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Hamis szemüvegen át
Elemi szabálya az a gazdasági éleinek, 

hogy minél nagyobb a termelési és értéke
sítési viszonyok hullámverése és minél na
gyobb ezeknek következtében is a termelői 
és fogyasztói árak között az eltérés, annál 
inkább szükségessé válik az államhatalom 
beavatkozása olyan tereken is. amelyeket 
eddig a gazdálkodási szabadság, v. * szabad 
gazdálkodás ősi dogmái érinthei > -knek, 
sőt megközelithetetleneknek hirdette fyy ->ai 
gazdasági válságnak még nem simuli ' i 
az amerikai terméshirek fokozódó hűli. \ 
verése a világnak úgyszólván valamenn> 
államát arra kényszeríti, Hogy a szabad 
gazdálkodást közérdekből bizonyos korláto
zásnak vesse alá. Maga Amerika maximálni 
készül a kenyér- és gabonaárakat, a francia 
agráriusok hasonló intézkedésekért ostromol
ják a kormányukat, Németországban a már 
működő gabonaközpont megtiltotta a rozsnak, 
a búzának takarmányozás céljaira leendő 
felhasználását és formaszerű tilalom alá vette 
a darálómalmokat. Tovább ment ezeknél az 
intézkedéseknél Csehország, amelynek nem
rég létesített iabonaközpontja elrendelte, 
hogy a gazdák az év végéig kötelesek a 
központnak felajánlani eladó gabonakészlet; 
teiket, ezenkívül pedig a gabona árával 
arányosan szabályozni kívánja az állatarakat 
is. Ez a szabályozás eddig a maga nemében 
páratlan intézkedéseket jelent: jelenti azt, 
hogy az egyes birtokok holdszáma szerint 
fogják megállapítani, melyik gazda hány 
darab állatot jogosult hizlalni, illetőleg hízott 
állapotban értékesíteni.

Ha mindezeket az intézkedéseket tár
gyilagosan szemléljük és mérlegeljük s hozzá 
figyelembe Vesszük a londoni búzakonferen
ciák eredményét, amely arra az egyöntetű 
megállapodásra vezetett, hogy a világ búza
termését szervezni és szabályozni kell, elénk 
tárul az a nem súlytalan igazság, hogy ma 
a mezőgazdasági termelés és értékesítésnek 
bizonyos kooperatív a)apon való átszervezése 
érdekében világszerte lépések, kisérletezések 
és kezdeményezések folynak. Nekünk, mint 
mezőgazdasági termeld országnak kétszeres 
kötelességünk mindezeket az eseményeket 
figyelemmel kisémi abban a tudatban, hogy 
akkor, amikor ennek a célnak az érdekében 
úgyszólván az egész külföld reformál és 
intézményeket alkot, a tények kényszerítő 
hatása alatt mi sem maradhatunk mozdulat
lanok, ha jól felfogott érdekeink cselekvést 
fognak kívánni.

Az, amit Csehország a hizóállatok szá
mának maximálásával tervez, sok tekintetben 
hasonlít a mi tejrendelelünknek. az úgyne
vezett aszfalttehenészekre vonatkozó intézke
désére azzal különbséggel, hogy mig mi — 
hogy úgy mondjuk — kesztyűskézzel nyúl
tunk a problémákhoz, addig a csehek egész 
drasztikus módon kezelik ezt a kérdést. Vi
szont mindazok a tervek, amelyeket mi 
itthon irányított gazdálkodásról hallottunk, 
távolról sem jelentik a gazdasági szabadság
nak olyan mértékű korlátozását, mint ami
lyent akár Amerika, akar Németország, akár 
Csehország máris foganatosítottak.

Nem tudjuk elhinni azt sem. hogy a 
külföldi államoknak ilyen és ezekhez hasonló 
tisztán gazdasági szabályozást és segítést 
célzó intézkedései olyan nagy port vernének

fel politikai téren, mint amilyent nálunk már 
egyes intézkedéseknek tervei felvertek. Ná
lunk ugyanis — sajnos, de így van — sokan 
vannak, akik mindent a politika és pedig az 
eszközökben soha sem válogatós pártpolitika 
szemüvegén át néznek és látnak. Talán 
éppen ez a hamis szemüveg az oka annak, 
hogy látókörünk szűk, a határokon túl nem 
terjed és nem veszik észre, vagy nem akar
jak észrevenni, hogy a gazdasági szabadság

hanem a kor egész szelleméből, a gazdasági 
helyzetnek alakulásából, az autarchiából,. 
devizazárlatokból és egyéb kényszerintézke
désekből folyó természetes következmény. 
Ellene küzdeni lehet, úgyhogy a válság megT 
szüntetésére törekszünk, de a válság ellenére 
is ragaszkodni a gazdasági szabadság kor
látlan voltához annyi, mint a bénától kívánni 
azt, hogy futóversenyeken nemcsak részt- 
vegyen, hanem ott győzzön is.

korlátozása nem politikai tőkekovácsolás.

&
Evangélikus egyházmegyei közgyűlés

Meg választották a zsinati kiküldötteket
Az elmúlt pénteken tartotta a békési 

ág. h. ev. egyházmegye rendes évi közgyű
lését Orosházán Kovács Andor esperes és 
Haviár Gyula dr egyházmegyei felügyelő 
elnöklete mellett. .

A közgyűlést rövid istentisztelet előzte 
meg. Kovács Andor imája után Haviár Gyula 
dr mondott megnyitóbeszédet, melyet alább 
teljes egészében közlünk. Kovács Andor tette 
meg ezután az egyházmegye minden élet 
nyilvánulasát részletesen felölelő elnöki je- 
lentéséL Sok, >yigaszteHó-̂ é*̂  felepaalő -.meg
állapítása mellett néhány szomorú adata is 
volt a jelentésnek, igy a gádorosi egyház- 
község helyzetéről, mely annyira rossz, hogy 
a lelkészt alig tudja fizetni, kántort pedig 
egyáltalán nem tarthat, ha pedig az adó
hátralékot próbálják behajtani, a hivek áttér
nek más egyházba. Nagymágocson is közöm
bösség és elhidegülés tapasztalható az egy
ház iránt ugyancsak anyagiak miatt. Az új 
liturgia iránt az egyházközségek nem lelke
sednek, pedig itt lenne az ideje az istentisz
teleti rend egységessé tételének.

Kegyelettel emlékezett meg az elhúnyt 
id. Bulta Sándorról, majd emlékezetbe idézte 
a szarvasi Vajda Péter ev. gimnázium száz 
éves fennállásának ünnepét, amivel kapcso

latban Adamkovics Ágost dr arra hívta fel 
a közgyűlést, hogy az orosházi gimnázium 
mozgalmat a szarvasi gimnáziumra való 
tekintettel ne támogassák.

Kovács Andor több olyan javaslatot 
tett, amelyek a hitélet megerősítését célozzák, 
igy a gyermekek evangélikus szellemben 
való nevelésére vonatkozólag.

Felbontották az egyházközségek szava
zatait tartalmazó borítékokat a zsinati kikül
döttek megválasztása tárgyában. Az egyház* 
megyéhez tartozó ~ 13‘ egyházközség ' által 
leadott szavazatok közül 18 Kovács Andorra, 
15 Haviár Gyula dr-ra esett és-igy az egy
házmegye őket küldi ki a zsinatra.

A továbbiak során 49 pontból álló, 
rendkívül gazdag tárgysorozatot tárgyalt lé 
a közgyűlés, nagyrészt a különböző bizottság 
gok referátuma alapján. Az egyházmegye 
belügyeit érintő kérdések tárgyalása során a 
Rákóczi-telep templomának felépítésére 20Ö 
pengős segélyt szavaztak meg.

A közgyűlést délben közebéd szakította 
meg, melyet az Ipartestület nagytermében 
rendeztek, délután, néha a szenvedélyességig 
fokozódó vitát folytatták, majd a késő délutáni 
órákban ért véget. A közgyűlést ima zárta be.

„Híveinktől nagyobb egyházszeretetet 
és több kötelességtudást követeljünk!11

mondotta Haviár Gyula dr m. kir. kormányfőtanácsos, 
egyházmegyei felügyelő megnyitó beszédében

Tisztelt közgyűlés!
Ismék egy év zárult le egyházi éle

tünkben.
Sok keserűség, aggodalom s küzdelem 

volt osztályrészünk ez évben.
Az általános elszegényedés és pénzte

lenség az egyházi életben is éreztette káros 
hatását. Az egyházi pénztárak nem tudták 
fizetni tartozásaikat, különösen — ami na
gyon bántó — tisztviselőiket sem: ami egye
nesen megszégyenítő ázsiai állapot s feltétlenül 
megszüntetendő /

E nehéz életküzdelemben, amikor so
hasem tudtuk, hogy mit hoz a holnap reánk 
szeretteinkre, egyházunkra, hazánkra, csak 
az állhatott sziklaszilárdan ellen, aki hitt jó
ságos Istenében, aki küzdött, de bizott egy 
jobb jövőben s akinek vallásossága fenntar
totta életkedvét s hűséges s türelmes kitartást 
és szeretetet árasztott embertársaiban.

Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy

éltünk mi már gondtalanabb és jobb napo- 
kát, de azt is tudjuk, hogy őseink nehezebb 
és válságosabb időkkel is megküzdöttek és 
pedig diadalmasan. Mi is igyekezzünk e ne
héz időket kitartással, türelemmel, nem csüg
gedve s egymást gyűlölve, hanem egymást 
szerelve, tisztelve és megértve végigküzdeni.

Nagy reményekkel kecsegtettek az idei 
terméskilátások, de a nagy aszály és száraz
ság majd egyharmadára csökkentette a leg
több helyen.

Egyházaink e válságos helyzetben csak 
azon esetben tehetnek eleget fizetési kötele
zettségeiknek, ha az egyháztagok is igyekez
nek pontosan befizetni köztartozásaikat.

Hisz hány olyan egyháztag van, aki 
tudná fizetni köztartozásait, ha akarná: ha 
nagyobb lenne benne a kötelességérzet, a 
vallásos érzés, az Isten félelem és egyház
szeretet. Ezek ellen a törvény szigora alkal
mazandó, végrehajtás és zálogjog bekebele



zéssel, legalább a tehetősebb egyháztagokkal 
szemben példaadásul I

E válságos év megtanított arra, hogy 
híveinktől nagyobb egyházszeretetet és több 
kötelességtudást követeljünk I

Nagyon segítené az egyházközségek 
anyagi javulásán az is, ha az együttes adó
kezelés iránt egyházmegyénk minden egy
háza folyamodnék. Ezt a jogot, kedvezményt 
használja fel minden egyházközségünk, mely 
az anyagi boldogulás egyik módja és eszköze.

Nagy terhe majdnem minden egyház- 
községünknek a drága váltókölcsön. Fel kel
lene hívni kerületünk és egyetemes egyhá
zunk vezetőségét, hogy az egyetemes bájun
kon segítsen s találjon hazánkban égy oly 
pénzintézetre, amely*a kellő ingatlanfedezet
tel biró egyházközségeknek e váltókölcsöneit 
olcsó kamatozású jelzálogkölcsönökké con- 
vertálná, valamint a záloglevelekben felvett 
dollárkölcsön lefizetésére is jelzálog-kölcsönt 
gyújtana.

Javasolom, hogy e tárgyban Írjunk fel 
a kerületi elnökséghez és kérjük annak se
gítségét. Hisz a fővárosban oly erős bank
jaink vannak, amelyek hazafias szempont
ból, de üzleti érdekből is teljesítik e kérel
münket, természetesen kellő fedezet leköté
sével. E'nagyfontosságű kérdésben a zsinati 
kiküldöttek munkájától is sokat várok, amely 
munkálatok az egyházak anyagi segélyezé
sének ügyét felkarolnák, valamint az egy
házi intézmények segélyezését is, (Mert na
gyorr sok egyházközség és egyházi intéz
mény vagyoni erején felül, tisztán hazafiság- 
ságból hadikölcsönkötvényeket vett és most 
élszegényedve semmiféle segélyben sem 
részesül. Egyházmegyénk szabályrendelete 
különösen kötelességemmé teszi az egyház- 
községek vagyoni állapotát érintő állami in
tézkedésekről az egyházközségeket idejében 
értesíteni, ezért felhívom az egyházközségek 
iskolaszéki elnökeit, hogy a tanítói fizetésekre 
vonatkozó kormányrendelet alapján a szük
séges..intézkedéseket e hó végéig tegyék meg.

Örvendetes jelenség, hogy e szomorú 
időben hitrokonaink az Isten házát szorgal
masan látogatják, vallásos áhítatukat otlhoni 
imádkozással és énekkel szolgálják; békes
ségben és megértésben élnek embertársaikkal 
á  törvényt tisztelik és az igazságot szolgálják.

Meg is kell értenünk egymást e nehéz 
időkben, mert csak igy segíthetünk magun
kon. egyházunkon és szegény magyar ha
zánkon. Nem kellhallgatnunk a gyűlölködőkre, 
demagógokra, mert ezek legtöbbször tévútra 
vezetnek, s magánérdekeket nem az igazsá
got szolgálják tetszetős és csábszavaikkal.

Csak izgatnak,békétlenséget hirdetnek és végül 
csalódástvs elkeseredést idéznek elő.

Hanem hallgassunk mindig és minden
kor az igazak szavára és e válságos időkben 
különösen szeressük egymást és Istenünket, 
mert „az Isten szeretet és aki a szeretetben 
van, az Istenben van és az Isten abban**.

Nem szabad csüggednünk és lemon
danunk a jobb jövőről. Tűrnünk kell szen
vedéseinket, kitartanunk küzdelmeinkben, 
bíznunk jóságos Istenünkben, aki eddig is 
segített mindig, megtartott és sorsunkon ja
vítóit.

Szívélyesen*és igaz hilrokoni szeretettel 
üdvözlöm az egyházmegyei közgyűlésen 
megjelent tisztviselőket és kiküldötteket.

Tanácskozásainkra Isten áldását kérve, 
a mai napra szabályszerűen egybehívott 
egyházmegyei közgyűlésünket megnyitom.

H l RE K
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni szolgálatot augusztus hóban 
idősb Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

Evang. istentisztelet. Vasárnap az ótemp
lomban tót, az újtemplombán magyarnyelvű 
istentisztelet

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

Református istentisztelet. Az új kenyér 
áldásáért református hálaadó istentisztelet 
lesz vasárnap, augusztés 26-án 10 órakor az 
Arvaház dísztermében. Istentisztelet után Ur
vacsoraosztás. ; .

Házasság. Sinkovicz Erzsébet és Incze 
Pál házasságot kötöttek. Tanúk : Vitéz Biki 
Nagy Imre és Sinkovicz György dr.

Halálozás. Özv. Hraskó Lajosné Alberty 
Mária élet^n^lvJ^Tlk^.^ékejvFilisen elhunyt. 
Az elhúnytban , fiaskó Kálmán gimnáziumi 
igazgató édesanyját gyászolja.

Az iparoscserkészek nagysikerű tábortüze 
Öcsödön. Az 584. számú Gábor Áron iparos 
cserkészcsapat parancsnoka, Krón Ferenc 
vezetésével 19. és 20-án Öcsödön táborozott. 
Itt bonyolította le a csapat a Cserkészszövet
ség által előirt akadályversenyt is, amely tiz 
nehéz feladat elé állította a fiúkat, akik 
azokat mind ügyeísen' s pontosan oldották 
meg. Hétfőn este óriási érdeklődés mellett 
jólsikerült tábortűzi műsort adóit.

Kettős keresztes jelvénye lesz^a jubUárís 
katolikus nagygyűlés résztvevőinek. Ezek szerint 

szeptember 23-án a~ „Keresztes gyorsvpria- 
tok* beérkezése után délelőtt 10 órakor főpapi 
szentmise és Veni Sancte az Ügetőpályán 
(Kerepesi út 9.), majd ugyanott az első meg
nyitó nyilvános ülés. Délután 3 órakor Szent- 
séges körmenet a Szent István bazilikától az 
Országház-térre, majd este fél 8 órakor dísz
előadás a Városi Színházban. Szeptember 
24-én reggel 8 órakor főpapi szentmise a 
Ferencesek belvárosi templomában és délután
4 órakor a 11. nyilvános ülés a Vigadóban. 
Szeptember 25-én reggel 8 órakor főpapi 
szentmise az Egyetemi templomban és dél
után 4 órakor III. nyilvános zéróülés a 
Vigadóban.

Nagyszabású gazdagyűlés lesz vasárnap a 
GISz-ben. A szarvasi járási mezőgazdasági 
bizottság a szarvasi községi mezőgazdasági 
bizottsággal együttesen augusztus hó 26-án, 
vasárnap délután fél 2 órai kezdettel Szarvason 
a GISz nagytermében gyűlést tart Vitéz Tep
liczky János elnöklete mellett. A gyűlés 
tárgysorozatán szerepel Legény Pál mező-? 
gazdasági munkás kamarai kitüntetésének 
átadása, Varga László mv kir. gazdasági 
tanácsos kamarai titkár előadása a mező- 
gazdasági bizottságokról, Vitéz Tepliczky 
János előadása helyi vonatkozású időszerű 
gazdakérdésekről. A gyűlés iránt az egész 
környéken rendkívül nagy érdeklődés ész
lelhető s az előjelek szerint igen nagyszám
ban fognak résztvenni a gazdák.

A Stefánia közgyűlése. A szarvasi Stefánia 
Anya- és Csecsemővédőintézet elöljárósága 
és választmánya rendes évi közgyűlését 
szeptember hó 1-én délután 5 órakor tartja 
Szent lstván-utcai székházéban. A. gyűlésre 
szeretettel hívja és várja Szarvas község 
elöljáróságát, intézményeinek, egyesületeinek, 
hivatalainak és köreinek vezetőségét, kikül
dötteit abban a biztos hitben, hogy közsé
günk minden polgára tudatában van ez 
altruisztikus intézmény nélkülözhetetlen szük
ségességének és át van hatva a nemzet
mentés ily formájú köteleségének az érzetétől.

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara már 
megküldte községünkbe is a vetőmagcsává- 
záséra vonatkozó utasításait. Megtekinthető 
a községháza 20. számú irodájában.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS
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A beszélgetés közben észrevétlenül 
kiértünk a ligetbe. Október szórakozottan 
ült le egv’padra s úgy elmélyedt gondolataiba, 
mintha én jelen sem volnék. És azt senr 
vette észre, hogy az ő kedvenc fái, a tisza
fák hogy megnőttek a ligetben és a jázminok 
és lonicerák milyen dúsan ontják hajnali 
•illatukat.

Azután felrezzent álmodozásából és 
kissé titokzatos arcot vágóit.

— Majd én segítek a bajukon ! — je
lentette ki határozottan. — No és mi újság 
Tannenbergéknél ? — kérdezte.

— Ott nincs más változás — referáltam 
tovább — minthogy az öregűr tavaly meg
kapta a* tábornoki rangot s egyúttal nyugdí
jaztatását is. Azt tudod, hogy a komarnói 
hős otthon — csak papucshős. Csupán Apjuk 
illetve „Pjuki*1 — mint a méltóságos asszony 
mondja — nem egyszer némi harci éllel. 
ö l magát pedig a simogató s némileg meg
hunyászkodó „Nyuszi" (Anyuci) megszólítás 
illeti. Tudod — folytattam bizalmaskodva — 
van benne valami igazság, hogy mink zsar
nok magyarok, imitt-amott elnyomjuk a

szegény nemzetiségeket. Nyuszi méltóságos 
asszony az ő urplomra termett szegedi fajma- 
gyárságával bizony elnyomja kissé a szegény 
poroszból Jett derék Tannenberget. Emlékszel 
még a kis Erzsikéjükre? Tudod-e hogy az a 
nyeszlett, szeplős kis leveli béka hat év alatt 
a város legszebb lányává serdült? A szülei 

.imádják, a város fiatalsága pedig bomlik 
utána. De a szegény kislány mégis a bús
komorságra hajlik. Halálosan szeretik egymást 
Brennerrel. A tábornok titokban — de csők 
titokban! — sziyvel-lélekkel a lánya pariján 
áll. A mama ateonban tüzet fúj, ha csak 
ki is ejtik előtte a.Brenner nevél. — Mit?! 
Az én lányomnak azt a lézengő schwarz- 
waldi riitert ? I .j- szokta pattogni. — Akinek 
egyebe sincs, csak egy szál kardja és egy 
csomó adóssága-és egyebet sem tud. mint 
lumpolni ?! — Azt azonban elfelejti, hogy 
szegény Brenner, amily jó fiú, csak az 
őrnagyának asszisztál hűségesen a lumpolá
sokban és szivesesebben ’ ülne otthon egy 
szép kis feleség takaros szoknyácskája mel
léit. Ha az a kis feleség az Erzsiké lenne I ...

— No és kit szánt Erzsikének a szigorú 
és gondos mama? — kérdezte Október.

— Nevetni fogsz: Victor őrnagyot I ők 
ezt mindketten tudják és borús hangulatukban 
is kölcsönösen nevetnek rajta. De a helyzet 
egyelőre itt is reménytelen I ...

Október felállt a pádról.

— Reménytelen helyzetek nincsenek — 
jelentette ki szárazon — csak reménytelen, 
jobban mondva ügyetlen és tehetetlen em
berek. Egyelőre eleget tudok. Köszönöm a 
felvilágosításaidat Március. Már Öt óra múlt. 
Tudod mit? Most eltesszük magunkat hol
napra, helyesebben ma estére, mert ma az 
én vendégeim vagytok a Metropolban. Ne 
ijedj meg. Nem muszáj újra reggelig fenn
maradni. Azaz, hogy —tette hozzá ravaszul
— minden attól függ. hogy fejlődik a dolog?! 
Most mindenesetre kukkanjunk be áz éh 
régi uszodámba is. Megmértjük magunkat a 
hideg vizbe, azután hazamegyünk és alszunk 
késő délig.

— Mindenben benne vagyok — helye
seltem. — El is kísérlek. De a hajnali für
dést ... brrr!...

így értünk el az uszodához.
Én fázósan és álmosan kuporodtam le 

egy padra. Október frissen és acélosan jött 
elő egy kabinból. Megropogtatta acélos 
izmait a zuhogó hajnali napfényben. Majd 
a hideg tuss alatt állott- percekig, úgyhogy 
engem a puszta látványtól is majd kirázott 
a hideg. — Azután fellépett az ugródesz
kára.

— Mégis szép a világ! — mosolygott 
bele a megfiatalodott napba.

És egy pompás Auerbach-fejessel a 
vizbe vetette magét. (Folyt, köv.)



B a d a c s o n y
A badacsonyi Kisíaludy-ház emlékkönyvébe.

Szép. Balaton drága gyöngye 
Te vagy ékes Badacsony.
A szó kevés, a toll gyönge 
dalt zengni dús bájidon, 
mert a múlt fon ékglóríát - 
lapos,, regésormod fölé, 
hol egykoron tfindérálmát 
Kisfaludy lelke szövé.
Ébreszd most Is a bús magyart, 
vigasztald, ha vádolod, 
hogy . legyen erős, mint a bazalt 
s lelke tfizes, mint a borod.

Orosx Ivín.

A pénzügyigazgató látogatása Öcsödön. 
Augusztus. 17-én Elek Lajos m. kir. pénz
ügyigazgató Mareczky János áUampénztári 
igazgató kíséretében Öcsöd község elöl
járóságának adóügykezelését vizsgálta felül 
s .•<&.. helyszínen győződött meg az aszály 
sújtotta község anyagi helyzetéről.

Névmagyarosítások. Benyó János „Bárt- 
fai“-ra, Liska János MÁV fűtő „Légrádi“-ra. 
Jeszenszky Paulovics Sámuel „Jeszenei“*re, 
Juró János „Jászvári"-ra, Bohák János ..Bé
késiére, Holub Sándor szarvasi származású 
dánszentmiklósi tanitó és családja „Hémori“-ra 
változtatták nevüket belügyminiszteri enge
déllyel.

Öngyilkosság Öcsödön. Augusztus 17-én 
hajnalban Nagy Lajos 29 éves földműves 
Iákásán felakasztottá magát. Mire rátaláltak 
már halott volt. Temetése szombaton délután 
volt a Munkás Dalárda részvételével. Tetté
nek oka ismeretlen.

A kormány fizeti ezentúl a felekezeti taní
tókat. A kormány hivatalbalépése óta a leg
intenzívebben foglalkozol! a súlyos válságba 
jutott hitfelekezeti tanítók anyagi helyzetének 
rendezésével és annak ellenére, hogy a 
világgazdasági válság az államháztartást is 
a legnehezebb helyzet elé állította, mégis 
módot tudott találni arra, hogy az oly fontos 
nemzeti hivatást teljesítő hitfelekezeti tanító
ságon segítsen. A kormányrendelet lehetővé 
teszi, hogy az összes hilfelekezeti tanítók az 
iskolafenntartóktól járó összes készpénzjáran
dóságait a központi illetményhivatal útján 
minden hónap elsején megkapják.

Boradókedvezményes igénylések bejelen
tése. A község .elöljárósága felhívja azokat 
a szőlőbirtokosokat, akik boradókedvezményre 
igényt tartanak, ezen igényüket a fogyasztási 
adóhivatalban jelentsék be szeptember 15-ig. 
A határidőn túli jelentkezések nem vétetnek 
figyelembe.

Mindazok a hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák, akik ipari, vagy kereskedelmi 
alkalmazást, munkát keresnek, nyilvántartásba 
vételük végett jelentkezzenek legkésőbb aug. 
30-ig Dérczy jegyző irodájában, a hivatalos 
órák alatt.

* FIGYELEM I *
Ócska PAPLANJÁT ne dobja el 1 
Mert műhelyemben ó c s k & k b ó l  
újak készQlnek, úgy pehely bői, 
gyapjúból, mint vattából. Épp úgy 
vállalom új paplanok készítését.

VITÁI. ENDRÉNÉ 
II. kér. Bem utca 210. ^  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

+  gyei 
*  válli

Szerencsétlenség az öcsödi hídon. A kö
zelmúlt napokban az öcsödi ideiglenesen 
felállított hídon könnyen végzetessé válható 
szerencsétlenség történt. Makai Sándor, 
napszámos 8 éves fia a hajókikötőben dol
gozó apjának ebédet vitt, s a keskeny fahi- 
dón egy szembejövő kocsi elütötte. A sze
rencsétlen gyermeknek a gázolás következ
tében egyik kefcének három ujja eltört és 
kisebb horzsolásokat is szenvedett.

£  D IÁK IN TERN ÁT U S  ^
► SZOLNOKON <
►  HORTHY MIKLÓS út 14. sz. alatt. ^  

r  SZEPTEMBERBEN MEGNYÍLIK! ^  
^  BEIRATKOZNI MÁR LEHET! ^
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„ K Ö R Ö S - E S T "
A Szarvasi Idegenforgalmi és Propaganda Bizottság 

ezidei akciója is fényes sikerrel zajlott le
Egy napra ismét szemünk elé vará

zsolták városunk szépségeit felszínre hozó 
és az idegenforgalom emeléséért öntudatosan 
küzdő vezetőférfiaink a velencei éjszakák 
tündéri, megkapó báját augusztus hó 20-án, 
hétfőn este.

A kidiszitetUpart első állomásáról: a 
SzESz Muskátli strandjáról, a Sárkány-bástya 
mellől indult el a menet esti 8 órakor. A 
lampionos csónakok gyönyörű sora élén a 
község elöljáróságát, a Frontharcos Szövet
ség és a Propaganda Bizottság vezetőségét 
vivő zenés csónak haladt és elvonult a 
gazdasági tanintézet bástyája, a Bolza gró
fok művészien kidiszitett és kivilágított parkjai 
mentén, a Relly és Melis strand között a 
szebbnél-szebb díszbe öltözött strandpavillo- 
nok: a Kata-lak. a Mária-lak, a Róth-féle 
nyaraló, a Fészek, a Lubickoló, a Pihenő, 
a Tulipán-lak előtt.

A vezércsónakban Oncsik György a 
magyar zenekar kísérete mellett elsőnek ifjú 
Vitéz Zerinváry Szilárd és Szomjas Frigyes 
Körösdal cimű szerzeményét, majd több ir- 
redentadalt adott elő. A következő csónak
ban Horejsi Antal fuvolaművész tárogatón 
eljátszott kurucnótákkal szórakoztatta a me
netet és programon kívül a Róth nyaraló 
bástyájáról Törőcsik Teréz bájos magyar da
laiban gyönyörködött a menet és a part kö
zönsége. A szin, fény és hanghatások együt
tesen váltották ki mindenkiből a megelége
dettség érzését és tették feledhetetlenné a 
misztikus, tündéri éjszaka mesékből ismert 
és megelevenedett csodáját.

A Lubickoló partján egy bécsi német 
ifjú, aki íme az osztrák-magyar barátság 
szimbólumaként az idegenforgalmat is jelké
pezte, két szép magyar lánnyal az oldalán, 
síppal adta meg a jelt a pompás tűzijáték
hoz, melynek meteorjait, rakétáit mesteri

kézzel Róth Béla indította a hold- és a csil
lagfényes égbolt felé.

Az est a maga bájos effektusaival mél
tán sorakozott az elmúlt évi hasonló vállal
kozáshoz és ismét mégerősitette bennünk 
azt a régi hitet, hogy városunknak igenis 
vannak rejtett erői, titokzatos szépségei; csak 
legyen ember, aki azokat felszínre hozza és 
legyen megértő közönség, amely méltányolni 
tudja a vezetők fáradozását.

így jár köszönetünk és hálánk a „Kö- 
rös-est“-ek megálmodójának: Liszka Gyula 
nyug. Máv, főfelügyelőnek és mindazoknak, 
akik ebben a sikeres munkában segítsé
gére voltak.

Hösök III. Csillagtúrája
Az Országos Frontharcos Szövetség autó- 

és motorsport osztálya 1934. évi október hó 
7-én, vasárnap rendezi meg a VI. Országos 
Frontharcos Találkozóval kapcsolatban a már 
hagyományossá vált „Hősoki Csillagtúráját".

A Csillagtúra autó és motoros vezetői 
bárhonnan indulhatnak; a díszes emlékpla
kettet mindazok megkapják, akik'október hó
7-én, vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között 
a budapesti Hősök terén levő'célvonalon*át- 
haladnak. Értékes dijat kapnak a legtöbb 
benevezett taggal beérkező klubok; úgyszin
tén a legtávolabbról startolt autósok és mo
torosok.

Nevezési határidő: szeptember 29. - 
A nevezésidij 3 pengő.
A Hősök Csillagtúrája iránt úgy a-bel-, 

mint a külföldön máris igen nagy az érdeklő
dés és ezen előjelek után ítélve az idei 
Hősök III. Csi'lagtúrája az éy leglátogatottabb 
túrája lesz.

A túra szabályait, valamint nevezési 
iveket felhívásra postán küld az Országos 
Frontharcos Szövetség autó- ás motorsport
osztálya, Budapest. VIII., Rákóczi út 27.

KISIPARI TERMÉKEK

BÚTORCSARNOKA 51-
ASZTALOSMESTEREK KÉSZÍTMÉNYEI 

♦
HÁLÓK, EBÉDLÓK, URl-SZOBÁK.  

ELŐSZOBA- ÉS KONYHABÚTOROK,  

MINDENNEMŰ LAKBERENDEZÉSEK

SZARV ASON^CÉPVISELVE: 

BREITNER H. ÉS FIAI CÉG ÁLTAL O L C S Ó  Á R A  K I



Betöréses lopás
Roszik Pál II. kér., 408. sz. alatti laká

sába éjjel 12—1 óra között Kovács Gáspár 
nevű cigány a konyhán keresztül behatolt 
és az ott található valamennyi ruhát csoma
golni kezdte. Időközben azonban a gazda 
hazatért és meglepődve látta, hogy lakásában 
valaki bent van. A szobában bírókra kelt a 
tolvajjal, akit azonban nem sikerült ártalmat
lanná tenni és elmenekült hosszas dulakodás 
után. Jelentette a csendőrségnek, mely a ka
pott személyleirás után bravúros ügyességgel 
rövidesen elfogta a tettest. Letartóztatásakor 
kiderült, hogy többrendbeli betöréses lopás 
miatt egy évi börtönbüntetésre jogerősen el 
van Ítélve. A gyulai ügyészség fogházába 
kísérték.

A. kaliforniai pajzstetű elterjedésével kap
csolatban a földművelésügyi miniszter rende
letet adott ki, amely szerint minden gyümöl
csös tulajdonosnak kötelessége fáit védel
mezni és a pajzstetűt megfelelő módon irtani. 
A szabályrendelet nem teljesítése büntetést 
von maga után.

A kétéves női kereskedelmi 
szaktanfolyam szeptember hóban 
megnyílik. További jelentkezéseket 
elfogad az iskola Igazgatósága a 
gimnázium i igazgatói irodában.

Kedvezményes facsemeték. A m. kir. ál
lami csemetékertből ingyenes és kedvezmé
nyes árú facsemeték igényelhetők gazdasági 
fásítások és erdősítések céljaira. Igénylések 
a községházán jelentendők be október 30-ig 
(20 számú iroda).

DARIDA BÉLA dlvatszücs dú
san felszerelt raktára már megte
kinthető I , Horthy Miklós út 12. sz. 
alatt.

Negyedik internátusát létesíti a Soli Deo 
Glória Szövetség, a magyar református diák
ság szolgálatára. Középiskolás leányoknak 
meleg, családias otthont nyújt havi 80 pengő 
díjért. Jelentkezni lehet a Soli Deo Glória 
Középiskolás leányinternátusban: XI., Ferenc 
körút 12. II.. 17.

Kárpitosbutort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy ut 25. vásá
rolhatunk.

ZONGORATANITÁS. Dr Kácser 
Rezsőné a zongoratanltást szept. 
1-töl kezdve a lakásán i$mét meg
kezdi.

HEGEDOtanitÁS. Havranek Vil
mos szeptember 1-töl kezdve Ismét 
megkezdi a  hegedűtanitást. Ezen
kívül a kamarazene tanítását is 
vállalja.

Zeneiskola nyílik meg az ősz folyamán 
Szarvason

Szarvas már nagyon régen hiányát 
érezte egy oly intézménynek, mely a zene
oktatásban részesülni kívánó gyermekeket 
és ifjakat szakszerű kiképzésben részesítené. 
Ezt a hiányt tünteti el a vallás- és közokta
tásügyi miniszter legutóbbi napokban kelt 
10.694—1934. III. sz. rendelete, melyben Gáti 
Gyula zeneiskolai igazgatót megbízta, hogy 
Szarvason szervezzen meg egy állami fel
ügyelet alatt álló zeneiskolát, melyben peda
gógiailag képzett okleveles zenetanárok fog
nak tanítani. Az iskolának zongora, hegedű, 
gordonka, ének és az összes zenekari fa- és 
fúvós hangszer tanszakai lesznek. A tandíj 
előreláthatólag havi 10P-ben lesz megállapítva.

S Z E N Z Á C I Ó S  eredmény

Standard
az ú j t í p u s ú

Philips«! ♦
r á d i ó k é s z ü l é k .

AMERIKA- és EURÓPAVEVŐ mind a kettő.
Rádiót VESZi CSERÉL> ELAD ❖  DANKÓNÁL

, SZARVAS (ÁRVAHÁZ)

Kisipari és kiskereskedői kölcsön folyó
sítása. A Pénzintézeti Központ' közlése alap
ján értesítjük az érdekelt iparosokat, hogy a 
kisipari és kiskereskedői kölcsön folyósításá
hoz szükséges 1000, pengő állami hozzá
járulás át lett utalva Szárvasra, miután a 
községi 1000 pengő hozzájárulás is be lett 
fizetve a Szarvasi Hitelbanknál, a kölcsönök 
folyósítása tehát megtörténhet. Azon iparosok, 
akik a kölcsönt igénybe óhajtják venni, tá
jékozódás végett forduljanak az Ipartestület 
irodájához.

Egy lány a sok közül a címe Kosáryné 
Réz Lola új regényének. Nyári rege ez a 
regény, arany derűt sugárzó tündérmese, 
bár szereplői mai, szegény magyarok s ma 
játszódik le, 1934-ben. Kosáryné Réz Lola 
csodálatos költői tehetségének egyik ritka 
sajátossága ez: a mai életet, a mai embere
ket mintázza, nem rózsaszínű szemüvegen 
át nézi őket, mégis: történetei nem lehango
lóak. Sőt, felemelik a lelket I Egy lány a sok 
közül közlését az Uj Idők legutóbbi száma 
kezdte meg. Herczeg Ferenc kedvelt heti
lapjának kiadóhivatala Budapest, VI., And
rássy út 16., bárkinek küld mutatványszámot. 
Előfizetési ára: egynegyedévre 6'40 pengő, 
egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet 
Nagy Sándor könyvkereskedésében, Szarvas.

Az adófelszólamlási bizottságok szeptember 
elején kezdik meg működésüket. Nagy Dezső 
dr helyettes pénzügyigazgató a vármegyei 
közgazdasági bizottság múlt heti legutóbbi 
ülésén bejelentette, - hogy a vármegyében 
egyenesadóban 4,715.000 P adóhátralék, fo
lyó évi adóban pedig 5,755.000 P előírás 
van. Az adótartozás: tehát 10,554.000 pengő. 
Erre a több mint tíz milliós hátralékra az 
első félévben csak 1,849.993 P befizetés tör
tént. Az adóhátralék, tehát az összes előírá
sok 107 27 százaléké. Érdekes adat, hogy 
védettbirtokosok adóhátraléka címén 626.000 
P-t tartanak nyilván. Bejelentette a pénzügy
igazgató helyettes, hogy az adófelszólamlási 
bizottságok szeptember 5-én és 6-án kezdik 
meg az adófellebbezések tárgyalását._______

Hirdessen a Szarvasi Közlöny-ben I

Telepítő szövetkezet alakult, amely cél
jául tűzte ki a telepítésnek oly módon való 
keresztülvitelét, hogy a kispénzű emberek
nek lehetővé tétessék, hogy maguknak föl*, 
det szerezzenek, építkezzenek és megélheté
süket biztosítsák. A szövetkezet célja nem
csak földhözjuttatni tagjait, hanem gondos
kodik termelvényeik megfelelő értékesítéséről 
és elhelyezéséről is. Az e célra alakult szö
vetkezet, mely a kormány munkáját saját 
szorgalmából megkönnyíteni igyekszik, egy
előre adatgyűjtéssel foglalkozik és ezért 
ezúton felhívja mindazokat, kik ily telepen 
gazdálkodni óhajtanak, vagy ily kisbirtokot 
megakarnak maguknak szerezni, tisztán 
adatgyűjtés szempontjából levélben közöljék 
címüket a szövetkezettel. Cime: Mezőkert 
Telepítő-, Termelő-, Értékesítő- és Fogyasz
tási Szövetkezet Budapest, VIII., Rákóczi út 59.

Ragadós állatbetegségek. A legutóbbi 
vármegyei állatorvosi jelentés szerint lépfenét 
Szarvason, Békésszentandráson; veszettséget 
Szarvason ; rühösséget Békésszentandráson ; 
sertéspestist Endrődön, Nagyszénáson, Bé
késszentandráson, Kondoroson, Öcsödön és 
Szarvason találtak.
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Használt tankönyveket
legmagasabb áron vesz, illetve becserél 

NAGY SÁNDOR könyvkereskedő 
(a Gimnázium közelében.)

ankőnyveket már most

jegyeztessen elő!



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

UNGÁR Divatáruházában

Villanyszerelés,
Rádióberendezés,

Kerékpárjavítás
STEFÁNImál, (Árpád-bazár 5.)

Könyveket, író- és
rajzeszközöket

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

F E N Y Ő  L Á S Z L Ó

Filléres divatáraházában
NŐI fekete selyemcsíkos ernyő . P 3*90
Női b o c s k o rd p ő .......................... P 3"80
Legújabb mintájú csipke métere 10 fillér
■ Jó és megbízható árut fillérekért bocsát áruba.

Mindennemű nyomtatványt, 
könyvek bekötését

a „Szarvasi Közlöny1-
nyomdájában és könyvkötészetében!

Porcellán« és üvegáruk 
képkeretezés, épületüvegezés

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

Javítóvizsgák, beiratkozások és tanév* 
nyitók a szarvad középiskolákban

A Vajda Pétengünnáziambaa

a javítóvizsgák az I—IV. osztályban szept.
4-én, az V—VIII. osztályban szeptember 5-én. 
A pótbeiratésok szeptember 6—7-én. Tanév
nyitó istentisztelet szeptember 8-én reggel 
8 órakor.

A Gazdasági Tanintézetben

javítóvizsgák augusztus 31-én. Az űj nö
vendékek beírása szeptember 1—6. között. 
A régi növendékek beírása szeptember 7—8. 
A tanévet szeptember 9-én, vasárnap reggel 
í) órakor nyitják meg Veni Sancteval.

A Lnther«Tanitónőképzőben 

a  különbözeti és javítóvizsgák szeptember 
6—8-án. Tanévnyitás szeptember 10-én és a 
tanítás kezdete 11-én.

Az áll. polgári leányiskolában 

a javítóvizsgák szeptember 4—5-én. A pót- 
teiratások szeptember 6—7-én. A tanév ün
nepélyes megnyitása szeptember 9-én, a 
rendes tanítás pedig szeptember 10-én fog 
kezdődni.

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

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

Az Én Újságom legújabb száma Szent 
István király szobrát hozza címlapján. Tábori 
Pál Imre hercegről irt szép mesét, Gyökössy 
Endre verset a madárdalról és cserkészdal- 
ról. Minden gyermeknek szívesen küld mu
tatványszámot a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andrássy út 16. Előfizetési dij egynegyedévre
2 pengő.

Villanyszerelést ós javítást vál
lal BAKOS.

A Milliók Könyvében Courths Mahler: 
„Csitt szivem, csitt I címmel (két kötetben) 
ismét bájos és finom regénnyel jelentkezett. 
Az Amerikából visszatért Hans Ritler és az 
árva Trude Ramin története a sziv legtisztább 
hangjait szólaltatja meg. A Milliók Könyve 
egy száma 20 fillér, kapható Nagy Sándor 
könyvkereskedésében.

Grafológia
Zsombok Zoltán a rádióból is ismert 

iró, grafológus az egyén írása és egyéb adatai 
alapján, lapunk olvasói részére analíziseket 
készit, ha az alanti szelvényt kilöltve be
küldik. Ez az akció nem üzleti jellegű, mert 
az 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., 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.

Anyakönyvi hirek
Születtek: Juricskay Vid fia Vid-Dezső, 

Terhes János leánya Zzuzsanna, Zsadon 
Lajos leánya Mária, Szekretár György leánya 
Judit, Furár György leánya Erzsébet, Vityaz 
János fia János, Korbely György leánya Er
zsébet, Novotny László leánya Ilona. Tóth 
György leánya Erzsébet, Pljesovszki György 
fia Pál, ifj. Kollár Mihály fia Mihály, Dina 
Mihály fia Mihály, Farkas Károly lánya Ibolya.

Elhaltak: Balczó György 2 éves, Ma
gyar István 82 éves, Szlrony Mihály 20 éves, 
özv. Gunda Györgyné 76 éves, Gyulai György
4 hónapos, Hegegy Mária 9 hónapos, özv. 
Bobvos Mihályné 61 éves.

Magyar Lányok. A legszebb élmény, 
Altay Margit bájos és feszült érdeklődéssel 
várt regénye folytatódik a Magyar Lányok 
új számában. A szent István napról irt cikk, 
Babay József verse, S. Bokor Malvin és 
Székely Tibor novellái. Mutatványszámot 
készséggel küld a kiadóhivatal, Budapest,
VI., Andrássy út 16. Előfizetési dij egyne
gyedévre 4 pengő.

A kétéves női kereskedelmi szaktanfolyam 
szeptember hóban megnyílik. További jelentke
zéseket elfogad a gimnázium igazgatósága.

Gondoskodjék családjáról-!

Iratkozzon be a 67 éve fennálló 

Dana Általános Biztosító R. T.

Országos Temetkezési

Gyorssegély
Szarvasi Osztályába.

Baleseti halálnál azonnal érvényes. 
Egész cseléd együttesen havonta 

. fizet 1 P-t. Be- és kifizetési helyi

Laczkó Ákos HI.,Kereszt*u. 160
Az összeírást az intézet fényképes 
igazolvánnyal ellátott tisztviselői
végzik. ,----

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

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

fizetési feltételed! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út 25.



• Baromfitenyésztésben és méhészetben g$tí- 
korlattal rendelkező férfit tudnánk elhelyezni. 
Részes fizetés megegyezés, szerint. Cim meg
tudható e íap kiadóhivatalában.

S  P O R  T
L a b d a r ú g á s  

Gyenge érdeklődés melleit nyílt meg 
az őszi labdarngószezon

Vasárnap és hétfőn, Szent István napján nyílt meg 
valósunkban a labdarúgás őszi szezonja. Vasárnap a 
Turul a szentesi* MÁV csapatát látta vendégül, hétfőn 
pedig a két helybeli csapat játszott barátságos mérkő
zési. A hosszú szünet ellenére is a mérkőzések nem 
nagy érdeklődést váltottak ki a futballsportot kedvelők 
körében.

T«fél—- Szentesi Máv 3 12 (Isi) baráts. bíró: Szappanos
A mérkőzés dacára barátságos jellegének, nem igen 

volt mondható valami barátságosnak, mert sok durvu- 
lással volt fűszerezve. A durvulást, mint eddig is Vass 
II. kezdi, mire a szentesiek sem restek és ugyanolyan 
modorban kezdenek játszani, ami az egyébként szépen 
indult mérkőzést ellapositotta. Az első gólt a szentesiek 
-érik el az első félidőben, majd a félidő végefelé Gyu
risán II. szabadrúgásból kiegyenlít. A második félidő
ben tovább tart a példátlan durva játék és újra a 
szentesiek szerzik meg a vezetést, de Gyurisán II. 
ugyancsak szabadrúgásból kiegyenlített. Ezután mind
két csapat erős iramba kezd és a nagy igyekezetben 
Vass II. szemen boxolja az egyik szentesi játékost, 
aki válogatott káromkodásokkal elhagyja a pályát, de 
ugyanakkor a biró belátja, hogy Vass II. megérett a 
kiáUita&ra és végre az immár negyedik túJdurvp sza- 
pélytalanságért leküldi a pályáról. A félidő vége felé 
Gyurisán L szerzi meg a Turulnak a győztes gólt, 
mely egyébként a mérkőzés legszebb gólja volt. Befe
jezésül még a csatársorból hátvédnek hátrarendelt 
Gyurisán II. mutatott be az egyik szentesi játékost 
nyakon kapva, a birkózásból egy-két „jobb fogást", 
a ezzel a boxolást és birkózást is felöleld mérkőzés 
véget ért.

Bocskay—Torai 2 1 1 (1: 0) barátságos biró: Szappanos
A hétfői mérkőzés, melyet a két helyi csapat ját

szott, már barátságosabb hangulatban folyt le, igaz. 
hogy ezúttal mellőzték Vass II. szerepeltetését. A Turul 
tartalékoltan áll fel a szintén tartalékkapussal felálló 
Bocskay ellen. A játék egyenlő ellenfelek játékát mu
tatta. Az első félidőben a Bocskay a többet támadó 
fél és a félidő közepén az egyik szép akcióból Gaál I. 
helyezett labdája talál utat a Turul, hálóba. A második 
JEélidőben már a Turul rohamoz, hogy az egyenlítést 
megszerezze, ami sikerül Bankó révén, azonban a 
Bocskay játékosok a mérkőzés utolsó perceiben erős 
finist vágnak ki, amelyet siker koronáz és ugyancsak 
Gaál I. szerzi meg a győztes gólt az előbbihez hasonlóan.

ÚSZÓSPORT  

Nagy fölénnyel elsők lettek úszóink 
a szented versenyen

Szentesen, a Szentesi TE rendezésében augusztus 
19-én megtartott úszóversenyen úszóink kitűnően sze
repeltek s igy a SzUTE a Szegedi VSE-t, a Hódmező
vásárhelyi TVE-t és a Szentesi TE-t megelőzve első 
lett. A szarvasi úszók a következő eredményeket érték 
e l: 100 m. szénior gyorsúszásban : 2. Pataki. 3. Péchy. 
4x50 m. gyorsstaféta: 1. SzUTE (Pataki, Péchy, Pró- 
fétb. Klenk). 3x50 m. vegyesstaféta: 1. SzUTE A) csa
pata (Piros, Klenk, Próféth), 4. SzUTE B) csapata.

Knnszentmártonban is győzött a SzUTE
.Szent István napján a Kunszentmártonban megtartott 

úszóversenyen a SzUTE fölényes győzelmet aratott a 
KTE csapata felett Eredmények a következők: 100 
m. szénior gyorsúszás r 1. Pataki, 2. Péchy. 33Va m 
gyermek gyorsúszás: 2. Cserey, 3. Fabó. 100 m szé
nior mellúszás: 1. Piros (SzUTE). Schiffer (KTE) holt
versenyben. 3. Král. 66V3 m női mellúszás: 2. Szöl- 
kősi. 33l/ö gyermek mellúszás: 1. Cserey, 3.
Kántor. 100 m szénior hátúszás : 1. Klenk. 2. Péchy. 
66*/a m ifjúsági hátúszás: 2. Szöllősi. 3. Un gér. 66*/3 
m ifjúsági mellúszás: 2. Szöllősi. 6Ö2/* m női mell
úszás : 2. Szöllősi 663/3 m ifj. gyorsúszás: 2. Ungár. 
3. Szöllősi. 3x33*/3 m szénior gyorsstaféta: 1. SzUTE 
a) csapata (Pataki, Próféth. Klenk), 2. SzUTE b) csa
pata (Pécsy, Král, Piros). 3x33 Va m gyermek gyors-sta
féta : 1. SzUTE (Kántor, Fabó, Cserey). Slxöö2/« m szé

nior mellstaféfa: 1. SzUTE (Próféth, Král, Piros).
A vizipólómérkőzés SzUTE—KTE 5:5 (4:0) arány

ban döntetlenül végződött Az úszóversenyeneh tehát 
a SzUTE 205 ponttal első, a KTE 140 ponttal máso
dik lett.

N y  i I t t é r
E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nemi vállal felelősséget

A Bocskay SE választmánya augusztus 
hó 21-én tartott ülésén Bertók Jánost tagjai 
sorából törölte.

Szarvas, 1934. augusztus 22.
*irBocskay SE Elnöksége.

Szerkesztői Szenetek
Kéziratokat nem őrzünk )neg és nem adunk vissza.

Nyaraló fővárosi. Az említett nyárilak ezidén még 
nem kerül eladásra. Bérbé azonban a még hátralévő 
időre kedvezményes áron kapható. Rokkantak családjai
nak féláron bocsátja azt a ‘tulajdonos rendelkezésre.

Helybeli gabonaárak
Búza — — 15’—
Tengeri . . . . —‘--- - 9‘20
Árpa . . . — — 11"—
Zab ................._  9 _
Repce.................— -----20'—

Ne v á r jo n  arra,
hogy versenytársai elhódítsák vevőit 1

Akadályozza ezt meg és hirdessen a

Szarvasi' Közlöny
hetilapban. — Ez .a Szarvason 12 év óta 
megjelenő hetilap hirdetési rovata a hirdetőnek

sokszoros kamatot juttat.
Egy kísérlet után köszönettel lesz s lapunk 

állandó hirdetőjévé válik.

T f l i r i H é r i l i i á l r “  ö legelteijedtebb mail 1 u n u e r u j j e m  gyár kézimunka-ujság.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen
küld Budapest, VI. kerület, Szervita-tér 8. szám.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

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

. Eladó h#7, nagy telekkel, kövesút mellett,
II. kér. Ujtemplomköz 259. szám.

leszállított Ar a k ;
mellett

KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre.
VILLANYSZERELÉS legolcsóbban. 

Bárkinél olcsóbban szerelek és javitok,
Új típusú S T A N D A R D  rádiókészülékek!

Áraim olcsóságáról és áraim minőségéről győződjön meg!

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
Árpádtbazár 5. szám. STEFÁNfenál. Árpádtbazár 5*

. Bontásból kikerült téglát, oszlopnak és .tüzK 
fának való akácot vennék. Cim a kiadó
hivatalban.

• Eladó egy darab üzletajtó. Érdeklődni le- 
het 1, 564. • .

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

. Lakásváltoztatás miatt nemesebb fajta cse
repes virágjaim, leándereim és jácinthagy
máim eladók. Érdeklődni lehet I., 28.

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

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

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

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

. Nagyobb lakást azonnali kivételre, vagy há
zat megvételre keresek. Cim: Ármentesitő 
Társulat.

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

• Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek
lődni lehet I., 381 szám alatt.

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

. Harrppniunv dedó. 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. 
W IW W W VW W W W W W W W W W W W

P U B  L I K A C I Ó
Zuberecz Pálnak Csabacsüdön 5 hold földje bérbe

adó. Jel. T. IV. 140.
Gunda Jánosnak T. IV. 185. sz. alatt, a csordajárás 

mellett 2 hpld földje tanyával eladó.
Szvák György II. 516. számú Háza és rózsási 3 hold 

földje eladó.
Kiss Mihálynak a Gimnázium-tanyája mellett here

szénája és búzaszalmája eladó. Jel. T. VIII. 35.
Galáth Jánosnak a Bakulya-soron 5 hold földje ta

nyával együtt eladó. Jel. T. VII. 193.
Haluska Györgynek temető alatti egy pótlékja és 

Schwarz-féle 3 hold földje bérbeadó. Jel. IV. 451.
Özv, Litauszki Györgyné tanyájára tanyást keres, a 

tanya esetleg bognárműhelynek kiadó. Jel. VII. 50.
Búzás Györgynek vetnivaló repcéje, rozsa és őszi 

árpája van eladó. J^l. IV. 209.
Lestyan Györgynek balcóhalmi 10 hold földje tanyá

val együtt feléből kiadó. Jel. 11. 563.
Nagy Szklenár Györgynek egy 6 és fél méter hosszú 

szobagerend^ja van eladó. Jel. T. 111. 274.
Schwarz Joachimnak egy féderes kordéja és egy 

vetőgépje eladó. Jel. III. 219.
Mucha Sámuelnek 5 hold földje tanyával együtt el

adó. Jel. T. II. 133.
Pecznyik Jánosnak 5 hold földje eladó. Jel. T. II. 

kér. 133.
Osztroluczki Pál IV. 535. számú háza eladó.
Szoljar .Mihály IV. 489. számú háza eladó.
Príbelszki Jánosnak ószénáskerti háza eladó.
Eladó 111. 213. számú ház és hegyesi utolsó kiosz

tásban egy fél legelő. Jel. Kudlák Endrénél 111. 66.
IV. 161. sz. KI imáj-féle ház eladó.
Macóban 315 négyszögöles szöllő és gyümölcsös el

adó. Jel. Holub Istvánnál II. 493.
Liska Somának II. 101. szám alatt lószerszámja van 

eladó.
özv. Tusjak Györgynének Körtés-dülőben 24 hold 

földje feléből kiadó. Jel. II. 370.
Marozsi Pál és László érparti szöllők alatti 15 hold 

földje és IV. 227. számú háza eladó.
özv. Kozma Istvánnénak telecskfci 6 hold földje 

bérbeadó. Jel. kinL
IV. 386. alatt egy 300 literes jó erős boroshordó van 

eladó.


