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Szarvasi Közlöny
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. ker.f 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:
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Előfizetési érák : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 *30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példény éra 10 fillér.
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„Ehhez tisztnltabb gazdasági 
felfogás kell"

Irta: Bornemisza Géza iparügyi miniszter.

A kartel-kérdést nagyon sokszor tisztán 

politikai agitáció szempontjából kezelik. Ha 

valakinek nincs a gyűléseken, a beszámolókon 

más mondanivalója, akkor a közönség tetszé

sének a megnyerésére előáll azzal, hogy fel 

kell oszlatni a karteleket. Aki a kartelprob- 

lémát gazdasági szemszögön át nézi, az első

sorban tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy 

a karteleknek ameddig a termelést irányítják, 

racionalizálják és amig új munkameneteket 

igyekeznek létrehozni, addig, közgazdasági szem

pontból, vannak előnyeik. A kartelkérdésnek 

csak egy súlyos vonatkozása van és ez az 

árkérdés. Legyünk tisztában azzal, hogy Ma

gyarországnak, a mai viszonyok között, olyan 

kis fogyasztópiaca van, hogy itt a szabad

verseny akkor sem érvényesülne, ha a kartel- 

szervezetek megszűnnének, vagy feloszlattat- 

nának, mert hiszen egyes iparcikkek termelése 

egy-két vállalat kezében összpontosul és egy 

telefonbeszélgetésbe vagy abba se kerül, hogy 

valamilyen iparcikkekre egyöntetű eladási po

litikát létesítsenek. Tisztában kell lennünk 

azzal is, — mert azt szokták a kormánynak 

szemére vetni, hogy a kartelkérdést nem kezeli 

erélyesen, — hogy mire van módja a kor

mánynak tulajdonképen a meglevő kateltörvény 

szerint? Van egy karteltörvény, amelynek 

lényege az, hogy a elismeri kartelek létjo

gosultságát és bemutatási kötelezettséget kreált. 

A karteltörvény egyik rendelkezése azt mondja, 

hogy ha a kartel a közgazdaság és a közjó 

érdekét veszélyeztet], akkor bizonyos szankciók 

következhetnek be. Meg kell őszintén állapí

tanom, hogy a törvények a szankciókra vo

natkozó intézkedései, a mai viszonyok között, 

nem lehetnek hatályosak. Egyenlőre nincs mó

dunkban akkora árumennyiséget beengedni — 

devizális okokból — amely az árupiacot tar

tósan befolyásolni tudná. A másik eszköz, 

amit a karteltörvény a kormány kezébe ad, az, 

hogy az ipari kedvezményeket megvonhatja, 

szintén nem hatályos, mert az ipari vállalatok

nak csak 3 százaléka kedvezményezett és az 

egész termelésben 10 százalékkal vannak rep

rezentálva a kedvezményezett vállalatok. Hogy 

űj engedélyeket bocsássunk ki, ez sem volna 

hatályos, mert azok a vállalatok is csinálhatnak 

kartelt, amelyek nincsenek kedvezményezve, 

ezektől tehát nem tudom a kedvezményt meg

vonni, mert ami nincs, azt nem tudom meg

vonni. Mindezek a gazdasági retorziók sok 

esetben több kárt okozhatnának a gazdasági 

életnek, mint hasznot, mert ne felejtsük, hogy 

esetleg nem a tulajdonost, hanem elsősorban 

legtöbbször annak alkalmazottjait és munkásait 

sújtanak ezeknek á Rendelkezéseknek alkal

mazásával. Nem segítene ezen az sem# bá m a

az álláspontra helyezkedném, hogy minden 

kartelt feloszlatok, mert a magyarországi kis 

fogyasztópiac mellett egy telefonba kerül két' 

három ember közt ugyanazt a hatást elérni, 

amit ma legáliánsan bemutatott kartclszerző- 

désben érnek el. Ha a kormány és a törvény- 

hozás elismerte a kartelszervezkedés létjogo

sultságát, akkor sokkal hatásosabb módon kell 

a közérdeket a kartelszerveszkedésekkel szem

ben érvényre juttatni. A renitenskedö karte

lekkel szemben olyan fegyvert kell alkalmazni, 

amely nem pusztítja el a termelési eszközöket, 

hanem szükség esetén azoknak más módon 

való értékesítését biztosítja, esetleg átmeneti 

üzemvezetéssel, vagy más módon. El kell jut

nunk szükség esetén a kényszerkartel intéz

kedésre, amikor az állami ellenőrzésnek leg

nagyobb fokát biztosíthatjuk a kartelekkel 

szemben. A mai politikai közvélemény köze

pette azonban, ilyen tervekkel előállni nem 

lehet, hiszen azt mondanák, hogy a kormánynak 

ilyen tisztán gazdasági szükségszerűségből fa

kadó elgondolása nem más, mint a kormány 

omnipotcnciájának kiterjesztése és hogy a kor

mány ipari téren is megakarja erősíteni pozícióját. 

A mai politikai atmoszféra nem alkalmas ennek 

a kérdésnek a tárgyalására. Ehhez tisztultabb 

gazdasági felfogás kell, mert csak a legnagyobb 

megértéssel lehet ezeket a kérdéseket meg

oldani.

A jövő vasárnap adják elő 
a „Nótás kapitányit Szarvason
A legkiválóbb műkedvelők alakítják a  hangulatos darab hálás szerepeit

Megirluk lapunkban, hogy a 
Szarvasi Iparosasszoqyok és Leányok 
Egyesülete műkedvelő-előadás rende
zését vette tervbe. A tagok és a kö
zönség igényeit kielégítendő, a gondos 
vezetőség választása Farkas Imre han
gulatos operettjére, a Nótás kapitányra 
esett, amelynek a próbái már hetek 
óta állandóan folynak Kondacs Andor 
színművész szakavatott előkészítése 
és irányítása mellett. A pompás darab 
hálás szerepeit a szarvasi műkedvelők 
legjobbjai alakítják, igy különösen ki 
kell emelni Komlóssy Ilonka, Czin- 
kóczky Böske, Bankó Pál, Lászlóffy 
László, Vérkövi János neveit, akiknek

személye biztosíték arra, hogy a le
hető legjobb előadásban fog a darab 
lemenni. Az érdeklődést nagyban emeli 
az is, hogy az előadás után táncmu
latság is lesz. Az előadást október hó 
3-án, vasárnap este tartják meg a Vi
gadóban és a darab fülbemászó ze
néjét Gazsó György kitűnő zenekara 
fogja előadni. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a jegyekről ajánlatos 
előre gondoskodni. Jegyek elővételben 
Nagy Sándor könyvkereskedőnél, Szűcs 
József cipésznél és esténként a Viga
dóban 0'60—1 ‘20 pengős áron sze
rezhetők be.

Feltétlenül biztatónak látom Békésmegye jövőjét* 
mondotta a vármegye főispánja

Tessedik Sámuel már százötven évvel ezelőtt rájött 
a  sziklavitás nagy fontosságára

Ebben a súlyos nehézségekkel terhelt 

világban néha jól esik biztató, bátorító szava

kat hallani olyanoktól, akinek nyilatkozatát a 
viszonyok ismerete és egyéni súlyuk tá
masztja alá.

Felkerestük dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla 

főispánt és megkértük nyilatkozzék nekünk 

Békés vármegye kilátásait illetően.

Biztatónak látja-e Méltóságos uram — 

volt első kérdésünk — ennek a trianoni ha

tárra szorult és rengeteg szociális nehézség

gel küzdő vármegyének a jövőjét?

Feltétlenül — hangzott a főispán hatá

rozott válasza. Erre minden adottsága megvan 
a vármegyének.

Miben látja Méltóságod ezeket az adott

ságokat?

Ezek a kétségtelenül meglevő előfeltéte

lek két csoportra oszthatók: személyi és tárgyi 

adottságokra.
A személyi adottságok Békés vármegye 

népében rejlenek: szorgalmas, komoly mivol

tában, a mostoha körülményekkel is sikere
sen megküzdeni tudó rátermettségében. Ezt a 

népet hamis világításban ismerték meg eddig. 

Országszerte az volt a felfogás róla, hogy iz

gága, összeférhetetlen és mindenáron ellen- 
zékieskedő fajta. Én ezzel ellentétben éppen 

arról győződtem meg, hogy még a legnehe
zebb időben is, mintamilyen az 1934—35. évi 

féi volt igazán dicséretreméltó önuralommál 

küzdötte át magát a súlyos viszonyokon.Eá- 

zel a néppel csák törődni kell;szeretettel kell 
foglalkozni problémáival és akkor nemcsdlFa



legszebb eredményeket lehet vele elérni, ha
nem hálát is tud mutatni azok iránt, akikről 

meggyőződik, hogy igaz barátai.

De megvannak a vármegye boldogulá

sának eddig nagy részben figyelemre nem 

méltatott tárgyi adottságai is — folytatta a 

főispán. A föld, a viz, a földalatti melegvíz, 

gáz esetleg olaj, mind olyan lehetőségeket 
nyújtanak, amelyek feltárva és kellőképpen 

hasznosítva nemcsak a vármegye boldogulá

sának, de gazdagodásának is alapjai lehetnek.

Az utolsó egy-két esztendő homloktér
ben levő munkálatai, mint az öntöző gazdál

kodás, a Körösök hajózhatóvá tételének mun
kálatai már magukban is óriási perspektívákat 

nyitnak meg.

Óriási fontossága van a folyamatban levő 

sziktalajjavitási munkálatoknak. Már 150 év

vel ezelőtt Tessedik Sámuel rájött és alkal

mazta a talajjavításnak ma is használatos 

módját, a digózást. Nagy előnyére lesznek a 

minden hasznos újítást felismerő és szívesen 
felhasználó gazdaközönségünknek a most fo

lyamatban levő talajtani felvételek.

Szinte beláthatatlan jelentősége lesz vár

megyénkben a majdan megindítandó mély- 

fúrásos kutatásoknak. Ezt a végtelen nagy 

horderejű lehetőségei a kormányzat nem 
hagyja semmi esetre figyelmen kivül és bi

zonyosra vehető, hogy a magántőke is a kí

vánatos mértékben fog ebbe a hatalmas 
eredményeket ígérő gazdasági megmozdu

lásba belekapaszkodni, amely megmozdulás 
eredményeiben kedvezően fogja nemcsak a 

vármegye, hanem a szomszédos vidék lakos

ságának életkörülményeit is befolyásolni.

Mindezeket a reális elgondolásokon ala

puló lehetőségeket figyelembe véve állítom 

én, hogy nemcsak a mezőgazdaság, hanem 
az ipar és kereskedelem terén is szinte be

láthatatlan fejlődési lehetőség előtt áll a vár

megye lakossága. Ez a fejlődés természetesen 
nem máról-holnapra, hanem lépésről-lépésre 

való haladással, de feltartóztathatatlanul fog 

megvalósulni.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnep délelőtt 
lót, délután 6 órától magyar, az újtemplomban tót
nyelvű istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a 
nagytemplomban tótnyeivű könyörgés után magyar- 
nyelvű irásmegyarázás lesz.

A szarvasi róm. kát. templomban szünidőben 
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csendesmise, 10 
órakor szentbcszéd, negymisc, délután 4 órakor délu
táni ájtatosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délután 4 órakor litánia.

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

Jóságáért boszorkánnyá tették meg 
és a Körösben akarták megfüröszteni 

az első szarvasi pap feleségét
(Folytatás.)

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason szeptember hóban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

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

— Szarvasi orgonista Mezöberényben. A 

békéscsabai Luther Szövetség Mezöberényben 

lelkész-tanítói konferenciát rendezett, melynek 

keretében tartott egyházi hangversenyen 

Borgulya Endre szarvasi orgonista-tanitó 

orgonáit nagy sikerrel.

Borgulya Marka nagy hangon mondotta 

el, hogy a második sarjúkaszáláskor az azóta 

Istenben megboldogult Köpenyes Mártonnétól 

hallotta, hogy egyszer, amikor hazajött a rét

ből, ahol a férje marhaőrzőben volt, késő 

este lett, mire a házba ért, sietve le is feküdt 
kinn a sztrieskán, mivelhogy bent a házban 

nagy meleg volt. Már éppen elaludt volna, 

amikor észrevette, hogy kinyílt a kiskapu és 
a tiszteletesasszony lépett be rajta. Megállt 

az ágy lábánál és így szólt hozzá: Holjártái 

te bűnös asszony ? — A rélbe — mondotta. 
De azután ? — Hazajöttem ! — Hazudsz te 

pernahajder, a szeretődnél voltál a kákái 

gulyásoknál. — Ekkor vette csak észre, hogy 

fogai mögül kékes fény tör ki és kénszagú 

volt a levegő Magárahúzta a subát Köpe- 
nyesné, de hiába, a liszleletesné hajába 

csimpaszkodott és úgy lódította ki az ágyból. 
Egy pendelben hurcolta végig a falun és 

siránkozására csak a kulyák ébredtek fel és 
futottak utánuk. Amikor a Körös kompjához 

értek, a tiszteletesasszony felkapott seprűjére 

és úgy szállt fei a magasba, mert hogy a 

kakas is megszólalt. Hogy ő hogyan került 
az ágyába vissza, nem tudta, csak azóta 

lidércnyomása volt mindig és nemsokára fel 

is fúvódott, amibe belehalt.
— így volt-e, tiszteletesasszony ? — kér

dezte Vida Imre.

— Nem ! Egyszer eljártam Köpenyesnénál, 

hogy munkába hívjam másnapra, de mikor

beléptem a kapun, rámkiabált és én vissza

mentem. Isten látja lelkemet, hogy ez az igaz.

Balczó Máté egy szép harmadfű csika- 

jának elveszejtését tulajdonítja a tiszteletes
asszony bűbájosságának.

Hajdú Demeter azt vallotta, hogy amikor 
felesége, kórságos lett, a tiszteletesasszony 

egy délután'Valamiféle füveket hozott neki. 

Azt ajánlqüa,.hogy friss esővízben főzzük 
meg és kanétónk6flt ;ödjuk arfe^gjife^.aíttól 
meggyógyul. De bizony ő nem ült fel a beste 
boszorkánynak, hanem meri éppen holdtölte 

volt, éjfélkor gödröt hányt a kert végében 

és abba szórta be a kárhozó füveket.

Es így tovább. .r ;

Huszonkét tanú vallott a széplelkű és 

széparcú első szarvasi tiszteletesasszony ellen, 
aki szelídségével, meleg leikével hajlott a 

gyerekek felé, munkát akart adni a szegé
nyeknek, orvosságot az Isten fogságában 
szenvedő betegnek.

Az ítélet hogy szóll, arra nem adnak 
feleletet a megsárgult papírlapok, de száj- 

hagyományként hírül maradt a krónikás
könyvben, hogy a szarvasiak első papjukat 
„hivatalától megfosztották, ’s az által, hogy 

feleségét Körösben, mint boszorkányt, füresz- 
teni akarták, ölet a világ előtt magok gyalá- 

zatjokra tsúffá tették.**

így történt ez az Úr 1734-ik esztende
jében, a mostani Szarvas alapításának tizen
kettedik évében. .

—  Halálozás. Farkas Antal János szarvasi 

gyógyszerész 50 éves korában Szarvason 

váratlanul elhúnyt. A közismert gyógyszerész 
halála megdöbbenést és részvétet váltott ki 

nagyszámú barátai és ismerősei körében. Te

metése hétfőn délután ment végbe nagy rész
vét melleit. A sírnál dr. Schauer Gábor nyug. 

főszolgabíró, a Frontharcos Szövetség helyi 
csoportjának elnöke megható szavakkal bú

csúzott el a frontharcosok küldöttsége nevében.

—  Előadás a védettségről. Vasárnap délelőtt 

dr. Tóth Pál kormányfőtanácsos, országgyű

lési képviselő előadást tartott az öcsödi Füg

getlenségi körben a güzdavédelemröl.
O— Fizessen efö

a SZARVASI KÖZLÖNYRE!

W W W ÍW W W W W W W W W W W W V W I

26 fillér helyett 14 fillér
a z  új  a l a k ú  
6 4 o l d a l a s

R á d i ó é l e t
Rádió, irodalom, 
színház, fi lm!!!

A  magyar család hetilapja.
M e g j e l e n i k  
o k t ó b e r  1-től

minden pénteken.

—  Darányi emlékoszlop Tihanyban. Darányi 

Ignátznak, a nagynevű földmivelésügyi mi

niszternek, a balatoni szőlők újjáélesztőjének, 
a munkásbiztositás megszervezőjének emlékét 

egy tiz méter magas nagyszabású emlék
oszloppal örökítik meg Tihanyban. Az em
lékmű felavatását nagy ünnepség keretében 

a jövő tavasszal fogják megtartani. A Ba

latoni Szövetség az ünnepi óda megírására 
Orosz Ivánt, lapunk szerkesztőjét az orszá

gosan ismert költőt kérte fel.

—  Megbízatás. A Nemzeti Egység Kerületi 

Elnöksége özv. Slajchó Istvánné okleveles 

tanítónőt a télen Szarvason megszervezendő 

kosárfonási tanfolyam ellenőrzésével bizta 

meg. A főispán által az ez évi szeptember 

16-án Gyulára összehívott értekezleten ilyen 

megbízatással már ő képviselte a Nemzeti 

Egység Női Csoportját.



Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, jó barátoknak, 

szomszédoknak és ismerősöknek, akik 
felejthetetlen jó férjem, édesatyánk vég
tisztessége alkalmával megjelenésükkel 
és részvétükkel mérhetetlen fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják megtört 
szivünk hálás köszönetét.

Szarvas 1937. szeptember hó.
Farkas Antal Jánosné 

és gyermekei.

— Változások a távbeszélő . díjszabásban. A 

fcereákédélem és ^köálekódé'éügyi <miniszter 

szeptember 15-tÖl kezdődőleg a távbeszélő 
díjszabás 15 kilóméteriií terjedő nullás díj

övét megszüntette s az ebbe a viszonylatba 

tartozó állomásokat az első (0—25 kin) díj

övbe sorozta be. Az első díjövben, a három 

perces beszélgetés diját egységesen úgy a 

nappali mint az esti és éjjeli órákban 50 
fillérben állapította meg. A három percnél 

tovább tartó beszélgetés minden percéért 

20 fillér a beszélgetési dij. Ebben a díjövben a 

gyenge forgalmi idő félárú kedvezménye ezzel 

megszűnik. _______

Nyári éjszaka
Ifj. ZERINVÁRY SZILÁRD verse

Lefekszem. Halkan ketyeg a zsebórám, 
Akár a szív. (Majd mindkettő megáll.) 
„Kipp-kopp lu zörren az ablaküvegem : 
Valami részeg lepke muzsikál.

Fehér grimaszt küld felém már a párna, 
Unatkozik egy arckép a falon.
Tétova zaj. Pszt I Kint felhőbe botlott 
A Hold, n bohó vándorlampion.

Kattan a villany. Fürkészőn kinézek 
Az ingadozó függönyökön át: 
Bogárzümmögés rémlik a bokorból,
Tücsök cifrázza álmatlan dalát.

Lám, madárdallal kérkednek a lombok, 
Nyújtózkodik a fenyő, a platán,
Száz szőke angyal érkezik a földre 
Egy hulló csillag égő fogatán.

Igen. Kint minden zenélő bolondság.
Béni mi van ? Egy-két eltépett papír. . .
A vázában egy sápadt szegfű térdel
S nem hallja senki, hogy szegényke sír.

Hagyjuk I így van I Csak bele kell nyugodni 
Csak felejteni kell a fényt, a nőt;
Míg szívemet is eloltja a bánat,
Mint én a villanyt egy-két perc előtt.

—  A megyegytilés a galíciai zsidók beván
dorlása BHen. Békés vármegye törvényható

ságé kedden közgyűlést tartott, amelyen fel

szólalás hangzott el a galíciai zsidók állandó 

bevándorlása ellen. Ez a kérdés Békésme- 
gyébaa is aktuális, mert itt is érezhető a 
zsidók itefcpörodósa. A felszólalásra a vár- 

megye:ífÖÍ8pénja váfatfSOÜ; 3hí*2&itén szük- 
ségespeU a zsidóbevándorlás szigorú
ellenértékét

— (faífigoS váaftrdt. A mezőberényi or- 

szága«;_vás£rt, október 1., 2. és 3-án, a szeg

hal mH;> október ‘4-én, a sarkadit 7. és 8-án 
ártják

Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak az ország leg

nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési 

feltételek! Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

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

Élete öröm teljes és
boldog lesz,

ha nálunk közvetlen 
osztálysorsjegyet vesz!

A mi sorsjegyeink

rendkívül szerencsések
A nálunk kopható szamok ti következő 
hatalmas Összegeket nyerték mér :

300.000 P,200.000 P,
30.000 P, 20.000^ P, 15.000 P,

slb., stb. pengőt l

Az új sorsjáték' október I6«án kezdődik.

siessen rendeljen sorsjegyet nálunk
egy levelezőlapon !
Fizetni van ideje legkésőbb a búzát előtt.

Hivatalos árak az l. osztályra :

Vs 3*50 P, \ i -  7 P, 1/2 - 14 P, Vi - 28 P. 

» ► 7 — 13 — 21 — 27 stb. összetételű 
szerencscszámok még k a p h a t ó k i  
Diszkrét, figyelmes kiszolgálást biztosítunk I

Pannónia Bank és Kereskedelmi RÍ.
osztó lysorsjáték-osztálya 

Budapest* VI., Terézikornt 37* Telefon: 125—901.

— Halálozás. Aszódi Imre békésszentan- 

rási földbirtokos 74 éves korában elhunyt. 

Az elhunytban dr. Aszódi Imre a szarvasi 

kir. járásbíróság elnöke édesatyját gyászolja.

— Vasárnap lesz az iparosifjuság szüreti 

mulatsága. A szarvasi Iparosifjak Önképző

köre e hó 26-án vasárnap este 9 órai kez

dettel rendezi meg az Árpád-szállóban ha

gyományos szüreti táncmulatságát. A tánc- 

mulatság iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.

—  Kikövezik az öcsftdf hajóállomásra vezető 
Ut&t Nagy Dezső, az átlhmépitészetí hivatal 

mérnöke a múlt héten Öcsödön járt és hely
színi szemlét tartott a hajóállomásnál. Az 

az államépltészeti hivatal .0 vármegye uta

sítására a hajóállomáshoz vezető út köve- 

zési tervét készítette eleminek elkészítéséhez 

rövidesen hozzáfognak? ̂

Október 1-től

gép- és gyorsirási
órákat adok. Irodai gép- és gyorsírói

v i z s g á r a

előkészítek, tízujjas vakirásos mód
szerrel és egységes magyar gyorsírásra!

Érdeklődni a kiadóhivatalnál és 
a l a k á s on  lehet.

M O L D  I L O N A  kereskedelmi iskolai tanár.

—  Mit kell tudni minden gazdának az új gaz- 
darendeletröl ? Felhívjuk az érdekelt gazdák 

figyelmét arra, hogy a legutóbbi gazdaados- 

sági rendeletről népszerű ismertető füzet 

jelent meg, amelyet lapunk kiadóhivatala 

készséggel bocsát díjtalanul minden érdekelt 
jelentkező rendelkezésére.

— Rövidesen hozzáfognak a Kossuth tér fet- 
kővezéséhez. Szarvas község képviselőtestü

lete csütörtökön délelőtt közgyűlést tartott, 

amelyen Gödri István memzeti imája után 

Dauda Mihály mondott megnyitót, majd vitéz 
Biki Nagy Imre főjegyző olvasta fel a mült 
közgyűlés jegyzőkönyvét és terjesztette elő 

a tárgysorozat egyes pontjait. Több kisebb 
ügy között elhatározták, hogy a megüresedett 

esküdt-végrehajtói állás betöltését kérni fogják 
és az ev. egyházközségnek telket engednek 

át az ezüstszőlői iskola céljára. Elfogadták 
az elöljáróság jelentését a II. kerületi óvoda, 

átvételéről és elhatározták, hogy a Kossuth 
tér kikövezéséhez rövidesen hozzákezdenek.

—  Műkedvelő előadás. A békésszentandrási 

Katolikus Kör október 10-én műkedvelőelő- 
előadást rendez, amelyen a Sylvié kapitány 

cimű 3 felvonásos drámát edják elő.

—  Jólsikerült szüretimulatság. A kondorosi 

iparosifjuság vasárnap jól sikerült szüreti 

mulatságot rendezett, amelyen Szarvasról 

is igen szép számai vettek részt az érdek
lődők.

„HENYEC/KE"C/OKOLA'DÉ 
KAKAÓ'« SÜTEMÉNY MINDEN JOBB ÜZLETBEN



A Kecskemét— Öcsöd— Szarvas— Kondoros—  
Békéscsaba közötti transverzális vasútvonal 

megépítését kéri a vármegye
A Dunántúlt é s  az Alföldet kapcsolná össze 

ennek a  régen tervezett vasútnak megépítése

Békés vármegye törvényhatósága a múlt

HETENKÉNT
írja: OROSZ IVÁN

A z  alkotó egyesülés
He valaki összeszámlálná c csonka hazá

ban a fennálló működő és nem működő, talán 
csak papíron létező egyesületeket és azoknak a 
tagszámait Összehasonlítaná az egyesületek szá
mával, azt hiszem igen furcsa és tanulságos, 
sok mindenre felelelet adó kérdésre kapna vá
laszt és méltán csodálkozna el. Alkalmam voll 
évtizedek során sokféle helyen bepillantást nyerni 
a társas életbe és bizony a legtöbbször csak egye- 
sületesdi játékot találtam alkotó, összefogó egye
sülések helyeit. Mert ha őszinték vegyünk, nagyon 
sok egyesületünk munkássága — szerle az or
szágban — abból áll. hogy évenként egyszer 
összegyűlnek közgyűléstartásra és esetleg azon 
kisebb-nogyobb viták és személyeskedések köz
ben a jelenlévők felosztják egymás közöli a 
tisztikart és azután slusz, a játék be van egy 
évre fejezve, hogy egy év múlva újra elölről 
kezdjék ugyanazt. Egy éven ál pedig az egye
sület pihen, alapszabályai éppen úgy beporo
sodnak, mint a kitűzött önművelői vagy önkép
zői eszmék, kulturális célkitűzések, a legjobb 
esetben még egy-két táncmulatság rendezése 
gyűjti össze az élelmesebb vezetőket, esetleg ta
gokat. Vannak egyesületek, amelyekben az ön
képzés, a nemes szórakozás és magasebbrendű 
eszmék ápolása kárlya és egyéb játékok hajna
lokig való űzésében merül ki, vagy ha nem, 
úgy az italmérési jogot szerzett egyesületben 
nagy zenés-zajos, boros-dinom-dánomos, beru- 
góssal és káromkodásokkal, néha veszekedések
kel tarkított szórakozásban. És az ilyen dolgok
ban tagok csak a legritkább esetben vesznek 
részt, mert tagjai a vezetőségen kívül nincsenek 
az egyesülésnek, vagy ha vannak is, lávoltartják 
magukat, mivel a miniszterileg jóváhagyott alap
szabályok rájok vonatkoznak, őket felelősségre 
is lehet vonni, ám a vendégnek mindent szabad. 
Nagy vezetőség, kevés taglétszám jellemzik az 
egyesületeket és igy a közgyűlési beszámolók, 
elszámolások is igen labilis alapokon nyugvók 
nagyrilkán. A csonka országban legalább húsz
ezer egyesület van. Egy-egy faluban, városban 
10—50-re is találunk és bizony azoknak rendes 
tagjainak száma a legtöbbször az egyesületeknek 
ötszörösét is alig haladja meg. így azután az 
alkotó munka sem indulhat meg olyan mének
ben, mint azt az alapszabályok megkövetelnék 
és igy a vezetőség tagjai is nem munkálkodás
ban, de torzsalkodásban élik ki magukat. A 
kulturális, társadalmi, erkölcsi célkitűzések és 
irányelvek igy elvesznek a papiroscélok között 
és azok az egyesülések, amelyek a korcsmái 
jog megszerzésével nem tudják átmenteni ma
gukat az érdeklődés fenntartásába, lassan meg is 
szűnnek. Az a pár ember, aki a közért nemcsak 
munkára, de tagdíj fizetésére is képes, roppant 
csalódik és visszavonul minden egyesületi élet
től. Amikor még más viszonyokban éltem, jó
magam is számos egyesületnek a tagja voltam 
és egy új év reggelén, amikor számot vetettem 
az elmúlt esztendő munkájával, a tagdijak nagy
ságával és összegével, leszámoltam önmagam mai 
és minden egyesülettől félrevonultam. Azóta több 
az időm is, bár pénzem nincsen igy se több, de 
nyugalmam nagyobb, mert a nagy ünnepi birka- 
pörköltek gyomorrontásaitól is megmenekültem. 
Ha mindnyájan számot vetnénk ebben az or
szágban nemcsak magunk, de egyesületeink 
felelt is, rájönnénk arra, hogy nem sok apró, 
de egy nagy egyesületre lenne szükségünk, mely 
nemcsak szórakoztatna, de oktatna is, amely 
egybefogna mindnyájunkat és megtanítana sze
reidre, egymás megbecsülésére. Amely megtaní
tana bennünket arra, hogy a pénz nem minden, 
bár mindenhez szükséges és hogy a magyarnak 
is joga van élni ebben az országban, amely már 
ezer éve az övé. De hát mindezeket nem helyi 
viszonylatban mondtam el, meri hiszen nálunk 
az egyesületeink hatalmas taglétszámokkal, nagy 
költségvetésekkel, gazdag kulturális és sport
programokkal dolgoznak, a béke és szeretet honol 
nemcsak az egyesületekben, de a kinti életben 
is és igy soraimat nálunk senki sértődötten nem 
olvashatja és igy Írásom befejeztével nem 
is kell senkitől bocsánatot kémem azért, hogy 
igazat mondtam.

héten Ricsóy-Uhlarik B é la  fő ispán elnöklete 

mellett közgyűlést lartolt, am e lyen dr. Geist 

G áspár írásban benyújtó it ind ítv ány ára  ki- 

mondoMn a közgyűlés, ho'jy feliratot intéz a 

kereskedelem  és közlekedésügy i m in iszté

rium hoz, Ikh ’y a D unán tú li az  A lfö ldde l össze

kötő IransverzáÜs vasútvonala t sürgősen épít

tesse meií. Ez a vasútvonal Sarbo«'árd — K ecs

kemét Tisv.nzinj — Ö csöd — Szarvas — K on do 

ros érintésével a békéscsabai á llom ásba  

kapcso lódnék  be. Dr. T ó 'h  P á l ko rm ány fő 

tanácsos, orr-zággyűlési képvise lő h o zzás zó 

lás ában  kifejje!!©, hofíy ennek a  vasútvonal-

Ha leszáll az este
Ha leszáll az este, csendben imádkozol;
Békéért esd ve, senkii se áthozol.
Hiába akarnak elvenni éntőlem 
Hiába beszélnek sok rosszal felőlem.

Bár most is tagadod, hogy szeretsz engemet — 

Pedig szívem fölött hordom leveledet.
Egy nyárfa levelét, amit hozott a szél;
Nékem minden este tündérmeséi mesél.

Hogy értem szenvedsz, ugy-e fáj az néked ? 
Vértöl ázott sebed, ugy-e most is éget ?
Jobban fáj az nékem, mint a te szívednek, 

Hiszen örök rabja vagyok szerelmednek I

Kegyetlen rabságban gyötrődve sínylődöm 
Forró szerelemben, nagy vágyban őrlődöm. 
Nyújtsd, felém a kezed, tárd ki a szíuedef;

Azl u szombat estét feledni nem lehet!

PAULUS.

I R O D A L O M

Könyv- és folyóiratszemle
* Harmadik emelet, 321. Irta: Erle S. Gardner.

Holtan találnak egy férfit a Madison szálló 
egyik szobájában. Gyilkosság, öngyilkosság 
vasy természetes halál ? Douglas Selby, az 
alig egy napja megválasztott fiatal ügyész 
mindjárt első pillanatra titokzatos bűnügyet 
sejt az egyszerűnek látszó haláleset mögött. 
Ezzel szemben minden jel arra vall s az 
orvosi szakvélemény is megállapítja, hogy 
régi szív, no meg a szokottnál nagyobb 
adagban bevett altató ölte meg a szegény 
vidéki, kis tiszíeletest. Amikor azután beiga
zolódik, hogy még sincs minden rendben a 
haláleset körül, söl hogy-hogy nem, kitudódik, 
hogy egy népszerű filmszinésznőnek is van 
valami tilkolnivalója az üggyel kapcsolatban, 
a szenzációra éhes közvélemény a fiatal 
ügyész ellen fordul, sőt, vannak, akik már- 
már bűnpalástolássai, is megvádolják . . . 
Alig van író. aki Uyjerf bámulatos leleményei 
és szemfényvesztő; ügyességgel csalogatná 
újabb és újabb zsáRi^pSba olvasói képzeletét, 
hogy végül, amikorra Bonyodalmak útvesz
tőiben már-már felfárgdtunk, ilyen frappáns 
fordulattal lebbeijt^-íéí a tikok fátyolét. A 
kitűnő regény, m^Iy^fcgalrnas fordulataiban 
és nagyszerű felépítésében rávall Perry Mason 
világszerte ismert „^sejtéinek “ írójára, Halász 
Judit fordításában, aL Palladis Félpengős 
Regényének soráböií^ juént rrieg.

* Budapest ideg^^C|»n6l. A fmomtollú és 
szellemes tanulnj^jg^^Cfl. Szabó László 
legújabb kis remo^í^bÉi^k címe ez, amely 
a Tükör szeptemljíeft jmlrranak kilenc oldalán 
csillog és ragyog$6ító^^ drága ékszer.

nak a megépítése régi probléma és nem kell 
megelégedni egy egyszerű felirattal, hanem 
indítványozza, hogy Békésmegye a többi 
érdekelt megyékkel együtt vezessen egy 
monslre-küldöltséget Bornemisza Géza keres
kedelemügyi miniszter elő, akinek szintén a 

programjában van ennek a vasútnak a ki

építése. Állandóan ' hangsúlyozni kell, hogy 
a mi vidékünknek milyen sokba kerül a Nyu
gat felé való szállítás és nagy nemzetgazda

sági érd^k is fűződik ennek a vasútvonalnak 

a kiépítéséhez. A megyegyűlés egyhangúan 

magáévá telte a kibővített indítványt.

Aki elolvasta, végiggyönyörködte soha sem 
feledheti el kulturált szépségét. Baedeker 
ez, de varázstükör is egyben, amelyben a 
pesti polgár a pesti élet legtitkosabb gondo
lataira és rejlett tulajdonságaira ismer. Egyéb
ként a Tükör új száma a Nemzeti Színház 
százéves történetét vonultatja el az olvasó 
szeme előtt. Lapunknak a Tükör kiadó- 
hivatalával való kapcsolata révén igen tisztelt 
előfizetőinknek a Tükör lapunkkal egyült 
történő előfizetését különleges feltételekkel 
könnyűjük meg. Kiadóhivatalunk az együttes 
előfizetés feltételeiről kézségesen nyújt fel
világosítást. Szépet kedvelő, művelt olvasó- 
közönségünk figyelmét legjobb meggyőző
déssel hívjuk e kedvezményünkre.

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

1020 gazda volt a szemtanúja!
Westsik Vilmos gazdasági tanár írja:

„ \ rozsnál az alábbi eredményeink vannak : 
Trágyázatlan rozs adott kát. holdanként 
5‘24 q szem és 9’54 q szalmatermést. A 
mellette lévő zöldlrágyázott és szuperfoszfát- 
kálisóval műlrágyázott rozs adott kát. hol
danként 12*28 q szem és 27*20 q szalma 
termést. Igen tanulságos az alábbi kísérletünk: 
szalmatrágyázott és szuperfoszfát meg káli
sóval műtrágyázott rozs adott kát. holdanként 
1070 q szem és 23*46 q szalmalermést. Ezzel 
szemben a mellette lévő szalmatrágyázott, 
de nem műtrágyzott rozs adott kát. holdan
ként 6 82 q szem és 2278 q szalmatermést. 
Feltűnő volt az is, hogy a szalmatrágyázott 
és műtrágyázott rozsban nem volt üres, fehér 
kalász. Ezzel szemben a szalmatrágyázott, 
de nem műlrágyázott rozsban igen sok volt 
az üres fehér kalász. Mindez nagyon szembe* 
tűnő volt az 1937. májas és június havában 
itt járt 1020 szabolcsi gazdának. Mindezen 
eredmények rendkívül tanulságosak, mert 
1937. évben a tiszántúli laza homoktalajokon 
a magángazdáknál a nem műtrágyázott 
rozsok kát. holdanként csupán 2-r-3 q szem
terméssel fizettek". Különösn a. második 
'kísérletről iünifc~ki\ ‘fiögy 5 műtrágyázásnak 
alig volt hatása a szalmára, mindošlS?^ néhány 
kilogrammal növelte azt 22 78 q -r ó f23*46 q-ra, 
a szemtermés azonban 6*82 q>ról IQtfO 9 «  
ugrott a foszforsav és káli hatásáriy majdnem 
4 q-val »hatvan százalékkal« haladva í»*g a 
mútrágyázatlan szemtermést. Búzával termé
szetesen hasonló eredményt ért e l Westsik, 
még kevésbé kimondott búzatalajoKon is. 
Levonva a tanulságot, mondhatjuk, hogy az 
ország nagy részén szalmát^ ̂ caépdlek>"ot)?;; 
ahol nemjártak el kellő kön&l t esze l  f 
kalászosok termesztésénél, neve^tesenahok 
nem adták meg a megképzéshez^^^-fontp«;? 
foszforsavat.
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| Mezőgazdasági Közraktárak Rt.|
Telefonszám: |

15. I
i  Telefonszám:

I  15.
szarvasi telepe a vasútállomás mellett,

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

I  Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. 1
î llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll̂

— HECHT B A N K H Á Z  már fo
galom, hogy sorsjegyem nyer fo
gadom  ! Rendeljen levelezőlappal 
Budapest Andrássy út 3.

—  A Thália Kamaraszinház előadásai. Miskey 
József kitűnő prózai együttese, amely Thália 

Kamaraszinház néven járja az országot, 

hétfőn befejezte szarvasi vendégszereplését. 

Pénteken este Suderman értékes színművét, 

az Otthont adták nagy sikerrel. Szombaton 
délután a tanulóifjuság reszére játszották le 
Seribe pompás darabját az Egypohár vizet, ez 

vasárnap délután is bemutatásra került. Va
sárnap este Nagyságos asszonyt már láttam 

valahol cimű vígjátékban szórakoztatták el a 

közönséget, hétfőn pedig Zilahy Lajos Tűz

madár cimű színműve hozott pompás élve* 
zetet. Kedden este már Törökszentmiklóson 
játszott a jeles társulat.

—  Pályázat hússzállitásra. A Gazdasági 

Tanintézet ezévi október—december havi 

hússzállitásra ajánlati felhívásokat küldölt 

szét a helybeli és környékbeli mészáros és 

hentesmestereknek. Aki felhívást nem kapott, 
<le pályázni óhajt, felhívás és ajánlati űrlapot 
díjtalanul kaphat a tanintézet titkári hivata

lában. A pályázatot szeptember 28-án dél
előtt 10 óráig kell beadni.

—  Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútorház
ban, Békéscsaba, Andrássy-út 25., vásárol
hatunk.

Hivatalos, apró vagy nagyobb

h i r d e t é s e i t
Budapest, a vidék vagy a külföld

bármely lapja részére
eredeti kiadóhivatali árakon k ö z z é t e s z i  

a  megbízhatóságáról és pontosságáról ország
szerte k ö z i s m e r t

— Aki nem ivott az ártézikút vizéből. Jordán 

Lajos öcsödi kisbirtokos 79 éves korában 
Öcsödön elhalt. Az Öcsödön közismert kis
birtokos nemcsak arról volt hires, hogy régi 

világban zsandár volt őkelme, de arról 
is, hogy bár Öcsöd az egész vidéken 

a legjobban el van látva ártézikutakkal, ő 

mindig csak a Körös vízét itta halála nap

jáig. Az ártézivizet csak jószágaival itatta. 
De nevezetes volt még arról is, hogy húsz 
holdas gazda létére a legszegényebben járt 
és közismert elméssége, ötletessége és hu
moros mondásai sokéig megőrzik emlékét.

—  Állategészsévügyi kimutatás. A múlt heti 

állategészségügyi kimutatás szerint járá
sunkban szeptember másodikén a következő 
ragadós állatbetegségek voltak találhatók. 
Lépfene Szarvason 1 [tanyában, Öcsödön 1 

tanyában, Békésszentandráson 1 udvarban; 
sertéspestis Szarvason 7 tanyába 11 udvarban, 
Békésszentandráson 7 udvarban ; sertés- 

orbánc Szarvason 2 udvarban, Öcsödön 2 

udvarban, Kondoroson 6 udvarban. 
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x Könyvek. Alkalmi vétel I Olcsón el' 

adó 40 kötetes Magyar remekírók.

Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehet

Nagy Sándor könyvkereskedőnól.
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—  Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben szeptember 17—24-ig a következő be

jegyzések történtek. Születtek : Medvegy Pál 
és Pimiller Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, 
Lestyan János és Maginyecz Erzsébet leánya 

Judit, Hlivár János és Roszik Zsuzsanna fia 

György, Tasy József és Bogdán Paulina fia 

Zsigmond, ifj. Palyov Mihály és Mravik Anna 

leánya Erzsébet, Kondacs András és Greksza 

Anna leánya Anna, ifj. Hanzó András és 

Dudás Judit leánya Erzsébet-Zsuzsanna, Ko- 

hút János és Mucha Erzsébet fia János. 
Házasságot kötöttek: Drezman Lajos-Károly 

Maczik Judittal, Szécsi Imre Boros Judittal, 
Ozsgyán László Tóth Judittal, Simkó István 

Kovács Judittal, Melís György Terem Erzsé

bettel, Komlovszki János Simó Judittal. El
haltak : Roszik Jánosné Zvara Zsuzsanna 52 

éves, Opauszki Erzsébet 20 hónapos, Farkas 

Antal-János 50 éves, Bencsik Mihály 8 hó
napos, Janecskó János 1 hónapos, Jeszenszky 
Pavlovics Ferenc 58 éves korukban.

Fokozatosan  fejlődik
a m. kir. osztálysorsjáték.

A nyerési esélyek páratlanok.
Az elérhető legnagyobb nyeremény :

700.000
Jutalom és nyeremények:

pengő pengő

400.000 |

300.000 I

100.000

70 .0 0 0

55 .0 0 0

50 .0 0 0 I
45 .0 0 0

21 Íb20.000|

52d>10.000|

stb., stb., összesen több mint

972 m illió pengő készpénzben
86 .0 00  sorsjegy. 43 .000  nyeremény

Első hozás október 16>án kezdődik.
A sorsjegyek hivatalos ara osztályonként

az összes fóárusitóknál — hol pontos és 
diszkrét a kezelés — kaphatók.

* Hogyan kell gyümölcsöst telepíteni? Erről 

a kérdésről ir a Növényvédelem és Kertészet 
legújabb száma. Cikkeket közöl még az őszi

barackfák őszi metszéséről, a kajszitermesz

tésről, a trágyatelep káros hatásáról stb. A 
dúsan illusztrált, színes mű mellékletet is közlő 

két szaklapból a Növényvédelem kiadóhi
vatala (Budapest V., Földmivelésügyi Mi
nisztérium) egy alkalommal a Szarvasi Köz

lönyre való hivatkozással kívánatra díjtalanul 
küld mutatványszámot.

E R D Ő S  J Ó Z S E F
hirdetési irodája, reklámvállalata

BUDAPEST. VI., Terézskornt 35. sz.

Telefon: 112—558.

Reklámtervezetek, költségvetés, 
hirdetési árszabás i n g y e n !

Az országoshirű J Ö N !
Szarvason, a Kossuth-téren 25-én, szombaton este fél 9>kor tartja
H Í C 7 p l A 3 H á C 9 t  Saját zenekar. Fedett ponyvasátor. Villany- 
U I 9 f c v l v a U u 9 a i i  világítás. 3000 személy befogadóképességgel.

80 személy, kitűnő artisták, számos idomított fajlóval. Művészet. Erő. Humor. 
Fényes kiállítás. — Minden szám  vidéken elöször. — Ragyogó kosztQmök.

Magyarország legnagyobb utazó vállalata mindent nyújt, ami egy nagy világvárosi cirkusz műsorában elképzelhető. 
H elyárak: 3 0  fillértől 1*20 pengőig. Okvetlen nézze meg i
Vasárnap 2 előadás: délután 4 és este fél 9-kor. A délutáni előadás teljes esti műsorral s mérsékelt helyárakkal.

J Ö N !

G A ZD A G
C I R K U S Z



— Tanitó-választás. A kondorosi ev. egy

házközség tanitóválasztó közgyűlést tart va
sárnap. Á presbitérium Brózik Dezső, Podani 
István és Fodor Gyula szarvasi fiatal tehet
séges tanítókat jelölte.

—  Motorkerékpár és bicikli karambolja ön
bíráskodással. A napokban az egyik napsu
garas szép délutánon egy szarvasi fiú bicik
lizve szórakozott a pompás betonúton. Úgy 
látszott, hogy nemrégen jöhetett bele a ke
rékpározás egyensúlyozási rejtelmeibe, mert 
igen inogva ült a gépen és nagyokat lengett 
jöbbra-balra. Egyszer csak Békésszentandrás 
félő egy motorkerékpár rohant ál óriási se
bességgel az úton. Fiatal barátunk úgylátszik 
még jobban begyulladt, mert még nagyobbat 
lendült jobbra és igy az előzni akaró motoros 
elé futott. A motorkerékpár vezetője hirtelen 
fékezett, azonban a gép elkapta a fiú ke
rékpárjának hátsó kerekét, azt szabályos 
nyolcasra alakította át. A fiú lezuhant a 
gépről és á gépet magával akarta húzni az 
útszélre. Azonban a motoros leugrott a gépről 
és két hatalmas pofonnal elégítette ki a 
szarvasi fiút vigyázatlanságéért, majd a 
gépre ugrott és tovább startolt Kondoros felé. 
A szédelgő fiú, amikor magára ébredt a 
kezeit arcához emelve fakadt sirva kerékpárja 
felett. A nagy közönség előtt ma is rejtély, 
hogy a pofonok vagy pedig az elromlott 
kérék miatt hulltak-e a könnyei.

—  Már a babtól is félnek a románok. Egy 

szarvasi asszony látogatóban volt a múlt 
napokban Erdélyben. Most érkezett haza és 

az erdélyi oláh uralom sok furcsaságai között 
mint tényt említett meg egy ésetet, amely 
beszédesen világit rá az ottani helyzetre. A 
szarvasi asszony Borszéken lakó nagynénjét 

látogatta meg. Egy nap megjelennek a házban 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

az oláh csendőrök, hogy a nagynénje azonnal 
irtsa ki a kertben olyszépen felnövekedett 
futóbabot, amely piros és fehér virágaival, 
valamint zöld leveleivel a magyar nemzeti 

színeket tartja az utcán sétálók felé. A tu
lajdonos tiltakozott a román gyávaság eme 

megnyilvánulása ellen, mondván, hogy „szál

jának perbe a természettel'4, azonban tilta

kozásánál erősebbnek mutatkoztak a román 

csendőrök erőszakossága és a borszéki 
magyar özvegyasszonynak ki kellett irtania 
az irredenta babot, amely magyar nemzeti 

színéivel idegessé ingerli fel az Erdélyt bi
torló oláh karhatalmi közegeket.

—  Elvesztette munkás igazolványát. Ungi 

Béla öcsödi lakos munkósigazolványát isme
retlen helyen és módon elvesztette. Az el

vesztett igazolványt semmisnek mondották ki. 

* A * A M * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

355/1937. vghí. szám. (585/934. Pk.)

Árverési hirdetmény*

Dr. Morvay Béla budapesti ügyvéd állal képviselt 
Hofherr-Schrantz Rt. javára 7360 P tőke és ennek 1931. 
október 1-től 1931. október 17 ig magasabb kártérítés, 
de 12 százaléknál nem magasabb kamata, ezentúl pe
dig 6 százalék kamata és 457 17 P költség erejéig a 
budapesti kir. törvényszék 1931. évi 47.853. sz. végzé
sével elrendelt kiclégitési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1933. évi július hó 31-én lefoglalt 1200 
P-rc becsült ingóságokra a szarvasi kir. járásbíróság 
585/934. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
végrehajtást szenvedő tanyáján, Békésszentandráson 
leendő megtartására határidőül 1937. október hó 4. nap* 
jának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt cséplőszekrény ingóságot a legtöbbet Ígérőnek, 
— de legalább a becsár kétharmadrészéért, — kész- 
pénzfizetés mellett el fogom adni.

Szarvas, 1937. szeptember 7-én.

Molnár István
kir. bírósági végrehajtó. 

P*** * * * * * * * * * * * * *

M A v a u t MAVAUT

Autóbuszmenetrend W
***********************************85
Érvényes 937. március 22-től október 2-ig. 

Öcsöd—Szarvas—Békéscsaba— Gyula

g°0 ind. Öcsöd érk. 1530
636 ind. Szarvas „Árpád“-szálló érk. 1465
6Ü3

I Csabacsűd f 1437
7" f Kondoros T 14”
glú érk. Békéscsaba 1 1320
866 érk. Gyula ind. 12io

Menetjegy Kondorosra P 1 '60. Békéscsabára P 3‘40, Gyulám P 4*10.
Menettértijegy n P 2’40, P 5-50. P 6*50.

Békéscsaba—Gyula

8 25 1 2 4B ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. IO55 
gbö 1310 érk_ Gyula városháza ind. IO20

Menetjegy P 1*10, menetíértijegy P 1’90.

1310
1240

Szarvas— Öcsöd—Kunszentmárton

—  1286 1 310 1 500 I 810
— 1246 1321 1509 1819 
5 n  1 3 0 6  1 3 6 6  1 5 80 1 8 4 0  

5a6 13ao 1427 érk. érk.

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

Menetjegy Bszentandrásra P 0*50, Öcsödre P 1 ‘30. Kunszentmártonba P 2 *— 
Menettértijegy „ P 0*80, „ P 2*20, „ P 3’20

630 786 8 tf 16w 
6 21 727 8«6 161& 
600 707 810 1561 

640 746 1527

4 B6

51B
5»

13“
1420
14w

Kunszentmárton—Lakytelek

ind. Kunszentmárton érk.
I Csépa |

érk. Lakytelek ind.

Menetjegy Csépára P 1*40, Lakytelekre
Meneftértíjegy * P 2'2Ó, „

Knnszentmárton—Tiszakürt

J i0

6»s
6“

16«
15M
15“

P 2 20. 
P 3-30.

* * *

5*' 14*« ind. Kunszentmárton pályaudvar érk. 643
5íö 14** ind; Kunszerttmértorí főtér érk. 6®8
§•8 14m érk. TisždkOrt ind, 610

Menetjegy Ttaakürtre J* 130. Menettértijegy P 2'—. 

A *fgal je|ölt csak hétköznap közlekedik.

15“
15“
14»

HOLOANKÉNT 10 K iló  VETŐMAGOT TAKART MfQ

ARZ0PAC* PORZOL-TI HANTIN
pobpácolAssa l

O tZO S M K M T C S S & O  T t « M t  »TÖ  &  BtC  T
ig á i  állított Áron  ^ 'M c n e z H tT Ó -

' K O V Á C S I K  P Á L

kereskedésében, Szarvas
CÍZO* A NCVDE-MASSAi. NlM HElVtTTCSiTHCTC 

O A M C B lO iri CVÁRILAA LC ZÁ0T DOBOIBA* vAtOO< I

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TELEFON : 16.

Helybeli gabonaárak
B ú z a ...................19 -  -  1910
Tengeri m. . . . — — — 11'—
Á r p a .................. 14*50 — —'—
Zab ...................— — -  14'50

P U B L I K Á C I Ó

4 hold föld tanyával kiadó. IV., 377. — 6 hold 
föld eladó. V., 280 — Tanyást keres 111., 243. — Ten
geri szár eladó. V., 5. — 3 hold föld kiadó. I., 432.
— 7 és fél hold föld eladó IV., 518. — Herepéva el- 
aladó I., 85. — Szalma, törek eladó I., 10. — Ház és- 
dinnyeföldek eladók I., 373. — Ház eladó. 11., 496. — 
Szőlőprés eladó. II., 431. — Csabacsűdön *ház eladó. 
74. sz. — Ház és épületfa eladó. II., 51. — Ház eladó 
zöldpázsit. 701.— Nád eladó. l.r 203. — Vályog eladó.
III., 262. — Temető alatti pótlék eladó. IV.. 591. — 
Tanyást keres IV. 354. — Takarmánytök eladó IV., 133.
— Használt fa, vályog eladó. IV., 81. 

**********************************

APRÓ H IRD ETÉSEK
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, 1., Horthy Mikló* 

út 9. szám.

• Egy gyermekhegedű eladó. Cim a kiadóban,

. I., kér. 106. alatt egy ötszöbás (üzlethelyi
ségekkel) és egy kétszobás ház eladó.

. Baromfi-tenyésztésben, nagy gyakorlattal 
biró özvegy uradalomba állást keres. Cim 
özv. Vass Imréné Szarvas Décsi major.

. Eladó jókarban lévő használt harisnya- 
kötőgép. Érdeklődni lehet Kondoroson 613. 
szám alatt.________________________________

. Egy Voigtlánder- Bessa 6x9-es fényképező
gép olcsón eladó. Cim a kiadóban.

■ ■ ' 1 1 • '/
. Gyümölcsös lakással bérbeadó vágy eladó.

IV. külkerüjet 133/a. Érd, lehet ugyanott.

. Eladó egy hálószoba-bútor. Érdeklődni le
het Weinbergernél, IV., 38.

. Eladó egy jókorban levő gyermek-sport- 
kocsi. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

. Eladó egy oldalkocsis generáljavitótt, 500 
kobćehtis motorkerékpár. Érdeklődni lehet 
II. ((erűiét, 237.

■ffi.'u. . ’■» ' ■■■ ■■ ■
■ Eladó 520-as Fiat gyártmányú, genéra1*ja- 

vitöti személyautó.' Érdeklődni lehét l.? 8£>. 
szám alatt;- _____ __

' VtUföí 1Úií'ífK 'éY 'NÁNDOR
f*jotimtiti í'4Í*TMlÍÍSü£j 4*~U,kUJ*TÍl.
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