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Széttöri bilincsek
Abból a szoros gazdasági gyűrű

ből, amelybe a kisantant mesterkedése 
próbálta Magyarországot beszorítani, 
szüntelen kereskedelempolitikai aktivi
tásunkkal és a pillanatnyi helyzetek 
ügyes kihasználásával ki tudtuk ma
gunkat szabadítani. Ma már a magyar 
export előtt megnyíltak az európai 
piacok leeresztett vámsorompói.

A kereskedelmi megállapodások 
sürü hálózatát kötöttük meg az utóbbi 
másfél esztendő alatt. Ma már az egy 
Csehszlovákiát kivéve alig van olyan 
állama Európának, amellyel számunkra 
az áruforgalmat barátságos egyezmé
nyek lehetővé nem tennék. Most leg
utóbb két fontos viszonylatban sikerült 
olyan kereskedelmi megállapodásokat 
létesítenünk, amelyek e magyar kivitel 
rádiusát lényegesen megnövelik és 
mezőgazdasági feleslegeink részére jó 
piacokat biztosítanak. Az prosž szov
jettel felvettük a diplomáciai viszonyt, 
azzal a kimondott célzattal, hogy ezt 
kiegészítjük olyan kereskedelmi szer
ződéssel, amejy a 160 milliós orosz 
birodalom igen nagy felvevőképessé
gét a magyar külkereskedelem javára 
fogja hasznosítani.

A német birodalommal pedig 
nemrégiben kötöttük meg azt a keres
kedelmi pótegyezményt, amely a ma- 
gyar-német kereskedelmi szerződést 
ülteti át gyakorlati valósággá. Ausztria, 
Olaszország, Svájc, Franciaország után 
most már a német piacot is biztosítani 
tudtuk mezőgazdasági exportcikkeink 
felvevőjéül. Ez azonban csak azzal 
vált lehetővé, hogy az utóbbi évek 
folyamán a magyar mezőgazdasági 
termelés nagyszerű minőségi feljavu
láson ment keresztül és ma már olyan 
termékeket tud előállítani, amelyek 
minőségüknél fogva a külföldi piacok 
magas igényeit is ki tudják elégíteni. 
A magyar acélos! kemény búzának 
mindig meg van a keletje, még azok
ban az országokban is, amelyek már 
maguk buzaexportáló államokká vál
tak, de amelyeknek búzája meg sem 
közelíti a magyar nemes búzák egye
dülálló kvalitásait. Nemesített vetőmag
jainkra is reászorul minden állam, 
amely növénytermesztését fejleszteni 
törekszik. Minőségi felsőbbrendűsége 
teszi versenyképessé továbbá a kül
földi piacokon a magyar gyümölcsöt, 
a legjobb magyar fajborokat, a magyar 
baromfit és tojást, a magyar tenyész
állatokat és legújabban a magyar

tejtermékeket, különösen a vajat. Az 
uj német kereskedélmi egyezmény 
mindezen cikkeink nagyobb arányú 
kivitelének egyengeti az útját olyan 
piacra, amely az országra nézve már- 
már egészen veszendőbe ment.

De az uj német árucsereszerző
désnek még az a speciális haszna is 
meg lesz reánk nézve, hogy fontos 
ipari anyagok és gyártmányok részére 
lényegesen mérsékelt vámokat biztosit 
Németországnak, úgy hogy ennek ipara 
a magyar piacon ármérséklő versenyre 
kelhet a kartelált magyar gyáripari 
vállalatok által drágított iparcikkekkel.

Gazdaságilag legnagyobb jelen
tősége az uj kereskedelmi kapcsolat
nak, hogy általa nemzetközi árufor
galmunk 80—100 millió pengő kiviteli 
értékkel bővül. A mai körülmények 
között ez az összeg múlt évi egész 
árukivitelünk csaknem egy negyed-

A Békésvármegyei Gazdasági Egyesület 
vasárnap, április 15-én délelőtt fél 1.1 órakor 
Szarvason a Vigadóban tartja évi- rendes 
közgyűlését.

A közgyűlésen elnöki megnyitót mond 
Beliczey Géza főrendiházi tag, elnök. Aktu
ális gazdasági kérdésekről beszél dr Mutschen- 
bacher Emil főtanácsos, az OMGE ügyvezető 
igazgatója. Hozzászólnak még: Fabriciufr
Endre főtanácsos, főtitkár és dr Tóth Pál

Szombaton, április hó 7-én este az Árpád- 
dísztermében áldozott Szarvas közönsége „Nagy- 
magyarország közepe" eszméjének, közvetve 
pedig a mindnyájunk lelkében vágy alakjában 
élő revízió egyre jobban érő gondolatának.

Ebbe az aktiv hazafias megmozdulásunkba 
a világháború után ránkszakadt fájó közöny s 
letargiába fulladt nemtörődömség ellenére egy 
kicsiny, de lelkes csapat öntudatos daccal és 
szívós kitartással egy estére össze tudta hozni 
a széthúzó társadalmat és méltó keretek 
között sikerre is tudta vinni kitűzött célját. Az 
estélyről nem „önhibájukon kívül" elmaradottak 
végzetes közönyét bőségesen ellensúlyozta a 
megjelentek meleg lelkesedése, de legfőképen 
annak az egy névtelen polgártársunknak minden 
idők legnagyobb erényét képező gesztusa, mellyel 
az emlékmű építési céljaira utolsó aranyékszereit 
juttatta el Schauer Gábor dr főszolgabíróhoz, az 
Emlékmübizottság elnökéhez, ki megnyitójában 
a város és a nemzet háláját tolmácsolta az is
meretlenhez, kinek neve azonban nem is marad 
soká titokban. Az öt darab ékszer kisérő sorai 
sokak szemébe könnyeket csaltak és soha el

részét teszi ki, ami a mezőgazdasági 
értékesítés jelenlegi nehézségei köze
pette óriási haladást jelent. Külforgal- 
munk a német birodalommal a multbar? 
erősen passzív volt. Az uj kereske
delmi megállapodás szerint ez most 
nem ismétlődhetik meg, mert az áru
csere a kivitelben és behozatalban 
körülbelül ki fog egyenlítődni. A német 
piac felvevő készsége kereskedelem
politikai helyzetünket azzal is írtéig 
javítja, hogy egyéb államokkal szem
ben nem lesznek többé kénytelenek 
a mindenáron való kivitel kedvéért 
reánk nézve kedvezőtlen megállapo
dásokba belemenni. Elsősorban feles
legessé válik reánknézve az a cseh 
piac, amely a múltban még fontos 
szerepet játszott agrárkivitelünkben, de 
amelyet a helyreállított német kapcso
lat bőségesen pótolni fog.

kerületünk országgyűlési képviselője.
A közgyűlésen alkalmuk lesz az érdek

lődő gazdáknak oly férfiaktól hallani a gaz* 
dasági bajok megoldásának kérdéseiről s a 
közgazdasági élet ujabb irányú változásairól/ 
akik élőforrásból szerzett tájékozódásuk alap
ján legilletékesebbek a gazdatársadalom tá
jékoztatására. Ezért kívánatos, hogy a szarvasi 
gazdák minél nagyobb számban jelenjenek 
meg e gyűlésen.

nem múló ellenérvét szolgáltatták a fásultak 
ama cinikus kiszólásának, hogy a hazafiság ma 
már tartalomnélküli, üres fogalom, elcsépelt 
szólam, mely nem a közösségért alkotni kész 
tetfeket, de egyéni érvényesülést, önös érdekeket, 
üzletet jelent csupán.

Hát, hogy igen is még nem veszett ki és 
ma is él ilyen emberpéldány, közöljük e név
telen honfitársunknak a főbíróhoz intézett levelét 
szó szerint:

Kedves Főbíróm l

Mellékelten küldők egy szerény ajándé
kot azzal, hogy azt értékesíteni és az érte 
begyült összeget Nagymagyarország Közepe 
Emlékmű felállításánál felhasználni szíves
kedjékt

Szeretnék ez ajándékommal jó példát 
mutatni azoknak, akik többet is adhatnának 
és így Nagymagyarország közepét impozánsabb 
emlékművel jelölhetnők meg.

Életem delén már jóval túl vagyok és 
nekem már olyan mindegy, hogy órámat arany-, 
vagy pedig egyszerű ezüstláncon nézem-e

A Békésvármegyei Gazdasági Egyesület 
gyűlése a Vigadóban

A „Nagymagyarország Közepe Emlékmübizottság*4 kulturestje
Nívós hangverseny, kitűnő előadók a magasztos cél szolgálatában 

Egy névtelen szarvasi polgár aranyékszereit küldte az Emlékmatalapra



meg 1 Ugyanúgy az i$ mindegy már nekem, 
hogy kézelőgombom arany, vagy más egyszerű 
fémből való-e,

Nevemet nem írom alá, de ez részemről 
nem akar feltűnés lenni. Lépésemben csupán 
hazám iránti nagy szeretetem vezérelt Ereim
ben székely vér folyik.

Adja a jóságos Isten, hogy jobbmódu 
embertársaim tehetségükhöz mérten, az én 
szerény áldozatom nagyságának arányában 
kövessék példámat

Az Isten áldását kérem az Emlékmű- 
bizottságra és annak munkájára I

Tisztelő hive: Anonim us.

Merítsenek ebből az Írásból bíztatást, erőt 
azok, akik már feladták a reményt és nem hisz
nek a jó diadalában és serkentse hasonló áldo
zatkészségre azokat, akik a nemzet élethalál
harcában függetleníteni tudták a maguk jólétét 
a haza gyászos sorsától és szerencsétlenségétől. 
Most itt az alkalom, hogy összhangot teremtse
nek á maguk farsangja és a nemzet gondterhes 
böjtje között. Még nincs késő I

A főszolgabíró megnyitója után a szarvasi 
Szimfonikusok Havranek Vilmos karnagy vezény
letével minden kritikát kibíró összjátékban Erkel 
Bánk'Bán Fantáziáját adták elő. Csak egy kar
nagy anyagszerü tudása és szellemi vezetése 
foghatja Össze ily megkapó harmóniába ezt a 
soktagu társaságot. Az előadáson érezni is le
hetett, hogy ő buzgó és beható próbákkal frissí
tette fel a zenekar tudását és szilárdította meg 
annak a fegyelmét.

Az estély ünnepi szózatát Fehérváry Géza 
alezredes, a NMV békésmegyei hivatalvezetője 
mondotta, ki költői ihlettel, elragadó szónoki 
hévvel és megrázó próféciával ecsetelte a ma
gyar faj történelmi elhivatottságát, a „vértanuk 
temetőjének44: az élő magyar földnek a jogait 
és ebbőlkifolyólag a mai nemzedék'kötelességeit. 
Beszédjét zugó taps, majd ezt a Szarvasi Dalkar 
„Üzenet a Végvölgybe“ cimü éneke követte.

A műsor következő számában Orosz Iván 
költő három szép költeményét olvasta fel, melyek 
közül főleg a , második, melyei azoknak. s^ánt, 
akik még hinni tudnak az igazság győzelmében, 
váltott ki osztatlan hatásL

A műsor következő száma Ribárszky 
János gordonkajátéka, melynek az előkelő, 
erős, művészi szándék volt a fő jellemvonása. 
Mint más alkalommal, most is kitűnt pompás 
vonóvezetésével, és technikai fölényével. A meleg

, tapftokbaq.ipéltáp osztozott vele dr Kácser Re
zsőnél kinek zonporakiséretéypl Ribárszky János 
bravúrosan tárta a hallgatóság elé Saint Saens 
költői elgondolásait

Ismét a Szimfonikusok léptek a dobogóra 
jés Kodály „Háry János“-a Szvittjével, továbbá 
|Piitz Jakab ezredes Frontharcos-indulójával öreg- 
] bitették sikereik sorát. Az első darabbal a zene- 
| kar igazolta, hogy a legkényesebb modern parti- 
| túrákkal is meg tud birkózni, annyira teljes meg
értéssel és kifogástalan zenei biztossággal adta 
elő azt.

Változatosságot vitt a műsorba Horejsi 
Antal Xilofón-jáléka, melyet a zenekar egyrésze 
kísért és ugyanezt célozták a kitűnő interpretátor: 
Borgulya Mária és a bátor fellépésű Sebő Ernő 
szavalatai.

„Mese a dal születéséről- szóló költői 
értekezésével hangulatos reflexiókat vetített a 
közönség lelki szemei elé Miklós Vitéz. Elő
adását sok olvasónk kívánságára a vonal alatt 
e számunkba hozzuk.

A hatalmas műsort a Holéczy Barna el
gondolása szerint ifj. Csabai Kálmán festőmü- 
vésznövendék festményével, ifj. Zerinváry Szilárd 
szövegével illusztrál! és Pécsy Sári előadásával 
megelevenített élőkép, Korim Kálmán zárószavai 
és a Szarvasi Dal kar „Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország ' cimü éneke rekesztették be.

A műsor után az ifjúság táncra perdült és 
a hangulatot a jó cigányzene hajnalig táplálta.

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 tót-, 10 órától magyarnyelvű, 
az ujlemplomban (ötnyelvű istentisztelet és 
urvacsoraosztás. ;

•Rgjn,. kát ist«nt|8zte.lei Vasárnap fél 9 
órakor csendesmil£ fu órakor szentbeszéd; 
nagymise. Délután 4 órakor litánia.

Református istentisztelet Vasárnap dél

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

Iskolalátogatás. Gerhardt Béla 
főigazgató, a miskolci ev. tanitóképzőmty}zet 
igazgatója az elmúlt Hó. folyamán az adminisz
tráció iskola tanulmányozása végett a helybeli 
Luther-tanitónőképzőintézetet látogatta nieg. 
Most pénteken, április hó 14-én pedig fenn
tartója megbízásából Zsolnay Vilmos a nyír
egyházi Kossuth-gimnázium igazgatója jött 
el Szarvasra, hogy a Vajda Péter-gimnázium 
felszerelését, berendezését, anyagi ügyeit 
tanulmányozza. A m. kir. állami elemi isko
lában Gala Endre az országos tanítóegyesü
let elnöke és Berkényi Károly alelnök tettek 
látogatást, hogy szorosabbá tegyék a kapcsot 
az állami iskolák és az egyesület elnöksége 
között. A tapasztalt munka felett legnagyobb 
elismerésüket fejezték ki.

Uj országzászló a szomszédságunkban. 

Békés község közönségének áldozatkészsége 
országzászlót állított. Az országzászló ava
tását ünnepélyes külsőségek között rendezte 
meg vasárnap, • április hó 8-án a község tár
sadalma. Az avatóbeszédet Urmánczy Nándor 
az Ereklyés Országzászló Nagybizottság el
nöke mondotta.

Hirdessen lapunkban!

ASPIRIN
TABLETTÁK

A valódiságért é* ]&, 

ságért a Bayer kereszt 

szavatol, mely minden 

csomagoláson és tab

lettán látható.

Gyógyszertárban kapható.

Mese a dal születéséről
Irta: Miklós Vitéz.

Szerző felolvasta a „Nagymagyarorszég.
Közepe" Emlékmübizoltsóg 1934. április
7-iki Kulturestjén.

Egy régi-régi jó barátom ül itt, a kedves 
hallgatóság soraiban, aki egyszer, valami 
28—30 év előtt, amikor még mindenki azt 
várta, hogy valamirevaló poéta lesz belőlem
— bár a rossznyelvek szerint egy rigmus
csináló irka-fírkász sohasem lehet valamire 
való — azt kérdezte tőlem:

— Ugyan mondd csak cimborám: hogy 
írjátok meg tik azt a versei ? Hogy születik 
a dal?

A kérdés kissé zavarba hozott és azzal 
vágtam ki magamat:

— Majd egyszer elmondom. Tudod, ha 
lírai hangulatban leszek.

— Igen óm, — erősködött tovább az 
én jóbarátom, — de ez a rejtelmes, furcsa 
valami, a poézis csalfa és mégis kedves vi
lága másokat is érdekel! Ha úgy könnyű- 
szenei megtudhatnánk I .. .

— Helyes, — feleltem én. — égyszer 
majd megmagyarázom. Elmesélem minden
kinek, akit egy cseppet érdekel. Röviden, egy 
kis csevegésben, egy párdalban. Úgy, hogy 
ne unatkozzatok.

— Hölgyeim és Uraim I Azözönviz előtti

ígéretem beváltásáért ne engem okoljanak, 
de a barátomat I ..

. -. Egyszer volt, hol nem volt, talán 
az Óperenciás tengeren is túl volt, vagy ta
lán nem is volt, de minden jó istenhátamö- 
götti kis faluban mindenkor akadt és ma is 
akad egy zsup-tetejü ház, ahol él, cseperedik 
egy kölyök, aki egészen nyíltan komiszabb, 
mint a többi, de egészen titokban talán ál- 
modozóbb, mint a többi. Az elemi iskola 
padjaiba sziveket és tőröket vés, egészen 
tehetségesen parittyázik és verekszik, de 
egyébként elcsúszik' a többi között. A közép
iskolában a számtanból rendszerint, de a 
költészettanból mindenesetre megbukik. Va
lami magasratörő vágy a felhők felé vonzza 
és az égi dallamokat keresi. Ezért a haran- 
gozóval komázik és a torony párkányán 
sétál. No, egyszóval sok baj van vele. Cso
dálatos, hogy az ilyen pernahajdert az édes 
anyja sokkal jobban szereti, mint más tisz
tességes, rendes gyereket.

De viszont az is igaz, hogy az ilyen 
léhütő nebuló is csodálatosan tud ragasz
kodni az ő apró szivével az édes anyjához. 
Az édes anyukájához, akinek olyan jó a 
simogató, fehér kezét a homlokán érezni,, 
még nagyobbacska korában is, mikor álomra 
tér. Aki ilyenkor mindig mesél neki. Tavaszi 
ringatót, mikor a labdájával és nyilával tér 
pihenőre. Az első ibolyával nem, mert azt

az édes anyjának adta. Nyári altatót, mikor 
napsugárcsókos és összekarmolt arccal jön- 
haza a pipacsos mezőről, a varjú- és héjja- 
fészkes erdőről, őszi álomba szenderitőt. 
mikor az ökörnyál telefonján elköszönt már 
a darumadártól és az októberi kökörcsintől. 
És álomcsókos téli mesét, mikor a búbos, 
kemencében, vagy a kandallóban a hamvadó’ 
parázs már a kis gyermek Jézus legendáját 
zizegi és odakünn halkan hull a hó...

így cseperedik fel a kis regősjelölt. És 
fiatal életének apró, cseprő ügyei, bajai, 
örömei és bánatai közül édes anyja meséi 
és dalai maradnak meg a lelkében és a 
fantáziájában a legélénkebben. Egyszóval a 
Múzsával már titkon és öntudatlanul jegybe 
lépett. Erről zagyva és fantasztikus kis ákom- 
bákomok tanúskodnak, mig végre a bűbájo
sán idealista kamasz korban megszületik az 
első öntudatos verstöredék:

Megyek; erős karral, hófehér homlokkal, 
Hogy küzdve csalódjam s mégis küzdjek újra; 
Mert az édes anyám csókja avatott fel 
Szerelemre, dalra, szabadságra, büral

Azután jön az ifjúság. Az élet tavasza. 
A? első szerelmünk emléke rendszerint bo- 
rongós, de csodaszép, csodaszép. Az emléke 
végigkísér az egész életünkön. Mint hogyha 
Végig mennénk az akácvirágos ormódi temetőn. 
Az ormódi temetőn...



Tenniszütők húrozása
szakszerűen, azonnal készülnek,

nagyon ölesé árban

Nagy Sándor könyv* és paplrkereskedésében.

Ármentesitő Társulati Közgyűlés
Ribárszky Pál szakaszfőm érnök nyugdíjazása. Utóda Takátsy Sándor

békési szakaszm érnök lett

Ha nemzetünk megtanul gyalog járni, 
poros ruhában és cipőben, hogy a hatalmas 
erőket a nemzetben reális erőkké tudja átvál
toztatni, akkor előkészíti a boldogulás útját.

GÖMBÖS GYULA

Gazdasági cseléd kitüntetése. A Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamara ezidén is a hozzá
tartozó törvényhatóságok területéről 3—3 gaz
dasági cselédet, munkást tüntetett ki. így 
Békés vármegye területén egy gyomait, egy 
békéssámsoni cselédet és Szarvasról Legény 
Pált, aki évtizedek óta szolgálja a szarvasi 
gazdákat. A kitüntetettnek a Kamara munkás
kitüntető oklevelét és 50 pengő pénzjutalmát 
a helyi hatóság fogja ünnepélyes formák 
között átadni.

Kötelező orvosi vizsgálat a házasság előtt. 

A há^asságelőtti kötelező orvosi vizsgálatról 
szóló törvényjavaslat már készen van. Tár
gyalás alá azonban már nem igen kerül eb
ben az időszakban. A közegészségügyi bi
zottság már most fog vele foglalkozni, de a 
Ház elé csak a nyári szünet után kerülhet 
ez a régen óhajtott és nemzeti megerősödé
sünk érdekeit szolgáló törvényjavaslat, mely
nek életbevágó szükségességéről már évek 
óta folyik a vita a parlamentben és a parla
menten kivül.

Mflkedvelöelőadáff. A Kondorosi Apponyi- 
főldi Közművelődési Kör műkedvelő ifjúsága 
április hó 15-én délután 2 órakor saját heí 
lyiségében előadja Illésné Ferenczy E .: „A 
legnagyobb hatalom" cimü 3 felvonásos vi
dám népszínművét.

Missziói gyermekszövetség. A Missziói 

Egyesület jubileumi alkotás^ a Missziói Gyer
mekszövetség szervezése szépen halad előre. 
Szarvason Szlovák Miklós vallástanár 40 
taggal szervezte meg. Magyarországon eddig 
555 tagja van.

Tanaiét felvesz REICH vaskereskedő.

Dal születik abból, még 15—20 év 
múlva is.

E M L É K  
Egy dal, egy régi-régi nóta cseng.
Susogja kóbor márciusi szél;
Egy szál fehér rózsáról szól a dal,
Nyomán édes-bús emlék ezre kél.

Emlékszem rá: tavasz volt akkor is,
S egy vándor lantos száz mérfőldön át 
Kőszőnté röpke, ábrándos dalán,
A rózsák kis királykisasszonyát.

Emlékszem rá!... Szállj újra röpke dal, 
Ibolyák közt, repkényes várromon;
Keresd rózsák királykisasszonyát,
Ki lélek kapcsán édes kis rokon.

És valld: elhal a legcsengőbb dal is 
S dér lepheti a rózsát és nyarat,
De egy dal és egy szál fehér virág,
Édes emlékül mindig megmarad.

Azután jön a katonaélet. Békében és 
háborúban. A modern nyugateurópai érte
lemben vett magyar költőből a mundér, a 
fegyvercsörgés rendszerint kiöli a poétát. A 
régi regősök, csavargó kobzosok testi, vagy 
lelki ivadékából azonban nem. Az ő példány
képei és mesterei a múltban a költő és had
vezér Zrínyi Miklósok, a Balassa Bálintok, 
a Petőfi Sándorok; a közelmúltban és a je
lenben pedig a Gyóni Gézák és a Gyula diákok.

A magyar katonaköltőnek a messze 
idegenben, a vártán a zászló — sokszor 
csak .az elképzelt magyar zászló — az édes 
anyja, vagy a szivbéli mátkája és a takarodó 
a homlokon csókoló múzsája.

Erről van egy emlékem. (Folytatjuk)

A Körös-Tísza-Marosi Ármentesitőtársu- 
lat április hó 4-én Cicatricis Lajos nyug. fő
ispán elnöklete alatt Hódmezővásárhelyen 
tartotta rendes közgyűlését. A közgyűlésen 
Szarvasról Vitéz Biki Nagy Imre főjegyző, 
Ponyiciky Kálmán városi mérnök, Ribárszky 
Pál társulati szakasz-főmérnök és Vitéz Tep- 
liczky János földbirtokos vettek részt.

A közgyűlés városunkat érdeklő hatá
rozatai közül figyelemre méltóbbak voltak a 
következők: 1. A Társulat a békési érdekelt
ség kívánságára belépett a Körösvölgyi Viz- 
hasznositó Társulatba. 2. Különféle töltés
erősítési munkálatokra 250.000 pengő kölcsön 
felvételét határozta el, hogy ha azt a föld
művelésügyi miniszter előnyös feltételek

Az elmúlt hó elején közöltük, hogy a 
gyulai kórházba szállított K. Nagy Kálmán 
öcsödi lakos eszméletretérte után a csendőr
ségnek azt vallotta, hogy rosszullétét való
színűleg az a bor okozhatta, melyet vele az 
egyik öcsödi család itatott meg. Mire azon
ban a második kihallgatásra sor került volna, 
eszméletét újból elvesztette és másnap 
meg is halt.

Az ügyészség a holttestet felboncoltatta 
és a belső részeket a budapesti Országos 
Vegyvizsgáló Intézethez küldte fel. Közben 
pedig a nyomozást Öcsödön a csendőrség 
a legszélesebb körben továbbfolytatta.

A beszerzett adatok azonban nem iga
zolták azt a súlyos vádat, melyet K. Nagy

mellett rendelkezésére tudja bocsátani. 3. 
Nyugdíjazta Ribárszky Pál szarvasi szakasz
főmérnököt, a szarvasi szakasz igazgatóját, 
aki kereken 35 évet töltött feletteseinek bi
zalmában és alkalmazottainak szeretetében 
e fokozott Ielkiismeretel igénylő felelős állás
ban. 4. Helyébe a közgyűlés a békés-bábockai 
szakaszmérnöki állásbaTakátsy Sándor békési 
szakaszmérnököt helyezte át, aki állását 
kedden már el is foglalta. 5. A szarvasi 
képviselő kiküldöttek nagy harc árán és erős 
érvek felsorakoztatása után Ígéretet kaptak, 
hogy az Ármentesitő Társulat szarvasi sza
kaszigazgatósága minden valószinűség mellett 
továbbra is Szarvason marad.

Kálmán halála előtt egy nappal a csend
őrség előtt hangoztatott. A gyanúba fogott 
család ugyanis bebizonyította, hogy a jelzett 
napon K. Nagy Kálmán nem is járt náluk.

A budapesti vegyvizsgáló intézet jelen
tése a napokban érkezett vissza az ügyész
séghez és e szerint K. Nagy Kálmánt sósav
val mérgezték meg.

Mivel a nyomozás a mai napig sem 
tudta megállapítani azt, hogy ez a veszedel
mes folyadék ily nagy tömegben hogyan 
kerülhetett a legény belső szerveibe, a csend- 
őrség az ügyészség intézkedésére a további 
nyomozást beszüntette.

EMBER A HÍD ALATT másod- 
szór április 15-én, vasárnap este 8 
órakor a  V igadóban.

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.

Tresfarln tápszerek Is kaphatóki
Weiczner Gáspár és Fia

Gáspár-malom^

Az öcsödi legény titokzatos halálának 
rejtélye megoldódott

A vegyvizsgáló intézet sósavm érgezést állapított meg



Szarvasi diák a Duce előtt. A Magyar 
Nemzeti Diákszövetség egy küldöttsége a 
napokban Rómában járt. hogy Mussolininek 
átadja a Főiskolai Sportszövetség arany dísz
jelvényét és egy magyar diáksapkát. A küldött
ségben résztvett Dérczy Ferenc, Dérczy Ferenc 
dr szarvasi jegyző orvostanhallgató fia is.

Díjtalan orvosi gyakornokok. A belügy
miniszter az állástalan diplomás ifjúság el
helyezése érdekében egy rendeletet bocsátott 
ki, mely szerint minden vármegyében díjtalan 
orvosi gyakornokok alkalmazhatók, akiket 
pályázat mellőzésével a megye főispánja 
nevez ki, bocsáthat el és akiknek alkalma
zása egyelőre csak egy évre szól. A rendelet 
megengedi, hogy ezek a díjtalan orvosi 
gyakornokok a háztartási alap terhére rend
szeres jutalomban részesithetik.

Névmagyarosítások. Jurás Lajos gimnáziumi 
tanár vezetéknevét belügyminiszteri enge
déllyel „Keresztesi“-re, — Grexa István, Máv. 
segédtiszt, szarvasi születésű szolnoki lakos, 
családinevét „Gémes“-re változtatta.

Lelkészkonferencia Csabán. A Magyaror
szági Ev. Lelkészegyesület csabai tanács
kozása kedden kezdődött. A szerdai gyűlésen 
határozatilag megállapodtak abban, hogy a 
jövőben liturgiátlan istentiszteletet tartani nem 
szabad. E nap legfontosabb problémája az 
ezévben összeüld törvényhozó zsinat anya
gának a megvitatása volt. Ugyanekkor meg
állapították a zsinat önkormányzati prog
ramját is. Este zajlott le a MELE ünnepsége. 
Csütörtökön a konferencia befejeződött. 
Szarvasról a lelkészeken kívül Benczúr Vil
mos dr egyházmegyei ügyész is résztvett.

Körösi-Csoma Sándor emlékezete. A világ
hírű magyar kutató 150 évvel ezelőtt 1784. 
április hó 21-én Körös-csomán, Háromszék- 
megyében született és 92 évvel ezelőtt 1842. 
április hó 11-én Daizsilingben, Tibetben halt 
meg. Emlékét a szarvasi közép- és elemi 
iskolák egy külön erre a célra szentelt órán 
ünnepelték meg.

Angol-francia Klub Szarvason. Néhány 
héttel ezelőtt közöltük, hogy városunkban 
angol klub alakítása iránt mozgalom indult 
meg. Mint értesülünk, előkelő helyről jövő 
buzdításra az angol klub megalakításának 
eszméje angol-francia klub megszervezésének 
eszméjére szélesedett. Az érdeklődés e két 
nagy nyugati kulturnép nyelvének kultusza 
iránt olyan nagy, hogy legközelebb a kezde
ményezők tagaláirási ivet fognak kibocsátani 
és az alakuló-gyűlés is hamarosan meg fog 
történni. A klub helyisége előreláthatólag a 
szarvasi Kaszinó egyik terme lesz, amelynek 
megszerzése iránt a Kaszinó vezetőségével 
tárgyalások folynak, melyek bizonyára ered
ményesek lesznek. A megalakítandó klub 
ügyében az érdeklődőknek szívesen ad fel
világosítást Faragó Mór dr és Ribárszky Pál 
dr orvosok.

Visszás állapotok a védett birtokok körOI.

A védett birtokosokon furcsa fondorlattal 
próbálnak kifogni egyes hitelezők. Perbe 
fogják a védett gazdát a hitelezőre illetékes 
járásbíróságon és mert ez a bíróság nem 
tudhatja, hogy az alperes védett-e, vagy 
sem, szabályszerűen lefolytatja a pert és ha 
a gazda nem vállal ügyvédet, ítéletet is hoz 
és csak a végrehajtás végett küldi az ügyet 
az adós lakhelyére illetékes járásbírósághoz. 
Itt ugyan megakad az ügy és a védettség 
miatt a végrehajtás nem foganatosítható, de 
addigra már annyi költség zudult az alperes 
nyakába, hogy azzal megbirkózni soha sem 
fog tudni. így nyilvánvaló, hogy a gazdák
nak nyújtott kedvezmények megközelítőleg 
sincsenek arányban a gazdaválság nagy
ságával.

A magyar-osztrák ingyennyaralási csere

akció előnyös módot nyújt a szarvasi idegen- 

forgalom fellendítésére. Az osztrák szellemi 
munkások a magyarországi rokon szerveze
tekkel mindkét ország intellektuális közönsége 
részére ingyen nyaralási csereakciót szerveztek. 
Ennek a vállalkozásnak a létesítésére a ve
zetőséget egyrészt az késztette, hogy kevesen 
vannak abban a helyzetben, hogy maguknak 
külföldi nyaralást engedhessenek meg, más
részt pedig, hogy Ausztria Magyarország kö
zött a baráti viszonyt elmélyítsék. Az akció 
ezévi junius hó 2-tól október hó 6-ig tart és 
abban áll, hogy a résztvevők díjtalanul élvez
hetik nyaralásukat a csereakció keretében. 
Minden magyar, aki az általa igényelt nya
ralási időtartamra magához egy osztrák ven
déget fogad, jogot szerzett arra, hogy ugyanez 
időtartam alatt Ausztriában nyaralhasson. 
Bővebb felvilágosítást riyujt és a jelentkező
ket összeírja a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala. Aki e csereakcióban részt kíván 
venni csupán 10 pengő dijat fizet be a 
13408. számú csekkszámlára és a kiadóhi
vatalban kapható kérdőívet és kötelezvényt 
tölti ki.

Tenniszütök szakszerű és gyors húrozását 
olcsón vállalja Nagy Sándor könyv- és papir- 
kereskedő.

Korszakalkotó találmány a fogászatban I 
Fogromlását százszázalékig megakadályozza, 
mozgó fogait megerősíti a szabadalmazott 
és nagy ezüstéremmel kitüntetett Hyperdent 
szájvizessencia.

Társasvacsora. A Körös-Tísza-Marosi Ár
mentesitő Társulat tisztikara Ribárszky Pál 
szakaszfőmémök tiszteletére, nyugalomba- 
vonulása alkalmából április hó 21-én, szom
baton este 8 órakor az Árpád szállóban, 
társasvacsorát rendez. A rendezőség felkéri 
a résztvenni óhajtókat, hogy szándékukat az 
ármentesitő társulat irodájában, legkésőbb 
szerdáig (április 18-ig) jelentsék be, Egy te
ríték ára 1*40 pengő.

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak és ismerősöknek, kik 

drága leányunknak, illetve testvérünknek. Ilon- 
kának elhalálozása alkalmából mélységes fáj
dalmunkat jóságos részvétükkel enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünkeL 

Szarvas, 1934. április 11-én.

Tusjak-család

Vallásos délután. Vasárnap Jakus Imre 
dunántuli lelkész vendégszónokol az ótemp
lomban. Délután 5 órakor a Protestáns Le
ányegyesület által rendezendő műsoros est 
keretében előadást tart. Jakus Imre egyháza 
templom nélkül áll s a fáradhatatlan lelkész 
sorra járja ez ev. gyülekezeteket, hogy azok
nak szives adományaiból kiemelje egyházát 
nehéz helyzetéből. Az egyház vezetősége itt 
is úgy határozott, hogy a délelőtti magyar 
istentisztelet és a délután offertóriumát 0 
fenti nemes célra adományozza. Műsorra 
kerül az előadáson kívül Mrsán Mária és 
Bartos György szavalata. A Protestáns Leány- 
dalkar éneke: „Mi édes a Te neved" Ro- 
hoskaJenő karnagy vezetése mellett. Szakács 
György és Marsall Emmike együttes énekében 
lesz része a hallgatóságnak. Az ünnepélyt 
rendező leányegyesület arra kéri a közön
séget, hogy minél nagyobb számban vegyen 
részt a nemes célt szolgáló esten.

Gyűjtés. A helybeli közép- és elemi 
iskolák gyűjtése a „vakok" gyámolitására 
ezidén szokatlanul jó eredménnyel végződött 
és szép összeget juttatott a magyar világ
talanoknak.

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.

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!

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

Ha tarlós és olcsó
immiüiiiiimHaMiiiitmiaiimiitBni aBnmtanimaiHmuuemianiiiiiHimflntm tenniszütőt

akar venni, keresse fel

NAGY SÁNDOR könyv* és papirkereskedőt! O
, Minden ütő után a szezon végéig garanciát vállalok. ura :■ ==



BOTOR
legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

B ÚTORÁRU HÁZBAN,
Békéscsaba, Andrássy út 25,

FOGROM LÁSÁT
100%-ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvfzessencia.

Bartóky József emlékezete
A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége évente 

szokásos Bartóky-ünnepélyét április hó 7-én 
tartotta meg. Az estélyt Szonntágh Tamás 
dr társelnök nyitotta meg kegyeletes sza
vakkal. Az emlékbeszédet a Bartóky-emlék- 
serleggel .Papp Viktor, földművelésügyi mi
niszteri osztálytanácsos, a Kisfaludy-Társaság 
tagja tartotta. Papp Viktor 20 éven keresztül 
ismerte Bartókyt. Alatta szolgált a földműve
lésügyi minisztériumban s később bensőséges 
jóviszonyban állott a kiváló Íróval és rend
kívüli emberrel. Nagyszabású beszédében 
igen érdekes emlékezéseken keresztül mu
tatta be Bartóky hatalmas, értékes alakját, 
akinek legnagyobb erénye: az emberszeretet 
volt. A beszéd egyben hálás megemlékezés 
volt a nagyvonalú, szigorú, de igazságos 
főnök iránt, aki nemcsak Magyarország föld- 
müvelésügyét irányitotta a legnehezebb idők
ben, de Tisza Istvánnak is benső barátja és 
tanácsadója volt. A szépen felépített beszédet 
feszült figyelemmel hallgatta és élvezte a 
szép számú közönség. Majd Székely-Nuszbek 
Sándor olvasta fel „Bartóky" cimü poétikus 
költeményét igen nagy hatással. A kegyeletes 
ünnepségen megjelentek Bartóky Duci Szőnyi 
István né, Szőnyi István, Schulek József, Pa- 
taky József és neje. Szász József, Kun Ár
pád dr és sokan mások. Székely N. Sándor 
gyönyörű költeményét a jövő számunkban 
közöljük.

Érettségi biztos a helybeli gimnáziumban. 
A VKKI a szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter 
gimnázium idei tanévvégi rendes szóbeli 
érettségi vizsgálataihoz kormányképviselőül 
Moravcsik Gyula dr-t, a báró Eötvös-kollégium 
tanárát küldte ki.

A tiszántúli árpa kedvezményes szállítása. 

A kereskedelmi miniszter a tiszántúli mező- 
gazdaság megsegítése tárgyában tartott tárca
köziértekezlet megállapodásainak megfelelően 
a MÁV-nak megengedte, hogy a Tiszántúl
ról legalább 200 km-t meghaladó távolságra 
fuvarozott és valamelyik dunántuli álattartó 
gazdaság részére rendelt árpaküldeményeknél 
a kedvezményi jegyzék 37. száma alatt ér
vényben lévő díjtételeket érvényesíthesse.

Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva. 
KOPSTE1N Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy ut 25 szám.

Anyakönyvi hírek
Születtek : Povázsay András fia Mihály, 

Kiszely Mihály fia János, Jansik András fia 
András, Miklósi Pál fia Mihály, ifj. Krivjan- 
szky Mihály fia Mihály, Hutyka Pál leánya 
Zsuzsanna, Demcsák Mihály leánya Magda- 
Mária, Brusznyiczky Mihály leánya Mária, 
Dr Molnár János fia Lóránt-János, Molnár 
Pál leánya Zsuzsanna, Bakos János fia 
János-Mihály.

Házasságot kötöttek : Palicska János 
Ganyecz Judittal, Popka Pál Hanzely Máriával.

Meghaltak: Kocsis Zsuzsanna 2 hóna
pos, Tusjak Ilona 23 éves, Gál Jánosné 60, 
Maczifc János 35, özv, Janurik Pálné 72 éves.

Felülfizetések. A „Nagymagyarorszég Kö
zepe*' Emlékmübizottság rendezősége az 
alábbi felülfizetéseket nyugtázza és köszöni: 
Gróf Bolza Géza 10.P, Déri Henrik dr 6 P, 
Haviár Gyula dr, Nagy Béla dr, Schauer 
Gábor dr, Déri Ármin, Készt Ármin dr 5—5 
P, Szemző Pál 4 P, Bárány Béla, Liszka 
Gyula, Farkas Antal János, Ribárszky Pál dr
3—3 P, Dörnyei József dr, Polónyi Dezső, 
Szemző István dr, Ilkanics József. Baán Béla, 
Podani János, Gerő Oszkár dr, Vitéz Zerin- 
váry Szilárd dr, Kiss Mihály 2—2 Pf Lestyán
G. György dr. Szabó János, Bruncsák János, 
Nagy Sándor, Székely Mór, Wágner Géza, 
Egy nyug. polgári isk. tanárnő 1—1 P, Gaál 
Lajos és Laukó György 50-^50 fillért.

Olcsóbb lett a telefon. A postahivatal 
az elterjedt áirekkel szemben tudomására 
hozta a közönségnek, hogy a távbeszélő- 
állomás berendezési dija 8 pengő. Az állo
más használali dija korlátlan, helyi beszél
getéssel havi 6 pengő. Egyébként bárkinek 
készséggel ad bővebb felvilágosítást a posta
főn őség.

A megyei bércséplö-ogyesület gyűlése. A
Békésvármegyei Bércséplőtulajdonosok Szö
vetsége vasárnap, április 8-án Orosházán 
tartotta első közös értekezletéi, mely óriási 
érdeklődés és szenvedélyes hangú viták kö
zött foglalkozott a bércséplők legégetőbb 
problémáival: a tervezett országos gépjavitási 
akcióval, a széndrágasággal, a szénszállítás 
elviselhetetlen költségeivel, a nyersolajjal, a 
tulmagas kazánvizserálati dijakkal, a képesítés 
kérdésével, a villamositás ügyével.

Ne adja internátusba, ne írassa be tan
intézetbe, ne válasszon életpályát gyermeké
nek a gondos szülő addig, mig át nem ol
vasta az „Internátusok-Tanintézetek Részletes 
tájékoztató Címtára'1 1934/35. évi most meg
jelent könyvecskét, amely részletes utmula- 
tást nyújt a hazai oktalóintézetek és nevelő- 
otthonokról. Ezt a minden szülőnek nélkü
lözhetetlen, rendkívül ügyesen üsszeállitott 
cimtártájékoztatót kívánatra bárkinek ingyen 
megküldi, 20 fillér portóbélyeg beküldése 
ellenében Erdős József hirdetési irodája, 
Budapest, VI., Teréz körút 35.

Szabóvacsora. A szarvasi szabóiparosok 
szakosztálya, a női szabókkal karöltve, szabó
vacsorát rendez április 15-én, vasárnap 
este az Ipartestület csarnokában. A vacsora 
igen nagy szabásúnak ígérkezik, mert már 
több mint 150 személyre történt előjegyzés a 
kibocsátott iveken. A részt venni óhajtók még 
szombat délig jelentkezhetnek a vacsorára 
a szakosztály tagjainál.

Fürdőkádak és kályhák, 

mosdók, fQrdgszobafelszerelósek 

csövek, fémárugyártás, 

szivattyúk és lemezek

HUBERT és TÁRSA b. t.
Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 4.

A sertéspestis-szérum árának mérséklése.

A földművelésügyi miniszter április hó 1-tői 
a sertéspestis-szérum literenkénti árát 72 
pengőről 68 pengőre szállította le.

Ne vegyen addig tenniszütőt, mig meg 

nem nézi Nagy Sándor könyv- és papirkeres- 
kedőnél, kinél hihetetlen olcsó áron, garancia 
mellett vásárolhat.

Kapható: Meitner Soma
fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvason.



Képviselőnk beszéde a középiskolai javas
lat vitájában. Dr Tóth Pál országgyűlési kép
viselőnk csütörtökön este, a parlamentben, 
alapos felkészültséggel szólt hozzá a készülő 
uj középiskolai törvényjavaslathoz. Beszédé
ben részletesen kitért az egységes iskola elő
nyeire, a mostani tanterv hiányaira, a tan
anyagnak és óraszámnak diszharmóniájára, 
a 40 perces tanórák lehetetlen voltára, egyes 
tantárgyak mostoha kezelésére, az érettségi 
vizsgálat reformjára és a vele kapcsolatos 
szelekcióra s egyes kulturpolitikai kérdések
ben aktuális újításokat ajánlott. Értékes be
szédének rövid kivonatát valamelyik követ
kező számunkban hozzuk.

Gyorsiróverseny Békéscsabán. A Magyar 
Gyorsírók Országos Szövetsége (Budapest) 
megbízásából a Békéscsabai Gyorsírók Egye
sülete május hó 6-án, vasárnap délelőtt 9 
órai kezdettel körzeti gyorsiróversenyt 
rendez a felső kereskedelmi iskolában. A 
nevezési dij a 150 és 120, szótagos fokon 1 
P, a 100 szótagos szabatos fokon és az iro
dai olvasási versenyen 50 f. Ennek ellenében 
a versenyzők megkapják a versenypapirt és 
minden sikeresen dolgozó versenyző a ki
nyomtatott versenyeredményt. A versenyre 
szóló nevezések május 1-ig küldendők be a 
felsőkereskedelmi iskolába Pancratz József 
igazgató, a Békéscsabai Gyorsírók Egyesü
letének elnöke cimére.

A Rádiónál villamosberendezéstől okozott 

zavar megszűntetése. A kereskedelemügyi mi
niszter rendelete értelmében az iparhatóság 
a villamosberendezés birtokosát kötelezheti, 
hogy berendezését megfelelő védő eszkö
zökkel lássa el. Mivel Szarvason sok rádió
előfizető panaszt emelt a motort üzemben 
tartók ellen a posta külön felhívja a molor- 
tulajdonosokat, hogy a t zavaró hatás elkerü
lése végett gépüket megfelelő védőberende
zéssel lássák el, t. i. május hó 1-től kezdve 
kénytelen lesz ellenük feljelentést tenni s 
ezáltal az érdekelteknek felesleges költséget 
okozni. Egyben felkéri a rádióelőfizetőket, 
hogy bármilyen zavaró körülményt, mely 
rádióvételüket zavarja, hozzanak tudomására, 
hogy annak megszüntetése végett intéz
kedhessen.

A „Délmagyarország" novellapályázatot 

hirdet 1. A pályamunka tárgyát a pályázó 
szabadon választhatja. 2. A pályamunkát 
zárt borítékban, jeligés levél kíséretében kell 
beküldeni. A pályamunkát tartalmazó borí
tékra rá kell irni „Pályamunka". 3. A pálya
munkát május 1-ig kell beküldeni a Dél- 
magyarországhoz (Szeged. Aradi-u. 8.) 4. A 
pályázaton csak olyan novellával lehet 
résztvenni, amely nyomtatásban nem jelent 
meg. 5. Pályadijak: I. dij 100 pengő, II. dij 
50 pengő, III. és IV. dij 25—25 pengő.

V I L A G K R 6 N I K A
Bukarestben

és Románia más városaiban a görögkeleti 
husvét alkalmával nagyarányú katonai ösz- 
szeesküvést lepleztek le. Az összesküvés II. 
Károly király és Lupescu asszony élete 
ellén irányult, s ha kellő időben nem pattan 
ki az összeesküvés a görögkeleti husvéton, 
a királyt és környezetét, valamint a kormányt
— amidőn az egyik templomban tartózkod
nak — bombarobbanás által meggyilkolták 
volna.

Rómában

a márciusi megegyezést követő olasz-osztrák- 
magyar gazdasági és kereskedelmi tanács
kozások oly kedvezően haladnak, hogy las
san kialakulnak a három állam gazdasági 
megállapodásainak alapvonalai.

Az erdélyi írók meglátogatják városunkat
is. Értesülésünk szerint az Erdélyi Szépmives 
Céh tervbevette városunk meglátogatását, 
ami a közel jövőben várható és ekkor ki 
fog tűnni, hogy Szárvas városa teljes mérték
ben átérzi Erdély ügyének fontosságát.

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

Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma, 
ára 20 fillér. Minden számhoz keresztrejtvény 
értékes dijakkal, amelyekre mindenki egy
forma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvény
megfejtését a Milliók Könyve szerkesztősé
gébe. Nagy rejtvényolimpiász. Előfizetési dija 
negyedévre (13 regény) 2'40 pengő. Kapható 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

S P O R T

A Turul—0FC mérkőzést Orosházántartják 
meg. A vasárnapra kiirt Turul—OFC mérkő
zést az Alszövetség rendelkezésére Orosházán 
játszák le.

A Bocskay Vasárnap valószínűleg a 
mezőtúri MAFC-ot látja vendégül barátságos 
mérkőzésen Szarvason. A mérkőzés már 
azért is érdekesnek Ígérkezne, mivel a MAFC 
az első osztályban előkelő helyet foglal el 
és ez a csapat több mint három esztendeje 
nem játszott Szarvason. A mérkőzés lekötése 
lapzártáig nem dőlt el teljesen.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratosai nem őrzpnk meg és nem adunk vissza.

D« M* Kérelmét Csatái. Gyarmati és Szegedi nevek
kel továbbítottuk és ’ifeméljük, hogy a válasz 2 héten 
belül itt lesz.

S. B. Bp. Kérjük, hogy olvasónknak névmagyarosi- 
(ási kérvényét annafr sürgőssége miatt soron kivül 
legyen szives elintéztetni.

Névmagyarosítások« Kocka magyar hangzású, de 
helyette lehet esetleg Kordmpái-t, Latzó helyett László-t, 
vagy Laczai-t, Sžlarićsik helyett Sós-t vagy Szalánczi-t, 
Zsjak helyett Deáki-t; vagy Zsolnai-t, Belohorszky he
lyett Fehérhegyi-t, vagy Bélavári-t Szlávik helyett Da- 
los-t, vagy Szilasi-t és Kolenyicska helyett Kanyar-t, 
vagy Koltai-t.

Helybeli gabonaárak
Búza . . .- . . 8‘5 0 ----
Tengeri . . . .  ’--- 7'20
Árpa . . f  . . 7 -  -  7 20
Zab . . . . .  . 7 20 -  7 30
Lucerna . . . .  120'---130’—
Tökmag . . .  1 25‘------ ‘—

Úri lakás kiádó!
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, zárt tér-
rasz és pincéből álló lakás kiadó. Érdek
lődni ott bármikor léhet.

Alku nélkül vásárolhat
mindenféle 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 
kedvezd fizetési féltételek mellett szállítok. 
Ha vásárolunk, népük 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.

A N Y Í L
jövő heti {számában megjelenő Félix 
Salten: „A művész asszonya" cimü. 
regényé bizonnyal nagyon fogja érdé 
kelni az olvasókat.

A „Magyar Lányok" a XX. század lányá

nak lapja. Mutatványszámot készséggel küld- 
a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy ut 
16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

..Tüfldéruiialc11 a •cselterjedtebb nw-
** l j  ^  gyár kézimunka-újság.

szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, IV. kerület. Szervita-tér 8. szám

P o n t o s  k i s z o l g á l á s !

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz gazdasági viszo
nyoknak, előnyös 'ételeim 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.

Schlesinger Sámuel
Telefon töztfakerekedó, ^  18«

97.
Előnyös fizetési feltételek I

APRÓHÍRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve- 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése. I., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Tánctanitás. Mészáros Aranka tánctanárnő 
(m. kir. állami polgári iskola) klasszikus és 
modern tánctanitásra vállal magánnövendé
keket is.

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

• 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.

• Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
Szmka J. Jánosnak 8 járása Kákán kiadó. Jel. 111., 191.
Darida Andrásnak utolsó kiosztásban 3 járása ki, 

esetleg örökáron eladó. Ugyanott két uj háziponyva 
eladó. Jel. l.# 221.

1930. évi 5. számú Színházi elet folyóiratot veszek. 
Cim a kiadóban.

Nagytestű pekingi-magyar keresztezésü kacsatojások 
előnyös áron kaphatók. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Zongora (pianínó) előnyös feltételek mellett, sürgősen 
eladó. Jel. 1.. 221.


