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Feltámadunk!
A keresztyén hitnek leggyőzedel

mesebb ünnepe a húsvéti Sziklasir 
szójáról vétetett le a nehéz fedőkő
— komor halál követét váltotta fel a 
fehérruhás angyal, — temetési ének 
bús melódiája változott át az örök 
győzelemnek himnuszává, mikor hal
latszott a szó: Feltámadott az Ur!

Igézetesen szép és kedves az, 
hogy a feltámadásnak győzedelmes 
emlékünnepe összeesik a természet 
tavaszi újjászületésével. Ahol néhány 
hét előtt a tél királya ülte nagy halotti 
torát, ahol száraz ágak között az 
északi szél zúgta, sikongta temetési 
énekét, ahol hó- és jégkristály volt az 
enyészetnek dermesztő pompája, ott 
ma közös édesanyánk, a föld válíaira 
veszi a reménység zöld bársony kön
tösét, telehimezi tarka virágok pompá
jával, kebelét ékíti kertjeinkben nyiló 
ibolyával, fehér gyöngyvirággal, hom
lokát disziti suttogó erdők lombkoro
nájával s a mámoros tavaszi lég meg
teljesedik az újjászületés himnuszával, 
melyet millió kis madárka zeng s 
minden ezt hirdeti: Feltámadott a föld.

Mi e lap hasábjain a keresztyén- 
ség nagy ünnepét is innen a földről, 
az édes magyar földről nézzük. Ezt 
is golgotái keresztre vonta, nagyságá
nak és dicsőségének magasságáról 
meggyalázta és megcsufolta az emberi 
bűn. Ezt is a pusztulás sötét sirjába 
zárta Trianon elvakult gonoszsága. 
Efelett is halálmadarak csúnya vijjon- 
gása hallatszott s ékességein, kincses 
Kolozsvárján, fejedelmi Kassáján, Po- 
zsonyán osztozkodtak áruló és rabló 
gonoszok.

Immár két évtizede, hogy újból 
szomorú a magyar nóta — immár két 
évtizede, hogy gyöngyharmatot sir a 
magyar földön minden zöldelő fűszál, 
de gyöngyharmatot sir a Hargita alján 
is minden gyöngyvirág s busán suttog 
kuruc dicsőségről a Magastátra feny
ves erdeje.

Ám ma husvétnak szent és nagy 
ünnepe van. Fedőkő mozdul, angyal 
földreszáll s örök igazság, kegyelem 
és győzelem hangja zendül: Feltáma
dott az Ur.

Ám ma tavasz van. Fagynak bi
lincse összetört, életnek lelke szállott 
el a világ felett, uj virágok láttatnak, 
uj ének szava hallatik: Feltámadott 
a föld. '

Törik már a jég a szomorú ma
gyar jelen felett is, égő gyűlölet helyett 
a megbékélés angyala lebegteti fehér

szárnyait egész Európa felett. Angolok, 
olaszok és franciák vallják — hirde
tik ma már a magyaréi, hogy e nép 
igaz és dicsőség nqpe volt. Talán 
meg se gondoljuk, hogy mily közel 
lehet a nap, husvétnak, magyar hus- 
vélnak napja, melyen régi, szent,

örök magyar határainkon, Kárpátok 
bércein tesszük a boldog vallomást: 
Feltámadott a magyar dicsőség!

Ebben a gondolatban köszöntjük 
e lap olvasóit, magyar testvéreinket 
azzal az üzenettel: Előre, a magyar 
feltámadásra.

Húsvéti üzenet a magyar Ifjúságnak!
A magyar ifjúságnak a keresz- 

tyénség nagy ünnepeit is a magyarság 
szemüvegén keresztül kell nézni! Még 
a hit régióiba is fel kell hatolni a 
magyar dicsőség fénykévéinek, vagy 
bele kell jajdulni a níagyac fájdalom
nak! Másfél évtizedes magyar nagy
pénteken nem lehet teljes addig a 
húsvéti öröm, mig a} székely föld és 
felvidék legkisebb harangjának szava, 
az elrablóit magyar föld legszegé
nyebb emberének a szive együtt és 
egyszerre nem zengi, nem dobogja a 
kettps boldogító igazságot: Feltámadott 
az Ur! — és feltámadott ezredéves 
szent határai között a magyar!

Annyival inkább igy kell pedig 
ennek lenni, mert a husvét ünnepe 
azt jelenti, meg lehet csufolhi, arcul 
lehet verni, keresztre lehet feszíteni, 
sirba lehet tenni, nehéz fedőkővel el 
lehet zárni, gonosz világnak ideig 
óráig az igazságot — de isteni pa
rancsra megmozdul egyszer a nehéz 
fedőkő, kitárul egyszer a simák ajtaja, 
győzelem jelvénye lesz egyszer a 
nemzetnek golgotái keresztje, dicsőség 
virágává virul egyszer a megcsufoltatás 
töviskoronája, odaül egyszer a fehér
ruhás angyal a Kárpátoknak bérceire 
s az egész megujuló magyarság hir
deti egyszer az igazság feltámadását
— diadalát, mondván a világnak: mi 
pedig prédikáljuk és hirdetjük a fel
támadott magyarság diadalát és dicső
ségét, mert feltámadni s élni van a 
magyarban „hit, jog és erő“!

Az ifjúság a nemzet reménysége 
és virága, maga a hasadó hajnal, az 
uj életrekelő tavasznak minden szent 
és gyönyörű Ígérete — az ifjúság egy

nemzet életében a husvét valósága, 
örök bizonyossága! A magyar ifjúság 
nem a zuzmarás halotti télnek, nem 
a csillagtalan sötét éjszakának, hanem 
a vadvirágos, pacsirtadalos magyar 
rónának csillagtáboros éjszakából is 
rózsásujjú hajnalhasadásra ébredő s 
hivatott gyermeke, kinek vérében a 
tatár-török-németverő nagy ősöknek, 
szent vére lüktet és pezseg, kiknek 
szavában Petőfi: Talpra magyarja 
zendül, kiknek szemében Kossuthnak 
lángja és tüze ég: a magyar ifjúság 
a nemzet életében maga a husvét 
valósága, örök bizonyossága!

Szivünkre ölelünk benneteket, mi 
öregebbek, hogy csaknem egy évszá
zad múltán megint megismétlődjenek 
a legendás nagy idők, amilyeneket 
csak a magyar Géniusz termelhet ki, 
holott egybeölelkezik a szent három- 
szinü zászló .alatt a gazdag és szegény, 
holott ifjúvá lesz az aggastyán, öreg, 
éppé a béna, erőssé a gyönge s hőssé 
a gyermek, holott magyar földből nő
nek a magyar honvédek és megyünk, 
mint feltámadó fény és káprázat a 
Hargita — a Magastátra tájaira, me
gyünk mint húsvéti valóság és bizo
nyosság a győzelem fehérruhás angyala
ként kincses Kolozsvár és fejedelmi 
Kassa városába, megyünk egy nagy
szerű husvét ünnepén együtt hirdetni 
a kettős boldogító nagy igazságot: 
Feltámadott az Ur — és feltámadott 
ezredéves szent határai között a 
magyar!

Ez az én magyar szivem húsvéti 
üzenete Hozzátok, magyar Ifjúság I 

1934. husvét.
Harsányl Pál

Komoly lépések a Koros hajózhatóvá tétele érdekében
Bizottság tanulmányozza a terepviszonyokat — Elöljáróink és a község óhaja

Az a mozgalom, mely a Körös hajóz
hatóvá tételét célozza, mind elevenebb, mind 
közelebb áll a tervek megvalósításához. Mi
niszteri bizottság gyűjti a duzzasztó mü és 
á kamarazsilip tervéhez szükséges vízrajzi 
adatokat. Ez a bizottság hétfőn a déli órák
ban a szentandrási zsiliphez érkezett, ahová 
községünk küldöttsége: Vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző, Ponyiczky Kálmán közs. mérnök,

Ribárszky Pál ármentesitő társulati főmérnök 
és Kelen József ármentesitő társulati mérnök 
is kivonult, hogy tolmácsolja a község óhaját. 
A bizottság tagjai: Szitkey Béla műszaki 
tanácsos, kerületi felügyelő, Freitag Ferenc 
műszaki tanácsos, a tervezési csoport veze
tője, Safáry László műszaki tanácsos, a gyulai 
folyammérnöki hivatal főnöke megértéssel és 
jóindulattal fogadták elöljáróink óhaját s szóvá-



lették. hogy községünk megtisztelő bizalma 
és közreműködése fokozottabb figyelmet ér
demel s a maguk részéről minden lehetőt 
elkövetnek Szarvas község " érdekeinek elő
mozdítására. így tehát pénzviszonyaink ja
vulása esetén bizton remélhetjük a Holt
körös medrének állandóan friss vizzel való 
ellátását s azokat az előnyöket, melyeket a 
hajózható Körös fog nyújtani.

A megbeszélésen résztvett Mészáros 
Zoltán mezőtúr—mesterszállási ármentesitő 
társulati főmérnök is, akinek vezetésével a 
bizottság megtekintette a mezőtúri Körös- 
ásás! s az ezzel kapcsolatos gáterősités 
előkészítő munkálatait.

H IREK
Lesz*e még 

feltámadásunk ?
A reményben rejlik az emberi szívnek cso

dálatos ereje, amely szárnyain viszi, röpíti és 
tartja az egész életet. Az egyed is, a nemzet is 
annyit él, amennyit remélni tud. A mi életünk 
tele van nemzeti reménnyel Ma minden szív tele 
van várakozással, minden szem jővőbenézéssel, 
erős reménnyel, hogy jönnie kell valakinek, aki 
a mi nemzetünk sírján nyugvó nehéz követ el- 
hengeritse. Ki az az eljövendő, aki a nyitott sir 
előtt reménykedő nemzetet a sok csalódás, szén- 
védés vllágszülte szörnyű álmából a remények 
éẑ valóságok világába vezeti ? Meddig kell még 
á sötétbe burkolt kapu előtt állanunk és várnunk, 
hogy az egész magyar föld felszabadított gyer
mekei közé szárnyalhassunk, ahol uj élet vár a 
nemzetre. Nem lehet, de nem is szabadjnég ha 
akármeddig isi keltené vámunk a halálra építeni,- 
mert a megsemmisülés nem élet. ,

Mi pedig élni akarunk. Történelmi múltúnk

igazoljat hogy ezer veszéllyel bátran megküzdöt
tünk, azéri a . súlyos jelen sem vághat bennün
ket a halál sziklájáhozt mert a magyar nemzet 
Európa szivében nem emlék, , hanem fejlődés 
akar maradni. ’ l

Sok ezer életet áldoztunk'fel, s azért is le- 
hetetlen, hogy ne találjanak életet azok önmaguk 
feláldozásával. Az igazság fegyvereivel akarunk 
győzni. Az igazságot nagypénteken sirba tették, 
ott feküdt csendben, ’ megkötözve. A sir felett dia
dalt ült a hazugság és ármány. Úgy látszott, hogy 
nincs ut, amely az \ élethez vezet. összeomlott 
célok felett a halál zengte el bánatos himnuszát. 
Három napig tartott. Az igazság újra megmoz
dul, a holt világba öj élet kezdetét lehelte bele. 
Uj életcsirát ültet a szivekbe, megfogamzik benne 
az életvágy, mert nqrn felejtett el szereim*. Sze
retni a szenvedésben, remélni az elválasztottság
ban, a magyar rög Kősszeborulásában hinni ez 
jelenti az életet, a magyar feltámadást. A trianoni 
átok alatt görnyedő? keresztjét könnyeivel áztató 
nemzetünkben újra éled az igazság diadalában 
való hit. Lassan kibontakozik a belátás, megér
tés és megszerelés hajnala. Akik ránk erőszakol
ták az egységes magyar föld csonkját, maguk 
kerülnek bele a szükségszerűen főléjük telepedő 
sötétségbe. *

Vájjon nem dobbant-e meg a szivük, mond
ják az apostolok ? Magyar szivek dobbanjatok 
össze az igazság nyitott sírja előtt egy szent 
vágyban: a feltámadás akarásában! Az á nagy 
húsvéti kérdés hozzánk van intézve. A keresztre 
feszített nemzet csakj .elalél, de meg nem hal, 
mert megingathatatlanul hisz az eljövendő fel
támadásban.

KRÓN FERENC

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot április hóban 
dr Szemző Imre gyógyszertára végzi.

Evangélikus istentisztelet. Husvétvasárnap 
az ótemplomban ,tort, az ujtemplomban ma
gyar. Húsvéthétfőjét áz'őtémplomban tót, 10 
órától magyar, az - ujterrlplomban tótnyel vü 
istentisztelet MinfdHlt nBpéü az ujtemplomban 
urvacsoraosztás. j ,

Katolikus istentisztelet Husvétvasárnap* 
ján fél 9-kor csendesmise, 10 órakor szent
beszéd, nagymise, fél 12-kor csendesmise, 
délután 4 órakor ünnepi vecsernye. Húsvét
hétfőjén délelőtt fél 9 érakor csendesmise, 
10 órakor szentbeszéd, nagy mise. délután 4 
órakor a Jézus szive társulat ájtatossága.

Református istentisztelet Husvétvasárnap
ján délelőtt 10 órakor, közvetlen utána az uj 
törvények ismertetése, majd urvacsoraosztás. 
Délután 3 órakor istentisztelet a Luther-Árva- 
ház dísztermében. Hús vét másnapján Kondo
roson délelőtt 10 órakor ur vacsoraosztással.

Tanfelügyelői elismerés. Hercsulh Kálmán 
kir. tanfelügyelő három napon át látogatta a 
helybeli iskolákat. Látogatása után tanácsko
zásra hivta össze a tantestületeket. A 
tanítóság iránt teljes elismerésének adott ki
fejezést, egyes tanítókat kifejezetten meg is 
dicsért, mert eredményüket kiválónak találta. 
Mindennsetre büszkeséggel tölt el mindnyá
junkat ezen elismerés, amellyel a kir. tan- 
felügVelő honorálja tanítóink munkáját..

Lelki épitö gyakorlatok. Korim Kálmán 

a szarvasi ág. h. ev. gimnázium vallástanára 
az orosházi ev. egyház felkérésére és meg
hívására az elmúlt hét péntekjén az ottani 
ev. templomban az ifjúság és hívők részére 
böjti-lelki épitő gyakorlatot rendezett oly ha
talmas érdeklődés mellett, hogy a különben 
nagy templom ez alkalommal szűknek bizo
nyult. ,

Sorsközösségből fakadó magyar testvéri 
szeretetet és megértést hirdetek. Hirdetem az 
uj magyar életet, amelyben minden tett a nem-, 
zetnek szól, ahol a jogok és kötelességek igaz
ságos összhangja uralkodik, ahol minden kéz 
munkája egyforma megbecsülést nyér és ahol 
csak nemzeti érzésben megfogant gondolat 
talál életre. t Hirdetem Xfx magygr feltámadást l

GÖMBÖS GYULA..

Egy elbeszélés születése
Irta: CHOVÁN JÓZSEF

Ha valaki azt kérdezné, hogy milyen 
az a hangulat, amelyben egy iró neki ül egy 
novella megírásának, olyasvalamit akarna 
megtudni, amit nem is hitt volna el.

Ha valaki egy kész, kinyomtatott elbe
szélést olvas, nem is gondolná, hogy az a 
munka milyen körülmények között született 

meg.
Jóformán mindenki tudja, hogy az írók

— főként a hazafiak I — igen nehéz anyagi 
viszonyok között élnek, de azt még csak 
nem is sejtik, hogy miképen lehet egy tíz
napos zsemlye, egy pohár viz, meg tíz-tizenöt 
olcsó cigaretta „elköltése" után, fejedelmi 
alakokról, milliókról, palotákról és, nizzai 
kirándulásokról oly szédületes biztossággal 
Imi, hogy egyetlen olvasónak se jusson 
eszébe, hogy mind ez csak illúzió, legenda 
és ábránd, s hogy az író soha életében nem 
beszélt egyetlen fejedelemmel, nem látott 
egy milliomost és nem volt Nizzában.

De ezt a csodát maga az iró is csak 
akkor szokta észrevenni, amikor már kész 
az elbeszélés és elfogyott a tíznapos zsemlye 
és „elszivódott“ a tiz-tizenöt olcsó cigaretta.

Valóban, különleges tehetség ez. Rend
kívül nehéz volna egy ilyen rövid novellában 
megmagyarázni ezt a titkot, amire én sem 
vállalkoznám, ha csak úgy parancsszóra kel
lene definiálnom ezt a mesterséget: de igy:
— magamtól — megpróbálom..;.

Van egy talpraesett. közmondás, amely 
igy szól: „Éhes, disznó .makkal álmodik.4*

Talán ebből kelleje - kiindulnom, ha egész 
közel akarnám b/pzpi az olvasó szeméhez 
azt az »állapotot*,, amelyben az iró él és 
mozog, amikor ojyan dolgokról ir, amikben 
sohasem volt része,, vagy amiket nem élt át 
és nem látott soha. Bár nem tagadom, hogy 
ez egy kissé drasztikus kiindulópont, de 
aminthogy a dögkukac ismertetésénél elhi
bázott dolog volóa makaróniról beszélni, 
ugyanugy kár és .célszerűtlen kísérlet volna 
az iró eme ismeretlen lelkiállapotát azzal 
magyarázni, hogy <az olyan, mint a . . . stb.

Minden definíció sikerének az a titka, 
hogy legalább egy.két olyan szó, hasonlat, 
vagy mondat kerüljön „forgalomba1*, amely 
lehetőleg „fején találja a szöget" és a tapo- 
gatodzó elmét megnyugtatja afelől, hogy az 
előbb még érthetetlen valamit megértette, 
hogy egy még nem ismert dolgot megismert, 
annak jelentőségét világosan látja.

Ez lenne a feladata például a tanítónak 
is. amikor a kezére adott gyermeket az élet 
első lépéseire tanitgatja. ez a szülőnek, ami
kor az előbb tantálakat továbbmagyarázza, 
ez a professzornak, aki a fejlődő lelket a 
magasabb szellemi régiók levegőjében való 
mozgásokra oktatja és ez az írónak és köl
tőnek, aki a magaképzelte világok ismerte
tésénél nemes és felemelő hagyatékot akar 
testálni az olvasóközönségre.

Mert enélkül. tudniillik egyik munka 
sem ér sokat. Sem a tanítóé, sem a szülőé, 
sem a professzort̂  sem pedig az iróé. Tar
talom és maradagdjó férték nélkül mindezek 
a fáradozások meddő és hiábavaló idő* 

pocsékolások. .. ̂ .3 ; ■

És itt mered most az én igazságérzetenv 
elé egy óriási szemrehányás. —. Barátom, te 
aki olyan pompásan cirkalmaztad körül a 
mások kötelességét, nem látod meg a magad 
szemében a gerendát? — Biztos vagy te 
abban, hogy ez a novella pontosan megfelel 
majd mindazoknak az elméleti és gyakorlati 
szabályoknak, amiket te olyan könnyedén 
odavetettél a tanitó. a szülő, meg a profesz- 
szor orra elé? He?!

Hét — kérem — erre igazán nem: gon
doltam akkor, amikor ebbe a novellába belp? 
fogtam. De mindenesetre azon leszek, hogy 
valamiféle maradandó értéket belekovácsoljak. 
Hogy azonban ez az „érték" elől, vagy 
hátul fog-e „felcsillanni", azt most még 
szintén nem tudnám megmondani. Mindent 
elkövetek persze, hogy valahol mégis .„fel
csillanjon". S éppen ezért gondolkoznom 
kell, hogy mi is volna valami jó téma, ami 
egy ilyen szabályszerű elbeszélés gerincét 
és vázát adná...(?)

(Hosszas töprengés után a tárcaíró rájön 
arra, hogy könnyebb, szabályokat készíteni, 
mint azokat megtartani.) Szeretne egy, pá{ 
latin szót is beleírni. a munkájába, de; nem 
meri, mert fél, hogy az amúgy is érthetetlen 
irkafirkát még kevesebben értenék meg. Meri 
itt van például az „opus" szó. Ennek bele: 
kéne mennie, ha fenefenét eszik is, de nejn 
teheti bele, mert az opus szó után igen jó 
hangzású volna a Jupus" is, de a kettőnek 
együtt semmi értelme sincs. (Hallatlan, menyr. 
nyi nehézségen kell keresztülvergődnie egy 
közkedveltségre törekvő írónak I) Vagy ̂ ve
gyük például a következő ejgondoléal :;hog^



Forduljon legközelebbi bízóméi* 
nyosoiikhoz vagy központunkhoz: 
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A Frontharcosok és a TESz közös ünnepsége 
„Nagymagyarország Közepe Emlékmű11 

költségeinek előteremtésére

Uj Hadak Útja
A régin már kopnak a csillagok,
S már nem úgy szikráznak a fények: 
Hiába: sok-sok ezredéven át 
Megvénhedtek a hún-legények:

Ülnek az égi tábortűz körűi 
S valamelyik zörögve mordul:
— Nem látok jól, a Tisza mentiben 
A pártütéstől és a portul I

Egymásba marnak, mini a farkasok,
Mink mások voltunk, — egész mások: 
Köröm és fog a hitvány fegyverük,
S nem ritkák az árulkodások!

. . .  Uj Hadak Utján felvillan a fény,
Kis öklök riadót dobolnak.
Ok nem a tegnap és ma hadai,
De iskolából jön a holnap I . . .

És köztük van a három csemetém,
Talán ők az „egészen mások" ? 
Szörnyűség, hogy van körmük és foguk,
S nem ritkák az árulkodások I

Mint egészséges, apró farkasok.
Már ottan csatázik a holnap . . .
. . . És pár perc múlva minden udvaron 
Apró kis pártütőt porolnak I . . .

MIKLÓS VITÉZ

Adomány, ösztöndíj. A Szarvasi Hitelbank 
Rt. múlt évi tiszta nyereségének terhére ez 
évben is 50 pengőt juttatott a helybeli gimn. 
igazgatósága kezéhez, melyből 20 pengőt a 
gimnázium fennhatósága alatt álló Alumneum 
kapott, 30 pengői pedig ösztöndíj alakjában 
a tanév végén két jeles előmenetelü tanuló 
kpzött fognak kiosztani.

Orvosi hir. Dr Ungár László fogorvosi 
továbbképzéséről visszaérkezett, rendelését 
újból folytatja a dr Tóth-féle házban.Telefon 71.

Két év óta folynak a tanácskozások és 
előkészületek Nagymagyarország földrajzi 
középpontjának megfelelő emlékművel való 
megjelölésére. Az eszmét , a Kisgazdakor ve
tette fel és a tervet most a Frontharcosok 
Szarvasi csoportja és a TESz közösen óhajtják 
megvalósítani.

Evégből szombaton,, április hó 7-én a 
fenti két szövetség az egész társadalom be
vonásával a Városi Színkörben nagyszabású 
hangversenyt rendez, melynek műsorát alább 
adjuk:

A Szarvasi.Dalkar bevezető énekszáma. 
Megnyitó beszédet mond1 Schauer Gábor dr 
főszolgabíró. Zongora- és ének-duó. Versei
ből felolvas Miklós Vitéz. Ünnepi beszédet 
mond Fehérváry Céza ezredes, a Nemzeti 
Munkavédelem békésmegyei hivatalvezetője. 
Zongora- és gordonka-duó. (Szünet.) A Szim
fonikus Zenekar száma: “Szavalat. Zongora
szóló. Verseiből'felolvas Orosz Iván. Előkép.

| A Szarvasi Dalkar énekszáma. (A zene-, 
szavalat- és énekszámokat a helybeli legki
válóbb erők adják elő. A műsorra vonatkozó 
közelebbi közléseket a rendezőség falraga
szokon hozza tudomására a közönségnek.)

A csabacsüdi Ev. Ifjúsági Egylet nyári 

konferenciát rendez. Ezen több vidéki ifjúsági 
egyesület is résztvesz; közreműködik. A na
pokban a Szarvasi Protestáns Leányegyletlel 
folytatott tárgyalásokat Chován József lelkész, 
melyen körvonalozták a szarvasi Protestáns 
Leányegyletnek a jelzett konferencián történd 
közreműködésének módjait. Rövidesen bő
vebb infermációkat adhatunk erre a lelkes 
mozgalomra nézve. Több, vidéki ifjúsági egy
lettel most folynak a megbeszélések.

Névmagyarositások. Tóth-Maconka Pál 
gimn. tanuló nevét Tóth-ra, Gyebnár Pál 
szarvasi születésű Máv segédtiszt, aszódi la
kos nevét Gyarmati-ra változtatta.

festene a novellában például az a mondat, 
hogy: „Édesanyám is volt nékem"... Ez ha
tározottan adna valamilyen alaptónust a 
novellának, de kellemetlen volna, ha valaki 
olvasás közben ezt gondolná hozzá: — Nem 
hitelez már a pékem... A két mondat igy, 
egymás mellett elgondolva, menten lerontaná 
a komolynak indult hangulatot, igy:

— Édesanyám is volt nékem
— Nem hitelez már a pékem... 

■'Rímnek is, viccnek is jó volna, de
mindjárt megbolygatná az eredeti elgondolást. 

Vagy például:
— „Isten, kit a bölcs lángesze fel nem

, «
er . ..

— Bizony eza kláppancia mit sem ér_I
Ugyancsak romlását okozná a novella

sikerének, ami igazán kellemetlen dolog 
volna...

Avagy mi történne például akkor, ha 
valahová ezt a pár szót tenném be, hogy:

— „Lomha földi békák szanaszét gö
rögnék”. ..

— De betyár dolog lfesz. hogyha ki
röhögnek ... I ?

Nem. Végképen nem lehet ilyeneket 
belevinni ebbe a novellába. Majd inkább 
megebédelek előbb és csak aztán fogom 
folytatni az írást... De vájjon mi is lesz az 
ebéd? — Kiszólok a konyhába:

:— Hallói Édes HamI Hitvesek-hítvesel
— Hogy ma sajt-ebéd lesz — ugy-e az 

csak mese 7 1 ...
Visszhang: — „Nem mese az gyermek I

— igy feddé az apja"...
(S az iró a nyelvét mentemvisszakapja...)

— Hm I — gondolom — ez bizony baj. 
Nagy baj. Mert ha se hangulat, se'jó ebéd, 
akkor ebből is bajosan lesz jó novella.

— Sebaj, — gondolom tovább. — Majd 
csak jut valami jó ötlet az ‘eszembe. Lássuk 
csak. . .

A tárcaíró összehúzza a szemöldökét 
és vár. — Semmi. Visszaereszti a szemöl
dökét és ismét vár. — Megint semmi.

— Úgy látszik, hogy ebéd előtt hiába
való minden erőlködés — mondja magában 
az iró és iéteszi a tollat. Egyet-kettőt fordul 
és elhatározza, hogy a mégkezdett munkát 
majd délután fogja folytatni. S úgy is lett...

•  *  *  ■ ■

Ebéd ntán t

Leszedik az asztalt, az iró felesége ki
megy a konyhába, az iró bemegy az irodába 
és kijelenti,' hogy senki ne merje zavarni, 
mert a következő órákban nagy birkózása 
lesz a Múzsákkal.

A felesége már tudjá, hogy ilyenkor 
legjobb, ha nem szól egy szót se. sőt a cse
léd is lábujjhegyen jár. nehogy röptiben ő 
találja kihúzni a lutrit. Az iró leül az asz
talhoz, levakarja a tolláról a rászáradt tintát 
és a többi kaszatot és nekifohászkodik az 
irodalomnak.

De alig ir le tiz sort, valaki kopog.
— Ki az? Micsoda zörgés az? Mond

tam, hogy ne zavarjon senki. így nem lehet 
elbeszéléseket írni I

A cseléd: — De kérem szépen a Ra- ■ 
mos Jóska van itt a tepsikkel. Mit mondjak 
neki ?

Az iró: (magában elgondolja, hogy „mit"

mondjon a cseléd Ramos Jóskának a köz
ben odakiált):

— Ramos Jóska ? Mi a fenét akar ép
pen most Ramos Jóska ? I Mondd meg neki, 
hogy menjen a pokolba és hagyjon nekem 
békét a tepsikkel.

Cseléd (kis szünet után): — De azt 
mondja -a Jóska, hogy ő nem viszi vissza a 
tepsiket, mert ő nem olyan ember, amilyen
nek a tiszteletes ur gondolja.

Az iró: — Nem viszi vissza a tepsiket ? I
— ripakszik a cselédre. — Hát kicsoda az 
a Ramos Jóska és micsoda tepsik azok, 
amiket Ramos Jóska nem akar visszavinni?: 
Te ripőkl Ki parancsol ennél a háznál? Én, 
vagy Ramos Jóska? Ml? I Takarodjon ki eb
ből a házból az a büdös cigány, mert kivá- 
gom a tepsikkel együtt I Hallatlan I Hát lehet 
igy novellát irni ? I

Feleség (közben kijön a szobájából és 
megáll az ajtóm előtt):

— Ja, a Jóska van itt ? Éppen jó, hogy 
elhoztad már azokat a tepsiket. Hadd látom 
csak, hogy csináltad meg őket? (Megzörgeti 
a tepsiket).

Az iró dühösen fülel és közben újra 
leír vagy másfél mondatot, de nem bírja be
fejezni a gondolatot, mert az ajtó előtt újra 
megzörrennek a-tepsik.

Feleség: — Mit. hogy ez neked meg 
van csinálva? Te gazemberi Hát nem vagy 
te egy svihák, hogy ilyen ócska holmival ál
lítasz be a házba?! Mi? (vagy háromszor 
rávág h tepsire. Bizonyosan a kétséges helyre).

1 Ilyen risz-rossz vacakokkal akarsz te engem 
becsapni ? Hiszen ez nem tepsi. Ez csak egy



A Nemzeti Egység szarvasi kerületének 
nagy propagandagyülése

Böjti est A Protestáns Leányegyesület 
vasárnap tartotta meg böjti estjét, A közének 
után Gerhát Annuska szavait; első fellépése 
sok reményre jogosítja a .leányegyletet. Mar
sai Emmike kedves szóló éneke után Nem
esik Lehel ref. lelkész tartott gondolatokban 
gazdag előadást Jézusnak a nőkhöz yaló 
viszonyáról, különösen érdekes volt a sok 
•újszerű szempont, melyet az előadó kiváló 
tudással szemléltetett. A leánykar énekét a 
Reverzális cimü. színdarab követte, melyet 
nagy ügyességgel Mrsan Mariska, Fábry Kata, 
Bankó Sándor és ifj. Klimaj Mihály adták 
elő. Utolsó számul az árvaházi leánynövendé
kek ismét bemutatták a Tavasz ébredése 
cimü jelenetet, amely alatt Trcanó Lacika 
szavalt.

Egy nagy magyar kutató emléke. Az ős
hazát és a magyarság keleti rokonait kutató 
és a távoli Tibetben elhunyt nagy hazánk
fiának: Körösi Csorna Sándornak áprilisban 
van úgy a születése, mint a halála évfor
dulója. A japánok Körösi Csorna szobrát 
szentjeik pantheonjában helyezték el. Az 
angolok is ünnepük, mint aki hozzáférhetővé 
tette nekik Tibetet s a szanszkrit nyelvet. 
Elsőrendű parancsoló kötelességünk, hogy 
mi magyarok is Körösi Csoma-kultuszt csi
náljunk! Az évfordulót méltó keretek között 
kivánja megünnepelni a magyar tudományos 
világ és a magyar kultura ápolói, az iskolák. 
Evégből a szarvasi tanintézetek is április 
havában külön órán emlékeznek meg a nagy 
férfiú érdemeiről.

Ezer korona hadikölcsön után is lehet se- 
lólyt kérni. Az állam eddig csak azoknak 
adott segélyt, akik 5000 koronán felüli hadi- 
kölcsönt jegyeztek. A minisztertanács egyik 
legutóbbi ülésén megváltoztatta az eddigi 
helyzetet. A kormány segíteni akár a kis
embereken s az 5000 korona határt leszállí
totta.-A jövőben már 1000 korona hadiköl
csön után is lehet segélyt kérni.

A Nemzeti Egység vasárnap, április 8-án 
délelőtt 10 órakor, a Vigadó nagytermében 
(a GISz helyiségében) több országgyűlési kép
viselő és a Nemzeti Egység központi kikül
dötteinek részvételével összejövetelt tart, me-

nek az állásáról tájékoztatják városunk kö
zönségét.

Akit a haza sorsa érdekel és kiváncsi 
a közeljövő politikai eseményeire, e gyűlésre 
okvetlenül menjen el.

lyen az előadók a nemzet életbevágó ügyei-

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

Húsvéti bál. Husvét vasárnapján esti 7 
órakor, az Erzsébet-ligeti pavillonban tartja 
a Szarvasi Földmunkás Ifjúság húsvéti bálját. 
Belépődíj 70 fillér.

Szerezze meg
Ön is a lehetőségét annak, hogy ne 
legyen kedvetlen,’kilátástalan az élete, 
hanem reménysége legyen egy 
szebb élet ós boldogabb jövő 

iránt!

Állami felügyelet és ellenőrzés, 
tehát feltétlen megbízható.

Vegyen
osztálysorsjegyet; önmagának 
és családjának tesz vele szolgálatot, 
mert mihelyt sorsjegye van, már meg 
is szerezte a Jóleső reményt, hogy 
10, 20, 25,30, 40, 50,100,200, 
300 ezer aranypengőt is nyerhessen!

Az összes sorsjegyek felét ki
sorsolják, téhát intődén második 

sorsjegy nyer!

Mindenkinek
és minden egyes sorsjegynek 

egyenlő a  nyerési esélye. 
Tehát szerencse fe l! A húzá
sok már ápr. 14-én kezdődnek

A sorsjegyek hivatalos ára mindenütt:
Vi { V« I V« j V«

API 6 API 3 AP .

rongyos locsolóbádog. Majd megmutatom én 
heked te betyár, hogy kapsz-e még itt egyet
len ócska nadrágot, vagy keménykalapot... I 
Na nézd csakl

Ramos Jóska (megrázza a tepsiket): — 
Jaj, kezitcsókolom a tiszteletesasszonynak, 
sose tessik már ilyet mondani. Hiszen ilyen 
portékát még a pispekek se vásárolnak! És 
még én rám tetszik veszekedni... I Kutya 
legyek, ha valaha is csinált valaki ezeknél 
jobb tepsiket.

Az iró éktelen dühét visszafojtva már 
az ajtónál áll és ki akar rohanni, de közben 
eszébe jut Zrínyi kirohanása és visszasétál 

az asztalhoz.
író: — Elvégre miért csináljak olyan 

nagy zrit ebből az egész szamárságból ? I — 
gondolja. — Na, nem igaz? — És visszaül, 
nem törődve tovább az egész bosszantó csö
römpöléssel. Ezalatt elül a zaj és az iró nyu
godtan befejezheti félberimaradt mondatát.

De alig múlik el öt perc, valaki megáll 
az uccai ablak előtt s az ii§ odanéz. Nem 
lát senkit, csak egy napernyőt és egy kezet, 
amely az ernyő alól hivogatólag integet va

lakinek.
A napemyős: — Szervusz, szervusz I 

Éppen jó, hogy jössz. Ma délután akartam 
üzenni neked, hogy mit csináljak azzal a két 
megbüdösödött disznósajttal ?

A másik (közben odaér és mind a kel
ten a napernyő mögé bújnak): — Ja, a saj
tokkal? Éppen most mondom á férjemnek, 
hogy talán legjobb lenne kidobni őket, vagy 
ázöreg Markóhak odaadni; áz még meg
eheti. ..

Az írót a guta kerülgeti. Nem akar 
visszaélni a helyzettel, de elhatározza, hogy 
jobb helyet ajánl a beszélgetőknek a disznó
sajtok ügyének elintézésére. Odalép az ab
lakhoz és beleszól :

— Áá! kezeiket -csókolom hölgyeim! 
Méltóztassanak csak nyugodtan beszélgetni. 
Úgy tudom, hogy nálunk is megavasodolt 
egy szál kolbász.. . Nem volna jó ennek a 
sorsát is az Önök megbüdösödött sajtjaihoz 
kapcsolni ?

A hölgyek meglepetten tekintenek az 
ablakra.

— No né I A liszteletes I Remélem, nem 
haragszik, hogy ezt a prózai dolgot éppen a 
maga ablaka alatt tárgyaltuk meg? Tudja, 
oly keveset beszéltünk mostanában a Myrá- 
val, hogy nem győztünk már várni arra a 
délutáni öt órára.' No, Isten vele, tiszteletes. 
Csókoljuk a feleségét I

— Kisztihand! — kiáltom utánuk és 
visszaülök a novellához.

A fejem vagy tiz percig teljesen össze 
van habarodva. :Nem találom az elveszett 
gondolatfonalat, mert az eszemben őrült ka
varodásban vannak: Ramos Jóska, a tepsik, 
a napernyő és a két megbüdösödött disz
nósajt.

— Szédítő I — sziszegem — Mikor lesz- 
már végre egy nyugodt félórám, hogy befe
jezhessem ezt a tárcát!

S úgy látszik, hogy a helyzet az én ja
vamra akar eldőlni, mert most egyhuzamban 
vagy tizennyolc percig teljesen csendben 
dolgozhatom.

A tizenkilencedik percben azonban meg*

zörren valami a padláson. Eleintén nem na
gyon figyelek oda, de amikor már olyan őrül
ten dörömbölnek odafönn, hogy azt hiszem, 
valami földrengés készül, felkiáltok:

— Hél Zsuzsi! Miféle dörömbölés az 
a padláson? Nem hallottad, hogy csendben 
legyél ?!

Cseléd: — Kérem szépen a Pirnitzer 
bácsi hozta el a kukoricát, azt öntögetik ki 
a zsákokból odafönn.

Megnézem az órát: — negyed hat. — 
Botrány: Az egész délutánom oda van és 
az elbeszélés még csak a második fejezet
nél halad.

— Hány zsákot hozott az a Pirnitzer?!
— kiáltok ki a cselédnek, mert ha nem va
lami sokáig fog tartani a zörgés, talán még 
befejezhetem a dolgomat vacsoráig, — gon
dolom.

— Hatvankettőt! — felel vissza a cse
léd. — mire leteszem a tollat és felállók az 
asztaltól.

— Hatvankettőt? — motyogom lever- 
ten. — Na akkor ebből se lesz márna no
vella, az már egyszer zicherl

És nincs már hangulat, zöröghet a vén 
Pirnitzer, ahogy akar és én veszem a kala
pomat, kiindulok.

Két perc múlva kinn vagyok én is az 
udvaron, megemelek egy kukoricás zsákot 
és megbocsátok Pirnitzernek, aki nyögve, szu
szogva hurcolja fel dkukoricát a padláslépcsőn.

Most már zöröghet amennyit akar, ma 
már úgysem zavar meg többé a novellairásban.

■ * * *

Tetszik látni, milyen nehezen születik 
meg néha egy egyszerű elbeszélés.



Savanyukáposztát vásárolgatott egy asszony, 
hogy fosztogathassa a kereskedő kasszáját
Furfangos módját eszelte ki a pénzszer

zésnek egy szarvasi polgárnő. Minden reggel 
üzletnyitás után belépett Kovácsik „ Gyula 
kereskedő üzletébe és ott savanyukáposztát 
kért. A kereskedőnek a raktárhelyiségbe 
kellett mennie s a korai órákban segédereje 
nem volt még, igy tehát az üzletben egyedül 
maradt az asszony és benyúlhatott a kasz- 
szába. Hetekig folytatta az egyébként jobb 
körökhöz tartozó „urinő" a furfangos tolvaj- 
lást, mig végre rajtavesztett. A kereskedő 
-több jelenségből, különösen pedig a pénz
készlet csodálatos apadásából következtetni 
kezdett s igy a gyanú a szomszéd „nagysá
gos asszony" ellen irányult.

egy napszámost fogadott, akit elbújtatott a 
a pult mögé, midőn újból feltűnt a savanyú- 
káposztás asszony az átellenes oldalon. 
Természetesen megint hordós káposztát kért. 
Ez alkalommal azonban nem sikerült a 
kssszába nyúlnia, mert egy kérges tenyér 
csapott le a hájpárnás kézre s megtörtént a 
leleplezés.

Vájjon a nagy bocsánatkérések és kár
térítések hogyan fogják az ügyet eltussolni? 
Ezt az igazi lopást hogyan teszi az elnézés 
meg nem történtté? A kereskedő minden
esetre bejelentette az ügyet, s talán csak a 
„kleptománia" megállapítása fogja orvosolni 
a savanyuképosztánél is „savanyúbb" ügyet.

Kovácsik Gyula hosszas töprengés után

Az Iskolánkivűli Népművelési Bizottság
kulturdélutánja

Az összejövetelen városunk nevelői csaknem kivétel nólkUI
mind megjelentek

A társadalom minden rétege felekezeti jól összeválogatott vonósnégyes (Pécsy Sári,
Falussy Imre, Zalay József) által teremtett 
hangulatnak. Ezek után lépett az emelvényre 
Hercsuth Kálmán kir. tanfelügyelő, aki hosszú 
közpályáján szerzett tapasztalatai alapján a 
keresztyén etikában rejlő hazafias érzést 
jelölte meg államfenntartó kettős pillérnek 
azzal az óhajjal, hogy nemzetünk a mai 
nagypéntekből boldogabb feltámadásra vir
radjon. Borgulya Manci művészies szavalata 
sorban hozzájárult a kulturdélután magas 
színvonalához.

különbség nélkül kért részt a magas szín
vonalú délután szellemi és művészi tartal
mából. A Szarvasi Dalkar kiválóan szép 
éneke után Wágner Géza főgimn. tanár, ügy
vivő elnök nagy körvonalakban vázolta az 
iskolánkivűli népoktatás célját és kitűzéseit, 
amely nem lehet más, mint a nemzeti egy
ségre és erőre való törekvés. Havranek Vil
mos karnagy vezénylete mellett kiváló zenei 
élvezetben volt része a hallgatóságnak, mely
nek nagy része elmélyülten adta át magát a

A Mezőgazdasági Kiállitás szarvasi és szarvas
vidéki kitüntetettjei

A szarvasi m. kir. gazdasági tanintézet egymaga a tenyészállatkiállltás
11 diját hozta el

A magyar mezőgazdaság okszerű mun
kájának egész Európa gazdáinak figyelmét 
felkeltő, nagyszabású vizsgálaté zajlott le a 
43. kiállítás keretében március hó 22-től 
26-ig a fővárosban.

A magyar gazdák ez ünnepén városunk 
is, az ő csekély 7 éves múltra visszatekintő 
gazdasági tanintézete révén, bemutatott te
nyészállatainak a legszigorúbb hivatalos bí
rálatot kiállott tüzpróbájával a magyar gazda
ság nívójához méltó helyei vívott ki magá
nak és az országos figyelem középpontjába 
került.

Azt mondhatjuk, hogy páratlanul álló 
sok kitüntetésével a kiállító magyar gazdák

közül a szarvasi m. kir. állami gazdasági 
tanintézet bikazugi tangazdasága vitte el 
a pálmát.

Ez a tizenegy dij pedig a következő:
1. Szarvasi sziki nemesített ludjaival elnyerte 
a két első dijat. A kiállított példányok szép 
áron mind el is keltek (2 dij). 2. Fehér 
gyöngytyukjaival nyert egy első és egy má
sodik dijat (2 dij). 3. Szőke, göndörszőrü 
mangalica kocáival elnyerte az első dijat 
(1 dij). 4. Három kiállított piros-tarka tehene 
közül egy db kapott első dijat, egy db első 
tejelési dijat, egy db pedig harmadik dijat 
és a harmadik tejelési dijat (4 dij). 5. A piros
tarka üszők csoportjában egy db kapta a

Hol vegyünk bori húsvéíra ?...

Szeleczkynél,
I. kerület 187. szám  alatt,

ahol sajáttermésfi, ceglédi fajborok kaphatók a legolcsóbb áron!

Győződjön meg róla 2

második dijat és a három kiállított üsző 
együttesen a csoportdijat (2 dij).

Közfeltünést keltettek a bikazugi tan
gazdaság piros-tarka tehenei hivatalosan 
ellenőrzött 6588 kg-os évi tejátlagukkal, mely 
az istálló egész állományára (25 db) elosztott 
évi középértéknek tekintendő, mert a gyö
nyörű egyedek közölt van évi 10.000 kg-os 
tejelési átlaggal bíró példány is.

Azonban még csodálatosabbak és hi
hetetlenül hangzóak a tangazdaság mangalica
tenyészetére vonatkozó hiteles adatok, me
lyek szerint ezeknél a malacozási átlag 7 
évre visszamenőleg 7’5 db, a választási súly
10 hetes korukban 18—20 kg, a születési 
súly'átlag 2 kg, egy és fél éves korban a 
kocák a 160 kg-ot érték el és 19 hónapos 
korukban már a második ellés előtt állanak. 
Ezek az adatok abszolút hiteleseknek tekin
tendők, szigorúan helytállók és nem csupán 
egyes kiváló, ritka egyedekre vonatkoznak.

A tenyésztésnek ezt a csodálatos ered
ményét a gazdaság az úgynevezett »etetés
sel és a malacoknak a választási korig való 
intenzív egyedi takarmányozásával érte el.

Ha pedig mindehhez hozzávesszük még 
azt, hogy ez extra tenyészet egyedeinek a 
takarmányozása ugyanannyiba kerül, mint a 
silány és természetesen csekélyebb jövedel
met nyújtó mangalicatenyészetéé, általánoa 
egyöntetű az óhaj és követelmény, hogy 
gazdáinknak elöbb-utóbb rá kell lérniök 
erre az etetési irányra, melyet szakiskolánk 
tangazdasági követ,' hogy állattenyésztésük 
ily sikere utján megtudjanak birkózni a me
zőgazdasága termények nyomott ára követ
keztében előállott súlyos válsággal.

A tanintézet kiállított tenyészanyaga 
iránt óriási volt az érdeklődés és akadt kül
földi birtokos, aki az egyik gyönyörű kocáért 
500 pengőt is lett volna hajlandó áldozni, 
ha azt a gazdaság áruba bocsátja.

A mezőgazdasági kiállítást a tanintézet 
képviseletében megtekintették Csabai Kálmán 
igazgató, Gábos Dénes dr a tangazdaság 
vezetője, Kachelmann Kurt az állattenyésztési 
tanszék tanára és az intézet IV. osztályának 
28 növendéke.

Városunk kisgazdái közül szépállásu és 
megcsodált ménjével ismét Tóth Mihály gazda 
nyerte el a második dijat.

Az angol félvérmének csoportjában az 
első a) dijat, mely közvetlenül a nagydijat 
követi, a kondorosi Geist Gyula gazdasága 
nyerte el. Ugyanő egész kiállított állományá
val megkapta a csoportdijat is. Az uradalom 
félvértenyészete a külföld jelen volt szak- 
férfiainak csodálatát vívta ki.

Önnek is szüksége van 
egy jó

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

árajánlatot I

Izsák Jakab
M e z ő t ú r
Telefonszám; 59



Mik enyhíthetnék kisiparosaink súlyos helyzetét?
Közüzemek leépítése — Közszállltásl szabályok m ódosítása 

Kisiparosaink hitelellátása — Adózási könnyítések

A kisiparosok csak úgy megérzik a 
gazdasági válság 'pusztítását, mint a kisgaz
dák. Az ország fogyasztó- és vásárlóképes
ségének megcsappanása a kisiparnál a mun
kák és megrendelések csökkenésében nyil
vánul meg. A kisipart is sújtja a munkaal
kalmak hiánya. A kis- és kézmüiparos is 
érzi a közterhek súlyát és őket is fojtogatja 
a hitelhiány. Amikor az államhatalom a 
gazdákon iparkodik segíteni, ugyanakkor 
kötelessége a kisiparosságnak, ennek az 
értékes nemzetfenntartó rétegnek is támogatást 
juttatni. Mert Magyarországon 340.000 család 
él a kisiparból és nem lehet közömbös, 
hogy a régi tradicióju és világszerte kiváló
nak ismert magyar kézműves és iparos ön
álló gazdasági egzisztenciáját fenntartani 
sikerül-e?

A miniszterelnök többizben tett oly- 
értelmü kijelentéseket, hogy a kormány egyik 
legfőbb feladatául ismeri a kisipar súlyos 
helyzetének enyhítését. A szót hamarosan 
tett követte és a kereskedelemügyi miniszter 
a Nemzeti Egység Pártjának kézműipari 
bizottsága előtt máris részletesen ismertethette 
-a kisipar érdekében megtett kormányintéz
kedéseket. Ez a program három irányban 
hoz segítséget a kisiparnak. Először munka- 
alkalmakat teremt, másodszor a kisiparosok 
adózásában lényeges könnyítéseket vezet 
be és harmadszor gondoskodik a kisiparosok 
olcsó hitelellátásáról.

A kisiparosság munkaalkalmainak fo
kozását célozza a közüzemek erélyes leépí
tése, amelyek tudvalevőleg nagy versenyt 
támasztottak a kisiparnak. Továbbá a köz- 
szállítási szabályzat módosításával biztosítani 
fogja a kisiparnak az eddiginél jóval nagyobb 
részesedését a közszállitásokban. Így a 
honvédség, a posta, a rendőrség, a csend
őrség, a vasút lábbeli szükségletét, egyen
ruháját nagyrészt a kisiparral fogják elkészít
tetni és pedig megfelelő részt kap ezekből 
a szállításokból a vidéki helyi ipar is, 
amelynek ezzel régóta hangoztatott jogos 
igénye teljesül. Ezenkívül a kormány gon
doskodni fog olyan iparcikkeknek a kisipar 
részéről való előállításáról, amelyeket eddig 
csak a külföldről hoztunk be. A kisipar 
termelési költségeinek csökkentése -érdekében 
a kereskedelmi kormány megállapodást kö
tött a kőszénbányákkal, hogy ezek a kovács
szenet lényegesen olcsóbb árban szállítsák. 
Ha pedig valamely kisiparosnak a gépeit

elárverezték, úgy a kereskedelemügyi mi
niszter az arra érdemes kisiparosnak hajlandó 
ezeket a gépeket gépsegély formájában visz- 
szadni.

Az adózás terheinek könnyebb viselését 
célozzák azok az enyhítések és kedvezmé
nyek, amelyeket a pénzügyminiszter juttat a 
kis- és kézmüiparosoknak. Már eddig is 
módot nyújtott úgy az adóhátralékok, vala
mint az OTI hátralékok apró részletekben 
való fizetésére az a rendelet, amely 60 havi 
részlettörlesztést engedélyez az adóhátralé
kokra. Most van elkészítés alatt egy további 
rendelet, amely a fényüzési és forgalmiadó
hátralékok részletékben való fizetését enge
délyezi. Ugyanilyen részletfizetést fog enge
délyezni a kisiparosságnak a borfogyasztási 
adóhátralékok és az ital mérési engedélyille- 
tékek tekintetében, ami különösen a ven
déglős és kávésipart érdekli közelről. Mind
ezeken felül pedig teljesen fel fogja menteni 
az inségjárulékok fizetése alól azt a kisipa
rost, akinek adóalapja az 500 pengőt meg 
nem haladja. Mindezekkel a könnyítésekkel 
lehetővé teszi a pénzügyi kormány a kis
iparosoknak, hogy a rossz években felgyűlt 
adóhátralékot anyagi viszonyaikhoz mért 
mérsékelt részletekben törlesztessék és ezzel 
mentesüljenek a további költséges adó
behajtástól.

A kisiparosság régi óhajtása teljesül 
azzal, hogy a kormány felemeli a kisipari 
hitel eddigi kereteit. A kisipar hitelkérdése 
igen súlyos probléma, mert hiszen a kis
iparosság tulnyomórésze tudvalevőleg nem 
rendelkezik kellő bankfedezettel, már pedig 
éppen a kisiparosságnak az a nincstelen 
rétege ez, amely mesterségének folytatásához 
leginkább rászorul az olcsó hitelre.

Bizony sokat kell még küzködni és 
szenvedni, amig^az ország és benne a ma
gyar kisiparosság ki fog vergődni a válságból. 
De ebben a létért való harcában szolgáljon 
biztatásul és támásztékul a hazafias magyar 
kisiparosságnak az a tudat, hogy nehéz 
sorsában nincsen magára hagyva, mert vele 
van a kormányzat megértő, segítő együtt
érzése.______ , ______________________

A gondos gazdák és kertészkedök figyel
mét lekötötte q^Mauthner Ödön Rt. önálló 
pavillonja a mezőgazdasági kiállításon, a 
főbejárattól jobbra — mert 60 éves tapasz
talat értékes eredményei voltak ott kiállítva.

Rendes évi közgyűlés. A szarvasi Polgári 
Kör április 8-án, délután 2 órakor saját he
lyiségében rendes évi közgyűlést tart, melyre- 
tagjait ezúton hívja meg az Elnökség.

A KIÉ húsvéti előadása. Vasárnap délután 
5 órai kezdettel adja elő a KIÉ ifjúsága 
Borgulya Endre darabját: A nagy küzdelem, 
cimen. Szavalni fog Klimaj Mihály. Énekel 
Szakács György tanitó. Harmóniumon játszik 
ifj. Lipták Mihály tanítójelölt. Ünnepi beszédet 
mond Krón Ferenc árvaatyalelkész.

Ritmikus tánctornatanitás. A helybeli m_ 
kir. állami polgári iskola meghívására Mé
száros Aranka fővárosi tánctanárnő április 
hó elején az iskola tornacsarnokában zárt
körű ritmikus tánctanfolyamot rendez. A 
tanfolyam mellé szüksége van egy zongoris
tára, aki a ritmikus tornához való zenekisé- 
retet adná április 3—9-ig naponként délután,
3—4-ig. Jelentkezni lapunk szerkesztőségénél 
lehel. A neves fővárosi tanárnő kívánatra 
külön privát növendékeket is vállal igen elő
nyös áron. Mivel óráin a növendékek úgy a 
klasszikus, mint a ma uralkodó testnevelési 
rendszer szerinti helyes járást és szabályos 
testformát képző mozgást sajátíthatják el, e 
ritkán adódó alkalomra ezúton hívjuk fel 
olvasóink figyelmét.

A távbeszélés diját mérsékelték. Az adózó 
polgár, főleg pedig a kereskedelem részére 
szóló húsvéti ajándéknak szánta a kereske
delmi miniszter a telefondíj átmeneti, lényeges 
mérséklését; Az állomás belépési diját a vi
déki hálózatokban 40 pengőről 8 pengőre,, 
a mellékállomás belépési diját pedig vala
mennyi hálózatban 25 pengőről 4 pengőre 
szállította le az uj rendelet. Azokban a 
vidéki hálózatokban, ahol az előfizetők száma- 
101—200 között van, igy tehát Szarvason is*, 
a beszélgetésenként! díjszabás a közönség 
általános óhajára általány-rendszerűvé válto
zik és havi 12 pengőért a helyi forgalomban 
korlátlan számú beszélgetést lehet folytatni. 
A vidéki közhesználatu távbeszélő hálóza
tokban á külterületi vonalak fenntartásáért 
kilométerenként az eddigi érvényben volt évi 
28.80 pengő dij 24 pengőre csökkent. Az 
állomás átiratási dija valamennyi hálózatban
10 pengő helyett 2 pengő. A postai levelező
lapoknál az előállítási költség fejében szedett 
1 és 2 filléres felár ezentúl megszűnik.

A gyulai horogkeresztesek Németországba 
utaznak. A gyulai szeretetházba internált 
osztrák horogkeresztesek Németországba szál
lítása érdekében régóta folynak a tárgyalá
sok és ezek eredményes befejezéséről most 
kapott értesítést a megye főispánja. Így a 
gyulai internáltak rövidesen elhagyják az 
országot és Németországba utaznak.

A csabai buzaminflségi verseny kitünte
tettjei sorából múlt heti számunk a szedés 
alkalmával kihagyta Vitéz Tepliczky János 
szarvasi földbirtokos nevét, ki szintén kitün
tetést és dijat is nyert, amint azt különbért 
már egy ízben, múlt évi utolsó számunk
ban közöltük is. A kordorosiak közül pedig: 
elismerésben részesültek és jutalmat nyertekr 
Bobvos György, Hajdú István, Petrovszky 
István kisgazdák, Réthy Béla és Láng László 
gazdasága.

Apaállatvizsgálat. A folvó évi tavaszi 
pótapaállatvizsgálat Szarvas községben a 
következő helyeken lesz megtartva: április
4-én délelőtt 8 órakor a községháza udvarán,
11 órakor a kákái legelőn és délután 2 órakor 
a Tóni-szállási legelőn. A pótapaállatvizsgá- 
latra a köztenyésztésre szánt bikák, kanok, 
kosok pontos időre elővezetendők.

Szerencse9 váratlan gazdagság el sem
képzelhető kísérlet, próba nélkül. Hogy érheti 
önt egy nagyobb nyeremény, szerencse, ha 
nincs sorsjegye ? Még ha csalódott is eddig, 
nem szabad reményét, optimizmusát elve
szíteni. Kitartás a fő I Most itt az alkalom, 
próbálja ki szerencséjét és vegyen, vagy 
rendeljen egy sorsjegyet akármelyik főáru- 
sitónál. Mindenkinek és minden egyes sors
jegynek egyforma a nyerési esélye. A hú
zások már április 14-én kezdődnek. Fizetni 
van ideje a húzás elolt.

UJ TAVASZ,
uj női kabát-modellek, 
uj, o lcsó  á r a k

ONGHR
DIVAT ÁRUHÁZÁBAN.

Angol női d iv 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.



Anyakönyvi hirek
Születések: Juhos János leánya Erzsé

bet, Bezdeg Ferenc fia Ferenc, ifj. Lancsa 
Mihály fia Mihály. Palicska Pál fia István, 
Paluska Pár fia János, Lestyan Goda Pál fia 
János, Cesznak Pál fia Pál, Balog Károly fia 
János, Huszárik János leánya Judit, Laurik 
János fia János, Sonkoly György fia Pál, ifj. 
Bencsik Mihály leánya Anna, Raffaj János 
János fia György, ifj. Uhljar Mihály fia Mihály.
— Házasságot kötöttek: Kita Pál Csicsely 
Annával, Benyó György Brusznyicki Annával, 
Valach György Babai Máriával. — Halálo
zások : özv. Kreszan Jánosné 80 éves, Styec 
Pál 24 éves, Rómer Zsuzsanna 5 hónapos.

Húsvéti labdarugómérkőzések. Husvét első 
napján a Turul, másodnapján a Bocskay mér
kőzik a budapesti MÁV-Előre csapatával. 
Kezdet mindkét napon délután 4 órakor.

Kondorosi Csóplögéptulajdonosok Szövetsége.
A kondorosi cséplőgéptulajdonosok kari sé
relmük orvoslására tömörülve megalakították 
helyi szervezetüket és egyben csatlakoztak 
a megyei szervezethez. A helyi szervezet 
elnök Süveges Mátyás és Hoppák János, 
ügyvezető alelnöke Opauszki Mihály, jegy
zője Viszkok Pál, pénztárnoka Kuhajda Má
tyás, ellenőrei Zvada Pál és Unatyinszki 
István lettek.

A gazda felelős munkása adótartozásáért. 
A pénzügyigazgatóságok a hátralékos köztarto
zások fejében ismételten letiltották, sőt végre
hajtás alá is vonták a mezőgazdasági mun
kások természetbeni munkabérjárandóságait. 
ÁZ érdekképviseletek tiltakoztak ez ellen az 
eljárás ellen, mégpedig azzal a medokolással, 
hogy a gazdák munkásaikkal szemben nem 
vállalhatják a végrehajtó szerepét. Errre a 
felterjesztésre a pénzügyminiszter arra. az 
álláspontra helyezkedett, hogy a mezőgaz
dasági munkások keresménye után járó adó
kat a mjjpkaadpk. ötelések ievopm é,s be
szolgáltatni. Ha a munkaadó e kötelezettsé
gének nem tesz elegét, úgy a végrehajtási 
eljárás nem a munkással, hanem a munka
adóval szemben folytatandó le.

A jókedv kis lexikona a TÜKÖR. Április 
elsejére sok mókával, szellemes tréfával, 
humoros rajzsorozattál lepi meg olvasóit. Ez 
a szám közli a Tükör első fényképpályázata 
nyerteseinek névsorát. Ha előfizetni óhajt, 
hivatkozzék lapunkra s kérjen ‘ mutatvány
számot a kiadóhivataltól: Budapest, IV.. 
Egyetem-utca 4.

A Fekete vőlegények uj. ünnepi kiadásé-' 
sáról az Uj Időkből értesülhetünk. Előfizetni 
lehet Nagy Sándor könyvkereskedésében.

Megjelent a Székelység legújabb száma. 
Szerkesztőség: Gödöllő.

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

A NYÍL legközelebbi regényének cime: 
„Egy asszony, aki ellovagolt“. Irta : D. H. 
Lawrence. Ára 20 fillér.

. Nyomoz, megfigyel, informál, vagyoni, csa
ládi, válási, örökösödési és bármilyen ügyek
ben, diszkréten Szilágyi Sándor magánnyomozó 
irodája, Békéscsaba, Irányi ut 2.__________

. Felveszek azonnali belépésre női 
elárusítót. Ajánlkozás bizonyítványokkal: 

Kóczy Lajos cégnél, Árpád-bazár.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................8'80 — —‘—
Tengeri . . . .  '----- 7'50.
Á r p a .................  ’— — 7'30;
Zab . . . . . . ^  7 30

- Lucerna . . .  . 110'— ~ 130'̂ — 
Tökmag . . . . .  22’— — 23'—

BOTOR
legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

KOPSTEIH
BÚTORÁRUHÁZBAN,

Békéscsaba, Andrássy út 25.

Nagy érdeklődés előzi meg 
a Fehérvári huszárok ujabb előadását

Husvét hétfőjén a Vigadóban kerül előadásra nagyon olcsó 
i helyárak mellett

A szarvasi Kereskedő, Alkalmazottak 
Egyesületének kulturális gondolkorfásu, .a. 
közönség érdekeit szivén íviselö  ̂vezetősége 
a közönség nagy rétegében megnyilvánult 
közóhajnak tesz eleget akkör, amikor a Fe
hérvári huszárok cimü operettet ismét elő
adatja mükedvelőgárdájának legjobbjaival. 
Az előadás szereplői Szarvas legkiválóbb mű
kedvelőiből tevődnek össze. Öispiter Juliska,

y

Juckó, Oncsik János és György, Kreiner 
Béla, Zamba Mihály* Laurenczy Gyula stb., 
stb. mind a legkiválóbb szereplők, kiknek 
egyéni tudása mellett a pompás együttes- 
biztosítja a darab sikerét. Az Orosz Iván ren
dezésében szinrekerülo operett iránt máris 
nagy érdeklődés nyilvánul meg és a közön
ség jegyelővétellel igyekszik a jó helyet 
biztosítani.

Czinkóczky Böske. Asztalos Bözsike, Grexa

A német nyjelvi tanfolyam záróvizsgálata
A Jelentkezett 2 5 hallgató közül 12 állt a  vizsgálóbizottság elé 

és hat kapott bizonyítványt

Az Iskolánkivűli Népművelési Bizottság 
szervezésében a folyó tanévben alakult tan
folyamok közül hétfőn, március hó 26-án, 
délután fél 7 órakor a m. kir* állami elemi 
iskola termében a legutolsó: a némel nyelvi 
tanfolyam is befejezte működését. A megyei 
központ a vizsgálat elnökéül Wágner Géza 
helyi ügyvezető elnököt jelölte ki.

A tanfolyamra 21 növendéket vett fel 
a vezetőség, férfit, nőt vegyesen. A záró
vizsgálatot 12 hallgató állottá meg sikerrel 
és közülük hat látogatási bizonyítványt is 
kapott.

A németnyelvi kurzus vezetője Gily 
Emilné nyelvtanárnő volt, ki a magasabb is
kolai végzettség nélküli növendékekkel fel
tűnően jó eredményt tudott elérni. Legjobban 
kitűnt a növendékek közül Toman János 
lakalossegéd, ki e 60 órás tanfolyamnak 
szorgalmas, buzgó látogatása alatt a német 
nyelvben ritka előhaladást mutatott fel.

A tanfolyam záróvizsgálatán sikerrel 
állotlák meg még helyüket: Bárány Gy.. 
Demcsák P„ Kallus Sz., Katz L., Kelemen 
P., Klimaj P.. Lestyán Gy., Piacsek I., So
mogyi M.. Vitális Sz. és Sábel J.

és művészet szabadságát is. Bizonyos korlá
tozások azonban itt is életbelépnek, melyek 
a köztisztviselőkre vonatkoznak.

V 1 L A 6 K R 6 K IK  A

Az uj osztrák alkotmány,
mely fővonásaiban már elkészült, többek kö
zött magában foglalja azt a rendelkezést, 
hogy Ausztria a jövőben nem köztársaság, 
hanem szövetségi állam lesz. A sajtószabad
ságot bizonyos mértékig korlátozzák. Hasonló 
korlátozások vonatkoznak a színházra és 
rádióra is. A korlátozások célja a nyugalom 
és rend biztosítása, az erkölcstelenség elleni 
közdelem és az ifjúság védelme. A vallás és 
lelkiismeretszabadságot elvben az uj alkot
mányié biztosítja, hasonlókéin iá tudomány

Olaszországban

a vasárnapi választások eredménye a fasciz- 
mus stabilitásának diadala volt. mert titkos 
szavazás és a szónak legkulturáltabb értele
mében vett tiszta válasziás mellett is a tíz és 
félmillió szavazóból mindössze tizenötezer 
szavazott nem-mel.

Tanulót felvesz REICH vaskereskedő«



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

a Kossuth’téri 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.

S P O R T
Sportértekezlet

A szarvasi Bocskay Sportegyesület e 
héten értekezletet tartott. Az értekezleten meg
beszélték a folyó ügyeket és elitélték az 
egyik szarvasi újság közleményét, amely az 
iparosság e törekvő sportegyesülete játéko
sainak a képességeit lekicsinyelte és erkölcsi 
presztízsét rontani akarta. Az elért eredmények 
az ellenkezőjét igazolják és az egyesület 
komoly sportmunkájáról tanúskodnak.

Torol—mezőberényi Törekvés 4:1 (3:1)
IL oszt. bajnoki Bíró: Kiss

Formás, szinte passziós játékot játszott 
a Turul vasárnap s egészen elfedte játék
módjával a góléhséget. A játék nagy irammal 
indult, amit bizonyít az a három gól, melyet 
a Turul az első 8 perc alatt lőtt a Törekvés 
kapujába. Ezután az ellenfél is felocsúdott 
és szívós védekezésbe feezdett.de hasztalan, 
folyton a kapujához volt szorítva. Molnár 
bridget játszhatott volna a Turul kapuban, 
alig kapott labdát, annak egyikét is beengedte. 
Jók voltak Galáth, Klenk, Gyurisán, félig jó 
Grünwald. Bankó azonban tehetetlenül és 
pechesen játszott. A Törekvés csak 1—2 kö
zepes játékossal dicsekedhet.

Bocskay—Textil 1:1 (1:0)
IL oszt. bajnoki Bíró: Boros

A Bocskay vasárnap a bajnokságra törő 
Textiltől egy igen értékes pontot hozott el 
Mezőberényből. Pedig voltak sokan, akik a 
Bocskayra nézve nagyon gyászos kimenete
lűnek jósolták ezt a mérkőzést, de akadtak 
még olyanok is, akik holmi „lefekvéséről is 
beszéltek, ami viszont a szintén bajnokaspi
ráns eiren irányult volna. Ezek a rosszakaratú 
híresztelések — amit a fenti eredmény is 
igazol — valótlanoknak bizonyultak. Egy 
kis jóakarattal nem is lett volna szabad egy 
olyan önzetlen és lelkes csapatról, mint a 
Bocskay, valamint annak gerinces vezetőiről 
sportszerűtlenséget feltételezni.

*

A mérkőzést a Textil nagy irammal kezdi 
és erősen ostromolja a Bocskay-kaput. A 
lendületes támadások mind megakadnak a 
derekasan dolgozó védelmen. A félidő 20-ik 
percében 1l-est ér el a Textil, amit azonban 
Wéber bravúrosan- ártalmatlanná tesz. Utána 
a  Bocskay is lábra kap és támadásba megy 
át, ami sarokrúgást eredményez, melyet Ber- 
tók a hálóba lő a Textil nagy meglepetésére. 
Úgy az első félidő hátralevő részét, mint a 
második félidő 30 percét a Textil fokozott 
támadásai töltik ki, azonban a Bocskay hallok 
és hátvédek, de különösen Wéber kapus 
mindent meghiúsítanak. Az egyenlítés a fél
idő 32-ik percében történik, /amikor is egy 
erősen lőtt labda az egyik hátvédről pattan 
a hálóba (öngól). A Textil általában jó csa
pat, csupán az ugyancsak jó Bocskay véde
lemmel szemben nem volt szerencséje. A 
Bocsknyból elsőhelyen dicséretet érdemel a 
szenzációsan dolgozó Wéber. de nagyon jók 
voltak a hátvédek és a halfsor is.

A Torolnak legközelebb április 15-én 
lesz bajnoki mérkőzése Orosházán azOFC-vel, 
a Bocskaynak pedig április hó 22-én Kon
doroson a KoTE-el.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. 

ig.v. Z. Sz. és Z. A* A költeményeket helyszűke miatt 
csak valamelyik következő számunkban közölhetjük.

Becskereki. A hirt lapzárta után kaptuk kézhez, igy 
annak közlése a mai számra maradt.

S. X. Bp. A Kozmetikai rovat lapunk terjedelmét 
felülmúlná, ezért attól ezidőszerint el kell tekintenünk.

M. A. Bp. Hirdetményét a kirakatban is közzétettük, 
mai számunkban is hozzuk és az eredményről levelező
lapon azonnal értesítjük.

Névmagyarosítások. Mai névcsere-ajánlásaink a követ
kezők: Rapkovszky helyett Rappi-t, vagy Rábaközi-t, 
Potoczky helyett Pataki-t, Polják helyett Lengyel-t, vagy 
Polnai-t Csicsely helyett Cséri-t (Cseri védett), Záborszky. 
helyeit Zábori-t, Breznyik helyett Nyiri-t. vagy Berezói-t, 
Dobrotka helyett Dobronai-t és Gyebnár helyett Bodnár-t.

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

KÓCZY LAJOS cégnél épületben,

ahol minden egyes cikken a szabott árak 
fel vannak tűntetve, miáltal

a túlfizetés ki van zárva.
Általában frontharcos ruházat elkészítésére 
vonatkozó mindenféle felvilágosítás és a sza
bályszerű rendelés nálam eszközölhető. .

Férfi öltöny, felöltő és hozzávaló összes bé
léseket, 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.

Kapható: Meitner Som a
fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvason.

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

Értesítés.
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Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz pazdasági viszo
nyoknak, előnyös tételeim folytán 
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.
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Schlesinger Sámuel
Telefon tözifakerekedő, II,, 18.

97.
■ | Előnyős fizetési feltételek! j■

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

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

. III., Horthy 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. Cím a kiadóhivatalban.

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

. Kétszobás lakás mellékhaiyiségekkel kiadó, 
és a ház eladó, 111. kér. 83. szám._________

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

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

. Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
Nagytestű pekingi-magyar keresztezésü kacsatojások 

előnyös áron kaphatók. Bővebbet a Szarvasi Közlöny 
kiadóhivatalában.

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

Jó és olcsó bort csak Szeleczkynél vehet. I., 187.
Solymossi Béla egy első kiosztásu legelőjárását el

cseréli egy kákái kijáró tehénnek való járásért.
Roszik János IV.. 255. sz. alatti lakosnak egy első- 

kiosztásu legelőjárása kiadó.
11., 126. számú ház eladó. Jel. I.. 276.
Sonkoly Jánosnál L, 286. sz. alatt akácoszlopok, kút- 

ágas és gém eladó.
Kovács Jánosnak utolsókiosztásu legelőjárása kiadó. 

Jel. 11., 230.
Fabó Pál és társainak 11., 449. az. háza eladó.
Valastyán örökösök 111., 273. sz. háza eladó.
Gaál Jánosnak 14 hold földje tanyával eladó.
A cibakházi országos állat- kirakodóvásár március 

31-én, a mezőberényi pedig április 6., 7.. 8-én lesz.
Akácfaoszlop és tűzifa jutányos áron eladó IL. 565.
Batta Pálnak Hegyesdülőben 2 hold földje tanyával 

eladó. Jel. T. IV.
Melis Mátyásnál 5—6 kocsi pucolásra való homok 

eladó. Jel. T. I I . 425.
Raffnj Jánosnak az ótemető alatt 600 négyszögöl 

földje eladó. Jel. II.. 475-
özv. Csasztvan Györgynének 1 fejőstehene eladó. 

Jel. II., 475.


