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Megnyitották a m. kir, József nádor műszaki 
és gazdaságtudományi egyetem mezőgazdasági 

osztályát és á m. kir. gazdasági akadémiákat 
a szarvasi m. kir. középfokú gazdasági taninté

zetet végzett (képesített) gazdák előtt
A gazdatársadalom régi kívánsága tel

jesült most, amikor a szarvasi m. kir. közép
fokú gazdasági tanintézet végzett növendékei 
(képesített gazdákJ előtt körlátozás nélkül 
megnyitották a m. kir, gazdasági akadémiá
kat és egyútlal megengedték, hogy az új m. 
kir. József nádor műszaki és gazdaságtuSb- 
mányi egyetem mezőgazdasági osztályára 
Szint én'korlátozás nélkül. beiráfkozhassana k 
ízzel lehetővé tették számukra, hogy a lég 
magasabb fokú gazdasági szaktudást meg 
szerezzék és állami és magángazdasági el 
helyezkedési lehetőségük legyen. i

A .szarvasi m. kir. középfokú gazdasági 
tanintézetet a földművelésügyi miniszter azzal 
a céllal létesítette, hogy tegyen a gazdatár- 
sadalomrtHtrfegy. olyan iskolája, ahol a négy 
középiskola elvégzése után az általános mű
veltség megszerzése mellett a modern gaz
dálkodási formákkal megismerkedve meg
felelő szakképzettséget szerezzen arra, hogy

a saját birtokán kellő szakértelemmel gaz
dálkodhasson s a középbirtokos osztály be
tölthesse ezáltal történelmi hivatását föld
birtokának megtartása által. A tanintézetet 
végzett „képesített gazdák" nemcsak ennek 
a hivatásnak feleltek meg, hanem közülük 
olyan értékek váltak ki, kik. helyüket a gaz
dasági akadémiákon fényesen megállották 
s a helyi gazdatársadalmi mozgalmakban 
vezető helyre, kerültek, gazdálkodásukkal 
pedig utat mutattak gazdatársaiknak. Ezt 
méltányolta most a kormány, amikor meg
szüntette azt a korlátozást, hogy közülük 
csak a jelesen képesítettek mehessenek az 
akadémiákra s korlátozás nélkül megnyitotta' 
előttük úgy a gazdasági akadémiákat, mint 
az új gazdaságtudományi egyetem mező- 
gazdasági fakultását. Nemcsak ők, de hazánk, 
gazdatársadalma is nyert. ezzel a liberális 
intézkedéssel.
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Háború, vagy béke
Gömbös Gyula miniszterelnök még 

a tavasz folyamán cikket irt egy párizsi 
nemzetközi sajtószolgálati iroda ré
szére. Ez a cikk most látott napvilá
got a világsajtó legnagyobb lapjaiban 
és bizonyára világszerte élénk feltűnést 
és megelégedést fog kelteni az az 
erőteljes és határozott hang, amelyen 
Magyarország miniszterelnöke az újabb 
háború ellen és a béke mellett nyilat
kozik.

Hivatkozik a miniszterelnök ebben 
a cikkében arra, hogy Magyarország 
változatlanul kizárólag békés eszkö
zökkel kívánja vágyait megvalósítani.
Bátran kimondja, hogy nincs és nem 
lehet ma olyan felelős államférfi, akit 
hidegen hagyna a háború lehetősége, 
mert aki kivánja az új háborút, az 
vagy nem tudja, mi a háború, vagy 
pedig olyan lelkiismeretlen, hogy meg
érdemli az agyonvefetést.

Hogy azonban a világ békéje és 
elsősorban Európa békéje biztosítható 
legyen — irja a miniszterelnök — 
vissza kell térnünk azokhoz az elvek
hez, amelyekén kivül soha sem volt 
és nem is lesz lehetséges szilárd és 
egészséges nemzetközi helyzetet terem
teni. Vissza kell témi az egyenjogú
sághoz és igazsághoz, mert csak az 
ezeknek elvére épülő politika mentheti 
meg a világot.

Talán a sors különös játéka, hogy 
Gömbös Gyula miniszterelnök cikke 
éppen most jelent meg a világsajtóban, 
amikor a berlini és bécsi események 
következtében oly hangosak voltak a 
vészthirdető riadozók és kalandpoliti
kusok. Magyarország miniszterelnöké
nek ez a félre nem érthető állásfog
lalása a háború ellen és hitvallása az 
igazságosság és egyenjogúság elvén 
alapult békére, bizonyára alkalmas 
sok olyan célzatos híresztelés elhall
gattatására, amely a kisántánt jólismert 
dirigenseinek parancsára állandóan 
békebontással szeretné megvádolni 
Magyarországot. Elvégre a magyar mi
niszterelnök katona is. frontharcos is, 
aki nemcsak a politikus, hanem a 
felelős vezérkari tiszt szemével látja 
és nézi az eseményeket s igy itél a 
háború és a béke kérdésében is. An- 
rtakellenére tehát, hogy ma Magyar- 
ország — sajnos — egyike Európa 
legkisebb államainak, a magyar kor
mány fejének megnyilatkozása éppen 
nem lehet súlytalan az arra legilleté
kesebbek előtt. Annál is inkább nem, 
mert a miniszterelnök cikke nem hagy

„KÖRÖS-EST"
Folyó hó 20-án, Szent István ünnepén, 

a többi városokhoz hasonlóan Szarvas is 
életjelt ad magáról.

Megrendezi szépséges „Körös est -jét.
Szarvas nyaralóhely propaganda bizott

sága, az Országos Frontharcos Szövetség 
szarvasi csoportjával karöltve, ezt az estét a 
nemzeti ünnep megünneplésén kivül az ide
genforgalom fellendítésére is felhasználja.

Zenés, lampionos csónakfelvonulás, vi
déki városban ritkán látható nagyszabású 
tűzijáték fogja gyönyörködtetni a nézőket, 
akik között sok idegen is lesz.

A lampionos csónakraj a Halász-csár
dától indul ki s a kivilágított grófi kertek 
alatt, a fényben úszó strandok, a szinesfé- 
nyekben ragyogó parti fürdőházak mellett a 
Körös Pepi-kerti kanyarulatáig vonul. Onnan 
visszafordulva megáll a Fészek, Lubickoló,

Pihenő nevű fürdőházak és Róth Béla szép
séges csónakháza közötti Körös-szakaszon s 
bevárja a tűzijátékot, melynek kezdetét és 
végét ágyúlövés fogja jelezni.

A színes csónakfelvonulás és a tűzi-: 
játék a strandokról, a bethlehemi gátról és 
a Szentandrás felé vezető műútról ingyent 
lesz látható.

A hangulatos estét az Erzsébet-iigetben 
kedélyes, olcsó társasvacsora fejezi be. A- 
Halászcsárda is felkészülten fogja várni este: 
vendégeit.

Mint értesülünk, a környékbeli közsé
gekből is sokan átjönnek Szarvasra, végig
nézni a mesés felvonulást és gyönyörködni 
a felröppenő rakéták káprázatos színében. 
Tőlünk, szarvasiaktól függ, hogy minél kel-, 
lemesebbé és felejthetetlenebbé tegyük az 
idegenek számára is ezt az estet.

maga után úgynevezett hátsó ajtókat. 
Olyan népies, olyan egyszerű és mégis 
határozott ez a megnyilatkozás, ami
lyent csak az őszinteség tud diktálni.

Gömbös Gyula ezzel a cikkével 
ilyen körülmények között kétségkívül 
nagy szolgálatot tett mindazoknak a 
felelős politikusoknak és államférfiak
nak, akiknek elhatározásától függ 
Európa sorsa. Mivel pedig a magyar

miniszterelnök semmi mást nem kivan, 
mintáz igazságon és egyenjogúságon 
épült politikát, ezt a kívánságot telje
sítheti mindenki, aki érzi a felelősség 
súlyát és akiről a cikk azt mondja, 
hogy „nem tudom, nem akarom hinni, 
hogy akadna olyan kötelességtudó, 
felelős államférfi, akit hidegen hagyna 
a háború lehetősége 1“
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Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni szolgálatot augusztus hóban 
idősb Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

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

Rém. kát istentisztelet. Vasárnap fél 9 
órakor csendesmisé, 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakor litánia, szent
beszéd. — Hétfőn Szent István király nap
ján fél 9 órakor csendesmise, 10 órakor 
nagymise szentbeszéddel, délután 6 órakor 
litánia.

Református istentisztelet Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet az Árvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap első 

vasárnapján.

Új kórházi orvosok. Erdős Gyula dr-t és 
Biró Gábor dr*t Keresztes-Fischer József dr 
belügyminisztera gyulai kórházba alorvosokká 
nevezte ki.

Az ev. egyháztanács ülése. Az egyház
tanács ülésén Szelényi János igazgató lelkész 
•szivbemarkoló szavakkal üdvözölte lelkész
társát : Kellő Gusztávot. Raskó Kálmán 
igazgató a gimnázium, Haviár Gyula dr mint 
egyháztanácsos meleg szavakkal fejezték ki 
tiszteletüket az ünnepelt lelkész iránt. A fel
emelő üdvözlésekre Kellő Gusztáv meghátot- 
tan válaszolt és mondott köszönetét. Utána 
Janúrik János bérlő ügyét tárgyalta az egy
háztanács. Majd Weszter Frigyes földbérlete 
ajánlatát fogadták el. Tárgyalta a tanács a 
házbérleti ügyeket, a zsinat engedélyezését, 
valamint a tanitónőképzőben levő.alapítványi 
ügyet. Az ószénási körzetet mint az újtemp
lomhoz tartozót Dankó János temetési kör
zetébe osztja be. Több kisebb ügy letárgya- 
lásával az árvaházi földbérlet elintézésével 
a gyűlés véget ért.

Szarvasi dalköltö sikere Győrött. Tóth 
Gyula fiatal szarvasi dalköltő, aki jelenleg, 
mint önkéntes tizedes katonai évét tölti Győ
rött, nagy sikert ért el egyik igen jólsikerült 
angolvalcerjével, melyhez mind a szöveget, 
mind a zenét ő irta. A Győri Hirlap meleg
hangon emlékezik meg a tehetséges, fiatal 
költőről.

Egyházmegyei közgyűlés. A békési ev. 
egyházmegye augusztus 16. és 17-én tartotta 
évi rendes közgyűlését Kovács Andor esperes 
és Haviár Gyula dr egyházmegyei felügyelő 
elnöklete mellett. Csütörtökön a különböző 
bizottságok üléseztek. A gyűlést megelőzőleg 
gyámintézeti istentiszteletet tartott, amelyen 
az igét Pusztai József gádorost lelkész hir
dette. A közgyűlés az esperesi jelentésen 
kivül több iskolai és pénzügyi üggyel foglal
kozott. Ugyaniak a zsinati kiküldötteket is 
most választja rqeg az egyházmegye. Rész
letes tudósítást lapunk jövő száma- hoz.

Árvaházi gondnok cim alatt közlőit hírünk 
téves információ alapján került lapunkba. 
A gondnokválas^tás még nem történt meg, 
csakis a legközelebbi árvaházi bizottsági 
ülésen s az azt követő egyháztanácsi ülésen 
kerül döntés alá.

Összeroncsolt autó az öcsödi országúton

Hoppál János kondorosi sertéskereskedő va
sárnap több darab sertést szállított autóján 
Budapestre. Az autó Öcsödön túl felborult 
s teljesen összeroncsolódott. Szerencsére 
emberéletben nem esett kár.

Meghosszabbították a tatarozási hitelek 

felvételi határidejét A lakásépítési állandó 
bizottság 1934. évben végrehajtandó tataro
zási munkálatokra igénybevehető tatarozási 
hitelek igénylése tárgyában a hiteligénylési 
kérelem előterjesztésére 1934. június 30-ára 
kitűzött határidőt 1934. augusztus 31-ig meg
hosszabbította. 1

„Körös-est" után találkozunk 
Honthy ligeti vendéglősnél.

Választmányi ülés. A szarvasi Nemzeti 
Egység Pártjának választmánya augusztus 
hó 26-án délután 2 órakor a Polgári Körben 
ülést tart, melyre a választmányi tagokat 
tisztelettel meghívja.

Képviselőtestületi közgyűlés Öcsödön. Öcsöd 
község képviselőtestülete augusztus 11-én a 
községháza tanácstermében közgyűlési tartott, 
melyen folyó ügyeket tárgyaltak.

Öcsödön táboroznak az 584. cserkészek.

Az 584. sz. Gábor Áron cserkészcsapat au
gusztus 19—21-ig újból tábort üt. A táboro
zás helyéül az Öcsöd alatti Körös hullám
teret választotta, amely alkalmas lesz az elő
irt akadályverseny lebonyolítására is.

A bolettával való adófizetés augusztus
15-ével hatályát vesztette.

Baleset. Tóth András külkerületi lakos 
szombaton délután munkaközben leesett a 
létráról, s kisebb zúzódásokat szenvedett.

Mozi lesz Öcsödön. Öcsödön eddig nem 
volt mozi. A napokban kél öcsödi vállalkozó 
szellemű ember kérvényt adott be a belügy
miniszterhez, melyben moziengedélyt kérnek 
melyet ha megkapnak, azonnalmag is nyitnak.

I I
I '  ASPIRIN I
m  ^m m auaam m  ®

j H  :j B " \  L ^  va lód iságért és jó-  U  

m  f  \  Ságért a Bayer kereszt = B

H  (b a y e r ) szavatol, mely minden
\ E  I csom agoláson és tab- =

S  X ^ R ^ Z  lettán tófoatd. ■  

Gyógyszertárban kapható.
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Egyik ámulatból a másikba estem. Pe
dig már megszokhattam volna, hogy az ezer- 
oldalú Október báró mindig újabb és újabb 
meglepetések elé állítja a környezetét és 
barátait. De sohasem tudtam, hogy ügyvédi 
diplomája is van. És hogy tőkepénzes is. 
Csendesen és újból megfogadtam azonban 
magamban, hogy nem kezdek ki vele többet 
és zsebrevágom az ártatlan csipkelődéseit. 
Úgyis mindig én maradok alul I ...

— Csodálatos dolgokat mondasz Ok
tóber I De mindenesetre örülök, hogy ilyen 
acélos izmokkal és friss mosollyal birkózói 
az életteli... Folytassam a beszámolómat?

— Folytasd Márciusi
— Hát akkor beszéljünk közös jó ba

rátunkról, Victor őrnagyról.
— Madarat tolláról, embert barátjáról

— kutyálkodott tovább a báró. — Nekem 
nem is barátom a garázda őrnagy...

— Nem I Mert jobban szeretitek egy
mást, mint az édes testvérek. Cs ugyanannyit 
marakodtok is. Ami pedig a garázdaságot 
illeti, azt te tudod a legjobban, hogy miért van?

— Csak nem a Hedda asszony még 
most is?!

— De igenis: a Hedda asszony.

— Annyi hir a távolból is elhatolt a 
fülemig, hogy Hedda asszony elvált a férjétől. 
Hát miért nem veszi el az a tökéletlen Victor, 
ha csak ez a baja?!

— - A dolog nem olyan egyszerű I Te magad 
is tudod, hogy Victor valamikor napos ven
dég volt Dolnayéknál, amikor még együtt 
éltek. Tény, hogy hűséges és nélkülözhetet
len házibarátja volt úgy a férfinak, mint az 
asszonynak. Én ugyan Victoréft nem tenném 
tűzbe a kezem, de Heddáért igen.

— Én ebben az esetben Victorért is 
tűzbetenném a kezemet — hangzott a rend
reutasítás.

— Lehet, hogy igazad van! Bizonyos 
azonban az, hogy mikor ezelőtt öt évvel Hedda 
megunta a férje kicsapongásait és nyers bá
násmódját és válókeresetet indított ellene: 
a város alaposan félreértette a dolgot s az 
emberek általában azt suttogták, hogy ez 
Victor miatt történik. Hedda özvegy édes
apjának a háztartását vette át. A lelkiálla
pota természetszerűleg igen fel volt zaklatva 
akkoriban s a jó barátai úgyszólván erővel 
cipelték el néha egy-egy színházi előadásra, 
vagy táncestélyre.

— Elég helytelenül I jegyezte meg Ok
tóber. Ilyen helyzetben egy mélyebb női lé
leknek koncedálni kell bizonyos fokú magányt.

— Úgy van I Éppen itt történt a hiba 
is. A tiszti bálon Victor, csupa figyelmesség
ből és barátságból is, Heddáék társaságához

szegődött. Tudod; hogy Victor bármilyen 
talpraesett ember is, de bizonyos fokig, naiv 
és jóhiszemű, mint egy gyerek. A női lélek 
útvesztőiben pedig éppenséggel járatlan. Ügy
látszik nem tudta megérteni Hedda borongó 
és szeszélyes kedélyállapotát s talán fogalma 
sem volt róla (amit Hedda annál jobban 
tudott), hogy a város rossz nyelvei mennyire 
szapulóba vették őket. Victor is nagyon 
érzékeny ember. Elég az hozzá, hogy ezen 
a bálon mindketten egy csendes, de annál 
kínosabb botrány szereplőivé váltak. Hedda 
táncközben, ingerülten kibontakozott Victor 
karjából s elég hangosan megköszönte neki 
a táncot. Victor ezt halálos sértésnek vette 
s annyira megfeledkezett magáról, hogy 
szikrázó szemmel, némán meghajolt Hedda 
előtt -és sarkonfordulva, ott hagyta őt a terem 
közepén egyedül; s szó és köszönés nélkül 
eltávozott a bálról, melynek egyik főrende
zője volt. De még ugyanazon éjjel nagyobb 
botrányt is csinált. A Korona földszinti kávé
házában az összes csillárokat és villanyégő
ket lelövöldözte a pisztolyával, miután sehol 
sem talált olyan bolondot, akibe beleköthetett 
volna. Ezért a botrányért a feletteseivel is 
meggyűlt a baja.

— Nem először és nem utoljára — ne
vetett Október.

— Az bizonyos! De az is bizonyos, 
hogy azóta Heddával halálos ellenségek és 
tudatosan kerülik egymást.

(Folyt, köv.)



H ú s z  é ve . . .
Dr N. B.»né úrasszonynak Szarvason.

(Ajánlás Garamszegi M. Jenő 
„Sugdos a temető — beszél minden 
faág41 című, lapunk nyomdájában 
a Közeljövőben sajtó alá kerülő 
verskötetéhez.)

Húsz éve mentünk — ugye — szét?
Egyik erre, másik arra.

E húsz év: belénk vágta az ekét.
Barázdát szánt, vont az arcra.

Szakítva tépte szívünk szűk telkét;
S ma bukkan felém a múltból egy kép. 
Szép volt az élet; — óh — be szép.

Azóta mi minden lezajlott.
Világégés. Világvérzés.

Az életfánk virágba hajlott.
Kőrülrőpködték szorgos méhek :
Csaló ígéret, rabló évek.

Ikrás lett a méz. Az érzés.
Alattunk jeges ár, vész zajlott.
Vérrel sávozta be a partot.
Kimosta a partot, a martot.

Elszakadt a fa.
Ment a nagy világba.
Eső verte, vágta.
Vitt. Nem volt megállás.
Észre se vettük. Sebtibe 
Megtörtént a válás.
Hitte valaha ?
Elmaradt maga;
Hajnal, Margarett, „Gyöngyike". 
Régent egykoron 
Szép diákkorom 
Múzsás hajnala.

Engem hajtott a vágy. Egyre tovább ajzott 
A jeges ár. Rajta a fa. Kis szigeten.
E sziget: A jó, a szépbe vetett hitem.
A két parton tavasz. Sok méh körülrajzott. 
Egyik-másik darázzsá vált, vedlett, fajzott. 
Azért lett a világ nékem* öly idegen.
A méhek: reményeim s tán a szerelem.
Hús árba hulltak a méhikék.
Visszhangjuk zümmög: Egy-két emlék.
S hallgatjuk mi; — „bácsik", „nénikék".

S mégis — „Gyöngyike" él még.
Üzent: Csak egyet kér még.
Az „első" kötetet. Erre „joga uan".

Háti élek még „otthon", én, a „hontalan". 
Valaki szivében él még a nevem ?
Nem minden szív lett még otthon jeltelen, 
Mozgó sírkő számomra, hol nincs helyem ?

Kiröppent a madár. Csicsergőn. Könnyen.
De nincsen. Nem lesz. Nem hull annyi könnyem, 
Hogy visszasírnám az otthon édenét,
Hol maga s játszópajtásim élnek még.

Gránát csapott a házba. Bedőlt a fal.
Embert szakított. Ott egy láb. Itt a kar.
A falcsonkon kis kálit maradt épen.
S a kanári csicsergett tovább, szépen.

Madár a lelkem. Romokon is csicserg.
Egy-két dallam zárt kalitból is kicseng.
A lélek madara vergődik röpdös.
Dallama szabadon száll, keringet, szökdös. 
(Feléje az ármány mindhiába köpdös.)
Az élet szeszélye bármerre dob, lökdös, 
Egy-két hang a múltból köröttünk kering. 
Öljünk össze Gyöngyi pár percre megint. 
Talán a boldog part még felénk legyint.

*

Az Óceánban szép szikla az Emlék.
Pár moh-virágot a sziklán is lel még:
E könyv: A múltból fölbukkanó szírt.
Szarvasi diákról visz haza hírt.

GARAMSZEGI M. JENŐ

FOGROMLÁSÁT
100 % -ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvlzessencla.

Félegyházi Kiskun-Nap. Szeptember 2-án 
Kiskunfélegyháza hazafias közönsége az 
országzászló avatásával kapcsolatban, egész 
napot betöltő programmal úgynevezett Kis
kun-Napot rendez. Az országzászló avatáson 
az ünnepi beszédet Urmánczy Nándor orsz. 
elnök mondja, a kiállításokat pedig a kor
mány képviseletében Marschall Ferenc föld
művelésügyi államtitkár nyitja meg. A disz- 
felvonulásról filmfelvétel készül, mig a dél
utáni nagy népünnepély jellegzetes kiskun
számait a rádió is közvetíti.

A Körös-est alkalmával a  Front
harcos Szövetség nagyszabású va
csorát rendez az Erzsóbet-ligetf 
vendéglőben. i

Az öcsödi Munkás Dalegylet kertiünnepélye. 

Augusztus 19-én az Öcsödi Munkás Dalegylet 
a népligetben nagyszabású kertiünnepélyt 
rendez gyermekszépség-, kerékpár- és tánc
versennyel stb. A legszebben táncoló hölgy 
egy pár pirospapucsot kap ajándékba.

Egy Orosházán íjieghalt olasz hadifogoly 
holttestét exhumálják és hazaszállítják. Az olasz 
kormány hősi halottainak megbecsülésére 
elhatározta, hogy az idegen államok területén 
elhúnyt olasz hősök földi maradványait ex- 
humáltatja és hazai földben temetteli el. Az 
olasz kormány kérésérê a honvédelmi miniszter 
rendeletet adott ki s a végrehajtás során az 
orosházi anyakönyvi hivatal kimutatta, hogy 
Orosházán 1918-ban qlhalt Salvaneszki Carlo 
olasz hadifogoly. Orosháza elöljárósága ér
tesítette a honvédelmi minisztériumot arról, 
hogy az olasz hadifogoly sírját megtalálták. 
Értesülésünk szerint a „közeljövőben az olasz 
katonai attasé megbízottja elnökletével bizott
ság száll ki Orosházáig, felbontják a sirt és 
Salvaneszki Carlo földi maradványait haza
szállítják Olaszországba.

A vidéki színigazgatók állomáshelyei. A 

kultuszminiszter most adta ki a szinikerületek 
beosztását. Ez a beosztás a miniszter ren- 
delete szerint 1934. szeptember l-től 1935. 
augusztus 31-ig érvényes. A rendelet szerint 
Sebestyén Mihály szihikerületébe tartozik: 
Gyula, Diósgyőr. Makó, Miskolc és Nyíregy
háza. Kallós József színigazgató kerületébe: 
Békés, Gyoma, Szarvas, Orosháza és Szeg
halom. Károlyi János kerületébe: Mezőberény, 
Sarkad. Miklóssy Imre kerületébe: Békéscsaba.

A nagykorúsitások kérdésében elvi dön
tést hozott a belügyminiszter. Kimondotta 
ugyanis, hogy a nagykorúsitás kérdésében 
mindkét ágbeli nagyszülőket, vagy ha azok 
nincsenek, az oldalrokonokat is meg kell 
hallgatni, kivéve ha a nagykorúsitás önálló 
iparűzés végett történik.

Népszaporodás. A Statisztikai Havi Köz
lemények 1934. évi második negyedévi füze
tének adatai szerint az 1934. év második ne
gyedében 19.939 házasságot, kötöttek,, az élve 
szülöttek száma 47.390 volt, meghalt 31.657, 
a természetes szaporodás tehát 15.733. Ta
valy, az év második negyedében a termé
szetes népszaporodás 14.892 volt.

Az adóhátralékosokat végrehajtják. A köz
ség elöljárósága hirdetményt tett közzé, amely
ben figyelmezteti a polgárságot, hogy azok 
ellen az adófizetők ellen, akik adójukat au
gusztus 15-ig nem fizették be, megnyitja a 
végrehajtást.

VI. Országos Frontharcos Találkozó

Az Országos Frontharcos Szövetség 
kezdeményezése folytán minden év októbe
rének első vasárnapján az ország minden 
tájáról találkozóra jönnek össze a megma
radt élő frontharcosok. Esztendők óta októ
ber* első vasárnapja az élő frontharcosoké, 
amikor is figyelmezett, hatalmas ünnepség 
keretében emlékeznek és emlékeztetnek a 
nagy világégés hősi halottaira, trianoni meg- 
csonkitotlságunkra.

Az idén megrendezendő Országos ta
lálkozón hatodszor fogna.k összeseregleni a 
magyar frontharcosok. A találkozónak külö
nös értéket és súlyt ad az, hogy 1929. év 
októberében megalakult Országos Frontharcos 
Szövetség, október havában érkezik el fenn
állásának és működésének ötödik évforduló
jához. Minden esztendőben 4 fényes és ha
talmas keretek között megrendezett országos 
frontharcos összejövetelek országos esemé
nyek szoktak lenni.

Békéscsaba villamos 
távvezetéket épit
A Hungária Villamossági R-T. távve

zetéket akar építeni a békéscsabai villamos 
erőműtől Csorváson és Orosházán át Szarvasig. 
Ennek az építkezésnek a napokban volt a 
közigazgatási bejárása, ahol a vármegyét dr 
Heinrich Dezső tb. főszolgabíró, az állam- 
épitészeti hivatalt pedig Nagy Dezső mérnök 
képviselte.
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Az aratási és cséplési munkálatokból 
a mezőgazdasági és földmunkások 

sokkal nagyobb száma maradt ki az idén, 
mint az előző években

Vitéz Pánczél József dr vármegyei főjegyző, alispánhelyettes 
jelentése vármegyénk július havi állapotáról

Közbiztonság

Az elmúlt hónapban a személybiztonság 
elleni cselekmények száma 136 volt, mig a 
vagyonbiztonság 218 esetben lett megtámadva.

Földművelés, ipar, kereskedelem

1 Az egyébként is a rendesnél korábban 
megkezdődött aratási munkálatok július hó 
folyamán teljes befejezést nyertek, a cséplést 
talán 1—2 uradalom kivételével szintén be
fejezték már a vármegye területén. Az aratási 
és cséplési munkálatok során munkamegta
gadás, vagy zavar sehol sem volt.

Bár a későn jött, június hó végi eső
zések a terméseredményre némi javulást 
hoztak, a kalászosok terméseredménye ál
talában gyengeközepes. Általánosságban leg
jobb a termés az orosházi, leggyengébb a 
szeghalmi járásban.

Az árpa- és zabtermés általában jobb, 
mint a búzatermés. Tengeri ígérkezik eddig 
még legbőségesebben.

Az aratási és cséplési munkálatoknál el
helyezkedni tudott munkások másfél—három 
mázsa búzát tudtak csak keresni, amely 
családjuk kenyerét csak hónapokra biztosítja.

. A gyenge terméseredmény miatt az 
aszálysújtotta vidékeken a gazdák vetőmag- 
szükséglete nincs általában biztosítva. Ide- 
vonatkozólag megérkezett a földművelésügyi 
miniszter rendelete, amely szerint a vármegye 
területén 10.000 mázsa búzakeretben kölcsön- 
vetőmagot osztanak ki olyan ga2dák részére, 
akik a vetőmagot önerejükből beszerezni 
nem képesek. A vetőmag legkésőbb szept. 
1-ig kiosztásra kerül. A rendelet végrehaj
tására az intézkedés nyomban megtörtént. 
A terméseredményekre, a kölcsönkeretre és 
az akció szigorúan megszabott céljára tekin
tettel, az orosházi, járás az akcióból ki lett 
hagyva.

Az aratási és cséplési -munkálatokból a 
mezőgazdasági és földmunkások sokkal na
gyobb száma maradt ki, mint az előző évek
ben, akik igy nemcsak a téli-megélhetésük 
alapját képező gabonamennyiséget nem tud
ták megszerezni, de már ezidőszerint is 
kenyér nélkül vadnak. Az alsóbbfokú ható
ságok s maguk a munkások küldöttségileg 
is szinte naponkint sürgetik a munkaalkalmak 
teremtését.

Ez az igen korán jelentkező munkanél

küliség. átmenetileg mindenesetre enyhülni 
fog a bőnek ígérkező kukoricatermés esetén, 
a kukoricatörés idején, de a munkásság téli 
megélhetésének biztosítására a segítés prob
lémája nagy és nehéz feladat elé állítja az 
idén a hatóságokat.

A vármegye által elhatározott útépíté
seknél és útjavításoknál a munka mindenütt 
folyik. Sajnos a munkások foglalkoztatása 
szempontjából kiadós földmunkák a vár
megyei prograitíban már a tavasszal elké
szültek, tehát a mujíkásokat a burkolási 
munkáknál már oly tömegben, mint a föld
munkáknál, nem tudják foglalkoztatni, de 
mindenütt folyik a legnagyobb erővel a kő
anyagfuvarozás, megindult a kőtörés, folyik 
hat gőzhengerrel a hengerelés és minden 
munkánál elsősorbaníolyan munkásokat fog
lalkoztattak, akik aratási és cséplési munká
hoz nem jutva, a keresetre leginkább rá 
vannak utalva. '1

Az öcsödi Hárnrvaskörös-hid építése a 
legnagyobb erővel program szerint folyik.

A törvényhatóság által elhatározott és 
fent említett útépítéseken felül az aszály
sújtott vidékek megsegítésére folyamatba 
teendő közmunkák keretében megérkezett 
a kereskedelmi miniszter rendelete, melysze- 
rint segélyt nem adhat,'de 35.000 pengő 
törlesztéses kölcsönt ajánlott fel a vármegyének 
az előre bekért javaslat alapján, a Füzes- 
gyarmat-Dévaványa és a Gyoma-Dévaványa 
közötti vicinális útak < földmunkájának elké
szítésére.

A vármegye a maga részéről a Nagy
szénás-Szarvas közötti úton tervez földműn-

• í *
kálatokat, amelyre nézve a műszaki felvétel 
szintén folyik.

Jelenthetjük még, hogy a vármegye fő
ispánja a további munkaalkalmak biztosítása 
iránt az illetékes miniszterekkel a leginten
zívebb tárgyalásokat folytatja.

Az ipar és kereskedelem terén sem 
számolhatunk be semmiféle általános javu
lásról. A kereskedelem körében a gabona- 
kereskedésnél tapasztalható nagyobb forgalom 
és némi fellendülés. *

Közlekedés, tűz és árvédelem

A kiépített törvényhatósági útak állapota 
miatt panasz nem érkezett.

A vármegye területén előfordult tűzese

tekről július hóban 17 tűzkárjelentés érkezett 
be. A károsultak száma ugyancsak 17. A 
tűzkár épületekben 193 pengő volt. Ingósá
gokban és egyéb értékekben a tűzkár 3067 
pengő 50 fillér. Az összes tűzkár 3260*50 P, 
melyből biztosítva volt 2087’50, nem volt 
biztosítva és igy nem térül meg 1173 pengő 
értékben megsemmisült épület, illetve ingóság.

Az elmúlt év hasonló hónapjához vi
szonyítva tűzkárunk 11.286 pengővel keve
sebb. Örvendetes, hogy a gabonaneműekben 
az elmúlt hónapban tűzkárunk nem volt. Ez 
annak tudható be, hogy a lakosság a mező- 
gazdasági termények tűzrendészetre vonat
kozó rendelkezésein betartotta, a cséplőgép 
és traktortulajdonosok pedig a tűzbiztonsági 
követelményeknek eleget tettek és az óvó
rendszabályokat betartották.

Vegyesek
A központ, járási és községi ügyme

netben fennakadás nem volt. Az aszálysúj
totta vidékek megsegítése keretében elrendelt 
kormányintézkedések előkészítése és végre
hajtása rendkívüli és felfokozott többlet- 
munkával terheli a végrehajtó hatóságokat, 
de ahol ez szükséges, ideiglenes munkaerők 
beállításával is biztosítani igyekszem, hogy 
a kedvezmények alapját képező hatósági 
összeírások és kimutatások elkészüljenek és 
a szükséges előkészítő intézkedések a leg
pontosabban és határidőre megtörténjenek.

A vármegye aszálysújtotta részein a 
községek háztartásában nagy bevételi hiá
nyokkal kell számolni.

A vagyonváttöág búza. ára A pénzügy- 
miniszter a vagyon váltság búza árát augusztus 
hóra 15’60 P-ben állapította meg.

Államigépjárművezetfiképzfi tanfolyam nyílik 
meg leszállított tandíjakkal a m. kir. Tech
nológiái és Anyagvizsgáló Intézet keretében 
szeptember 3-án este fél 7 órakor, az intézet 
Budapest, VIII., József*körút 6. szám alatti 
helyiségében. Beírás naponta délelőtt 9—1 
óra között az igazgatósági irodában, ahol a 
felvételhez szükséges űrlapok a hivatalos 
órák alatt beszerezhetők.

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

Értesítés. — ■■■ ..■. . =
Tisztelettel értesíteni Szarvas nagyérde

mű közönségét, hogy

divaiszncs  
üzletemet

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

Elvállalok minden e szakmába vágó 
megrendeléseket. Készítek nöf- és gyermek- 
bundákat, férfi városi bundákat, felszőrmézéBeket 

stb. a legkényesebb igényeknek megfelelően.
Mindenféle bel- és külföldi szőrmékből 

állandó nagy raktáram a nagyrabecsült 
vevők és érdeklődők rendelkezésére áll.

A nagyérdemű közönség Bzíves ‘pártfo
gását kérem:

. 1 1 '■ Darida Béla
____....... _ ....  divatszűcsL

Használt tankönyveket
legmagasabb áron vesz, illetve becserél 

NAGY SÁNDOR könyvkereskedő 
(a Gimnázium közelében.)

ankönyveket már most

jegyeztessen elő!



BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő« 

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

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KOPSTEIH
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy űt25.

Ú S Z Ó S P O R T

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonoknak, ismerősöknek, 

szomszédoknak, kik felejthetetlen drága kis 
leánykánk, illetve unokánk gyászos elhunytán 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek 
ezúton is kifejezzük legőszintébb köszönetünket.

Bakos-család.

Egy részeg fuvaros botrányos viselkedése 
a Piac-téren. Szombaton a korzón sétálók 
érdekes jelenetnek lehettek szemtanúi. Egy 
házaspár „meghitt" családi életének utóhang
jaként játszódott le az esemény, amelyet a 
részeges férj botrányos viselkedése idézett 
-elő. Fabó Pál jólismert szarvasi fuvaros 
-szombaton délután kissé ittas állapotban 
ment keresztül a Piac-téren, miközben talál
kozott cselédnek beállt feleségével. A szol
gáló-feleség iszákos férjének szemrehányáso
kat tett. Fabó felesége pirongatásain feldü
hödve káromkodások közepette, üldözni 
kezdte a férj haragja elől menekülő felésé- 
gét, akit futásában erősen akadályozott a 
jéggel teli kézikosár. Fabóné látva, hogy férje 
már-már megközelíti letette a kosarat s igy 
futott tovább. Fabó pedig esztelen dühében 
-a koncul hagyott kosáron töltötte ki bosszú
ját. A hangos jelenetnek a közelben cirkáló 
rendőr Vetett véget. Fabót bekísérte s remél
jük elveszi méltó büntetését.

Villanyszerelést és javítást vál
lal BAKOS.

Mennyit szabad levonni a 80 kg?nál gyen
gébb búza irányárából? A Futura hirdetményt 
bocsátott ki a 80 kg-osnál gyengébb fajsúlyú 
búza irányárából való levonásokról. A meg
állapított irányárak ugyanis a 80 kg-os, leg
feljebb 2 százalék idegen anyagot tartalmazó, 
rostált száraz, szokványminőségű, vasúthoz 
-szállított búzára vonatkozik, mely irányárak
ból a 80 kg osnál gyengébb búzáknál az 
alábbi százalékot lehet levonni: a '79*5 kg 
búzánál fél, a 79 kg-os búzáknál. 1, a 78*5 
kg-os búzánál 2, a 77*5 kg-os búzánál 2*5 
százalékot. Ha a búza rostálatlan, hibás s 
2 százaléknál több idegen anyagot tartalmaz, 
további levonásnak van helye, ezért legcél
szerűbb eladásra rostált« hibátlan, 2 százalék 
idegen anyagnál (más gabona, gyommag stb.) 
többet nem tartalmazó búzát készíteni.

S Z I N H A Z
Rózsahegyi Kálmán és Szedő Miklós 

vendégszereplése
A színház e heti műsorának nagy jelen

tőséget kölcsönöz Rózsahegyi Kálmán,. a 
Nemzeti Színház örökös tagjának és Szedő 
Miklós operaénekesnek vendégszereplése va
rosunkban. Szombaton a „Három a kislányá
ban gyönyörködhetünk Szedő Miklós éneké
hen, kedden Gárdonyi Géza: Az öreg te
kintetes cimű vígjátékéban pedig Rózsahegyi 
Kálmán művészi alakítását fogjuk élvezni.

H E T I  M Ű S O R :
Pénteken: Dr Jazz, zenés vígjáték
Szombaton: Szedő Miklós operaénekes fel: 

léptével a „Három a .kislány44.
Vasárnap: délután Ordöglovas,operett, este 

Tabáni orgonák, táncos operett.
Hétfőn: délután János Vitéz, daljáték, este 

Egy csók és más semmi, táncos operett.
Kedden: Rózsahegyi Kálmán felléptével Az 

öreg tekintetes.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Kis György leánya Judit, 
Búzás Pál fia Pál, Bezzeg György fia Pál, 
Szabó László leánya Mária, Mrena Mátyás 
leánya Margit.

Házasságot kötöttek: Kiszely Pál Ki
tolják Erzsébettel.

Meghaltak: Pleskó Pálné 57 éves, Bakos 
Eszter 21 hónapos, özv. Plachi Andrásné 
47 éves, Rideg Mátyásné 73 éves, Melterer 
Mária 73 éves, Lakatos Istvánné 24 éves, 
Korbely János 3 hónapos.

Két rekordot hoztak az e heti 
uszóversenyek

A SzUTE augusztus 12-én megtartott 
Szarvas—Kunszentmárton városok közötti 
úszótorna szép küzdelmeket hozott s a ver
senyzők jó eredményeket értek el.

Eredmények: Gyermekszámok. 50 ni, 
gyorsúszás: 1. Lőwy (KTE), 2. Brózik (SzUTE) 
3. Csernák (SzLE).

50 m. mellúszás: 1. Takács (KTE) 2. 
Lőwy (KTE), 3. Bolgár (SzUTE):

50 m. fiú mellúszás : 1. Vértes (KTE). 
Ifjúsági számok. 50 m. gyorsúszás: 1.

Schiffer (KTE), 2. Zleszik (SzLE), 3. Ungár 
(Szarvasi ÚTÉ).

50 m. mellúszás: l.:Benkő (KTE), 2. 
Zleszik (SzLE), 3. Szöllősi (SzUTE;.

50 m. hátúszás: 1. Schiffer (KTE), 2. 
Szöllősi (SzUTE).

Szénlorszámok* 100 m. gyorsúszás: 1.
Pataki (SzUTE), 2. Prófélh (SzUTE) 3. Vitéz 
Péchy (SzUTE).

100 m. mellúszás: L Bozóki (KTE) 2. 
Schiffer (KTE), 3. Piros (SzUTE).

100 m. hátúszás: l . !Klenk (SzUTE) 2. 
Vitéz Péchy (SzUTE).

4x50 m. gyorsstaféta : 1. SzUTE. 2. KTE.

A „Tükör11 augusztusi száma.
Diszmagyarban vonulnak fel Szent Ist

ván napján a magyar élet kitűnőségei. Van-e 
aki ezt a színekben gazdag szép felvonulást 
nem látta még? De van-et aki pontosan 
tudja, hogy mi is az a diszmagyar, viselete 
honnan .származik, ki tervezte ilyen szépre? 
A TÜKÖR augusztusi száma erről érdekes 
és gazdagon illusztrált cikket közöl. Persze 
egyéb érdekesség is nagyszámmal akad. 
Baktay Ervin, Kertész Róbert, Buchard-Béla- 
váry Erzsébet. Ráth-Végh István, Supka Géza 
irtak bele tanulságos és érdekes cikkeket, az 
elbeszélések és versek alatt pedig Aszlányi

Nóiszámok. 50 m. mellúszás 12 évig:
1. Kácser (SzUTE), 2. Balázs (SzLE).

50 m. mellúszás 16 évig: 1. Szántó
(KTE), 2. Szöllősi (SzUTE), 3. Csernák (SzLE).

A versenyeket követő városközi vizipó- 
lómérkőzést Szarvas nyerte 2:1 arányban. 

A városközi úszótornát Szarvas nyerte
53 ponttal Kunszentmárton 44 pontjával 
szemben.

Az augusztus 15»iki Körösibajnokság
nagyszámú közönség érdeklődése mellett, 
több vidéki versenyző részvételével zajlott 
le. Ez a verseny két rekordot is hozott.

A 7 és fél kilométeres távon elsőnek 
Preplár László (Szegedi UE) úszott be 1 óra
54 perc alatt s ezzel az idejével megjavította 
a Körös-bajnokság eddigi rekordját. 2. Klenk 
(SzUTE), ki a 2 óra 1 perces idejével is ja
vított az eddigi rekordokon. 3. Dömsödi 
(OUE), 4. Marsai (SzLE), 5. Domonyi (SzLE) 
6. Holub (SzLE), 7. Galáth Erzsébet (SzLE).

Ezután a SzUTE A) és B) csapata ját
szott vizipóló mérkőzést, melyet a SzUTE 
A) csapata nyert meg 3:2 arányban.

A SzUTE úszói vasómap Szentesen ver
senyeznek. — Hétfőn a SzUTE Kunszent- 
mártonban találkozik revánsjellegű mérkő
zésen a KTE úszóival.

Károly, Falu Tamás, Illyés Gyula, Laczkó 
Géza, Sásdi Sándor, Szenes Piroska, Török 
Sándor nevét találjuk. Ha előfizetni óhajt, 
szíveskedjék lapunkra való hivatkozással a 
TÜKÖR kiadóhivatalától (Budapest, IV. Egye
tem u. 4.) mutatványszámot kérni.

A SZARVASI KÖZLÖNY és a TÜKÖR 
együttes előfizetésének kedvezményes dijai 
a következők: egy hóra P 1*06, negyedévre 
P 3*26, félévre P 6*52, egészévre P 1272.

E kedvezményes előfizetési akcióhoz 
tisztelt előfizetőink bármely időponttól kezdve 
csatlakozhatnak.

A SZARVASI KÖZLÖNY KIADÓHIVATALÁNAK. SZARVAS.

Ezennel bejelentem, hogy a SZARVASI KÖZLÖNY előfizetésével együtt a TÜKÖR című
képes folyóiratra is előfizetek: Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934. .....................................-tói

-ig, tehát egész éven ét — féléven á l— negyedéven át — egy hónapon ét
címemre megküldeni.

Az előfizetési díjat — az előfizetési dij különbözetét .................................... összegben
Önöknek egyidejűleg bekűldlem.

Kelt ................... ...........................................
Név : ...................................  Foglalkozás : ...................  Pontos cim : _______



HIRDETMÉNY.
Részjegyeseink, illetve tagjaink, valamint 

őröltető ügyfeleink szives tudomására hozzuk, 
hogy malmunk dacára annak, hogy csere* 
malom lett, a cserélésre malmunkba hehozott 
búzáért csakis tiszta búzalisztet ad, illetve 
szolgáltat ki. Ezért felhívjuk ügyfeleinket, hogy 
egyeseknek, akik azt hirdetik, hogy mi rozs
liszttel keverjük a búzalisztet, ne üljenek fel, 
hanem azokgt nemcsak a mi, hanem saját 
érdekükben is nálunk jelentsék be, hogy el
lenük rágalmazás miatt a bűnvádi eljárást 
megindíthassuk.

SZARVASI HENGERGÖZMALOM 
MINT SZÖVETKEZET.

Felvétel a Márta Diákotthonba. A buda
pesti IX., Liliom ucca 13. szám alatti Marta 
Mater Diákotthonban megüresedett helyekte, 
az 1934—35. tanévre szóló felvételi kérvé
nyek augusztus 25-ig beadhatók. Pályázhat
nak oly szegénysorsú, példás viseletű és jó 
előmenetelő egyetemi és főiskolai hallgatók, 
kik tanulmányaikat Budapesten végzik. A 
szobák 2—6 személyesek. A város közepén 
az egyetemhez közel fekvő szép kertes Ott
honban, hol külön tanuló, társalgó és fogadó 
szoba, fürdő, zuhanyozó, fűtés és gázrezsó- 
használat, tornaszer és telefon szolgálják a 
hallgatók kényelmét: A BENTLAKÁS DÍJ
TALAN. Bővebb felvilágositást készséggel 
nyújt postán is (bélyeges válaszboríték mel
lékelendő) az Otthon háznagya reggel 8 és 
9 óra között.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................—’— — 15*60
Tengeri . . . .  —'— — 9‘—
Á r p a .................—"— — 11'—
Zab .................—’---9'—
Repce . . . 22'--- 23’—

A grafológia csodája
Az ember voltaképpen sötétben botor

kál és helytelen utakra téved. Ezért vannak 
pályatévesztettek, boldogtalanok, csalódottak, 
s ezért fordulnak tlő veszteségek és lelki 
háborúságok. Voltaképen az ember nem 
ismeri önmagát, tehetségeit, lelkivilágát és 
azokat a tereket, ahol biztosabban boldo
gulhat.

Máról-holnapra minden megfordulhat, 
ön lehet gazdag és előkeld, vagy kenyere 
után futó szegény, holnap lebukhat a mélybe, 
vagy pénzhegyeken ülhet. Nem humbugos 
jóslások, vagy babonás .misztikumok nyúj
tanak segítséget önmaga megismerésére, 
hanem egy igen komoly és értékes tudomány: 
a grafológia. Üzlet, vállalkozás, szerelem, 
házasság, munka, tehetségi ágak stb. mind
azok, amelyeknél a grafológia az ön életébe 
beleszólhat és tanácsot adhat. Eddig — kü
lönösen külföldi államokban — úgyszólván 
csak a kiváltságosaknak jutott a grafológiai 
megállapítások által vett útmutatások és ta
nácsok főihasználása.

Zsombok Zoltán a rádióból is ismert 
iró, grafológus az egyén irása és egyéb adatai 
alapján, lapunk olvasói részére analíziseket 
készít, ha az alanti szelvényt kitöltve be
küldik. Ez az akció nem üzleti jellegű, mert 
a? iró a kidolgozás honoráriumát elengedi, s 
csupán a hirdetés és a megválaszolás költ
ségeire kér 60 fillér bélyegösszeget. Minden 
olvasó jelentkezhet, akit pedig személyi ki
dolgozások nem érdekelnek, az bárki másnak 
pársoros Írását és korának megjelölését küld
heti be. A levelek igy cimzendők: „Szarvasi 
Közlöny szerkesztősége. Szarvas, I.t Horthy 
Miklós út 9. sz. Grafológia."

G R A F O L Ó G I A I  U T A L V Á N Y

Név:„„...........................
Cim:
Családi állapota: ............ Testi hiba:

Született: ....  ... év ........  ........  hó .... n.

T i l r t f l Á r i  * * a legelterjedtebb ma
i l  •  gyár kézimunka-ujság.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, VI. kerület. Szervita-tér 8. szám.

PERZSELŐ ZOlOPORM 
HQyFI SZOÜkENj
cvMcsosben

HATÁSÚAK 
NEHPERZSEUCK 

OLCSÓK-

AJ UTOLSÓ CVTOED ELISMERT tS VEZETŐ PERMETEZŐ SZEBB

ÚVAKDfDUNKÁ ftuaw kaotüi perzsel/) ZOU) POMKTOL
(I NPBdBAUlUHHAXtillUM SZEflEXKQ HE KDCtOffUSSUK A TEM5T1

'  USZIHARM J EUCM

A MÓNII.
> ooiaA Kftattoc ti M&AunrutanivCffOnBDl vq> GOrOA KTB _ _ .

NOSPRASEN vagy TÜTOKIL
Rózsa permetezctezercca 50 lő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f. 
Magasnyomású peipietező kölcsönzés nagy 

fék permetezésére.

Az összes permetelőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic. raf(i£ a legjutányosabb áron 

beszerezhető:
KOVÁCSIK -PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

;; 1 

Ne v á r jo n  arra,
hogy versenytársai elhódítsák vevőit I 

Akadályozza ezt meg és hirdessen a

Szarvas) Közlöny
hetilapban. — Eé a Szarvason 12 év óta 
megjelenő hetilap hi/delési rovata a hirdetőnek

sokszoros kamatot juttat.
Egy kísérlet után köszönettel lesz s lapunk 

állandó hirdetőjévé válik.
* i

Szarvasi Közlöny
propaganda hirdetései

Jelszó: Jó árut olcsón.

Női kabátok, férfiöltönyök, 
Menyasszonyi kelengyék 
és az összes rőfösáruk

UNGÁR D^vatáruházában
Villanyszerelés,

Rádióberendezés.
Kerékpársáv!tis

STEFÁNLnál, (Árpád-bazár 5.)

Könyvek, író- és
f' rajzeszközök

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

Por cellán« és üvegáruk 
képkeretet̂ * épületüvegezés

MARSAI LÁSZLÓ UTÓDÁNÁL
II. kerület. Kossuth Lajos u. 40.

F E N Y Ő  L Á S Z L Ó

Filléres divatárnbázában
Ntfi fekete setyemcefkos emyft . P 3*90
N6I b o c s k o rc lp ö ..........................P 3*80
Legújabb mintéjü/csipke métere lO  fillér

Jó és megbízható árúi fillérekért bocsát áruba.

APRÓHIRDETÉSEK
. Elsőrendű pergetett akáö- és vegyes virágmóz 

5 kg-os és nagyobb tételben I. kér. 183/1. sz. 
alatt, kimérve pedig Szeleczky Vilmos keres-, 
kedésében (telefon: 46.) szerezhető be a leg- 
jutányosabban.

. Kiadó egy üzlethelyiség október hó 1-től 
Vitális János házában« Főutca.____________

• Kiadó udvari lakás. Érdeklődni lehet III. kér. 
170. szám alatt.

. Szeptember 1-től lakás bérbe, esetleg ki
szolgálásért kiadó. Érdeklődni lehet I. kér. 
28. 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. Cim: Ármentesitő 
Társulat.________________________________

■ I., (Zöldpázsit) 662. sz. lakóház, amely 
újonnan épült, örök áron eladó, vagy bérbe 
kiadó, esetleg földért elcserélhető. Érdeklődők 
HL, 137. sz. alatt jelentkezhetnek.

. Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek- 
lödni lehet L, 381 szám alatt.

> Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.
■r- ■ ■ ■ ■■ . . i . . . .

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt._________________________

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

P U B  L I K A C I Ó

Roszik Györgynek nádja van eladó/ Jel. 111. 275.
Mravik Jánosnak 1. 257. szám alatt epercefréje van 

fele kifőzésre. Jel. vasárnap ugyanott.
Pribelszki Jánosnak ószénáskerti háza eladó.
50 hold föld eladó. Jel. Dr Lőwy Gyula ügyvédnél.
Szrnka Jánosiak búzapévája eladó. Jel. 111. 192.
Ruzicska György örököseinek 8 hold földje haszon

bérbe kiadó. Jel. 1. 476.
Csabacsüdön Kövér-féle földből 3—4 hold eladó. 

Jel. U. 203.
özv. Urbancsok Mártonná ótemetőalatli dinnyefőldje 

eladó. Jel. T. IV. 81.
A mezőtúri kövesút mellett 18 hold föld bérbe és 

Peresen 10 hold főid feléből kiadó. Jel. Dr Nagy Béla 
ügyvédnél.

Maczik Györgynek ószőlőkben 1 lánc földje házzal 
eladó. Jel. T. V: 111.

Kakán 30 hold szántó bérbeadó. Jel. a járlatkezelő- 
ségen.

Verasztó Sándornénak zöldpázsiti házánál 10 kocsi, 
trágya eladó, vagy szalmáért cserébeadó.

Lestyan Pálnak Balczó-halmi ugarokon 10 hold földje. 
tanyával feléből kiadó. Jel. II. 563.

özv. Weiczner Gábornénak Halásztelken 36 hold 
földje bérbeadó. Jel. II. 220.

Özv. Mahisik Jánosáénak használt nádja eladó. Jel.
III. 249.

Szklenár János T. 11. 293. sz. házába tanyást keres..
Vitéz Balogh Pálnak 6 hold földje tanyával Peres- 

dűlőben eladó. Jel. T. 11. 173.
Huszárik Pálnénak 111. 311. alatt használt vastenge

lyű kocsija eladó.
Szappanos Györgynek szentesi út melletti tanyáján 

vontatókban álló hereszénája van eladó. Jel. kint.
Özv. Opauszki Istvánnénak T. IV. 55. sz. alatt here

szénája eladó. Jel. T. IV. 11.
örményzugban 20 és Décsi-pusztán 7 és fél hold 

föld ki. esetleg eladó. Ugyanott búzaszakna. törek. 
pelyva és árpaszalma eladó. Jel. Benyó Jánosnál 111.370.

Janurik Jánosnak 60 hold földje bérbeadó. Jel. Dr 
Roszik ügyvédnél.

Mucha Pálnak 4 hold földje tanyával kiadó. Jel.
IV. 377.

Cséke Gyulának Csabacsüdön 53 hold földje haszon
bérbe kiadó. Jel. 111. 138.

Tusjak Lajos IV. 226. sz. háza eladó.
Brlázs Mihály I. 320. sz. háza eladó.
1. 366. sz. alatt egy keresztépület lebontásra eladó.
Krnák Jánosnak 17 hold földje harmadából kiadód 

Jel. T. II. 266.
Bankó Zsigmondnak Hosszúsoron törekje eladó. JeL

V. ,185.
Újdécsen 6 hold föld haszonbérbe kiadó. Jel. Kraj- 

csovics Pálnál 1. 283.
Litavecz Jánosnak Középhalmi-soron 1 hold földje 

eladó. Jel. 1. 558.___________________________  :


