőtestülete az iparoktatási kir. főigaz
gató kérelmére egyhangú határozattal meg
szervezte a női iparostanonciskolát, melynek 
felügyelőbizottsági elnökéül Fehér Józsefet, 
igazgatójául Jánovszky Györgyöt, tanítóiul 
Rohoska Géza és Frankó Mihályt és hitok
tatójául Krón Ferencet választották meg. A 
felügyelőbizottság tagjai pedig: Forster Ká
roly, Kasnyik János, Tákos Lajos, Kudlák 
Pál, Podani János, Palkovics István. Dem- 
csák János. Darida János. Némethy Samu, 
Simkovics Mihály dr. és Rohoska Béla lettek.

LeányegyesDIeti gyűlés. A Gróf Bolza 
Pálné Leanyegyesület, mivel a március 17-ére 
összehívott közgyűlés nem volt határozat- 
képes, március 24-én délután 4 órakor ismét

donkaszólójában pedig Ribárszky János a 
darab szépségeit komoly elmélyedéssel, mű
vészhez illő virtuozitással tudta kidomborítani.

E kiváló szereplők nívós játéka mellett 
az est műsorán aztán Temesváry János he
gedűművész brilliáns játéka volt a hangver
seny tetőpontja.Vieuxtemps D-moll hegedűver
senyét eszményi tökéletességig fokozott játék
technika. mély átérzés és a legapróbb árnya
latoknak kevés zenei tehetség által meg
közelíthető finomsággal való visszaadása 
jelemezték. Az ő magas műélvezetet nyújtott 
száma bizonyára felejthetetlen lesz azok 
számára, akik ezen az estélyen jelen lehettek. 
A nehéz kíséretet Privler Gyula helyett dr 
Kácser Rezsőné látta el.

Magának az egész hangversenynek 
létrejöttéért, annak nivós számaiért és fényes 
sikeréért Szarvas zenekedvelői elsősorban 
a zenekar karnagyának: Havranek Vilmos
nak lehetnek hálásak, ki minden lelkesedését, 
energiáját adta bele a hónapokon keresztül 
szívós rendszerességgel és következetességgel 
véghezvitt próbákba.

A teljes erkölcsi és megfelelő anyagi 
sikerrel lezajlott hangverseny telt házat ér
demelt volna.

összeül és ekkor az alapszabályok értelmé
ben a tárgysorozatba felvett ügyekben a meg
jelent tagok számára való tekintet nélkül 
határoz.

A németnyelvi tanfolyam záróvizsgálata:

Az Iskolánkivüli Népmivelési Bizottság által 
szervezett és irányítása alatt működött nép
művelési tanfplyamokkozui-a lefolyt héten 
a negyedik, a németnyelvi is befejezést nyert 
és annak záróvizsgálati időpontjául a megyei 
elnökség március 26-ikát tűzte ki. A vizsgá
kat a m. kir. áll. elemi iskola egyik termé
ben, estr fél 7 órakor tartják és arra a nép- 
mivelés és a tanügy iránt érdeklődőket ez
úton is meghívja a bizottság elnöksége.

Húsvéti szünidő a szarvasi tanintézetekben.

A Vajda Péter gimnáziumban és a Luther- 
Tanitónőképzőintézetben március 24-től áp
rilis 8-ig bezárólag, a m. kir. gazdasági tan
intézetben március 24-től április 4-ig bezá
rólag. a m. kir. áll. polg. iskolában március
25-től április 3-ig, az ág. h. ev. egyház elemi 
iskoláiban március 28-tól április 2-ig, a m. kir. 
áll. elemi népiskolában március 25-től április
2-ig. a róm. kát. elemi népiskolákban már
cius 26-tól április 2-ig, az izr. neológ elemi 
iskolában március 30-tóL április 8-ig bezárólag.

Hol vegyünk bori húsvélra ?..

Szeleczkynél,
I. kerület 187. szám  alatt,

ahol sajátterqiésű, ceglédi fajborok kaphatók a legolcsóbb áron!

Győződjön meg róla!



Harmincéves szolgálati jubileum. Füchsl; 
Miksa községünk körzetvezetői adótiszlje 
az élmult héten ért köztiszviselői működésé
nek három évtizedes évfordulójához. A be
csületben és buzgó munkásságban eltöltött 
hosszú tisztviselői szolgálat minden időben 
elismerést váltott ki a felettesek és munka
társak részéről. Ma azonban ez az egy em- 
beröltőn át teljesitett idegőrlő munka kettős 
ménytánylást érdemel és előtte mi is meg
hajtjuk az elismerés zászlaját.

Márciusi Ünnepély a rom. kai iskolában. 

Városunk csütörtöki nagy ünnepségei mellett 
szűk körben bár, de bensőséges áhítattal 
vette ki a részét a 48-as eszmék emlékének 
a megünnepléséből a szarvasi rom. kát. elemi 
iskola tanitói kara és ifjúsága is, mely köz
vetlenül a Frontharcosok szabadégalatti ma
tinéja előtt rendezte meg a Kossuth téri is
kola nagytermében a maga szabadságünnepét. 
Az ünnepi beszédei Kovácsik Erzsébet tanítónő 
mondotta. A műsoron hét szavalat (Gazsi 
Attila, Zamba Anna. Pribelszki Mihály, Frankó 
Mária, Adamovszki András, Takács István 
és Vitái Boriskáé), egy párbeszéd (Fuksz 
Ödön és Dömyei Sándor között) és 4 ének
szám hangzott el. magyar táncot mutattak 
be Fodor Mária és Sajbeli Klára. Az ifjúság 
e kedves ünnépét a Magyar Hiszekegy 
zárta be.

Munkát keres 300 szarvasi fóldmives. A 

békésvármegyei m. kir. gazdasági felügyelő
ség közli, hogy Gyurik János szarvasi lakos 
300 társával tavaszi és nyári bárminemű 
gazdasági munkánál elhelyezést keres A 300 
szarvasi munkásnak e hírünk közzétételével 
is alkalmat kívánunk1 nyújtani, hogy kérelmük; 

^ l 6ištb^k0rb^TasiaimetHćuvii1jike* igy ök j 
a keresett munkához minél hamarább hozzá
jussanak.

Államsegélyt kapott az öcsödi Állattenyész
tők Szövetkezete. A m. kir földmivelésügyi 
miniszter az öcsödi Állattenyésztők Szövet-! 
kezetét. Szabó Ferenc elnök közbenjárására, 
200 pengős államsegélyben részesítette.

Az Öcsödi Népkör tisztújitása. Az Öcsödi 
Népkör rendkívüli közgyűlését Deseő Jenő 
elnöklete alatt március 11-én tartotta. A gyű
lésen a Népkör egyhangú határozattal fuzi
onált* a Földmives Körrel. A kör alelnöke 
Pápai János lett.

Villámlás és égzengési A rádióban bejó- 
sólt zivataros eső Szarvast sem kerülte ki és 
hétfőn déltájban villámlás-menydörgés kísé
retében jó csomó jégeső is hullt; A százéves 
jövendőmondó jóslata szerint a márciusi ég
zengés jó és bő termést igér. Bárcsak igaza 

lenne I

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás ka
puit március 22-én nyitották meg a látogatók, 
előtt és a kiállítás ünnepélyes megnyitása a 
Kormányzó, a diplomáciái kar, a társadalmi, 
gazdasági testületek nagyszámú képviselőinek 
jelenlétében március 23-án ment végbe. Az 
ünnepélyes megnyitásnak külön említésre 
méltó eseménye volt, hogy a megnyitás pil
lanatában ezer postagalamb szállt fel az ün
nepély színhelyéről, hogy jelképesen széjjel
vigye a magyar mezőgazdaság nagy esemé
nyének a hírét. A kiállításon városunkból a 
gazdasági tanintézet bikazugi tangazdasága 
is résztvesz két darab tehénnel, három da
rab üszővel, öt darab mangalica kocával, 
magyar parlagi ludakkal és fehér gyöngy- 
tyukokkal.

Tárolót felvesz REICH vaskeresked6.

szép is,
J Ó  I S ,  

BŐ IS:

Forduljon legközelebbi blzomá- 
' ik- 
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nyosunkhoz vaay Központunk
hoz: Budaptftt, Rottenblller-u.

a  MAUTHNER-MAG

Nyeremények
az új m. kir. osztálysorsjátékban

Az elérhető legnagyobb nyeremény:

arany- 500 .000pengő
arany
pengő

Jutalom és nyeremények:

termése!
Március 15-ike Csabacsüdön

A csabacsüdi Kossuth Kör impozáns 
március 15-iki közvacsorát rendezett, melyen 
a kör tagjai majdnem teljes számban meg
jelentek. Darók József a kör elnöke nagyha
tású beszédben köszöntötte fel a kör alapítóját 
és diszelnökét Chován József lelkészt, ki az 
üdvözlést meleg szavakkal és a magyar 
nemzet feltámadásának reményét festve, kö
szönte meg. Rendkívül érdekes volt, egy az 
Égen, éppen a vendégek összejövetele alatt 
végigsuhanó meteor megjelenése, melyet a 
diszelnök — mint égi jelt, a Magyar feltáma
dás előjegyét — azonnal beleszőtt beszédébe.
Felemelő volt, hogy a közvacsorán több 
tanító és ifjú is megjelent, kik meleg sza
vakkal köszöntötték fel dhován diszelnököt 
és a kört, kifejezvén, igazán figyelemremél- 
tóan jó] elmondott beszédeikben, hogy Ma
gyarország fettámadása közel van és abban 
minden magyar fanatikuspn hisz, azért min
denkinek teljes erejéből, dolgoznia kell. Az 
ünnepi , beszédet Lászlóffy István, a kör 
jegyzője mondotta- Beszéltek még: Darók 
.Jjfósef, Szikom. Dezső,. 
és 1 Jeszenszky *Sarou :*:l;Jté|. vidéki
vendég.

• ‘ A csabacsüdi állami elemi iskolában 
szép felkészültséggel, hatalmas szereplőcso- 
porttal, tartották meg a március 15-iki iskolai 
ünnep,et. A lefolyt ünnepélyt Szikora Dezső 
tanító, ev. egyházi kántor rendezte. Szikora 
Dezső ügyes és ötletes bevezetője után sorra 
következtek az egyes, előadott számok, me
lyekből-világosan látszott, .hogy rendezd és 
szereplők, egyaránt nagy .ügyességgel és ké
szültséget dolgoztak. Ap ' ünnepi beszédet 
Zima Pál szarvasi tanító mondotta. Mindkét 
tanító munkáján : nagyoA meglátszott, hogy 
mély hazafias érzések és gondolatok jegyében 
készültek a szabadságünhep hn éltó megren
dezésére. A nagyszámúi közönség, mely a 
termet zsúfolásig megtöltötte, nagy megelé
gedéssel és lelkesedéssel* eltelve oszlott szét. 
Az ünnepélyen számos környékbeli vezető- 
férfiú jelenj meg.

300.000 

200.000
100.000 

50.000

40.000

30.000 |

25.000

20.000 |
stb., stb. összesen közel

8 millió pengő készpénzben
.,84 .000sprsjegy köjzül 4?iO()Odb-i sorsolnak ki. 
te h it minden második sorsjegy nyer I
Első húzás április 14-ón kezdődik

Sorsjegyek hivatalos áron:

; Fa Negyed Nyolcad
1 12 P 6 P 3 P

összes fő&rusltöknál kaphatók.

Kossuth halálának 40-ik évfordulója. A

Nemzeti Egység szervezete Kossuth Lajos 
halálának 40-ik évfordulója napján, kedden 
ezidén is elzarándokolt a magyar nemzet 
Apjának sírjához-. A ,,küldöttség, előzetesen, 
délelőtt 10 órakor a Deák-téri ág. h. ev. temp
lomban tartott istentiszteleten vett részt és 
onnan a Köztemetői Kossuth Mauzóleumhoz 
vonult, hol Tóth Pál dr országgyűlési képvi
selő mondta az ünnepi beszédet.

Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S !
Értesítjük i a nagyérdemű közönséget, hogy az Árpád-közben lévő 
üzletünket áthelyeztük

a Kossuth*téÜ róm. kát. emeletes iskola épületébe
(a volt Schwarz Sándor-féle helyiségbe.)

Raktáron tartunk mindennemű őrleményt, gabonát és terményt 
a legolcsóbb árakon.

Naponta friss házikenyér 
a legjobb minőségben kapható.

Tresfarin tápszerek is kaphatóki
Weiczner Gáspár és Fia

Gáspár-malom.



Vármegyénk álláppta az alispáni jelentés alapjánEmber a híd alatt
Meglepően jól sikerült a Munkásotthon 

Szövetkezet vasárnapi műkedvelő előadása. 
Indig Ottó kitűnő vigjátékát „Ember a hid 
alatt“-ot rendezte meg a szövetkezet műked
velő gárdája a Munkásotthon alapja vára.

A sikeres szinrehozás a szereplők 
igyekezetén kivül elsősorban a rendező: 
Toman János érdeme, aki fáradságot nem 
ismerve, csiszolta ki a gyengébbekből az 
ügyeseket, a merevmozgásuakból a fürgéket, 
a hadarókból a nyugodtan beszélőket. Csak 
emberanyaggal kezdte s a darab végén már 
már színészekkel játszott.

Urbancsok Mihály a professzor szere
pében felülmúlhatatlan volt. Kliment Ziza 
szerepét az iró bizonyára neki szánta, oly 
kifogástalanul játszott. Jól alakította a csa
vargót Palkovics Pál és sok tapsot kapott. 
Ágnes és András szerepében Urbancsok Ica 
és Misur János tetszést arattak. A többi sze
replő is elismerést érdemel.

A hangulatot reggelig a Falussy-zene 
táplálta a tánchoz. A sikerült előadást való
színűleg megismétlik.

Gyümölcsfák ápolása
Irta: Józsa Mihály főkertész 

Sok előadást halottunk már a gyümölcs
fák permetezéséről, voltak továbbá szakembe
rek is városunkban, akik a munkásoknak 
tartottak előadásokat, de ezeket mindig csak 
a község kertgazdaságában rendezték, ahol a 
hallgatók csak a már jóF elvégzett munkát 
figyelhették meg.

Az elmúlt héten négy napon át Matusek 
György tartott gyümölcsfaápolási tanfolyamot 
és .ami igen .fontos, alapos elmélet után a 
gyakorlatban is: a nyulzugi elhanyagolt 
gyümölcsösökben.

' A gyakorlaton résztvevők március 17-én 
Medvegy János törvénybiró és az én jelen
létemben vizsgaszerü beszámolót, adtak tu
dásukról. A  vizsgálaton, đ különösen .Csernák 
Mihály.(IV., ,283.),tűnt ,ki ;és adta, tanubizpny~. 
ságát képzettségének, , de a tanfolyamot 
végzettek bármelyike is oly szakértelemmel 
rendelkezik, hogy a gyümölcsösök ápolását 
kifogástalanul tudja elvégezni.

Ezért az alábbiakat nyugodtan merem 
polgártársaimnak gyümölcsfák kezelésére 
ajánlani: Adamik János (I., 380), Bencsik 
György (III., 163). Furár Pál <T. II.. 247.), 
Csernák Mihály (IV., 283), Frankó Pál (I., 520), 
Frankó Mihály (IV., 281), Maczik György 
(I., 156), Ruzsínszki Pál és Mihály (III., 353). 
Dina György (II., 1), Csernák János (11., 50), 
Valkovszki György (IV., 112). Gyekicki 
György (III., 355), Galáth János (II., 121) és 
Bencsik András (T. III., 179).

E lap utján kérem a gyümölcstermesztő 
polgárokat, hogy. gyümölcsösük kezelésére 
a fenti szakmunkásokat alkalmazzák, mert 
megállapítottam, hogy gyümölcsöseink erősen 
rászorulnak a gondos kezelésre, a szakembe
reknek kiadott egy pár pengő pedig busásan 
meghozza a maga kamatját.

Kapható: Meltner Som a
fűszer- és vegyeskereskedésében. Szarvason.

Közbiztonság
A vármegye területén a személybizton

ságellenes cselekmények száma az elmúlt 
hónapban 78 esetben, míg a vagyonbiztonság 
346 esetben támadtatott meg. öngyilkosság
6 esetben történt.

Államellenes és defaitista mozgalmakról 
nem érkezett jelentés.
Földművelés, Ipar és kereskedelem

Az elmúlt hónap időjárása mezőgazda- 
sági szempontból nem volt kedvező. Külö
nösképen szenvedtek a kései vetések, ame
lyek az ősz, illetve a tél folyamán nem 
tudtak megerősödni. Az időjárás okozta ká
rokat azonban ezidőázerint megállapítani még 
hozzávetőlegesen sqm lehet, mert kedvező 
tavaszi időjárás esetéin a vetések a mutatkozó 
károkat még teljesen kiheverhetik.

A mezőgazdasájgi munkálatok az elmúlt 
hónapban szüneteltek.

A mezőgazdasággal foglalkozók helyze
tében legutóbbi jelentés megtétele óta az 
állatárak emelkedése következtében állott 
be némi javulás, amihez hozzájárult a ter
ményárak emelkedése is.

Különösen kifizette magát a gazdák 
részére a sertéshizlalás. Az olcsó takarmányok 
mellett ugyanis a hizcjtt sertés ára úgy alakult, 
hogy a gazdák nemcsak számításaikat 
találták meg, hanem tekintélyes jövedelemre 
is tehettek szert. f

A némiképen magasabb árak különö
sen a védett birtokok tulajdonosait ösztönzik 
arra, hogy megmaradt terményeiket és jószág
állományukat eladásra bocsássák. A védett 
birtokok tulajdonosainak ugyanis a rendelet 
értelmében hátralékos adójuk és a folyó évi 
előírás egyrészét is, be kell fizetniök. Van 
olyan község is, ahol a tulajdonosok 15 
százaléka sem teljesítette fizetési kötelezett
ségét.

A mezőgazdákat még mindig erősen 
jsivüa: a ;bHel korlátozása.

A. kisipar helyzete yáltozatlanul rossz 
és valamelyes élénkség, vagy forgalom alig 
volt tapasztalható. A kereskedelem helyzeté
ben változás alig ‘tapasztalható és javulás 
minden valószínűség szerint nem is lesz 
addig, míg a kereskedelmi cikkek árai a 
mezőgazdasági termények áraival arányba 
nem jönnek.

Közlekedés, tOz és árvédelem
A vármegyei közutak állapota ellen a 

múlt hó folyamán sem érkezett indokolt pa
nasz. A földutak még mindig nehezen járha
tók. A védgátak jókéban vannak. A vármegye

területén február hónapban előfonluU tüz
esetekről 16 tüzkárjelentés érkezett be. 

M unkanélküliség. 
és annak leküzdése

A mezőgazdasági munkák szünetelésé
nek következtében a mezőgazdasági és föld
munkásság a múlt hónap folyamán is kereset 
nélkül állott. A hatóságok a rendelkezésükre 
álló csekély fedezet terhére igyekeztek ugyan 
a legnagyobb szükséges közmunkák megin
dításával segíteni, de nagy akadály volt a 
múlt hónapban, hogy az időjárás megfelelő 
földmunkák megindítását alig tette lehetővé. 
A kedvezőbb időjárás beálltával a tervezett 
közmunkák mindenütt meg fognak indulni.

A mezőgazdasági munkások aratási és 
cséplési munkára való szerződtetése kezde
tét vette.

Vegyesek
A vármegyei járási és községi ügyvitel

ben lényeges akadályok nem merültek fel.
Figyelemre érdemes adat, hogy a múlt 

év utolsó hónapjában és ez év első hónap
jaiban összesen 315 darab névmagyarositási 
kérelem érkezett be és terjesztetett fel a 
belügyminiszterhez.

Kedvezmények forgalmiadóhátralékok fize

tésénél. Az orosházi forgalmiadóhivatal tu
datja, hogy mindazok, kik forgalmiadót fizetni 
már nem tartoznak, a pénzügyminiszter ren- 
delete értelmében adópótlékmentes részlet* 
fizetés kedvezményében részesülnek, ha 
tartozásuk a 250 pengőt nem haladja meg 
( 250 pengőn felüli tartozások után is csak 
havi egynegved százalékos adópótlékot kell 
befizetni). Azok, kiknek hátraléka a 250 
pengőt nem haladja meg, hivatalból kapnak 
értesítést, hogy mikortól mennyit kell befizet- 
niök, a 250: Pengőnél nagyobb hátralékosok 
pedig 2 pengős bélyeggel ellátott kérvényben 
kérhetik a kedvezményt (Forgalmiadóhivatal, 
Orosháza). Olyan adós pedig, aki még kö
teles fórgalmiadót fizetni, ugyancsak kérvé
nyezheti a részletfizetési kedvezményt, de 
reá az adópótlékmentesség már nem vonat
kozik. Forgalmiadóváltság részletfizetésére 
kedvezmény riem nyújtható. Csak a feltéte
lek pontos betartása mellett maradhatnak a 
kedvezmények érvényben.

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

UJ TAVASZ,
uj nőikabát-modellek, 
uj, o lc s ó  á r a k

ONGfiK
DIVATÁRUHÁZÁBAN.

Angol női d lv a tk a b á t................. 11*50
Doubl női d iv a tk a b á t................. 17*50
Tiszta gyapjú boucle-kabát, crep

de chine b é lé s s e l................. 27*50
Eredeti budapesti m odellek!
NŐI kosztümkelmékben és férfi-szövetekben nagy választék.



FOGROMLÁSÁT
1 0 0  V ' 9  megakadályozza a

HYPERDENT
s z á j v i z e s s e n c i a . BOTOR

legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

KOrSTEIH
BÚTORÁRUHÁZBAN,

Békéscsaba, Andrássy út 25.

A csabai buzakiállitás dijainak kiosztása

Az elmúlt év decemberében (16—22-ig) ren
dezett békéscsabai buzaminőségi kiállítás ta
núsága szerint, amint azt a helybeli gazda
sági tanintézet igazgatója, Csabai Kálmán egy 
értekezésében is megállapította, a békésme
gyei búzák mintáiból az általános termelés
ben is beváltak közül első helyen áll és ter
méshozam tekintetében is a legjobbnak bi- 
.zonyult a bánkuti búza, „1201-es*\ melynek 
Hl súlya 82*5 kg. A megállapítás szerint ez 
a buzafaj versenyzik a Manitobával. A de
cemberi kiállításon több szarvasi gazda is 
részlvett és Gróf Bolza Géza, a Gazdasági 
Tanintézet, Farkas Mihály és Janurik András 
kitüntetést is nyertek. A dijakat és oklevele
ket az alispán és a csabai polgármester je
lenlétében ünnepi formák között az elmúlt 
hét vasárnapján osztották ki a Kisgazdák 
Egyletében.

Egy csecsemő titokzatos halála. Törvény- 
széki boncolást ejtettek meg egy Gyekickiv 
János nevű 8 napos csecsemőn, mert az a 
gyanú merült fel, hogy a régi babonás szo
káson alapuló nyelvfék-álvágást hajtották 
végre rajta, mely vérmérgezést idézett volna 
elő. Azonban a 13-án megejtett boncolás 
nem igazolta a gyanút, hanem megállapította, 
hogy a koponyácsontok szülésalatti egymásra- 
tolódása agyvérzést idézett elő, s ez okozta 
-a kisgyermek halálát.

-A fényes eredmények, melyeket sok részt
vevő az osziálysorsjáték utolsó 4 hét alatti 
Jőhuzásain elért, nagyban hozzájárulnak a 
fokozott vételkedv emeléséhez azok körében 
is, akik előbb barátaik és ismerőseik által 
elért eredményeket várták meg. Nem kétséges, 
hogy az uj m. kir. osztálysorsjáték sorsjegyei, 
ép úgy, mint az utolsó években ismét elkel
nek. Aki tehát részt akar venni az uj sors
játékban, biztosítson magának egy sorsjegyet 
minél előbb, akármelyik főárusitónál már az 
^lső osztályra, mert későbbi vételnél — a 
hivatalos terv szerint — amúgy is meg kell 
fizetni a lejátszott osztályok árát is.

101-ek, 4-es honvédek és 4-es népfelkelők 

figyelmébe. Az együttes 101-es és 4-es hon- 
védszoboralap javára a szoborbizottság „4-es 
Honvédek és 4-es Népfelkelők Fegyverben*4 
cim alatt a „101-esek Fegyverben1* cimü 
albumhoz hasonló akció megindítását hatá
rozta el. A szerkesztőbizottság ezúton is kéri 
a volt ezredek bajtársait, hogy az őket fel
kereső munkatársakat fogadják szívesen és 
bocsássák rendelkezésükre azokat az adato
kat, melyek a mü elkészítéséhez szükségesek. 
Az album valószínűleg junius hó elején fog 
megjelenni.

Hivatalos tanügyi látogatások. Hercsuth 
Kálmán Békés vármegye kir. tanfelügyelője 
rendes évi hivatalos ellenőrző körútját a 
szarvasi népoktatási intézetekben szerdán, 
csütörtökön, pénteken és szombaton ejtette 
meg. — Kóczy Géza testnevelési felügyelő 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter meg
bízásából szerdán és csütörtökön a helybeli 
Vajda Péter-gimnézium, a Luther-Tanitónő- 
képzőintézet és a m. kir. állami polgári leány
iskola testnevelését vizsgálta felül.

„Fehérvári Huszárok" a Szarvasi Keres
kedőalkalmazottak előadásában husvét hét
főjén a Vigadóban.

A csabacsiidi* Kossuth Kör közgyűlése.

Csabacsüdön rendkívül népes gyűlést tartott 
a Kita-iskolában a csabacsüdi Kossuth Kör, 
melyen megválasztották az uj tisztikart. A 
már eddig is igen érdemes működést kifejtő 
kör a következőket választotta meg ujabb 
vezetőiül: Örökös diszelnökké, a kör alapító
ját: Chován József ev. lelkészt, kit a meg
választott tisztségre egy 5 tagú bizottság folyó 
hó 14-én kért fel. Ügyvezető elnökké Darók 
József tanítót, alelnökké Zima Pál gazdálko
dót, jegyzővé Lászlóffy István képesített gaz
dát, pénztárnokká Konstantinovics János 
gazdát, ellenőrré Klimaj Pál gazdát, gond
nokká Köpenyes Mihály gazdát Választot
tak még egy tiz tagból álló választmányt és 
három tagból álló számvizsgálóbizottságot is. 
Itt említjük meg, hogy névezett kör keretein 
belül az előző években is igen számos és 
értékes népművelési munka folyt, melyei a 
kör eddigi elnöke: Chován József lelkész 
végzett és vezetett. Mintegy 300 példány nép
művelési, vallásos, hazafias könyv és füzet, 
kisebb-nagyobb folyóirat, közművelődési 
könyvecske osztatott ki. Ezeket, részben egyes 
jeles irók és egyéb adakozók — többek kö
zött a vármegyei népművelési bizottság — 
jutatta el az elnökhöz, ki az érdeklődők kö
zött díjtalanul ki is osztotta. A kör tagjainak 
száma igen tekintélyes és nemcsak a bel-, 
de immár a külterületen is erős működést 
fejt ki a kör. A Kossuth Kör továbbá mun
kájában a legnagyobb erővel terjeszkedik és 
rövidesen ujabb szervező gyűlést tart, mely 
után ismét intenzív működést kiván kifejteni. 
A kör a revízió gondolatában folytatja 
szervezési munkáját.

a  s z í n é s z n ő

a címe annak a kis regénynek, melyet 
a NYÍL legközelebbi száma közöl. Irta: 
Heinrich Mann.

Aljogász Szarvason. Még az elmúlt hó 
végén és e hó elején történt, hogy Szarvason 
egy jobb külsejü és megnyerő modorú fiatal 
ember végigházalta a módos családokat és 
igy mindegyiktől azzal tudott egy pár pengőt 
kicsalni, hogy utolsó szigorlata előtt áll és 
szegénysége miatt nem tudja a doktorátust 
letenni. Kérelmét mindenütt okmányokkal 
támasztotta alá és amikor gyűjtőivé meglelt, 
vadászterületét más községbe tette át. így 
sorrajárta Békéscsabát, Orosházát, Gyulát, 
de Debrecenben rajtavesztett, mert itt egy 
nőismerőse leleplezte és Grósz Lajos áljogász 
urat átadta a debreceni csendőrségnek.

Hitelt előnyős fettételek mellett úgy sze

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

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

Anyakönyvi hírek
Születések: Skorka János leánya Erzsé

bet, ifj. Dobrotka András leánya Róza, Frankó 
Mihály leánya Judit, Liska Pál leánya Mária, 
Rapkovszki István leánya Judit, ifj. Szekera 
Pál fia Pál, Kondacs Mihály fia János, Les
tyan András leánya Mária, ifj. Potocki János 
leánya Erzsébet, Pálinkás György fia János, 
Kürtössy Ödön leánya Magdaléna, Trnyik 
Mihály leánya Anna. — Házasságot kötöttek: 
Molnár János Molnár Zsuzsannával, Molnár 
Sándor Kondacs Judittal, Maglócki Pál Plje~ 
sovszki Zsuzsannával. — Halálozások: Ja* 
necskó Mihály 70 éves, Mravik János 20 na
pos, özv. Csilik Jánosné 72 éves, özv. Tóth 
Istvánné 82 éves, özv. Lengyel Istvánná 70 
éves, özv. Poljak Jánosné 74 éves.

T i i n r l A r i l i i o l r 1! ö legelterjedtebb ma
i l  I  u n u e r u j j e m  gyarkézimunka-ujság. 
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szíveden 
küld Budapest. IV. kcrQlel Szervita-tér 8. szám



Az Országos ̂  Kamaraszínház Szarvasom
Déri Béla staggipne -iérsulátával .m elmúlt 
héten három napig időzött városunkban és 
ezalkalommal kedden: Őnagysága őrangya
lát, szerdán : Marusjét* ̂ csütörtökön : Bridge-t 
mutatta be *\a [szarvasi s közönségnek; 
Kedden délután ifjúsági előadás gyanánt 
Herczeg Ferenc: A Dolovai nábob leányát 
adták. Szereplői, a társulat tagjai csaknem 
kivétel nélkül mind jó erőknek bizonyultak.

Kötelező szemvizsgálatok. A belügymi
niszter rendeletére a község bel- és külterü
letén, március 25-én, vasárnap tömeges szem- 
vizjsgálatakat Jognak, tartani a trachomás'csa*- 
ládok áhál lakóit réézekeii. A  Dankó-iskolá- 
banóKrőkéi ár ÍV. kér. külső (északi) részeg 
az^zénááikertybjtele'pi; ^valamint a IV. tanyái 
ketetéfo ^városhoz közelebb eső íészénék á 
laköasó^a részére. A Garay-iskolában áz I. 
bélfcerüléKcTsssedik utcáh túleső, külső ré
szének (Zolapázfcit),r a ' II. belkerölet északi 
területének, s a környező külrészek (Nyulzug, 
kenderföldek) lakossága részére. A IV. és V. 
külkerületek részére a Szélesuti közs. iskolá
ban egész napon át. A III. külkerület lakói 
részére délelőtt az ezüstszőlői, délután az 
orosházi úti iskolában. A II. külkerület la
kossága részére délelőtt a Konyecsnyi, dél
után a mótyói Piliszkí-iskolában. A szem- 
vizsgálatokon mindenki és minden családtag 
köteles megjelenni. A mulasztók ellen kihá- 
gási eljárás indul meg.

Ünnepi fürdörend. A húsvéti ünnepekre 
való tekintettel kivételesen a március 31 , áp
rilis 1. és 2-iki gőzfürdő helyett március 29., 
30. és 31-én tartják üzemben a fürdőt, 29-én 
a szombati, 30-án a vasárnapi és 21-én a hét
fői fürdőrend és fürdőhasználati dijak mellett.

A Mezőgazdasági Kiállításra szóló 50 szá

zalékos kedvezményes vasúti igazolványok, 
érvényes március 16-tól április 1-ig, ára 1 P. 
Mindennemű felvilágosítás, és igazolványok 
ANDERMANN-nál kaphatók.

Frontharcosok előnyben. A Frontharcos 
Szövetség Orsz. Elnökségének megkeresésére 
Körossy György főispán arról értesítette a 
Szövetség vezetőséget, hogy a békésmégyei 
állami földmunkákkal kapcsolatban, valamint 
a gyulai Államépitészeti Hivatal területén 
folyó útépítési munkálatoknál a Frontharcos 
Szövetség igazolványom tagjait a munkásfel
vételeknél előnyben részesítik.

S P O R T
Bocskay—BISE 2:1 (2:0)

IL oszt bajaoki Bíró: Kiss
Kellemetlen, szeles időben zajlóit le a Bocskay első 

bajnoki mérkőzése vesarnap, melyei a BíSfci-el játszott. 
Kapuvölasziósnól a vendégcsapatnak kedvezett a sze
rencse és a Öocskaynuk széllel szemben kellett meg
kezdenie a játékot. A vendégcsapatot azonban hiába 
támogatja a szél. eredményt elérni nem bir, annál inkább 
a Bocskcy, mé& az erős szél ellen is két góllal terheli 
meg az ellenfél kapujat Br^-zsnyik révén az első fél
időben. A második félidőben a szél még nagyobb erőre 
kapott és i^y a most már széllel támogatott Bocska>- 
nak inkább árt mint kedvez és további eredményt
elérni nem birnak. A BISE a félidő vége felé szépít az
eredményen a fol>ton sipoló bíró jóvoltából. A Bocskay 
jobb játékot mutatott és nie&ćrđemeltcn győzött. Az 
Újonnan beállított fiatal játékosok szépen megálltak 
hely üké t.

Turul—KoTE 1:0 
IL oszt* bajnoki Biró: Lówy

Erős keresztezel gátolta a játék menetét s a játékidő 
íele labdakereséssel, taccsaobással telt el. falán az 
eredménytelenség és a dugába dőlt manőverek böszi- 
tették fel a játékosokat, de példátlan durvaságok tör
téntek. Különösen a Turul játékasai sérültek meg gól- 
lövő igyekezetükben, a kondorosiak részéről. Hasztalan 
volt a biró részrehajlása, cgv gól mégis csak bezugott 
(Bencsik) és a Turul győzött.

Vasárnapi mérkőzések
Vasárnap a Turul a mezőberényi Törekvéssel itthon, 

a Bocskay pedig Mczőberényben a Textillel játszik 
bajnoki mérkőzést.

Helybeli gabonaárak
Buža 8*70 — —’—
Terigeri T— — 7‘80
Árpa ‘— — 7‘50
Zab. -  T—
Lucerna . 120*— —130'—

• TöÜÉft?** , '20'------- -

Alku nélkül vásárolhat
mindenféle ruházati, továbbá front
harcos ruha és felszerelési cikkeket.

KÓCZY LAJOS cégnél
ahol mindén egyes* cikkén a szabott árak

aN  y $ n^ ü^ e:<w iéli«& 

alulfizetés ki van zárva.
Áltálában frontharcos ruhásai elkészítésére 
vonatkozó mfnUehféle felvilágosítás és a sza- 

, bályszerü rendelés nálam eszközölhető.

Férfi öltöny, felöltő és hozzá való összes bé
lésekét; úgyszintén frontharcos-kelme anyagot 
kedvező fizetési feltételek mellett szállítok. 
Ha vásárolunk, nézzük meg jól kitől és mit?

Állom azt, hogy a nálam vásárolt minden 
egyes méterért kiadott pénz — érték, nem 
vásári holmi. — de nem is „blöff* árak.

B|p"ontos kiszolgálás!
■ *-

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehé^ pazdasági viszo
nyoknak, előnyös tételeim folytén 
az idén is kedvező fizetési feltéte
lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Állandó készletet tartok 
hazai és import tűzifában, legjobb 
minőségű hazai szenekben és világ
hírű budapesti gázkokszokban« Elő

jegyzéseket már elfogadok és azo
kat sorrendben leszállítom.

Schlesinger Sámuel
Telefon tözifakerekedó, IL, 18«
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Előnyös fizetési feltételek! 

Felveszek tanulónak, vagy gyakornoknak
keresztény vallásu fiút, vagy leányt elő
képzettséggel. Jelentkezés a reggeli 
órákban

Kóczy Lajos cégnél, Árpád-bazár épület.

igen kedvező feltételek mellett az alábbi 
C i lC X U U iV  ingatlanok:

Szarvason
a II. kerület 214. számú lakóház; 
a II. kerület 565. számú lakóház; 
a Roszik-dülőben 4 kát. hold 407 D-öl; 
a Kákahalmon 1 kát. hold 556 D-öl szántó 
és a Krakó 164. sz. felülépilmény felerésze.

Csabacsűdön
55 kát. hold szántó uj tanya és gazdasági 
épületekkel. ,

BékésszentandráSon
a Gödénylapos végén 13 kát. hold 155 D-öl; 
a Furugyzugban 2 |sat. hold 103 D-öl; 
a Dinnyés-laposon 1 kát. hold 1224 D-öl; 
a Csicsó-dülőben 4kit. hold 1511 D-öl szántó 
és az 575. számú lakóház felerésze.

A mezőtúri határban 
a Peres-dülőben lévő 2 kát. hold 493 D-öl 
szántó.

Nagymágocson 
a Disznóhalom-pusztán 15 kát. hold 1300 
négyszögöl szántó tanyaépülettel. v ‘

Érdeklődni lehet Benczúr Vilmos 
dr ügyvédnél, Szárvason.

Szerkesztői Szenetek
! Kéziratokat nem Órzünk meg és ví$spa.

!• 1« M* Arra a kérdésére, hogy önálló iparosoknak 
hévmagyarosités esetén, az iparigazolvány névátirásáért 
kell e valamit fizetniök, vagy sem, azt válaszoljuk, 
hogy a csupán 1 pengővei ellátott kérvényhez csato
landó maga a régi iparigazolvány és az anyakönyvi 
kivonat, melynek hátlapjára rá van vezetve a névma- 
gyarositási miniszteri engedély száma és kelte és akkor 
áz átírást díjmentesen eszközük.

.IL Gy. Az Országos Névmagyarositó Társaság (V.; 
Lipót körút 13.) 3 pengő és a bélyegköltségek beküldése 
ellenében a névmagyarosítással kapcsolatos összes
teendőket rövid időn belül elintézi. Nevet azonban mi 
is ajánlhatunk. Ha pedig ez a 3 pengője is hiányoznék, 
mi a műveletet díjmentesen is elvégezzük.

Névmagyarosítás. Az érdeklődőknek folytatólagosan 
a következő névváltoztatásokat ajánljuk: Vlcskó helyett 
Fárkas-t. Pluhár helyett Szántó-t, Szudár helyett Szudi-t. 
Kollár helyett Kerekes-1. Szivák helyett Szoke-t. Zatykd 
helyeit Zágon-t, vagy Zádor-l. Gyekicki helyett Gyökösi-t.

A PRÓ H IRD ETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb belüvel szedve 

6 fillér.: Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Tenyésztojások. Nagytestű pekingi-magyar 
keresztezésü kacsatojások előnyös áron kap
hatók. Bővebbet a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala.

. Lakást adok kiszolgálásért, lehetőleg ipa
rosnak I., 28.

. III., Hojrthy Miklós ut 100. számú házban 
3 uccai szoba és mellékhelyiségekből álló 
lakás május 1-re kiadó. Érdeklődés ugyanott.

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

. I. kér. 270. számú sarokház, ártézikut mel
lett. három üzlethelyiséggel, jó forgalmas he
lyen eladó. Ugyanott 2 hold hereföld is eladó.

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

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

• Harmónium eladó. Jelentkezni lehet HL, 
163. sz. alatt.___________

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

eladó. .ÉrdeklődniIpngajnitura ol(^ón 
a kiadóhivatalban.lehet

PUBLIKÁCIÓ
Nagytestű pekingi-magyar keresztezésü kacsatojások 

előnyös áron kaphatók. Bővebbel a Szarvasi Közlöny 
kiadóhivatala.

Egy parasztkocsi jutányos áron eladó és egy gyalu- 
pad megvételre kerestetik. Jel. IV.. 363.

Özv. Styevó Pálnénak Siratóban 3 holdja tanyával 
eladó. Jel. T. Ili.. 169.

Békésszentandrási ut mellett 2 hold szántó sürgősen 
eladó. Jel. Chugyik Tamásnál, ószőlökban.

Matusik Pálnál 1 kocsi széna, egy kocsi árpaszalma, 
tengericsutka és haj eladó VI., 163* sz. alatt.

Egy szegényembernek ingyen lakást ad Schreiber 
Lipót JII., 183.

Sirató-bezinai hegyközség folyó hó 25-én délután 2 
órakor a siratói iskolában közgyűlést tart.

Frankó Zsuzsannának Hegyesdülöben 9 hold földje 
tanyával eladó. Jel. Magyar Pálnál I., 384.

Gyurik Jánosnál a gyepmesteri telepen tavaszi Árpa- 
szalma eladó.

Dévánszki Józsefnél használt zsindely és 1 kutgém 
eladó I I . 84.

özv. Podani Győrgynének Kákán több legelőjárása 
kiadó. Jel. IV., 243.

Eladó egy mézpergető. 1 kétágú létra, 1 tragacs 
Furár Mihálynál Hl.. 376.

Laluska Pál örökösei 111., 304. sz. háza eladó.
Országosvásár Füzesgyarmaton április 25-én, Turkevén 

25-én, Jászberényben 28-án lesz.
Özv. Harmati Jénosnénak Macóban 1000 négyszögöl 

felszántott földje felesbe kiadó.
Dr Polnik járásbirónál elsőrendű nád eladó.
Gyemjan Györgynek Szappanosban 3 hold földje 

eladó. Jel. Nyulzugban.
Litavec Mártonnál 2 kocsi széna és egy kazal árpa

szalma eladó. T. IV.. 30.
Galáth Pálnak 8 legelőjárása Kákán kiadó.
IV., 99. számú ház és Siratóban egy gyümölcsös 

eladó.
Gyebnár Györgynél Tiéd éa'gyékény eladó.-IV..* 147.
Gunda Jánosnak 2 hold földje eladó. Jel.. T; IV., 189.


