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Huszonöt esztendő
A Felvidék vadregényes tájáról 

egy ifjú Timótheus 27 évvel ezelőtt 
indult el a nagyvilág Urának hivó 
szózatára le az Alföldre. Erdők és 
bércek hónából: az ország közepére. 
Számára új világ nyilt meg, Pál apos
tol hitével, evangeliku§ meggyőződés
sel követte a hívást. Útközben keresi 
lelki szemeivel, szivének minden ér
zésével a bártfai házat, amelyhez oda
tapadt gyermekkora, ahonnan atyja 
korai elvesztése után csak ma is élő 
jó anyja bocsátja el a kenyér útjára. 
Szivének dübörgő akkordjainál han
gosabb az Ur hivó szava. Megérkezik 
Szarvasra, hogy a rónák szorgalmas 
népe között hirdesse az' evangéliumot. 
Itt kezdett égni a Lélek által meg
gyújtott mécs abban a szolgálatban, 
rnelynél sem szebb, sem felemelőbb, 
sem áldozatosabb nincs.

Rövid időre a Bánátba mutat az Ú)r 
az ifjú lelkésyftfik ..ntat . Má& A-^idék.. 
cje a munka ugyanaz. Alig " pár hó-* 
napra rá, megszólal az ótemplom ha- 
(angicórusa. Halált hirdet, lelkészt sírét. 
$rvát>„ üresen áll az egyik szarvasi 
parochia. Repül, zsong a lelkek vágya, 
eljut a ^józat a délvidéki Telkészlak 
ajtajához, és igy szól : „Ifjú lelkész mi 
ismerünk Téged, hívunk ürésen álló 
szószékünkre,* vedd a bibliádat, jöjj 
és hirdesd nekünk az Ur Jézust, vi
gasztalj, örülj az örvendezőkkél, kö
tözd a sebeket, oktass és emelj fel. 
Állj őrt az egyházban és iskolában, 
menj á hivek és minden emberek közé, 
gyújts tüzet sokak sötét éjében, pél
dáddal építs, alkoss, küzdj, imádkozz 
és remélj, járd tudással és Szelídség
gel az evangélium útját."

Huszonöt éve ime, hogy a sok 
várakozással szegélyezett úton, mint 
rendes lelkész vonult be Kellő Gusztáv 
Szarvasra. A hivó szózatot beváltotta, 
Betöltötte. Huszonöt éve hinti már az 
örökké csírázó, szárbaszökő és meg
érő igét. az igazság után ■ szomjazó 
éjnberszivekbe. Nincs evangélikus csa
lád, amelynél sírva, vagy örvendezve, 
vigasztalva, vagy |egitve meg ne for
dult volna. '■ . ■;

Háza és szive kitárva hárei, ba
rátai, embertársai számára. A? lelkész
lakból a külvilágba a legideálisabb 
családi élet ontja sugarai! olyan 
harmonikus élet, amilyent rcsak 
költők és irók tudnak elgondolni 
leírni. Ebből a Házból indul Tél nap- 
ról-napra útjára áz álkptő éleris. Nagy 

nyelvísriíérétiel, ^lángoló

a
és

evangéliumi egyszerűsé| gél szolgálja 
egyházát, hazáját, az egyesületi- és 
közéletet. Megadással hordozza a ke
resztet, épúgy, mint a mali nehéz napok 
terhét és hevét. j

Az egyesületek egésp sora fűződik 
Kellő Gusztáv nevéhez, ezeknek az 
életéről és fejlődéséről sok áldozattal 
gondoskodik. A szarvasi? egyház állan
dóan bele van kapcsolva az országos 
egyházi élet minden mozdulatába.

Gyengéd lelkületével mindenkinek 
a baját át tudja fogni, bele tudja vohni 
az embereket a szolgáló evangéliuma 
felemelő légkörébe. Lelkész, paptárs, 
kiemelkedő ember, tanító, javító, aki
nek szeme szorgosan nézi az Ur szöl- 
lőjét s keresi az egyházat is megrázó 
gazdasági betegségekrejaz orvosságot.

Ebben a szöllőbpn emésztődik 
az ereje, de innen is iperit újra kitar
tást, hogy új utakat törjön a parlagra

készülő emberszivekbén.
Ebben a nehéz és felelősségteljes 

munkában mellette áll a szelidlelkű 
papné, aki á feleség és anya megmér̂  
hetetlen lelkierejével segit. ő  szedi ki 
férje szivéből a lelkészi pályán elma
radhatatlan, sebző, szúró töviseket, le
tördeli a tövisek hegyét, hogy el ne 
vegyék az alkotó, munkás élet erejét, 
mert erre az erőre téppen ezekben a 
gondteljesidőkbenválóbanszükségvan.

Kellő Gusztáv  ̂szarvasi lelkészt 
köszöntjük 25 éves rendes lelkészi 
működésének határkövénél.

E kőre ezt irjuk: Istennel, evan
gélikus hiteddel dolgozz tovább egy
házadért. hazádért I  Tovább! hogy az 
50 éves határkőnél %zt írhassák: „Me^ 
őrzött az Úr, â  Te' hűséges pásztorod; 
megtartott a Tiéid, nyájad és mind; 
nyájunk számára."

„Ad múltos annos.“

A továbbképző gazdasági tanfolyami vizsgája 
- r «.,■ ^ Gazdasági Tanintézetben - -

Harmincegy tanitó végezte el a tanfolyamot
Megírtuk a közelmúltban, hogy a föld

művelésügyi miniszter a helybeli m. kir. 
Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tan
intézetben Szelényi János községi iskola
széki elnök és Jánowsky György igazgató 
tanító kérelmére az elemi iskolai tanítók 
részére egy mezőgazdasági továbbképző 
tanfolyam tartását engedélyezte. Afanfolyam 
Csabai Kálmán tanintézeti igazgató irányítása 
és közreműködése mellett 4 hétig tartott és 
ezalatt a következő tárgyakban nyertek a 
résztvevők alapos kiképzést: Csabai Kálmán 
igazgatótól állattenyésztésből és' gazdasági 
épitészettanból, Vadányi Miklós gazd. s. ta
nártól növénytermelésből és rélművelésből, 
Cserey Lajos m. kir. kertészeti felügyelőtől 
kertészetből és szőlőművelésből, Elekes Ká
roly m. kir. gazd. gyakornoktól a hasznos- 
és károsállatok tanából, Czájlik László m. 
kir. gazd. gyakornoktól a kisgazdaság beren
dezése, kezelése és gazdasági számvitelből, 
Kelecsényi György gazd. gyakornoktól az 
apró háziállatok tenyésztéséből: Az elméléti 
előadásokat az intézet gazdag szemléltető 
anyagával illusztrálták az előadók. Délutá
nonként a tanfolyam hallgatói az intézet 
kertészetében, növénykísérleti terén és tan-\ 
gazdaságában gyakorlati kiképzésben részed 
sültek. i,

A tanfolyam vizsgáját június hó 28-án 
tartották meg a földművelésügyi miniszter 
képviseletében megjelent Torday/László m. 
kir. gazdasági tanácsos elnöklete alatt. A 
vizsgán a tanfolyam résztvevői teljes szám
mal megjelentek 8 a minden egyes tárgyak

ból leadott szakszerű feleleteikkel bebizonyí
tották, hogy milyen alapos kiképzésbert 
részesültek és milyen .elismerésre méltó 
szorgalommal és figyelemmel hallgatták az 
élőadásokát.

A vizsga végeztével az elnöklő Torday 
László m. kir. gazd. tanácsos elismerő sza
vakkal emlékezett még az oktatást végző 
tanári testület lelkiismeretes munkájáról és 
a résztvevő tanítók szorgalmáról, mely minden 
tekintetben kitűnő vizsgát Eredményezett, 
egyszersmind felhívta a tanítók figyelmét 
arra, hogy a tanfolyamon tanultakat terjesz- 
szék a nép széles rétegében. Végül Molnár 
László igazgatótanitó hálás szavakkal meg
köszönte az igazgató és az előadó tanárok 
nemes fáradozását.

Mmt ismeretes a továbbképző ismétlő
iskolákban gázdasági tárgyak tanítását áz 
érvényben lévő miniszteri rendelkezések ér
telmében' csak szaktanfolyamot végzett tanítód 
láthatják el. Eddib' bizony csak néhány taní
tónak'volt meg, de azok képtelenek ^voltak 
ellátni az összes gazdaságiam órákat, a 
tanyák között pedig lehetetlen, hogy kijáró 
tanitó tanítsa az ismétlőiskolát. Az ismétlő- 
iskolákban az alaposabb gazdasági szaktudást 
igénylő gazdaságtan nem nyerte' fel &Z óktá- 
tásban áz Őt megillető helyet. Általános el
ismerés illetheti a gazdasági tanintézet kitűnő 
igazgatóját és tanári testületét, hogy felismerve 
a fennálló helyzet'hiányosságait muhkakész- 
ségqkkel lehetővé tették, hogy ezentúl csak
nem valamennyi szarvasi isrriéllőiskolábart 
szakszerű kiképzésben részesüljenek azok



gyermekek, akik kizárólag földműveléssel 
foglalkoznak, de szakiskola elvégzése nem 
áll módjukban. Kétséget nem szenved, hogy 
már rövid időn belül községünk mezőgaz
dasági életében érezhető is lesz az elemi, 
valamint ismétlőiskolákón át a. tanfolyam 
jótékony hatása.

. Kellő Gusztáv nmmeplése
Az evangélikus egyház összes 

intézményei az egyházi elnökséggel 
az élen megható ünneplésben része
sítették Kellő Gusztáv lelkészt 25 évi 
működése alkalmából.

Az ünneplés sorát az árvaházi 
növendékek Krón Ferenc vezetésével 
nyitották meg. Kovács Bözsike alkal
miverset mondott el, majd átnyújtott 
egy fehér szegfűcsokrot. Tizenegy óra
kor felvonult az egyház, a tantestülét, 
a protestáns nőszövetség, a leánye
gyesület, a misszióegylet és a KIÉ.

Üdvözlőbeszédet mondott Borgu
lya István másodfelügyelő, Pataki Já
nos igazgatótanitó, Ruttkay Sándorné, 
Palkovits Juliska, Borgulya Endre és 
Kapuszta Ferenc.

Az egyház nevében egy diszkö- 
téses bibliát, a nőszövetség egy kely- 
het, a misszióegyesület egy aszfaliórát, 
nyújtott át a nap emlékére. Kellő 
Gusztáv lelkész meghatottan köszönte 
meg az üdvözlést, megemlítve azt is, 
hogy ez a kedves megemlékezés 
Újabb erőt ad neki a munkára és fel 
is akarja használni az Isten által ki
mért időt arra, hogy egyházát és an
nak minden intézményét hűséggel 
szolgálja.

Végül Szmka J. János emlékezett 
vissza Kellő Gusztáv segédlelkészi 
évére, amely működésének eredmé
nyeként rendes, lelkésszé választot
ták meg. ’

Diákmulatság az Erzsébet-liget- 
ben augusztus 11-én.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

ELSŐ RÉSZ 5

. A báró kedvesen meghajolt. Az arcán 
valami apró, huncut mosoly suhant át.

— Aranyos vagy Victor l Küldjed a ró
zsákat délután Ötre, szállásomra, az Impe- 
liálba. Egyszer majd viszonzoinl _

— Szót sem érdemel, tiltakozott az őr
nagy és sakktáblát rendelt, hogy a tábornok- 

ital megvívja szokásos napi csatáját.
• ” — Mink pedig nemsokára feltűnés nélkül 

el fogunk lantolni és egy hajnali sétát csi
nálunk a ligetben. Jó lesz Március ? — Kér

dezte halkan a báró.
— Nagyon jó leszl — Kaptam az 

ajánlaton. Tiz perc múlva már kint is voltunk 
az utcán. Az ajtóból lopva visszanézve észre
vettük, hogy a sakkozók körül lassan szökni 
készül a társaság. Csak Brenner főhadnagy 
énekelte félhangon.acigányletompitott kísérete 
mellett a gazdája kedvenc bosnyák indulóját:

„Masirala, masirala tretá regimenta / ..
Dr Peressy ügyvéd űr pedig — nyug. 

kir. törvényszéki tanácselnök -t- ékes disszer-

HÍREK
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni ̂ szolgálatot augusztus hóban 
idősb Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

Evang. istentisztelet Vasárnap az ótemp
lomban tót, 10 órától magyar, az újtemplomban 
tótnyelvű istentisztelet.

Róm. kát istentisztelet Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakor litánia. szent
beszéd.

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

Hímen. Komlósi Ilona (Szeged) és Nagy 
Lajos-István dr (Szarvas) augusztus hó 4-én 
délelőtt 11 órakor tartják esküvőjüket Buda
pesten a Deák téri ev. templomban.

Eljegyzés. Incze Pál községi tisztviselő 
és Simkovics Erzsébet jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Névmagyarosítások. Neumann Gabriella, 
Ilona és Lajos nevüket belügyminiszteri en
gedéllyel „Nádor̂ -ra változtatták.

Cim- és jellegadományozás. A földműve
lésügyi miniszter' Ehmann Jenő gazdasági 
tanintézeti titkárnak 1934. évi július 1-től kez
dődően a miniszteri számtanácsosi címet és 
jelleget adományozta.

Frontharcos vacsora lesz szombaton. Az
Országos Frontharcos Szövetség helyi alaku
lata szombaton este a Polgári Körben Tóth 
Pál dr országgyűlési képviselő és Aszódi 
Imre dr vezető járásbiró diszelnökké történt 
megválasztása alkalmából vacsorát rendér.' 
A bajtársakat, barátaikat és érdeklődőket 
ezűtpn is meghívja az elnökség.

Előléptetés á tanttónöképző-intézetben. A

kultuszminiszter július 1-től Tömörkényi De
zső tanárt a VI. fizetési osztály 3 fokozatába. 
Vitéz Szomjas Frigyes tanárt a VII. fizetési 
osztály 1 fokozatába. Veress Amália dr ta
nárnőt a VIII. fizetési osztály 2 fokozatába 
léptette elő.

tádóba kezdett az angol és a magyar ma
gánjog és bírósági szervezet közötti hason
lóságokról és különbségekről. Minthogy azon
ban senkisem hallgatott rá, sőt a cinikus 
kárbecslő nem átallotta nyíltan az arcába 
ásítani: indignálódva hátrahúzla á székét és 
megvelőleg elhallgatott.

Borotvált buldog arcával úgy fested 
mint egy megsértett angol barrister!

H ajuU  séta 
Elindultunk.•
A kávéház füstje és pora után táguló 

tüdővel szívtuk a ‘ platánsor alatt az ozondús 
hajnali levegőt. A báró szemlátomást elfő- 
gódva nézegetett jobbra-balra. Élvezte az ő 
rég nem látott kedves városának fejlődését, 
szépülését. A kertek alatt egy hangos pity- 
palatty és egy párjahivó sárgarigó már vidám 
hangversenybe kezdtek. A sürgönydrótról egy 
pár frisshangú fecske felelgetett nekik.

Az uccaseprők már munkában voltak 
és kedélyesen kiabállak át egymásnak.

A báró felrezzent álmodozásából és az 
ő szokott közvetlen modorában hálbabökött 
az öklével, majd belémkarolt:

— No, Március Ham, te úgyis afféle 
Intim Pista vagy és mint hírlapíró, állítólag

Augusztus. 5-én lesz a szentétomyai ev. 

lelkészválasztás. A szentetomyai ev. egyház- 
községnél üresedésben lévő lelkészi állást 
vasárnap, áugusztus 5-én töltik be.

Méteres uborka termett Kecel községben 

Antoni .Sándor gazda kertjének ritka látvá
nyossága van. A gazdának egy uborkatőjén 
egyméteres uborkák termeltek.

Holtkörös-bajnokság. A Holtkörös-bajnok- 
ságot á Békésszentandrás—Szarvas közötti
7 és fél km-es szakaszra a folyó évben 
augusztus 15. napjára irta ki a MUSz. Táv
úszóink már szorgalmasan treníroznak is. 
Felhívjuk Szarvas és vidékének távúszóit, 
hogy akik a tréningeken résztvenni és a 
versenyre .nevezni óhajtanak, mielőbb jelent
kezzenek a Levente-irodában, vagy a Dr 
Melis-strandon az úszószakosztály vezető
ségénél.

Tanítót választ a róm. kát egyház. Arról 

értesülünk, hogy a szarvasi. római katolikus 
egyháza Kálló Gyula nvugalombavonulásával 
megüresedett tanítói állást az őszre betölti. 
A választás valószínűleg augusztus végén 
lesz. Az újonnan, megválasztott tanitó a IV. 
kerületi iskolába Privler Pál helyére megy. 
Privler Pál pedig a piactéri iskolában veszi 
át Kálló Gyula volt osztályait.

Tisztviselői előléptetések. A kultuszmi
niszter Holéczy Mária áll. elemi iskolai taní
tónőt a VII. fizetési osztályba, a pénzügy- 
miniszter Melis Mátyás és Such Gusztáv ál
lampénztári főtiszteknek az állampénztári ta
nácsosi címet és jelleget adományozta.

Hirtelen halál a Körös-parton. Kedden 
délután a Körös partján meghalt Nyers Ká
roly 34 éves. jónevű szarvasi cipész. Fürdés
közben rosszul érezte magát, s ezért vízből 
a partra stfetett. Amint lábaszilérdfalöjt ért 
összeesett és azonnal meghalt. Orvosi meg
állapítás szerint szivbénulás ölte meg.

I t o g í o ^ A t *
100 7.-ig
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szAJvizessencla.
jól értesült is vagy. Én pedig nem sokat tudok 
az itteni dolgokról, mióta búcsút mondottam 
a kapufélfátoknak.’Hát gyere és pletykálj 
nekem egy kicsit. Nálad egy kis indiszkiécló 
úgysem oszt, vagy szoroz — tette hozzá 
szelíd maliciéval.

Éreztem, hogy a fejem búbjáig elvörösö
döm, mert megint csak az ellopott és indiszkré
tül felhasznált naplóra kellett gondolnom.

A báró azonban észrevette zavaromat, 
és mielőtt csak egy szó választ is hápog- 
hdltam volna, harsányan felkacagott és meg
rázott. mint Krisztus a vargát.

— Nézd., gyerek! Egyszer s minden
korra: a naplóügy örökre le van tárgyalva. 
Hidd el, már nyoma sincs emiatt a szivem
ben semmi fullánknak. Azl is tudom, hogy 
mit akarsz még mondani. A naplót vissza 
akarod adni a jogos tulajdonosának. Tudod 
mit ? Ne add vissza, őrizd meg kedves em
lékül. Szívből megbocsátom a bűnödet, mert 
abból reám. a Sors különös gondviselése 
folytán csakis jó származóit. Egyszer majd 
el fogom mondani. Most pedig ismétlem: 
plelykálj kicsit nekem az itteni dolgokról és 
viszonyokról. Fontos, hogy ne maradjak tájé* 
kozatlanf (Folyl. köv.)
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Nagyszabású közmunkák megindítása várható
Békés vármegyében

Rendkívüli megyegyűlés volt pénteken

ősz előtt
Aranyfalomb, pipacsvirág,
Mondjátok, miért fáj úgy nekünk,
Hogy elmegyünk ?

Miért fáj, hogy holnap kőd suhog 
És mollzenéuel hull a hó:
Az altató.

Ma cseng, vakít a dal, a fény,
Holnap fekete rém kisért...
Miéri?. .. M iért?...

Szívembe száz muzsika tép;
Ogy fáj, hogy még a nyár becéz,
S ömlik a méz.

Valami cseng : virágos nyár 
A hattyúdalt énekeled...
. . . Isten Veled I .. .

IQ . Ze rin vá ry  S zilárd

Halálos lóÚ8ztatás. Pénteken a déli órák
ban futótűzként terjedt el községünkben an
nak hire, hogy Búzás János 18 éves béres
legény lóúsztatásközben belefulladt a Körösbe. 
A befulladás körülményeit a csendőrség a 
fennálló adatokból most már tisztázta. Búzás 
János, Kiszely György szarvasi gazdálkodó 
bérese, gazdája engedélye nélkül a „Mária"- 
malom melletti lóúsztatóban megfürdette gaz
dája lovait. A lovakat fürdetés után elvezet
tette s ő még tovább maradt fürödni. Az 
úszni nem tudó fiatal béres valószínűleg 
túlmerészen a mélyebb vízbe gázolt s annak 
szerencsétlen áldozata lett. Hulláját hosz- 
szas keresés után keritőhálóval fogták ki 
szombaton hajnalban.

Tábortűz. A Leventeegyesület „Atléta“- 
szakasza Bankó Sándor oktqfó táborparancs- 
noksága mellett egyheti táborozását vasárnap 
este tábortűz keretében zárta be. A délutáni 
órákban kivonult az 584. számú „Gábor Áron" 
cserkészcsapat Krón Ferenc parancsnok ve
zetésével. Megérkezés után harcászati gya
korlatot végeztek cserkészek és leventék
20—20 létszámmal. Este tábortűz mellett 
Bankó Sándor megnyitót mondott, majd 
nagyon szép sikert ért el a vendégszereplő 
cserkészcsapat, sok tapsot aratott a leventék 
között szereplő két 180-as cserkész is. 
Nagyszámú közönség vidám hangulatban 
indult vissza a városba.

Kárpitosbutort és lakásberendezést, meg

bízhatót. olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban. Békéscsaba. Andrássy ut 25. vásá
rolhatunk.

Súlyos szerencsélenség
a K flröi szabályozási munkálatoknál

Kedden újból felbúgtak a mentőautó 
szírinél jelezve, hogy egy súlyosan sérült 
embertánunk életének a megmentéséről 
van szó.

A súlyos kimenetelű szerencsétlenség a 
Körös-szabályozási munkálatoknál történt. 
Az áldozat Paulovics János IV. külkerület, 
505. szám alatti szarvasi lakos, földmunkás. 
Munkaközben oly hatalmas földtömeg sza
kadt rá, hogy teljesen elborította. Munkástár- 
sai rögtön a szerencsétlenség színhelyére si
ettek. s igyekeztek öt a lehető leggyorsabban 
kiszabadítani életveszélyes helyzetéből.

Mielőtt a rászakadt földtömeget lehány
ták volna róla, telefonáltak a mentőautóért.

A kiszabadított Paulovicsot a mentő
autó orvosa megvizsgálta, s megállapította, 
hogy Paulovics jobbcombja két helyen el
tört és Jobboldali 3 bordája összezúzódott.

Súlyos sérüléseivel a gyulai kórházba 
szállították, ahol kezelését még a keddi nap 
folyamán megkezdték.

Békés vármegye törvényhatóságát 27-ére 
rendkívüli közgyűlésre hívták össze a halaszt
hatatlan közmunkák megindítása ügyében.

A rendkívüli megyegyűlés 10 órakor 
kezdődött. A gyűlés iránt gyenge érdeklődés 
nyilvánult meg, amely azonban a hozzá
szólások révén egyre fokozódott.

Napirend előtt Kovássy Albert szólalt 
fel Barthou franeia 'külügyminiszter történe- 
lemhamisitása ellen emelt szót. Felelevenítette 
azokat a napokat, amelyeken. Barthou az 
egész ország előtt aljas kijelentéseit tette és 
amelyekért az egész prszág felemelte tilta
kozó szavát. . :

Á megyegyűlés helyesléssel fogadta 
Kovássy szavait és egyhangúan elhatározta 
tiltakozását a történelemhamisitás ellen.

Ezután Tildy Zoltán szólalt fel. Pártja 
nevében is hozzájárult az előtte szólóhoz, 
majd a Sárrét lakosságának nehéz helyzetét 
ismertette. Sürgette a közmunkák megindítását.

Fáy főispán Tildynek adott válaszában 
kijelentette, hogy teljesen átérzi az aszály
sújtotta vidékek rossz helyzetéi. Minden 
lehetőséget elkövet a helyzet javítása érde
kében. amire különben úgy a földművelési, 
mint a kereskedelemügyi miniszter is ígére
tet tett.

A közmunkák megindítása során — 
mondotta — mintegy. négy-ötezer olyan csa
lád jut kenyérhez, amelyek az aratási és 
cséplési munkálatoknál nem keresgették meg 
kenyerüket. Gondoskodni akarunk nehéz

helyzetbe jutott testvéreink megsegítéséről.
Pánczél József főjegyző ismertette a 

vármegye útépítésének ügyét. A Békéscsaba— 
Kétegyháza közötti kövesút kétkilométeres 
szakaszának megépítése ügyében támadt he
vesebb vita, amelyben Gyökösi János dr és 
Csulik János vettek részt. Mindketten a 
Danubia Rt. olcsóbb ajánlata mellett foglaltak 
állást a kisgyűlés előterjesztésével szemben, 
amely viszont a Magyar Útépítő Rt. ajánlatát 
javasolta elfogadásra. Végül is szavazásra 
került a sor, amely szerint 47 szavazattal 27 
ellenében úgy határoztak, hogy az útépítésre 
a Magyar Útépítő Rt. ajánlatát fogadják el. 
Hír szerint a határozatot megfellebbezik, ami 
csak késleltetné a munkálatok megindítását.

Az öcsödi Körös-hid építésénél a vas
betonmunkát Lipták János békéscsabai építő
mester, a kiskőmunkát pedig Máté György 
békéscsabai kövezőmester kapta. A híd festési 
munkálatait gyulai iparosok végzik.

Elfogadták a vármegyei háztartási alap 
1933. évi költségvetésében inségmunkékra 
engedményezett 86222 pengő elszámolását.

A „Kárpát“-cserké8zcsapat nyári táboro

zása. A gimnáziumi 180. számú „Kárpát “ 
cserkészcsapat nyári táborozását augusztus 
3—8-ig rendezi meg az Élőkörös partján a 
zsilip tájékán. Vasárnap, augusztus 5-én este 
nagy tábortüzei rendez a csapat, erre a 
nagyközönséget is szeretettel meghívja a 
parancsnokság.

Elsőrendű, sajáttermésű különféle

38 filléres árban már literenként is kapható

RADVÁNY BÉLÁNÁL Szarvason,
I. kerített Banka Gyula utca 110. sxám alatt.



Rozsda« poloska, megszorulás
Hérom csapás, ami ellen nincs, orvos

ság.. Mit csinálnak az emberorvosok, ha bi
zonyos betegségek ellenszerét még nem ta
lálták meg? Lehetőség szerint megelőzik a 
betegséget. Kolera, pestis, bélpoklosság ellen, 
ha mér fellépett, nincs orvosság, de meg
előzni megfelelő rendszabályokkal jól lehet, 
amit bizonyit az is, hogy még a világháború 
alatt sem lépett fel ily borzasztó ragály.

Meglehet-e előzni a rozsdát, a poloska- 
kárt, a megszorulást ? Épp az elmúlt eszten
dők mutatták, hogy lehet. Az 1932-es rozs
daévben alig szenvedtek a rozsdától a szu- 
perfoszfáttai műtrágyázott búzák, a két 
poloskaév tanulsága is az, hogy a szuper- 
foszfátozott búzák kevesebbet szenvedtek 
az alattomos bogártól, s a szuperfoszfáttal 
vetett búza sem szorult meg két esztendővel 
ezelőtt. Miért?

A szuperfoszfátnak amellett, hogy a 
szemtermés minőségét javilja, a mennyiségét 
jövedelmezően növeli, meg Van az a meg
becsülhetetlen hatása is, hogy . a búza (és 
egyéb növények) beérését sietteti. 7—14 
nappal érik előbb a szuperfoszfáttal műtrá
gyázott búza és igy kinő a rozsda a poloska 
foga alól, rendszerint telt, érett a szeme már 
akkor, amikor a hazánkban szokásos hirtelen 
meleg beköszönt, aminek az eredménye az, 
hogy a szuperfoszfátozott búza már nem 
szorulhat meg, mig a műtrágyázatlan búzá
nál gyakori -az aszott, zsugorodott szem.
MMMMMrtMWMMrtrtMVMAAMWMrtMAAA

Ebben az évben is lesz
»Állami olcsó ruházati akció«

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
felhívja érdekeltségének figyelmét arra, hogy 
a múlt évben rendszeresített olcsó ruházati 
akciót a m. kir. földművelésügyi miniszter a 
folyó évben is megismétli. Az akció sikeres 
lebonyolítása érdekében az akciószövetek 
előállításával foglalkozó textilgyárákkal meg
állapodást létesített oly irányban, hogy da
cára az időközben bekövetkezett nyersanyag 
drágulásnak, a múlt évi akcióban szereplő 
árukat, lényegtelen változásoktól eltekintve, 
ugyanazokban a minőségekben és változat
lan árakon bocsássák az akció rendelkezésére.

Az akdó keretében forgalomba hozható 
áruk minősége és ár-adatait az alábbiakban 
közöljük: ■

Férfi felsőruhának való posztó sötétkék 
és fekete színben 6'35 P-s. bekecsszövet 
sötétszürke és barna színekben 4*83 P-s, 
nadrágszövet 104 P-s, nyers pamutszövet 
49 filléres, fehérített pamutszövet 63 filléres, 
sima festett pamutszövet 69 filléres fogyasztói 
áron kerül forgalomba.

Ezeken az árakon felül a vevőnek sem
mit sem kell fizetnie, ha az árut készpénz
zel fizeti és elszállításáról maga gondoskodik. 
A felsorolt áruk ismertetőjele a felsőruhának 
való posztón, valamint a bekecs* és nadrág- 
szöveteken „Állami olcsó ruhaakdó" szö
vegű bélyegző, a nyers és fehérített pamut
szöveteken az áru egyik szélén végigbeszőtt 
piros-fehéi-zöld színű szegély, a festett pa
mutszöveteknél pedig „Állami olcsó ruhaak- 
ció“ szövegű szegélynyomás és bélyegzés.

Magyarország 
legolcsóbb internálasa

a csongrádi állami Szent Imre-reálgimnázium 
fiúintemátusa. Kétholdas oark közepén fek
szik. Kitűnő házikoszt. Állandó orvosi fel
ügyelet. A tanulók intézeti tanárok felügyelete 
alatt és segítsége mellett készülnek másnapi 
leckéikre. Szabad időben sportolás. A tartás- 
dij havi 50 pengő, melyből a

tisztviselők gyermekei 10 százalékos 
kedvezményt kapnak.

Ebben az összegben bennfoglaltatik a koszt, 
a lakás, a mosás dija, úgyszintén az orvosi 
dij. Semmiféle különszámla nincs. Részletes 
tájékoztatót küld az állami reálgimnázium 
igazgatósága, Csongréd.

Diákmulátság 11-én
A szarvasi tanulóifjúság fáradságot nem 

kiméivé buzgólkodik,, högy az Erzsébet-liget- 
ben augusztus 11-éri I megtartandó táncmulat* 
ságát élőkészitse. Ezen előkészületek máris 
olyan nagy érdeklődést' Váltottak ki a kö
zönség körében, hogy ezáltal nemcsak a 
helyi, hanem a környékbeli összes táncoso
kat sikerült mozgósítani. Éjfélkor a rendező
ség azzal kedveskedik a közönségnek; hogy 
egy élő kismalacot fog kisorsolni, melyre a 
személy- és családjegyek sorsjegyül szolgál
nak A plakátokon kivül a rendezőség külön 
meghívókat nem bocsátott ki, miért is ezúton 
tisztelettel hívja meg:és szeretettel várja az 
ifjúság barátait, pártfogóit s az iskola volt 
diákjait.

Aki tehát jól akar szórakozni, s egy 
felejthetetlen éjszaka emlékét óhajtja elköny
velni, s azonfelül egy. kismalacot is szándé
kozik nyerni, annak feltétlenül olt kell lennie I

A viszontlátásra augusztus 11-én I

Hogyan védekezhetünk 
az uzsora ellen?

Mily esetben büntetik meg 
az uzsorást?

Megbüntetik, ha a kiuzsorázottnak pénzt, 
terményt, vagy más ingóságot adott előre 
uzsoraszerződés alapján.

Mit tehet a  kluzsorázott, ha az 
uzsorás büntetés a lá esik ?
Ilyenkor a kiuziorázott a kir. ügyész

ségen, a járásbíróságon, a községi elöljáró
ságnál, a rendőrségnél, vagy a csendőrség-: 
nél feljelentést tehet., Egyúttal a büntető el
járásban érvényesítheti a követelni valóit is.

Az, aki az uzsorástól átveszi a  
követelést, mikor esik büntetés a lá  ?

Ha tudja annak körülményeit, különö
sen azt, hogy valaki! azzal kiuzsoráztak és 
a követelést mégis érvényesíti, bepereli; kö
veteli. vagy másra átruházza (átadja, áten
gedi), vagy biztosítékot szerez rá (kezességet 
vállaltat, a telekkönyvbe bekebelezteti).

Mit tehet a  kluzsorázott, ha az 
uzsorás már ő ellene bírói Ítéletet 

is szerzett ?
Keresetet indíthat perújításra, vagy ha 

az ítéletet választott bíróság hozta, a válasz
tott bíróság határozatának érvénytelenítésére.

Mit tehet a kfüzsorázott, h a  az 
uzsorás végrehajtást vezet ellene?

A végrehajtást elrendelő bíróságnál 8 
nap alatt kérheti a végrehajtás felfüggesztését. 
Elő kell adnia és mindjárt valószínűvé kell 
tennie, miért tartja ő uzsorának a hitelező 
eljárását. Ha a bíróság csakugyan felfüggészti 
a végrehajtást, 30 nap alatt perújitási kere
setet kell támasztania. De azt, aki igazi ok 
nélkül, csak azért kéri hogy a végrehajtásnál 
időt nyerjen, a bíróság 1000 pengőig terjed
hető pénzbírsággal bünteti.

Ki k&t kizsákmányoló ügyletet ?
Aki olyan személlyel szerződik, akit ki 

lehet uzsorázni, még pedig úgy, hogy ő. vagy 
helyette más ingyen előnyhöz, vagy feltűnően

nagy nyereséghez 'jut, a másik f$l pedig erő
sen károsodik. Ahhoz, *högy • kizsákmá
nyoló legyen az ügylet nem kell, hogy a ki
zsákmányoló előre adjon valamit. Ilyen szer
ződést akkor is lehet kötni, ha a maga szol
gáltatását mindenik érdekelt rögtön teljesíti, 
vagy éppén a kizsákmányoló teljesít előre. 
Például a vevő. kihasználva az eladó meg
szorult helyzetét 200 P-ért megveszi lovát, 
mely 1000 P-t megér.

Mit tehet az, aki á  m aga kárára 
kizsákmányoló ügyletbe ment bele ?

Vitathatja, hogy az ügylet semmis. Ezért 
egy év alatt pert indíthat, ha pedig a másik 
perli őt be, bármikor felhozhatja, hogy ki* 
zsákmányolás történt és ezért az ügylet nem 
érvényes.

Milyen kedvezményt kérhet a  
kizsákmányolt ?

Ha tartozik is visszatéríteni, amit meg
kapott a kizsákmányolótói, de a bíróságtól 
halasztást kérhet, vagy. pedig részletfizetést.

Szombaton kezdődnek a szegedi szabadtéri 

játékok. Lázas készülődés, imponáló lelkesé- 
dés uralkodik Szegeden. Az egész város ha
tártalan bizalommal készül a szombaton 
kezdődő szegedi szabadtéri játékokra. Hét 
előadáson keresztül, augusztus 4., 5., 6., 11.,
12., 14. és 15. napjain mulatják be á ma 
már világhírű szegedi Dómtéren „Az ember 
tragédiáját”. Világviszonylatban is esemény* 
számba megy „Az ember tragédiája" szegedi 
előadása. Az augusztus 4-iki bemutató élő
adásra Európának minden részéből bejeién- 
tették megjelenésüket az irodalmi és színházi 
világ reprezentánsai. A szegedi szabadtéri 
játékokra augusztus 4—7-ig és 11—16-íg 
félárú kedvezménnyel lehet Szegedre utaziíi. 
Miután többirányú érdeklődés'érkezett hoz
zánk a szegedi, szabadtéri játékok hélyáraira 
vonatkozólag, az alábbiakban közöljük „Az 
ember tragédiája" előadásának helyárait: 
zenekari ülés 7, páholyszék 6, zsöllye 5, kör
szék 4, I. hely 3,1 .-rendű zártszék 2, ll.-r ĵidű 
zártszék 1*50 P, állóhely 80 fillér.

Kedvezményes vasúti igazolványok. Szegedre 
a „Madách-hét“-re 50 százalékos kedvezmény, 
igazolvány érvényes augusztus 4-től 17-ig.áta
2 pengő.. Miskolcra a „Miskolci-hét“-re .50 
százalékos kedvezmény, igazolvány érvényes 
augusztus 3-tól .14-ig, ára 1*20 pengő. Az 
igazolványok kaphatók Andermarmál. aki 
szívesen ád felvilágosítást az érdeklődőknek.

Egy orvhalász ' bűnjele. A rendőrségén 

egy kézikoffer fekszik gazdátlanul az egyik 
sarokban. Története után tudakozódva; * kide
rült. hogy egy a halőrök áltál - megfutamított 
orvhalász hátrahagyott holmija. Bizonyévá 
a büntetéstől váló félelmében, futásban ke- 
resve a menedéket, a csekély értékű, koffer 
miatt nem akarta kockáztatni az elménfckü- 
lés sikerét.

Használt tankönyveket
legmagasabb áron vesz, illetve becserél 

NAGY SÁNDOR könyvkereskedő 
(a Gimnázium közelében.)

ankönyveket már most

jegyeztessen elöl



Második gyógyszertárt állítanak fel Öcsö
dön. A napokban érkezett a vármegyéhez 
Öcsöd község képviselőtestületének azon ha
tározd a, amelyben a községben egy máso
dik gyógyszertár felállítását határozta el.

Az 584. sz. Gábor Áron cserkészcsapat 
őszre új őrsöket szervez. Községünk valamennyi 
polgára előtt ismeretes az a munka, mellyel 
a cserkészet nemesebb s erkölcsösebb, em- 
berebb embert és magyarabb magyart nevel. 
Harminc-harmincöt tagot számláló kissereg 
az iparoscserkészcsapat, de a fiúk közös 
szelleme, lelkiközössége, s összetartása erőssé, 
eggyé kovácsolja a magábavéve gyenge 
fiúsereget. A munka szépen halad előre s 
az az eszme vetődött fel, hogy ebben a 
munkában minél több iparos fiú vegyen 
részt, minél többen nyerjenek lelkinevelést. 
Ezért a cserkészcsapat az őszre 15—20 iparos 
fiút vesz fel tagjai közé, akik Krón Ferenc 
parancsnoknál felvételre már jelentkezhetnek. 
Korhatár nincs.

Az Alföldkutató Bizottság nagygyűlése. Az 
Alföld életére nézve nagyjelentőségű megol
dás színhelye lesz augusztusban Szeged. A 
Szegedi Alföldkutató Bizottság augusztus 11. 
és 12-én nagygyűlést tart. Ezen a nagygyű
lésen az Alföld összes gyakorlati kérdései 
megvitatásra kerülnek és a bizottság mun
kássága kiterjeszkedik a gyakorlati kérdések 
megoldására is. Rendkívül nagy érdeklődés 
nyilvánul meg az Alföldkutató Bizottság 
gyűlése iránt, amelyen részlvesznek az al
földi városok főispánjai, alispánjai, törvény- 
hatóságainak kiküldöttei, a községek vezetői 
és mindazok, akik az Alföld problémáival 
foglalkoznak. _

I R O D A L O M

A Békésvármegyei Népművelési Bizottság 
IL évkönyve

Az Iskolánkivüli Népművelési Bizottsái 
működésének tizenharmadik évfordulója al
kalmából díszes kiállítású évköriyben számol 
be eddigi eredményeiről, s jövő célkitűzései
nek keretét megismerteti a közönséggel. Meg
ismerjük az évkönyvből azt a küzdelmet, 
melyet 13 év óta folytat a bizottság a nép
művelés érdekében. Az évkönyv 150 oldal 
terjedelemben bőven illusztrált, 700 számo
zott példányban hagyta el a sajtót. Elisme
rést szerez ez a mű a magyar iskolánkivüli 
népművelés békésvármegyei harcosainak, 
vezetőinek és fáradhatatlan munkásainak 
egyaránt, akik nemcsak hivatásuk magaslatán 
állnak, hanem országos viszonylatban is 
mintaszerű tevékenységet fejtenek ki a Tantó 
titkár állal szerkesztett évkönyv táblázatainak, 
beszámolóinak és közléseinek tanúsága szerint.
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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:
KOVACSIK PÁL üzletében. 

Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

ségben csak az ország legnagyobb lak- 
berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KflPSTEIH
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út25.
S Z 1 N H A Z

Hatalmas sikereket ér el Deák Lőrinc 
szintársnlata

Már második "hete szórakoztatja Szarvas 
műpártoló közönségét Deák Lőrinc színtár
sulata. Deák Lőrinc társulata várakozáson 
felül kitűnő együttes, s nap-nap után arat 
bombasikereket teltházak előtt.

Szombaton, július 28>án ragyogó elő
adásban hozták szinre Erdélyi Mihály tán
cosoperettjét a „Fehérvári huszárok“-at. A 
pompás felépítésű darabot a társulat kiváló 
erői kitűnően interpretálták. Nagyszerűen 
adta benne Pipere báró komikus alakját Hor
váth Jenő. Mészáros Ági Anikó szerepében 
ragyogó alakítást nyújtott. Eredeti volt Gacsaj 
Pesta szerepében Szabó Ernő, Torma Guszti 
Hárfa Dodót kedvesen alakította.

Vasárnap. 29-én hatalmas sikerrel adta 
elő a társulat Erdélyi Mihály a „Szabad a 
csók“ cimű békebeli katonaopereltjét. Az 
előadott darabban sikereiket gazdagították 
Erdész Irén, Torma Guszti, Mészáros Ági, 
Táncos Mimi, Huszthy Róbert. Szabó Ernő, 
Kőműves Sándor és Kertész Sándor.

Hétfőn, 30-án került szinre a sziniévad 
legjobb színjátéké: Timosa, pompás előadás
ban. A prózai darabot hatalmas érdeklődés 
mellett óriási sikerrel adta a társulat. Ebben 
a darabban kiváló alakításaikkal valódi mű
élvezetet nyújtottak: Kőműves Sándor, Torma 
Guszti. Erdész Irén, Mikes Béla, Táncos 
Mimi és Szabó Ernő

Kedden, 31-én Jakobi Viktor világhírű 
zenéjét élvezhette a közönség Martos Ferenc 
„Sybill" cimű táncosoperettjében. A bonvi- 
ván Mikes Béla Konstantin nagyherceg sze
repében. Torma Guszti Sybill és Huszthy 
Róbert Petrov szerepében csak tetézték ed
digi sikereiket.

Szerdán, augusztus 1-én a „Bál a Sa- 
voyban"cim0 szenzációs operett slágerújdon
ságban Ábrahám Pál zenéjét és a darabot 
művésziesen adták vissza a szereplők.

Csütörtökön, augusztus 2-án bombasi
kerrel. mesés előadásban, a legjobb művé
szek fellépésével került szinre Török Rezső 
táncosoperettje : Csipetke. A társulat ragyogó 
játékából kiemelkedik Deák Lőrinc felejthe
tetlen alakilésa. Beigazolta, hogy nemcsak 
a közönség igényeit jól ismerő igazgató, ha
nem kiváló színművész is. A mindvégig ka
cagtató előadás eddig nem látott előadásban 
mulattatta a közönséget.

H E T I  M Ű S O R :  

Pénteken, aug. 3-én Vigyázat, női szakasz
3 felvonásos bohózat, csak felnőtteknek.

Szombaton, aug. 4-én nagy bemutató, itt 
először, Harmath Imre Tessék beszállni című 
kitűnő operettrevűje 2 részben.

Vasárnap, aug. 5-én délután a Kék Duna 
táncosoperett 3 felvonásban. Este Ábrahám 
Pál: Bál a Savoyban c. remek táncosoperettjét 
ismétlik meg.

Hétfőn, .aug. 6-ón közkívánatra Vulpius: 
Helyet az ifjúságnak nagysikerű vigjátéka.

Kedden, aug. 7-én Vadnai Lajos újdonsága 
Tisztelt ház, zenés komédia.

Szerdán, aug. 3-án Harmath-Szilágyi-Brod- 
szky: Kék lámpás című szenzációs operett.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Rózsa László leánya Éva, 

Kovács János leánya Anna, Bárány Mihály 
fia György, Rafaj János leánya Anna, Mol
nár Márton fia Pál, Dudás István leánya 
Anna, Tusjak Pál leánya Judit, ifj. Szilágyi 
Mihály leánya Erzsébet, Prjevara Mihály le
ánya Mária, Kondacs János leánya Judit, 
Styecz Mihály leánya Judit, ifj. Csicsely Mi
hály fia Mihály, Sinka János fia János, Mi* 
kolay Mihály leánya Anna, Kovács János 
fia Mihály. — Házasságot kötöttek: Vavrek 
Sándor Mihajlovics Honoriéval, Brusznyicki 
János Osgyan Erzsébettel. — Elhaltak: Csonka 
Imre 5 hónapos. Búzás János 18 éves, Ko
lompár István 2 hónapos, Valencsik Mihály 
73 éves, Mészáros Irén 14 napos, Arnóczki 
Mihály 29 napos. Liska János 8 napos, özv. 
Kohút Pálné 38 éves. Nyers Károly 34 éves.

Bolettával már csak 10 napig lehet adót 
fizetni.

Lépfene pusztít községünkben. Községünk 
egész területén fellépett a lépfene. Gazdáink 
lóállományából nap-nap után szedi áldozatait. 
Mindennap 2—3 hullát szállítanak a községi 
hullatelepre. Ajánlatos volna a gazdák részé
ről minden az ezt megelőző óvintézkedéseket 
megtenni.

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Repce .
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Megjelentek a szarvasi középiskolák értesítői
Az ág. hitv. ev. Vajda Pétertgiaumiiim 

értesítője Raskó Kél mán szerkesztesébeiv. 3elent 

meg. A bevezető cikk „Száz év" cimen ez#ko la  

Mezőberényből való áttelepítésének centenénunie 

alkalmából az intézet műltját adja. Majd rész

leges beszámolót találunk a centenáris ünnepség 

lefolyásáról és az intézet hősihalált halt tanulói 

emléktáblájának leleplezéséről. Külön .cikket 

szentel az értesítő a múlt tanév folyamén nyu- 

galo'mbavonuló Saskó Sámuelnek. A tanév.le

folyása zavartalan volt. A  tanév szeptember 15-én 

kezdődőit. A  tanítás az 1924-es tanterv, álapjág 

folyt. A  hazafias és vallásos nevelésre nagy 

gondot fordított a tanári testület. Az ifjúság. Qn- 

lÜlifeéköre, Segélyegylete, Gyámintézete, Györs- 

iróköre. Cserkészcsapata, Sportköre ezévben^is 

működött. Az elmúlt tanévben 325 tanuló véte- 

tgjt feíTkik közül helybeli 205 volt. A  tanulmá- 

eredmény megüti az országos állagot. Az 

nálusi tanulók száma 21 volt. Az érjesitőt 

kdikierű, ízléses kivitelben n Szarvasi Közlöny 1 

nyomdája állilotla elő 92 oldal terjedelemben.

A m. kir. Tessedik Sámuel Középfokú 
Gazdasági Tanintézet értesítője Csabai Kálmán 

szerkesztésében jelent meg. A bevezető értekezés 

rendkívül becses adalokat közöl a szarvasi javított l 

szikes talajok biológiai ismeretéhez. (Közlemény 

a gazdasági tanintézet biológiai laboratóriumául), 

valamint Molnár Béla gazd. tanár „A szántás 

tényleges munkaszükségletét befolyásoló tényezők 

hatása a szántás gazdaságos kivitelére*4 cimen 

ad egy értekezést. Az értesítőben részletes téjé- 

fcoztatést találunk az intézet tanári testületéről 

és alkalmazottairól. A tanévi beszámolóból 

megismerhetjük minden mozzanatában azt a

rendkívül szorgalmas és eredményes munkát, 

amit a tanintézet az elmúlt tanévben végzett. A 

tanulók száma az elmúlt tanévben 102 volt, kik 

közül évvégi vizsgálatot 95 tett. Az értesítőt a 

MüIIer-nyomda állította elő jól sikerült képekkel 

illusztrálva 129 oldal terjedelemben.

Az ev. Tanitónőképzősintézet értesítője 

Kiss Sándor szerkesztésében jelent meg. A meg

nyíló cikk a nyugalombavonuló.Leviusz G. Ernő 

tanárnak mond búcsúszót. A tanév szeptember 

15-én kezdődött. Minden részletre kiterjedő tájé

koztatást találunk az intézet tanári karáról, a 

növendékekről és a gyakorló-iskoláról, az intézet 

vagyonáról, felszereléséről. Az intézet az elmúlt 

évbén is a régi bevált módszerekkel törekedett 

szolgálni a művelt és vallásos magyar úrnő 

nevelését, megállapíthatjuk* az értesítőből, hogy 

eredményesen. A  növendékek száma 152 volt, 

vizsgálatot tett 143. Az értesítőt Borbély Gyula 

kdnyvnyomdája állította elő Mezőtúron 48 oldalon.

A' m. kir. Polgári lányiskola értesítője

fPo“l Samu igazgató szerkesztésében jelent meg. 

értesítő lapjain hű képét látjuk az* intézet 

tanévének. A  bevezető cikk Ormos Olga 

tanárnő május 26-án tarlóit iskolai ünnepélyen 

elmondott beszédét adja „Gondolatok az Anyék- 

napján“ cimen. A tanév szeptember hó 11-én 

kezdődött. Részletes beszámolói találunk a tanári 

testületről, ■ az iskola tanulmányi ügyeiről, a 

rendkívüli tárgyak tanításáról, az osztályfőnöki 

órákról, az állatok és növények védelméről, a 

szülői értekezletekről stb. A növendékek száma 

az elmúlt tanévben 215 volt, vizsgát telt 207. 

Az értesítőt .a Szarvasi Közlöny nyomdája állí

totta elő 40 oldal terjedelemben.

Mi lesz most? Gazdasági válságunk talán 
az idén fogja elérni tetőpontját, amit mi sem 
igazol jobban, mint az, hogy a munkások 
már — nyár 'közepén — munkát kérnek.

A TÜKÖR képes havi folyóirat 
konyvosztályának páratlan kedvezménye 
a SZARVASI KOZLONYelőfizetői részére

Az idei Magyar Könyvnapon ismét hitet tett az or
szág a m a g y a r irodalom mellett. A magyar irodalom 
iránt országszerte megnyilvánult lelkeá^rdeklődést sze
retné viszonozni a TÜKÖR kfpeshavi folyóirat könyv
osztálya, amidőn a művelt i^bgyar közönség minden
felől'hangoztatott kivánságédk páratlan kedvezményt 
ajánl fel a SZARVASI KÖZCÖNY előfizetői részére: 
PINTÉR JENŐ Magyar IfodaJjiJntörténetének háromszáz 
képpel és műmelléklettel ékesített hatalmas két kötetét.

PINTÉR JENŐ neve úgy ragyog a magyar égbolton, 
mint az izzó hazaszeretetnek te a nemzeti .tudomány
nak vezérlő csillaga. Elnöke awlagyar Irodalomtörténeti 
Társaságnak, tagja a Magyar Tudományos Akadémiá
nak, Szent István Akadémiának, Kisfaludy Társaság
nak. Petőfi Társaságnak és még számos irodalmi egye
sületnek. Irodalomtörténeti munkásságával elnyerte a 
Magyar Tudományos Akadémia nagydiját. Magyar Iro
dalomtörténetének képes kiadé&a 400 oldalas kötetben 
tárgyalja nemzeti irodalmunk ^fejlődését a legrégibb 
kezdetektől egészen a 90-es é^ek végéig és 330 olda
las kötetet szentel a mai ma^ar irodalom részletes 
áttekintésének. 7.

PINTÉR JENŐ Magyar Irodalomtörténetének két ter
jedelmes kötele 65 pengőért-került forgalomba, azonban 
a SZARVASI KÖZLÖNY “előíteetői most mindössze 40 
pengőért rendelhetik meg a ^EjKÖR képes havi folyó
irat könyvosztályától, havi 4 pengős részletfizetésre. 
Ez a páratlan kedvezmény 1934. október 31-éig marad 
érvényben.

Szíveskedjék e páratlan kedvezményre való igényét 
a TÜKÖR képes havi folyóirat könyvosztályának 
(Budapest, IV.T Egyetem u. <}.) az alábbi szelvényen 
bejelenteni.
...................  Itt tessék JeVágni I

A TÜKÖR képes havi folyóirat könywsztályának,

i  Budapest.

IV., Egyetem u. 4.

Alulírott, mint a Szarvasi Kö&öny előfizetője, igényt 
tartok az e lapban hirdeted kedvezményre és ezennel 
megrendelem PINTÉR JENŐ Mfty ar Irodalomtörténete 
képes kiadását, két albumalakdíkötetben. több mint 
700 oldalon, 300 képpel és nwroel léklet tel 40 azaz 
negyven pengőért. A vételárat (f szállítástól kezdődően 
egymásután következő 4 pengős havi részletekben 
törleszteni.

Szarvas, 1934. .
$3 '

Név: ...... .............................. .............................-..........

Foglalkozás : ____ _________ .... - ............................

Pontos cim : ....  .....  ......... .........................................

JÓMAGA VISELETŰ RÚT
tanu lónak  fe lv e s z e k

Stefáni Mihály villanyszerelő.

ö n n e k  is s zü k s é g e  van  
egy jó

I
a
\

Nagy raktér uj és használt 
REMINGTON. ROYAL, 
ADLER, IJNDERWOOD 
stb. világipárkás gépekben. 
Ön találni fog tetszésének 
és igényének megfelelőt. 
Tekintse tneg, vagy kérjen 

>t!

Izsák Jakab
M é z ö t u r
Telef^nszám : 59

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvcsi: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könw- ás papirkereskedése, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON- 

DOROSO ĵ Velky Béla lanitó.

• Főutcán III., 213. számú ház eladó. Ér
deklődni lehet III.,[66. szám alatti üzletben.

. Endrődön nagyon forgalmas helyen egy 
újonnan épült adómentes, modern ház eladó; 
amely fogorvosnak^ nagyon alkalmas. Érdek
lődni személyesen,Jvagy Írásban, cim : Tímár 
Imre Endrőd, Kossuth ucca 21.

. Jólfelszerelt, alig;’használt kézimunka elő- 
nyomda eladó IIL.Š387. sz. alatt Csik János 
gépész házában, Ugyanott mindenféle hági; 
bútor eladó._______I _____________________-

\ Üzlethelyisé* azonnalra kiadó, úgy
szintén nagy helyisig műhelynek, vagy rak- 
fórnak. Beliczey útMö.szám. '

IV., számú ház ^sladő, aypxjnalra 
beköltözfető. * - ■.

. Nagyójfc lakást azonnali kivételr^ Vagy K&-Í 
zat megfetelre keresek/ Cim': Áfmeritésiio 

Társulat.f’ V. — :p~

• Helyszűke miatt eladó egy> márkás Jos.>
Schneidefc Wien gyártmányú, acélmcchani- 
káju konéert-zongora. Ár és egyéb feltételek, 
megtudh^pk e lap kiadóhivatalában. 1

• 1., (ZöíBpázsit) 662. sz. lakóház, amely
újonnan épült, örök áron eladó, vagy bérbe 
kiadó, esežfcg földért elcserélhető. Érdeklődők
III., 137. sz5v alatt jelentkezhetnek. ' S

. Özv. Harmati Jánosné piactéri sarokháza 
augusztus l-től bérbeadó. f

. Lakás kiqdó gyermektelen családnak, esef-j 
lég magános nőnek bútorozva is. Érdek-, 
lődni lehet 1, 381 szám alatt. : ̂ c

. Eladó egy kitűnő állapotban lévő karika^ 
hajós Singesr-varrógép. Cim a kiadóhivatálban?

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner E^drénénél Kondoroson. ' '

. Harmónitim eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. aldph________________________________ ‘

. Méret úján férfiingek, női- és gyermek- 
fehérnen.üft legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál, kerület, Arany János u. 169. szí

F»U B L I K A C I Ó

Sárkány Jánosnak Décsen 56 és Sárkány-soron 40 
hold földje eUr vagy bérbe kiadó. Jel. II., 46.

Roszik Mátyásnak e^y 17 soros yelőfiépje eladó. Jel. 
Csabacsüd 104. r * 1

Belopotoczkí Györgynek 30 hold földje Hosszú-soron 
feléből kiadó ; szilfa és akácfa eladó. Jel. IV.. 249.

Bankó János tanyást keres. Jel. I.. 242.
Bankó Zzuzsannrínak Hosszú-soron Tabajdi-féle 12 

hold földje haszonbérbe, vagy feléből kiadó. Jel. II.. 185.
Csicsely Pál IV., 461. sz. háza eladó.
Mezőtúron fellépett t\ sertéspestis.
Kélegyházán augusztus 6-án, Gyomán 10.. 11. és

12-én. Endrődön 18-án lesz az országos vásár meg
tartva.

Szvák György II., 516. számú háza és Rózsáson 3 
hold földje eladó. " ,9~
‘Csicsely Jánosnak 15'hold földje tanyával 

kiadó. Hatház és Hegyesdűlőben 1—»1 ^pótléka 
‘ Benczúr György macózugi kertészétében egy 

bán levő mézpergető eladó.
Molnár Jánosnak 1590 négyszögöl szántója 

Jel. T. III., 25.
50 hold szántóföld eladó. Jel. Dr. Löwy ügyvédnél.-^
Gyurik Györgynek 3 vontató hereszénqge 4s HL 31(V‘ 

sz. háza eladó. ■
Mucha Pálnak 4 hold földje tanyával kiadó. Jel, 

IV.. 377. — ■ - *;í "■ '

feléből
eladó:
jókar-

<;ladóí

256. háza

4̂  kender*

Szrnke György örököseinek IV., 
eladó Jel. T. VII., 159.

özv. Kácser Jánosnénak ótemetői háza, 
földje és diófája q-ként P 1’50-ért eladó.

Az evangélikus egyház augusztus  ̂5-én. ^Éfári 
délelőtt 11 órakor nyúlzugi 3 és ótemetői pótlékon l  
1 hold földjét árverés útján kiadja. ^

5 hold föld tanyával közvetlen a város alatt .— fele 
herés — kiadó. Jel. Dr Készt ügyvédnél. 4.

Litauszki Györgynek Kákán 37 hold földje*' haszoní 
bérbe kiadó. Jel. 1., 71. 1 IW

Greguss Mátyásnak l hold földje lakással eladm 
Jel. T. IV., I0l. J '*■

Endrődi út mellett 25 hold* föld bérbe kiadö. Jel: 
Békésszentandrési Takarékpénztárban. j

Kohút Pólnénak Kákán 8 hold földje kiadó. Jeli
I., 366. 1

özv. Hadadi Lászlónénak öcsödi határban 11 hold 
földje tanyával el-, vagy béárbeSSo. Jel. Szarvas, II., 119- 

Paluska Pálnak VII., 200f*«. alatt 10 hold földje 
haszonbérbe kiadó, szalma, pelyva eladó. Jel. vasári 
naponként IV.. 224. '

Liska Jánosnak Dögösben.2 tatoaztróli* hoUr földje
eladó. Jel. T. IV., 103. » . í  - ’ j

60 hold szántó több részletben is haszonblftbe ki-í 
acfö. Jel. Janúrik Jánosnál’BLr^lRr^Vllgy df^fcíszik 
Mihály ügyvédnél.

Kondacs Pálnak Csipkáreoron levő 20 hold főldj£ 
haszonbérbe, vagy féléből kiadó. Jel. IV., 99", .

Pesti asztalosnál 111., 131. szám alatt egy fölgytafu- 
néros hálószoba bútor eladó. .

Litauszki Jánosnak Ödécsen 17 hold földje feléből 
kiadó. Jel. T. II.. 173.


