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A mezőgazdasági hilélügy á há
borút megelőzőleg, úgyszólván minde
nütt, erős fejlődésről tett tanúságot. A 
hitelnyújtó intézmények eleget tudtak 
tenni azoknak a kívánságoknak, ame
lyeket a mezőgazdasági hitelt keresők 
velük szemben támasztottak, értve a 
könnyű hozzáférhetőséget, olcsóságot, 
a felmondhatóságot, a törleszthetőséget, 
a hosszabb lejáratot és főként a kellő 
tőkemennyiséget. Általában a földhitelt, 
a forgó tőkehitelt, a személyi és be
ruházási hitelt megfelelően ápolták a 
hitelt nyújtó intézmények és a termelő 
többé-Jtevésbé mindenütt megtalálhatta 
a mezőgazdasági hitelnek azt a formá
ját, amely • szükségleteinek legjobban 
megfelel. És ha az egyes nemzetek 
mezőgazdasági hitelszervezetük kiépí
tését illetőleg, eltérő fokozatokat mu
lattak is, segíteni törekedtek a hiányos
ságokon a '' hitelszervezet ‘ fokozatos 
kiépítésével, vagy nemzetközi hitel
összeköttetések ápolásával.

Sajnos, a háborús viszonyok , és 
a világgazdasági válság, különösén 
azokban az országokban, ahol a va
luta értéke lényegesen csökkent, a 
mezőgazdasági hitel-organizációjában 
nagy pusztításokat okoztak.
: . Az általános tőkehiány a zálog

levelek elhelyezését is akadályozza. 
A záloglevél-birtokosok károsodtak, 
énnélfogva a záloglevél-kibocsátási és 
vételi hajlandóság is csökkent.

Az általános magas kamatviszo
nyok sem előnyösek a reálhitelre, mert 
ennek főkelléke az olcsóság, különben 
az adós tönkre megy.

Ha pedig a reálhitel lehetősége 
megszűnik, akkor megszűnik az egész
séges ingatlanforgalom és az egészsé
ges földbirtokpolitika is; megszűnnek 
a birtokberuházási lehetőségek és a 
mezőgazdának nemcsak a hitelképes
sége szenved, de pénzügyi egyensú
lyának fenntartása érdekében előbb- 
utóbb kénytelen egyrészt az extenziv 
gazdálkodásra áttérni, másrészt a sze
mélyi hitelt fokozottabb mérvben
igénybe venni.

A személyi hitellel szemben foko
zódván: az igények, q hitelszervezetek 
tőkehiány következtében nem tudnak 
deget tenni és igy lassan ismét fel- 
burjánzik a magántőkék révén az 
uzsorahitel.

Nem indokolatlan tehát, ha az 
aktuális mezőgazdasági problémák 
homlokterébe a hitelkérdést helyezzük,

ha ezt általános és nemzetközi jelle
gűnek tekintjük és ha azt állítjuk, 
hogyha a mezőgazdasági termelőosz
tályokat valódi jelentőségükhöz akar-

ják juttatni, a cél elérésére az első 
lépés a hitelügy megoldása és az 
étéren észlelhető pusztulás helyre
hozása. W anke Gusztáv

Hol van tyagymágyarország közepe ?
E kérdéssel igeri sokan fordultak szer

kesztőségünkhöz és mivel a szerkesztői üze
netek helyét erre a célra szűknek találtuk, 
válaszunkkal külön cikkben térünk ki erre 
az érdekes földrajzi fogalomra.

Az Emlékmübizottság Kulturestjét elő
készítő egyik ggülésen vitatárgyát képezte, 
hogy a tervezett szimbolikus emlékmű Szarvas 
határának mely részén emeltessék, mert a 
felszólamlások egyikének történeti adatai 
nyomán kétségek merültek fel, hogy Nagyma
gyarország fö^lrajzi • közepe egyáltalában 
Szarvas határában fekszik-e?

Szerkesztőségünk e megbeszéléseken 
elhangzott viták hatása alatt már akkor 
kérdést intézett a íegilletékesebb fórumhoz; 
,a Magyar 1Földraiz;iíl ltttéze(feez? hogy ez a 
fogalom (egy ország középpontja) létezik-e 
a földrajzban, meghatározták-e azt Nagyma- 
gyarországra nézve és ha igen, mi annak a 
pontos helye!

A nevezett tekintélyes tudományos tár
saság a napokban küldte meg az alaposan 

^kidolgozott választ és mi azt kivonalosan 
alább közöljük:

Tudományos szempontból egy ország 
középpontjáról beszélni nem lehet, nem szo
kás és ilyen fogalom a tudományos földrajz 
szótárában nincs is.

Még nehezebb aztán ezt a pontot né
hány méternyi pontossággal tényleg meg is 
határozni és igy azt eldönteni, hogy pél
dául Nagymagyarország földrajzi középpontja

Szarvas határának melyik részére esik.
Mivel tehát a kérdésés fogalom hasz

nálata nem szokásos, nincs is oly kifejezett 
és előirt módszer, amelyiket egyedül lehetne 
felhasználni a középpont kijelölésére.

Mégis több utón lehetne a cél elérését 
megkísérelni, de a dolog természetéből kö
vetkezik, hogy mindegyik módszer más és 
más eredményt fog adni.

Az alkalmazható módszerek nem oly 
pontosak, hogy a kérdéses hely kiválasztá
sában 1—2 kilométernyi hibát ne engednének 
meg. Igv meghatározható elsősorban az or
szág súlypontja és ez ország területének 
középpontját jelenti egynemű anyag feltéte
lezésévek Eszerint Nagymagyarország közép
pontja Öcsödtől J*el̂ tre ;és Békésszentand- 
rástól északra a Körös északi partján a 
„Laczkóu-hát 90 méteres magassági pontjának 
a közelében fekszik.

Az ország határának fokozatos szűkíté
sével nyert központ pedig Endrődtől északra, 
keletre, a 75jQ00̂ es katonai térkép „Baila- 
puszta” kiírásának második „a“ betűje kö
zelébe jut.

A Magyar Földrajzi Társaság végső 
megállapítása ezekután a következő : Amikor 
tehát a köztudat Szarvas környékét emlegeti 
Nagymagyarország földrajzi középpontjának, 
egészen helyes nyomon jár és ez ellen ellen
vetést nem lehet tenni. Pontosabb módsze
rekkel sem lehelne sokkal jobb adatokhoz 
jutni.

Egy „kulturhét1* előkészületei
A Békésvármegyei Gazdasási Egyesület 

állal Szarvason rendezendő állatkiállitás elő
készítése ügyében, a: helybeli gazdasági tan
intézet igazgatójának meghívására szombaton, 
április 21-én egy a meghívott testületek kép
viselőiből alakult bizottság gyűlt össze a 
községházán.

A vármegyei jellegű s díjazással egybe
kötött mezőgazdasági állatkiállitás megrende-. 
dezésére Békés vármegye alispánja a hely
beli gazdasági tanintézetet kérte fel.

Az értekezleten felmerült az a gondolat, 
hogy a kiállítást kapcsolatba kellene hozni 
azzal a hazafias és' kulturális ünnepséggel, 
amelyet Nagymagyarország közepének em
lékkővel való megjelölésére a helybeli társa
dalom tervez. A szarvasi gazdák és az ösz- 
szes társadalmi egyesületek együttműködésé
vel Szarvast ezalkalbmra oly széleskörű

megmozdulás középpontjává lehetne tenni, 
amely városunk egész társadalmának ünnepe 
lenne és a községnek úgy kulturális, mint gaz
dasági szempontból csak hasznára válhatna.

:.Az értekezlet Vitéz Zerinváry Szilárd 
dr járásbiró javaslatára elvben csatlakozott 
ahhoz, hogy. a Frontharcos Szövetség, a 
NMV és á Nagymagyarország Közepe Em
lékmübizottság ünnepélyeivel kapcsolatban 
szarvasi külturhetet rendezzünk.

Az iparosok és kereskedők megjelent 
képviselői pedig bejelentették, hogy testüle- 
teikben megbeszélés tárgyává fogják tenni, 
nem lehetne-e egyidejűleg ipari és kereske
delmi kiállítást is rendezni.

Az értekezlet megállapodott végül ab
ban, hogy az állatkiállitás időpontjául szep
tember 7-e és 8-a volna a legalkalmasabb 
és egyidejűleg egy szükebb bizottságot



küldött ki annak a megállapítására, hogy 
hol lehetne a kiállítást a legkedvezőbben 
elhelyezni.

Az értekezlet egyben felkérte a ország
gyűlési képviselőt ezeknek a kulturális és 
gazdasági mozgalmaknak a támogatására.

A magunk részéről is örömmel üdvö
zöljük ezt a nagyarányú megmozdulást, 
amely ennek a „körösparti“ Athénnek az 
élniakarásáról kíván tanúságot tenni.

H Í R E K
Egy el nem mondott tószt

A  nyugalombavonult Ribárszky Pál ünnepléséhez.

... Keressük azt a kohót, amelyben olyan 
acéllá tüzesednek a férfijellemek, mint amilyen 
a Ribárszky Pálé. Keressük azt a légkört, amely 
megszüli és megérleli a kötelességtudásnak és 
lelkiismeretességnek olyan drága értékeit, mint 
amilyeneknek hordozója az ö lelke.

A Mindenható kegyelme formálja-e ezeket ? 
Vagy a saját céltudatos törekvésök, nélkülözé
sekben és erőfeszítésekben kipróbált kemény 
akaratuk, szorgalmuk és ambíciójuk ? Ez is, az 
is — de még valami más is! ...

A szobrász is márványból alkotja meg 
műremekeit és nem széteső homokból, művészi 
gondolatának nem engedelmeskedő tengeri fövény
ből. Az Ur kegyelmének is feltétele a lélek kész
sége és alkalmas mivolta! S viszont az egyéni 
törekvés és ambició is önmagában nem elég. 
A legnemesebb igyekezet is elerőtlenkedik és a 
legambiciózusabb egyéniség is elmerül az átlag 
szürkeségébe, ha nincsenek erőforrásai, amelyek
ből táplálkozhatnék.

Hilyen tényezők eredője volt az ő kiegyen
súlyozott, értékes egyénisége ?. .. . Két otthonnak 
a képe rajzolódik szemünk elé, amikor ezt a 
kérdést felvetjük magunkban.

Az egyik az a nádfedeles, fehérfalu, meg
hitt kis szülői „hajlék a harmadik kerületben, 
ahol ő nevelkedett. Egy galambősz, öreg apóka 
kérges keze és az élet terhei alatt meggömyedt 
hitvesének gondbarázdás homloka... az asztalon 
nyitvahagyott Biblia és Tranoszciusz nyomban 
meggyőzött mindenkit, aki ebbe a barátságos 
házba csak egyszer is belépett, hogy innen csak 
munkaszerető, istenfélő, puritán lelkű bajvívók 
indulhattak el az élet küzdelmeibe.

Régen porladnak már azok, akiknek be
csületes lelke alakította az ő lelkét olyan értékké, 
amelyre büszke az egyház és haza, község, 
párt és mindenki, aki magáénak mondhatja! 
De mi azért vigyünk egynéhány sugarat ennek

az ünneplésnek a fényéből kegyelettel oda, ahol 
csendesen álmodnak gyermekeikről...

A másik otthon, amely csodás erővel len
díthette őt törekvéseinek célja felé, a családi 
tűzhely. Egy feqnkölt lelkű hitves, akinek min
dene a család,' az otthon.. . a legfőbb öröme, 
ha férjét másoknál különbnek láthatja.. . Drága 
gyermekek, akik rajongó hűséggel veszik körül 
az édesatyát s legnagyobb büszkeségök, hogy 
atyjuk példáján szemlélik, miként emelkedhetik 
fel az ember protekció és összeköttetések nélkül 
a köztiszteletnek legragyogóbb magaslataira ... 
Egy ilyen otthon csupa biztatás és serkentés a 
kitartásra, a fáradhatatlan munkára és csügge- 
detlen küzdésre. Ennek az ünneplésnek fénye 
ragyogja be hát okét is, akiknek szeretete táplálta 
és élesztette ebben az otthonban az ő nemes 
lelkének erényeit!

Ürítsünk poharat az ünnepeltnek további 
életére, halott övéinek emlékére és élő szeretteinek 
boldogságára! ______  K G.

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 magyar, az uj- 
templomban tótnyelvü, istentisztelet úrvacsora- 
osztással.

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

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

f A d o m á n y  a „Nagymagyarország Közepe 

(Emlékmü̂ -re. Gróf Bolza Pál. földbirtokos a 
/ napokban juttatta el 10 pengős adományát 
^az emlékmű céljaira a bizottság elnökéhez.

Eljegyzés. Dr Dévai Károly fővárosi ügy
véd eljegyezte- Erdős Böskét, Erdős József 
hirdetőiroda-tulajdonos jeényét. -(Minden kü-v 
lön értesítés helyett).

Búcsúestély. A Szarvasi Levente-egye- 
sület a járási testnevelési kirendeltség nép
szerű távozó vezetőjétől, a Nyíregyházára át
helyezett Ilkanics József alezredestől szom
baton este ünnepélyes keretek között vesz 
búcsút. 1

Doktorráavatás. Pecsenye Pált, a hely
beli gimnázium volt növendékét a szegedi 
Ferenc-József tudományegyetemen államtudo
mányi doktorrá avatták.

Netn a külsőségekben megnyilatkozó, 
idegen formákat utánzó széliemre van szük
sége a magyar ifjúságnak, de a magyar föld 
lehelletéből táplálkozó, eredeti magyar elgon
dolásokra s az elgondolásokra felépülő eyg- 
séges tisztult magyar világnézetre.

GÖMBÖS GYULA

Érettségi vizsgálati elnök. Raffay Sándor 
dr a bányakerület püspöke a helybeli Vajda 
Péter-gimnázium ezidei szóbeli érettségi vizs
gálataihoz a maga helyetteséül, a vizsgálato
kon való elnökléssel, Sárkány Béla kecske
méti ev. lelkészt, az egyházkerület főjegyzőjét 
bizta meg.

Áthelyezés. Gergely József dr ' szarvasi 
m. kir. járási állatorvost a miniszter törvény- 
hatósági m. kir állatorvosi szolgálattételre 
Szegedre helyezte át. Az áthelyezésével meg
üresedett járási állatorvosi szolgálat ellátására 
a miniszter Takács János m. kir. állatorvos
gyakornokot helyezte át Szarvasra.

A gazdaképesitö vizsgálatok idei kormány- 

biztosa. A m. kir. földművelésügyi miniszter 
a helybeli Tessedik Sámuel gazdasági tan
intézet idei gazdaképesitö vizsgálatain való 
elnökléssel kormányképviselőnek Czvetkovits 
Ferenc miniszteri tanácsost nevezte ki.

Iskolalátogatás. A protestáns tanítónő- 
képzők tanulmányi felügyeletét gyakorló 
Molnár Oszkár főigazgató a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter* megbízásából hétfőn, 
kedden, szerdán és csütörtökön a helybeli 

j Luther-tanitónőképzőintézetben végezte hiva
talos látogatását.

Meghívó. A Szarvasi Kereskedők Egye
sülete április 29-én, vasárnap délelőtt fél 11 
órakor az egyesület helyiségében tartja évi 
rendes közgyüjéset. _ Tá£gysorozqU. Elnöki 
mégríyítő.̂ 2; Évi jelentés. Zárszámadás és 
költségvetés. 3. Május 6-án a Kereskedelmi 
Miniszt^ elé járuló küldöttségbe való jelent
kezés és az előterjesztendő kéréseknek 
ismertetése. 4. Indítványok. Indítványok a 
közgyűlés előtt legalább egy nappal az 
egyesület titkáránál nyújtandók be. Határo
zatképtelenség esetén á közgyűlés május hó 

|£-án, vasárnap a megjelent tagok számára 
való tekintet nélkül ismét összejön.

A Stefánia hangversenye jnnins hó %én 
a Város! Színkörben a szegény anyák és a 
pusztuló magyar jövő megmentéséért

Mese a dal születéséről
Irta:. Miklós Vitéz.

Szerző felolvasta a „Nagymagyarország 
Közepe** Emlékniübizottság 1934. április 
7-iki Kulturesljén.

Csak úgy mellesleg jegyzem meg, mert 
nem tartozik a vers születésének a témájá
hoz, de mégsem szeretném, hogy valakinek 
a kíváncsisága kielégítetlen maradna, hogy 
harmadnap kihallgatáson voltam a zászlóalj
parancsnokomnál. Szidott mint a bokrot, hogy 
járt a szám és hamis jelentést adtam le, mert 
nem maradtam a helyemen. Hiába magya
ráztam, hogy komolytalan ellenféllel akad
tunk össze, akik hajnalban felszedték a 
sátorfájukat és barátságosabb vidékre akar
tak vitorlázni, bucsu nélkül. Tehát kénytelen 
voltam szakaszommal azt ezidőn át vagy 10 
kilométernyire rajvonalban követni, hogy meg
bizonyosodjunk a szándékaik felől. Ekkor 
ért utói bennünket a gorlovkai segítség-szá
zad, mely egyúttal a hazatérésünk parancsát 
is hozta. Mondom : az őrnagyom annyi be
csületet sem hagyott rajtam, mint egy hajó- 
huzólovon. De az arca csak úgy ragyogott 
a szeretettől. Azután kaionfogott és beültetett 
vendégjének a tiszti étkezdébe. A szakaszom
nak pedig dupla menázsit és bort adatott.

.— Alsói Ha máskor azt jelented, hogy

„a helyünkön maradunk", akkor maradj is a 
helyeden! Verstanden ? I — ripakodott rám.

— Veri — válaszoltam én katonásan.

... Azután vége lett a háborúnak- Haza
jöttünk. -Ebben a hazatérésben nem sok öröm 
volt. Nem igy képzeltüké Ezekben a gyászos 
években valahogyan az uj magyar regősökre 
is reáillettek Tompa Mihály allegorikus szavai:

Száraz ágon elnémult ajakkal
Méri hallgattak, csüggedt madarak ? ! .. .

De én és és regőstársaim igazán nem 
tartozunk azok közé, akik elcsüggednek a 
sötét jelenben és reménytelennek látják a 
jövőt. Kimegyek, egy pitypalattyos juniusi 
reggel a szénaillatos határba. Csak úgy iszom
a. verőfényt, a pacsirtaszót. Idehallatszik a 
harangszó. Ujjongó, bizakodó, imádságos 
érzés fogott el. Hogyne I Hiszen kisfiam szü
letett. Előttem a végtelen magyar róna, ma
gyar levegő. Széttárom a két karomat. Sze
retném megölelni a világ legszebb, legdrágább, 
legillatosabb Iátományát. Érik a buzakalászl... 
Óh! nem kell félteni a magyar jövőt I Mert 
érik a buzakalász I ... És születnek a magyar 
gyerekek...

A MAGYAR JÖVŐ

A magyar jövő nékem megmutatkozott,
Keleti álmok szőtték...

Sok-sok reményből, jajból született,
Még öntudatlan, szőke és pogány,
Mint első napbanéző, izmos őse 
A volgamenti sáncok őrfokán.
És mint a jászkunsági rozs,
Igen! a haja aranyos.
Akár a núbiai napsugár;
Felvillanó, acélos kék szeme, - 
Még nem értett új csodákra vár 
És rokonságot tart az Adriával.

Hol jár a lelked. vájjon merre szárnyal 
És hall-e kürtszót, hall-e dalt?
Megsejtse bűvös új magyar zenét, 
Világot átrikoltő diadalt?!
És gyönge arcod honnan vette pírját, 
Talán a gyergyómenti napkelet 
Csókolta rá, hogy üdvözölje 
A messzeszakadt Hunor-gyermeket ? I

Nézd • szenderegve mosolygok... 
Szivembe már az új magyar jövendő 
Rózsás ködével gomolyog!...

Ő, szép lesz, szép a? új magyar jövő; 
Acélos kard és „aranyié kalászi .
Az új jövő még bölcsőjében ring 
És gyönge, öntudatlan kézzel hadonássz, 
De majd dalolva ébred öntudatra 
És gyönge karja bronzzá izmosul '; 
Szemén csapkod az adriai hullám



Mévfflagy&i'ositáaok. Dr Pecsenya Pál 
„Kökényesére, FilyóMihály „Filóci“*ra, Mfed*- 
vegy János ^Medveii'-re, Skorka Isiván , So
vány "•n^Laukó Pál'(kispesti születésű Máv 
(ütő, - szarvasi lakos) „Lipcseiére, Szeljék 
András „Erdei “-re, Wéber L, Ernő (szarvasi 
születésű szegedi adótiszt) „Vi8ontai“ra vál
tozta tták~nevüket belügyminiszteri engedéllyel.

CukrászgyOlés Békéscsabán. A Békésvár- 
mégyei Cukrász*, Mézeskalács* és Cukorka- 
készitők Szövetsége pénteken,' április hó 
20-án Békéscsabán az Ipartestület székházá
ban tartotta még rendes évi közgyűlését. A 
szarvasi cukrászokat az egyik cukrász
mester képviselte. A gyűlés legfőbb tárgya 
a cukrászkontárok elleni küzdelem megindí
tása volt, akik a cukrászipar jó htrnevét 
kockáztatják’és hamis készítményeikkel az 
egészséget is veszélyeztetik.

' KIE-tábor a. Körös partján. A bányakerü

leti evangélikus ifjúsági egyesületek folyó évi 
junius hó'23—28-ig a Körös partján konfe
renciát tartanak táborozással kapcsolatban ; 
120?—150 földműves- és iparosifjura számit 
a szarvasi vezetőség. Az előkészületek már 
megindultak; hogy ezalkalommal is a leg
jobbat adja. Kjváló előadások fogják érde
kessé tenni, az ifjúság eme felbecsülhetetlen 
értékű összejövetelét.

A esabacsQdi orvos-választás. Kedden 

éprilishó 24-én ejtette meg Schauer Gábor 
dr a csabacsüdi orvosi állásra hirdetett .és 
beérkezett pályázatok alapján a. jelölést. A 
főszolgabíró erre az állásra- a pályázó összes 
5 orvost ’jelölte. Utána folyt lé a csabacsüdi 
községháza .termében a képviselőtestület 
gyülése.Tnety' egyhangú-1 szavazással' Kral* 
csovics Pál dr eddigi helyettes községi orvost 
választotta megCsabacsüd községi orvosává. 
A- megválasztott orvos a helybeli gimnázium- 
nakvoltkiváló növendéke, orvosi.okleyelénék 
megszerzése után a gyulai közkórházban 
végzett orvosi szolgálatot és azóta városunk
ban folytatott orvosi gyakorlatot. Megválasz
tásával a népszerű fiatal orvos székhelyét 
Csábacsűdre teszi át, ahol á rendes orvosi 
Píakszis mellett kitünően berendezett fog& 
eeati műtermet is nyit.

S arcún a Gyergyó napkelte, kigyúl.
S kártszÓ Tian meg vcdgamenti sikoríj 
Turtímák mindén izma megfeszül,..
S a rózsás, szőke új magyar jövendő 
Ragyogvq, büszkén lóra ü l i . . .

ó, én nem féltem a magyar jövőt,
- A ^V teh iU i.^o i űmi varv;
A mqguar.Jővő mqgpiulatkozott —
Az ćn magyar jővőm — a kis fiam i

Mélyen tisztek- Hölgyeim és Uraim! 
Szives elnézésüket kérem, ha talán untattam 
Önöket, -vagy talán nem sikerűit volna meg
magyaráznom. mire vállalkoztam: hogy szü- 
Jelik &'dttl:? . •

Úgy érzem, hogy egyet mindenesetre 
el fogpk-v<émi. Egjr kórelmem van Oüpkhöz, 
amit feltétlenül teljesíteni fognak.

Ha majd:.hazamennek — minél később 
a m  mái meghitt, családias dBténkrőlj 

akkor Önök jközül azok, -akik édesanyák és 
éctesapák: hajoljanak sok-sok szeretettel a 
a drága; szendergő, szöszke és barna kié 
apróságaik fölé. És a rendes szülői csókokon 
felül még. egy külön ^oaákot imádjanak ne
kik. Azt, ami megilleti azt a drága;' forró és- 
szent fogalmat, amit én röviden igy szoktam
Jsifefep: . r . ' >•

— A vzebb... az uj Magyar Jövő I ...

(Vége)

Tenniszütök húrozása
szakszemen, azonnal készülnek,

nagyon olcs ó árban

Nagy Sándor könyv« és paplrkereskedésében.

Országgyűlési képviselőnk, 
beszámolója

Tóth Pál :dr országgyűlési képviselő, 
miként azt előző számunkban részletesén 
jeleztük, május hó 6-án tartja beszámolóját.

A beszámoló, melyre a Nemzeti Egység 
15 képviselőjén kivül a kormánynak egyik 
tagja is lejön i a már közölt program szemit 
megy végbe, ügy a diszebédnek, mint a 
délutáni beszámolónak a.beszédeitihangszóró 
fogja közvetíteni, úgyhogy azokat a Kossuth- 
tér legtávolabbi, pontjain elhelyezkedett kö
zönség is hallgathatja.

Két éven át fosztogatta apja éléskamráját 
egy gazdalegény

A napokban' tartóztatták le - Tóth C. 
Mihályt, a multheti -kerékpártolvajt, akiről 
kiderült, hogy 1932. óta fosztogatja. édesapja 
vagyonkáját, amennyiben az azóta eltelt, idői
ben tizmázsa búzát, ugyanannyi árpát, egy 
kerékpárt, mintegy 20 baromfit és egyéb 
ingóságokat értékesített szülője tudta nélkül. 
A nyomozás során rájöttek, hogy felbujtója 
Hruska János napszámos volt, aki egyúttal 
mint orgazda potom pénzen vette meg a 
legénytől a lopott holmikat. Az eljárás Hruska 
ellen is megindult.

Ribárszky Pál 
nyugalómbavonult ármentesitöi főmérnök ünneplése

őt fel és Fétzer József pápai kamarás, róm. 
kát. plébános a boldog családi életet élő 
ünnepelt hitvesét éltette toasztjéban.

Az üdvözléseket Végül maga'az ünne
pelt köszönte meg mély meghatottsággá)..

Ribárszky Pál az Ármentesitő Társulat 
főmérnöke négy ven évi derék szolgálat után 
jól megérdemelt nyugilomba vonul.

': ’"" Ebtíőí 'az * alkalÖninöl munkatársai ás e 
város minden társadalmi rétege: barátai,
tisztelői, a község hivatalai, testületei és 
intézményei szombaton, április hó 21-én az 
Árpád disztérmébén rendezett közvacsorán 
osztatlanul üenepelték a munkának e özelid- 
lelkü és közbecsülésbkn álló harcosát.

A 150 terítékes ffozbanketten. elsőnek 
az ő felettese: Palasovszky Sándor a társu
lat igazgatója szólalt fel. Majd Tóth Pál dr 
országgyűlési képviselő a kerület és a Nem
zeti Egység nevében emlékezett meg. .az 
ünnepelt érdemeiről Vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző.Ribárszkyról. mint e község .érdemes 
hü polgáráról festett jéilemképet, Szelényi 
János ev. igazgatólélkész pedig, mint egy
házának ragaszkodó és tevékeny tagját 
aposztrofálta. Morvay Mihály a Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamara nevében köszöntötte

Tanitö̂ yllléS. A Békésmégyei Ev. Tanítóik 
Egyesülete szombaton, május hó'5*én délelőtt 
fél -10 órakor Rohoska Géza tanító elnöklete 
mellett a szarvasi-év. egyházközség Kossuth- 
téri disztermében tartja rendes évi közgyű
lését. Ezt megelőzőleg fél 9 órakor a gyűlés 
tagjai istentiszteletre gyűlnek össze az ótemp
lomban és 9 órakor, a Hösök-szobrát koszo- 
ruzzák meg. A közgyűlés tárgysorozatán az 
elnöki megnyitón és á 'jelentéseken'kiVöil 
módszeres tárgyak is szerepelnek. így Ja- 
nówsky György és Röhony Pál egy-égy 
mintatanitást mutatnak be, . Szakács György és 
Zima Pál tanítók pedig egy-egy értekezést 
olvasnak fel.____________________

Tanulót felvesz REICH vaskereskedő.

ÜZ L ETÁT H E LY E Z É S !
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy az Árpád-közben lévő 
üzletünket áthelyeztük

a Kóssifth'tért rófn.kat. emeletes Iskola épületébe
(a volt Sdbwarz Sáqdor-féle helyiségbe.) -

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

Naponta friss házikenyér 
a legjobb minőségben kapható.

Tresfarln tápszerek is kaphatóki
WéiCzner Gáspár %é Wá

Gáspár-maiom,
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B A R T Ó K Y  *
Irta: Székely Nuszbek Sándor.

Szerző felolvasta a Szarvasi öregdiákok Szövetségének 1934. évi április hó 7-én 
tartott Bartóky József emlékestjén.

...Bár nem sajnálta a tintát, papirt,
Inkább csak — Íróasztalának Irt!

Ki szereti a szint, hangulatot,
Mit földi szivbe égi kéz adott,
Ki rajongója a fénynek, a dalnak,
A szépségnek, az örök fiatalnak.
Az ne sajnálja, hogy ma esteien 
Nagy követségbe induljon velem,
Halottat hívni fényre a sötétből, 
a dunamenti bájos Zebegénybőll

Hogy éj van és az út sötét talán,
Ne vessen árnyat a lelkünk falán;
Ha mind megyünk: a kép nem lesz szegény, 
Hisz mindőak lelke egy~egy fáklyafény, 
Amely a múltra, mely mindent befed,
Ha egy-egy csöpp sugárkát visszavet,
Olyan ragyogás támad majd belőle,
A holt poéta is föléled tőlel

És úgy, miként az álomban, mesében.
Ideül közénk egészségben, épen,
És kvaterkázva, kedvderítő borral, 
Bevirágozza lelkünket humorral,
Amiként tette életében hajdan:
Anekdótázik, elévödik halkan,
Tréfára, kedvre mig Idő adódik,
Éjfélidőig... első kakasszóig...

Mert ez volt ó . . .  Csöndes humor, kedély, 
Bölcs önmérséklet, kevés szenvedély,
Halk, méla ősz, virágos dombtető,
Szelid fuvalom, alkonysejtető ...
Hivő... napért rajongó jámborul,
Fa, mely virágba csak ősszel borul, 
öreg szólótó, fürtökkel rakott,
Mit érlelő és forró nyár adottl...

Már gyermekfővel is babérra vágyott,
Kacér Múzsák incselkedtek vele,
S körül szőtték finom fehér fonállal.
Minővel ősszel a mező tele,..
. ..Ő  szint és fényt mindent mit itt kapott, 
A lelke mélyén gonddal elrakott,
S titokban szedte őket olykor össze,
Hofy szépségükben lelkét megfürösszel

Mert ahová csak a

A Kereskedőalkalmazottak Egyesületé
ben április hó 20*án Robitsek Jenő dr ügy
véd, az Iparosifjak Önképzőkörében pedig 
április hó 26-án Orosz Iván költő tartotta az 
idei utolsó nápszerü ismeretterjesztő elő
adást. E két előadással aztán lezárult a 
szarvasi belterületi iskolánkivüli népművelési 
tevékenység 1933/34-ik tanéve.

Ha meg-megütőtt félve egy-egy hangot,
Ha klrepitett néha egy galambot,
Az is csupán — Noé galambja volt...
— Csak befelé írt, magának dalolt,
Talán azért, hogy majd az ősz ha int: 
Virággá változzék egyszerre mind 1 ■

S milyen pazar, mily gazdag volt az ősz I 
Elbámult rajta minden.ismerős...
Képzelte volna bárki is felőle,
Hogy ennyi szépség omlik ki belőle ?
Hogy aki eddig hivatalba ült,
S tudása révén Pestre fölkerült:
A Forumon majd olyan dalba fog,
Hogy — kinyílnak körül az ablakoki

... Az Ég talán azért szerette őt,
Mert: virággal hódolt az ősz előtti 
A hervadásra hímet tudott varrni.
Fénnyel bírta a borongást takarni.
Amikor másnak már a szive fáradt,
A poézis belőle akkor :áradt,
S meg tudta csalni a komor telet,
Hogy: kikelet van... őrök kikelet I .. .

...A  toll is úgy hullott Id a kezéből 
Szép észrevéden... talán, hogy — ne fájjon.. 
Feléintett az Úr... és jelmult ó  is,- :
Miként elmúlik minden e világon 1 
Mit hajdan úgy szedett; csokorba szépen, 
(Thémál közt legfinomabb talán 1)
A .piros rózsák11 elhervadtak régen 
a „Méltóságos Asszony* asztalán...

Mert itt a földön minden változó,
Örök csupán az isten és a hit...
És a poézis, ez az őrök szépség lt.x.u.r 
Kifesti lelkünk sáppadt álmait 1 
A hamvadó szemekbe fényt varázsol,
A lelkes arcra égő pirt lopott.. .
És lám: valami boszorkányos bűbáj 
Ma este — engem is szivenfogott 1 

*
szemem esik,

A helyi bizottságnak, a megyei központ
hoz benyújtott jelentése szerint az elmúlt 
tanévben összesen 9 • belterületi társadalmi 
egyesületben folyt ez a munka és az ezek
ben rendezett 122 előádáson kívül a bizott
ság még négy gyakorlati tanfolyamot is 
szervezett. Ezek . közül kettőt kizárólag a 
nők részére: egy-kézimunka, és egy szőnyeg

szövési tanfolyamót, egyet vegyesen nők és 
férfiak részére: a németnyelvi tanfolyámot 
és egyet kizárólag a férfiak-, részére: arádió- 
technikai, természettudományi tanfolyamot.

A jelentésben nincsenek bent a tanyai 
iskolák körében rendezett népművelési előr 
adások,»melyekről az egyes iskolák vezetői 
külön-külön számolnak be a megyei elnök* 
ségnek.

A belterületen folyó , népművelési mun
kát Dérczy Ferenc dr jegyző és Wágner Géza 
gimnáziumi tanár irányították.

A Levente Egyesület 
kérelme

A háború utáni intézmények nagy cél
kitűzésekkel indultak el a nemzetépitő mun
kának és az uj honfoglalásnak egyídőre 
gondozatlanul maradt, vagy párlagonhevérő 
talaján. Van egy intézményünk, amely nem
csak azt kapta kötelességszerü örökségül; 
hogy a nagy világégés szobrainál büszkeséggel 
álljon őrt, hanem hogy fegyélemmel, renddel, 
hon- és felebaráti szeretettel a lelkében töre
kedjen felemelni, s a vállain tartania rrieg- 
roskadt magyarságot. . . >

A Levente Egyesület évek: óta tartó 
lassú vajúdása után kiforrta magát. Ma már 
oda fejlődött, hogy részt kér a magyar társa
dalmat felemelő munkából. Fegyélmével es 
pontosságával nemcsak önmagát akarja 
nevelni, hanem fiatal szeméyel széjjeltekintve 
a magyar sirhalmon zokogó fájdalmán, az 
éhező és rühézatlanok nyomorán segíteni a 
leghőbb vágya.

Ehhez azonban nem elég a vezetők 
és leventék összehangzó működése.' lelkese
dése és akarása. Szpksége: var\ ehhez ,ap 
emberi élet felett uralkodó., bánatot :ejnyhitq, 
Qrönjöt fokozó és magát a mai zayaros gittét, 
kiegyenlítő zenekarra, amely nagy hiánya a 
nép fiaiból álló Levente-intézménynek. A 
zene csodás hatalom. Hatalom még: a mai 
állástalan és kenyértelen élet-utcán is. De- 
mi remélünk. Szarvastól a zene városának 
megtiszteltető nevét elvitatni nem lehet. Régi 
és uj nyomok vezetnek ide vissza, ' amit 
igazol a szimfonikusok zenekarának-1 ívelő 
élete is és ebből erőt mentve -nem , volna 
méltó hozzánk, hogyha ennek az uj ifjúsági 
alakulatnak nem nyújtanánk áldozatos segéd
kezet ahhoz, hogy a sok száz hírnévre szert 
tett zenekar mellett a szarvasi Levente- 
zenekar méltó helyet ne foglalna el. De 
egyben kenyeret is jelent ez a terv sok fiú 
számára. Ne torpanjon meg senkisem a 
„Levente Egyesület" .kérelmére.. Megértés, 
jó akarat és áldozatkész hazafiasság , kell 
ehhez a szükséges alkotó és építő munkához, 
ezeknélkül a legszebb terv elsenyyed, de 
azokkal a fölöslegesnek és lehetetlennek 
látszó is valóra válik és ujabb fény á ma
gyar sötétségben. . j

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 táror 
lásra, olcsó dijak mellett.

A szivek, arcok mindenütt klgyulnak,
Az emlékezés szent virága!
Mint piros rózsák, mind elémbe hullnak, i 
Míg gyöngéd kézzel együvé fogom,
(Szebb ajándék nem Is lehet talán 0 

. Könnyes szemmel teszem le ... hadd virítson 
Ott — a Kegyelmes Asszony asztalán...

A Szarvasi Iskolánkivüli Népművelési Bizottság 
munkája az 1933/34. tanévben

Egy esztendő tevékenysége szám okban

Ha tartós és olcsó

akar venni, keresse fel

NAGY SÁNDOR könyv« és papirkereskedőt!
■, . ,  ,, , t Minden ütő után a  szezon vógófg garanciát vállalok. —-—  ■ ■■■ ■ -



legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

BÚTORÁRUHÁZBAN.
Békéscsaba, Andrássy út 25.

A „Bocskay" műkedvelő-gárdájának 
első bemutatkozása

A nagy jegyigönylés ritka sikert igór

Öles plakátok hirdetik .a* falakon a 
„Bocskay44 műkedvelőinek első . hatalmas 
vállalkozásét, azl a nagyszabáisy műkedvelő 
előadást, melyet ez ex'"lelkésr ĝárda ^rendez

FOGROMLÁSÁT
100%-ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvizessencia.

Egyháztanácsi gyűlés. Pénteken tartotta 
-az ev. egyháztanécs gyűlését, amelyen Sze- 
lényi János ig. lelkész örömmel jelentette be, 
hogy Borgulya István másodfelügyeiő vissza
vonta lemondását és újra átvette az egyház 
ügyeinek vezetését. Az egyháztanács a kü
lönféle gazdasági ügyek letárgyalása után az 
1934. évi egyházi zárszámadásokat tárgyalta, 
amelyeket a számvzisgáló bizottság javasla
tára teljes egészében elfogadott. Két ifjúsági 
kérelmet is kedvezően intézett el, ugyanis 
helyet adott az egyház az 584. sz. Gábor 
Áron cserkészcsapatnak a Kossuth uccai is
kola egyik használaton kívüli termében, úgy
szintén megengedte, hogy a Szabolcska Mi
hály Bajtársi Törzs a KIÉ termében tartsa 
meg összejöveteleit. Tudomásul vette a vizs
garendet és kisebb fontosságú árvaházi ügy 
letárgyalása után befejezte tanácskozásait.

Irodalmi-est. A mezőtúri irók szombaton, 
május hó 5-én a mezőtúri ref. gimnázium 
tornacsarnokában az ifjúsági segitőegylet 
javára irodalmi estét rendeznek.

Súlyos rosszullét a templomban. Hétfőn, 
a reggeli órákban szokatlan parancsot kapott 
a mentőkocsi vezetője. Sürgősen az ótemp
lomhoz kellett autóznia, ahonnan egy hatvan
hatéves asszonyt szállított súlyos állapotban 
a lakására. A reggeli, istentisztelet alatt lett 
rosszul Kozsuch Pálné, aki hazulról egész
ségesen távozott s a család nagy rémületére 
mentőkocsin szállították otthonába, ahol há
rom nap‘műi vákiázénvedétt. " ~

Tűz az újtelepen. Hétfőn délelőtt féltizen
egy órakor tűz támadt az ószénáskert-újtele
pen, Kmetykó János portáján. A tűzoltóság 
teljes készültséggel vonult ki, mivel az erős 
szél miatt félni lehetett a tűz esetleges el- 
harapózásától. A tüzet azonban hamarosan 
sikerült lokalizálni. A kár jelentéktelen, mivel 
csak egy kocsira való szalma és egy zsúp
fedelű ól égett le, melyből a baromfikat ide
jén kimentették.

A vármegyei középfoka iskolák selyem* 
zászlótversenye májas 21>én, Szeghalmon.

AJ U10LSÖ tVTUEO CUSHCftT ÉS VEirrfl PCIMEICZO

ftVAKnMIIMtt a orufPAii nimnrn MMMTrtl
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NOSPPASEN v a g y T U T O K I L
Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére.

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

beszerezhető:

KOVÁCS1K PÁL üzletében.

Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

május 6-án a Vigadóban. Móricz Zsigmond 
pompás, „Nem élhetek muzsikaszó nélkül*4, 
cimü 4 felvonásos vígjátéké kerül színre.

Ezzel a sok előadást lábolt, Budapest 
közönségét heteken át mulattató darabbal 
akarják a „Bocskay*4 műkedvelői mulattatni 
Szarvas közönségét. A darab kiválóságát 
nagyban fogják emelni a tehetséges szereplők, 
kik tudásuk legjavát adják, hogy sikerhez 
segítsék, s müpártoló közönségünket tiszta

TOzek az éjszakában. A helybeli gimná
zium Vajda Péter* Ön képzőköre szombaton, 
május hó 5-én este fél 8 órakor a gimnázium 
tornacsarnokában adja elő Földes Imre: 
Tüzek az éjszakában cimü irredenta szín
müvét. Az előadás díjtalan és a Kör veze
tősége csupán a műsorok árának a meg
térítését kéri a közönségtől. Ily műsorlapokat 
a gimnázium cserkészei pár nappal az elő
adás előtt visznek szét a város polgáraihoz. 
Kérjük ezért olvasóinkat, hogy e műsorok 
átvételével támogassák az ifjak e nemes 
törekvését.

. Kedvezményes vasúti igazolványok. A bu

dapesti Árumintavásár látogatására szóló ked
vezményes utazási igazolványok kaphatók 
TÁKOS LAJOS ipartestületi jegyzőnél. Ára
2 P 80 f, érvényes április 28-tól május 14-ig 
és a vásár többszöri látogatására és más 
egyéb százalékos kedvezményekre jogosít.

A Szarvasi Füszerkereskedők Egyesülete

május 6-án délelőtt fél 11 órakor tartja évi 
rendes tisztújító közgyűlését, melyre a tagokat 
ezúton meghívja az elnökség. Határozatkép
telenség esetén egy héttel később, május hó
13-án ujabb gyűlés.

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

műélvezetben részesítsék.
Mindenkinek, fiatalnak öregnek egyaránt 

ott kell lennie, ha-a lelke elé akarja vará
zsolni a 80-as évek falusi életének bájos 
hangulatát.

Jöjjetek fiatalok, hadd rajzolódjék tel
ketekbe a boldog békeévek képe. Ti öregek 
pedig, ha ott lesztek ' e darab egy röpke 
időre visszavarázsol benneteket azokba az 
időkbe, amelyben ti örömteli ifjuságtokat 
töltöttétek.

Az előadás után kedves, meghitt tánc- 
mulatság következik. A jegyek elővételezését 
különös figyelmébe ajánljuk olvasóinknak.

Villamos berendezések által oko
zott (rádióvételre káros) zavarok el« 
hárítását vállalom. SZÚCS efektró« és 
rádiótechnikai Szeme, Szarvas, II., 37.
Figyelmeztetés: A villamos zavarokat elhárító 
m. kir. keresk. miniszter 104.912/1934. számú 
rendelete f. évi május 1-én lép életbe.

Hirdessen lapunkban!

önnek is szüksége van 
egy jó

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

árajánlatot I

Izsák Jakab
M e z ő t ú r
Telefon szám ; 59



Anyakönyvi hírek
Születtek ; Rrftéf Pál fiai: * György és 

János, BreznyikaPáL.fia György, tíniska Mir 
hóly gyermekéi í\-.\Éiiály és.:-Mária; Sebák 
Mihály leánya Mánp.iHraskö Pál fia György, 
Tisljar András leánya Mária, Konctacs Pál fi$ 
György-Pálf Zvara Mihály fia Mihály. — Hár 
zasságot kötöttek: Kovács József Trojanovics 
Ilonával, Bertók Mihály Klimaj Máriával,Sinkó 
Tamás Kasik Judittal. — Elhallak : Mravik 
Pál 72 éves, özv. Földvári Sámuelné 71 éves, 
Sovány Mihály 36 éves, Süveges Pál 1 hó
napos, Szvák János 2 hónapos, Ciglédszky 
András 2 hónapos, Hruska Mária 2 napos, 
özv. Kcndacs Mihályné 59 éves, Gazsó Já
nos 72 éves, Terkel Jánosné 43 éves, Ko- 
zsuch Pálné 66 éves.

‘
Az ADOB akciója. A közoklalásügyi mí- 

niszterydtíetáeAlattálIó kormányakció, amely 
aí rlSiskólát végzett állástalan ifjúság elhejye- 
zésétiiiiide ki;jcéljául, múlt hó 15-iki hatállyal 
efceri diplomás Jfjut juttatott állami, elhelye
zésbe. Áz, elhelyezettek mind az Állástalan 
Diplomások Országos Bizottságánál február 
kig jelentkezetlek sorából kerülték ki. így 
Szarvasról Léviusz Ernő oki. középiskolai ta
nár a közoktatásügyi miniszter részéről nyert 
egy állami gimnáziumhoz beosztást.

Adomány-gyűjtési engedély. A szarvasi 
Levente*Egyesület a vármegye alispánjától 
60 napra szóló érvénnyel a szarvasi járás 
területére adomány-gyűjtési engedélyt nyert, 
Fogadják tehát polgártársaink a házuknál 
jelentkező leventéket szeretettel és ügyüket 
karolják fel nemeslelküen.

Háztatarozási adókedvezmény. Az a ház- 
tulajdonos, akinek egyszobás háza van és 60 
pengő a házadóalapja, a pótlékokkal együtt 
évi 20'28 P házadót fízet.Ha legalább 18 P 
értékű tatarozást végeztet, már megkapja az 
adókedvezményt négy évre. Egy évi házadó
jából 2'70, a négy évre összesen 10*30 Padot 
engednek el. 335’20 P az a legmagasabb ta
tarozási költség, amelyet az adókedvezmény 
szempontjából figyelembe vesznek. Aki ennyi 
értékű tatarozást végeztet, annak négy évig 
teljesen elengedik az adóját.

A Budapesti Nemzetközi Vásárra szóló 
kedvezményes vasúti igazolványok (érvényes 
április 28-tól május 22-ig bezárólag) Ander- 
mannál kaphatók, ahol mindennemű felvilá
gosítás beszerezhető.

Cserkészportyázás. A Magyar Cserkész- 
szövetség parancsot adóit az ország összes 
csapatainak, hogy április 28 — 29-én 24 órás 
örsi portyázást s evvel kapcsolatban a kö
vetkező feladatokat hajtsák végre: 24 óráig 
kell kint lenni a szabadban, egyszer meleg 
ételt főzni, sátort verni, közben megfigyelni 
a természetet, embereket, emberalkotla dol
got és az állatvilágot. Növényeket gyűjteni, 
amelyeket azonnal a Nemzeti Muzeum nö
vénytani osztályának kell majd elküldeni, 
térképjeleket javítani stb. Mindnek az ad 
érdekességet, hogy térkép után 8 —10 km-re 
keil elmenni a kitűzött helyre és önállóan, 
minden segítség nélkül kell eljárni. A szarvasi 
csapatok nyolc irányban küldenek ki őrsöket 
s szombat délután, szépiclő esetén cserkész
fiuk dalától lesz hangos a korai zöldbe öltözött 
határ. — Itt adjuk tudtul, hogy május 9-ére 
lehozatták cserkészeink a Dzsembori-filmet. 
Aki annakidején nern nézhette meg, most 
végig élvezheti a legutóbbi világ-dzsem bori 
rqozgaimas életé!, aki pedig olt volt, menjen 
el és nézze meg önmagát.

Budapestre utazók figyelmébe. Mindenki 
élhet a ritkán kínálkozó kedvező alkalommal 
és féláru vasúti jegyei utazhat fel a buda
pesti Nemzetközi vásárra, mely alkalommal 
tavaszi ruházkodásának kényes kćrd^seii is 
a legh'asznosabban megoldhatja, ha felkeresi 
a világhírű és közismert SEMLER-cé^et, Bu
dapest. V., Bécsi u. 7., ahol a most folyamat
ban levő maradékvásár alkalmából a legszebb 
apgol-szövetekhez rendkívül kedvező áron 
juthat.

r v\ Ktrv/íi ■ ii .‘j t __________
Ismeretteijésztő előadás« Orosz Ivén költő vasár

nap, április hó 29-én délután 2 .órakor az Iparosiíjak 
^képzőfcgi^eu..pélmagyapr^z^L^ cjmmel ismeretter- 
^$ztő előadást. tón, melyre' a Kér; vendégeket is szive
den* lát. ■

Cserebogár kőtelezőén irianfó, A törvény rendeli 
el. hogy rp̂ ndlenlsi jköteles a cserebogarat irtani. A csere
bogár fáink, véleményeink és virágaink egyik legve- 
szedelmegcbb kártevője. A cserebogártól és pajorjától 
egyaránt szenved a mezőgazdaság, konyhakertészei, a 
‘gyümölcsös, a szőlő és az erdő. A védekezés elsősor
ban a bogarak irtásából áll. Cserebogarat reggelenként, 
mig a bogarak deimettcn a fákon pihennek, le kell a 
Iákról rázni, össze kell gyűjteni s még kelt semmisiteni. 
Legjobb a bogarat zsákba szedni és forró vizbe tenni. 
Az idén nagymérvű cserebogárrajzás észlelhető, ezért 
a rendeletben foglaltak hatványozottan végrehajtaridók 
A mulasztók kihágást követnek el és a törvény ren
delkezése szerint szigorúan büntetve lesznek.

S P o  R T
KoTE—Bocskay 1:0 (0 < 0)

IL oszt« bajnoki : Biró: Lefkovlcs

Vasárnap a Kondoroson lejátszott Bocskay—KoTE 
bajnoki mérkőzés a kpndorosjak első győzelme volt 
ebbén a szezonban, amit a kóndórofciak meg is érde
meltek. Nem hatjy klasszist . mulató játékukban olyan 
sziwel-lélckkel küzdöttek, hogy csak dicséretet érde
melhetnek. A mérkőzés egyébként a Bocskay állandó 
fölényével folyt le s mondhatni, hógy a*90 perc három
negyed részét a kondprosiak kapuja előtt töltötték el, 
azonban a Bocskav-csalársoráriak három embere való
sággal álomkórban szenvedett az egész idő alatt 
(Breznyik és a két Lehoczky) s igy a Szirony elsőrendű 
irányítása melleit kitünően működő halfsör hiába tömte 
labdával az „alvajáró” csatársort, azokból egyvet sem 
tudtak értékesíteni. A mérkőzés egyetlen gólja tipikus 
„potya"-gól volt. Lefkovics gyenge birónak bizonyult.

Törni—mezőtúri MÁV 2:1 (2 :0 )
Barátságos mérkőzés Bíró i Szappanos

Futballmeccset hirdettek a falragaszok április 22-ére, 
s helyette egy szubedstilü ökölvivómérkőzés fortélyos 
cseleit láttuk. A Turul a mezőtúri Máv-ot hivta vendé
gül, sajnos, nem az eredetileg tervbevett iskola mérkőzés 
tanulmányozása végett. A játék egyáltalában nem volt 
épületesnek mondható. Ezen a meccsen elmaradt jó
formán teljesen az a rajongó izgalom, mely az embert 
máskor egv szép mérkőzésnél megszállni szokta. Nem 
a labdát kellcU ott nézni, hanem azt, hogy ki tudja 
jobban emberhez nem méltó erőprodukciót csillogtatni, 
így zajlott le a meccs. Az eredmény nem reális. A 
Turulnak változtatnia kell már egyszer ezen a tempón, 
mert éveken keresztül mégsem tarthatja rettegésben a 
szomszédexapatokül A KoTE szerintük durva, de a 
vasárnapiTurul-mérkőzés egyenesen ,,ézsiaié!lapolok,’-at 
tükiözletett vissza.

Vasárnap n Turul idehaza játszik bajnoki mérkőzést 
a tabellán közvetlen felnyomult BISE-el. Erős küzde
lemre van kilátás. A Bocskay valószínűleg Tiszaföld- 
vórra megy barátságos mérkőzésre az ottani TlÖE-hez.

Atléta*verseny. Vasárnap, április hó 29-én Sze
geden Délkerületi Szenior Kezdőverseny lesz, melyre 
a szarvasi Vajda Péter-gimnázium hórom atlétáját küldi.

Szerkesztői üzenetek
Kćzir.iiokdi nem érzünk meg és nem adunk vissza.

F- J. A szofórömngot bármily mennyiségben a csabai 
m. kir. erdöhivrtta! mázsánként 15 pengőért beváltja 
és a vasúti fuvart, csomagolást is fizeti. 34 kilót a 
napokban küldött be egyik szarvasi polgártársunk. Bő
vebb felvilágosítással szerkesztőségünk szolgál.

Névváltoztatások« Zuberecz helyeit Zubor-t, vagy 
Zombori-1, Laurinyccz helyett Loránt-ot, vugy Lehel-t, 
Missák helyeit Mihaly'-t, vagy Miskolci-t, Rozlozsnyik 
helyett Tábori-t, vagy Kózsai-t, Csclovszky helyett Mé- 
zes-t (Méhes védet!), vagy Csclei-t, Krivjanszky helyett 
Sánta, vatíy Kuiuool és fnmvo  he lyeit Fercnc-el (Fe- 
renczy védeti), vagy Fonycdi-I jijánljuk.

w w w w w w w w w w w w w w w w w

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

KÓCZY LAJOS cégnél épületben^

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

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

Helybeli gabonaárak
BiOT-fv-V^ f #50 -  
Tengeri . . . .  — 7r30
Á r p a .................T— -  7!20
Z e b ..................... 7 -  -  720
Lucerna . . . .  120-----150’—
Tökmag . . . .  24‘-----25‘—
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Értesítés.
; ■ 'i’■; ?

Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacéra a nehéz gazdasági viszo

N nyoknak, előnyös ^ételeim folytán ■J-

<0 az idén is kedvező fizetési feltéte- ;

r lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség O

O letüket. Állandó készletet tartok ű
hazai és import tűzifában, legjobb z

► minőségű hazai szenekben és világ
llj
«w

X hírű budapesti gázkokszokban. Elő o
> jegyzéseket már elfogadok és azo in

a kat sorrendben leszállítom. -i
uí

Schlesinger Sámuel
Telefon ^^kerekedó, IL, 18.

9 7 .
l B~Etőnyös fizetési fe ltételek! B

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

ö fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.*:

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedésc, L, Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohónyarus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Két helyiség (kovács- és bognármühelynek 
megfelel) kiadó a szentesi ut mellett, 3 kilo
méterre a várostól, II. külkerület 108.

. Kétszobás padozott lakás, veranda és 
mellékhelyiségekkel május 1-től kiadó. I. kér. 
Benka Gyula ucca 97.

. 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 kiadóhivatalban.

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

. Két szobás" 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 1. kerület, Arany János u. 169. sz.

. Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
A Hatház ótemetőalatti hegyközség birtokosai va

sárnap délután 2 órakor gyűlést tartanak a Rohoska 
Béla-iskolában.

Hatház alatt 361 négyszögöl pótlék eladó. Jelentkezni 
Vitéz Lányi Tamásnál L. 409.

Reich Jenő vaskereskedő egy 14—18 éves fiút tanu
lónak vagy mindenesnek keres.

Vésztőn május 2-án, Öcsödön 11-én lesz országos 
vásár.

Szeljük Jánosnál Kákán 5 kishold elsőkaszálásu here- 
széna eladó. T, 11., 100.

Frecska Mihály hereszénát elad és trágyát vesz. 
Jel. IJI., 251.


