KIE-táborozás
Szombaton sátrakkal ép.ül be az Annaligetelőtti kiserdő. A szarvasi Keresztyén.
Ifjúsági Egyesület a központtal karöltve ötnapos
táborozást rendez a helybeli és vidéki ifjúság
részére. Előadókul a helybeli lelkészeken, val
lástanárokon és gazd. tanintézeti tanárokon
lcívül sikerült az ifjúsági mozgalmakkal foglal
kozó lelkészeket és tanítókat megnyerni. A
tábori áhítatok vezetője Erős Sándor központi
főtitkár lesz. A tábor rendje felett Krón Ferenc
árvaatyalelkész, táborparancsnok fog őrködni.
Este 9—10-ig tábortüzek #lesznek, amelyeken
az 584. számú „Gábor Áron “-cserkészcsapat
és a K1E tagjai szerepelnek. Előadásra kerül
több móka, dal és mutatványok, ezeken a
nagyközönséget is szívesen látja a vezetőség.
A fiúkonferenciával párhuzamosan, de
teljesen különálló konferenciát tart a helybeli
Protestáns Leányegyesülef a vidéki egyesüle
tek bevonásával. A leányok konferenciáját
Palkovics Juliska és Regős Emília tanítónők
vezetik. A megnyitó istentisztelet vasárnap 10
órakor lesz az ótemplomban.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő
ségben csak az ország legnagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező
fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállitás!

KOFSTEH

A gazdák, munkások, bércséplök gyűlése
Megállapodások Schauer Gábor dr főbíró
agilis közbenjárására
Az aszály veszedelme és az a körültekintő
figyelem, mellyel a lakosség érdekeit szolgálja
mindenkor, arra ösztönözte főbírónkat, hogy
^a gazdák, munkások és cséplőgéptulajdonosok
képviselőjét gyűlésre hívja össze, érdekeik össze
egyeztetése céljából. Ha valaha volt hasznos és
egyakaratú összefogás, ez a multvasámapi gyű
lés az volt; spontán megnyilvánulása annak:
baj van, segits magadon. A gyűlés főcélja; a
szegényes termésnek, — mely hála Istennek
legalább kitűnő minőségűnek Ígérkezik — lehető
itt, helyben való megőrzése azáltal, hogy a hely
beli bércséplök versenyképesek legyenek a kör
nyék béi'cséplőinek konkurrálésóval szemben,
amennyiben a munkások részére biztosított ara
tási koszthoz nem ragaszkodnak, hanem mintáz
eddig jól versenyző környékbeli bércséplők egy
résszel több gabonát kötnek ki bandájuk részére.
A gazdák kötelessége az, hogy lehetőleg
•őszintén vallják be a kapott ajánlatokat bércsép
lőinknek, hogy kölcsönös megelégedésre végezzék
munkájukat, s a cél: a gabona itthontartása ke
resztülvihető legyen. így, ilyen nemes elhatáro
zások után, főbírónk, az elöljáróság, a három
érdekelt osztály összeműködése, összetartása
után remélhetjük, hogy mi az aszályos zóna
szerencsétlenjei, ha félakkora, de fehér, jó ke
nyeret ehetünk, mint a bő esztendőkben, s a
magunk segítése utón az Isten áldása sem marad el.

Beiratkozások a m. kir. állami polgári leány
iskolába folyó hó 25. és 26-án lesznek megtartva.
Felkéri az igazgatóság a beiratkozni szándékozó
első éves növendékeket, hogy beírásukat 25-én
eszközöljék, mert a sok vidéki jelentkező miatt
esetleg a helybeliek maradnak ki, tekintettel arra,
hogy csak korlátolt számban vesz fel az iskola
növendékeket.

BÚTORÁRUHÁZ

Békéscsaba, Andrássy út25.

Rothermere írása Szarvashoz. A szarvasi
„angol-franci p egyesület" alakuló ülése, dr
Faragó Mór indítványára elhatározta, hogy Lord
Rothermeret, mint Magyarország atyai barátját
üdvözli és arra kéri, hogy továbbra is vesse
latba minden erejét* és befolyását, hogy a ha
zánkon ejtett sérelem orvosolva legyen. Erre az
üdvözlésre dr Faragó Mór egyesületi elnökhöz
az alábbi válasz érkezett: „ Dr Maurice Faragó
president Anglo-French Club, Szarvas Hungary**
„Kedves Uram! Nagy örömömre szolgál, hogy
ott abban a kis városban. Szarvason megalakult
az angol-francia egyesület, ahol a tagoknak módjuk
lesz ennek a két nagy nemzetnek az angol és
franciának történetét, irodalmát, művészetét és
szokásait megismerni. Azon levelében kér engem,
hogy ne tágítsak a Magyarország érdekében telt
erőfeszítéseimtől. Biztosíthatom önt, hogy szán
dékom folytatni azokat addig az ideig, amíg a
Magyarországon elkövetett igazságtalanság jóvá
nem lesz téve. Sok jó kívánsággal Önnek és a
„angol-francia egyesület tagjainak az ön igaz
híve Rothermere*4.
Képviselőtestületi közgyűlés. Csütörtökön a
következő ügyeket tárgyalta a közgyűlés, illetve
a következő fontosabb határozatait jelentjük. A
közgyűlés: előadó főjegyző javaslatára, tárgyso
rozaton kívül üdvözli az 50 éves iparostanonc
iskola tantestületét és felügyelőbizottságát; tudo
másul veszi a miniszteriális pénztárvizsgáló bi
zottság bejelentését, mely a közpénztárak és ügyek
felülvizsgálatának eredményéről megelégedéssel
nyilatkozik; jegyzőkönyvileg háláját és köszö

Elsőrendű, sajáttermésű különféle

netét fejezi ki a nyugalomba vonuló községi
mérnöknek, Ponyicki Kálmánnak, aki 33 éves
buzgó, érdemdús munkája után sajnálattal válik
meg. Ribárszki Pál nyug. főmérnök megható
beszédben fejezi ki hozzájárulását; hozzájárul a
különböző szabályrendeletek módosításához és
ezek dijainak pengőre való átszámítását határo
zatiig mondja k i; bizottságra bizza a kültelki
járlatkezelőség mielőbbi létrehozását, s felterjesz
tést küld az alispánhoz a VI., VII., VIII. tanyai
kerületek póslakezelőség-szükséglete tárgyában
javasolja a jelenlegi gazdaságvezető Demján
György 1934. szeptember 1-én lejáró szolgálati
idejének 1937. december 31-ig való meghosszab
bítását ; kifejti, hogy az ág. h. ev. egyház iskolafenntartásához segéllyel nem járulhat, mivel a
község háztartási helyzete nem engedi a kiadás
növelését, bár
vagyoni
helyzete
látszólag
kielégítő.

Z o n g o ra v lz s g a . Bük Mómé folyó hó
25-én, hétfőn este 8 órakor a Luther-Árvaház
dísztermében zongorázni tanuló növendékeivel
V IZ S G Á E L Ő A D Á S T rendez, melyre tiszte
lettel meghívja a nagyérdemű közönséget.
A gimn. érettségi vizsgálatok eredménye.
A helybeli Vajda Péter gimn. érettségi vizsgálatai
június hó 19., 20. és 21-én folytak le a követ
kező eredménnyel: kitüntetéssel érettek: Honéczy Pál és Simkó István, jelesen érettek: Bogár
Imre, Lantos Pál és Zátonyi Pál, jól érettek:
Dóra József, Hanzó Lajos és Zalán Pál, egy
szerűen érettek: Asztalos András, Cinkocki Mi
hály, Juhos Gyula. Gyurisán János, Markovics
Pál, Pável István, Szigetvári Mihály, Szikora
György, Szöllősi Tibor és Törőcsik László.

A „Magyar Lányok1* a X X. század lányá
nak lapja. Mutatványszámot készséggel küld
a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy ut
16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

Anyakönyvi hírek

38 filléres árban már literenként is kapható

RADVÁNY BÉLÁNÁL Szarvason,
I. kerület, Benka Gyula utca 110. szám alatt.

Születtek: Szakács Pál leánya Irén, Oravecz János leánya Judit, Medvegy Pál fia Pál.
Roszik Mihály leánya Zzuzsanna, Ivanovits Fe
renc fia Géza, Krivjanszki János fia László-János.
Házasságot kötöttek: Dina Márton Medvegy
Erzsébettel.
Elhaltak: LaluskaPál 22 hónapos, Borgu
lya Andrásné 34 éves. Gutyan György 19 éves,
Skorka Mihályné 70 éves, Magyar Mihályné 68
éves, Sinkó Mihály 72 éves, özv. Belicza Mihály
69 éves.

Az elöljáróság felhívása az adófizetőhöz. Az
elöljáróság felettes hatóságai által kiadoUrérid^t&iapján
felhívja a lakosságot, hogy adófizetési kptel^&éttségének
— mivel a termés betakarításának ideje ■
.•■njar ‘ elérkézett — fokozottabb mértékbeli tegyen elegei.; Az adó
fizetési kötelezettség fokozottabb mérvben ^-való telje
sítésére szóló felhívás nemcsak a szorosan vett mezpgazdasági foglalkozású adóhátralékosokra vonatkozik,
hanem az össszes termelési ágakkal foglalkozó adó
zókra, mivel ezen termelési ágak kereseti viszonyai
nagyrészt a mezőgazdasági foglalkozásúakéhoz igazod
nak. Az adófizetési kötelézettség hanyag teljesítésé
esetén ellenük a végrehajtási eljárás fokozottabb tmértékben indul meg, és ez újabb költségek felszámításét
eredményezi. Felhívja az elöljáróság a védett birtoko
sokat és azokat a hátralékosokat, akik részletfizetést
nyertek, hogy részleteiket pontosan fizessék, mert tör
lesztéseik elmulasztásával védett birtokuk jellegét vea k ö r t f l ^ ^ l ^ ^zlelfizetéát elveszítik.

Kondoroson a lelkes kondorosi csapat a Mezőberényi
TK-val játszott vasárnap bajnoki mérkőzést. A szívvellélekkel játszó KoTE döntetlen, 1:1 arányú eredményt
ért, el a bajnoki tabella 3-ik helyezettjével szemben.
BékésszentaDdrisoii vasárnap Köröskupa mérkőzés
volt a Hunyadi és a Túrkevei AC csapatai között. A
mérkőzést a Hunyadi lelkes játékkal, 6 : 0-ra nyerte meg.
A Déli AÍszovetség fegyelmi bizottsága Gyurisánt a
Turul—Textil mérkőzésen történt kiállításából kifolyólag
egy hónapig eltiltotta a játéktól.

Pbdánl váákereskedö
üzleíhelyiségei július 1-re, ugyanott levő
háromszobás lakás augusztus 1-re kiadó.
Esetleg az egész ház is bérbeadó.
£*CTOS HATX5UAH

a §iarvasi Közlöny-ben!

(c h p o o s & c x
OLCSÓK.

T*ml—M. MÁV 12*3 (4*2)
Bírót Szappanos
A mezőtúri MÁV csapata, amely Szarvason már több
ízben vereséggel hagyta el a pályát most revánsként
'-a bosszúállásnak különös módjával lepte meg a szarvasi
közönséget. A nagy érdeklődéssel várt mérkőzésekre
— njely^t Bertók Pál, a Szeged FC jónevű játékosa,
városunk szülöttének vendégszereplése váltott ki — a
mezőtúri csapat három középes minőségű csatára nyolc
' kezdőjátékos kieéretében rándult át hozzánk. Ilyen
; csapattal szemben tehát nem domborodhatott ki Bertók
játéka, mivel az egész mérkőzés egykapura való tré
ning képét mutatta, melyen a Túrul abszolút fölényben
volt és ho.gy azok 12 gólt és nem 24-et rúgtak, az nem
a mezőtúriakon múlott. Mindenesetre, már csak Bertókra
való tekintettel is jóval jobb csapatról kellett vdna
gondoskodni; hiszen Bertók már nehezebb mérkőzése
ken is megállta a helyét.
Gyoain a Bocskay Köröskupa-mérkőzést játszott
a Gyomai TK-val, melyet a hazai pályán és a több
szerencsével játszó gyomai csapat nyert 2 : 1_ arányban.
Értesülésünk szerint a mérkőzés mindvégig élvezetes
vólL' A mérkőzést Klimaj vezette.

önnek is szükségé van
egy jó

AZ OTQ1JSÚ ÉVTIZED ELBHERT CS VEZETŐ PERMETEZŐ SZEREI

flVAKDDIUlKAPflüquHHJWsnüyperzseiOTOU) POMKIŰL

C KVBOBAilUHHAUSULUt QESEXKElWKDQOailSSUK A 1DMŠ 1I
USZTHAAMAT CLiXN

AMONIL

(6VÜTTCSEN VtD GOtOfc BETEGSfiSCXCS

OlD*

HOSPRASEN v.6,TUT0KIL
Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permetez
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.
Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy
fák permetezésére.
Az összes permetézőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron
beszerezhető:
KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók....

H ély b é íf gábon a&rák
Buzá !
Tengeri
Árpa
Zab r.

. *
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R p i * p g p l r augusztus hó 1-ére Hét jóMmClTCSVlk megjelenésű fiatal; keresztény
kiszolgáló segédet textil- és cipőszakmában,
akik a fővárosban, keresztény áruházban alkal
mazva voltak.
Iráfbeli ajánlatok beküldendők:

Nagy ráktár uj és használt
REMINGTON, RÖYAL,
ADLER, UNDERWOOD
stb. világmárkás gépekben. .
Ön találni fog tetszésénék
• és igényének megfelelőt.
Tekintse meg, vagy kérjen
árajánlatot I

1

Izsák J a k a b
M e z ö t ü

I

Telefon szám ; 5!

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdétés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve
. 6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON á kiadóhivatal:
Nagy Sándor könyv- és papírkereskedése, 1., Horthy
Miklós ut 9. 0GSÖD.ÖN Lakos Imre dohányárus. KONDORQSCM^yelky Béla tanító.

• Nagyobb lakást azonnali kivételre, vagy há
zat megvételre keresek. Cím: Ármentesífő
_______ ■ _____" ; '*
Társulat.
. Éladó I, kér. Benka Gyula utca 105. szárrju
adómentes ház. Ugyanott egy ebédlőszekrény
és egy cimbalom. Érdeklődni lehet ugyanitt.
• Helyszűke miatt eladó egy márkás Jós.

KÓCZY LAJOS céghez, SZÁRVAS. Schneider, Wien gyártmányú, acélmechani-

A .legfőbb szarvasi hetilap és a legszebb magyar folyóirat együttes előfizetése
a kedvezmények egész sorával örvendezteti meg a »Sžajrvasi Közlöny« olvasóit
A Szarvasi Közlöny előfizetőinek rendkívüli,
ujabb kedvezményt nyújtunk, amidőn lopunk
előfizetésével együtt elfogadunk előfizetéseket a
r legszebb, legtartalmasabb és legértékesebb képes
havi folyóiratra, amely Tükör címmel a FranklinTársulat kiadásában jelenik meg. A Tükör min
den száma egy-egy 100 oldalas füzet, telistele a
magyar irodalom, tudomány és művészet java
termékével, fényképekkel, rajzokkal, érdekes
rovatokkal. A Franklin-Társulat ősi könyvnyom
dáié műhelyében 80 esztendővel ezelőtt megindult
Vasárnapi Ojság folytatása és szellemi örököse
ez a folyóirat, annak tisztes hagyományait követi
a* nemzeti műveltség és a technika mai
színvonalán.

.Széleczky Vilmos yegyeskereskedQ.

„Tündéruiiák"0

nyíri aszoprogramjá

^
^
^ iiv a s iH i^ ip k és T^tgy$korlók f^ésülete,
amelynek aTap^^alv^ait a m. kir. belügyminisztérium
már j óváhagytá /gazdag úszóprogrammai indul neki a
nyári szezonnak........
^
t
A programból kiemeljük* a következőket: 1.
Julius 29-én Orosházán 3 város férfiversenye (Orosháza—
Békéscsaba—Szarvas). 2. Augusztus 5-én Hódmezővá
sárhelyt Endresz György-emlékverseny. 3. Augusztus
15-én Hoit-Körös-bajnokság Szarvason. 4. Augusztus
20-án Szentesen Csongrád vármegye vándordijas-versenye.
Mindezeket megelőzőleg házi uszóversenyt. is
fog rendezni a SzUTE és ambícióval készülődik a
hagyományos és népszerű Kunszentmárton—Szarvas
közötti s mindkét városban tartandó revánsjellegű úszóés vizipólómérkőzésekre is.
Reméljük, hogy a SzUTE agilis és tehetséges
sportoló ifjúsága, amely az egyesület megalakulása
után azonnal győzelemről-győzelemre vitte a fiatal
sportegyesület lobogóját; ebben a szezonban is meg
fogja őrizni hírét és városunk sportkullúrájának hírnevét
nem csökkenti, de öregbíteni fogja.
Egyébként a SzUTE sporthíreire, mint egész tár
sadalmunkat érdeklő eseményekre, időnként vissza
fogunk térni.

veszek jókarban levő használt
üzleti kirakatot.

>1 ■
gyarkézimunka-ujsag.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen
küld Budapest. IV. kerület. Szervita-tér 8. szám

'
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Kóczy Lajos dlvatárukeréskedö
közlem énye
Frontharcos ruházat elkészítéséhez előirt
szinü kelme már P 5’30-ért raktáron van*,
úgyhogy a szerényebben élő bajtársaknak,is
módjukban lehet a bajtársi ruhát elkészittetnir
ezen kelme a levente és cserkesz ruházatra
is alkalmas.
Csak a nálam beszerzett kelméhöz
szállítom a többi felszerelést önköltségi
árban, melynek,egyedüli szállítója vagyok. ;

A Tükör előfizetése egy évre 8 pengő 40
fillér, félévre 4 pengő 40 fillér, de a Szarvasi
Közlöny előfizetői,lia a Szarvasi Közlönybe és
a Tükör-re együttesen fizetnek elő, a kettőért
egész évre 1272 P-t, félévre 6*52 P-t, negyed
évre 3*26 P-t, egy hónapra 1*16 P-t fizetnek
csupán.
kLapunk előfizetői e kedvezményes díjért a
Tüfeőr-nek teljesjogű előfizetői lesznek s mind
azokban a kedvezményekben részesülnek, ame
lyekét a Tükör — népszerű rovatai révén
előfizetőinek biztosít s amelyekkel az előfizetési
díj többszörösen vissza térülhet.
Szíveskedjék az alábbi nyilatkozatot nekünk
mielőbb bekülbeni.

A Szarvasi Közlöny‘Kiadóhivatalának Szarvas.
'Ezennel bejelentem, hogy a SZARVASI KÖZLÖNY előfizetésével együtt a TÜKÖR című
képes folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934......................................-tói
................ r.................. -ig, tehát egész éven át — féléven át — negyedéven át — egy hónapon ét
címemre megküldeni.
Az előfizetési dyat — az élőfizetési díj különbözeiéi ..... ................... ........... összegben
Önöknek egyidejűleg beküldtem.
Kelt.......................r;................ ................. ..............
Név: ...................... ............. ............... Foglalkozás: ..................Pontos cím: ......................................

káju koncert-zongora. Ár és egyéb feltételek
megtudhatók e lap kiadóhivatalában.
. Használt« bútorok eladók 1: kér. 221. sz. alatt.
• I., (Zöldpázsit) 662. sz. lakóház,
újonnan épült, őrök áron eladó, Vágy bérbe
kiadó, esetleg földért elcserélhető. Érdeklődők
Hl.. 137. sz. alatt jelentkezhetnek._________
• özv. Harmati Jánosné piactéri sarokháza
augusztus 1-től bérbeadó. ____________ _
. Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek
lődni lehet 1.. 381 szám alatt.________ ’
. Eladó egy kitűnő állapotban lévő karika
hajós Singer-varrógép. Cim a kiadóhivatalban.

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv.
Wágner /Endrénénél Kondoroson.
• Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó,
és a ház eladó, III. kér. 83. szám.
. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III.,
163. sz. alatt.
. Méret után férfiingébe, női- és gyermekfehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyár
■
Rózsinál. 1. kerület. Arany János u.,16§. 8z.

