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A magyar búza sorsa
Még alig tavaszodik, a vetés még 

alig bokrosodik, a spekuláció mór ott 
szuszog a barázdában, mint valami 
duvad és mindenáron meg akarja 
zavarni az uj búzaár kalkulálásának 
lehetőségét. Ha 10 pengős búzaárról 
beszélnek az érdekeltségek, akkor azon 
sopánkodik, hogy ezt nem bírja el a 
városi nép, ha meg a búza árának 
állami minimálását emlegetik, azon 
jajgat, hogy mi lesz a gabonakeres
kedő profitjával. De hiszen ez érthető 
is, a spekuláció mindenhogyan meg 
akarja most is találni a maga számí
tását.

Valóban úgy is volt eddig: mikor 
■bolond 'Vitte a zsákját a vásárra, a 
kalmárok' gazdagodtak... Azonban itt 
az ideje, Hogy a búzán az keressen, 
aki termeli, aki dolgozik vele. Itt az 
ideje, hogy a búza árát ne hagyjuk 
az uccán, ténferegni, mint á falu sze
gényét, hanem foglalkozzunk vele. Az 
érdekeltségek nem is hanyagolják el 
ezt a kérdést. El kell ismernünk, si
került nekik a legvérmesebb reménye
ket és legmagasabb igényeket felkel
teni. ők a búzaárat a világpiaci ártól 
teljesen függetlenül a termelési költsé
gek és a méltányos kereseti lehetősé
gek tényezőiből — majdnem érzelmi 
alapon — kalkulálják olyformán, hogy 
a búzatermelés is jó üzlet legyen.

A termelés és a spekuláció között 
a kormánynak a hivatása egyensúlyba 
állítani a mérleget. S meg kell állapí
tanunk, hogy kormányzatunk valóban 
mint a legnagyobb gazdaságpolitikai 
kérdést tekinti a buzaproblémát. Ezt 
bizonyítja Kállay Miklós földművelés
ügyi miniszternek a 33-as bizottság 
legutóbbi ülésén tprtént kijelentése, 
mely szerint a kormány minden törek
vése a magyar búza árának javítására 
irányul. A miniszter szerint maguk a 
római tárgyalások is elsősorban ezt a 
célt Sizolgálták és konkrét eredményt 
mutatnak ebben az irányban. Ezeken 
a tárgyalásokon először sikerült nyil
vános nemzetközi egyezményben le
szögezni e#\ a tényt, hogy a búza áta 
mennyire nagyfontosságu a mi keres* 
kérelmi koncepciónkban. A miniszter
elnök a kérdések közponlj^baállitotta
A magyar huza, kérdéséi. A  je g y ár 
gOzdakÖ?önség tehát teljesen nyugodt 
lehpl eteM etben , hogy a  .form&iy «  

l^pbháratigyeksjyk eléw»,iirait adott

A spekuláció, mely a termalétnek

és kereskedelmi politikának még a 
nüanszait is megjátssz^ természetesen 
nem hagyja figyelmen kívül azt a 
mindinkább megértésre találó hangu
latot, mely a búza árának reális eme
lését forszírozza. S. anélkül, hogy a 
jelenlegi búzáért hajlandó volna ma
gasabb árat adni: készleteket gyűjt 
belőle s határidős árakon játsza meg 
a tavalyi bő termés feleslegeit a vár
ható árakon. Szóval a gazdaközönség, 
mely búzáját újig tartani nem tudja, 
teljesen átengedi a spekulációnak azt 
a profitot, ami az uj búzaárnál kínál
kozik ...

Szerencse, hogy földművelésügyi 
miniszterünk tovább lat a spekuláció 
orránál és kimondotta, hogy a jelen
legi búzakészlet semmi körülmények 
között sem kerülhet az uj terméssel 
forgalomba, sőt még közfogyasztásra 
sem. És ez természetes is. Hiszen ha 
ezt nem akadályozná meg a kormány, 
lehetetlenné válna joblÖ búzaár bizto
sítása* Mert ugyanazt a búzát bolet- 
tával is és minimált árakkal is védeni
— a spekuláció javára mégsem volna 
méltányos dolog.

Fölemelő jelenség, hogy a föld
művelésügyi miniszter annyira bizik 
az uj búza árának természetes kül
kereskedelmi szerződésekkel való eme

lésében, hogy lehetőleg minden mes
terséges konstrukció nélkül képzeli el 
a tűrhető árképződést. Mindenesetre 
ez volna a legideálisabb dolog; ám, 
ha ez bármi okból mégsem sikerülhet*
— nyugtatta meg a magyar közönsé
get a miniszter — a kormány semmi
nemű szerv fölállításától nem riad 
vissza és késni nem fog.

Szóval ebben az évben — hála 
a kormány körültekintő, piackutató te
vékenységének, nem kell aggódnunk 
afölött, hogy nyakunkon marad az 
„élet". De attól sem kell félnünk, hogy 
irreális árak lesznek. Ezek az árak 
ugyanis nemcsak a gazdát sorvasztják, 
hanem közgazdaságunk talpraállását 
is gátolják. Az a felfogás, hogy - a 
búzaárak belső emelése a fogyasztók 
érdekeit sérti, nem lehet helytálló, mert 
senki sem gondol valami irracionális 
drágításra. S végül a fogyasztó egyben 
más cikkek termelője is, akire egy
általában néni lehet közömbös, hogy 
miképen alakul a mezőgazdaság vá
sárlóképessége. Garasos mezőgazda
ságnál az iparos és a kereskedő álla 
egyaránt felkopik. A kormány buza- 
poljtikája ebben az esztendőben meg
ötszörözte a buzakivitelt. Bízunk ab
ban, hogy az uj termés minden feles
lege megtalálja odakünn piacát.

A Nagymagyarország Közepe Emlékmübizottság
Kulturestje

A Nagymagyarország Közepe Emlékmü
bizottság az Országos Frontharcos Szövetség 
Szarvasi Csoportjával és a Nemzeti Munka- 
védelem Szarvasi Körzetével karöltve szom
baton, április 7-én este fél 9 órakor az Árpád 
dísztermében rendezi meg nagyszabású kul- 
turestjét. melynek tiszta jövedelmét egyrészt 
a fenti emlékmű építési költségeire, másrészt 
pedig a két csoport, illetve körzet zászlóalapja 
javára kivánja fordítani.

Az egész vármegye érdeklődésének kö
zéppontjába került hazafias est hatalmas 
műsorán szerepel Schauer Gábor dr főszolga
bíró megnyitó beszéde, Fehérváry Géza al
ezredes, a NMV békésvármegyei hivatal- 
vezetőjének ünnepi szózata, Miklós Vitéz 
előadása, Korim Kálmán vallástanár záró- 
szava. Saját költeményeiből felolvas Orosz 
Iván költő; szavalnak: Borgulya Mária és 
;Sebő Ernő. Szerepel továbbá a Szarvasi’ 
Dalkar két irredenta énekével, a Szarvasi’ 
Seimfónikus Zenekar Bánk-bán nyitányával, 
í Kodály darabjával éa Putz Jakab ezreden 
|Frontharcos indulójával. A kart vezényli1 
>Havranek: Vrtmos karnagy, Fellép aztán a

műsoron Ribárszky János, kinek gordonka
játékát dr Kácser Rezsöné kiséri. Meglepe
tésként fognak hatni Horejsi Antal fuvola
mester Xilofón-sextetfje és egy élőkép ifj. 
Csabai Kálmán és Holéczy Barna tervezé
sében, ifj. Vitéz Zerinváry Szilárd szövegé
vel és Pécsy Sári előadásában.

Az Emlékmübizottság áldozatot kér 
ugyan, de helyébe oly nívós műsort ad, 
melyhez ily csekély díjért ritkán juthatunk 
hozzá.

A tervbevett emlékművel Szarvas kö
zönsége tartozik a Magyar Revíziós-mozgalom
nak és mivei a revízió Nagymagyarországot, 
az életünket, a jövőnket jelenti, minden igaz 
magyarnak szent kötelessége, hogy most ezt 
a csekély áldozatot meghozza.

Evvel tartozunk magunknak, tartozunk 
,a hazának, de tartozunk gyermekeinknek, 
unokáinknak, utódainknak is, de tartozunk e 
válasszal am i gálád szomszédainknak is, kik 
tnwdw «W!»eti ro«í»<>«riultawkr41 est kite* 
tQlik világgá, hogy az n«fn spontán nagfpixj!- 
; ván^lás. cfe fejűiről j3vő hivatalos kény*?$r.

Ez qz $st találkozói«) lesz az áldozat
kész magyar hazafiaknak.



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

sárnap délutáni szolgálatot április hóban 
dr Szemző Imre gyógyszertára végzi.

Evang. istentisztelet Vasárnap délelőtt az 
ótemplomban tótnyelvü istentisztelet és ur- 
vacsoraosztás, az ujtemplomban 9 órától 
magyarnyelvű istentisztelet.

Róm. kát. istentisztelet. Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise.' 10 órakor szentbeszéd, 
naygmise. Délután 4 órakor litánia.

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

Eljegyzés. Russ Erzsébet és Gémes Gyula 
jegyesek.

Adomány. Dr Plenczner Lajos fővárosi 
orvos a Luther-Árvaház reformációs ter
mének kifestésére ismét 10 pengőt adomá
nyozott.

Bartóky-emlékünnepély. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége szombaton, április hó 7-én 
este 8 órakor Budapesten, az Ostende-kávé- 
ház különtermében Bartóky-emlékünnepély 
alakjában áldoz első elnöke emlékének. A 
megnyitóbeszédet Raffay Sándor dr jelenlegi 
elnök, az ünnepi beszédet Papp Viktor dr 
miniszteri osztálytanácsos mondja. Magyar 
dalokat előad Veres Lajos cigányzenekara 
és saját szerzeményű ünnepi költeményét 
elszavalja Székely Nuszbeck Sándor költő.

Chován Kálmán sírjának megkoszorúzása.
A SzÖSz Chován Kálmán halála évfordulója 
napján a nagy zenepedagógus ma még jel
telen sírját a Farkasréti temetőben, megko
szorúzta. A kegyeletes aktuson a SzÖSz kép
viseletében Horváth Dezső dr és Laub István 
vettek részt.

A megye a főszolgabírói hivatal részére 

megvette a Lengyel-házat A megyei törvény- 
hatósági bizottság jóváhagyólag tudomásul 
vette, hogy a vármegye alispánja a bizottság 
határozata szerint a Lengyel-féle ház meg
vásárlására vonatkozó adás-vételi szerződést 
megkötötte, azt elfogadta és végleges jóvá
hagyás végett a belügyminiszterhez küldte 
fel.

Sirrablók...
Valóság — és hangulat
Csak gyermekek. Városszéli, csintalan, 

csavargó gyermekek. Nem revolveres ban
diták, fal-, vagy kriptabontó betörők, hanem 
egészen fiatal kisfiúk, kislányok. Mikor a 
téli fagy felenged, s a márciusi meleg sóhaja 
kiszáll az anyaföld zöldelő kebeléből, meg
rohanja a pajkos sereg a temetőt, a sírokat, 
mint Cooper indiánjai és pusztít, lármáz a 
holtak szent nyughelyén, az élők zarándok
ligetében.

.. . Komoly öregur helyezi kegyelet
teljesen kis ibolyacsokrát egy sirra és imád
kozik. De köröskörül parázslószemü sziu- 
indiánok lesik mozdulatait, hogy azonnal 
ott-teremjenek. mihelyest eltávozik és eltün
tessék a Nirvánába azt a kis szent üzenetet, 
imafoszlányt — az ibolyacsokrot.

Nem szidja össze őket senki. A sir
látogató nem rontja el áhítatát korholással, 
a kis gonosztevők üldözésével, inkább el
menekül. Csősz — az, mintha nem volna. 
Egy különben sem elég. Tehát préda lesz a 
holtaknak szánt ajándék, elfelejtett emlék a 
temető szent csöndje, s a vadvirágos sir-

Zsinatelőkészitö lelkészi értekezlet A Ma

gyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete 
e hó 10—12. napjain Békéscsabán tanács
kozást tart, melyen a megnyitót Raffay 
Sándor dr püspök mondja. Az ezévben ösz- 
szeülő zsinat anyagáról történendő megbe
szélésen való hozzászólásra felkérték Benczúr 
Vilmos dr szarvasi ügyvédet, egyházmegyei 
ügyészt is.

A védett-birtokok kőzfelügyeleti bizottsá

gának öcsödi tagja. A védett-birtokok közfel
ügyeleti bizottságának elnöke Öcsöd község 
területére póttagnak Oláh Antal dr ügyvédet, 
a Nemzeti Egység Öcsödi Szervezetének 
elnökét nevezte ki.

Állástalan diplomásaink sorsa
Az ÁDOB eddig 2000 ifjnt helyezett el 

Az állástalan mérnökök száméi I200*ról 400*ra 
csökkentette

Alig van kérdés, amely az utóbbi évek 
során többet foglalkoztatta volna a magyar 
közvéleményt, mint az állástalan diplomások 
kérdése. A trianoni békeszerződés országun
kat területileg s ennek következtében gazda
ságilag is olyan kegyetlenül megcsonkította, 
hogy az egyetemekről kikerülő diplomás 
ifjúság válságának elkövetkezése tulajdon
képen már előrelátható volt akkor, amikor a 
magyar delegáció kényszerűségből aláírta a 
békeszerződést. Magyarország tehát a vesz
tett háború következményeképen az általános 
világgazdasági válság nehézségein tulmenőleg 
még egy külön súlyos nehézség előtt áll 
éppen az előbb említett ok miatt. Nem csoda 
ilyen körülmények között, hogy az állástalan 
diplomások elhelyezése a magyar társadalom 
és a magyar kormány különlegesen nehéz 
kérdésévé vált, de éppen annyira bizonyos 
viszont az is, hogy ezt a kérdést valamilyen 
formában meg kell oldani.

Ha a munkapiacon a kínálat és a ke
reslet egészséges egyensúlya nem biztosítja 
a kiegyenlítést, akkor az államnak kell közbe
lépni s a gazdasági szükségszerűség szem
pontján tulmenőleg altruisztikus alapon kell

halmok kifosztott kereszlutakká válnak. — 
Szomorú valóság 1:

Pedig de sokan szeretik a temetőt, 
különösen tavasszal I Kiballagunk a kegyelet 
mély, csodálatosan; szép érzésével imádkozni, 
még egyszer élni... és néha a halálra ké
szülni. Vágyik az ember élni és meghalni, 
hisz ott oly szép mindakettő. Csodálatos a 
temető varázsa, szent a temető áhítata. Ezt 
az áhítatot nem szabad megzavarnia durva 
lármának, a virágos sirhalmokat nem szabad 
szentségtelen kéznek megtépni, goromba 
lábnak megtaposni...

A szülők, majd az iskola akadályoz
hatják meg egyedül a kegyeletsértést és 
egyetlen eszközzel: a neveléssel. Nem a 
temetőt kell zár alá tenni, hanem az emberi 
durvaságot, a gyermeki rakoncátlanságot. 
Nem babonás félelemmel, hanem tisztelettel 
kell megemlékezni a holtak világáról, akkor 
a gyermek a szülőjét fogja utánozni a tisz
telet és kegyeletadásban, nem pedig azokat 
a kiveszni nem tudó vásott suhancokat, 
akik éjjel rettegnek a temetőtől, nappal 
azonban sáskajárást, pusztító hadjáratot in
téznek. a virágok és koszorúk ellen.

M olnár MlhAjy

megkísérelnie a megoldást. Ez a megoldás 
hozta létre két év előtt. 1932. februárjában 
azt a bizottságot, amelynek egyedüli és leg
főbb feladata az állástalan diplomások sors- 
.kérdésének megoldása. A bizottság meglehe
tősen súlyos helyzetben kezdte meg műkö
dését, mert az állami és gazdasági élet fel
vevőképességéhez viszonyítva tulmagasnak 
volt mondható a becslés szerint négyezer 
főnyi állástalan diplomás nagy serege, akik 
mind elhelyezésre vártak. Szerencsére az 
akció megkezdése során kiderült, hogy nem 
négy.-, hanem csak kétezer állástalan diplo
másról kell ennek a bizottságnak gondoskodni. 
A várható igénylőknek 50 százalékos csök
kenése természetesen azt eredményezte, hogy 
a bizottság a sikeres megoldás sokkal na
gyobb reményével foghatott munkájához.

Az a fizetés, amelyet a bizottság utján 
álláshoz jutott diplomások kapnak nem eget
verő, hiszen 80 pengőről van szó. de minden 
esetre ez a 80 pengő ma elindulást jelent s 
jelenti a reménység felfakadását a már-már 
elfacsarodott szivekben.

A beszámoló szerint nem kevesebb, 
mint 1184 igénylőről történt gondoskodás. Ez 
az 1184 ember ma már munkához s falat 
kenyérhez jutott. Ez az eredmény azonban 
nem zárja le az akciót, mert a kormány, 
amely mindig tudatában volt és van annak 
a rendkívüli fontosságnak, amelyet az állás
talan diplomások kenyérhezjuttatása az állami 
és társadalmi rend szempontjából jelent, a 
kultuszminisztert bízta meg egy további akció 
lebonyolításával. Ennek eredményeképen ez 
év áprilisában az államháztartásban 800 és 
a magángazdaságban mintegy 400 hely kerül 
betöltésre. A mai helyzet szerint tehát a 
bizottság állal gondjaiba vett 2000 állás- 
nélküli fiatalember elhelyezése biztosítva van.

Ez azonban csak az eddig álláshoz nem 
jutottak kérdését intézi el. Hogy a közel
múlthoz hasonló nehéz helyzet ne álljon elő. 
ehhez természetesen szükséges, hogy az ál
lástalanok elhelyezése folytatólagosan bizto- 
sittassék, mert nem szabad elfeledkeznünk 
arról, hogy minden évben nagyszámú diplo
más ifjú hagyja el a különböző főiskolákat, 
akik a dolog természeténél fogva mind 
állástalanok és állásra várnak. A jövő prog
ramja tehát megköveteli azt, hogy ez az 
állami gondoskodás ne szűnjék meg s hogy 
az egyetemről kikerülő diplomások továbbra 
is abban a megnyugtató tudatban nézhesse
nek foglalkozás után, hogy van egy szerv, 
amely minden lehetőt elkövet elhelyezkedé
sük érdekében. ,,

Meg kell említenünk ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban még azt az örvendetes tényt, 
hogy ugyancsak a közeli napokban a magyar 
technikusok közgyűlésén hangzott el az az 
örvendetes bejelentés, hogy mig egy év előtt 
1200 állástalan mérnök volt az országban, 
ma már csak 400 mérnök van elhelyezkedés 
nélkül. Természetesen a mérnöki kar munka- 
nélküliségének ilyen örvendetes csökkenésé
ben nagy része van éppen az állástalan 
ifjúság kérdéseivel általánosságban foglalkozó 
bizottságnak.

Reméljük, hogy az a nagyszerű munka, 
amely rövid két év alatt ily ragyogó ered
ményt volt képes felmutatni éppen a-leg
nehezebb téren, a jövőben is hasonló lelke
sedéssel, hozzáértéssel és szeretettel fog 
folyni, hasznára a társadalmi rendnek. Ieg- 
főként pedig az érdekelt főiskolai végzettségű 
ifjúságnak.



II. Frontharcos' i

Tura-ut
Folyó évi május hó 26. és 27-én 

az Elesett Hősök emlékére ren
dezi meg az Országos ' Front
harcos Szövetség autó- és mo
torsport osztálya idei nagy autó 
és motorkerékpár versenyét, II. 
Frontharcos Turaut címmel. A 
verseny távja 1200 km, melyet 
50 km-es átlaggal 24 órán belül 
kell a versenyzőknek befutniok. 
Budapesten a Hősök Teréről in
dulnak a túra résztvevői május
26-án, szombaton reggel, 7 óra
kor és Kecskemét—Csorigrád— 
Hódmezővásárhely — Szeged — 
Baja—Dunaföldvár—Pécs—Ka
posvár—Keszthely —Balatonfű- 
red—Veszprém — Pápa — Szom
bathely—Sopron — Győr—Komá
rom és Dorog érintésével érkez
nek vissza Budapestre. Pécsett 
a Mecsekre egy 7 km-es hegyi
verseny ven beiktatva. A hegyi- 
verseny az elsőbbséget csak 
holtverseny esetén dönti el. Ne
vezési határidő 1934. május 6. 
A nevezési ivek a Szövetség 
autó- és motorsportosztályánál 
szerezhetők be, Budapest, VI., 
Podmaniczky u. 45. szám alatt, 
ahol is minden, a turautra vo
natkozó felvilágosítást megad
nak.

J U & i ü J u t e r m a g

50 ÉVE A LEGJOBB I KÉRJE MINDENÜTT! * *
Forduljon legközelebbi bizományosunkhoz vagy központunkhoz: 

Budapest, Rottenbiller u. 33.

4 Oda és Vissza .. .
Irta: CHOVÁN JÓZSEF

Virágos bokrok közt, hús lombok alján,
Siet az ifjú, szép lányka balján . . .
Á fűztől piros az arcuk, az ajkuk,
Végtelen boldogság ömlik el rajtuk . . .
Egy-egy virágot játszva letépnek,
5 utpnakapnak a szálló lepkéknek;

.. Virágot eldobnak, . . . lepkét eltaposnak,
S csacsogó forrásban lázas kezet mosnak . . . 
Leülnek a fűbe, megrezzen a repkény,
S hévető. szemükbe belesüt a napfény,
Kis madarak dalát repesve figyelik,
S egy-egy furcsa felhő . . . szórakozás nekik . . . 
Hajuk selymessége, színe és lágysága,
Dobogó keblüket szinte szivenvágja . . .

Q/yfepr felugomak, kis kerülőt futnak,
S hevetvé, kacagva ugyanoda jutnak,
Ugyanoda jutnak, — hol az előbb, ülve, 
Miridénen nevettek, kacagva, hevülve . . . 
r-rv Csak, amíg azt a kis kerülőt megtették, 
JSq^gfá'szemükkel azt észre nem vették,
Hogy a boldog futás, — a sok őröm alatt,
A ragyogó napfény kissé odábbhaladt. . .
Mert, ahogy most újból körültekintenék:
Nem olyan a színe köröttük semminek . . .

• >
í-KSil;". •• ■- . ■

Su'rri' e pillanatban, riadva, ijedten,
Olyan különös lesz minden dolog itten . . .

$. csak egy pillanatra néznek újra össze:
A  szemük azt mondja: megyek vissza, — jössz-e? 
S e/indulnak arra, amerről érkeztek,
(Eqy sem mer maradni ott közülük veszteg.. J 
Majíd,. dmint lépkednek, ahogy bandukolnak, 
Bepkényt letaposnak, forrást átugornak,
Lepkét megsajnálnak, virágot felszednek,
S egy emberöltővel. . . öregebbek lesznek . . .

Í&  Fehérvári Huszárok 
7 óriási sikere

■>- v - Husvét hétfőjén volt a Fehérvári Huszá
rok reprize a Kereskedőalkalmazottak Egye
sületének rendezésében, s úgy erkölcsi, mint 
eByagi sikere elérte azt a felső fokot, ame
lyet Szarvason egy műkedvelő-előadás elér
het.' Nem kritika, nem beszámoló az, amit 
Írhatunk róla, hanem csak dicséret, elismerés. 
Á '̂szérepcserét tökéletesen oldották meg, mert 
az előbbeni jókat. meghagyták, igy Lauren- 
czyt'-és Zambát, akik most is frenetikus tet
szést .arattak. Dispiter Juló csodás alakításá
ról külön is, majd a két Oncsik és Czinkoczky 
Böske játékáról, mint elsőrangú műkedvelő- 
kééfől kell megemlékeznünk. Krajner Béla, 
Fábry 'Jückó és velük a többi szereplő hoz
zájárultak ahhoz, hogy ez a második előadás 
felülmúlja az elsőt. A darab sikerében nagy 
része van a rendezőnek, Orosz Ivánnak, aki
ről és akinek ilyenirányú érdemeiről nem is 
KelTbővebben írnunk. A második felvonásba 
beirtott irredenta jelenet sokak emlékeze
tében sokáig fog élni. A Falussy-zenekar jó 
volt, tehát a reggelig tartó bálon is jól mu-

I Közgyűlések. A szarvasi Polgári Kör va
sárnap, április hó 8-án délután 2 órakor saját 
köri helyiségében tartja rendes évi közgyű
lését. A tárgysorozaton szerepelnek: az elnöki 
jnegnyitó, az évi jelentés és az esetleges 
indítványok, — A szarvasi Gazdák és Ipa
rosok Szövetkezetének elnöksége szerdára, 
április hó 11-én délelőtt 11 órára saját szék
házába hívta össze a rendes évi közgyűlést, 
melynek tárgysorozatán az 1933. évi felszá
moló jelentés, a zárszámadások előterjesz
tése, a felügyelőbizottság jelentése és a fel
ügyelőbizottság tagjainak választása szere

pelnek.

Értesítés. A szarvasi Nemzeti Egység 
Pártjának folyó hó 8-ára hirdetett propaganda 

, gyűlése elmarad.
A Nyelvtudományi Társaság uj alelnöke. 

A Magyár Nyelvtudományi,Társaság ez évi 
rendes közgyűlésén aletnökévé Melich János 
dr egyetemi nyilvános r. tanárt, a szarvasi 
gimnázium felügyelőjét választotta meg.

Méhészek figyelmébe. A szarvasi Méhész 
•iKör előadógyülését április 8-án délután 2 
órakor, a szokott helyen (szarvasi állami 
elemi leányiskola) tartja,-meg. Tárgya: Jelentés 
a cukorról és kaptármérlegről.

Állandó mükedvelöcsoport alakult a Bocskay 

SE keretében. A Bocskay SE lelkes ifjúsága 
és vezetősége még február 28-án megtartott 
választmányi ülésén megalakította az Egye
sületnek s egyúttal Szarvasnak első állandó 
mükedvelőgárdáját. A kulturcsoport hat tagja: 
Kiss Mihály elnök, Roszik János előadó, 
Klimaj Sándor, Frecska András, Gunda Mi
hály, Gaál Ferenc vezetése alatt megkezdték 
a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül" vígjáték 
próbáit. Az előadást május 6-ára tervezik.

Névmagyarosítások. Matusik András Máv 
váltókezelő Máté-ra, Janecskó Pál községi 
dijnok Incze-re, Zsibritovszki Pál szarvasi 
születésű szolnoki Máv munkás Széphelyi-re 
magyarosította nevét.

Kitüntetés. A közoktatásügyi miniszter 
dr Wolf Jenőné Déri Erzsébet szarvasi la
kosnak, aki a szarvasi állami elemi iskola 
részére szemléltetés céljából Nagymagyar* 
ország nagyméretű, színes ábrákkal díszített 

térképét elkészítette, illetve adományozta, 
őszinte elismerését és köszönetét nyilvání
totta.

A mezőtúri ut kikövezése már megkezdő

dött. A Mezőgazdasági Kamara és Tóth Pál 
dr közbenjárása révén a községi képviselő- 
testület a Körös hajózhatóvá tételének mun
kálataival egyidejűleg megvalósította a község 
érdekeit szolgáló tervek egyikét: a Szarvas— 
Mezőtúr közötti ut kikövezését, mely a na
pokban a Krebs tanyánál megkezdődött. Az 
útnak ezévben csak az egyik fele kap búr* 
kolatot.

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 Kossutlvtéri 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.

Tresfarln tápszerek is kaphatók!
Weiczner Gáspár és Fia

Gáspár-malom,



A zöldhitel-rendelet kedvezménye 
a védett birtokosoknak is szól

A védett gazdáknak m ódot ad az uj zöldhitel-rendelet, hogy 
esedékességeiket az uj termés behordásáig elodázhassák

A kormány a zöldhitel-akcióra vonatkozó 
legutóbbi rendeleté módot ód orra, hogy a 
védett sorban lévő gazda-adósok ugyancsak 
kölcsönöket kaphassanak a lábon álló uj 
termésre és az így szerzett pénzből eleget 
tehessenek azoknak a kamatfizetési, illetve 
törlesztési kötelezettségeknek, melyek a vé
dettség fenntartásának szükséges velejárói.

E célra az állam 20 millió pengős hitel
keretet állapított meg. A rendeletnek- ez a 
része megmenti a védett;'gazdákat attól, hogy 
birtokukat az előírt kamatok, törlesztés ké
sedelmes fizetése miatt hitelezőik az uj ter
més betakarítása előtt elárverezhessék.

Mivel a zöldhitel rangsorban minden 
más követelést megelőz és a gazda idei, még 
lábon álló termése is elsősorban ennek a 
fedezetéül szolgál, ezzel nemcsak az állam
nak a zöld hitel-követelése lesz biztosítva, 
hanem az adósok is jobb helyzetbe kerülnek 
és. előnyösebben használhatják ki a búza 
árának ősszel várható kedvezőbb kialakulását.

Illetékes helyről szerzett adatok szerint 
a 88.000 védett gazdának a pénzintézetekkel 
szemben fennálló adóssága, leszámítva az 
állam által vállalt fizetési kötelezettséget, 
mintegy 350 millió pengőt tesz ki. Ennek egy 
fél évre eső kamat* és törlesztési terhe mint
egy 8.2 millió pengő körül mozog. Általános
ságban a gazda-adósoknak kb. 60 százaléka 
nem felelt meg eddig fizetési kötelezettségé
nek, tehát mintegy 5 millió pengőt fognak 
valószínűleg felhasználni a zöldhitelből a vé
dettséggel kapcsolatos kötelezettségek rende
zésére.

Figyelemreméltó, hogy a zöldhitelrendelet 
megjelenése óta már is erősen megenyhült 
a védett gazdákkal : szemben álló hitelezői 
érdekeltségek magatartása és előrelátható, 
hogy a kamatfizetéssel és törlesztésekkel el
maradt gazdák ellen'8 védettség megszün
tetése végett folyamiba tett eljárások 
pontra fognak jutni. >

holt-

A KIÉ húsvéti előadása1
A-tagok a „Nagy küzdelem " cimü egyfelvonásos darab 

előadásával szép sikert értek el -

A szarvasi Keresztyén Ifjúsági Egylet 
serény tábora Husvét első napján délután 
fél 6 órakon az Árvaház dísztermében ismét 
kedves meglepetéssel szolgált az ő állandó, 
hű közönségének.

Az előadást, melynek rendezői Krón 
Ferenc árvaatyalelkész és Borgulya Endre 
tanitó voltak, ifj. Klimaj Mihály ügyes szava
lata, ifj. Lipták Mihály tanitónövendék gya
korlott harmónium-játéka. Krón Ferenc árva

atyalelkész szivbemárkoló, lelkes beszéde és 
a KIÉ műkedvelő tagjainak „Nagy küzdelem" 
cimü egyfelvonásos, rutinnal előadott darabja 
tették változatossá.

A fiatal egyezetnek, rendszeres, ön
képző munkája, tagjainak öntudatos vezetést 
eláruló előadókészsége, készültsége, ezalka- 
lommal is szép sikert eredményeztek és a 
nagyszámú hallgatóság elismerését váltot
ták ki.

Az alispán legújabb rendeléte 
a tűzkárok csökkentésére

A tűzbiztonság fokozá a  m indnyájunk érdeke
5

Minél nehezebbek a gazdasági viszo
nyok, annál nagyobb érdeket képez az. hogy 
a vagyoni értékek a tűzvész pusztításától meg- 
ővassanak. Dr Márky Bama alispán a tűz
veszélyesebb időszak bekövetkeztével, mint 
minden évben, az idén is e tárgyban rende
letet adott ki a községi elöljáróságokhoz. A 
rendeletnek az a célja, hogy a tűzvész ke
letkezése a vármegye területén megakadó- 
lyoztassék, s a tűzkár összege tovább csök
kentessék. A rendelet szerint a megelőző tűz
rendészet hatályos végrehajtása érdekében 
kötelesek a községi elöljáróságok az általános 
lüzrendőri szemléket megtartani, s ezzel kap
csolatosan meggyőződni, hogy a tüzrendészeti 
szempontból fontos és szükséges óvó rend
szabályok be vannak-e tartva s a lakosság 
saját jól felfogott érdekében maga is meg
tesz mindent a tűzvész kelétkezésének meg
előzésére, eleget tesz kapitányviz tartási kö
telezettségének. vagyis, hogy a házak udvarán 
lévő kút mellett hordóban vizet tartanak-e. A 
tüzrendészeti bizottságoknak kötelességük 
nagy súlyt fektetni arra, hogy a tűzveszélyes 
üzemek, telepek, gyárak, fatelepek, műhelyek 
stb. tulajdonosai a tűzbiztonsági intézkedé
seket szintén pontosan betartsák, s az előirt 
tűzvédelmi szereket és eszközöket jókarban 
tartják-e s végül, hogy a szükséges vízkész
letről gondoskodnak-e. A tüzrendészeti bizott
ság ugyancsak köteles megvizsgálni azt is, 
hogy- a nyilvános előadásokra, táncmulatság, 
szinielőadások stb-re használni szokott helyi
ségekben a? élei- és tűzbiztonság érdekeket

szolgálni hivatott tüzrendészeti kikötések be 
vannak-e tartva. Ugyancsak intézkedik a ren
delet arravonatkozólág is, hogy a cséplőgép
tulajdonosokat már most fel kell hívni arra, 
hogy a szikrafogó szerkezet és a hamuláda 
jókarba helyezéséről gondoskodjanak, s figyel
meztessék a cséplőgéptulajdonosokat, hogy 
a követelményeknek minden tekintetben meg
felelő cséplőgéppel és traktorral lehet csak 
csépelni.

Végül megemlékezünk még arról, hogy 
a rendelet egyik intézkedése a tűzvédelmi 
szerek és eszközök műszaki kipróbálásának 
kötelezettségét is magában foglalja. Ha a la
kosság megteszi a maga kötelességét és igye
kezni fog a tüzrendészeti kormányrendeletek 
és szabályrendeletekben foglaltaknak meg
felelni, akkor remélni lehet, hogy a rendelet
nek meg lesz az értékes és üdvös eredménye.

Mezőgazdasági bizottsági 
tagok választása

A községi mezőgazdasági bizottsági ta
gok választását április 10-én, kedden ejtik 
meg. A választás titkos, szavazólapok utján 
történik, délelőtt 9 órakor kezdődik és dél
után 4 órakor lesz berekesztve.

A választás csoportonként történik és 
minden csoport 4 rendes és 4 póttagot vá
laszt Egyéb tudnivalókra vonatkozólag a fal
ragaszok adnak bővebb felvilágosítást.

Nem lehet eléggé 
hangoztatni,,

mily fontos intézmény

a m. kir. osztálysorsjáték.
Tudni kellene mindenkinek, mily sokan nyer* 

tek az óriási főnyereményeken kivül tekintélyes 
összegeket és ma gondtalanul élhetnek. Az osztály-_ 
sorsjáték húzásainál az állam gyakorolja az el
lenőrzést. ott nincs protekció, nincs kiváltság, se 
rang. se kor, se idő. se érdem, se képesség, se 
tehetség, se vagyon, hanem teljesen a

„véletlen szerencse**
dönti el, melyik sorsjegy nyer.

Senki se mulassza el most a gyors meggasda^ 
godás lehetőségét és a kiváló alkalmat. . . _ v .

Április 14«éiL kezdődik az uj sorsjáték, rendek 
jen egy. sorsjegyet vég na akármelyik főárusitónéd'; 
fizetni van ideje legkésőbb a húzás előtt.

Szenzációs a Színházi Étét 
HÚSVÉTI ALBUMA

350 oldalas hatalmas album a Színházi 
Elet húsvéti száma, tele a legmeglepőbb és’ 
legértékesebb szenzációkkal. Ismeretes ar a 
harc, amelyet a Fox filmgyár indított azért, 
hogy Bús Fekete Lászlónak most készült re* 
génye ne jelenhessen meg magyar nyelvéit 
hanem először filmen kerüljön a közönség; 
elé. Ez a harc a Színházi Elet győzelmével 
végződött és a húsvéti szám megkezdte Bús. 
Fekete László „Szerelemből elégtelen" cimir 
regényének a közlését.

A Színházi Elet Húsvéti Albuma közli 
Hatvany Lili bárónő „Nem olyan időket élünk" 
cimü novellasorozatának utolsó novelláját a 
„Még mindig szép asszony" címmel. Szín- 
darabmellékletül a húsvéti szám a szezon 
eddigi legnagyobb sikerét hozza a „Helyet 
az ifjúságnak** cimü színdarabot. A Húsvéti 
Album vezető cikkét Herceg Ferenc irta. Két 
kotta-szenzáció van a húsvéti számbán: „Ki 
az, akihez írtam ezt a dalt" cimü Gaál Fran
ciska sláger a Pardon tévedtem-ből és a Vá
gyak ritmusa nagy slágere: Everything i have 
is yours, „Mindenem csak a tied. Kézimunka* 
melléklet. A Színházi Elet 350 oldalas Húsvéti 
Albuma csak 70 fillér. Előfizetési dij. negyed
évre 6*50 P. Kiadóhivatal: Budapest. VII., 
Erzsébet körút 7.

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

Kárpitosbutort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy ut 25. vásá
rolhatunk.

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

I zsák Jakab
M e z ő t ú r
Telefonszám: 80



BOTOK
legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

KOPSTBN
BÚTORÁRUHÁZBAN,

Békéscsaba, Andrássy út 25.

„Ember a hid alatt*1 
másodszor

Indig Ottónak „Ember a hid alatt" cimü 
'darabját adták elő a Szarvasi Munkásotthon 
Szövetkezet műkedvelői múlt hó 18-án. A 
szereplők kifogástalan precíz játéka, a minden 
dicséretet megérdemlő rendezés és a darab 
érdekfeszitő tartalma a közönséget arra az 
^elhatározásra késztették, hogy a darab elját
szását megismételtesse.

A Munkásotthon Szövetkezet vezetősége 
tehát újra műsorra tűzi a darabot, mely folyó 
hó 15-én, vasárnap este kerül újra előadásra, 
ugyanabban a szereposztásban a Vigadó he
lyiségében. Hisszük, hogy a siker ezúttal sem 
fog elmaradni. Az előadás tisztajövedelme 
a Munkásotthon tatarozási költségeinek fede
zését szolgálja, tehát ezúton is felkérjük a 
^közönséget, hogy a nemes célt megjelenésé
vel támogassa.

Hangversenyeit. A szarvasi Férfi Dalkar 
szokásos hangverseny-estjét ezidén is pün- 
ikösdkor rendezi meg. Az évről-évre meg
tartott kellemes estre már folynak az elő- 
Jcészületek.

Himnusz az istentisztelet végén. A szarvasi 
êv. egyház az ország számos gyülekezetéhez 
hasonlóan már egy évvel ezelőtt bevezette 
azt az elismerésre méltó szokást, hogy a 
magyarnyelvű istentiszteleteket a Himnusszal 
:zárja. Most kaptuk a hirt. hogy Kondoroson 
is az uj lelkésznek: Balczó Andrásnak első 
lénykedése az volt, hogy a feltámadás ün
nepén kihirdette híveinek, hogy ezentúl min
iden magyar istentiszteiét végén ezt a nemzeti 
fohászt fogják énekelni. A zsúfolásig megtelt 
templom "közönsége méghatottan hódolt a 
kondorosi ev. tanítók e régi kívánságának.

Két fontos nyilatkozat hangzott el a húsvéti 
ünnepek előtt. Mindkettő a földmüvelésügyi 
minisztertől, ki a magyar gazdák legégetőbb 
ügyében, a buzakérdésben határozottan le
szögezte a kormány álláspontját. Az egyik: 
hogy a kormánynak az általánosan hangoz
hatott hírekkel ellentétben nincsen szándéká
ban a jövő évi termelési évben a gabona 
'értékesítéséről a kereskedelmet kizárni, sőt 
,az intenzivebb értékesítés érdekében a ke
reskedelem fokozottabb közreműködését kí
vánja. A másik nyilatkozat az idei gabona- 
készletek feletti káros spekulációra vonatko
zik és e téren, úgymond, minden igyekeze
tével azon lesz, hogy a meglevő készletek 
<a jövő évre ét ne menjenek és ha kell. azt 
*a legradikálisabb eszközökkel is megfogja 
akadályozni. Szükség esetén még a rekvirá- 
lástól sem riad vissza, mert nem engedhető 
meg, hogy egyesek a jövő évi terv elgondo
lását veszélyeztessék azzal, hogy tárolják a 
meglévő készleteket.

A m. kir. osztálysorsjáték főárusitói kérik, 

hogy akik a postán küldött sorsjegyek árát 
még nem egyenlítették ki, szíveskedjenek a 
megfelelő összeget azonnal megfizetni, mert 
a nyereményigény és minden más jog csak 
úgy biztosítható, ha a sorsjegyek ára a meg
állapított 30 fillér költségátalánnyal együtt az 
április 14-i húzás előtt kiegyenliltetett. Ha 
azonban bármely oknál fogva a sorsjegyeket 
sem akarják megtartani, kegyeskedjenek az 
illetékes helyre visszaküldeni, mert a főáru- 
sitóknak kárt okoznak, ha azokat nem kül
dik vissza. Ugyanis jogosan számolnak azzal, 
hogy a vissza nem kapott sorsjegyek el van
nak adva.

A Szarvasi Hitelszövetkezet 
közgyűlése

Amint közönségünk előtt ismeretes, 
a Szarvasi Hitelszövetkezet az őt ért súlyos 
anyagi károk következtében 1930. év óta 
felszámolás alatt állott. Értesülésünk szerint 
ezen felszámolás most megszüntetést nyert, 
mert az Országos Központi Hitelszövetkezet 
áldozatos jóvoltából sikerült tagintézetét a 
veszteségei alól mentesítve teljesen újjá
alakítani.

Ez az ujjáalakulás a folyó hó 26-án, 
délután 2 órai kezdettel az intézet hivatalos 
helyiségében megtartott közgyűléssel kezdő
dött, melyet az OKH képviseletében kikül
dött s a Hitelszövetkezet talpraállitása érde
kében tevékeny munkássága által nagy ér
demeket szerzett Szalay József igazgató ve
zetett be. A közgyűlés az ezután megválasz
tott Podany Pál dr elnökletével, a tagok igen 
nagy érdeklődése mellett, a legsimább me
derben folyt le. Salacz László dr ügyész, 
felszámolóbizoltsági tag ismertette a felszá
molóbizottság jelentését, az 1933. évi mérleg- 
és nyereségszámlát — melyben sem nyere
ség, sem veszteség nem mutatkozik, — majd 
Bruncsák János felügyelőbizottsági tag a 
felügyelőbizottság jelentését olvasta fel. Ezen 
jelentéseket a közgyűlés egyhangúlag tudo
másul vette s a volt igazgatóságnak, fel
számoló- és felügyelőbizoltsagnak a felment
vényt megadta. Ezután az igazgatóság tagjaiul 
egyhangúlag megválasztattak — az OKH által 
kinevezett Podany Pál dr ügyvezetőigazgatón 
kívül — Darida Sámuel, id. Kondacs Lajos., 
ifj. Lendvai József és Weszter Vilmos; a 
felügyelőbizoltságba — az OKH által kine
vezett Kozma Sándor OKH főellenőrön kivül
— Ribárszky Pál dr, Salacz László dr és 
Vitéz Szomjas Frigyes.

A közgyűlés véh'ül ismét a kiküldött 
Szalay József OKH igazgató zárószavaival 
végződött, aki reámutatva arra, hogy a 
Szarvasi Hitelszövetkezet most már minden 
anyagi veszteség és a tagok károsodása

nélkül kezdheti meg újbóli működését, kérte 
Szarvas közönségét, különösen a gazda- 
társadalmat az elsősorban érdekükben meg
hozott nagy anyagi áldozatokkal talpraállított 

Hitelszövetkezetnek fokozottabb támogatáséra, 
üzletrészek jegyzése és takarékbetétek el
helyezése által, mert a Hitelszövetkezet, mint 
általában minden szövetkezet, áz önsegélye
zés elvén épülvén fel, csupán igy tud meg-- 
felelni hivatásának.

Mint értesülünk a Szarvasi Hitelszövet
kezet vezetőségétől ez intézet a közeljövőben 
kölcsönök folyósítását is megkezdi tagjai 
részére.

Anyakönyvi hirek
Születések: Ifj. Komár Pál leánya Er

zsébet, Dobrotka János fia János, Karsai Mi
hály leánya Zsuzsanna, Deák Ferenc-Tivadar 
leánya Mária, Liska István leánya Anna, 
Brusznyicki György fia Pál, Babecz János 
leánya Mária, Varga József fia János, Nagy 
Imre leánya Ilona, ifj. Kelen József leánya 
Zsuzsanna-Klára,

Házasságot kötöttek: Bjelik Pál Uhljár 
Máriával, Hruska János Litavecz Judittal, 
Filó János Trnovszki Erzsébettel.

Halálozások: Arnóczki Pál 74 éves, 
Kiszely György 38 éves. Gulyás Judit 18 éves.

Fix és jutalékra '̂TeTS
biztosiló intézet jobb és a gazdák köré
ben is bsvezetett, nagy ismeretséggel 
rendelkező kör2etképviselőt. — Ajánla
tok „Biztos jövő" jeligére Szeged, pos
tafiók 38. intézendők.

Bérbeadó uccai lakás.
Hanzus János I. kerület 17. számú kázában 
(Polgári leányiskola mellett) az egész uccai 
lakás 1934. évi május hó 1-től, hosszabb időre 
is bérbeadó.' A bérbeadással dr Készt Ármin 

szarvasi ügyvéd van megbízva.

Tanaiét felvesz REICH vaskereskedő.
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Sajnálatraméltó emberek, kik rheumától 
szenvednek ! KönnyjWV fegithptQftk.' £zonbg}]( 
rajtuk néhány ^Mj^^rtablql^VáV« A tab]gf- 
tán látható BAYf|rfcf*eszt ^§va(gl á való
diságért és jóságért.

Állami soffffikéMft tanfo|y|jp î yilik meg 
leszállított tandiuuk^r g m. j^r/Teigĵ ológiaí 
és Anyagvizsg^o Intézet k^etébeo április 
16-án este fél 1 ftraKpj, az igté^ef p^dapest, 
VIII., József köintf & SR. alatti ^lyíségében, 

A gazdák figyeljék az idei tengeri csírá
zását! Mint tudjyk, az elmvill évi esős ősz a 
tengeri beéré§ét erősen hátráltatta, sőt sok 
helyen a beállott fagyok miatt a tengeri be 
sem ért. A rendellenes őszi időjárás követ 
kezményei a tengeri mostani vetésében eset
leg súlyos következményekkel járhatnak.

La váfínj||^.gg^§égv fel«f « P
irt iginprtfi ege § kQ föw ní^ § 

,sd(|ii. A' felgjyás nyQpiátékösap 
iBfSfgti jaj gaz^)iat hogy feBetőleg pfpr 

yeíeösepek, e$<stleg 
^éásenek és a rQ<

jjáfgt csenjék ki jp csiralcépes, repde- 
)e||i nüHggal, mert különben az őszi 

^ íri (§fés szomorú követk§?ményeké( 
hozhat.

Alkoholmérgezés. Husvét hétfőjén a Grexa- 
korcsmában rosszul lett Kiszely György 38 
éves foldmives. Orvosi segítség érkezett, majd 
IL kér. 109. sz. alatti lakására vitték a holt
részegnek látszó Kiszelyt. Azonban mindén 
igyekezet hiábavaló volt. A sok, elfogyasztott 
alkohol megölte a javakorbeli, életerős em
bert. Holttestét felboncolták és alkoholmérge
zést állapítottak meg rajta.

A csabacsüdi nyári, ifjúsági konferenciára 
nézve felkéretnek a közreműködni kívánók, 
hogy április 14-én, szombaton délután fél 5 
órakor, az Árvaházban a 15-ös szobában, az 
előbbi megbeszélési helyen összejönni szíves
kedjenek, éspedig mindazon hölgyek és urak, 
akik aktív közreműködésre számítanak.

A megüresedett orosházi ev. lelkészi állás 
Ugye. Az orosházi ev. egyházközség képviselő
testülete még a húsvéti ünnepek előtt foglalt 
állást a lelkészválasztást megelőző próbaszó
noklatra való meghívások kérdésében és úgy 
döntött, hogy Nikodemusz Károly brassói tb. 
esperest, Fürst Ervin szentetornyai lelkészt, 
Kimer Gusztáv békéscsabai gimn. vailástanárt 
és Benkóczy Dániel battonyai lelkészt hivja 
meg próbaszónoklatra. A próbaszónoklatok 
e. hó 8-, 15-, 22. és 29-én lesznek. Mivel pe
dig jelölni oly lelkészt is lehet, aki nem ka
pott meghívást a próbaszónoklatra, a fentie
ken kivül még Gyurán György orosházi hit
oktató-lelkész és Zoltán Emil nagyszénási 
lelkész névét is emlegetik.

s P O R T
MÁV»Előre—Tárni 2:1 

Barátságos mérk. Bíró: Lapsánszky
Husyét első napján a Szarvason vendégszereplő 

budapesti MÁV-Előre és a Turul játszottak barátságos 
mérkőzést. A MÁV választ kaput s igy a Turul in
dítja meg a játékot azonban a kezdés után e pesti 
csapat veszi át a játék irányítását és gyors egymás
utánban két gólt lő a Turul kapuba (egyet tizenegyes
ből). A gólok néhány Turul-játékost szinte felbőszítették 
és durva lépésekre ragadtak, különösen Vass 11-t. akit 
később a bíró kénytelen volt kiállítani. Az első félidő 
végé felé Galáth 'szépít az eredményen. A durvulások 
a játékot annyira ellapositották, hogy még a második 
félidő sem változtatott az eredményen. A mérkőzés 
nem volt barátságosnak mondható. Lapsánszky eré
lyesen bíráskodott.

Bocskay-MÁV,Elpre 3:2 (2:2) 
Barátságos njérk. Bíró: ipimaj

Amilyen gyenge sportot nyuj)ó n^érkőzés volt husvét 
ejső n.f»pj£n. ojyan élvezetfis mérkőzésben vplt részük 
azoknak, akik az ünnep másnapján jelen voltak a 
fio^kmr-MAV találkozón. |tt a vá|aszt kf(put
és ’á'MÁVkézdi még a játékot és'nagy íxammalvezét 
t^B^fiást 4 Qpcskay-kapu ellen, azonban iram n?iq 
tqrt sokáig, mért a Ppcskay ugyanolyan lendületes 
taméctócs^á megy á t aminél* rövidesen eredménye is 
v4ii,ftiett pertók lŐ-osról küldött bombája ajobb fetíé 
k^MNí^pkkfi tálál utat a hálóba. Gál után a pestiek 
erős ésszép lázadást vezébie^ 4 őt pef<? mylva már

bcori nygy híisVét lí'étfSl« von, C5 a szerencse ujdoi

és a kapust is kicselezve üres kapuba tolja a labdát. 
^  £gyen{^^ £  fj|ji$iő vége Í£l§ §zy[ftik meg. Szünet

erős fttmé|éiíí folyik a; fft gélemért mindkét rész-_ _ I Ifíl'Tj l_ _̂ T fí.Jj£ĝ : ' - -ír*- f-1 'I____.-.I_i:l.ffeTTíi gól ^pnbpri csak feli^f ipá^dik felében születik' 
meg. Egy szép B<jcskay-tám^4ást Breznyik góllal
fejez be. I&'ytán a MÁV alapos^ belefekszik a já
tékba, amif a Bocskay ellentámadásokkal viszonoz és 
£ győzelmet pem é^edi ki $ fezéből. A pesti csapat 
ígen lelkesen ég szép játefcot játszott. A Bocskaynál 
nagyon sáeTÍgQcsés gondolat volt Béítókot középcsatár
nak beállijapj^ ezen a ^poszton igen jó és eredményes 
volt. Jók VpÍt§H ® hátyedel^ különösen Kiss II. és ál- 
ólában az ejraz csapat lelkesen küzdött. Klimaj pár
tatlanul és jói bíráskodott.

Szerkesztői Szenetek
Kéziratokat nem érzünk meg én nem adunk vissza.

Tf. A. Jfagyszénís. A be^dpU verset tpég mindig 
nem tudjuk közölni. Kérjük szives türelmét.

V. Z. Sz. A te költeményedre is nemsokára sor kerül.
A ^y^^örq cikkért ezúton is köszönetét

JHfóyel qz érdeklődők nagy része 
ö lj/pevéf^r, nip]yn^^ezdpb^íy0 ft régivel egyezik, 
alá^fö ajánl^^irjk Tféfrkét uj nevjet tartalmaznak: 
Sznyjqg helyett Sfeeléiiyirt vagy $£élM' Plavecz helyett 
Hajós-t, vagy Falocsai-t (Palocsa sqrqsrpegyei kisközség), 
Such helyeit Láb$s-t, vagy SujtM, ÍSeipetka helyett Víg, 
vagy Semtéi-t Ölcnyifc helyett Oftai-, vagy Ollai-t. 
Hipszki helyett Hibl^ii-t, vagy Hidí-t, Styec helyett 
Beszédes-t, vagy Sétei-t (Sé(j véd^t).

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . 8‘80 — —'—
Tengeri . . . .  . — 7‘20
Árpa . . . . .  ’— — 7 40
Zab . . . . . .  ------ 7;30
Lucerna . . . . 120'— — —'—
Tökmag . .* . . 22’------'—

Uj lakás kiadó!
Szarvasi Általános Fogyasztás Szövetkezet
II., Beliczey ut 11. sz. alatt lévő házában 
folyó évi májuS’.hó 1-i beköltözéssel egy 
3 szoba, konyha, speiz, előszoba, zájt ter- 
rasz és pincéből álló lakás kiadó. Érdek
lődni ott bármikór lehet.

Alku néllkül vásárolhat
minden Féle ruházati, továbbá front
harcos ruha és felszerelési cikkeket.

KÓCZY LAJOS cégnél
ahol minden egyes cikken a szabott árak 
fel vannak tüntetve, 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.

Kaptató: MeffcHK S ém a
é* vegyt^er<gMés^b*n, S&rvffljQfl'
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Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz pazdasági viszo

N nyoknak, előnyös tételeim folytán *«<íO az idén is kedvező fizetési feltéte

r lek mellett bocsáthalom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség O

O letüket. Állandó készletet tartok 0
hazai és import tizifában, legjobb z

► minőségű hazai szenekben és világ UJ
7J hírű budapesti gázkokszokban. Elő <0
> jegyzéseket már elfogadok és azo U)

kat sorrendben leszállítom. Jí
Ili

Schlesinger Sámuel
Telefon tüzifakerekedó, IL, 18.

97.
EI6n^ös_flzetésl_feltétele^

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Hölgyeknek ritka alkalom I Nyakkendőkészi- 
tést tanitok. Tandíj 25 pengő. Kossuth-tér 
147. szám.

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

. Jó zongoristát keres Mészáros Aranka 
tánctanárnő (m. kir. állami polgári iskola). 
Klasszikus és modern tánctanitásra vállal 
magánnövendékeket is.

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

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv, 
Wágner Endrénénél Kondoroson,

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

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

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

. Szalóngarnjtura 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.

Podani Mihálynál Kákán 3 legelőjárás kiadó. II., 390. 
Darida Andrásnak utolsókiosztásu 3 tehénjárása ki

adó, esetleg örökáron eladó. 1.. 221.
Sztancsik János Krakó 169. számú háza eladó. 
Podani János vaskereskedőnek Kákán 2 tehénjárása, 

kiadó.
Janurik Pálnak Kákán járásai kiadók. 1., 95. 
özv. Pljesovszki Györgyné 11. 513. sz. félháza eladó. 
Bobvos-dülőben több hold föld el?dó. Jel. dr Salacz 

Aladár ügyvédnél..
Raffaj Jánosnak az ótemető alatt 1300 négyszögöl 

pótlékja eladó. IV., 462.
özv. Kreszan Jánosné örököseinek III., 397. sz. háza, 

Macóérben és Szappanosban 1—1 dinnyeföldje eladó.
Krajcsovics Mártonnál tengerihaj és egy vasteitfelyü 

kocsi eladó. IV., 2Í.
Csópén április 8-án, Dévaványán 9-én, Sarkadon 12. 

és 13-án lesz az országos vésár,
Szvák Jánospé örököseinek IV., 205 sz. h£za eladó. 
A Ciftányéri Társulat április 15-én gyűlést tart a 

Brózik-féle i^kpjéban, a pukjlil^lások u|4n,
Schtylz Laiosnak a cspbat-út melletti 14 hold földje 

eladó. I., 160- az. alatt förak és tengerihaj is eladó.
Zongora (pufiiig) ela^ió 1., 231* sfáin ^latt. 

r  Utauszki Pálnak egy fiatal tehepe borjúval elálló. 
Jel 111.. 71.
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