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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, l. kér., 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők! Telefonszém: 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési érák: Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 ‘30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

egész kérdést a munkásokra hárítani. Termé

szetes, hogy viszont az ipari munkásszindi

kátusok és a szakszevezetek ragaszkodtak a 

magas ipari munkabérekhez. Erre a karfelek 

csökkentették a termelést és munkásaiknak 

egy részét elbocsátották. M it jelentett ez ? Azt, 

hogy nemcsak az agrártömégek vásárlóképes

sége bénult meg, hanem tnegbénult azoknak 

a tömegeknek vásárlóképessége is, amelyek 

már most munka nélkül maradiak, tehát nem 

voltak képesek többet vásárolni, vagyis az el

adók még kevesebbet tudtak eladni. A kerék

szabályosan forgott. Még kevesebbet tudtak 

eladn i: tehát újabb munkástömegeket bocsá

tottak el. Ezek a tömegek most már még ke

vesebbet vásárolhattak. Világjelenség volt e z ! 

Kétségtelen, hogy ennek az ördögkeréknek a 

forgása idézte elő a nemzeti financiális krízi

seket, az egyének financiális kríziseit, amely az 

agrárlakosságnál kezdődőtt, folytatódott az 

ipari munkásságnál, átterjedt az önkormány

zatokra, majd az államokra és végül a világ 

gazdasági krízisében kulminált.

Dr. Marschall Ferenc
földmivelésügyi miniszteri államtitkár

S Z A R V A  S_0 N
Országgyűlési képviselőnk vasárnap tartja beszámolóját

A  vásárlóképesség 
megbénulása

Irta : dr. báró Vojnlts M iklós
országgyűlési képviselő

A világháború után, a háború pusztításai, 

Oroszország tökéletes szociális és gazdasági 

jftiarchlája, az Osztrák-Magyar monarchia szét- 

darabolása és az utódállamok drasztikus agrár- 

reformjai következtében gabonahiány jelent

kezett, még pedig éppen azokban az orszá

gokban, amelyek a háború előtt nemcsak ma

gukat tudták ellátni, hanem export fölösleget 

is produkáltak. Ez a gabonahiány a világpiaci 

árak ugrásszerű emelkedését idézte elő, ami 

azután arra indította a tengertúli, a háborúval 

nem érintett országokat, hogy a legnagyobb 

gyorsasággal újabb és újabb olyan területeket 

vonjanak mivelés alá, amelyek addig nem ál

lottak mezőgazdasági mivelés alatt. Minthogy 

e tengertúli országok lakossága meglehetősen 

gyér volt, olyan mértékben alkalmazták a gé

peket a mezőgazdaságban, amennyiben eddig 

soha és elmondhatjuk, hogy radikális forradalma 

volt ez a mezőgazdasági termelés technikájának, 

amely géppel helyettesítette az emberi és 

állati erőt, az eredmény pedig a mezőgazda- 

sági mivelés alatt álló területek óriási meg

növekedése és természetesen a termelés meg

növekedése volt. Amikor azután az európai 

mezőgazdaság regenerálódott és —  1925-ben

—  ismét megjelent a világpiacon, akkor az 

Egyesült Államokban és Kanadában elkövették 

azt a hibát, hogy tartani próbálták a mező- 

gazdasági termények árát. Kivonták a piacról 

azokat a mennyiségeket, amelyek nyomták a 

piacot, ezeket elraktározták, ily módon fenn 

tudták tartani a magas mezőgazdasági árakat, 

körülbelül három esztendeig. 1929-ben azonban, 

amikor Oroszország újra megjelent a világpia

con és dömpingáron kezdte árusítani a búzát 

és a többi gabonaneműeket, bekövetkezett a 

mezőgazdasági produktumok árának összeom

lása és ez az összeomlás maga alá temetett 

szerte a világon —  sajnos nálunk is —  egész 

csomó kisembert, akiknek a lába alól kifutott 

a főid. Az agrártermékek árának összeomlását 

nem követte az ipari áruk árának csökkenése 

és ez borította fel a nemzeti jövedelem meg

oszlásának addig tőbbé-kevésbbé —  de inkább 

kevésbbé —  helyes egyensúlyát. Ez volt a dolog 

egyik oldala. A  másik oldalon meg tekintélyes, 

nem várt profitokhoz juttatott egyeseket, akik 

az adott helyzettel éltek, vagy visszaéltek és 

tekintélyes, olyan nyereségeket halmoztak fel 

és zsebeltek be, amelyeknek árát sok-sok 

millió szegény ember adta meg. Amikor azután 

a gyárakban észrevették, hogy a mezőgazdasági 

lakosság részéről kezdenek elmaradozni a meg

rendelések és azok az áruk, amelyeket rend

szerint az agrárlakosság fogyaszt nem kelnek 

el, a gyárak és a kartelek megpróbálták az

Megyeszerte nagy érdeklődéssel 
várják képviselőnk, dr.Tóth Pál kor
mányfőtanácsos ezévi beszómoló be
szédét. Hogy dr. Tóth Pál a lefolyt 
évtized alatt milyen tekintélyes helyet 
vivott ki magénak a parlamentben, 
legjobban az bizonyítja, hogy beszá
molóin mindig megjelenik a kormány 
valamelyik tagja és a neves képvi
selők egész raja. Az augusztus 29-iki 
beszámolóján a m. kir. földmivelés
ügyi miniszter és az egész kormány 
képviseletében megjelenik dr. Marschall 
Ferenc földmivelésügyi miniszteri állam
titkár és fel fog szólalni

A földmivelési államtitkár látoga
tása elé nagy várakozással tekint a 
szarvasi választókerület egész lakos
sága, különösen pedig a földmiveléssel 
foglalkozók. A választókerület magas 
vendégét vasárnap délelőtt 10 órakor 
a Körös-hid melletti diszkapunál ün
nepélyesen fogja fogadni.

A vasárnapi beszámoló gyűlésen 
megjelenik több országgyűlési képviselő 
is, akik közül a gyűlésen dr. Mezey 
Lajos kunszentmártoni és dr. vitéz 
Várady László szentesi képviselők fel 
is szólalnak.

A beszámoló részletes programját 
ez úton adjuk közre :

.1. Hiszekegy.

2. Raskó Kálmán választókerü
leti elnök a gyűlést megnyitja.

3. Dr. Tóth Pál kormányfőtanácsos, 
országgyűlési képviselő beszéde.

4. Dr. Marschall Ferenc m. kir. 
földmivelésügyi miniszteri államtitkár 
beszéde.

5. Dr. Mezey Lajos kunszentmár
toni,

6. Dr. vitéz Várady László szen
tesi képviselők felszólalása.

7. Ribárszkv Pál a Nemzeti Egység 
helyi elnöke bezárja a gyűlést.

8. Himnusz.
Szarvasra érkeznek még ezenkívül 

Lossonczy István abádszalóki, Létay 
Ernő bihari, vitéz Martsekényi Imre 
mezőkeresztesi és Jenes András jákó- 
halmi országgyűlési képviselők.

A beszámoló után az Árpád-szál
lóban közebéd lesz, melyen egy teríték 
ára 1 '60 pengő és a kiszolgálási dij.

A beszámolóra mint nem minden
napi eseményre a választókerület 
minden rangú és rendű polgárának, 
valamint az összes egyesületeknek 
figyelmét felhívjuk, az utóbbiakét azzal, 
hogy az ünnepélyes fogadtatásra egye
sületi zászlójuk alatt vonuljanak ki, a 
közebéden pedig a lehetőséghez képest 
minél nagyobb számmal képviseltessék 
magukat.

Nyolcvanegy százalékos pótadó a községi költségvetésben
A vármegyének ajánlották fel a Horthy« és Beliczey«űtszakasz kiépített részét

Szarvas község képviselőtestülete 
szerdán délelőtt közgyűlést tartott, 
amelyen többek között bemutatták az 
alispán határozatát is Frankó Márton

volt kertfelügyelő esküdt fegyelmije 
ügyében. Több lényegtelenebb pont 
elfogadása után a szarvasi ev. egy
háznak templomtatarozás céljára 500
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15. I
szarvasi telepe a vasútállomás mellett,

a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében,
B elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- f  
| pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. j

§ Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. | 
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pengőt utaltak ki, majd a Horthy- és 
Beliczey-úton most elkészült átkelési 
szakasznak a községre eső részét 
ajánlották fel átvételre a vármegyének, 
mivel a szélesítést a belügyminiszter 
nem hagyta jóvá. A jövő évi költség
vetés tárgyalásánál hosszas viták köz
ben több felszólalás hangzott el, majd 
a részletes tárgyalás után az elöljá
róság javaslatát, a 81 százalékos pót- 
adót fogadták el a község kiadásainak 
fedezésére. Tóth György kérelmére 
többek felszólalása után a Munkás- 
otthon Szövetkezetnek 300 pengő se
gélyt szavaztak meg, mivel kulturális 
egyesülés és politikával nem foglalko
zik. Az üzemek és alapok költségve
téseinek elfogadása után déltájban 
ért véget a közgyűlés.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, délután 6 órától magyar, az újtemplomban magyar
nyelvű istentiszteletet tarlanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a lótnyelvű könyörgés u lán magyarnyelvű 
irásmagyarázás lesz.

A  szarvasi róm. kát. templomban szünidőben 
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csendesmise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise, délután 4 órakor délu
táni ájtatosság. Köznapokon Teggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délután 4 órakor lilónia.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson m inden hónap m ásodik vasárnapján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason augusztus hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látja el.

A  szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-löl 
este fél 8-ig tartanak nyitva.

—  A távozó kát. segédlelkész búcsúztatása.
Dávid Béla szarvasi r. kát. segédlelkészt — 

mint már közöltük is — felettes hatósága a 

tótkomlósi plébánia vezetésével bizta meg. 

Dávid Bélától a szarvasi kát. hívek kedden 

búcsúztak el. A kát. iskolában közvacsorát 
rendeztek, amelyen Fetzer József esperes- 

plébános, pápai kamarás, Hollay Béla őrnagy 
és dr. Ugrin László járási főszolgabíró szó
laltak fel. A beszédekre Dávid Béla meg- 

hatódottan válaszolt.

—  Új községi tanító választása. A Szarvasi 

Községi Elemi Iskolák felügyelőbizottsága 
szombaton, augusztus hó 21-én délelőtt 9 

órakor dr. Lámann György tanfelügyelőségi 

titkár elnöklete alatt választó gyűlésre jött 

össze. A gyűlés tárgya a Konyecsny János 

halálával megüresedett kákái községi elemi 

iskolai tanítói állás betöltése. Az állásra ősz- 

szesen nyolcán adták be pályázatukat, akik 

közül abszolút többséggel Litauszky János 

okleveles tanítót nyilvánította ki megválasz

tott segédtanítónak a gyűlés. Az új tanító 
szeptember elsején foglalja el állását. Ugyan

ezen a gyűlésen történi intézkedés az Ezüst
szőlői kisegítő helyettes tanítói állás betöl
tésére is.

— Uj r. kát. segédlelkész. A Dávid Béla, 

eddigi r. kát. segédlelkésznek Tótkomlósra 
való áthelyezésével megüresedett szarvasi 

r. kát. segédlelkészi és egyben hitoktatói meg

bízatást Holecz István békéscsabai r. kát. 
segédlelkész kapla.

—  Áthelyezés. Pribelszky Mihály kondorosi 

ev. segédlelkészt felettes hatósága Aszódra 

helyezte ál.

—  Nyugalombavonulás. A kondorosi ev. egy

ház közismert és kiváló itfazgató-tanitója, 

Velky Béla negyvenegy évi érdemdús szol
gálata után most nyugalombavonult. A meg
üresedett állasra a pályázatot már meghirdet

ték és betöltésére előrelálhatólag a jövő hó
napban kerül sor. Velky Bélának nyugalomba- 

vonulása alkalmából megérdemelt pihenőjé

hez boldog éveket kivan tisztelőinek és ba
rátainak kiterjedt tábora.

— Huszonötéves jubileum. A békésszent- 

andrási Kisgazdák Köre a múlt héten ünne
pelte fennállásának huszonötéves jubileumát. 

Ez alkalommal népes közvacsorát rendeztek 
és a vezetőségről készült fényképet avat
ták fel.

—  Javító érettségi vizsgálatok. Az érettségi 

javitóvizsgálalok a fennálló sorrend szerint 

ez idén a szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter 

gimnáziumban lesznek szeptember hó 1—5. 

napjain. A vizsgálatokon a bányai ev. egy

házkerület püspökét, mint elnök, Kellő Gusz

táv ev. lelkész, a m. kir. közoktatásügyi mi

nisztert pedig, mint kormányképviselő, dr. 

Benkő István nyug. gimn. igazgató fogja 

képviselni.

—  Felhívás. Felhívjuk a szarvasi OTI-ki- 

rándulás résztvevőit, hogy vasárnap, e hó
29-én reggel 6 órára az ipariskolában ponto

san jelenjenek meg. Kedvezőtlen idő esetén 

a kirándulást nem tartjuk meg.
Rendezőbizottság.

—  Körös-nap Szarvason. István király nap

ján a szarvasi Holt-Körösön zenés csónak

felvonulást rendeztek. A nagyobbszabású 

ünnepség és tűzijáték a rendezőség elvi kü

lönbségei miatt elmaradt. A megfelelő pro

paganda hiánya mialt az érdeklődés is igen 

gyér volt.

— A vármegye képviseletében. Az idei Ist

ván király-napi budapesti ünnepségeken a 
vármegye képviseletében dr. Laczay Péter 

szarvasi tb. főszolgabíró vett részt.

— Értesítés. A szarvasi Nemzeti Egység 

Párt vezetősége ez úton kéri a párttagokat, 

hogy augusztus 29-én, vasárnap délelőtt fél 
10 órára a Polgári Körben minél nagyobb 

számban megjelenni szíveskedjenek.

—  Műkedvelő-előadás. A Szarvasi Iparos

asszonyok és Leányok Egyesülete október

3-án nagyszabású műkedvelő-előadást rendez. 
Szinrekerül a „Nóláskapilány“ cimű operett 

Kondacs Andor rendezésében.

—  Beiratás a kereskedelmi leányiskolába. 
A szarvasi kereskedelmi iskola beiratását 

auguszlus 31., szeptember 1 . és 2-án tartják 

meg reggel 8 —10-ig a gimnázium igazgatói 
irodájában. A beiratkozni szándékozók ez 
időben okvetlenül jelentkezzenek, mert in

neniül a felvétel nem engedélyeztetik. A 
tanítás szeptember 4-én kezdődik.

-- Megbízatás. A bikazugi gazdaság részére 

fúrandó ártézikút munkálataira az iparügyi 

miniszter Bagi és Társa kabai cégnek adott 

megbízást 5600 P összeggel.

— Pótbeiratás. Az állami elemi iskolában 

szeptember 2 -án lesznek a pótbeiratások dél

előtt 9—12-ig és délután 3—6 óráig. Tanév

nyitó istentisztelet 3-án 8 órakor.

— Zászlót avatnak a szarvasi frontharcosok. 
Az Országos Frontharcos Szövetség szarvasi 

csoportja szépkivitelű egyesületi zászlót ké

szíttetett, amelynek ünnepélyes felavatása 

szeptember 12-én fog megtörténni. Az avató 
ünnepségen a központ is képviseltetni fogja 

magát.

A főgimnázium által előirt gimnazista 
tornatrikó mellpajzzsal, tornanadrág és 
gimnazista lányoknak elöirásos munka- 

kötö, valamint fiú- és leány gim
nazista sapkák dús választékban, 
a legjobb kivitelben és legolcsóbb 

árban, aktatáskák, iskolatáskák nagy 
választékban és nagyon olcsó árban 

a F I L L É R E S  GOMBÜZLETBEN 
(R. kát. iskola épületében, Piac
tér) szerezhetők be.



— Továbbképző tanfolyamon. Gyulán 6 na

pos továbbképző tanitói tanfolyamot rendez

tek, amelyen járásunkból is több tanító 

vett részt.
—  KIE-konferencia. A szarvasi KIÉ vasár

nap egynapos konferenciát rendezett.

Két vers
A szentgyörgyhegyi turista menedékház emlék

könyvéből (1937. augusztus 6.)

Szenígyörgyhegy

Ki idejöttem fásult szívvel 
A csüggedést itt elvesztettem.
Az Isten szabad orgonája 
Új ódái intonált feleltem.

Hogy Szén tgyörgy hegy magyar érték 
S a Vércseszirt merész kilátás, 
Badacsonytól a Körös-partig 
Száll szivemből a kiáltás.

A csüggedést itt elvesztettem 
De a lelkem új útra hajlott;
Leltem jó bort, isteni tájat 
£s örökre egy jő barátot.

MIKLÓS VITÉZ

Éjszaka a Szentgyörgyhegyen

Elbeszélgettünk, ketten, az éj 
megnyitotta lelkeinket.
Beszédünkre az imás Gulács 
nagy titkosan áment intett.
Csobánc őrt állt ajtónk előtt, 
remegtek a mélység fá i; 
s hogy elpihentünk, megszólaltak 
Szentgyörgy bazalt orgonái.

*

Zengett az éj, a vágy dalolt 
s a Balaton tündér-tükrén 
aranyhidban fürdőit a Hold.

OROSZ IVÁN

Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak 
nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk, 
feltételek! Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

az ország leg- 
Kedvezö fizetési

KOPSTEIN
B ú t o r h á z
B É K É S C S A B A ,  Andrássy-út 25. sz.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben augusztus 11—25-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek : Patkós János és 
Török Margit fia János, Borgulya Pál és 
Vágó Irén fia Pál, Huszárik Mihály és Ja- 
necskó Judit leánya Mária-Zsuzsanna, Gom
bár István és Szénászky Mária fia András, 
Gunda György és Maginyecz Erzsébet leánya 
Anna, Ábrahám Mihály és Kiszely Erzsébet 
fia István, Gombár János és Rágyanszky 
Mária leánya Mária, Závóda János és Zvara 
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, Mucha Pál és 
Sonkoly Erzsébet fia Pél^ ifj. Litauszky Mi
hály és Kepenyes Mária fia László-Pál, Hu
szárik Pál és Simon Vilma fia Pál-István, 
Gombár Pál és Paulovics Mária fia Pál, Czig- 
léczki András és Liska Judit fia András, ifj. 
Bárdon Mihály és Dankó Zsuzsanna fia Mi
hály, Litauszky Pál és Szrnka Judit leánya 
Judit, Maczik István és Paraj Mária leánya 
Judit, Krsnyjak János és Szrnka Erzsébet fia 
János, Skorka András és Vityaz Anna fia 
János-lstván, Skorka György és Laluska Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna, Nemcsok Márton 
és Polónyi Judit leánya Erzsébet, Sechna 
Mihály és Gutyan Mária fia Mihály, Magyar 
György és Molnár Mária leánya Mária, Czig- 
léczky Mihály és Dologa Erzsébet leánya 
Zsuzsanna, Berg József és Bartolf Erzsébet 
fia Mihály. Házasságot kötöttek: Varga Pál 
Bógyis Zsuzsannával. Klimaj Mihály Gom-

—  Méhészek figyelmébe. A Szarvasi Méhész

kor e hó 29-én, vasárnap délután 2  órától 
az iparostanonc-iskola helyiségében választ

mányi gyűlést tart, melyre a választmány 

tagjait ez úton hivja meg az Elnökség. Méh- 
etetőcukor az Ínséges családok felsegilésére
— családonként 7 kilogramm — legkésőbb 

szeptember 5-ig rendelhető Kapuszta János 

alelnöknél, I., 429. Békéscsabán szeptember

4 -től 8-ig országos méhészeti kiállítás lesz. 
A kiállítani szándékozók jelentkezzenek az 

Elnökségnél szeptember 1 -ig. Szeptember 5-én 
reggel 6 órakor kellőszámú jelentkező ese

tén teherautó indul a kiállításra. Jelentkezni 

szeptember 1-ig az Elnökségnél. Mézexport- 

vásár Békéscsabán szeptember 19-én lesz. 

A vásáron minden termelő résztvehet. A 

mézből 2 darab félkilogrammos üvegben minta 

bemutatása elegendő. Elnökség
— A Budapesti Őszi Lakberendezési Kiállí

tásra 50 százalékos kedvezményes vasúti 
igazolványok ANDERMANN-NÁL kaphatók. 

Érvényes augusztus 30-tól szeptember 23-ig.

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben.

A Polgári Leányiskola óllal előirt

egyenkalapok
magyar egyenruhákra előirt paszo
mányok, zsinórozások, gombolok, 

valamint gyöngyök, fiite
rek, gombok nagy válasz

tékban, aktatáskák és iskolatáskák 
a l e g o l c s ó b b  árban

a Fil léres Gombuzletben
(R. kát. iskola épületben, 
Piactér) szerezhetők be.

bár Annával, Singer Jenő Fleischer Erzsébet
tel. Elhaltak: Szvák Pál 78 éves, Mizó Já
nosné Súlyán Zsuzsanna 77 éves, Janecskó 
János 5 éves. Borgulya Pál 5 napos, Borgulya 
András 8 hónapos, Nagy-Szklenár János 52 
éves, özv. Csilik Andrásné Kolompár Mária 
83 éves, özv. Hraskó Jánosné Uhljar Anna 
56 éves, Kurlik Mihály 16 napos, Klimaj Mi
hály 80 éves, Brusznyiczky Tibor 7 hónapos, 
Ándrás Judit 22 hónapos, özv. Czinkoczky 
Györgyné Frankó Anna 77 éves, Melis Mária 
1 hónapos korukban.

—  Országos vásárok. Az orosházi országos 

vásárt szeptember 9. és 10-én, a mezőtúrit 

szeptember 9-én, a köröstarcsait szeptember

1. és 2 -án, a nagykőrösit augusztus 30-án 

tartják meg.

—  Nyíregyházára félárú vasúti igazolványok 

ANDERMANN-nál kaphatók. Érvényes szep

tember 7-től szeptember 2 1 -ig.

x Könyvek. Alkalmi vétel I Ólcsón el
adó 40 kötetes Magyar remekírók. 
Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehet 
Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

HOLDANKÉNT 10 KILÓ VETŐMAGOT TAKARÍT f-ieG
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HETENKENT
hja: OROSZ IVÁN

Szellemidézés
Az este szellemeket idéztünk. Valami játékos 

pajzénság és a nagy titokzatosság utáni kíván
csiság fogott el bennünket és hogy nagyon kedves 
vendégeink voltak Budapestről a sok szellemi 
olvasmányok és zenék után valami különlegesre 
vágytunk. A terítő hamar lekerült az asztalról, 
a félhomályt is igen künnyen elővarázsoltuk, 
festőművész barátunk pillanatok alatt felrajzolta 
a nagy művelethez szükséges belűábrákat és 
szinte remegő lélekkel ültünk az asztal köré és 
vártuk a szellemek érkezését, hogy megbizsergett 
ujjaink vége a pohár lassú emelkedésétől és 
bámuló csodálattal néztük annak száguldását 
betűről-betűre. És irt a megidézett szellem, Szo
doma titokzatos tolvaja, aki sok pénzt lopott és 
ezért most bűnhődnie kell. A iilkokba belepil
lantani akaró kérdéseinkre titokzatosan válaszolt 
és a túlvilágról nagyügyesen megállapította, hogy 
„lelke válogatja". Furfangos szellem volt, meg 
is szégyenitett, sőt bölcs élettapasztalatokat is 
mondott és arra a kérdésre hogy Szodomái zsidó 
létére, hogy lúd magyarul, azt felelte „a zsidók 
mindent megtanulnak.'* így hét a mi szodomai 
zsidó barátunk, aki a város lakóinak nagy go
noszságai közölt a tolvajlést művelte, elszórakoz
tatott bennünket egy estén át és mi egy kelle
mesen eltöltött estét könyvelhettünk el. De jöttek 
a többiek is. Michelangelo, Ady stb., majd az 
együttlevők elhalt rokonainak szellemei és bölcs, 
majd különös mondásaikkal hozlák elő egyéni
ségüket. Sokszor megdöbbenve csodálkoztunk el 
a nem vért feleleieken. Ám most, hogy pihenni 
tért a lársaség és az álom jótékony szelleme 
borult a házra, visszaidézem az elmúlt órákat, 
sokféle magyarázatokat keresek a titkokra. Meg 
kell állapítanom, hogy négy-öt jelenlévő lelkisé
gének, tudásának, szellemiségének és gondolko
dásának megfelelően jelentkeztek a megjeleni 
szellemek és mindig csak annyit tudtak, mint mi, 
csak annyit beszéllek, amennyit mi beszélhet
tünk és a titkos kérdésekre titkosan feleltek. Nem 
tudtak többel mondani, mint amennyit a mi tu
dásunk alkotott bizonyos sejtelmes dolgok felől 
és igy szomorúan kell megállapítanom, hogy a 
szellemidézés nem volt más, mint egymás szel
lemének és tudásának idézése. Amióta a földön 
él az ember és amióta gondolkodik, minden bi
zonnyal mindig érdekelte az a sok litok, amit a 
nagyvilágban és azon túl is maga körül sejtett, 
azonban évezredek száguldása is oly lassú üte
met ad a titkok felderítéséhez, hogy minél többet 
búvárkodunk, annál jobban érezzük nagy tehe
tetlenségünket. A szellemiségben a gyarló ember 
mindig megfogható! keres, a szuggesztiónál, azaz 
az elképzelésnek más agyba való átvitelénél az 
ember a gondolalhullámokon túl szerves fluidu- 
mot keres. Lehet, hogy a gondolat is anyag, hi
szen a régi mondás is azt mondja, hogy „ohne 
Fosfor nicht Cédánkén”, ám mégis miért kell 
ezek után a testetlenséget keresni; de amikor 
ezt beviszik az orvostudományba és Bernheim, 
legfőképen pedig Coué után gyógyítanak vele, 
akkor a talán egyszerűnek ítélt tilokzatosság 
óriási fontosságát nem tudjuk elvitatni. Régi meg
állapítás, hogy a világ egy ember részére csak 
addig van, amig az ember él, halálával minden 
megszűnik. „Ez a világ csak hangulat** — álla
pítja meg a világfájdalmas Reviczky Gyula, Gre- 
guss Ágost, a szarvasi gimnázium egykori nagy
nevű, ma már bizony igen elfelejtett tanára ezt 
mondja erről :

„A szívbe, bárminő kicsi 
Óriási vágyak férnek,
S minden tücsök magát hiszi 
A világ közepének.4*

így hát a betűkön táncoló szellemek pohár
láncos játékával nem voltam megelégedve. El
szórakoztattak ideig-óráig, de nem titokzatos szel
lemekhez illő módon jártak el. És amikor körbe- 
körbe táncolt a pohár, akaratlanul is azokra a 
szellemekre gondoltam, amelyek nem hókusz
pókuszok között, de egyenesen és jelenvalóan 
várnak bennünket a könyvespolcok sorbarakott 
könyvein. Azokra a kellemes előző órákra gon
doltam, amikor lelket üditő olvasmányok és szép

zenék hozták el alkotóik szellemét kicsiny szo
bánkba. Akkor a nagy szellemek szárnya fel
emelte a mi lelkeinket és ezt a csodálatos és 
mégis könnyű szellemidézést nem tudta elhomá
lyosítani a későbbi. Ezek a szellemek sokat 
adnak, mindig többel, mint ami bennünk van és 
ezért, ha igazi szellemekkel akarunk találkozni, 
ne várjuk őket a csodák miszticizmusából, ha
nem a könyvek, képek, rádiók, zenék, színek, 
hangok, motívumok egyszerűségeiből és minden 
bizonnyal örökké újakat és örök szépségeket 
nyújtanak. A nagy emberek szelleme is nagy és 
nem kell nekünk a szodomai tolvaj lelke, ha 
mi Bach emelkedett és mély szellemével is ta
lálkozhatunk.

—  Tenniszverseny. A múlt héten tennisz- 

versenyt rendeztek Szarvason. A verseny 
eredményéről értesítést nem kaptunk.

x Könyvek. Alkalmi vétel I Ólcsón el

adó 40 kötetes Magyar remekírók. 

Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehel 

Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

—  Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg

bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Búlorház- 

ban, Békéscsaba, Andrássy-út 25., vásárol
hatunk.

Szarvas és a gazdatársadalom sorsának 
jobbrafordulását hozza 

az általános öntözés lehetősége
Hosszú, göröngyös út vezetett a megvalósulás kapujáig

Mielőtt az „öreg diák'4 az öntözésre reá 
térne, — el kell hogy mondjon egy régi és igaz 
történetet :

Az 1895—96. években a mi vármegyénk 
főispánja, a szigorúságáról hires és eszes dr. 
Reiszig Ede volt. A főispán installálása uláni 
első dolga volt a vármegye összes községeit 
végigvizsgálni s egyben ismerkedni. Utoljára hagyta 
a vármegye székhelyét, Gyulát. Gyula már akkor 
rendezett tanácsú volt. Volt polgármestere s négy 
tanácsosa. A négy tanácsos azonban jóravaló 
gazda volt, s nem jogvégzelt ember, mint ma. 
Glédába állt Gyula vezetősége s természetesen a 
négy tanácsnok is. Végigvizégálta a főispán Gyula 
közigazgatásét minden vonatkozásban. A polgár
mester mindenkit bemutatott a főispánnak s igy 
a négy tanácsost is.

Megáll a főispán a négy tanácsos elö*t, 
végigméri Őket s mosolyogva kérdi :

— „Hál kendtek Gyula város tanácsosai ? 
Nos, mondják meg nekem, hogy ki a fene kér 
kendteklől tanácsot ?“ Se szó, se beszéd, — 
sarkonfordult s tovább ment. Hja 1 akkor a 
monarchia in floribus volt. Hétszázezer négyzet 
kilométeren ötvenöl nrillió ember éli. Élt egy 
világhatalom. Ma azonban egy tizedére olvadt 
le, zsugorodott. Ezt a kis megtörtént eseményt, 
mielőtt az öntözés ismertetéséhez fognék, magamra 
is vonatkoztatom.

— Mert ki kér tőlem tanácsot ?
Talán senki.
Talán sokan elolvassák az öntözés meg

oldható éspedig praktikusan megoldható szarvasi 
kérdését.

Általában véve az öntözés amily egyszerű
nek látszik, olyan igen komplikált. |,Talaja, nö
vénye, mind más és más. A ma öntöző embere 
azonban már biztosra megy. A tandíjat lefizettük 
mi régiek. Az öntözés súlyos kérdése mér éleseit 
a legkülönbözőbb gyermekbetegségeken. Ma már 
nő, izmosodik, csak vigyázni kell a nevelőknek 
arra, hogy korén el ne vénüljön. Úgy ne járjon 
az ország, minta rengeleg állásnélküli fiatalsággal. 
Itt meg a túlméretezésre, a túlprodukcióra. Vala
hogy úgy érzem, mint a fiatal pap, mikor az 
anyja a nősülési szándékét azzal intette le, hogy 
előbb parochiát, azután asszonyt.

Az öntözés kérdésénél meg — előbb piacot 
biztosi tani 6 az öntözést a keresletnek megfelelően 
fejleszteni, nem pedig megfordítva.

yaralásra
és egyéb célokra schilling és mindenféle 

külföldi pénz igénylése, vízumok és uta

zási jegyek beszerzése eszközölhető a

Szarvasi Takarékpénztárnál,
ahol ausztriai nyaralásra díjmentes pro- 

spektusok és felvilágosítások kaphatók.

Általános vonatkozásban még annyit, hogy 
mai kormányunk gondoskodása az öntözés tekin
tetében — egy csoda. Le a kalappal mindnyájunk
nak ezelőtt a kormány előtt.

Az a kis csonkaság képes az öntözés 
nehéz, nemzetgazdasági flsőrendű kérdése meg
oldáséra hatvan millió pengőt s ezen kívül a 
magángazdaságok ez irányú berendezkedő szán
dékának kivitelezésére tiz millió pengőt áldozni,
— az a kormány nagyon jól tudja, hogy mit 
csinál. Tudta azt is, mikor, mint öntözési kor
mánybiztosi az öntözés élére a rendkívül agilis, 
megértő Kállay Miklós, volt földmivelésügyi mi
nisztert hivla meg. A földmivelésügyi minisztérium 
legjobbjaiból olyan gárda áll a rendkívüli kérdés 
megoldására a kormánybiztos rendelkezésére, hogy 
minden magyar termelő, aki e vonalkozásban be 
akar rendezkedni, a legnagyobb lelki nyugalom
mal — mondjuk — odabizhatja magát.

A régiek, az öregek, a pionérok tapaszta
latai, levont következtetései, évtizedeken át le
folytatott kisérleteinek eredményei minden gazdá
nak rendelkezésére állanak ma már. Hja 1 amig 
eljulollunk idáig ! Hosszú, göröngyös volt az út. 
Ma mér sima és járható.

Az a Kvassay Jenő, dr. Sigmond Elek, 
Gyárfás József, Lóczy Lajos, Treilz Péter, Bal- 
lenegger Róbert és sokan mások munkásságának 
eredménye a már tisztább levegő, áttekintést 
lehetőség, praktikus irány. Egy öregdiák.

—  Felvétel a Kereskedelmi Szakiskolába A
Szarvasi Kereskedők Egyesületének fennható
sága és a szegedi kir. tankerületi főigazgató 
tanulmányi felügyelete alatt álló Szarvasi Ke
reskedelmi Szakiskolába az 1937— 38. tanévre 

szóló felvétel végett az érdekeltek bármikor 
jelentkezhetnek a szaktanfolyam igazgatójánál, 

az ág. h. ev. gimnázium igazgatói irodájában. 
A tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi m i
nisztérium által előirt tanterv és utasítás szerint 
működik, tanulmányi ideje két esztendő és 

annak növendékéül minden IV. polgári osztályt 
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyors- 
és gépírásban, kereskedelmi levelezésben* és 
könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor be- 
iratási-dlj fejében 5 pengő fizetendő. A szak- 
tanfolyam sikeres elvégzése képesít pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban« bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 
és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelői, 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet Igazga

tósága (Gimnázium, Igazgatói terein) minden
nap délelőtt 9 — 11 között.

A Gazdasági Tanintézet által előirt

gazdász k a l p a g o k
nyakkendők és kesztyűk a

Filléres Gombüzletben
(R. kát. iskola épületében, 
Piactér) szerezhetők be 0



—  Beiratások a polgáriban. A szarvasi áll. 
polgári leányiskolában a pótbeiratást szep
tember hó 1. és 2-án délelőlt 8-tól 12-ig tart
ják. A tanév ünnepélyes megnyitása szep
tember 3-án délelőtt fél 9 órakor lesz. A 
tanítás szeptember 4-én délelőtt 8 órakor 
kezdődik. Az egyes tantárgyak alóli felmen
tési kérvényhez járási tisztiorvosi bizonyít
ványt kell csatolni. Zenét vagy bármely tár
gyat külső személy csak az igazgató enge
délyével taníthat. A ruha magyaros és fekete 
kötény. A tankönyv és füzet ugyanaz, mint 
tavaly volt, de hiányos, piszkos, régikiadású 
tankönyv nem használható. Tandíjkedvez
ményt vagy mentességet csak az kaphat, 
kinek atyja a tandijat nyilvánvalóan nem 
tudja vagy csak nagy nehézséggel megfizetni; 
viszont a gyermek példás magaviseletű és 
kitűnő, jó rendű tanuló. A tandíj évi 40 P, 
októbertől 8 havi részletben fizetendő. A be
hatáskor fizetni kell 2 50 P felvételi, 170 P 
járulék, 1 '20 P filmoktatási dijat. A tanulók 
az intézetbe élelmet nem hordhatnak. Az 
okozott kárért, piszkitásért a tanuló szülője, 
esetleg a szülők egyetemlegesen felelősek. 
Az iskola házi szabályzata feltétlenül betar
tandó. A céltalan szaladgálás, a szürkületi 
időben az utcán való tartózkodás fegyelmi 
vétség. A polgári iskolába a tanulók a IV. 
elemi elvégzése után jönnek; túlkorú tanu
lót csak kivételesen és kellő indokolás alap
ján veszünk fel. Az érdeklődők forduljanak 
közvetlen az igazgatóhoz.

—  Iskolai hirek. A szarvasi gimnáziumban 
a javító-, pótló-, különbözeti- és magánvizs
gálatok augusztus 30. és 31-én tartatnak meg.
30-án az I — IV.. 3I-én az V—VIII. o. tanu
lók számára. Érettségi Írásbeli vizsgálatok 
szeptember 1—4., a szóbeliek szeptember
6-án tartatnak meg. Beiratkozások szeptem
ber 1. és 2-án délelőtt 8 és délután 3 órától 
lesznek a tornacsarnokban. Tanévnyitó isten- 
tisztelet szeptember 3 án reggel 9-kor lesz 
az ótemplomban, utána tanévnyitó ünnepély 
a tornacsarnokban. A rendes tanítás szep
tember 4*én kezdődik.

—  Katonák jönnek Szarvasra. Az őszi ka

tonai gyakorlatok során Szarvasra is na- 

gyobbszámú katonaság érkezik.

Holdanként 2—3 q búzával több!

Ha akár évek hosszú során át is vizs
gáljuk a hazai termésátlagokat, úgy feltűnik, 
hogy Dunántúl kát. holdanként mindig 2 — 3 
q»v?l nagyobb a búzatermés, mint az ország 
többi részén. Persze, gondolják sokan, olt 
több az eső, jobban oszlik el, stb., s elfe
lejtik, hogy az ország legjobb talajai viszont 
nem a Dunán túl találhatók. Ellenben Dunán- 
túl mezőgazdálkodása okszerűbb. Jobb ta
lajmunkát adnak, mélyebben szántanak, több 
az állat és az istállótrágya. Mindezeket azon
ban nehéz számszerűen megfogni, hiszen 
nehéz volna például a szántás mélységéről 
statisztikát vezetni.

Van azonban az okszerű gazdálkodás
nak egy biztos, pontosan kimutatható fok
mérője, ez a mutrágyafogyasztás. Dunántúlra 
esik az ország szuperfoszfátfogyasztásának 
68 százaléka, a többi országrészre csak 32 
százalék I

Ha viszont a nagybirtokot állítjuk szembe 
a kisbirtokkal, akkor is körülbelül hasonló 
a búzatermés különbsége a nagybirtok ja
vára, pedig nagybirtok az ország minden 
részében beékelődve iekszik a kisbirtokok 
között, tehát semmiféle természeti különbség 
nincs köztük, egyforma az időjárás, egyforma 
a talaj, s mégis 2—3q búzatermés a külön
bözet holdanként. Nyilvánvaló, hogy csakis 
az emberben keresendő a hiba* ha a termés 
nem kielégítendő.

A műtrágya-statisztika ebben a viszony
latban is ad felvilágosítást, a nagybirtok öt
ször, hatszor annyi szuperfoszfátot szór el, 
mint a kisbirtok, s évente rendszeresen al
kalmazza azt.

már kaphatók:

N A G Y  S Á N D O R
könyvkereskedésében.

Jutányos árban,
a legjobb minőségben

kaphatók :

iskolaszerek
és

t a n s z e r e k
az összes helybeli és környéki Iskolákban használatos, előírásos irkák, 
füzetek, koltapapirok, rajzfüzelek és lömbök, írótollak, tollszárak, mindenféle 
színű írónők, kréták, linták, tusok, Hálósok, palatáblák, rajztáblák, radlrgumlk, 
rajzszögek, szivacsok, körzőkészlelek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, 
gombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festékszekrények és tolltartók stb. 

Iskolatáskákban nagy választék.

UNIÓ-könyvecskére is! UNIÓ-könyvecskére is!

Nagy Sándor
könyv« és papirkereskedésében C 7  I  D  V  A  C  A  M
(a gimnázium közelében) u / í A I I  f  im 9  V n

L kér., Horthy Miklós út 9* Telefonszám: 16*



I R O D A L O M
Könyv- és folyóiratszemle

Magyar költők dalaiban a Balaton 

Idézte: Váth János.

A balatoni irodalom egyik legjelentősebb 
kiválósága, a vidéki irók jelese és nesztora 
Váth János még 1922-ben megjelentette fenti 
cimű könyvének első kiadását. A könyv 
nagy sikert ért el és most kibővítve a Balatoni 
Szövetség kiadásában ismét napvilágot látott. 
Váth János végigvezet benünket a magyar 
költészeten és a magyar költők balatoni tárgyú 
költeményeiből idéz lelkes szeretettel. Váth 
János irói munkássága és határtalan Balaton 
szerelme mellett legnagyobb lelki értékének 
tudható be a magyar vidéki írókért évtizedek 
óta kifejtett eredményes munkássága. Ez a 
nagy önzetlenség vonul át ezen a könyvén is, 
melyben Bacsányi, Berzsenyi, Czuczor. Garay, 
Jókai, Berzsenyi, Tompa. Vörösmarty nagy 
költőink mellett helyet adott a mai irodalom 
művelőinek is, akiket a Balaton szeretete hoz 
közös nevezőre. 6 6  költő balatoni tárgyú 
irása mutatja Balaton ihletőségét és igazolja 
a  szép Balaton környékének költőiségét és 
eredetiségét. A Balatoni Szövetség propa
ganda anyagul jobbat nem is választhatott 
volna a magyar tenger szépségeinek dicsé
retére, mint a magyar költészet eme gyöngy
szemeit. Színes, változatos tartalmú kis köny
vecske Váth János gyűjteménye, amely iro
dalomtörténeti szempontból is jelentős meg
mozdulás. A szarvasi költők közül Gyóni 
Géza, Gyökössy Enndre és Orosz Iván sze
repelnek a kötetben. A hangulatos cimlapú, 
színes kiállítású 64 oldalas könyv a Balatoni 
Szövetség Balaton füred-fürdő kiadásában 
jelent meg. Ára 1 pengő.

* Tiszamenti Szemle. Prókay Miklós pompás 
folyóiratának, a Tiszamenti Szemlének au
gusztusi száma most jelent meg színes és 
változatos tartalommal. Az alföldi kultúrélet 
egyetlen jelentős folyóiratának legújabb szá
mába Czeglédy Jenő irt tanulmányi hagyo
mányaink ápolásáról. József királyi herceg 
visszaemlékezése mellett Móricz Pál, Erdődy 
Mihály, vitéz Berkó István és Bosin Endre 
Írásait találjuk. Horthy István, Miklós vitéz. 
Varga Sándor, Orosz Iván és Szirthy János 
versekkel szerepelnek. Kiadóhivatal Fegyver- 
neken.

* A pajorirtás módjáról, az almamoly elleni 
védekezés leújabb eljárásáról, a kajszifa 
gutaütéséről, az őszibarack ifjitásáról. havi 
teendőkről stb. stb. ír „A Magyar Gyümölcs" 
legújabb száma, amelyből lapunkra való 
hivatkozással ingyen mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal: Budapest IV. Gerlóczy ucca 
1 1 ’ szám.

* Mikor érett szedésre a gyümölcs ? Erre a 
kérdésre ad választ a Növényvédelem és 
Kertészet legújabb száma, Cikkeket közöl 
még az érő őszibarackról, káposzta- és ga- 
lagónyalepkép idei nagyarányú rajzásáról, 
stb. A dúsan illusztrált, szines műmellékletet 
is közlő két szaklapból a „Növényvédelem“ 
kiadóhivatala (Budapest V. Földmivelésügyi 
Minsztérium) egy alkalommal e lapra való 
hivatkozással kívánatra díjtalanul küld mu
tatványszámot.

Fenti könyvek és folyóiratok Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedése útján szerezhetők be.

— Tenniszütök szakszerű húrozását NAGY 

Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón 

vállalja. Horthy Miklós út 9.

KÓCZY kereskedő közleménye: 

(Árvaház)

A főgimnázium növendékeinek sapka^ 

tornaing, tornanadrág és príma tornacipő, 
továbbá a polgári leányiskola növendékeinek 

egyensapka, tornacipő beszerezhető.

Egészséges és sikerdűs 

reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 

Kiadóhivatal: Szarvas, I.,. 

Horthy Miklós út 9. sz.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 1880--- —
Tengeri m. . . . -----  1 0 -
Árpa . . . 14 80 -  -  -

—■--- 1480

P U B L I K Á C I Ó

Föld haszonbérbe, harmadába, felesbe kiadók:
II.. 127.; VII.. 8.; IV.. 621.; III., 98.; II., 116.; Hl.. 149. 
Kondoros 213. ; II.. 141.; II.. 266. -  Eke eladó, T III., 
227. -  7 hold föld eladó, VII.. 1 1 0 .- 3  hold föld el
adó, IV.. 443. — Tanyást keres, 1. 167. — Ház eladó: 
I. 431., III. 218.. III. 50.. Krakó 106.. IV. 84.. Krakó 98.
— 4 kocsikerék eladó. T 11. 21. — Szappanosban föld 
eladó, 111. 243. — Törek eladó, T IV. 165. — Használt 
ajtók, ablakok eladók. IV, 359. — Hereszéna, törek 
eladó, T IV. 102. — 3 hold föld tanyával eladó, T V. 
203. — Beépíthető konyhalűzhely olcsón eladó, 1. 379.
— Méhek eladók, T V. 257. — Diófa eladó, I. 482. — 
Vetőgép eladó, T VI. 173. — Gyalupad eladó, III. 319.
— 2 hold föld eladó, T IV. 190. — Használt nád el
adó, II. 401. — Takarmány eladó, T 111. 203.

APRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I.. Horthy Miklós, 

út 9. szám.

. III., 336. számú ház sürgősen eladó.

. Keresek bérbe zongorát. 1. 138.__________

. Biztos jövedelem. 55 darab nagy angora- 
nyúl, 80 darab ketrec 10 0  pengőért eladó. 
Megtekinthető: III. kér., Jókai utca 219/a.

. Eladó elsőrendű csemegeszőlő IV. ker.r 
209. szám alatt.

. Komlóvszky Andrásnak 94 kishold szán
tója a berényi út mellett felesbe vagy har
madába kiadó. Érdeklődni lehet III. kerület,. 
149. szám alatt.

. Egyszobás udvari lakás kiadó. IV kér. 
224 alatt.

. Üzlethelyiség korcsmával eladó. Érdeklődni 
lehet Krakó 19.

. Az endrődi határban haszonbérbe kiadó
2 2  hold szántóföld. Érdeklődni lehet 1.
245 sz. alatt.

. Eladó 520-as Fiat gyártmányú, general-ja- 
vitott személyautó. Érdeklődni lehet I.t 85.. 
szám alatt.

. Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz 
Tákos Lajos borbély és fodrász.

* I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles 
kerttel szabadkézből jutányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. II. kerület, 144. számú ház eladó.

MÁVAUT MÁVAUT

#  Autóbuszmenetrend
Érvényes 937. március 22-161 október 2 -ig. 

öcsöd—Szarvas—Békéscsaba— Gyula
gOO ind: Öcsöd érk. 1530
685 ind. Szarvas „Árpéd^-szálló érk. U66
65B í Csabacsűd t I 437

1 Kondoros 1 14"
gli érk. Békéscsaba i 132®
866 érk. Gyula ind. 1240

Menetjegy Kondorosra P 1'60. Békéscsabára P 3’40, Gyulára P
Menettérlijegy » P 2'40, P 5-50. P

Békéscsaba—Gyula
g26 1 2 « ind. Békéscsaba „Csaba "-szálló érk. 1Q65 1 3 10
g05 1310 érk. Gyula városháza ind. IO20 1210

4* 10. 
6‘50.

Menetjegy P 1*10, menettértijegy P 1 ‘90. 

Szarvas—Öcsöd—Kunszentmárton

— 1295 1310 1500 18io
—  1 2 46 1 3 21  1 5 0 9  1 8 10

515 1306 1366 1530 1840 
5 06 13so 1427 érk. érk.

ind. Szarvas érk.
ind. Békésszentandrás ind.
ind. Öcsöd ind.
érk. Kunszentmárton ind.

Menetjegy Bszentandrásra P 0‘50, Öcsödre P 1*30, Kunszentmértonba P 2’— 
Meneltértijegy „ P080, „ P 2‘20, ^ P3‘20

630 736 8 tó 162* 
6 21 727 836 16i5 
6 oo 707 810 15*1

6 40 7 46  1 5 2T

436

515
5“

1385
1420
14“

Kunszentmárton—Lakytelek
ind. Kunszentmáilon érk.
I Csépa |

érk. Lakytelek ind.

Menetjegy Csépóra P 1'40, Lakytelekre P
Menettértijegy „ P 2‘20, „ P

Kunszentmárton—Tiszakürt

JÍ0
606
gl5

16“
156<
15ia

220 .
330.

5ss

5 4 0

6 os

érk.
érk.
ind.

63S

610

1424 ind. Kunszentmárton pályaudvar 
1428 ind. Kunazentmárton főtér
1460 érk. Tiszakürt

Menetjegy Tiszakürlre P 1'30. Menettértijegy P 2'—.
A járatok csak hétfőn, szerdán és pénteken közlekednek.

A *-gal jelölt csak hétköznap közlekedik.
A **-al csak szeptember 6-tól közlekedik.

15“
1526
1468.


