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A bizonytalan világgazdasági hely
zetből a nemzetközi politikai konszo
lidáció az egyetlen kivezető út. A ma
gyar kormány őszintén törekszik is 
ilyen gazdasági konszolidáció megte
remtésére. Készek vagyunk ebből a 
célból az összes szomszédállamokkal 
tárgyalásokat kezdeni, azonban csak 
azzal a feltétellel, hogy a gazdasági 
feltételű megállapodásokkal, amelyek
nek a tárgyalás anyagába való bevo
nása végeredményben azt célozná, 
hogy az ilyen gazdasági megállapo
dásokért egyedül mi hoznánk politikai 
áldozatokat. Addig is, amig a gazda
sági konszolidáció és a külkereske
delmi viszonyoknak normális alakulása 
bekövetkezik, a magunk erejéből kell 
megoldanunk mindazokat a problémá
kat, amelyek a nemzet gazdasági éle
tének folytonosságához szükségesek. 
E problémák központjában a munka- 
alkalmak teremtése áll. A mai viszo
nyok között a magángazdaság nem 
képes foglalkozási lehetőséget nyújtani 
minden dolgozni akaró magyar állam-

Eolgár számára, épen ezért ilyen idő
én, az állam és a közületek feladata 

és fokozottabb kötelessége, hogy mun
kaalkalmat teremtsen. Nagyobb alko
tások és befektetések számára az idei 
államköltségvetés kétségtelenül nem 
nyújt annyi lehetőséget, de a rendes, 
normális költségvetések a múltban se 
adtak befektetésekre módot. Épen ez
ért gondoskodnunk kell arról, hogy a 
meglevő erőforrásokat valami másmó
don állítsuk be a munkaalkalmak meg
teremtésének szolgálatába. Nyilvánvaló 
hogy a nagy nemzetépitő programm 
megvalósítása csakis a kormány és 
a nemzet minden tényezőjének har
monikus együttműködése alapján kép
zelhető el. A kormány kifejtette a maga 
épitőprogramját, most a nemzet egyes 
gazdasági tényezőin van a sor, hogy 
a maguk részéről nyilatkozzanak: haj
landók-e és milyen mértékben hajlan
dók résztvenni a kormány programjá
nak végrehajtásában. Megadják-e az 
anyagi lehetőséget megfelelő módon 
arranézve, hogy a szükséges rendkí
vüli munkálatokat a nemzet áldozat- 
készsége folytán tényleg meg is lehes
sen inaitflni. Véleményem szerint a 
nemzet erőforrásait ennek a célnak

szolgálatába kell és lehet állítani, mert 
rá kell eszmélnie minden magyar pol
gárnak arra, hogy együtt kell éreznie 
nemzetével és részt kell vennie minden

olyan probléma megoldásában, amelv 
azt célozza, hogy a nemzet szilárd 
alapokon nyugvó jövőbe nézhessen.

„K ö r ö s-e s t“
Ismét eljött a Körös virágzásának 

az ideje.
Augusztus 20-án Szent István nap

ján ismét lampionok százai fogják 
színessé tenni Körösünket. Ismét — 
mondhatjuk — virágba borul Körösünk 
ez estén.

Hetven-nyolcvan csónak fogja rin
gatni a vizen a lampionok sokszínű 
fénycsóváit. A csónakok magyar zene, 
magyar dal hangjai közepette eveznek 
le a „SzESz, a Halászcsárdától kiin
dulva, a tündéri fényben ragyogó grófi 
kastélyok előtt, e színes égőkkel dí
szített híd alatt, az égő máglyákkal, 
lampionokkal díszes strandok között 
a Mangolzug nyaralótelepéhez, hol a 
díszítésben egymással vetélkedő fürdő
házak pazar szépségei fognak ver- 
senyrekelni a csónakfelvonulás, a Kö
rös virágzásának szépségeivel.

A felvonuló csónakraj visszatérté
ben — mint a múlt években is — 
megáll a „Fészek", Lubickoló", a „Pi

henő" és a Róth-féle fürdőházak előtt 
s onnan fog gyönyörködni a m. kir. 
középfokú gazdasági tanintézet kert- 
gazdaságából felszálló, nagyszabású, 
tűzijáték káprázatos szépségeiben.

Tüneményes feledhetetlen kép lesz.
Az itt pihenő idegenek megelége

detten fogják megállapítani, hogy nya
ralásukra ritkaszép helyet sikerült ki
választaniuk, mi szarvasiak pedig re
ménykedve, boldogan vesszük tudo
másul, hogy mig eddig a Körösünk 
csak esztétikai szépség volt, az most 
már gazdasági érték lett.

Ezt megelőzően délután lesz le
bonyolítva a 8 kilométeres távú „Kö- 
rös-bajnokság és lesz megtartva a 
Szarvas—Orosháza—Békéscsaba vá
rosközi hölgy-úszóverseny.

A Magyar Film Iroda figyelme 
fel lett hiva a ritka szépségekre s igy 
előreláthatólag film is készül róla. Fil
léresgyors indítása is lett kérve,hogy is
meretlenségéből kiemelkedjék Szarvas.

Megreformálják az országos vásárokat
A  törvényhatóságok utasítást kapnak, hogy vessenek vóget 

a vásárok elszaporodásának
A háború után gombamódra szaporod

tak az országos vásárok, amelyeknek azok

ban az években lehetett is bizonyos létjogo

sultságuk. Az árubeszerzés nehézségekbe 

ütközött és nem működött kifogástalanul a 

kereskedelem elosztó és közvetítő tevékeny

sége sem. Bár ez az állapot rég megszűnt, 

a vásárok száma azóta sem apadt, sőt ellen

kezőleg inkább még szaporodott, úgyhogy 

most országszerte többezer kisebb-nagyobb- 

jelentőségű, részint azonban teljesen jelen

téktelen vásárt tartanak. Jellemző különben, 

hogy a vásárok pontos számét senkisem 

tudja megmondani; annyi a vásár, hogy az 

egyes törvényhatóságok sem győzik őket a 
maguk területén nyilvántartani. Ez az állapot 

senkinek sem használ, legkevésbbé a vásá
ron résztvevő kereskedőknek és iparosoknak, 
akik rendszerint súlyosan ráfizetnek egy*egy 
ilyen vásárra. Gyakran nem keresik meg az 
általában meglehetősen magas helypénzeket 
és egyéb vásározási költségeket sem, úgy
hogy kénytelenek áron alul elkótyavetyélni 
áruikat. Az árrombolás természetesen kihat 
az egész környék lokális kereskedelmére és

iparára, amely mér régóta nem nézi jószem
mel a túltengő vásárokat. így indult meg a 
vidéki ipartestületek és kamarák bevonásá
val az a mozgalom, amely a vásárok számá
nak csökkentését tűzte ki céljául. Azt akar
ják elérni a vidéki kereskedők és iparosok, 
hogy csak annyi vásárt tartsanak, amennyit 
elbir az országszerte megcsappant forgalom. 
Ez volna az érdekük maguknak a vásáro
zóknak is, akik ilymódon az üzleti eredmény 
több kilátáséval vehetnének részt a vásáro
kon. Értesülésünk szerint a mozgalom most 
már konkrét formát öltött: az érdekeltségek 
a kereskedelmi minisztert fogják felkérni arra, 
hogy utasítsa a törvényhatóságokat, vegyék 
revízió alá az országos vásárok engedélye
zésének ügyét. Csak olyan vásárok megtar
tására adjanak engedélyt, amelynek a ta
pasztalatok és az előrelátható forgalom alap
ján van bizonyos létjogosultságuk és semmi- 
esetre se engedélyezzék a jövőben azokat a 
vásárokat, amelyeknek rendezésénél csak a. 
lokális szempontok, esetleg a helypénzszedés 
szempontjai játszottak szerepet. A kereske
delmi minisztérium maga is ilyen megoldásra 
törekszik, a vásárügy országos rendezése 
valószínűleg ilyen értelemben fog megtörténni 
a közeljövőben.



H Í R E K
Telepítés 

és hilbizományi reform
A hivatalos híradások szerint a várpalotai 

minisztertanács beható tárgyalás alá vette az 
igazság ügy miniszter, illetve földmivelésügyi mi
niszter előterjesztései alapján a hitbizományok 
reformjának és a telepítési törvénytervezetnek 
nagyfontosságú kérdéseit. Ezek a reformok szer
ves részét alkotják annak a nemzeti munkapro
gramnak, amelyet Gömbös Gyula és kormánya 
még három esztendővel ezelőtt, 1932 őszén ké
szített s amelyben a kormány a nemzeti élet 
összes megoldásra váró problémáit és azok or
voslására alkalmas eszközöket foglalta össze. 
Amikor tehát most a várpalotai minisztertanács 
tanácskozásai során a nemzeti birtokpolitikának 
ezt a két fontos kérdését tárgyalás alá vette, 
tulajdonképen a Nemzeti Munkatervnek egyik 
legfontosabb és leglényegesebb részét viszi kö
zelebb a megvalósulás felé. Kétségtelen ugyan
is, hogy a magyar földbirtok jelenlegi megosz
lása nem felel meg teljes mértékben. a nemzet 
igazi érdekeinek. A nemzet érdeke azt kívánjaf 
hogy minél nagyobbszámban sokasodjanak a 
magyar kisgazdaporták és minél inkább apad
jon azoknak a Földnélküli mezőgazdasági mán* 
kősóknak és törpebirtokosoknak a száma, akik 
ma a mezőgazdaságot sújtó válsággal és a 
munkanélküliséggel küzdve a legnehezebb viszo
nyok között tengetik életüket és alig-alig képesek 
belekapcsolódni a nemzeti munka és termelés 
folyamatába. Ezért van szükség elsősorban a 
telepítésre, amelynek célja tudvalévőén az, hogy 
állami irányítás mellett földhöz, tehát önálló 
földtulajdonhoz juttasson olyan magyar kis eg
zisztenciákat, akik jellemüknél, gazdasági ráter
mettségüknél és megbízhatóságuknál fogva fel
tétlenül alkalmasak arra, hogy a független 
magyar gazdák sorába emelkedjenek. Kétségte
len az is, hogy a telepítés céljaira bőségesen 
elegendő földterület áll hazánkban rendelkezésre. 
Á nemzeti birtokpolitika keretében megvalósí
tandó telepítési tevékenység egyik legfontosabb 
feladata lesz az újonnan létesitendö telepek ki
jelölése is, mivel Magyarországon nemcsak a 
földbirtokok jelenlegi megoszlása, de a mező
gazdasági népesség elhelyezkedése is az ország 
egyes vidékein igen egészségtelen eltolódásokat 
mutat. így például a Dunántúl egyes vidékein, 
ahol a nagybirtok az uralkodó birtoktipus, a 
népsűrűség az országos átlagon jelentékenyen 
alulmarad, ezzel szemben az Alföld és különö
sen a Tisza egyes vidékein hatalmas mezőgaz

dasági munkástömegek helyezkednek el egyes 
városokban és falvakban s ezeken a helyeken 
bizony a népsűrűség messze meghaladja az 
ország négyzetkilométerenkénti 95-os átlagát. A 
telepítési tevékenység tehát nemcsak a földhöz- 
juttatásról fog gondoskodni, hanem évtizedekre 
menő fokozatos fejlődés útján helyes irányba 
fogja terelni a magyar nép belső áramlását és 
elhelyezkedését is. Ugyancsak a nemzeti birtok- 
politika körébe tartozik a hitbizományok megre
formálása. Ezen a téren elsősorban a kor igé
nyeinek meg felelően {kell átalakítani jelenlegi hit
bizományi rendszerünket s annak merevségét, a 
régi korokból átöröklött kötöttségét kell enyhíteni. 
De gondoskodni kell végre hazánkban a kisbir
tokos hitbizományok megteremtéséről is, amely 
intézmény arra lesz hivatva, hogy a kisgazda 
földtulajdonát megv$delmezze a szétporladástól 
s egy kézben tartsa jozt az utódok számára. Az 
ország közvéleménye bizonyára örömmé/ és 
megelégedéssel látja, hogy a kormány komoly 
elhatározással kívánja a nemzeti birtokpolitika 
nagyjelentőségű munkáját megindítani s ezzel a 
magyar nép legértékesebb és igazán fajtiszta 
rétegeit biztos megélhetéshez juttatni és a magyar 
föld rögéhez kötni.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason augusztus hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor a templom Szent 
Klára búcsúja szentbeszéddel, délután 4 órakor szent- 
ségimádási óra.

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

— Tisztviselői jubileum. Mocskónyi László 

Szarvas községi irodaliszt a napokban ünne

pelte 25. éves közszolgálati jubileumát. A 

derék és közkedvelt tisztviselőt ez alkalom

ból kollégái, továbbá számos jóbarátja és 

tisztelője kereste fel jókivánataival.

— Érettségi kormánybiztos és elnök. Az
érettségi pót- és javitóvizsgálatokat a fenn

álló rend érteimében ezidén a szarvasi Vajda

Péter ág. hitv. ev. gimnáziumban tartják meg. 

A vizsgálatok elnökéül a bányakerület püspöke 

Bartos Pál szarvasi ev. lelkészt jelölte ki, a 

vallás- és közoktatásügyi minisztert pedig dr. 

Mauritz Béla tudomány egyetemi tanár fogja 

képviselni.

— Névmagyarosítás. Lóderer Gyula érett

ségizett gimnáziumi növendék, szarvasi lakos 

családi nevét belügyminiszteri engedéllyel 

„Loránd“-ra változtatta.

— Személyi hir. Pogány Béla községi állat
orvos hosszas és súlyos betegségéből felépült 
s hivatalát elfoglalta. A közszeretetben álló 
állatorvost a közönség örömmel üdvözli hi

vatalában.

— Templombúcsú. A szarvasi róm. kath. 
templom Szent Klára búcsúja augusztus hó 
18-án lesz, mely alkalomból az ünnepi 
nagymisét 10 órakor Csernus Mihály endrődi 
apátplébános, a szentbeszédet Kiss László 
mondja. Az énekkar alkalmi énekeket ad elő 
Takácsy Dénes ésVágiÖdön szólóénekeivel. 
Délután 4 órakor szentségimádási órát vezet 
Fetzer József esperesplébános. Az augusztus 
17-én délután 6 órakor tartandó templomi 
hangversenyre lapunk más helyén hívtuk fel 
olvasóink figyelmét.

— Tűz a második kerületben. Szerdán reggel 

háromnegyed kilenckor a meglehetősen erős 

déli szélben vésztjóslóan tüzet jelzett az 

ótemplom toronyőre. A tűz a II- kerület 416. 

számú ház padlásán keletkezett, amit kitűnő 

tűzőrségünk, tekintettel az erős szélre, kettő

zött gyorsasággal és hihetetlen ügyességgel 

fojtott el, úgyannyira, hogy a ház zsindely- 

tetőzetének csak egy része égett le. A má

sodik kerületi óvóda mögötti ház, ahol a 

tűzeset történt, tulajdonosa Valkovszki András 

csabacsűdi lakos, aki csak igen ritkán szo

kott Szarvason tartózkodni, ez a körülmény 

teszi különössé a tűz keletkezését, melynek 

kiderítésére a nyomozás folyik. Az épület 

nem volt biztosítva és igy a kár nem térül meg.

FOGROMLÁSÁT
00 °/0 -ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvízessencia.

S Z E R E N Á D
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Legszívesebben diadalmas felkiáltásban tör
tem volna ki, meri ime azon csíptem a baráto
mat, hogy arcképet lopott. És azt egy szempil
lantás alatt el is tüntette a belső zsebében.

Elkaptam szememet a kulcslyukról és óva
tosan továbbsurrantam. Bort, poharakat és szódát 
hoztam.

— Isten éltessen, drága jó öregem, mes
terem ! A felgyógyulásod örömére. Az egészsé
gedre !■ — emeltem poharamat.

Igazán nagyon boldog voltam ebben a 
percben. Hiába! Nagyon összenőtt a lelkem en
nek az aranyszívű, bohém vén fiúnak a leikével. 
Szerencsétlen párbaja nagyon az idegeimre ment 
és most újra ez 9 gondtalanul borozgató, min
dent jóvátevő vidám perc olyan jó érzéssel, a 
lelki felszabadulásnak azzal a mámorával töl
tött el, hogy legszívesebben ujjongani szerettem 
volna, vagy összecsókolni a bárót, vagy ilyes- 
valamit.

Még az előbbi csodálkozásra és apró dia
dalérzésre sem gondoltam ebben a percben. Leg
feljebb futólag suhant át az agyamon valami 
belőle, ami felett egy láthatatlan kézlegyintéssel 
tértem napirendre :

— A báró elcsent tőlem egy arcképet. Hogy 
miért azt csak ő tudja, a nagy tréfamester. Róla 
rosszat akkor sem tudnék feltételezni, ha nem 
egy haszontalan, értéktelen arcképet látnám lopni, 
de egy zsák aranyat. Ebből biztosan valami 
tréfa lesz. Nohát várjuk el a végét és addig Í6 
térjünk napirendre felette.

Október felhajtotta a pohár bort.
— Ez olyan jó volt, hogy azonnal kérek 

egy másikat! — mondotta mosolyogva.

' Boldogan töltöttem. Újból koccintottunk.
A báró arca álmelegedetl, de mintha egy 

kissé elborult, volna. Valami lelki küzdelem 
vibrált a vonásain. Felállott és mindkét kezét a 
váltamra tette.

— Egy őszinte szót fogsz tőlem hallani, 
Március fiam — kezdette.

— Beszélj édes öregem — mondottam 
melegen, végigsimitva karját.

— Rövid leszek! Látod, amikor Victor 
olyan cudarul belémkötött, a párbaj előtt . halá
losan el voltam keseredve. Akkor felleltem ma
gamban, hogyha túlélem ezt a párbajt, soha 
többé melegszívű nem leszek. Soha többé mások 
ügyeibe önzetlenül ebben az életben nem avat
kozom. Mert ime: a legjobb barátom is igy 
félreismerhet és ez a jutalom érte !

Mondanom sem kell neked, hogy ezt a 
fogadalmamat nem fogom tudni megtartani. Nem 
olyan az alaptermészetem, Hiába, én már igy 
születtem. Nem tehetek róla I az ember az egyik

barátjában rettenetesen csalódik. Másoktól vi
szont annyi jóságot kap. hogy meg sem érdemli. 
Nem is tudja meghálálni. Nórára és Heddára 
gondolok — és dr. Keserűre és reád ! Tik itt 
maradtok a lelkemben, bárhová megyek is. Ben
netek soha csalódni nem fogok! És nektek se 
lesz alkalmatok, hogy bennem csalódjatok. És 
holnapután hazautazom. Azt hiszem nem is jö
vök vissza soha többé. Kérlek, gondoljatok rám 
mindig jó sziwel. Én — én nagyon szerettelek 
benneteket. Én szívből kívánom nektek a bol
dogságot. Üdvözöld nevemben minden jó embe
remet, akiktől nem lesz alkalmam elbúcsúzni I 
Isten éltessen édes Március fiam. a drága, kis 
családoddal együtt 1

Felhajtottuk poharainkat, azután megölel
tük, megcsókoltuk egymást, Nem resteltem, hogy 
leperegtek könnyeim az arcomon. A báró is meg 
volt hatva ... . Éreztem, hogy itt az egyetlen lé
lektani pillanat, amit nem szabad elszalasztanom.

— Báró 1 — szólaltam meg halkan — 
Victor halálosan megbánta rettentő tévedését és 
bűnét. És most kegyetlenül vezekel. Most már 
tisztán lát. És , elbujdosott I Meg tudnál-e neki 
bocsátani, ha egyszer megalázkodva és össze
törve eléd kerülne ?

-  Én nem gyűlölöm őt — válaszolt Ok
tóber elboruló arccal. A Hedda boldogságáért 
pedig talán az életemet is fel tudnám áldozni t
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A szarvasi nyugdíjasok egyesületének közgyűlése
Dr. Schauer Gábor főszolgabírót és dr. Tóth Pál országgyűlési képviselőt

dlszelnökökké választották

— Az ipartestület ötven éves jubileuma. A 

szarvasi ipartestület 50 éves jubileumát elő

készítő bizottság mindenre kiterjedő figye

lemmel munkálkodik, minek eredményeképen 

a már ismerteteti keretet apró részleteiben 

dolgozzák ki, hogy a fényes ünnepség min

den igényt kielégítően menjen végbe. Az ün

nepségen az IPOK elnökségén kívül előre

láthatólag megjelennek dr. fái Fáy István fő

ispán, dr. vitéz Márky Barna alispán és a 

vármegye országgyűlési képviselői.

— Templomi hangverseny. Szombaton, 17-én 

délután 6 órakor a róm. kát. templomban 

hangverseny lesz, melyen az egyházi karének, 
szólóének és orgona irodalomnak remekei 

kerülnek bemutatásra. Képviselve lesznek az 

egyházi többszólamú zenészek legkiválóbb 

mesterei. Belépődíj nincs, önkéntes adomá

nyokat a téli szegénykonyhára fordítják. 

Bővebbel a műsor szolgáltat.

Repülőgépről
Ifj. vitéz Zerinváry Szilárd verse 

Az életet én repülőről látom,
Csak saját színem berregését hallom.
De látom, ha lent pipacs nő a halmon 
S itt fent pár felhő a meghitt barátom.

Lent hallják, hogy a szívem ritmusa 
Elüt a motorbúgástól talán 
Távcső bújik ki házak ablakán
S megáll egy percre az élettusa.

Felmutogatnak s ha jön a sötét 
Kíváncsiságuk reflektorcsövét 
Rámirányozzák: óriás fénykörök 
Kúsznak felém : egy elér szinte már,
De hogy titkomat ne sejtse a sár,
A felhőim közt inkább eltűnök.

— A helybeli Stefánia közgyűlése. Az Orszá

gos Stefánia Szövetség Szarvasi Fiókja rendes 

évi közgyűlését augusztus 17-én, szombaton 

délután 5 órakor az Anya és Csecsemővédő 

Intézet Szent István utcai székházéban tartja. 

A közgyűlés tárgysorozatén a társelnök, az 

ügyvezető igazgató és orvos évi jelentésén 

kivül szerepelnek még a gondnok által elő

terjesztendő zárszámadás felülvizsgálása és 

a jövő évi költségelőirányzat megtárgyalása 

és a tragikusan elhunyt báró Benz Ottóné 

elnöki állásának a betöltése. A gyűlésre az 

érdeklődőket ezúton is meghívja az elnökség.

— Aszály idején egyesíteni kell a gyenge 
méhcsaládokat. A hosszú ideje tartó száraz

ság pusztulással fenyegeti a legelő nélkül 

maradt, gyenge méhcsaládokat. Az etetés ma 

nem fizeti ki magát. Ezért a gyengébb csalá

dokat egyesíteni kell, a gyengén petélő vagy 

öreg anyákat ki kell pusztítani s nevelnünk 

kell egy pár idei tartalék anyát, mert szá

razság idején nehéz jó anyákat találni.

A Szarvasi Nyugdíjasok Egyesülete ked

den, augusztus 13-án délután a Vadászkürt- 

szállóban közgyűlést tartott. A múlt közgyűlés 

jegyzőkönyvének felolvasása után Némethy 

Samu elnök ismertette a belügyminiszter által 

jóváhagyott, módosított alapszabályt. A köz

gyűlés a módosítást elfogadta. Az elnöki 

jelentés tanúsága szerint az egyesületnek 155 

rendes és 5 pártoló tagja van. Tartott az 

egyesület az elmúlt évben egy alakuló és 2 

rendkívüli közgyűlést, a választmány 5 rendes 

és 1 rendkívüli ülést. Jelenti az elnök, hogy 

a Phőbus Biztosító Társaság szarvasi üzlet

kötései után jutalékot ad az egyesületnek, 

amelyet a könyvtár gyarapításéra fordítanak. 

Nagyobb vita keletkezik a zérószémadások 

és a költségvetés körül, azt kisebb változta

tásokkal fogadják el. Kiegészítik a tisztikart. 

Az elhalt Lészlóffy István alelnök helyébe 

Solymossy Bélét választják meg, könyvtáros

nak Kovács Jánost. Hat rendes választmányi 

tagot választottak Pataki János, Mladonyiczki 

Márton, Kusztura Ferenc, Várnai József,

— Cséplési bál. A Szarvasi Földmives Ifjú
ság Egy Része augusztus hó 17-én este 8 
órai kezdettel az Erzsébet-ligeti pavillonban 
cséplési bált rendez. A bál látogatottságát 
nagymértékben előmozdítja az olcsó, 80 fillé
res belépőjegy. A zenét Gilyan Pál fúvós- 
zenekara szolgáltatja. Mamák nem fizetnek.

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

Kóbor Károlyné és Prunkl János személyé

ben, mig választmányi póttagok vitéz Tóth 

János, Szvék Mihály, Szvák Pál és Félix 

László lettek. A választmányi póttagok be- 

hivási sorrendjét igy állapítja meg a közgyűlés. 

1. vitéz Tóth János, 2. Szvék Mihály, 3. Félix 

László, 4. Neumann Ádám, 5. Paraj János, 

6. Szvák Pál. A közgyűlés disztagnak választja 

meg a Magyar-Francia Biztosító Társaság 

mindenkori igazgatóságét, amely az egyesü

lettel szerződési viszonyban áll. Elnök indít

ványára a közgyűlés az egyesület diszelnö- 

keivé választja dr. Schauer Gábort, járásunk 

főszolgabíróját és dr. Tóth Pál országgyűlési 

képviselőt, akik az egyesület érdekében ed

dig értékes munkát fejlettek ki. Ribárszky 

Pál indítványára a közgyűlés köszönetét mond 

a tisztikarnak, az elnökségnek és választ

mánynak agilis tevékenykedéséért. Esetleges 

indítványokat nem tárgyaltak. A gyűlést 

Némethy Samu elnök rekesztette be, meg

köszönve a tagok türelmét és figyelmét.

— Szüreti bált rendeznek a községi kert
gazdaság alkalmazottai. Szarvas nagyközség 

kertgazdaságénak alkalmazottai augusztus 

31-én, rossz idő esetén szeptember 7-én 

szüreti bált rendeznek az Erzsébet-ligeti pa

villonban. A hagyományos mulatság iránt 

városszerte nagy az érdeklődés.

— Gondos tenniszjátékos tenniszütöjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

Használt középiskolai és elemiiskolai

tankönyveket 
vesz, becserél

(csekély ráfizetéssel),

használt és új 
tankönyvekre

előjegyzéseket felvesz Nagy Sándor
könyvkereskedése.
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— Új tanterv a gimnáziumokban. A Hivatalos 

Közlöny legutóbbi száma meghozta a vallás- 

és közoktatásügyi miniszternek a gimnáziu

mokra vonatkozó legújabb rendeletét, mely 

az 1935—36 tanévtől kezdődően a gimnázi

umok I. osztályára és folytatólagosan a kö

vetkező esztendőkben a többi évfolyamra is 

kötelező lesz. E rendelet szerint az első 

osztályban a kötelező heti órák száma 31, 

melyek között mint új tantárgy szerepel a 

szépírás és a kötelező énekoktatás. A latin

nyelv és a mathematika csökken a régihez 

képest és ezen órák helyét a tanterv test

neveléssel és a fenti új tárgyak tanításával 

tölti be. A kötelező műének tanítást heti 2 

órában a gimnázium újonnan megszervezett 

zenetanári tanszékének megválasztott tanerője 

Szederkényi Nándor fogja ellátni, ki egyben 

a többi osztályok fakultatív ének- és zene

oktatását is végzi és ugyanő a hivatalos 

órákon kivül privát hegedű- és zongoratani- 

tást is vállal. Jelentkezéseket elfogad a gim
názium igazgatósága.

— Megjelent a Színházi Élet Szent István 
száma. Móricz Zsigmond vezeti be a Színházi 

Élet Szent István számát, amely darabmel

lékletül Halász Imre „Történnek még csodák" 

cimű háromfelvonásos színdarabját közli, a 

kottamelléklet pedig a KIS MAMA cimű 

Gaáí Franciska film slágere. A Színházi Élet 

Szent István számának ára 60 fillér. Negyed

évi előfizetési dij 6.50 pengő. Kiadóhivatal : 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 7.

— A magyar Rákóczi-ünnepek visszhangja 

a délamerikai sajtóban. Most olvassuk a Buenos 

Airesben megjelenő és csak a napokban 

kezünkbekerült „Délamerikai Magyarság" 

cimű napilap egyik számában, hogy Rákóczi 

halálának 200 éves évfordulója alkalmából 

a Rádió Splendid állomásán Délamerika öt 

országának magyar kolóniái részére rendezett 

közvetítésről e sok ezer kilométernyi távol

ságban lévő magyar telepek hálálkodó meg

emlékezéseket küldtek e szép ünnepségek 

rendezőinek. Brazília, úgymond, személye

sen jött el ezt tolmácsolni: Alegrete délbra- 

ziliai városkából rövidebb szabadságra az 

argentinjai fővárosba érkezett dr. Fertig Lothár 

szarvasi származású magyar orvos, (kinek 

édesanyja a  helybeli állami elemi iskolának 

kiváló igazgatója), aki közvetlenül a magyar 

közvetítés után indult el és szinte még annak 

hatása alatt állott, amikor ideérkezett és a 

„Magyarság" hazai hangulatú magyar szo

bájában tolmácsolta nemcsak a maga. de 

többi orvostársai és általában a délbraziliai 

magyarságnak elismerését és köszönetét. 

Felemelő tudat és jóleső érzés, hogy a messzi 

idegenbe szakadt honfitársak ott az örök 

napsütéses boldog új otthonban sem feled

keznek meg egykori édes szülőföldjükről, 

melyet Trianon sötét éjszakáján kivül sok 

elemi természeti csapás és polgártársainak 

áldatlan széthúzása állandóan sajt és egyre 

jobban «yengit.

Kiváló úszóprogram lesz Szarvason 
Szent István napján

A  Holt-Körös bajnokság és a Háromváros hölgyűszóverseny 
jó sportélvezetet biztosítanak

A múlt számunkban közölt sporthírein

ket most már azzal egészíthetjük ki, hogy az 

augusztus 20-iki Holt-Körös bajnoki távúszó

versenyben valószinűleg ismét indul a tavalyi 

győztes és rekorder Preplár is. Számítani 

lehet Klenk Gusztáv és Pataki István start

jára is. Biztos indulók az orosházai Németh 

és Dömsödi, valamint a kiváló képességű, 

fiatal Sebestyén Sárika is, a hölgyek közül. 

Községypk férfi távúszói közül a szépen fej

lődő Marsall, a hölgy távúszók közül Buko- 

vinszki Csupi treníroznak a leglelkiismerete

sebben. A küzdelemben részt fognak még 

venni jó esélyekkel: Král, Lászlóffy, Domonyi, 

Borka stb. úszók is, azokon felül, akik ez

után fognak még benevezni. A versenyren

dezőség ezúton is figyelmezteti az érdeklődő 

nagyközönséget, hogy csakis olyan csónako

kat fog beengedni a mezőnybe, amelyekkel 

a verseny céljaira (úszók kisérése, hírszolgá

lat, mentés) rendelkezhet. A Háromváros 

hölgyversenyre szorgalmasan treníroznak :Pi- 

liszky Mici, Kunitzer Baba, Stern Franci és 

Lola, Szöllősi Duci, Garay Mucus, Szebellei 

I[us, Kilyén Irénke, Kácser Zsuzska stb. A 

vezetőség további hölgyúszók jelentkezését

kéri. Az ingyen úszó-tanfolyam vezetősége, 

a SzUTE arra hivja fel a figyelmet, hogy a 

múlt héten szerencsétlenül vizbefúlt Csőke 

László nem volt tanfolyamisla. Ez a tragikus 

eset is mutatja, hogy mennyire szükséges és 

hasznos az úszás megtanulása. A versenyző- 

gárda végleges összeállítása szombaton dél

után 4 órakor lesz a dr. Melis-strandon. 

Községünk szórakozni vágyó nagyközönsé

gének és táncolni vágyó fiatalságának nevé

ben kifejezzük ama reményünket, hogy a két 

agilis versenyrendező egyesület a Levente és 

a SzUTE az esti csónakos felvonulás és tűzi

játék után talán egy kis vidám táncot is fog 

rendezni a ligetben. Ajánlatosnak tarlanók, 

ha ezen a kellemes üdülőhelyen történne a 

díjkiosztás is. Itt említjük meg, hogy a ver

senyek személyes vezetésére a MUSz déli 

kerületének főtitkára, dr. Vujkovich Lajos is 

leutazik, akit a rendező egyesületek sok re

ménységgel várnak, mert agilitását és befo

lyását ismerve, tőle remélik, hogy Hollay Béla 

őrnagy gyönyörű uszodatervéhez a Magyar 

úszó Szövetség részéről anyagi támogatást 

is kieszközöl a közeljövőben.

A z  aszálykár elleni védekezés 
néhány módja

Az aszályt a mi éghajlatunk alatt nem 
pusztán a szárazság idézi elő, hozzájárul 
ahhoz az emberek, a gazdák nemtörődöm
sége is. Pedig aszálykár csak akkor lép fel, 
ha már az előző évben is nagy szárazság 
uralkodott s ennek dacára nem történtek 
kellő óvintézkedések.

Az aszálykár elleni védekezés legfon
tosabb módjai: Tarlóhántás. Amint csak lehet, 
sekélyen felszántjuk, nehéz boronával, tár
csával felkaristoljuk a talajt, s azt az őszi 
szántásig állandóan nyitva tartjuk.

Őszi mélyszántás. Az ősszel mélyen meg
szántott talaj jobban gyűjti össze a téli csa
padékot.

Tavasszal nem szántunk. A tavaszi szántás 
felesleges talajszáritást, vízveszteséget jelent. 
Az ősszel mélyen szántott talajt tavasszal 
nem forgató talajmivelő eszközökkel, tárcsá
val, boronával, grubberrel, stb. könnyen hoz
hatjuk a vetéshez, ültetéshez szükséges 
állapotba.

Hengert nem használunk. A henger is 
szárítja a talajt. Ha hengerelni mégis szük
séges, úgy azonnal borona kövesse.

Gyomokat irtani kell. Gazos tábla hol
danként 15—20 milliméteres csapadéknak 
megfelelő vizet sziv el a miveleti növények elől

Helyes vetésforgó. A kalászosok, a ten
geri szárítják a talajt, a kapások, ha tényleg 
kapáljuk azokat, inkább konzerválják a talaj 
víztartalmát. Aszály után fekete ugarral biz
tosítjuk a jövő évi termés vízszükségletét. 
A parlag, a tarlólegelő az aszály fegyvertársai.

Trágyázás. A szerves trágyák, a zöld

trágya a talaj vizfoghatóságát növelik. A 
műtrágyák a talajban lévő tápoldatot sűrítik. 
Sűrű oldatból a növények kevesebb vízzel 
fedezhetik táplálószükségletüket, hig oldatból 
több kell, vagyis több vizet fogyasztanak. 
A szuperfoszfát a fejlődést sietteti. A növé
nyek hamar beárnyékolják a talajt, kevesebb 
viz párolog el, de hamarább is fejezik be 
fejlődésüket s ezért is kevesebb vizre van 
szükségük.

Fásítás. Fásításra nem annyira klimati
kus okokból van szükség, hanem szeles 
vidékeken a szél szárító hatásának gátlására. 
A szélre merőleges fasorokkal érjük ezt el.

Miért mellőzzük e közismert szabályokat?

— Megkezdik az aszálykárok felbecsülését.
A jég- és fagykár sújtotta vidékek megsegí

tése után a földmivelésügyi minisztérium meg

kezdi az aszálykárok felbecslését és az ősz 

folyamán megszervezi a takarmánysegélye- 

zési akciót, ami fejlődő állattenyésztésünk 

visszaesését kívánja megakadályozni.

Értesítés. Tisztelettel értesítem a m. 
tisztelt közönséget, hogy a 

III. kerület 99. szám alatti Robitsek-házban

kézimankaszalón, előnyomda 
és rövidáru üzletemet

megnyitottam.
Kérem a m. tisztelt vásárló-közönség szíves 

pártfogását.

Bércet Györgyné.



— Szép sikerrel végződött az egyetemisták 
'kerti ünnepsége. Augusztus 14-én zajlott le a 

Békésmegyei Egyetemi Ifjak Köre és a 

szarvasi Szabolcska Mihájy Bajtársi Törzs 

kerti ünnepsége, ezúttal is, mint a múltban 

szép sikerrel. A környező városokból többen 

veitek részt a szigorúan zártkörű táncmulat

ságon s a résztvevők a legjobb hangulatban 

a késő reggeli órákig maradtak együtt.

— A házalókereskedés eltiltása Békésmegye 
községeiben. A kereskedelemügyi miniszter 

Békésmegyének azt a szabályrendeletét, amely 

a házalókereskedést a megye területéhez 

tartozó Békés, Füzesgyarmat, Orosháza, Mező- 

berény és Csorvás községekben eltiltotta, 

jóváhagyta. Ennek következtében ezeket a 

községeket házalókereskedők a jövőben nem 

kereshetik fel.

— Munkában jól értesült rémhirterjesztöink. 
A minap községünk Mangol felőli részét 

újabb rémhír tartotta izgalomban. Jól érte

sültek és szemtanuk állítása szerint egy be

surranó tolvajt fogtak el a Mangolban, aki 

az az nap lopott elegáns ruhában sétálgatott 

a Mangol csendes mezsgyéin. A csősz a 

fürdőzők segítségével elfogta és átadta a 

csendőrségnek bűnlajstromának összeállítása 

végeit. Egyesek állítása szerint az elég jó 

erőben lévő tolvaj öngyilkosságot kísérelt 

meg — amennyiben zsebkésével felmetszette 

mellét, hogy megmeneküljön a hatósági bün

tetéstől. Illetékes helyen való érdeklődésünk 

meddő volta után eggyel több rémhírt köny

velhetünk el Szarvas község jól értesültjei 

bosszúságára.

— A magyar elbeszélő-irodalom egyik leg

kiválóbb reprezentásánakTerescsényi György

nek elbeszélését közli az ÚJ IDŐK új száma. 

Szép versek, időszerű képek, ötletes fejlécek, 

a kedvelt Ceruzajegyzetek s a népszerű ro

vatok egészítik ki a művelt középosztály 

hetilapját, amelynek kiadóhivatala : Budapest, 

VI., Andrássy út 1 (3.. bárkinek szivesen küld 

díjtalan mutatványszámot. Előfizetési ára 

negyedévre 6 P 40 f. Egyes szám ára 50 f. 

Előfizetni lehet Nagy Sándor könyvkereske

désében Szarvas.

— A Szarvasi Kereskedelmi Női Szaktanfo
lyamról. A helybeli kereskedelmi női szak- 

tanfolyam igazgatósága, mivel a hozzá eddig 

beérkezett kérdezősködések mind ugyanazon 

tárgykörbe vágnak, valamennyire e hírlapi 

közlemény útján válaszol. Az eddig mutatott 

érdeklődés alapján a tanfolyamot a tanulmányi 

tanács minden valószínűség szerint megnyitja 

és arra IV. középiskolai (gimnáziumi, vagy 

polgári) osztályt végzett leányokat vesz fel. 

A folytatólagos beiratkozás szeptember hó

1 — 4 napjain történik. A tanítások kezdete a 

gimnáziumi tanév kezdetével esik egvbe. A 

tanfolyam tantermi helyiségei a gimnázium 

második emeletén vannak elhelyezve és az 

előadások hétköznap naponként délután 2-től

6-ig folynak. A tanfolyam tantervében szere

pelnek a gépírás, kereskedelmi gyorsírás, 

kereskedelmi levelezés és ügyirálytan, keres

kedelmi áruismeret, egyszerű és kettős könyv

vitel. A tanfolyam elvégzése levelezői, könyve

lői, pénztárnoki, titkári állásokra képesít. Az 

eddig végzett növendékek javarésze a hely

beli (Ás vidéki bankok, gyárak és vállalatok 

irodáiban nyertek elheJyezést. A nyári szünidő 

folyamán az igazgatóság a további jelentke

zéseket levélben kéri az érdeklődőktől. Cime 

Kereskedelmi Női Szaktanfolyam. Szarvas. 

Gimnázium Igazgatósága.

— Szerdán este hatalmas vihar vonult el a 
község felett. Az utóbbi napok egyre foko

zódó hőmérséklete szerdán érte el tetőfokát. 

Estére kelve a déli égfélen sötét felhők tor

nyosultak, melyek pillanatok alatt az egész 

eget beborították. Vad szélvihar kerekedett, 

mely a városban több kisebb nagyobb kárt 

okozott. Nagyobb volt a kártétel Kákán, ahol 

több tanyaépület tetejét szedte le a hevés 

szélroham. A felhők közül vakitó villámok 

cikáztak s az egyik villám hatalmas menny

dörgés között belecsapott a halásztelki gróf 

Bolza majorban lévő nagy szalmakazalba, 

ez meggyulladva oly hatalmas lánggal égett, 

hogy a tűz fénye a felhőkön is visszatükrö

ződött. Leégett még egy kazal törek is és a 

kivonult tűzoltóság, cselédség megfeszített 

munkájának, valamint a hirtelen megeredő 

esőnek köszönhető, hogy még nagyobb kár 

nem esett.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben augusztus 9-től augusztus 14-ig a követ

kező bejegyzések történtek. Születtek : Maczik 

György és Hanzó Zsuzsanna leánya halva- 

született, Kopcsjak Mihály és Styevcsik Zsu

zsanna fia János-Mihály, Lipták Mihály és 

Hudák Erzsébet leánya Zsuzsanna, Oncsik 

Pál és Dauda Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, 

Slász Mihály és Belopotocki Anna fia Mihály- 

István, Bógyis Pál és Nyemcsok Julianna fia 

Lajos, Krizsánszki György és LitaveczAnna 

leánya Anna, Janurik János és Dávid Mária 

leánya Gizella-Zsuzsanna, Kondacs János és 

Brusznyiczki Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, 

Szebegyinszki György és Krkos Judit fia Mi

hály és Pál, Árvái István és Pálinkás Judit 

leánya Mária. Házasságot kötött: Mitnyan 

Mihály Kovács Juliannával. Elhaltak: Krátki 

Judit 10, özv. Túrán Pálné Bencsik Julianna 

49, Kolompár György 81, Hraskó Pál 5 hó

napos, Vantruba János 19 napos. Csőke 

László 9, özv. Kondacs Sámuelné Varga Judit

75, Lászlóffy István 53, Pljesovszki Pál 11 

hónapos, Maczik Mária 7 hónapos, Rausch 

Antalné Polák Anna 50 éves, korukban. 
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. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.
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— A sorsát semmi sem kerülheti el. Törté

netünk hőse egy hathetes kismalac, amit 

egy közismert szarvasi család vásárolt meg 

a közelmúltban, hogy finom paprikásnak 

készítve fogyasszon el. Ügylátszik a kismalac 

előre megérezte a neki rendelt végzetet, mert 

amikor a kötényes, hosszú késsel felfegy

verkezett beliér forró vízzel felszerelve meg

jelent, a malackának hűlt helyét találták az 

ólban, ahová elhelyezték. Lelt nagy riadalom 

erre, természetesen a vacsoráról is elmaradt 

a malacpörkölt. A malacka eltűnt és a csa

lád a keresésére indult. Jöttek a hirek is, 

hogy a Fő-utcán látták sétálni, mások pedig 

egy mellékutcában legelészni. A jelentések

ből az látszott, hogy a kis malac az állomás 

felé vette útját, úgylátszik kalandvágya vitte 

arra, hogy Abessziniába utazzon és béketa

nácskozást követeljen a négus és az olaszok 

között. Harmadnapra találták meg a város

szélen a kis, kalandvágyó megszökött malac

kát és bár pár dekát leadott, mégsem kerül

hette el a sorsát. Pörköltet készítetlek belőle.

— Ipari mintamühelyeket állít fel a kormány. 
Az iparkamarák előterjesztésére a kereske

delmi miniszter tervbe vette, hogy a háború 

előtti ipari továbbképző tanfolyamokat fel

újítja s szakmánként mintamühelyeket állit fel.

— A főiskolai világbajnokság, utazások, sok 

kép, nyári élmény,. érdekes cikk. vers, elbe

szélés van a MAGYAR LÁNYOK legújabb 

számában. Mutatványszámot bárkinek küld 

a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy út 

16. Előfizetési ára  ̂negyedévre 4 pengő.

— A kalászosok termésátlaga Békésmegyében. 
A cséplési munkálatok befejezésével egy- 

időben mindenünnen befutottak a termésje

lentések a vármegyei felügyelőséghez. A 

felügyelőség már össze is állította a kalászo

sok termésátlagát. Eszerint megyénk területén 

a termésátlag: búzában 520, rozsban 500, 

árpában 700, zabban 560 kilogramm.

— Vidám kutyus integet a gyermekeknek 

Az Én Újságom utolsó számának címlapjá

ról. Nincs a szünidőben jobb szórakoztatója 

a gyermekeknek, mint Az Én Újságom. 

Mutatványszámot bárkinek szivesen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy út 16. 
Előfizetési ára negyedévre 2 pengő.

B ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállitás!

KOPSTEIN



Megtörtént az egyesülés 
a szarvasi Turul és a Bocskay között

Egy elsőosztályú és egy másodosztályú csapatot indít 
a Turul-Bocskay sportegyesület a bajnokságban

Az elmúlt vasárnapra közgyűlést hivolt 
üssze az Ipartestületben a szarvasi Bocskay 
SE vezetősége, hogy az egyesület további 
működése felett határozzon. A közgyűlésen 
csupán azok a tagok jelentek meg. akik 
mindvégig kitartottak mellette és az egyesü
letet erejükhöz mérten támogatni bírták. Ez 
a tábor azonban annyira kicsiny volt, hogy 
nem biztosilotta volna a sportegylet további 
zavartalan működését. A közgyűlés látva azt, 
hogy a szarvasi iparostársadalom nem nagy 
érdeklődést nyilvánít a sport fejlesztés iránt, 
az alábbi határozatot hozta: A Bocskay be
olvad a Turul sportegyesületbe és a két 
egyesület a Turul-Bocskay Sportegyesület 
nevet veszi fel. A Turul a Bocskayval szem
ben fennálló minden kimutatható, esetleg ki
mutatandó követelést átvesz és átveszi leltár 
szerint a Bocskay felszerelését. Az egybe
olvadt egyesület egy első- és egy másodosz-

— Autóbaleset. Könnyen súlyos kimenete

lűvé válható baleset érte az egyik szentesi 

baromfit szállító autót a községhez közel. 

Amint a ketrecekkel autó a megengedett 

sebességgel haladt az országúton, az út mellett 

haladó egyik kocsit húzó ló megriadt és 

felrúgott az autóra. A rúgás következtében 

az autó egyik alkatrésze letörött és az autón 

ülőket könnyebben megsebesítette.

— A Vasgyáros. (Két kötetben.) A regény- 

irodalom elévülhetetlen gyöngyszeme. Amig 

van s z ív , melyet a boldogságért folytatott 

nemes küzdelem érdekel, addig ezt a regényt 

mindig olvasni fogják. Új átdolgozott kiadás 

ez, mely a mű minden fordulatos szépségét 

kiemeli. Megjelent a Milliók Könyve legújabb 

száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Elő

fizetési ára negyedévre 13 regény 2.40 pengő. 

Kiadóhivatal: Budapest, VLf Andrássy út 16.

— Legeltetésközben fejberugta a ló. Opau- 

szki Judit szarvasi T. V., 52. szóm alatti la

kost a minap súlyos baleset érte. A tarlón 

legelésző lovakat akarta beterelni a tanyába, 

közben azonban az egyik ló megvadult és 

a leányt fejberugta. Opauszki Judit azonnal 

eszméletét vesztette s hozzátartozói vitték be 

a tanyába, hol ápolás alá vették.

— Halálozások. Holub Pál volt szarvasi 

lakos, Kőtelek főjegyzője augusztus 9-én a 

szolnoki körkórházban rövid szenvedés után 

elhunyt. Halálának hire a szarvasi társada

lomban nagy részvétet keltett, mert annak

idején az itteni körök kedvelt tagja volt. — 

Lászlóffy István nyug. MÁV. irodatiszt lép- 

fene fertőzésben augusztus 8-án Szarvason 

elhunyt. Nagy részvét mellett temették el.

— Vasárnap délután a Turul-Bocskay már 
Mezőtúron játszott barátságos mérkőzést Va

sárnap délután az egyesült két szarvasi 

sportegyesület első csapata Mezőtúron ját^ott 

barátságos mérkőzést. A mérkőzés 5 ^  arány

ban a mezőtúriak győzelmével végződött. 

Augusztus 18-án* vasárnap délután Szarvason 

találkozik a két csapat és a revánsmérkőzést 

fogják lejátszani. Élvezetes játékra van ki* 

látás. — A csabai alosztály elsőosztályának 

sorsolását már megejtették és eszerint a 

szarvasi első csapat augusztus 25-én Mező- 

berényben játszik bajnokit a Textillel. Egyéb

ként a második osztályú mérkőzések sorso

lása után, mindkét osztály Szarvasra vonat

kozó részét közölni fogjuk.

tályú csapatot indit a már most meginduló 
bajnoki évadban. Utána a közgyűlés jegyző
könyvét felolvasta a Szegedről kiküldött 
Fürst György déli alszövetségi főtitkár előtt, 
aki azt tudomásul vette és ezzel be is feje
ződött a Bocskay részéről a fúzió ügye. 
Ekkor a közgyűlésen megjelent tagok a fő
titkárral együtt átmentek a szomszédos Polgári 
Körbe, ahol a Turul ebben az ügyben tartott 
rendkívüli közgyűlést, Palyó János elnöklése 
melleit, aki megnyitójában ismertette a fúzió 
szükségességét. Ezután a Bocskay közgyűlés 
jegyzőkönyvét olvasták fel, amit tudomásul 
vettek egyhangúlag. Végül Fürst főtitkár 
intézett meleg, lelkesítő szavakat a jelenlé
vőkhöz. További kitartásra és a sport szere- 
tetére hivta fel ‘ ö szarvasi sportbarátokat. 
Remélhető hogy igy, egyesült erővel folytatott 
munka nagyobb eredményre fog vezetni, mert 
egyesülésben az erő.

A  Körös-esti csónakos felvonu
lás után családias összejövetel lesz 
Honthynál a ligetben.

•  A Szavalókórusok Szervezésének és Taní
tásának Módszere. Ezen a cimen most jelent 

meg Rózsavölgyi és Társa kiadásában Buda

pesten Tiboldi Józsefnek az elemi iskolák, 

polgári fiú- és leányiskolák, gimnáziumok, 

középfokú tanintézetek, cserkészek, leventék, 

dalárdák, továbbá az iskolán kivüli népmű

velés céljaira alakult szervezetek részére irt 

elméleti munkája. A hézagpótló mű tanítók, 

tanárok és karnagyok részére nélkülözhetet

len segédeszköz. Ára: 2.— P. Megrendelhető 

a szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben

utca 11. és Nagy Sándor könyvkereskedésé

ben, Szarvason.

— A MEFHOSZ Utazási és Idegenforgalmi 
Irodája három 9 napos társasutazást rendez 

Londonba, augusztus 26-i, szeptember 2-i és 9-i 

indulással. Az utazás részvételi dija 204 P. Az 

utazáson résztvenni szándékozóknak részletes 

ismertetőt készséggel küld és jelentkezéseket 

elfogada MEFHOSZ Utazási és Idegenforgalmi 

Irodája, Budapest, IX. k. Ferenc körút 38. fsz. 2. 
M A M ftAA A M A W *********************

A szarvasi kir. j bíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

2593 és 2599/1935 tkv szám

Együttes árverési Urdeiménykivoaat
Medvegy János végrehajtatnak Luft Károlyné szül. 

Molnár Mária végrehajtást szenvedő ellen indított vég- 
grehajtási ügyében a telekkönyvi hatósága végrehaj
tási árverést 130 P tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a szarvasi kir. járásbíróság területén levő 
Szarvas községben fekvő s a szarvasi 2204 sz. betét
ben A f l  sorez. 2998 hrsz. alatt felvett IV. kér. 141. 
öisz házra és udvarterületre, amely 153 négyszögölnyi 
területű és amely jelenleg Grexa Pálné szül. Molnár 
Erzsébet nevében egészben áll 6000 (Hatezer) pengő 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1935. évi augusztus hp 28. napján délelőtt 
9 órakor fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél 
alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 
1881. LX. te. 42. §-ában megbatározott árfolyammal 
számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. te. 
147., 150., 170. §§ ; 1908: LX.tc. 21. §)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar, kö
teles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni. (1908: XL1. 25 §)

Szarvas, 1935. évi április hó 10-én.

A kiadmány hiteléül:

vitéz dr. Zerinváry u  k. Oláh s. lu
kir. jprásbiré. kezelő.

A A Í t igen előnyös feltételek mellett 
E ilc IC lO K  az alábbi ingatlanok:

Szarvason a Kákahalomban 1 kát. hold 
556 négyszögöl szántó ; a Kákai-táblán 3 kát. 
hold 578 négyszögöl szántó; Mótyózugban 
21 négyszögöl veteményes; a Szarvas, I. kér. 
399. számú, a II. kér. 214., a II. kér. 565. számú 
lakóház; a Szarvas, II. kér. 358. számú lakó
ház felerésze és a Krakó 164. számú felül- 
építmény felerésze.

Csabacsűdön 55 kát. hold szántó új lakó- 
és gazdasági épületekkel.

Békésszentandráson 10 kát. hold 1105 négy
szögöl szántó lakó- és gazdasági épületekkel 
a Gödénylapos végén ; a Gödényaljon 2 kát. 
hold 650 négyszögöl szántó ; a Furugyzug- 
bán 2 kát. hold 103 négyszögöl szántó; a- 
Csicsó-dűlőben 4 kát. hold 1511 négyszögöl 
szántó; a Dinnyéslaposon 1 kát. hold 1155: 
négyszögöl szántó.

A mezőtúri határban, a Peres-dűlőben 2 
kát. hold 493 négyszögöl szántó.

.Kondoroson 2 beltelkes lakóház.
Érdeklődni lehet dr. Benczúr Vilmos ügy

védnél, Szarvason. 
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Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbbarr

a SZARVASI KÖZLÖN1T
nyomdájában készül.
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Helybeli gabonaárak
Búza 14'50-----'—
Tengeri !7 '----18'—
Árpa (új) 14'------- '—
Zab . . . . 15'------ -
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P U B L I K Á C I Ó
Zvara Pál kákái 8 hold földje tanyával és Sárkány

soron nagvobbmennyiségü takarmánya eladó. II. 519:
— Szebegyinszki Pál csabai út melletti 9 hold földje- 
eladó. Csabacsűd. T. 109 — Medvegy Mátyás józsef- 
szállási 50 hold földje haszonbérbe vagy feliből kiadó. 
Kondoros 371. — özv. Galó Mátyésne Nádas-dűlői 4 
hold földje több évre kiadó. — Maginyecz András 27 
hold földje ugarokon tanyával feliből kiadó. IV. 135.
— Kulasek János Hosszú-sori 15 hold földje haszon
bérbe vagy feliből kiadó. — Tóth M. Pálné 2 hold 
földje eladó. T VI. 76. — Kondacs Pál Csipkár-sori 20- 
hold földje tanyával haszonbérbe vagy feliből kiadó.
111. 308. — Ruzsinszki Pál Kórház-dűlői 2 hold földje 
eladó. 111. 353. — özv. Tóth Andrásné 17 hold földje 
tanyával feliből kiadó. III. 231. — Kondacs János He
gyes-dűlői 5 hold földje feliből kiadó. II. 492. — Kor- 
bely György kákái 4 járása eladó. T II. 354. — Kita 
Jánosné nagyréti 25 hold földje feliből kiadó. IV. 196.
— Komlovszki András herényi út melletti 8 hold földje 
eladó. 94 hold földje feléből kiadó. III. 149. 
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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, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

Szikvizgyári helység november 1-től kiadó. 
Érdeklődni lehet Vitális kereskedőnél.

. Közel a városhoz 10 hold föld tanyával 
eladó. Érdeklődni lehet Szirony Pálnál Békés- 
szentandráson.

. Maczák György tulajdonát képező, mező
túri határban 62 kis hold föld több évre 
haszonbérbe kiadó. Érdeklődni lehet Rafaj 
Jánosnál IV. kér. 205. szám alatt.

• II. kerület, 164. számú ház eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.

• Kardos-dűlőben 2, Csipkár-soron 6 kis hold 
föld eladó. Érdeklődni lehet: Szarvas, III. 336.

• Kedvező fizetési feltételek mellett eladó az
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.


