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Feltámadunk!
Irta: Dr. Raffay Sándor, ev. püspök

Azok a kegyes asszonyok, akik 
a halóit siratására mentek, könnyes 
szemekkel lépték át a temető küszöbét. 
Arcukon a fájdalom borúja, szivükben 
a gyász, hiszen olyan reménytelennek 
látták az ébredő napot!

Pedig akkor már megmozdult a 
kő a lefedett sírról, — akkor megtörtént 
már a feltámadás, — még csak ők 
nem tudták, még csak ők nem érezték 
a nagy és szent húsvéti örömöt.

Hányszor mentünk ki mi, szegény 
magyarok, a régi dicsőség szomorú 
temetőjébe, hogy megsirassuk drága 
halottunkat. Most is azt siratjuk, de 
mér nekünk is készül és bontakozik 
a húsvéti felséges öröm, a nagy és 
szent magyar feltámadás! — A kő 
már elmozdult, pirkad az új, az áldott 
jövendő. Az Úr angyalai készítették 
elő. — A megértés, a belátás és a 
kijózanodás szárnyain jöttek közibénk. 
Olyan a mozdulásuk, mint a megtérésé. 
Észrevétlen, csendes és zajtalan, de 
új élet indul a nyomán.

Múltak temetkeznek, jövendők 
születnek. Északon, délen, keleten és 
nyugaton egyaránt ébredeznek a lelkek. 
És amely lélek egyszer felébredt, az 
nem nézheti részvétlenül a magyar 
igazság keresztes szenvedését. Segí
tésre kényszeríti a bűnbánat, tettre 
buzdítja a sirokatbontó igazság ereje.

Mert minden ép emberi lélek érzi, 
hogy az igazságot veszni hagyni bűn, 
egyike a legnagyobb bűnöknek. A 
szenvedő igazság minden jajszava 
korbács, melynek csapásai a bűnö
sökre, a mulasztókra és a közönyö
sökre hullanak. — A megölt igazság 
némasága vád, melynek kínja, mint 
a hazajáró lélek, elűzi az álmot, meg
rontja az örömöt. — Ez kényszeríti a 
népek lelkiismeretét most a mellénk- 
állásra, ez korbácsolja fel a világ bűn
bánatát, ez nógatja a kijózanult vilá
got a magyar feltámadás útjának az 
egyengetésére.

A magyar húsvét beteljesedéséig 
azonban még messze az út. — A kő 
elmozdult, már nyílik a sir, ébredezik 
a magyar igazság. Mér bizonyos, hogy 
megérjük a várva várt magyar feltáma
dást, csak még a hitünknek kell erő
sebbnek lenni, mert a feltámadás csak 
erős hit koronája lehel. Hinnünk kell 
nemzetünk jövendőjében, — hinnünk 
kell az lst,en segedelmében, — hinnünk 
kell vezéreink bölcseségében, — hin
nünk kell egymásban. — Ma minden

magyarnak össze kell forrnia meleg 
és termékenyítő testvérszeretetben.

Ma ne legyen visszavonás, pár- 
toskodás, osztályharc, nemzeti villon
gás, felekezeti torzsalkodás magyar 
és magyar között e hazában. Az első 
hívők egyakarattal együtt voltak, mikor 
nekik a feltámadás boldog hirét meg
vitték. Nekünk is egyakarattal együtt 
kell fogadnunk a magyar feltámadás 
kedves ajándékát.

És erősítenünk kell egymás lelké
ben a magyar hitet. Legyen áldott

A Tiszántúli Mezőgazdasági Ka
mara a járási és községi mezőgazda- 
sági bizottság ülésének keretében áp
rilis 28-án, vasárnap délelőtt fél 11 
órai kezdettel a Vigadó nagytermében 
gazdagyűlést rendez. Ezen a gyűlésen 
kerül átadásra id. Sápszki Pál gazda
sági cselédnek, aki 42 éven át telje
sített szolgálatot vitéz Tepliczky János 
gazdaságában, a Tiszántúli Mezőgaz
dasági Kamara munkáskitüntető ok
levele és a kamara által adományozott

A Szarvasi öregdiákok Szövet
sége most tartott választmányi ülésén 
elhatározta, hogy az idén ismét meg
rendezi Szarvason hagyományos má
jusi összejövetelét a szarvasi Vajda 
Péter-gimnázium tanulóifjúságával kar
öltve. Az ünnepséget a szokásos ke
retek között június 1-én rendezik meg. 
Az Öregdiákok Szövetsége e napon 
tartja meg az Erzsébet-ligeti pavilon
ban évi rendes közgyűlését és előző 
este az Árpád^szállóban havi össze
jövetelét. Másnap, június 2-án avatja 
fel Chován Kálmánnak, a szarvasi

Mércius hónap időjárása mezőgazdasági 

szempontból kedvezőnek volt mondható. Az 

őszi vetések a hónap elején bekövetkezett 

melegebb időjárás következtében erőteljes 

fejlődésnek indultak. A már elveteti tavaszi 

gabonafélék több helyen kikeltek. Az elmúlt

minden lélek, amely eddig is őrizte és 
erősitgette bennünk a feltámadás hitét 1 
Legyen áldott minden baráti sziv, mely 
e hitet biztatással és részvéttel táp
lálta I Legyen áldott minden kéz, mely 
a magyar igazság sírjáról elhengeriteni 
segített a rajta fekvő rettenetes követ I 
Mindenekfelett legyen azonban áldott 
és örökre dicsőséges a magyar húsvét 
kedves ajándéka, a nagyszerű, a 
várvavárt. a jutalmazó és a boldog 
feltámadás.

pénzjutalom. A gazdagyűlésen Varga 
László gazdasági tanácsos, mezőgaz
dasági kamarai titkár előadást fog tar
tani az agrárszövetkezeti mozgalom
ban megindítandó reformtörekvésekről. 
A gazdagyűlést és az annak keretében 
megtartásra kerülő előadást azzal 
ajánljuk a gazdák figyelmébe, hogy 
azon minél számosabban megjelenve 
tegyenek tanúságot az agrárügyek 
iránti érdeklődésükről.

születésű, világhírű zongoraművésznek, 
a budapesti Zeneművészeti Főiskola 
volt tanárénak és igazgatójának em
léktábláját, melynél az ünnepi beszédet 
dr. Hubay Jenő a zeneművészeti fő
iskola főigazgatója fogja mondani. Ez 
a tanév egyben nevezetes évfordulót 
is jelent: júniusban lesz ötven éve 
annak, hogy a szövetség jelenlegi ki
váló elnöke dr. Raffay Sándor püspök 
érettségi vizsgálatot tett a helybeli gim
náziumban. Ennek emlékére az idei 
érettségi vizsgálatokon maga a püspök 
elnököl.

hónapban a mezőgazdaságokban a tavaszi 

vetési munkálatokkal foglalkoztak. Elvetették 

az árpa. zab, takarmány és cukorrépát, vala

mint a kerti főzelékféléket is. Az állatállo

mányt sikerült kiteleltelni, ha nem is valami 

kitűnő kondícióban, aminek a takarmány-

Április 28-án hagy gazdagyűlés lesz Szarvason
A  gazdagyülésen Varga László gazdasági tanácsos tart előadást

Az öregdiákok emléktáblát állítanak 
Chován Kálmán zeneszerző emlékezetére
A z ünnepi beszédet dr. Hubay Jenő, a Zeneművészeti Főiskola 

nyugalmazott igazgatója mondja

A kisipar és kiskereskedelem helyzete 
változatlanul rossz

Részletek a most kiadott alispáni jelentésből



hiány és főképen az erőtakarmányok maga.s 
ára volt az oka. A mezőgazdasági lakosság 
helyzetében, múlt havi jelentésem megtétele 
óta érdemleges változás nem következett be. 
A kisipar és kiskereskedelem helyzete válto
zatlanul rossz. A törvényhatósági kiépített 
utak állapota ellen indokolt panasz a múlt 
hó folyamán sem érkezett. Az időjárási vi
szonyok kedvezőre fordulván, az államépité- 
•szeti hivatal a vármegye egész területén meg
indította azoknak a munkálatoknak elvégzé
sét, melyek a közúti költségvetésben előirá
nyozva vannak. Folyamatban vannak tehát 
mindenütt a hengerlési munkálatok, a nagy
szénás—kondorosi. a szarvas—nagyszénás! 
utak építési munkálatai és ezenkívül több 
helyen, igy a mezőberény—szarvasi úton is 
tervszerű földmunka indult.

H Í R E K
Általános védkötelezeltség

Az a kemény és nem egészen váratlan, de 
mégis meglepő lépés, amellyel Németország visz- 
sz atért az általános védkötelezettség rendjére, 
alaposan felkavarta a külpolitikai helyzetet. Az 
első pillanatban a világpolitika nagynevű állam
férfim is felette pesszimisztikusan Ítélték meg a 
német elhatározás következményeit. Szerencsére, 
az eddigiek szerint túlzottnak bizonyult ez a 
sötétenlátás s ha aggasztó momentumok merül
tek és merülnek is fel, ma már bizonyos, hogy 
győz a józanság és nem borul fel Európa békéje. 
Ebben a kérdésben az alanyi és tárgyi igazság 
Németország oldalán áll. Tizenöt évvel ezelőtt a 
Német-birodalom lefegyverzése nemcsak a vae 
victis elve alapján történhetett meg, hanem azért 
is, mert a békét diktáló hatalmak a békeszerző
désben maguk is kötelézettséget vállaltak a le
szerelésre. Tizenöt év bebizonyította, hogy csak 
vállaltak, de nem teljesítették azt a kötelezettsé
get. Németország most levonta ennek a következ
ményeit. Ha ők nem, hát ő se. Az új német 
hadsereg a visszaszerzett német nemzeti szuve
renitás kifejezője, önfudaios hirdetője annak, 
hogy Németország nem hajlandó a jövőben a 
másodrendű nemzet szerepét játszani. El akarja 
foglalni az egyenjogúság alapján az erejéhez, 
értékéhez, súlyához méltó nagyhatalmi pozíciót. 
Nem Németország szegte meg a békeszerződés 
határozmányait, illetve nem Németország szegte

meg először. Az új német fegyverkezés ilyen 
körülmények között nem háborús célokat szolgál, 
hanem ellenkezőleg, becsületesebb alapokra akarja 
fektetni a leszerelés kérdését. Az eddigi tanács
kozások, konferenciázások ugyanis kirívóan egy
oldalú erőviszonyok mellett folytak, az új német 
hadsereg felállítása ezen az egyoldalúságon vál
toztat. Most már egyenrangú felek állnak egy
más mellett vagy egymással szemben. Tehát: 
azok a tárgyalások, amelyeket ezúton indítanak 
meg az általános leszerelésért őszintébbek lesz
nek s bizonyos, hogy eredményük is jobb lesz. 
Ma még nagy a sürgés-forgás a nagyhatalmak 
fővárosaiban, riadt és ideges bizonytalanság for
rong a diplomáciában, de nyilvánvaló, hogy a 
német igazság szilárdan áll visszaszerzett szu- 
verénitása magaslatán és hinni kell, hogy Európa 
békéjét és egyensúlyát nem aláássa, hanem meg
erősíti az új német hadsereg. Támadás helyett 
védelem a célja. Honvédelem. Ennek jogát pe
dig egy nemzettől sem lehet elvonni. Mi ma
gyarok csak örülhetünk a német eseményeknek. 
A jog és igazság diadala, a 36 német hadosz
tály felállítása s bár tiltakoznak ellene, mégis 
megvan és mégis csak azt jelenti, hogy nem 
örökéletüek a békeszerződések igazságtalan pa
rancsai. Vissza kell nyernünk nekünk is szuve- 
rénitásunk teljességét, amely szintén pillére lesz 
az európai békének. Hatásosabb és jelentősebb, 
mint mai gyengeségünk, mert a haza védelmére 
hivatott hadsereg, amellyel számolni kell és mely- 
lyel számolni is fognak, meggátolja már eleve 
egy-egy barátságtalan ország nemzeti közvéle
ményének meggondolatlan feltüzelését, háborúra 
uszítását. Teljes értékű szerződéseket csak egyen
rangú felek köthetnek s a hatalmi erők egyen
súlya nagyobb biztositéka a békének, mint a 
túlkapásokra ingerlő lefegyverezeliség. Németor
szág megy a maga egyenes útján. Viszik előre 
lebirhatatlan erői. A magyar nemzetben is él 
az őserő, hisszük és tudjuk, hogy a revízióért 
való békés küzdelmünk szamunkra is elhozza 
az igazság diadalát.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason április hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban húsvél vasárnap

ján délelőtt tót, 10 órától magyar, úrvacsoraosztással, 
az új templomban tótnyelvü istentiszteletet tartanak. — 
Húsvét hétfőjén a nagytemplomban tót, az újtemplom
ban magyarnyelvű istentiszteletet tartanak úrvacsora- 
osztással.

A szarvasi róm. kát. templomban nagypénteken 
délután 4 órakor Jeremiás siralmai, 6 órakor szentség- 
betétei. Nagyszombaton reggel 7 órakor szentelések, 8

órakor szentmise, este 6 órakor feltámadási szertartás 
és körménél. Húsvét vasárnapján reggel 6 órakor az 
ételek szentelése, délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor 
szentbeszéd, nagymise. Délután 4 órakor ünnepi vecser
nye, Húsvét hétfőjén délelőtt fél 9 órakor kismise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise, d.u. 4 órakor vecsernye.

Szarvason református istentiszteletet tartanak hús* 
vét vasárnapján délelőlt 10 órakor úrvacsoraosztással 
és délután 3 órakor az Árvaház dísztermében. Kondo
roson húsvét hétfőjén délelőtt 9 órakor úrvacsoraoŝ - 
tással a községi iskolában.

— Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk lapunk 
minden munkatársának és olvasójának.

— Személyi hir. Dr. Fayl Gyula a Nemzeti 

Egység vármegyei központi titkára kedden, 

április hó 16-án városunkban időzött és a 

kerületi szervezet elnökségével folytatott ér

tekezlet után az esti vonattal visszautazott a 

megye székhelyére. Ugyanezen a napon ki

szállt Csabacsűdre, hogy az ottani helyi szer

vezet felett szemlét tartson.

— Kinevezés. Dr. Haviár Sándort a vár

megye főispánja tb. szolgabirónak nevezte ki.

— Uj orvos. A szegedi Tudományegyetem 

aulájában, március hó 30-án avatták az orvos- 

tudományok doktorává Andrássy Dénest, köz

ségünk szülöttjét. Az új orvos fia Andrássy 

Dezső, ezidőszerint budapesti építésznek, a 

szarvasi Ipartestület volt elnökének.

— Lelkigyakorlatok a róm. kát. templomban.

A nagyhéten a szarvasi róm. kát. templomban 

dr. vitéz Kárpáthy-Kravianszky Mór gödöllői 

premontrei tanár és Péczeli Imre nyíregyházai 

kát. gimnáziumi tanár tartottak lelkigyakorlatos 

beszédeket. A kiváló szónokok beszédeit 

állandóan igen sokan hallgatták és nagy szám

mal járultak az egyházközség tagjai a szent

ségekhez.

W A  S Z É P S É G |
H  leghatásosabb előmozdítója a H

IY ES porcellánpuder I
Ha YES porcellánpudert használ, arcbőre nem 
megy idő előtt tönkre, hanem az üde, bársonyos |H 
tapintású, feltűnően tiszta lesz. A YES porcellán- 
púder minden idők legjobb púdere. A pórusokat 

WM nem tömi el, alatta az arcbőr él, lélegzik
és szépül. H

S Z E R E N Á D
Regény, írta: MÁRCIUS 
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— Ne nevess k i,. . .  és ne haragudj drága. 
Olyan szép és igaz minden, amit mondtál. De... 
de nekem úgy hiányzik még valami ahhoz, 
hogy ez a mai este tökéletesen szép legyen. 
Heddám édes! — könyörgött — nem mesélnél 
nekem valamit? Úgy mint kislány koromban. 
Piroskáról és a farkasról. .. Vagy a kacsalábon 
forgó várról. Vagy amiről akarsz, édes 1

A szép asszony nagyot nézett, azután üdén 
felkacagott, mintha megesik!andozlák volna.

— Ó, de megerinivaló vagy kicsikém ! . . .  
Az okos, diplomás kis Pallas Athéné, aki a 
lelkében ma is egy édes-édes nagy gyerek ! . . . 
Nagyon-nagyon szívesen mesélek neked. Akár 
minden esle, ha akarod. No kezdjük I

Azzal lecsavarta a villanyt és egy kék- 
fényű, pici éjjeli égőt csavart fel. A szobára 
meseliangulat borult. . .

Hedda zümmögő hangon mesélni kezdett.
— Egyszer volt, hol nem volt, még az 

Óperenciás tengeren is túl volt . . .
A mese azonban öt percig sem tartott, 

mert azt vette észre, hogy szép vendége egyen
letesen lélegzik, mélyen és nyugodtan alszik, 
mint egy ártatlan gyermek. A szép asszony óva

tosan kihúzta karját az álmodó fejecske alól. 
Felállt. Megigazította a takarót és becsukta az 
ablakot. Majd lecsavarta a villanyt is és óvatos 
léptekkel elhagyta a szobát.

— Én úgy szeretek, mint egy asszony — 
mosolygott befelé derűsen. — És ő úgy szeret, 
mint egy lány !

Másnap reggel o két jóbarátnő együtt ment 
be a kórházba. Először is a főorvoshoz kopog
tattak be. Az ápolónőtől már tudták, hogy bete
gük kitünően töltötte az éjszakát, vidáman éb
redt é$ épen pár perc előtt reklamálta a doktor- 
kisasszonyt.

A főorvosnál azonban Nórát nagy és ör
vendetes meglepetés érte.

— Egy nagyon-nagy kérésem van Önhöz, 
aranyos főorvos úr — hizelgett Hedda.

— No-no! Csak ki vele ! — simogatta
meg állát dr. Keserű. Lehetőleg teljesítem is. 
Le-he-tő-leg ! — hangsúlyozta óvatosan.

— Ó, bizonyára nem kérek lehetetlent — 
folytatta a szép asszony. — Csak azt,. .. csak 
annyit. ..

— Nos-nos ? — türelmetlenkedett a doktor.

— Csak annyit! — vágta ki egy hosszú 
lélegzet után Hedda, — hogy engedje ki a kór
házból Októbert, hadd jöjjön hozzám üdülésre,
— házi kezelésre . ..

A főorvos álla leesett és összehúzta a 
szemöldökét.

— Hm I . .. mormogta hosszú szünet után. 
Igaz, hogy a sebesülés ma már 15 napos. A 
szigorúbb értelemben vett kórházi kezelés is már 
véget ért. De a további két heti utókezelés vagy 
ha úgy tetszik : a pontos életrenddel megszabott 
zavartalan, nyugodt üdülés is nem kevésbé fon
tos. . .  Ki vállalja ezt a nagy felelősséget ?

A beszélgetés kezdetén Nóra előbb meg
lepetten hallgatott. Utóbb arca sugározni kezdett. 
Kissé remegő hangon, de határozottan szólalt 

meg • • •
— Én . .. én vállalom, főorvos úr 1 A dip

lomámmal !. .. Az élelemmel!
Abban a pillanatban azonban el is pirult,

— a haja tövéig — mert észrevette, hogy túl
buzgóságában talán a szive hangja is megszó
lalt egy kicsit.

A főorvos és Hedda asszony nem bírták 
megállani, hogy egy titkos összenézés után szív
ből fel ne kacagjanak mind a ketten.

Dr. Keserű gavallérnak bizonyult és meg
hajolt a hölgyek előtt.

— Nóra személye és az Ányos-villa lég
köre nekem kellő garancia, — jelentette ki. Ré
szemről rendben van hölgyeim. Csupán a na
ponkénti referálást, az időnkénti személyes láto
gatást, felügyeletet tartom fenn magamnak. 
Rendben van hölgyeim 7

— Igen ! . . . Rendben ! — lelkendezett a 
két boldog nő.



Ha tűzhelye lassan forral, 
Cserélje ki „Petroforll-ral.

Kérjen díjtalan prospektust 
a most megjelent 1935 typusú

w r e E w f f
,Hőkatlanos“ petroleumgázkészülékről. 

Gazdaságos, gyors, veszélytelen. 

Eladás: Budapest, Andrássy út 50. 

(Oktogon tér.)

— Kitüntettek egy szarvasi tűzoltót. A bel

ügyminiszter id. Neuhauser Jánost, a Szarvasi 

Önkéntes Tűzoltóegylet rajparancsnokát, aki 

már 40 év óta szolgálja becsülettel, fáradha

tatlan lelkesedéssel a tűzoltóság nemes ügyét, 

a mentés terén kifejtett érdemeiért diszérem- 

mel tüntette ki. A kitüntetést ünnepélyes ke

letek között fogják átadni.

— Közgyűlés a Szarvasi Dalkarnál. A Szarvasi 

íDalkar április hó 27-én, szombaton este 8 órai 

kezdettel az Iparlestületben tartja meg évi 

rendes közgyűlését, amelyre a rendes és pár

toló tagokat ezúton hívja meg az elnökség.

— Felakasztotta magát egy elmebeteg idős férfi.
Kolompár János 74 éves szarvasi kisbirtokos 

már több mint egy éve csendes elmebeteg

ségben szenvedett. Már napok óla búskomor

ság vett erőt rajta. Szerdán bement a kamrába 

ós amikor megnézte a búzakészletet szomo

rúan panaszkodni kezdett, hogy éhen kell 

halnia, mert kevés lesz a búza az új termésig. 

Az éhhaláltól való félelmében az idegbeteg 

ember bement az istállóba, kötelet kötött a 

gerendára és felakasztotta magát. Mire ráta

láltak már halott volt.

— Közgyűlés a Polgári Lövészegyletben. A 

szarvasi Polgári Lövészegylet csütörtökön 

délután a városházán tartotta meg évi köz

gyűlését. A közgyűlésen Géczi Dezső ügyve

zető elnök köszöntötte a megjelenteket majd 

ismertette az egyesület zárszámadásait. Ezután 

a közgyűlés a tisztújitást ejtette meg. Elnök: 

Takácsi Sándor, ügyvezető elnök Jeney Viktor, 

alelnökök dr. Gábos Dénes, Dauda Mihály, 

Bárány Béla és Cserey Lajos, főtitkár Inczédy 

Lajos, titkárok dr. Csicsely Mihály és dr. Molnár 

Béla, jegyzők ifj. Szvák Mihály és Král Márton, 

pénztáros Sebeszta Ottokár, ellenőr dr. Sin- 

kovicz Mihály, orvosok dr. Ribárszki Pál és 

dr. Tokai Lajos, ügyészek dr. Dávid László 

és dr. Král Pál, számvizsgálók Schmiedt Jó

zsef, Szappanos Samu és Brauner Pál, vá

lasztmányi tagok dr.Tokay László, dr Takácsi

A  jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

Nagyon olcsó áron kap kedvező 
részletre, új vagy használt por- 
tableésirodai gépeket. Szakszerű 

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás !

Izsák Ja kab
M e z ő t ú r

Telefonszám ; 59.

János, Farkas A. János, Podani Pál, Oláh 

Miklós, dr. Fejér Kálmán, Holéczy Barna. dr. 

Haviár Sándor, ifj. Kondacs Lajos, ifj. Fehér 

József, Nagy Sándor és Horthy Sándor lettek. 

Orosz Iván indítványára a lelépett elnöknek 

Géczi Dezsőnek érdemeit jegyzőkönyvben 

örökítették meg és tiszteletbeli elnöknek vá

lasztották meg.

Nagy húsvéti 
könyvvásár
A világirodalom 

klasszikusai fillérekért
Tisztelettel értesítem Szarvas és vidéke 

érdemes irodalombarát és könyvkedvelő kö
zönségét, hogy ismét sikerült nagymennyiségű 
irodalmi művet olcsón beszereznem és azt 
szinte filléres árakon árusítom ki.

Katona : Bánk bán (3*—)
Kisfaludy: Himfy szerelmei

2 kötetben (4'—)
Madách : Az ember tragédiája

diszkötésben (8‘—)
Goethe: Werther (4*60)
Henie: Dalok (4'—)
Puskin; Pique dám (2'80)
Rilke: Marika (3'—)
Ernőd: Mézeskalács (4'80)
Hatvany : Első szerelem (3 —)
Szederkényi : A padlás és a halál (l ) 
Újhelyi: Aladdin, kötetje (2'—)
Mártonffy : Főzés kézikönyve (3 80)
Goethe : Faust (6 —)
Kisfaludy művei (6*—)
Kossuth munkái (6 —)
Schakespeare remekei (6’—)
Vajda János költeményei (6*—)
Elliot: Vízimalom, 2 kötet (4 80)
Fogazzaro : A szent (4*—)
Molnár: A testőr (3*—)
Molnár: Riviéra (2*20)
Puskin: A kapitány lánya (2*30)
D iaz: Mexikó (2'80)
Oesterreich : Korunk világképe (3*—)
Wéber: Protestáns etika (3'50)
Kóbor : Bolsevizmus (—.60)
Dóczi: Egészséges élet (2'60)
Hoffmann : Csillagos ég (2*60)
Izsóf: Új Európa (2*60)
Czakó: Kereskedelmi lexikon (5*—)
Stenier: A szellemvilág (2*20)

- ‘90

150

180 
160 
1*20 

—*60 
—70 
—'30 
-*50 
-*20  
-*70 
-*70 
1*20 
1*20 
1*20 
1*20 
1*20 

-*80 
-*80 
-*60 
-*40 
- 6 0  
-*50 
-*90 
-*90 
- 1 0  
- 6 0  
-*60 
-*60 
- 5 0  
-*50

Azonkívül több száz különféle irodalmi, 
történeti, útleirási, nyelvtani, művészeti könyv 
a legtöbbje díszes kötésben.

Nagy Sándor
könyv-, zenemű- és paplrkereskedésben

Szarvason

Önnek is tartozom
bejelenteni, hogy cséplő, gőz
kazán, traktor, autó csakis

c s a p á g y a k k a l  működik 
kifogástalanul.
Bakok, csapágyházak raktáron I

DANKÓ műszerész
Szarvas9 Árvaház. 

Kérjen árajánlatot!

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben április 12-től április 19-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek : Uhljar György 
és Haliczki Zsuzsanna leánya halvaszületett. 
Német Lajos-Mihály és Bankó Erzsébet leá
nya Ilona, Viszkok Pál és Hruska Judit 
leánya Judit, Hudák János és Lizom Erzsé
bet leánya Ilona, Varga Márton és Erdélyi 
Judit leánya Judit, Ganyecz János és Kraj- 
csovicz Mária leánya Mária, Csankovszki 
Pál és Arnóczki Mária fia Pál, Sutyinszki 
Mihály és Brlás Mária fia János, Janúrik 
György és Farkas Katalin fia György, Bog
dán Menyhért és Bab Erzsébet fia Zoltán, 
Kis János és Hrncsjar Zsuzsanna fia János, 
Demjanovics András és Vata Lídia fia Jó
zsef, Novodomszki Mihály és Surina Judit 
fia György, Kis Mátyás és Sonkoly Erzsébet 
fia György, Misik János és Valach Anna le
ánya Judit, Csere János és Tóth Rozália fia 
János, ifj. Szakács István és Varga Mária 
fia István-Sándor. Házasságot kötöttek: Lip- 
sinsky Iván Sutyinszki Annával, Moskovics 
Mór Hajnal Erzsébettel, Uhljar Pál Brachna 
Katalinnal. Elhaltak : Jeszenszki-Paulovits Jó
zsef 82, Gunda Mihály 39, özv. Temesvári 
Györgyné Ribárszki Zsuzsanna 84, Jancsó 
Györgyné Medvegy Zsuzsanna 62, Klimaj 
Györgyné Balázs Mária 64, Kovács Pálné 
Demeter Judit 37, Filyó Katalin 18, özv. Vid- 
licska Miklósné Klúcsik Judit 71, özv. Kara- 
bin Jánosné Kis Krisztina 52, özv. Rácz 
Mihályné Bogdán Katalin 73, Jancsó János 
73, Kolompár János 74 éves Korbely János
1 hónapos korukban.

, — Húsvét kedves meglepetése a SZÍNHÁZI 
ELET húsvéti albuma, 320 oldal gyönyörű 
képekből és érdekes olvasnivalóból össze
állítva. Kálmán Jenő, az „Omszki randevú" 
és az „Ez a kutya eladó“ írójának új regényét 
e héten kezdi közölni a Színházi Élet, cime 
„Boldogság Biztosító R. T.“ Megindult »„Fi
zető vendég4* akció. Darabmelléklet: Baskir- 
csev Mária. Ára 70 fillér.

L  alkatrészek és gumik mindenféle gyárt- 
mányban

dinamó és carbid-lámpa

‘0
javitás jól és olcsón a legrövidebb idő alatt

0 1  :------------------

^  I DÁN KO műszerésznél Szarvas, Arvaház.
1



Hétfőn este adják elő a Vígadóban 
a „Juhászlegény'1 cimű 3 fe^onftsos operettet
A  Szarvasi Kereskedő Alkalmazottak Egyesülete filléres helyárak 

ftyttyftt esy^kötö^t műkedvelője
A Szarva^ JíeresJ^ő A lkalmazóik 

Egyesületéig ^g^slmes y^elp^ége a ^ | p -  

ség körébeo m ^g ^ ilv án ^  £h^nak ele

get, amikor hu^gjj' hétföén a V ^^ób an  

előadatja ügyeg m űkg^e l^-^rd^ya l, a 

.Juhászlegény, S£gén^ j^h^fegén^" <fif^ 

elejétől-végéig lebilmcseloen érdekes és váí- 

tpzatos, behízelgő zenéjű, magyaros tárgyú 

operettet. Elsőrendű szereplők, Szarvas mű

kedvelőinek legjobbjai szerepelnek a darab

ban és mindenegyes szereplő igyekezetének 

tudható be, hogy a darab a vidéki műked

velői viszonylatban a legprecízebb előadás

ban fog ismét színre kerülni. Az egyesület 

vezetősége filléres helyárakat állapított meg

es így az előadást mindenki megnézheti. 

Előadás után táncmulatság lesz, amelyre az 

összes jegyek érvényesek. Szarvas lakossága 

nagy érdeklődést mutat a kereskedő-alkalma

zottak előadása iránt és ennek tulajdpnitható, 

hogy a jegyek nogyrésze mái '^íőyételben 

elfogyott. Szarvas ifjúsága a táncmulatságot 

nehezen, várja, amely szintén a hagyományos 

siker jegyében fog lefolyni. Az előadás pon

tosan 8 órakor kezdődik és a rendezőség 

kéri a közönséget a pontos megjelenésre. A 

darab énekszámait Falus,sy Levente közismert 

zenekara kíséri és a tánchoz a zenét szol

gáltatja.

— OTK—Turul 1:1 (1: 1) Bíró Vezér I. A 

múlt vasárnapi OTK—Turul találkozó nem 

nagy sportélvezetet hozott. A Turul már az 

első félidő 4-ik percében védelmi hibából gólt 

kapott, ami annyira nyomasztóan hatott a 

mpskor lelkesen játszó csapatra, hogy az 

egész játék alatt az elkedvetlenedés látszott 

rajtuk. A 41-ik percben tizenegyest ért el a 

Turul és Gyimesi ebből egyenlitett. A második 

félidő eredménytelen maradt.— A Turul má

sodik csapata Békésszentandráson játszott 

barátságos mérkőzést a Hunyadival és 1 :0 

arányban vereséget szenvedett.

— Futballmérkőzés és társasvacsora. A Turul 

csapata vasárnap a Csabai AK csapatával 

játszik bajnoki mérkőzést. Előmérkőzésen 

a CsAK II és Turul II csapatai mérkőznek. 

Este az Árpád-szállóban társas vacsorával 

egybekötött családias összejövetelt rendez a 

Turul vezetősége.

— Bocskay—M. MÁV 3 : 1 (1:0) Biró: Szakács. 

A  Bocskay vasárnap Mezőtúron játszott ba

rátságos mérkőzést az ottani MÁV csapattal. 

Az első gólt a 14-ik percben Virágh ideális 

beadásából Szentpéteri fejelte a hálóba. Szünet 

után az első percekben újra Virág beadásából 

Fazekas L küldi védhetetlenül a hálóba a 

labdát, majd a MÁV-nak is sikerült egy ti

zenegyest. elérni és ezzel szépíteni az ered

ményen. Egyenlítésről szq sem lehetett, mert 

a Bocskay halfsora állandóan frontban tar- 

tptta a csatárokat és a 40-ik percben Bankó 

átadását Virág értékesíti szépen. A MÁV az 

orpteljes Bocskay-táma.dásokat durvulá$okkal 

igyekezett ellensúlyozni. — A Bocskay húsvét 

hétfőjén ugyancsak idehaza játszik bajnoki 

mérkőzést az Orosházai FC-vel és ekkor

mutatkozik be Szarvason az orosházai csapat 

olasz származású játékosa: Camporesse is.

— Kikapott a KTE. A Kondorosi TE vasár
nap az Orosházai FC-vel játszott bajnoki 
mérkőzést Kondoroson. Á mérkőzést az oros
házaiak nyerték meg 1:0 (0 :0) arányban.

Több évi párizsi tartózkodás és egyetemi 

végzettség után

francia nyelvórát ad,
könnyű módszerrel Székely Róza. 

Érdeklődni: Székely-ékszerüzletben, Piactér.

IÖZ5tUl ZÖID POOC 
IGYTT SZÖLtoN 
ííöWlcsűsbén

BIZTOS HATÁSÚAK 
NEHPERZSEllCX 

OLCSÓK.

J j UTOLSÓ CvTIZED CUŜERT £5 VEZETŐ PERMeTEZfl SZD»

(WAKOÔUNKAEUiouHHAM5mP€RZsaílZOU)POROKTl!l 
XVVŰfcUAIlÂ HilXSTAULM SZEREKKEL Mf KSOtfZttSSUK A TCME5TT

U R T K U ttU T  EUEM

AMON1L
»Qinrim vts GoroA amatsot a  tácötuawá* tu*

NOSPRASEN T Ű T Ö K Ü L

Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére.

összes, permetezőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

minden méreíben,
gyermekkocsik 17 

LegoIcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. I

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Szarvas és környéke 

nagyéráemö hogy kerötet,Í27;
szám alatt (Vasút utca)

m ért^Hntóni S z a b ^ s s á c p l:  

és készruha-raktárt
nyitqH^m,

Raktáron tartok férfi-, fiú- és gy erének- 
ruhákat s ezeket 3  jó, m^röégm^lM*. 
árakon 4ruŝ om.

Szarvas és környéke nagyérdemű kö
zönségének szives pártfogását kérem

Q ^ r f á a  G é z *
[érfiszabó,.

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Tökmag
Lucerna

1550 — 
12-  -  

12 50 ^  
12 50 -  
18- -  19-

P U B  L 1 K Á  C I Ó

Kocsi és ló eladó T. V. 584. — Tehénjárás kittdó I. 
281. — Lakás kiadó 111. 390. — Tehénjárások kiadók 
11. 453. — Eladó házak: IV. 535. és II. 162. — Gyü
mölcsös Si re tóban eladó V. 170—1. — Ócska ajtó, ab
lak eladó U. 344. Eladó. IV. 130. sz. ház. Jel. II. 292. 
— Grexa-téglagyár megvételre pelyvát keres. — Vályog
tégla, heremag eladó Kraszkó András. — Két tehén" 
járás kiadó 1. 248. — Két hold föld tanyával eladó T. 
ÍV. 189. — Könnyű keresethez jutnak a munkanélkü
liek, ha a Szarvasi Közlönyt árulják, mert a kereske
dőknek, gazdáknak, iparosoknak, tisztviselőknek, mun
kásoknak a legkedvesebb lapja. — Tehénjárás kiadó
I. 101., II. 109. és II. 82. — Angol koca fele malacért 
kiadó 1. 209. — Méhek eladók T. IV. 34. — Krakó 58. 
számú ház eladó. — Nád, oszlopok eladók. 1. 258. 
Tehénjárás kiadó II. 83. — Nem kell a templomok 
előtt óznia, ácsorognia. Vegye meg minden pénteken 
a Szarvasi Közlönyt, abban megtalálja a szarvasi pub
likációt is.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb belüvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dijn 30 fillér.

. Vennék 7000 pengő értékű földet tanyával 
és egy traktort. Érdeklődni lehet Baginyi 
Józsefnél, Bem utca 212.

. Eladó I. kér., Deák Ferenc utca 160. számú 
ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

Jókarban levő 6 személyes csónak jutányos 
áron eladó Kovácsik Pál fűszerkeresskedőnél.

. III. kér., 170. szám alatt egy udvari szoba- 
konyhás lak£s kiadó. Érdeklődni lehet özyr 
Brunner Györgyiénél.

- Nagyszénási r. k. egyház tulajdonát képező 
27 (huszonhét), kai. hold szántóföldje, eladó 
Józsefszálláson (Gádoros mellett). Érdeklődni 
a nagyszénási Plébánián lehet.

. Kiadó egy udvari, szoba, konyha, speizből 
álló lakás II., 257.

. Üzleti ajtó és vasredőnyös kirakat eladó.
II. kerület 257. ___________ _____________

. I. kerület 270. számú sarokház három üz
lethelyiséggel eladó vagy földért elcserélhető. 
Ugyanott kétszobás lakás kiadó.

. Békésmegyében 500 kis holdas birtok meg
felelő tanyaépületekkel, gazdasági vasúttal 
folyó évi október hó 1-től kezdődőleg haszon
bérbe kiadó. Bővebb felvilágositással szolgál 
dr. Dörnyei József szarvasi ügyvéd.

. Kalmár-féle kukoricamorzsoló olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


