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Községi képviselőtestületi közgyűlés
A község jővö évi költségvetését 434.861 P-ben állapították meg

II. Rákóczi Ferenc szobra
Nemrégiben legfelsőbb kéziratot 

kapott Gömbös Gyula miniszterelnök.
Horthy Miklós kormányzó azt irja 

a korményelnöknek, hogy II. Rákóczi 
Ferenc vitézlő fejedelem halálának 
kétszázéves évfordulója alkalmából 
a parlament előtti téren lovas ércszo
borral örökítessék még annak emléke, 
aki Magyarország szabadsága és füg
getlensége érdekében vivott harcaiban 
a hazaszeretetnek, áldozatkészségnek 
és önzetlenségnek annyira nemes 
példáját adta.

A legfelsőbb kézirat alapján Gömbös 
Gyula miniszterelnök felhívást intézett 
a magyar társadalomhoz, amelyben a 
felállítandó szobor céljaira közadako
zásra szólítja fel a nemzetet.

„Magyar Testvéreim !“ — mondja 
a felhívás — adakozzék ki-ki tehetsége 
szerint a dicső emlékezetű vezérlő 
fejedelem szobrára, akinek Isten ne
vében a hazáért és a szabadságért 
jkibontott ősi zászlaja alatt ott volt 
minden feleke^et, minden nemzetiség, 
minden rend és osztály. Áldozzunk 
ina ugyanazzal a testvéri közösséggel 
a múlt hagyományainak és a jövő 
ideáljainak oltárán, hiven a fejedelem 
Jelmondatához: nihilprivatum I

„Félre minden önös érdekkel, mikor 
a nemzet ügyéről van szó!“

A javakorabeli kortársak bizo
nyára élénken emlékeznek még arra 
a napra, amikor odalenn, Rodostóban 
megmozdultak a horpadt sírok és a 
vezérlő fejedelem az ő népével együtt 
hazajött nem lóháton, hanem a lélek- 
nekdiadalmas repülésével. Emlékszünk 
arra a napra, mikor a mi „néhai, édes 
jó urunk, dicsőséges Fejedelmünk, a 
dicsőségben halhatatlan II. Rákóczi 
Ferenc** porladó tetemei megérkeztek 
a rodostói különvonaton.

Nem a halott, hanem az élő Rá
kóczi jött meg akkor. És annak a 
lovasszobornak, melyet most az Or
szágháza elé emel a nemzet, szintén 
az élő Rákóczit kell ábrázolnia. Azt 
a Rákóczit, akinek jelmondatát!,,nihil 
privátom!" — most Gömbös Gyula 
idézi abban az értelemben, hogy 
semmit magunkért, hanem mindent 
egymásért, az egységes nemzetért.

Valóban Rákóczi szobrának az 
egységes nemzetet kell hirdetnie.

Hiszen mi, akik a Duna völgyé
ben most összetörtén élünk az ezer
éves kalászok között, valamennyien 
egymásra vagyunk utalva, Az az egyén, 
aki nem tud harmonikusan beleillesz
kedni ebbe a közösségbe, az bűnt

Szarvas község képviselőtestülete folyó 
évi augusztus hó 25-én a községháza nagy- 
tanácstermében rendes évi közgyűlést tartott 
Dauda Mihály községi biró elnöklete alatt, 
rendkívül gazdag tárgysorozattal, melyből az 
alábbiakat emeljük ki:

A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének fel
olvasása után a főjegyző bejelenti, hogy a 
július havi pénzlárvizsgálatol megejtették és 
mindent rendben találtak. Az 1935. évben 
tartandó képviselő választói névjegyzék ősz- 
szeállitására öt tagú bizottságot küldtek ki. 
A szarvasi orth. izr. Chewra Kadisa Szent 
Egylet kérvényének, melyben a temetkezési 
célokra átengedett földterület tulajdonjogi át
ruházását kéri, helyt adtak és 30 nap múlva 
érdemben is tárgyalás alá kerül. A Békés- 
szentandrási Takarékpénztár R-T-nak megen
gedték, hogy a nála elhelyezett gyámpénz
tári letétet havi 150 P-ős részletekben fizet
hesse vissza. A közpénztár' pénzkészletét, 
valamint a gyám pénztári tőkéket a jövő év
ben a szarvasi Hitelbank RT-nál és a szarvasi 
Takarékpénztár RT-nál hejyezik ki gyümöl- 
csöztetésre. A lejárt ház- és üzlethelyiségek 
újbóli, bérb.eedásáról aklyínt  ̂döntöttek, hogy 
csupán egy évre'ffdjátrln bérbe a jelenlegi 
bérösszegekért. A községi közpénztár 1935. 
évi költségvetését 434.861 P-ben állapították

Békés vármegye igazolóválasztmánya 
kedden ülést tartott, amelyen a szabadságon 
lévő Fáy István dr főispán helyett Vitéz 
Márky Barna dr alispán elnökölt.

Az igazolóválasztmány a május 23-iki 
ülés határozatai ellen beadott fellebbezések, 
továbbá a legtöbb adót fizető törvény hatósági bi
zottsági tagokat választó törv.-hatósági virilisek 
névjegyzékének összeállítása ügyében döntött.

Foglalkozott ezután a bizottság azok
nak a megyebizottsági .tagoknak a kisorsolásá
val,akiknek megbízatása december 31-én lejár.

Megállapította elsősorban is a bizottság 
azt, hogy 168 legtöbb adót fizető törvény- 
hatósági bizottsági tagot választók névjegy
zéke 86,160 P-ős kétszeresen számított adó

követ el a nemzeti egyetemesség 
gondolata ellen.

Ha mindnyájan megértjük Rákóczi 
szavát, akkor a jövőben máskép fog 
történni minden. Csak az egésznek 
egységes, osztatlan akarata változtat
hatja meg a részek sorsát. Az az 
akarat, mely a magyar életközösségben 
egyforma védelmet biztosit mindenki
nek, aki nem akar önző érdekből ár
talmára lenni a közösségnek.

A nagy fejedelem lelke ma már 
a példaadás nagy szimbólumaként 
ragyog a nemzet fölött. * És ez a szim
bólum a belső harc és gyűlölködés 
megszűnését, szervezettségében fegyel
mezett nemzeti társadalmat, termelő

171.749 P-őt 74 százalékos közadóból kíván
ják fedezni. Gyilkos-dűlőben nyitandó köz
dűlő részére a szükséges földterület megvé
telét elhatározta, tekintve, hogy az új dűlő 
megnyitása által a környék lakossága a vá
rosba jövetelnél kb. 5—6 kilométeres út meg
takarítást nyerhet.

A gyámpénztári közös kamatkulcsot a 
jövő évre 4—6 százalékban állapították meg. 
Az elöljáróság jelentette, hogy 20.000 P ka
matmentes államkölcsönt vettek fel. de azt 
a folyó év folyamán vissza kell fizetni.

Tárgysorozaton kivül az Ipartestülel a 
székházával szomszédos községi telekből 
184 négyszögöl átengedését kérte építkezés 
céljaira, 30 nap múlva tárgyalják érdemben. 
Felolvasták Ponyiczky Kálmán volt községi 
mérnök levelét, melyben, a nyugalomba vo
nulása alkalhiával küldött jókivánatokat tar
talmazó és hosszú évtizedeken át kifejtett 
munkásságáért köszönetét mondó képviselő
testületi jegyzőkönyvkivonatot köszöni meg;'

A folyó évi szeptember hó 30-án a 
TESz által rendezendő Nemzeti Munkahéten 
Budapesten az Ugelő-pályán tartandó kor
mányzó előtti elvonulásra Vitéz Biki Nagy

összeggel kezdődik és 689 P-ős, ugyancsak 
kétszeresen számított adóösszeggel végződik. 
A névjegyzékben 504 név szerepel. A törvé
nyes rendelkezések értelmében az összes 
választók 168 megyebizottsági tagot — mint 
ismeretes — ötévenként tizévre választják. Az 
első ötév most telik le és igy a 168 tag felét kerü
letenként az igazolóválasztmány kisorsolja.

A keddi sorsolás alapján Szarvasról Belo- 
potoczky János, ifj.Janúrik Mihály, Súlyán Mi
hály, Demcsák János, Kornidesz Sámuel,Paulik 
Pál, Csicsely Pál, Tóth György, Medvegy 
Mihály; Békésszentandrásról Győri Antal; 
Öcsödről Szabó Ferenc, Molnár Béla; Kon
dorosról Mravik György, Kovacsik István 
megbízatása szűnik meg folyó évi dec. 31-én.'

alkotást és vérkeringést jelent.
A vezérlő fejedelem, akinek lel

kében mindennap felszakadtak a ne
mes magyar nemzet régi sebei és aki 
hosszú bujdosása alatt szivében hor
dozta a magyar bánatot: itt van kö
zöttünk. Tetemei ugyan a tőlünk elra
bolt földben nyugszanak, de az a lo
vasszobor, melynek felállítását még a 
nagy fejedelem hivatalos politikai re
habilitálásának emlékünnepén elhatá
roztak és most végre valósággá válik, 
azt fogja hirdetni, hogyha eddig küz
döttünk az egységes Magyarországért, 
most az új honfoglalás történelmi fel
adatának megoldása előtt nem rogy
hatunk össze.

Imre és Dauda Mihály vezetésévet égy tíz
tagú bizottságot küld a község.

A közgyűlés délután 2 órakor ért vé- 
,meg; erre a fedezet 263.112 P, a hiányzó get Dauda Mihály biró zárószavaival. ..

Nyolcvannégy megyebizottsági tagnak szűnik meg 
a megbízatása december 31-én 

A legközelebbi közgyűlés dönt az új tagok m egválasztásának Időpontjáról



H Í R E K
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni szolgálatot szeptember hóban 
Dr Szemző Imre gyógyszertára végzi.

Evang. istentisztelet. Vasárnap az ótemp
lomban tót, 10 órától magyar, az újtemplom
ban magyarnyelvű 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,

Tanitó választás. A szarvasi róm. kát. 
^egyházközség elemi iskoláinak gondnoksága 
és iskolaszéke vasárnap, augusztus 26*án 
töltötte be a Privler Pál tanitó áthelyezésé
vel megüresedett IV. kér. elemi iskola tanítói 
izékét. A sok pályázó közül Hegyi Józsefre 
esett a választók túlnyomó szavazata. Az új 
kiváló tanerő munkájához Isten áldását és 
sok sikert kívánunk.

A Szarvasi Stefánia közgyűlése. Az Or
szágos Stefánia Szövetség Szarvasi Fiókjá
nak vezetősége, a helybeli anya- és csecse- 
mővédő Otthon ezévi rendes közgyűlésére, 
mely szeptember 1-én délután 5 órakor az 
intézet Szent István uccai székházában lesz, 
ezúton hivja meg Szarvas város összes hi
vatalait, egyesületeit és közönségét. A gyű
lést özv. báró Benz Ottóné, született gróf 
Csáky Ilona vezeti. A tárgysorozaton szere
pel az intézet igazgatójának és ügyvezető fő
orvosának jelentésén kivül azok is, melyek 
az anya- és csecsemővédő otthon elmúlt évi 
működéséről számolnak be, a szövetség 
jövő évi költségvetése, programja és új cél
kitűzései : egy napközi otthon felállításának 

a terve.

Névmagyarosítások. Brachna Ilona, Etel 
és Zsuzsanna „Bánhidi“-ra, Cziglédszki Já
nos „Csongrádiéra, KraussJenő „Marjaidra 
változtál Iák nevüket.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS
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Az Ányos kerti öregfák alatt

Májusvégi délután egynegyed 6 óra.
Október báró szállóbeli szobájában ül.
A szoba csupa rózsaillat, de rózsa se

hol sem látható.
A báró egy naplóféle vaskos füzet fölé 

hajolva, elmerülve ül az asztalnál. Itt-ott 
ezüstbe csillanó, sötét gesztenyeszinű fürtjei 
hullámosán omlanak homlokára és írásköz- 
ben minduntalan hátrasimitja őket.

Ebben a pillanatban, mikor kilessük őt, 
éppen,a következő sorokat véli papírra:

Újra itt vagyok ebben a régi, kedves 
városban, honnan ezelőtt hat évvel egy gyó
gyíthatatlannak hitt. ,mély lelki sebbel ván
szorogtam világgá. Úgy látszik, én mindent 
kibírok, mert kigyógyultam. Arianna emléke 
ma már csak egy poetikus és nem is szo
morú emlék. Azóta egy tragikusabb szerel
men is keresztülestem, amire még vissza
gondolni sem szeretek, most, amikor litáni 
erőfeszítéssel talán ebből is kigyógyulok. 
Igen, csak a férfigőg és a revánsvágy tartott 
életben, mert magam is hihetetlennek tartot
tam, hogyha egy nő mind a húsz éleB kör
mével úgy belevájta magát egy férfi szivébe, 
mint Lucy áz enyémbe, akkor azt a nőt úgy 
ki lehessen onnan tépni, hogy az a bolond 
féríisziv ne vérezzen el.

A Nemzeti Egység gyűlése. A Nemzeti 
Egység Szarvasi -Kerületének választmánya 
vasárnap, augusztus 26-án délután a Polgári 
Kör helyiségeiben tartotta meg augusztus 
havi rendes összejöveteléi, melyen dr Tóth 
Pál országgyűlési képviselő, dr Schauer Gá
bor főszolgabíró és dr Fayl Gyula várme
gyei titkár is megjelentek. Utóbbi ugyanezen 
a napon a békésszentandrási szervezetet is 
meglátogatta és az esti vonattal Gyomára 
utazott.

Új angol-magyar és magyar-angol szótár.
A napokban jelenik- meg az utóbbi évek leg- 
nagyobbszerű és méreteiben, alaposságában 
páratlan idegennyelvű szótára dr Blanár Imre 
fővárosi kir. törvényszéki hites tolmács 15 
évi fáradságos munkájának eredménye gya
nánt. Kapható, illetve megrendelhető Nagy' 
Sándor könyvkeréskedőnél. Szarvason.

Dalárdák kirándulása a Köröshöz. Vasár
nap a Szarvasi Dalkar és a Mezőtúri Iparos 
Dalkar nagyon jól sikerült együttes kirándu
lást rendeztek a halásztelki Köröshöz, ame
lyen a vendégekkel együtt, mintegy 150-en 
vettek részt. A dalárdák szép dalszámokkal 
szórakoztatták az érdeklődő közönséget és 
önmagukat, majd meleg szívvel köszöntötték ' 
fel Podani Samut, a Szarvasi Dalkar közsze
retetben álló, érdemes alelnökét névünnepe 
alkalmából. A mezőtúriak nevében Münich 
Ödön, a Mezőtúri Iparos Dalárda ügyvezető 
elnöke mondott őszintehangú és emelkedett 
beszédet, a Szarvasi Dalkar tagjai és a dal
barátok nevében Rohoska Géza karigazgató 
és Orosz Iván köszöntötték fel Podani Sa
mut. Az esti órákig a legkellemesebb hangu
latban szórakoztak  ̂az összegyűlt vikendezők.

Javitó-képesitővizsga a gazd. tanintézetben.
A gazdasági tanintézetben a javitó-képesitő- 
vizsgálatot szombaton tartják meg. A földmű
velésügyi miniszter Czvetkovics Ferenc dr 
miniszteri tanácsost küldte ki a vizsga elnö
kévé. A vizsgálatra jelentkezett összesen 6 
növendék.

Villanyszerelést és javítást vál
lal BAKOS.

No lássa Lucy, -én ezt a kétségbeesett 
operációt hajtottam végre magamon kétszer 
is. Egy sötét, ködös novemberi estén és egy 
reménytelen, fagyos januári éjszakán.

Élet-halál között lebegtem és ziháló, égő 
keserűséggel hajszoltam a gyógyulást, amit 
meg kellett találnom. Igen, kellett, mert ma
gának, Lucy, nem volt szabad látnia azt, 
hogy Október báró összetörik.

Borzalmas küzdelem voltl
Erőtlen, sötét pillanatokban hányszor 

volt kezemben a csábitó, töltött revolver! 
Hányszor fohászkodtam .napközben, mozdu
latlan bronz-arccal, vagy mosolygó ajakkal 
a részvétlen, nagy 'embervásárban, hogy csak 
estig birjam ki ... csak estig!..., amikor be
vánszoroghatok - elsötétített, magányos szo
bámba és felcsukló jajgatással eshetek neki 
a falnak... és a könnypatqk végigszánthat 
az arcomon I Ilyenkor szabad volt imádkoz
nom hangos, bensőséges, felcsukló pogány 
imádkozással:

Uram I Hadak Istene, ősmagyar Úr
isten 1 Köszönöm Neked, hogy eddig erőt 
adtál ebben a rettenetes küzdelemben I Uram I 
Ne enged meg ezután sem soha, hogy egy 
büszke és becsületes, szegény katonát meg
alázzon egy lány I ... — És a férfiak, a kato
nák Istene, az a jóságos, egy igaz őspogány 
Úristen, aki öröktől fogva van és mindörökké 
lesz: meghallgatott!

Úgy érzem, hogy gyógyulok 1...
Tavasz van! •;
Lucy emléke még most is nem egyszer

Vadászati tilalmi idők részleges módosítása.
A földművelésügyi miniszter rendeletet adott 
ki, amelyben a vadászati tilalmi időt szabá
lyozza, eszerint tilos vadászni: szarvasbikára 
október 16-tól augusztus 15-ig, szarvastehénre 
és szarvasborjúra február 16-tól szeptember 
15-ig, őzbakra október l-től április 30-ig, őz
sutára és gidára január l-től október 15-ig 
bezárólag. Tavasszal csak a lesenhúzó sza
lonkára szabad vadászni.

A községi faiskolai munkások egyrészé- 
nek szüreti táncmulatsága szeptember 1-én, 
szombaton este lesz, az Erzsébet-ligeti pa
vilonban.
*********************************

M o z a i k

Szivemet az Isten zenéből Formálta,
Mért olyan bolondul sír, zenél örökké,
S nincs, aki leváltsa.

Sok millió percet, sok millió álmot,
Vegyítettek össze sorsom tégelyében,
Azért muzsikálok.

Szikrázok, lángolok, mint egy csillagszóró 
Könnyemet a bánat lombikjában Főzték 
Azért olyan Forró.

A szavaim forrók, bolondosak, szentek, 
Gondolatom közé avatatlan kezek 
Ritmust hintegettek.

A rímet örökös vándorbotnak adták,
Bűnös szavak ellen a fülembe tömtek 
Mennyországi vattát..

S most őrökké színes dalokra tűzetnek,

Bűnök, imák, hangok, alkonyi harangok, 
Csókok és szerelmek.

Mozaik vagyok csak, s millió szint őrzök,
S száz figurát : száz dalt formálnak belőlem 
A lányok, a szekfük, a csodák, az őrzők.

Ifjú Vitéz ZERINVÁRY SZILÁRD.

FOGROMLÁSÁT
1 0 0  ío " i g  megakadályozza a

HYPERDENT
szájvlzessencia.

sikítva tép bele a szivembe. De ez a lépés
— úgy hiszem — már nem halálost

Van nekem egy bűbájos, drága, drága 
gyógyító kis orvosom, öntudatlanul az. Piruló 
hófehér arcocskáján és hamvas lelkében a 
világ minden szépségét és jóságát hordozza. 
Csak most kezdek rájönni ijedten és boldogan, 
hogy szeretem, szeretem... szeretem ö li 

Úgy írom le az ibolyaillatos nevét, mint 
egy imádságot:

— Nóra I ...
*

... Október báró felsimitotta csapzott 
haját és lassan, mosolyogva állott fél a szék
ről. Monologizált:

Majd elfelejtettem, hogy mások szív
ügyeit kell elintéznem I'

Azzal fütyürészve neki indult a lép
csőknek. Tizperc múlva ott állott a virágba- 
borult Ányos kert előtt.

A villa nyitott ablakán édes zongora
hangok szűrődtek ki. Valaki odabent Chován 
Kálmán ézivfájditóan szép Magyar akvarell- 
jeit játszotta. A falak és az öreg fák egymás
után rekzonálták az Ábránd, az Idyll, a Mese 
és a Juhász hol csodálatosan andalító, hol 
vidám hangjait, hogy azután a Csárdajelenet 
pompás és szilaj akkordjait verjék vissza.

Azután Paulus Olaj következeit: „A 
Mjösen hirnes partján ..

Hedda ábrándozik — állapította meg 
magában a báró. — Nos, ebbe az ábrán
dozásba magam is bele- fogok szólni. Talán 
itt a lélektani pillanatI... (Folyt, köv.)



Mindenféle új és használt tankönyvek
leszállított árban már kaphatókKönyveit 

legolcsóbban beköti! Nagy Sándor könyvkereskedésében, 
a Gimnázium közelében

OlyQri politikát kell folytatnunk, amely 
a térdrehényszeritéssel szemben megóvja Ma
gyarország függetlenségét és hazánkat alkal
massá tieszi .arra, hogy kivárja azt az időt 
amikor a józanság szempontja fog Európában 
:á magyat kérdés tekintetében is dominálni.

GÖMBÖS GYULA.

A földmunkások vasúti utazási kedvezmé
nyé. Most érkezeti le a vármegyéhez a ke
reskedelemügyi miniszter rendelete a föld- 
mahkásök, kubikbsok vasúti utazási kedvez
ményéről. A rendelet előírja, hogy a jegy
váltás és a jegyvizsgálás alkalmával a mun
kás. igazplványon kivül a munkások kötele
sek félmulatni annak a község elöljáróságá
nak, . vagy polgármesterének igazolványát, 
amely"előtt a munkásszerződést megkötötték. 
Ezen igazolvány alapján nagy utazási ked
vezmény igényelhető.

i . Magyarországon összeírják a faiskolákat. 
A magyar faiskolai szövetség ellenőrző bi
zottsága elrendelte az ország összes faisko
lájának, összeírását. A kérdőiveket, mint érle- 
süfiftik^a.-gyjifojiaiskolatulajdonosokhoz a 
napokban küldték szét azzal, hogy azt pon
tosan kitöltve mielőbb vissza kell küldeni. 
Az ellenőrzőbizottság felhivja a faiskolatulaj
donosok figyelmét arra, hogyha valamelyik 
faiskolatulajdonos ilyen összeirási ivet nem 
kapott volna, úgy haladéktalanul jelentse be 
címét a bizottságnak a földművelésügyi mi
nisztérium i cimén.- A faiskolák összeírása 
rendkívül fontos a faiskolatulajdonosok szem
pontjából- is,, mert az a faiskola, amelynek 
adatait a bizottság nem kapja meg, az or
szágos nyilvántartásból ki fog maradni.

- Öngyilkosság Öcsödön. Bata Sándor 73 
éves öcsödi gazda házának udvarán lévő 
barackfára felakasztotta magát. Az idős em
ber-tettét áz utcán járók vették észre, akik 
a kötélről leemelték, de már halott volt. Tet
tének oka ismeretlen.

PcrtbeiratáS üz állami elemi iskolában 
szeptember 6. és 7-én délután 3—5 óráig. 
Tánévmegnyitó istentisztelet szeptember 9-én, 
tanitás kezdete 10-én.
~ Elveszett. Szpisjak János III., 158. sz. 

alatti lakos 1934—319. számú cselédkönyvét 
Orosházára utazva a vonatban elvesztette. 
Megsemmisítették.

ZONGORATANITÁS. Dr Kácser 
Rezsönó a zongoratanitást szept. 
írtől kezdve a lakásán ismét meg
kezdi.

A Békésszentandrási Méhészegyesület tánc- 
mulatsága szeptember 8-án (szombaton), 
Kisasszony-napján lesz a Kisgazdák Köré
ben. Belépődíj 70 fillér; kísérőknek 30 fillér.̂

Most szűnt meg a világ legöregebb lapja.
Kínában, Pekingben a ..Peking Bao“ cimű 
lapot Krisztus születése után 400-ban alapí
tották Tin-Kvang-Csang szukungi császár 
uralkodása alatt. Tin-Kvang-Csang császár 
találta fel Kínában a betűöntést és a „Peking 
Bao“ lapot kezdettől fogva ólom- és ezüst- 
betűkkel nyomatták. A, lap hat egybefűzött 
levélen jelent meg, az első évszázadokban 
csak bizonyos időközökben a XVIII. század
tól kezdve pedig mindennap. A századok 
folyamán többször betiltották, de mindig 
akadt új tulajdonos, aki megint kiadta. Most 
azután 1535 évi fennállás után végleg meg
szűnt a Peking Bao. De lehet, hogy megint 
akad, aki életre kelti. Bizonyára, nem lesz 
nehéz. Megfelelő menyiségű valutainjekcióval.

Sakkverseny volt Kondoroson, mégpedig 
12 versenyző részvételével. A három hétre 
terjedt sakktorna eredrqénye: 1. dr Solt Ala
dár, fogorvos, 2. Ferenczy útépítő, 3. Gazsó 
Mihály egyetemi hallgató.

Színházak startja a Színházi Életben. Min

den pesti színházban r^gkezdődtek a próbák 
és a Színházi Élet új számában már az 
egész szezonra programot adnak a színházak 
direktorai. Lukács Pali a Színházi Éleiben 
jelenti be a magyar közönségnek, hogy ka
rácsonykor hazajön a Vígszínházban játszani. 
„Ádám esküvőjén Lucifer volt az egyik tanú“ 
a címe annak a cikknek, amely képekben 
beszámol Lehotay Árpádnak, a Nemzeti 
Színház tagjának egy síiniakadémiai növen
dékkel való esküvőjéről. Incze Sándor monte- 
carlói fürdőlcyelet irt. hatvani Lili bárónő 
már a möziszezon első . filmjéről ir kritikát. 
Phytia Jávor Pál írását grafologizálja. Szo- 
mory Dezső a hét zenei eseményeiről ir. 
Guthy Böske pedig Párizsból küld cikket a 
Miss választásról. Bús fekete László regé
nyének folytatása. Darabmellékletül e héten 
az elmúlt szezon egyik legnagyobb sikerét 
a „Vadvirágból hozza a Színházi Élet. Ára 
60 fillér. Előfizetési dij negyedévre 6*50 P. 
Kiadóhivatal: Budapest; VII., Erzsébet krt. 7.

T i i n H £ r i l i i o | r “  a legelterjedtebb ma
i l  * U I I U C I  U JJC*r\  gyarkézimunka-ujság.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, VJ. kerület. Szervita-tér 8. szám.

HOLDAKKÉNT 10 Kiló VETŐMAGOT TAKARit MCG
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KOVÁCSIK PÁL
fŰ9zerüzletében.
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Kedvezményes vasúti igazolványokat a bu
dapesti őszi lakberendezési és háztartási vá
sárra már most kaphat ANDERMANNÁL. 
Az igazolványok érvényesek augusztus hó
29-től szeptember hó 20-ig.

Zongoraoktatás. BÜK MÓRNÉ
a zongoraoktatást szeptember hó 1-én meg
kezdi. Uj növendékeket fölvesz. Kezdők ok
tatása heti 3 félórában történik. Megbeszélés 
naponta 3 és 5 óra között.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza.

Gyomal> krnisienhniHoní és dévaványai olvasóinknak.
Mivel mindannyian ugyanavval a kérdéssel fordulnak 
a szerkesztőséghez, válaszunkat egy cim alatt adjuk. 
A kereskedelmi iskola szeptember hó folyamán min
den körülmények között megnyílik. A tandíj annyira 
alacsony, hogy azt a legszegényebb társadalmi osztály 
gyermeke igénybe veheti. Állami felügyelet és ellen
őrzés alatt áll és oklevele teljesen egyenrangú a fővá
rosi hasonló iskolák okmányaival. Növendékeinek ja
varésze elhelyezést talált, sőt maga az igazgatóság a 
hozzáforduló tanítványokat készséggel ajánlja be a 
pénzintézetekhez, vállalatokhoz, üzletekhez.

Mezőtúrt olvasóinknak. Fenti üzenetünk az Önök kér
désére is feleletül szolgál. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

*  FIGYELEM! ^
^  Ócska PAPLANJÁT ne dobja el I ^  
^  Mert műhelyemben ó c s k á k b ó l  ^  
^  újak készülnek, úgy pehelyből, ^  
^  gyapjúból, mint vattából. Épp úgy ^  
^  vállalom új paplanok készítését. ^

♦
♦
♦<

VITÁL ENDRÉNÉ +
II. kér. Bem utca 210.

Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók:

iskolaszerek és tanszerek,
előirásos irkák, füzetek, kottapapirök, rujzfüzetek és tömbök, irótollak, tollszárak, mindenféle szinű írónők, kréták, tinták, 
tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radirgumik, rajzszögek, szivacsok, körzőkészletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, 
gombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festékszekrények és tolltartók stb. Iskolatáskákban nagy választék i

^  I  ^ ____ __  ^  i ___—1 — papír- és Irószerkereskedésében,

I M n C I V  w C i n C I O r  a gimnázium közelében
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SZARVAS (ÁRVAHÁZ)

A járási és községi 
mezőgazdasági bizottság ülése

A gazdák időszerű követelései
A járási mezőgazdasági bizottság a 

szarvasi községi mezőgazdasági bizottsággal 
együttes ülést tartott vasárnap délután a GISz 
nagytermében Vitéz Tepliczky János elnök
lete alatt, Varga László m. kir. gazdasági 
tanácsos, kamarai titkár részvételével. Az 
ülésen megjelent gróf Bolza Géza, Vitéz 
Bíki.Nagy Imre főjegyző és Dauda Mihály 
vezetésével az elöljáróság, Kachelmann Kurt 
gazdasági tanár a m. kir. Tessedik Sámuel 
középfokú gazgasági tanintézet képviseleté
ben, valamint meglehetős nagyszámú gazda 
és érdeklődő.

Vitéz Tepliczky János elnöki megnyitó
jában hangsúlyozta, hogy a járási mezőgaz
dasági bizottság következő hatévi munkás
ságának a célja az lesz, hogy fokozottabb 
mértékben fognak élni törvényadta jogaikkal 
és eredményesebben fognak eleget tenni kö
telességeiknek. Ezután Varga László m. kir. 
gazdasági tanácsos, a Tiszántúli Mezőgaz
dasági Kamara titkára emelkedett szólásra 
és a községi. Valamint , a járási mezőgazda- 
sági bizottságokról tartott előadást, vissza
pillantást vetve az elmúlt 12 évre. A mező- 
gazdasági bizottságok ‘ felállításáról szóló 
törvény egyes szakaszait ismertette, majd 
kifejezést adott azon kívánságának, hogy 
minél eredményesebben működjön a bizott
ság. mely a mezőgazdálkodással foglalkozó 
népesség érdekképviseleti szerve. Majd sor 
került Legény Pál mezőgazdasági munkás 
kamarai kitüntetésének átadására. Legény 
Pál 33 éven át megszakítás nélkül gróf Bolza 
Géza halásztelki birtokán szolgált. Varga 
László m. kir. gazdasági tanácsos megható 
beszéd keretében nyújtotta át a Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamara oklevelét és pénz
jutalmát a kitüntetettnek, akinek a jelenlévő 
földesura meleg kézszoritással és öleléssel 
adott kifejezést teljes elismerésének. A jelen
lévők nagy ovációban részesitették földje 
egyszerű munkását igy megbecsülni tudó 
gróf Bolza Gézát. Legény Pál köszönetét 
mondott földesurának, hogy lehetővé tette 
emberies bánásmódjával, hogy egy ember
öltőt dolgozhatott birtokán, köszönetét mon
dott a Kamarának a kitüntetésért és Isten 
áldását kérte gróf Bolza Gézára, Deim János 
gazdasági intézőre és a Kamarára.

A bensőséges ünnepély lezajlása után 
Vitéz Tepliczky János javaslatot tett, hogy a 
járási és községi mezőgazdasági bizottsági 
üléseket együtt tartsák, valamint a kamarai 
titkár elgondolása alapján minden negyed
évben a járás más-más községében tártsák 
az üléseket az ottani községi bizottsággal 
együttesen. Mindkét javaslatát egyhangúan 
elfogadták. Egyszersmind bejelentette az 
elnök, hogy a legközelebbi vidéken tartandó 
járási bizottsági ülést november hóban Kon
doroson tartják meg. Október hó 14-én 
Szarvason tartják meg a járási bizottsági 
ülést s ezen egy tíztagú intézőbizottságot 
fognak választani.

Ezután Vitéz Tepliczky János elnök 
időszerű helyi mezőgazdasági problémákat 
vetett fel. így a baromfi értékesítésnél állan
dóan azt tapasztalja a tenyésztő, hogy a 
barómfikereskedő önkényes árakért veszi meg

az árut tekintet nélkül a baromfi világpiaci 
áralakulására, ez az eljárás mindenesetben 
a tenyésztő megrövidítését vonja maga után. 
Kéri, hogy a Kamara tegyen lépéseket a 
helyzet megváltoztatására. Varga kamarai 
titkár kijelentette, hogy az nem új jelenség. 
Különösen tavaly tapasztalták ezt, amikor a 
pulykaexport megindult. Ezen úgy igyekezett 
a Kamara segíteni, hogy a Külkereskedelmi 
Hivataltól minden nap telefonértesítést vett 
a külföldi baromfi irányárakról, amit az 
egyes községekbe távirati úton továbbítottak. 
Ha a községekben vásároló baromfikereskedő 
a megfizethető árnál alacsonyabbat fizet, 
akkor a vámvisszatérítést megvonták tőle. 
A jövőben ezt az intézkedést a Kamara ki
terjeszti a szarvasi járásra is s a községi 
mezőgazdasági bizottságok elnökeinek táv
iratozzék meg a baromfiárakat.

Vitéz Tepliczky János indítványozta, 
hogy a Szarvason megtartani szándékozott 
állatkiállitás költségeire* előirányzott 3000 P-t 
a szarvasi aszálykárosült gazdák hathatósabb 
megsejgitésére fordítsák; Elhatározták az al
ispán ilyirányú megkeresését. Ugyancsak az 
elnök kérte a jelenlévő elöljáróságot, hogy az 
igényléseknél néhányezer darabbal több fa
csemetét hozasson az ősz folyamán s dob
szó útján közöljék a lakossággal, hogy a 
községháza udvarán.̂  ingyen kapható. To
vábbá indítványozta, /hogy keressék meg az 
alispánt az orosházi; útnak ne 2, hanem 3 
km-es szakaszát építsék ki, mert azáltal a 
Bezinai-szőlőket is be lehet kapcsolni a for
galomba. Sürgette a Jtomphoz vezető útnak 
a mezőtúri határban lévő szakaszának ki- 
épitését, valamint a Körös hajózhatóvá téte
lének mielőbbi megvalósítását.

Pribelszky Pál volt községi biró szóvá- 
tette, hogy a pénzügyi hatóságok az illeté- 
kezések alkalmával fiem a tényleges vétel
árat veszik alapul, l^anem az általiak szá
mított elméleti árat. \

Vitéz Tepliczky János indítványozta, 
hogy tegyen a bizottság lépéseket az ínség- 
adónak természetben Való fizetése érdekében. 
Az ülés elfogadta a javaslatot. A sertéspestis

terjedéséről és gyógyithatásáról több felszó
laló után Kachelmann Kurt gazd. taninté
zeti tanár adott szakszerű felvilágosítást. 
Ezután Borgulya Pál volt országgyűlési kép
viselő javasolta, hogy Marschall Ferencet, a 
nemrég kinevezett földművelésügyi állam
titkárt a bizottság üdvözölje kinevezése al
kalmából és kérje arra, hogy ezentúl is 
képviselje a Tiszántúl speciális mezőgazda- 
sági bajait a minisztériumban s tegyen meg 
minden lehetőt azok orvoslása érdekében. 
A javaslatot egyhangúan elfogadták. Az ülés 
délután 4 órakor ért véget az elnöklő Vitéz 
Tepliczky János zárószavaival.

Pótbeiratás. A szarvasi ev. népiskolákba 
az 1934—35. tanévre szóló pótbeiratás szep
tember hó 12., 13. és 14-én lesz, A tanév
nyitó istentisztelet szeptember 15-én délelőtt 
10 órakor lesz az Újtemplomban. A tanítás 
kezdete: szeptember 17-én.

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

Kisipari kölcsön igénylésénél közvetítőre 
nincs szükség és igy a közvetítők díjazása 
csak meddő terhet ró az iparosságra. Szük
séges alapfeltételekkel rendelkező iparosok
nak hitelellátását megfelelő tájékoztatással 
és útbaigazításokkal támogatja a kereskedel
mi és pénzügyminiszter együttes elhatározá
sával életrehivott hitelakció.

Értesítés. =•■ .= =
Tisztelettel értesítem Szarvas nagyérde

mű közönségét, hogy

divatszűcs 
üzletemet

I., Horthy Miklós út 12. szám alatt (Darida 
ház, volt Podmaniczki-féle csemegeüzlet he
lyén) augusztus hó 15-től kezdődően meg
nyitottam.

Elvállalok minden e szakmába vágó 
megrendeléseket. Készítek női- és gyermek- 
bundákat, férfi városi bundákat, felszőrmézéseket 
stb. a legkényesebb igényeknek megfelelően.

Mindenféle bel- és külföldi szőrmékből 
állandó nagy raktáram a nagyrabecsült 
vevők és érdeklődők rendelkezésére áll.

Javításokat már most szezon előtt kér
ném eszközöltetni.

A nagyérdemű közönség szíyes pártfo
gását kérem:

--■■■ Darida Béla
“ — — — — divatszűcs.

K IS IPA R T TERMÉKEK
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Merre, s hova
vezet az út a politika kanyargós ösvényein, 
amelyik kivezet bennünket ebből a tarthatatlan 
•helyzetből: ma még nem tudjuk.

Államférfiéink keresik az utat, s céltu
datos politikájukkal, hisszük, hogy meg fog
ják találni azt, s ezerév vérzivatarjai között 
mindenre megedzelt népünket Mózesként 
■vezetik ki az Ígéret földjére.

A munka folyik. A tárgyalások, meg
beszélések mind-mind csak a boldogabb 
magyar jövő kialakítását célozzák.

Mégis mindig gáncsok érik államférfia- 
inkat, s ellenvetések nehezítik munkájukat.

Érthetetlen előttünk az, hogy még igy 
is sokan más úton keresik á boldogulást, 
mint azok, akik arra hivatottak, -s akiket a 
magyar nép egyöntetű akarata állított arra a 
polcra, amelyről hirdetniük kell a magyarság 
élniakarását. s a megdönthetetlen magyar 
igazságot, s ahonnan egy örökké csak ben
nük s tehetségükben bizó nép várja az új 
magyar élet kialakulását.

Ma, amikor sohasem tudjuk, hogy mit 
hoz ránk a holnap, nem szabad az országos 
gondjaikra szánt idejüket csekélységek miatt 
senkinek sem megrövidítenie. Hanem minden 
gondolatunk a nemzeti egység gondolatát s 
az új honfoglalást kell hogy célozza. S eze
ken keresztül elérhetjük a húsz éve óha
tott végcélt: megszabadítani szeretett hazán
kat attól a mételytől, melyet Trianon hozott 
ránk igazságtalan megítéléseivel. Turáni.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Urbancsok János leánya Ju

dit, Babecz János fia Mihály, Rácz Sándor 
fia Sándor, Belicza György leánya Judit, 
Polónyi János leánya Judit, Szrnka János 
fia János, Pásztor József leánya Erzsébet, 
Palov János fia János, Kugyela Mihály leá
nya Katalin, Benke János leánya Etel, Zvara 
Pál fia György, Ábrahám Mihály fia György, 
Dolozim Szergely fia János, Skultéti György 
leánya Erzsébet, Újfaludszki Győző leánya 
Lenke. — Házasságot kötöttek: Bertók Mi
hály Alexa Zsuzsannával. -- Elhaltak: Bar
tyik Mária 13 éves, Glózik Zsuzsanna 6 

éves, Fábri Erzsébet 11 hónapos, Fülöp And
rás 10 hónapos, Gilyan Judit 5 hónapos. 
Fábri Zsuzsanna 11 hónapos. Lakatos Erzsé
bet 19 hónapos, özv. dr Dózsa Sámuelné 
82 éves, Farkas János 4 hónapos, Szrnka 
Judit 19 hónapos.

Nedves falakra, talajvíz ellen, 
rozsda ellen, repedések ki
töltésére, méh-kaptárakra

legmegbízhatóbb a tökéletes

FLI NTKOTE
hidegen kenhető aszfalt szigetelő anyag. 

Shell-gyártm ány!
Kizárólagos képviselet és állandó raktér

Bük Adolf

Hol vásárolhatunk jó árut olcsón ?
Női kabátok, férfiöltönyök, 
Menyasszonyi kelengyék 
és az összes röfösáruk 

UNGÁR Divatáruházában

F E N Y Ő  L Á S Z L Ó

Filléres divatáraházában
Női fekete selyemcsfkos ernyő . P *3*90
N6I b o c s k o rc lp ö ..........................P 3*80
Legújabb mintájú csipke mótere 10 fillér

Jó és megbízható árut fillérekért bocsát áruba.

Villanyszerelés, 
Rádióberendezés, i 

Kerékpárjavítás.
STEFÁNLnál, (Árpád -bazár 5.)

Mindennemű nyomtatványt, 
könyvek bekötését

a „Szarvasi Közlöny"
nyomdájában és könyvkötészetében I

Telefon: 26. Piac-tör.

Mész, cement, kátrány, karbolineum 
és fedél-lemezek!

Könyveket, iró- és
rajzeszközöket

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

Ismét Alapi állt 
az Országos Kamara

színház élére
Jövöhét végén kezdődnek 

az előadások

Két év előtt Alapi Nándor az országos 
hirű színész és rendező a budapesti Kama
raszínház vezetését vette át, az ő vidéki 
Kamaraszínházát pedig - Déri Béla. Most 
ismét Alapi Nándor állt az Országos Kamara
színház élére. Vele visszatér a vidéki szini- 
életbe az ország egyik legügyesebb igazga
tója, legjobb hangú szinuszé és legbiztosabb 
kezű rendezője. Vele Ismét-bevonul a vidéki 
színpadra a nivó, az igazi' és valóban mű
vészi levegő. Színházának előadásaiban ismét 
otthonára talál a vidéki színpadokon is 
Shakespeare, Ibsen, Bernstein, Pirandeló, 
Schiareli stb.

A vidéki közönség, mely mindig nagyra
becsüléssel támogatta Alapit, most ismét 
bizalommal fordul feléje és országszerte sze
retettel várja társulatának1 megjelenését.

Szarvason szeptember 8-án kezdi Alapi

Porcellán? és üvegáruk 

képkeretezés/ épületüvegezés

MARSAL LÁSZLÓ UTÓDÁNÁL
II. kerület, Kossuth Lajos u. 40..

előadásait. Herald Bratt: A sziget című 3 
felvonásos színművével, melyben a főszerepet 
Alapi Nándor igazgató alakítja. A következő 
napok műsora: Volt egyszer egy festő. 
Mindig lesznek Júliák, Taifun, Szuhay, Fizető 
vendég, Szabin nők elrablása. A szarvasiak 
nagy érdeklődéssel néznek előadásai elé;

A bérletgyűjtést Angyal Dezső színházi 
titkár végzi.

Megjelent a Székelység új száma. Tartal
mából kiemeljük Erdély 1847-ben című tér
képet és a vele kapcsolatos A régi Erdély 
című történelmi tanulmányt, melyek a régi 
Erdély viszonyait vázolják. Szépvizi Balás 
Béla és Tamási Áron cikkei, Finta István, 
Csűrös Zoltán és Túrmezey László versei, 
az Erdélyi hírek, A góbéságok és a Szer
kesztői izenetek adnak értékes tartalmat az 
új számnak.

A „Magyarság" cimű napilap élére Pethő 
Sándor főmunkatárs lépett, a lap szerkesz
tőségétől megvált Milotay István helyébe. A 
lap a régi szellemben szolgálja a keresztény 
gondolatot, a nemzeti eszményt és a magyar 
értelmiséget.

BÚTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

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

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KOPSTEIH
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út25.



Kerti ünnepélyt rendez az iparoscserkész

csapat. Értesültünk, hogy az 584. számú 
Qábor Áron cserkészcsapat szeptember 9-én 
este fél 9 órai kezdettel az Erzsébet-ligeti 
kioszkban „kerti-ünnepélyt” rendez. A rövid 
nagyszerű műsort reggelig tartó tánc követi 
a pavillonban. Belépőül az 50 fillérért meg
váltható műsor szolgál. Bővebben a falraga
szok tájékoztatják az érdeklődőket.

Községi névjelzőtóblákat állítanak fel. A 

belügyminiszter a napokban leérkezett ren
deletével felhívta a vármegye alispánjának 
figyelmét arra, hogy az egyes községek ha
tárában névjelző táblát állítsanak fel. Az al
ispán a belügyminiszter rendelete alapján 
felhívta az útfenntartó önkormányzati köz
igazgatási területeket, hogy ahol községi név
jelző tábla eddig felállítva nincs, azt sürgő
sen állítsák fel, ahol pedig a felírás olvas
hatatlan, azt javítsák ki.

S P _ 0 _ R  T
A Torai elsőosztályá mérkőzései (?)

Abban a reményben, hogy az OTT a Tuiul javára 
dönti el a csabai alosztály másodosztályú bajnokságé
nak ügyéi, az alábbiakban hozzuk a már végleges sor
solás szerint minket szarvasiakat érdeklő Turul-mérkő
zések őszi sorrendjét :

Szeptember 2-án ETC—Turul, szept 9-én Turul—GyTE, 
szept 16-én Törekvés (volt Előre)—Turul, szept. 23-én 
Turul—TTC, szept. 30-án OTK—Turul. Október 7-én 
Turul—B. MÁV, okt. 21-én CASS—Turul, okt 28-án 
Túrul—GyAC. November 4-én MAFC—Turul, nov. 11-én 
Turul—OMTK, nov. 18-én CsAK—Turul, nov. 25-én 
Turul—ÖTÉ és december 2-én Turul—MTE.

Az előlálló egyesületek a rendezők,

A másodosztályú bajnoki mérkőzések sorsolása va
lószínűleg a héten történt meg s igy a mérkőzések 
szeptember 2-én, vagy 9-én kezdődnek. A másodosz
tályban az idén 12 csapat indul. A sorsolást megjele
nés után hozzuk. 1 ' ' * 1 -

Bocskay—Kinizsi 1: 0* Barátságos. öcsodL Biró: Melian*

A Bocskay vasárnap Öcsödre rándult át barátságos 
mérkőzést játszani áz ottani Kinizsivel. A mérkőzést 
igen szép és nivós játékkal a Bocskay nyerte meg
1 :0 eredménnyel. A mérkőzésen mindkét csapat a le
hető legszebb játékot játszotta. A Bocskay győztes gól
ját egyik szép akció befejezéseként Korbely szerezte.

Huyadi—MezStmri Textil 1: L MAFC kapa*mérkozés.

Azok, akik vasárnap a Békésszentandráson lejátszott 
kupamérkőzést végignézték, egy legújabb stílusú labda
rúgást élvezhettek. Ez az új játék „szabad stílusúnak" 
névezhető, mert ezen a mérkőzésen a játékosok -telje
sen szabadon virtuskodtak és válogatott durvulásokkal 
terítették le egymást a porondra. Pedig a labdarúgás 
megköveteli, hogy akik ezt a sportot űzik pályáralépé- 
sükkor teljesen indulatmentesek legyenek. A drukkerek-, 
nek pedig nagyobb nyugalommal kell rendelkezniük, s 
nem minduntalan berohanniok a pályára és nehezíteni 
a bírónak anélkül is nehéz feladatát, főképen az ilyen 
durva mérkőzésen. Erős rendezőség kell, amely bizto
sítani tudja a rendet. A durvulásokkal telített mérkőzést 
amint azt várni lehetett, botrány fejezte be. S az any- 
nyira elfajult, hogy a szolgálatot teljesítő két rendőr 
még oldalfegyyerét is kénytelen volt használni. És 
befejezésül, mikor a mezőtúri vendégek — köztük 
hölgyvendégek is — fel bírták magukat verekedni autó
jukra és elindulhattak a tömeg egyrésze, az éretleneb
bek. tekintet nélkül a kocsin levő hölgyekre, hatalmas 
kő- és göröngyzáp.orral búcsúztatta az annyira szíve
sen látottakat

MINDEN 
SZOMBATPN 
MINDENÜTT

| . Baromfitenyésztésben és méhészetben gya
korlattal rendelkező férfit tudnánk elhelyezni. 
Részes fizetés megegyezés szerint. Cim meg
tudható e lap kiadóhivatalában.

Helybeli; gabonaárak
Búza . . . . . —‘— — 15*20
Tengeri . . . —'— — 9'50
Csöves tengeri . . —*— — 4'20
Á r p a .................—'----- 11 ’50
Zab . . . ' . .  9 20 -  9 50
Repce . . . 1 . . —'----- 20"—
Lucerna . 130'---- 145’—

Né v á r jo n  arra,
hogy versenytársai elhódítsák vevőit!

Akadályozza ezt^meg és hirdessen a

Szarvasi Kizliny
hetilapban. — a Szarvason 12 év óla 
megjelenő hetilap hirdetési rovata a hirdetőnek

sokszoros kamatot juttat.
Egy kísérlet után köszönettel lesz s lapunk 

állandó hirdetőjévé válik.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirde!-^ egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Keveset használt hálószoba- és konyha
bútorok eladók. Cim a kiadóban.

. Kiadó három- és kétszobás lakás udvar
ral nagy kertben. Cim a kiadóban.

- Kiadó udvari lakás III. kerület 92. sz. alatt.

. Keresek egy Körösparti, lehetőleg fákkal 
beültetett és esetleg építménnyel ellátott part
részletet. Cim és feltételek a lap kiadóhiva
talában.

Siefaninál LESZÁLLÍTOTT ÁRAKI
>i feltételek mellett 

KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre.
VILLANYSZERELÉS legolcsóbban. 

Bárkinél olcsóbban szerelek és javítok,
Új tipusú S T A N D A R D  rádiókészülékek!

Araim olcsóságáról és áruim minőségéről győződj oa meg !

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
Árpád>bazár 5. szám. STEFÁNIsnál. Árpádvbazár 5. szám.

• Bontásból kikerült téglát, oszlopnak és tűzi
fának váló akácot vennék. Cim a kiadó- 
hivatalban.

• Két padozott szoba, szaletli stb. mellékhe
lyiségekből álló udvari lakás 1. kér., Benka 
Gyula ucca 97 szám alatt szeptember hó 
I m o I kiadó. Érdeklődni lehet ugyanott.

e Mérleg (300 kg-ig) jó állapotban eladó. 
Érdeklődni lehet III, kér, 109. szám alatt.

■. üzlethelyiség azonnalra kiadó, úgy
szintén nagy helyiség műhelynek, vagy rak- 
tárnak. Beliczey út 16.szám.

. IV., 461. számú ház eladó és azonnalra
beköltözhető.

- Nagyobb lakást azonnali kivételre, vagy há
zat megvételre keresek. Cím: Ármentesitő 
1 ársulat.

•; I.. (Zöldpázsit) 662. sz. lakóház, amely 
újonnan épült, örök áron Neladó, vagy bérbe
m ,ó?selleg fö,déri elcserélhető. Érdeklődők
111.. 137. sz. alatt jelentkezhetnek.

• Lakas kiadó gyermektelen családnak, eset- 
eg magános nőnek bútorozva is. Érdek
lődni lehet I., 381 szám alatt

Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III 
lőj, sz. alatt. _____________

• Méret után férfiingek, női- és gyermek- 
jehernen;ük legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál, I. kerület. Arany János u. 169. sz.

P U B  L I  K A C I Ó

i Jánosnak ugarokon 4 hold földje tanyaépü
letekkel es Csabacsűdön 2 hold földje haszonbérbe 
Kiadó. Jel. Kadvanszki ingatlan irodájában. 11. 58.

Ixozepnalmi ószőllőkben 3 hold föld eladó. Jel: Bez- 
deg Ferencnél IV. 416.

Liska Pálnak 1. 564. alatt egy üzletajtója van eladó.
Kelcsi Jánosnak ugarokon 16 hold földje harmadá

ból kiadó es tanyást keres. Jel. vasárnaponként Krakó 
14. szám alatt

Arnóczlu Ishránnak 1 lánc földje tanyával együtt el- 
adó. Jet i. Ili. 420.

Györgynének örhalom melletti tanyája 
földdel együtt kiadó. Jel. kint. '

Ozv. Urbancsok Mártonnénak ótemető alatt eay 
gyümölcsöse eladó. Jel. T. Hl. 81.

Ujdécsen 6 hold föld bérbeadó. Jel. 1. 282
L 366. alatt egy keresztépület kiadó. Jel. 1* 283.
Ozv. Styevo Pálnénak síratói 3 hold földje tanyával 

együtt eladó. Jel. T. 111. 169.
II. 49. számú ház eladó.
Décsen 56, Sárkány-soron 46 hold föld eladó, vagy 

bérbeadó. Jel. II. 146.
Novak örökösöknek endrődi és beregi út között 26 

hold földje bérbeadó. Jel. I. 52.
Janurik Pálnénak IV. 153. számú háza eladó.
Peres Pálnak Kákán 14, Józsefszálléson 16 hold 

földje tanyával együtt bérbeadó. Jel. T. 11. 185.
Janurik Jánosnak 10 hold földje tanyával együtt a 

szentesi út mellett eladó. Jel. T. 11. 105.
Kovács Jánosnak Szappanosban 160 négyszögöl ve

teményese elídó. Jel. T. VIII. 1. r
Gergely Jánosnak CsabacsGdön kiosztott földből 2 

kát. holdja eladó.
Csépán szept. 2-án, Kábán szept 5-én lesz az orszá

gos vásár.
Kürtössy József háza eladó. Jel. Községháza. .
Frankó Jáno.s zöldpézsiti háza eladó. Jel. II, 542.
Horváth Jánosnak Balczó*féle 2 katasztrális hold 

földje haszonbérbe kiadó. Jel. IV. 548.
Özv, Szvák Pálnénak II. 455. sz. háza eladó.
Palyó János örököseinek Érpart alatti 2 hold földje 

eladó. Jel. 11. 367.
Liska Jánosnak egy fiastehene eladó és konventiós 

bérest keres. Jel. III. 127.
Kovácsik Pál kereskedő megbízható, szorgalmas 

embert mindenesnek felvesz.
Özv. Borgulya Istvánné ódécsi tanyájára tanyást ke

res. Jel. III. 312.
Roszik Pálnak 12 hold földje tanyával haszonbérbe 

kiadó. Jel. T. V. 248.
Adamik Pálnénak eg^ varrógépje eladó. Jel. I. 38.
özv. Matusik Jánosnénak III. 249. sz. alatt használt 

nádja és telőfaanyagja van eladó.


