
S z a r v a s i Kö z l ö n y
F Ü G G E T L E N  P O L I T I K A I  H E T I L A P

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

nyek ide cimzendök! Telefonszém: 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*50 P, 1 hónapra 50.fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

A nemzeti föld törvényei
Irta: Antal István m* kir. igazságügyi államtitkár

A miniszterelnök a Nemzeti Egység Párt
jának legutóbbi értekezletén három nagy pro
bléma megoldásának alavelveit ismertette. 
*Mind a három a nemzet földjének és a föl
dön és a földből élő néprétegeknek problé
mája. sőt talán annál is több: — életkérdése. 
Ezeknek a problémáknak törvényes rendezése 
ennélfogva nem jelenthet három különböző 
alaki és anyagi jogszabályalkotást, hanem 
egy olyan organikusan egységes kodifikálást, 
amely beiktatja a magyar Corpus Jurisba az 
abból még hiányzó törvényeket: a nemzeti 
föld törvényeit. A készülő törvényalkotások 
bejelentése élénk visszhangra talált külföl
dön is, belföldön is. Idehaza az érdeklődés 
hullámait két, egymásközti viszonylatban el
lentétes vonalon mozgó érdekkör aktivitása 
veri fel. Az egyik a fizika törvényei szerint 
vonzó, a másik taszító jellege következtében. 
A vonzó jelleg elsősorban a gazdatársada
lom köréből sugárzik az új törvényalkotások 
felé, nemkülönben a társadalomnak abból a 
hatalmasra növekedett egyéb, amely a Nem
zeti Egység eszméjét pártpolitikán kivül is és 
felül is értékelni tudja és megérti az új kor 
szellemét, átérzi azoknak a reformoknak a 
szükségességét, amelyek az új magyar életet 
'megalapozni hivatottak. A taszító jelleg vi
szont abból a számszerűen kisebb társadalmi 
4körből termelődik ki, amely nem tudja meg
találni helyét az új magyar élet tisztultabb 
■szociális légkörében. Ez a társadalmi réteg 
'aggódva látja, hogy az aranyborjú fénye 
napról-napról, óráról-órára homályosodik, az 
‘előtte bemutatott áldozatok füstje nem száll 
‘ebben az új légkörben többé égfelé, hanem 
lecsapódik a földre, sós könnyeket sajtol ki 
a szemekből és keserű izt hagy egynémely 
olcsó pecsenyékhez szokott szájakban. Ez a 
magyarázata annak a kétségbeesett erőlkö
désnek, amellyel ennek a rétegnek korifeusai 
a haladó idők szekerének kerekeibe akarnak 
belekapaszkodni, hogy megállítsák, vagy leg
alább tempóját lassítsák. Az ősi farizeus hadi
iskola taktikai szabályzatának megfelelően 
mindenekelőtt azzal kezdik tehát offenziváju- 
kat, hogy a készülő törvény-alkotásokat le
rángatni igyekeznek az őket méltán megillető 
polcról, megtagadván tőlük a reformjelleget. 
A gúny nyilainak lövöldözése közben mon
dogatják, hogy hiszen azok, amiket a minisz
terelnök bejelentett, nem is reformok. Legye
nek boldogok ebben a hitükben. A magyar 
nép milliói azonban egészen világosan látják, 
hogy a nemzeti föld készülő törvényei igen
is reformok éspedig olyan reformok, melyek 
ezt az országot alapjaiban restaurálni hiva
tottak és megnyitják az egyetlen járható utat 
az új, a második ezredév felé. Ami ugyanis 
a gazdaadóssógok kérdésének olyan rende
zését illeti, hogy ne lógjon tovább a földmi- 
velő feje felett a bizonytalanság Damoklesz- 
kardja, hogy biztosítva legyen száméra az a 
nyugalmi helyzet, amelyben ismét elsőrendű 
tényezővé lép elő a gazdasági életben, csak 
látszólag, ad hoc intézkedés és pillanatnyi 
akut bajok orvoslása. Aki ismeri az eleven 
életet, annak meg kell értenie, hogy akkor, 
amikor a kormány a védettség jogi fogalmát 
megalkotta, a föld terhelési határát megszabta 
és teherviselési képességének megfelelő kö
telezettséget állapított meg, nemcsak a ma,

hanem a holnap számára is alkotott. Meg

alkotta pedig az agrárhitelnek azt az új rend

szerét, amelynek a lefektetett alapelveken ön

magától kell a jövőben kialakulnia, úgyhogy 

a konjunkturális túlhitelezések és gazdasági 

sötétbeugrások többé meg ne ingathassák a 

földmivelő Iába alatt a talajt. Hasonlóképen 

a legkomolyabb reform a készülő hitbizo

mányi és telepítési törvény. Ezt egyébként 

még a szélső baloldali kritika sem meri ke

reken támadásba venni, de annál inkább fáj 

neki, hogy a készülő törvények szerinte nem 

elég radikálisak. Az, amit a kormány alkotni

Szarvas község képviselőtestülete szom

baton délelőtt igen élénk érdeklődés mellett 

tartotta meg rendes közgyűlését. Dauda Mi

hály biró megnyitója után Csicsely Pál imád- 

kozla el a Nemzeti Hiszekegyet, majd vitéz 

Biki Nagy Imre főjegyző olvasta fel az előző 

ülés jegyzőkönyvét és adta elő a tárgysoro

zat egyes pontjait. A közgyűlés a pénztár

vizsgálat bejelentése után elhatározta, hogy 

az üresedésben levő tűzoltói állást betölti és 

előterjesztést tesz a járási főszolgabíróhoz a 

pályázat kiírása iránt. Ugyancsak betöltik az 

üresedésben lévő községi orvosi állást is. 

' Ezután a községi elemi iskolák, óvódák, to

vábbképző iskolák és az iparostanonc-iskola 

költségvetését tárgyalták le. A szarvasi ev. 

egyháznak 500 pengő templomrenoválási se

gélyt szavaztak meg, majd a közpénztár és 

a kultúraJap földjeit a régi feleseknek adták 

ki kezelésre. A községi épületek sepertetési

kíván, nem egyéb, mint sima út biztosítása 

a természetes fejlődésnek, az egészséges evo

lúciónak. Olyan továbbépítése ez a két ké

szülő törvény a 48-as demokráciának, amely 

a magyar földbirtok új földbirtokmegoszlási 

térképét fekteti le. Ezt a térképet a mai kor

mány a dolog természete szerint csak mint 

vázlatot készítheti el. A végleges elkészítés 

folyamatos nemzeti munkát igényel. Ezt a 

munkát az adott keretek közt és a megsza

bott pénzügyi lehetőségek határain belül el 

fogja kezdeni a mai kormány, a mai nemze

dék és folytatni fogja az utókor embere.

költségét átalányösszegben 1212 pengőben 

állapították meg, majd a közpénztár és az 

üzemek költségvetését tárgyalták le élénk 

érdeklődés mellett. A közgyűlés 64 százalé

kos községi póladóval kívánja a szükségle

teket fedezni. Elhatározta a közgyűlés, hogy 

a mezőgazdasági statisztikai összeírást vég

zett számlálóbiztosoknak igért dijakat meg

fizeti. Dina Pál volt harangozónak egy mázsa 

búzasegélyt szavazlak meg. Több kisebb ügy 

letárgyalása után hosszas vita után 18 sza

vazattal 12 ellenében elhatározták, hogy a 

vasárnapi munkaszünet általánossátétele ér

dekében az országos vásárokat ezután csü

törtök, péntek és szombati napokon fogják 

megtartani. Tárgysorozaton kivül felszólalás 

hangzott el a piaci illemhely mielőbbi felál

lítása érdekében is, ami által Szarvas lakos

ságának, különösen a tanyai lakosoknak és 

piaci árusoknak régi kívánsága valósulna meg.

Jövő vasárnap lesz a szarvasi Ipartestüiet 
jubiláris ünnepsége

A kézműipari kiállítás szeptember 8., 9. és 10-én lesz nyitva

Már csak egy hét választ el bennünket 

a szarvasi Ipartestület szeptember hó 8-iki 

nagy ünnepétől, amely a fennállás ötvenedik 

évfordulóé: De ünnepivé válik Szarvas ipa

rosságának azáltal is, hogy a jubileummal 

kapcsolatos körzeti iparosgyűlés mellett kü

lönös figyelmet érdemel az a kiállítás, mely 

kézműiparosaink készítményeit sorakoztatja 

fel. Érdekes szint ad a kiállításnak az utólag 

közbeiktatott divatbemutaó, mely a szarvasi 

női-szabóipar remekbekészült toiletteit kívánja 

bemutatni a kiállítás mindhárom napján este 

6 és 7 óra között. — A rendezőbizottság 

kedd esti ülése alapján az alábbiakra hívjuk 

fel olvasóink és a kiállító iparosok figyelmét: 

Azok a női szabók, akik a divatbemutatón

részt kívánnak venni, minél előbb jelentkez

zenek a rendezőbizottságnál. A kiállítás he

lyének beosztását szeptember l-én ejti meg 

a bizottság, s kéri a kiállítókat. hogy bizto

sítás céljából ezalkalommal közöljék a kiál

lítandó tárgyak becsértékét. A kiállítás helyi

sége szeptember 4-étől lesz nyitva, hogy a 

kiállítók a beépítéseket idejében eszközölhes

sék. A tárgyakat legkésőbb szeptember 7-én 

este 7 óráig tartoznak a kiállítók a kiállítás 

helyére beszállítani (kivéve a romlandó ké

szítményeket, amelyek szeptember 8-án reg

gel 6 óráig szállitandók a kiállítás helyére). 

A kiállítást az Árpád-Szálló emeleti termei

ben rendezik meg és szeptember 8.. 9. és

10-én lesz nyitva reggel 8-tól este 7 óráig.
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Csütörtökön, pénteken és szombaton tartják meg 
ezután az országos vásárokat

Hatvannégy százalékos pótadóval tárgyalta le a község költségvetését
a képviselőtestület



H Í R E K
A takarmányellátás 

biztosítása
Az a rendkívüli, hetek, sőt hónapok óta 

tartó szárazság, mely oly súlyos gondokat 
okoz a magyar gazdatársadalomnak és az 
ország javát szivén viselő minden magyar 
embernek, fontos és rendkivüli feladatokat 
hárított a kormányra is. Darányi Kálmán 
földmivelésügyi miniszter a Nemzeti Egység 
Pártjának legutóbbi értekezletén számolt be 
azokról az intézkedésekről, melyeket a kor
mánya a rendkivüli aszály káros következ
ményeinek elháritása érdekében foganatosítani 
kiván. Ismeretes, hogy a rendkivüli szárazság 
a  legnagyobb károkat az ország takarmány- 
ellátása tefén idézte elő s épen ezért a föld
mivelésügyi miniszter megállapítása szerint 
a kormány is legsürgősebb feladatát abban 
látja, hogy a magyar állattenyésztés érdeké
ben a szükséges takarmánymennyiségekről 
gondoskodjék. Ezt a célt van hivatva szol
gálni az az intézkedés, amely szerint a jövő
ben szálastakarmányokat, valamint erőtakar
mányokat, továbbá árpát és zabot kizárólag 
a földmivelésügyi minisztérium engedélyével 
lehet az országból kivinni, azaz külföldre 
eladni. Ugyancsak az állattenyésztés, legfő- 
kép a hizlalás érdekében a kormány egyelőre 
4000 vagon vámmentes tengerit fog behozni 
külföldről, hogy ezzel a mennyiséggel a hizlaló 
gazdák szükségleteiket fedezhessék, mind
addig, amig a hazai földön termelt tengeri 
körülbelül másfél hónap múlva rendelkezésre 
fog állani. Ezt a tengerit a gazdók a sertések 
és szarvasmarhák hizlalására, valamint a 
baromfi ellátásra használhatják fel. Az igény
lőket törvényhatóságonként fogják összeírni 
s 50 mázsa szükségleten felül a behozatali 
cégek közvetlenül szállítják a gazdáknak a 
tengerit, mig a kisebb mennyiségeket a köz
ségi elöljáróságok fogják szétosztani. Hasonló
képen gondoskodni ktván a kormány a takar
mányozási célokra szolgáló érpakészleteknek 
behozatal útján való kiegészítéséről is Ezek
kel a hathatós intézkedésekkel kívánja a 
kormány a legközelebbi hetekre biztosítani 
az állattenyésztéssel foglalkozó gazdatársa
dalomnak a szükséges takarmányokkal való 
ellátását s természetesen gondoskodás fog 
történni abban az irányban is, hogy a gazdák 
ezeket a külföldről behozott terményeket 
mélfányos áron szerezhessék be. A jövő

gazdasági esztendőt illetőleg a földmivelés
ügyi miniszter bejelentése szerint a kormány 
legfőbb gondoskodása arra . fog irányulni, 
hogy a gazdák tengeriellálását és az erőta
karmányokban mutatkozó szükséglet kielé
gítését állandóan biztosítsa. Különös intéz
kedések történtek már abban az irányban, 
hogy a szeszgyári nyersanyagok, különösen 
a melasz takarmányozási célokra rendelke
zésre álljon. A rendkívüli takarmány- és legelő
hiányra való tekintettel a földmivelésügyi 
kormányzat olyképen is segíteni kiván a 
gazdákon, hogy felhatalmazta a vármegyei 
és városi gazdasági albizottságokat, hogy a 
rendkivüli legeltetés iránti kérelmeket saját 
hatáskörükben sürgősen intézzék el, csak a 
legkivételesebb esetekben terjesszék fel a 
földmivelésügyi minisztériumhoz. A földmi
velésügyi miniszternek ezek a bejelentései a 
legnagyobb mértékben megnyugtathatják az 
egész magyar gazdátársadalmat abban a te
kintetben, hogy a kormány minden rendel
kezésre álló eszközzel segíteni kiván az 
aszálytól sújtott gazdákon és enyhíteni kívánja 
a nagymérvű szárazság által előidézett káro
kat. A fenti intézkedések fellétlenül alkalmasak 
lesznek arra, hogy a gazdák nehéz helyzetén 
könnyítsenek s mezőgazdasági termelésünk 
folytonosságát biztosítsák. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére tehát nyugodt és bizakodó 
lélekkel tekinthetünk az ország legfontosabb 
termelési tényezőjének : a mezőgazdaságnak 
jövője elé, annyival is inkább, mivel hivata
los megállapítás szerint legfontosabb termé
nyünk, a búza minőségben az előző éveket 
messze felülmúlja s egysorba került a világ
hírű kanadai búzával, a Manitoba Il.-vel. Ez 
annyit jelent tehát, hogy a magyar búza 
ismét visszanyerte régi hírnevét és becsületét, 
ami nemcsak a magyar gazdatársádaiom 
kitartó és eredményes munkáját dicséri, de 
az egész országnak nagy nyeresége.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli .és. vasárnap délutáni ügyeletes >zolgá- • 

latol Szarvason szeptember hónapban ifj. Géczy Dezső 
gyógyszeriára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

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

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise. 10-kor szentbeszéd és nagy
mise, délután 4 órakor litánia. Hétköznapokon fél 8 
órakor kismise.

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

— Lelkészválasztás Makón. Brachna Gábort, 

Szarvas község szülöttjét a makói ev. egyház 

egyhangú választáson lelkészévé hivta* meg.

— Kitüntetés. A Hivatalos Lap legutóbbj 

számából értesülünk, hogy a Kormányzó 

megengedte, hogy dr. Déri Árminnak a Lip

csei Magyar Egyesület elnökének a jótékony

ság terén kifejteit eredményes működéséért 

elismerése tudlul adassék. Dr. Déri Ármin 

évtizedek óta folytat kiterjedt orvosi gyakor

latot Lipcsében és minden odakerült magyar 

ifjúnak bőkezű Maecenasa. Minden irányban 

kifejtett működésével becsületet szerzett a 

magyar névnek és a legmagasabb helyről 

már ismételten részesült kitüntetésben. Közép

iskolai tanulmányait a szarvasi ev. gimná

ziumban végezte és a múlt század 70-es 

éveinek elején ugyanitt tett érettségi vizsgá

latot és igy egyike a legöregebb szarvasi 

Öregdiákoknak. A kitüntetett különben test

vérbátyja járásunk érdemes tisztiorvosának, 

dr. Déri Henriknek. A jól megérdemelt ma

gas kitüntetéshez szeretettel gratulálunk, 

kívánva neki: „Ad multos annos .

— Az adófelszólamlási bizottság új elnöke. 
A pénzügyminiszter a jövedelmi-, vagyon- 

és általános keresetiadó másodfokú megálla

pítására hivatott és az 1935^-37 évek tartamára 

alakuló adófelszólamlási bizottság elnökévé 

a szarvasi adófelszólamlási bizottságba Csabai 

Kálmán m. kir. gazdasági tanintézeti főigaz

gatót nevezti ki.

— Zongoratanitás. Dr. Kácser Rezsőné zon

goratanárnő a tanítást szeptember 1-én ismét 

megkezdi. Jelentkezéseket elfogad.

FOGROMLÁSÁT
100 °/0-ig megakadályozza a Ifl

HYPERDENT
szájvízessencia.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Hedda asztalkendőjével legyezhette égő arcát
— Milyen hőség van itt! — hebegte mén-, 

tegetőzve. Mert az eszecskéje egyszerre eltompult. 
Úgy érezte, hogy az agyára lecsapott egy kö
nyörtelen kéz és megbénítja a gondolkozását. 
Ez a kéz lassan hátracsúszik a tarkójára és át- 
szorítja a nyakát. A szeme segítséget kérőn me
red Októberre, de annak szeme hidegen és ke
gyellenül néz rá vissza, mintha csak mondaná:

— Nem segíthetek !
Azután úgy érezte, hogy zavaros, örvénylő 

habokban küzd az elmerüléssel. Óh, mindjárt 
elnyeli a sötét mélység! De az utolsó pillanat
ban megpillant mégis valamit. Mi az : mentőöv 
vagy szalmaszál ? Nem tudja, de fuldokolva kap 
utána . . .

— Október ! — édes Október l A jó Isten 
nevére kérem ne csináljon velünk rossz tréfál I 
Ugy-e ez nem igaz ? Miért mondja, ha nem 
igaz ? . . .

A báró rágyújtott egy cigarettára és komo
lyan, szinte sértődötten válaszolt:

— Bocsásson meg édes Hedda, de nem 
szoktam komoly dolgokból gúnyt űzni! Miből 
következteti ezt ?

Hedda felzokogott.
— Ne haragudjatok édeseim ! Nekem olyan 

gyenge idegzetem van. Ez olyan váratlanul jött,

mint egy rossz álom I Ne haragudjatok ! Maga 
sem Október ’ Nem úgy értem I De sohasem 
mondotta . . . Fogalmunk sem volt róla. Miért 
titkolta előttünk, ha igy van ?

A báró simogatóbb, enyhébb hangon foly
tatta tovább :

— Ne izgassa fel magát édes Heddám I 
Igaz, hogy nem mondottam, de nem is kérdezte 
tőlem soha senki. Én öt év előtt megnősültem, 
két szép gyermekem van. Hogy a feleségemmel 
nem akartam közölni szerencsétlen párbajomat ? 
Igaz, ez nagy mulasztás, de érthető gyöngédség
ből történt. És hogy nem váltottunk levelet négy 
heti távollétem alatt ? ő  a két kicsivel rokoni 
látogatásokra és fürdőre utazott. Úgy volt, hogy 
magam is csak egy-két hetet töltök itt. Azután 
pár hétre megint tengeri útra megyek. Az volt a 
megállapodásunk, hogy Makszi lesz közöttünk, 
szükség esetén, az összekötő kapocs. Ha nem 
kapunk egymásról semmi hírt, azt jelenti, hogy 
nincs semmi baj. És ők június 28-án érkeznek 
haza. Ami holnap v^n. Én pedig 29-én, holnap
után hajnalban.

Hedda asszony letörölte könnyeit és te
nyerét a homlokához szorította :

— Ne haragudjatok édeseim. Igazán vá
ratlan volt — és még most sem értem teljesen I 
úgy fáj a fejem, — egészségetekre I Egészségére ! 
Engedjék meg, hogy visszavonuljak a szobámba.

Pali bátyánk a kínos jelenet alatt észrevét
lenül eltűnt a szobából. Most, hogy Hedda is 
távozott, Nóra — ki eddig mozdulatlanul, halál
sápadt arccal ült a helyén — egyszerre foko

zottabban érezte a helyzet kibírhatatlan feszült
ségét. De — mint művelt úrilány — élénken 
érezte azt is, hogy a fölényes látszatot meg kell 
védelmeznie, úgy a maga, mint a vendéglátó 
háziak részére, minden erőfeszítéssel.

Ez a hősi erőfeszítése sikerült is.

Mosolyogva fordult a báróhoz:
— Amit mondott Feri bácsi — csakugyan 

nagy meglepetés. Ha Hedda és Pali bácsi ma
gukhoz térnek az ámulatból, bizonyára ők is 
épen olyan örömmel fognak magának gratulálni, 
mint ahogy én teszem.

Azzal sápadtan, de nyílt szemmel, mind
két kezét odanyújlotta a bárónak.

Október maga sem volt elkészülve a hősi
ességnek és jóságnak ilyen emberfeletti gesztu
sára — és pár másodpercig megrendültén állott 
a lánnyal szemben. A szemében egy elveszett 
világ visszfénye lobogott . . .

Majd kimondhatatlan hódolattal és aláza
tosan, szinte összegörnyedve, mélyen meghajolt 
a hősies, drága jelenség előtt. Egyszerre meg
fogta és hosszan forrón megcsókolta azt a két 
önfeláldozó, életmentő kis kezet és még egy
szer mélyen meghajolva, sarkonfordult és elindult 
a szobája felé. Fázósan összehúzta a kabátját, 
a fogai összeverődtek. A tornácon a forró déli 
verőfény kacagva ömlött rá.

— Milyen hideg van I — mormogta. És 
milyen nagyon sötét!

Azután belülről magára zárta az ajtót és 
végigdobta magát a hencseren.
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Mindenféle új és használt

TAN KÖ N YVEK
leszállított árban már kaphatók

könyvkereskedésében, A Könyveit
I l l C L y y  O a n a O í  a Gimnázium közelében ^  legolcsóbban beköti!

Teljesen betelt a tanulói létszám 
a szarvasi Gazdasági Tanintézetben

— Kinevezés. Dr. Lindenberger János, a 

meg nem szállott nagyváradi kát. egyház

megye apostoli kormányzója Fetzer József 

pápai kamarás, szarvasi esperesplébánost a 

a Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő 

Köre egyházmegyei igazgatójává nevezte ki.

Esküvő
ifj. Zerinváry Szilárd verse

A Nyár nem hint már rózsát szerteszét, 
Már menyasszonyi Fátyolt szövöget,
Mert tegnap jött az ősztől a kövei 
És meg is kérte csendben a kezét.

Egy~két hét múlva lesz az esfcüuő,
De már az őszi szertartás szerint;
És lakomát is rendeznek, de kint 
Gyászolni fog a virág és mező.

S a léha ember csak tovább mulat,
De kiváncsi s az esküvő alatt 
Az első sorban biztosít helyet.

S az újságban is két sor csak a cikk: 
„A Nyár s az Ősz a héten esküszik 
(Minden külön értesítés helyett

— Szarvasi előadók az iparosgyülésen. A

Békésvármegyei Ipartestületek Körzeti Szö

vetsége szeptember hó 8-án, vasárnap dél

után 3 órakor Szarvason, a Szarvasi lparles- 

tület 50 éves fennállásának jubileumi ünnep

ségeivel kapcsolatosan körzeti nagygyűlést 

tart a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki 

megnyitó és a jubiláns ipartestület üdvözlése. 

Tartja Kovács Mihály, a körz. szöv. elnöke, 

Békéscsaba. 2. A kézművesiparosság általá

nos helyzetének ismertetése. Tartja Papp 

József az IPOK elnöke, Budapest. 3. Kontár- 

kérdés, a kisiparosság védettsége stb. Előadó 

Holub János asztalosmester, Szarvas. 4. Az 

ipartörvény 4. és 47. §-ainak módosítása. 

Előadó Laelősy Albert ipt. alelnök. Békés

csaba. 5. A közszállitás sérelmei. Előadó 

Kiss Mihály szabómester. Szarvas. 6. A leg

utóbbi körzeti gyűlés határozatainak végre

hajtása. Előadó Elekes Gyula körz. titkár, 

Békéscsaba. 7. Inditványok. A meghívókat 

most külde szét az egyesülés enlöke Kovács 

Mihály Békéscsabáról.

— Országos vásár. Az orosházai országos 
vásárt szeptember 11*, 12- és 13-án tartják meg.

Újabb jelentkezőket már nem

A szarvasi m. kir. középfokú gazdasági 
tanintézet mindössze hétéves múltra tekinthet 
vissza s ez az idő elég volt ahhoz, hogy 
a Csabai Kálmán mezőgazdasági szakiskolai 
főigazgató vezetése mellett dolgozó tanári 
testület munkásságának komoly eredményei 
országos hirnévie emeljék az intézetet. Az 
idei nyáron — a beiratkozásokat jóval meg
előzve — oly tömegesen jelentkeztek felvé
telre az ország legkülönbözőbb részeiből a 
nagy- és középbirtokosok gyermekei, hogy 
már mosl kénytelen az igazgatóság számos 
jelentkezőt elutasítani férőhely hiányában. 
Mint értesülünk az idei tanévben a szarvasi 
birtokosság körében is fokozottabb az érdek
lődés, amennyiben több gazdagyermek kérte 
felvételét. A tanintézet tantermei és konvik- 
tusa a megnyilvánult érdeklődéssel szemben 
elégtelennek bizonyultak. Amikora tanintézet 
ilyen örvendetes fejlődéséről ddunk hirt. azon 
közóhajnak kell kifejezést adnunk, hogy a 
tanintézet kibővítését minél hamarabb meg 
kellene valósítani. A szarvasi m. kir. közép-

— Jó úton a piactér kikövezésének ügye.
Szarvas község képviselőtestülete a most le

tárgyalt költségvetésben 4000 pengőt állított 

be a piactér kikövezésére. Ha a vármegye 

jóváhagyja, úgy a tavalyi 2000 pengővel már 

szép összeg áll a kövezés megindítására.

— Velencei-est Szarvason. István-király nap

ján a szarvasi fürdőváros propaganda bizott

ság nagyszabású, látványos, velencei éjsza

kákra emlékeztető Körös-estet rendezett. 

Sok száz főnyi tömeg nagy kíváncsisággal 

szemlélte végig a Körösön felvonuló kivilá

gított, lampionokkal szépen feldíszített csó

nakokat, majd elgyönyörködött a tűzijátékban, 

amit kár hogy a hidtól igen messze eregettek. 

Az évről-évre mindig nagyobb érdeklődés 

mellett lefolyó Körös-esték megrendezésében 

elsősorban Liszka Gyula nyug. MÁV főfel

ügyelőnek van nagy része, aki fáradhatatlan 

buzgalommal dolgozik Szarvas idegenforgal

máért, a Körös életének fellendítéséért. 

„Gyula bácsi álma * — láttuk az egyik csó

nakon ezt a feliratot és kívánjuk, hogy szép 

álmai mielőbb teljesüljenek: a nagy fővárosi

fogadhat el az igazgatóság

fokú gazdasági tanintézet, mint az ország 
egyetlen ilyen intézménye azon ténnyel, hogy 
tantermei zsúfolásig megteltek, világosan be
bizonyította életképességét s erre mi szarvasi
ak méltán büszkék lehetünk. Mint értesülünk 
a tanári testület augusztus 28-án tartotta meg 
alakuló ülését, melyen Csabai Kálmán igaz
gatót főigazgatóvá való kinevezése és a mél
tóságos cim elnyerése alkalmából dr. Uzonyi 
Ferenc gazdasági akadémiai rendes tanár 
ünnepélyes szavakkal üdvözölte a tanári tes
tület nevében, kiemelve három és fél évtized 
óta tartó efredménydús munkásságát és egy
ben biztosította a tanári testület változatlan 
ragaszkodó szeretetéről és nagyrabecsülésé
ről. — A tanintézetben a javító-és pótlóvizs
gák augusztus 29—31-én lesznek. Javító ké
pesítő-vizsgálat szeptember 2-án lesz, melyre 
földmivelésügyi miniszter dr. Czvetkovits Fe
renc miniszteri tanácsost küldte ki vizsgabiz
tosul. A beiratást szeptember 1—5-ig tartják, 
ünnepélyes tanévnyitó 8-án, a tanítás 9-én 
hétfőn veszi kezdetét.

és balatani strandok mintájára'kiépült strand, 

a sokszáz főnyi idegenek inváziója és a 

város lakossága minden tagjának boldog, 

derűs élete.

— Erélyesebb ellenőrzést a Körösön. (Bekül
detett). Tekintetes Szerkesztőség! Tisztelettel 
kérem, szíveskedjék a Szarvasi Közlönyben 
megírni, hogy a hatóságok szigorúbb felügye
letet gyakoroljanak a Körösön, mert vasárnap 
délelőtt is megtörtént, hogy egy idegenből 
jött férfi, aki az illemmel sincs tisztában a 
a strandok közelében nagyszámú fürdőző 
és templombamenő iskolásgyermekek szeme- 
láttára meztelenre vetkőzött és úgy fürdött 
meg a vízben. A nem épületes látvány 
"semmiesetre sem szolgálta az erkölcsiséget. 
Gyakortabbi csendőri és rendőri felügyelettel 
el lehetne kerülni az ily dolgokat. Tisztelő 
hivük. Aláírás.

— Diszkaput állítanak az Erzsébet-liget bejá
ratához. Szarvas község elöljárósága tervbe 

vette, hogy az Erzsébet-liget bejáratához egy 

díszesebb kivitelű magyaros-stilusú diszkaput 

állit fel, amely méltó bejáratot adna szép 

ligetünknek. A diszkapu tervezése mosl van 

folyamatban.

Nyitva a világ PHILIPS rádióval!
LUXUS SZUPER K SZUPER TRIUMPH X MATADOR »  ÁRPÁD
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I Szarvasi Takarékpénztár ,sss£. \

a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete, ; 
! Telefg.$2ám: a Magyar Nemzeti Bank mellékhelye. Telefor ám: j
: Folyósít kölcsönöket előnyös feltételek mellett. — Elfogad betéteket gyümölcsöztetésre jó kamatozással, azokat ! 
felmondás nélkül bármikor visszafizeti. — Előleget nyújt a MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK RT. vasút- !

állomás melletti tárházaiban elhelyezett árukra. — Foglalkozik a banküzlet minden ágával. 1

; Mint a FUTURA RT. föbizományosa vásárol mindennemű terményt a legmagasabb napiáron. !

■ ■■ ■ Képviseli a TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSULATOT. = = = = = = = = = = = =  |

H E T E N K É N T
f írja: OROSZ IVÁN

Ami a miénk
Örvendetes jelenség, hogy a mostani idők 

áramlata a nép felé tereli nemcsak a kiváncsiak 
tömegét, hanem mindenek érdeklődését, akik a 
lassan elszivtelenedő és elszintelenedö civilizá
cióval szemben az ősi humusz sokszor primitiv, 
de mindig őszinte megnyilvánulásaiban látják 
nemcsak egy nép, de az egész emberiség jöven
dőjét. A sokszor kificamodott, léleknélküli gép 
és gyárkullúrát megunta már a mai kor sok 
csalódáson átment embere s lázas álmaiban 
visszamenekül a múltba és visszaintínekül a föld
höz, hogy a régi alapokon szebb jövendőt ke
ressen. A fulurizmusra épilell, vonalakra és szö
gekre tervezett arithmetikai és geometriai művé
szetet és filozófiát nem lehetett beadagolni az 
emberiségnek, még olyan nagy szellemeknek se, 
mint egy Marinetti, Boccioni, Severini, vagy a 
magyar Kassák. Elvont és hideg maradt és mi- 
ael a lélek hiányzott belőle, lassan elveszett, 
mint minden, ami lélek nélkül való. És ha meg 
is maradi belőle, az csak dekoráció, amint azt 
Rómában a fasiszta kiállításon láttam. Marinetti 
díszletei gyönyörű körilést adtak a tartalomnak : 
a teljesen emberi szerszámoknak, leveleknek, 
fegyvereknek, vértanúi ereklyéknek. Mert ezekben 
az újabb irányokban sok volt a program, sok 
az elképzelés, de kevés a realizmus és gyenge 
-a kivitel és az általános csalódás azután felejtő 
köddel vonta be a sokszor megmosolygott dol
gokat. Sok volt bennük az ész. de kevés az erő. 
És az ész hideg elgondolásait a silány véső, a 
gyenge ecset, az igénytelen toll nem tudta követni. 
Elmélet maradt. Az a természetes folyamat pe
dig. amely évezredek, talán évmilliók óla a lel
kiség összharmóniája révén egyenes úton haladt 
előre, a szivnek és az észnek sokszor merész, 
de mindig felfogható vezetékein, az most is meg
tenni halhatatlan eredményeit minden kis és nagy 
dologban, a napi munka területén belül épúgy, 
mint a művészeti életben. Az utóbbi hetekben 
alkalmam volt sok helyen megfordulni. A termé
szeti kincsek mellett az emberi kéz alkotta kin
cseket is tanulmányozni. A sümegi Darnay-mú- 
zeum, a fővárosi néprajzi- és iparművészeti mú
zeumok mellett megkerestem otthonában a bot- 
faragó juhászt a sümegi pusztán, a kézimunkázó 
göcseji asszonyokat a Cserta és Válicka környé
kén. Belenéztem a múzeumok üvegablakain át 
az összegyűjtött értékekbe épenúgy, mint a ge
rencsér egyszerű korongja mögé és az ősi szép
ségeket mindenhol megtaláltam. A csabai régi 
bútor épen úgy megfogott, mint a mezőkövesdi, 
szőttes, vagy mint Sobri Jóska hatalmas kulacsa, 
amikre egész betyártnrténetek vannak kifaragva. 
Ennyi gyönyörű faragású juhász-gamól el is 
hoztam emlékül Lengyel Józseftől, aki a veszp
rémi püspök birkáit őrzi, már hosszú évek óta. j 
És ez a juhászbot sok mindenre megtanit engem I 
most is, hogy kipihenve útifáradtságomat elgyö
nyörködöm annak szépségében, művészi vona
laiban, primitiv technikájában. Ez a miénk, ez 
az ősi hang, ez az ősi vonal, ez az ősi kép és 
forma, amely ránkmosolyog a sok régi és új 
szőttesről, juhészbotokról, lapickákról. Mind a mi

énk ez a sok készség, elgondolás, álom és művészet. 
Ez a szent humusz, ahova visszajár nemcsak a 
modern művészi ihletés, de visszajárunk mind
nyájan, akik egy szebb jövendőt, egy boldogabb 
nemzeti életet rajzolhatunk magunk elé. Megitta- 
sodunk ezektől a tobzódó színektől, egyszerűsé
gükben is oly kifejező vonalaktól és ezerszerte 
boldogabb örömmel simogatom régi szarvasi 
szindús bokályaimal, szőtteseimet, amikhez ha
sonlót sok múzeumban nem találtam. Szarvas 
népművészete egyéni és egyedülálló és hiszem.

Még május elején történt, hogy egyik 

ismerőse pert indított Angyal János szarvasi 

gazda ellen. A perről tudomást szerzett a 

gazda sógora Serkédi István is, aki azzal 

állított be egy szép napon Angyal Jánoshoz, 

hogy 20 pengpért, tojásért és vajért el tudja 

az ügyet simítani. A gazda a sógorának át 

is adta a kért dolgokat, amelyet Serkédi a 

saját céljaira használt fel. Néhány nappal 

későbben Angyal összetalálkozott Serkédível. 

A sógor ekkor átadott egy cédulát, amelyen 

az volt, hogy „dr. Pándy Kornél járásbiró 

s. k.“ elismeri, hogy 20 pengőt az ügy sima 

elintézésére felvett. Az öreg gazda azután 

megbízta vejét Belopotoczky Mihályt, hogy 

menjen el dr. Pándy Kornél járasbiróhoz és 

kérje ki a végzést. Belopotoczky be is állí

tott a bíróhoz, aki természetesen az első

— Az Orosházai Gimn. Tanfolyam a szarvasi 
gimnáziumhoz csatlakozott. Orosházán tudva

lévőén pár évvel ezelőtt szaktanárok vezetése 

mellett gimnáziumi előkészítő tanfolyam léte

sült, melynek növendékei a mezőtúri ref. 

gimnáziumban tették le a szükséges vizsgá

latokat. A nyári szünidő alatt a tanfolyam 

igazgatósága a szarvasi gimnázium fenntartó 

testületét kérte meg, hogy növendékei a

hogy nemsokára eljön az idő, amikor az egész 
ország felfigyel ennek az elhagyatott és elhanya
golt országrész értékeire. Ez a miénk és ami a 
miénk és ami szép és érték, az boldog örömöt 
ad és népünk művészetének régi, már szinte ki
halt háziiparának művészi elgondolásai és formai 
megnyilvánulásai rövidesen újra felragyognak, 
hogy újból színekkel és álmokkal töltsék meg 
a magyar hajlékokat, a kézi alkotás mesteri ér-, 
tékei újra elfoglalják helyüket a gépi kultúra ér
téktelen tömegcikkeivel szemben.

pillanatban azt se tudta miről van szó és 

csak később jött rá, hogy az a nyugta, amit 

neki is bemutattak hamis és itt valami visz- 

szaélés és súlyos rágalmazás történt. A meg

rágalmazott járásbiró feljelentést tett Serkédi, 

Angyal és Bolopotoczky ellen, azonban csak 

az utóbbi kettőnek az ügyét sikerült csütörtö

kön letárgyalni a gyulai ügvészség Unghváry- 

tanácsának, mert Serkédi megszökött és je

lenleg is körözik. A két gazda azzal védeke

zett, hogy nekik Serkédi azt mondta, hogy 

minden rendben van és ők nem akarták a 

járásbirót megrágalmazni. A bíróság azonban 

a terhelő vallomások alapján Angyal Jánost 

1 hónapi, Belopotoczky Mihályt pedig 21 napi 

fogházra ítélte el rágalmazás, illetve becsü

letsértés vétsége miatt.

szarvasi iskolában tehessék le vizsgálataikat, 

A bányakerület ev. püspöke dr. Raffay Sán

dor, a tankerületi főigazgatóval egyetértve 

áliratban most küldte meg a csatlakozáshoz 

szóló engedélyt és igy e tanévtől kezdve a 

tanfolyam növendékei, szamszerint körülbelül 

százan, a szarvasi ág. h. ev. gimnázium 

magántanulói gyanánt itt Szarvason vizsgáz

hatnak.

Rádióban ismét vezet új típusával

TELEFUNKEN
Már kapható! Bemutatás ingyen!

DANKÓ műszerésznél, Á r V d l i a Z .

Fogházat kaptak a rágalmazók
A gyulai törvényszék megbüntette dr. Pándy Kornél 

járásbiró rágalmazóit
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^Dalárdák kirándulása Halásztelekre. A

Szarvasi Dalkar és a mezőtúri Iparos Dalkör, 

a  környék két jelentős és sok sikert aratott 

dalárdája vasárnap Halásztelekre jól sikerült 

-egésznapos kirándulást rendezett, amelyen 

nagy számmal vettek részt a dalárdák tag

jain kivül a hozzátartozók és érdeklődők is. 

A  kirándulók fürdéssel, társasjátékokkal szó

rakoztak el délelőtt, délben bográcsokban 

főit, paprikással vendégelték meg egymást. 

Ebéd után rögtönzött ünnepséget rendeztek, 

amin Törzsök Béla, a mezőtúri dalárda kar- 

nagya szép beszédben tett hitet a magyar 

■dal és a dalostestvéri szeretet mellett és üd

vözölte a Szarvasi Dalkar alelnökét, Podani 

Samut névünnepe alkalmából. Ezután dr. 

Tóth Pál országgyűlési képviselő a Szarvasi 

Dalkar elnöke szépen felépített tartalmas be

szédben üdvözölte a mezőtúriakat és köszön

tötte fel a szarvasiak nevében Podani Samu 

alelnököt, aki keresetlen szavakkal válaszolt. 

Ezután a felállt dalárdák összkarban Rohoska 

•Géza karnagy vezetése melleit szép magyar 

nép- és műdalokat adtak elő a közönség 

tetszésnyilvánításaitól kisérve. Az egybegyűl

lek az esti órákig maradtak együtt a legjobb 

hangulatban.

— Megfellebezett határozat. Szarvas község 

képviselőtestületének azon határozatát, hogy 

a vásári napokat csütörtök, péntek és szom

bat napokra helyezte át, megfellebeziék. A 

fellebezést vegyes érzelmekkel velte tudomá

sul Szarvas lakossága.

— Új erők a Károlyi színtársulatnál. Károlyi 

János színigazgató a nyári szünet után tár

sulatát újraszervezte és elsején kezdi meg 

új sziniszezonját Nagykőrösön. A régi erőkből 

hir szerfnt csak Vértes és Garamszegi marad

tak a társulatnál.

— Az adószedő pónztárnok verses-köszöntője.
Az egyik közeli község adószedő pénztárnoka, 
Borgulya János nyári szabadságát a Balato
non tölli. Mosl egy verses-köszöntőt, illetve 
üdvözletét küldött haza, amely a következő- 
képen szól:

PÉNZTÁRNOKVERS

Zalavármegyci 
Kisközség Akaii 
Nyaldossák partjait 
Balaton habjai I 
Köves szőlőhegyén 
„Agyag-lik“ bor terem 
Asszonyát, mint lányát 
Szépnek ismerem ! 
Temploma kettő van, 
De papja többnyire

Nincs, mert adónak sincs 
A „hivők" közt hive! 
Ilyen helyen nyaralva 
Használom én mostan. 
Balaion gyógyvizét.
Jó borát gondosan!
És üdvözleteim 
Szívből innen jőnek. 
Minden jó hazai 
Adófizetőnek!

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy út 25. vásá
rolhatunk.

ŐSZI VÁSÁR
Mától kezdve érvényes az

LAKBERENDEZÉSI 

ÉS HÁZTARTÁSI

(Budapésten az Iparcsarnokban)
33 %-os utazási kedvezménye.

V á sá rig a z o lv á n y  k ap h ató  a z  Ip artestü le tek n ó l, Ip ark am arák 
nál é s  a  m en etjeg y lro d ák n ál. .............—

Mell belőtte magát egy szarvasi gazdalegény
Valakit megbántott és azért akart megválni az élettől

Vasárnap este Kisszénás-állomásról te

lefonon hívták fel a mentőket, hogy azonnal 

menjenek ki a VIII. tanyai kerületbe, mivel 

egy gazdalegény öngyilkossági szándékból 

mellbelőtte magát. A mentőautót azonnal ki

vezényelték és a 87— 1. számú tanyában 

vérében feküdve találták meg ifj. Kolompár 

György 25 éves jóravaló gazdaifjút. Azonnal 

elsősegélyben részesítette az eszméletlenül

fekvő öngyilkosjelöltet dr. Tokai Lajos orvos, 

majd lakására szállította be és megoperálta. 

Az öngyilkosjelölt fiatalember sok vért vesz

tett, ennek ellenére az operáció jól sikerült 

és felépüléséhez sok a remény. Öngyilkossági 

kísérletét valószínűleg szerelmi bánatában 

követte el, mivel hátrahagyott búcsúlevelé

ben azt irja, hogy nagyon megbántott vala

kit és ezért akar megválni az élettől.

— Államilag engedélyezett gyors- és gépíró- 
szakiskola Szarvason. Még élénk emlékeze

tünkben él Major Ákos szegedi gyorsirástanár 

két éve községünkben tartott gyors- és gépiró 

tanfolyama s annak kitűnő eredménye. A 

sikert nemcsak a magasfokú tanítási képesség 

hozta magával, amely minden áldozatra 

kész volt az eredmeny jóságának fokozása 

érdekében, de hozzájárullak a siker elérésé

hez elsősorban a város vezetői, akik józan 

meggondoltsággal és bölcs előrelátással a 

legkészségesebben segítették elő a gyorsírás 

minél intenzivebb tanítását, továbbá városunk 

társadalma, amely a haladó kor kívánalmai

nak eleget téve megértéssel és szeretettel 

karolta fel a gyorsírást. Csak kár származna 

abból, ha a megkezdett munka félbenmaradna 

s ezért több oldalról megnyilvánult kíván

ságnak eleget téve, tisztelettel bejelentem, 

hogy egyrészt a gyors- és gépírás gyors el

sajátítása, — tekintve azok nagy fontosságát — 

másrészt a gyorsíró élet kimélyitésére és 

intenzivebbé tételére a két évvel ezelőtt be

vezetett 10 hónapos tanfolyamot, mint Major 

Ákos szerény tanítványa megnyitom és tovább 

folytatom. Ajánlom az érdeklődők szives 

figyelmébe a gyors- és gépírást, amely nélkül 

ma munka érvényesülés, előrehaladás el nem 

képzelhető. A tanfolyam szeptember 9-én

kezdődik, tandíja havi 14 pengő. Jelentkezni 

lehel szeptember 1-től naponta délelőtti)—12-ig 

I. kér. 183. szám alatt, ugyanott részletes 

felvilágositással szolgál Szemerédi (Szmetano- 

vics) Lajos oki. gyorsirástanitó.
■j

— Cserkészrepülö tanfolyam. A Magyar 

Cserkész Szövetség augusztus hó folyamán 

az Esztergom melletti Kenyér-mező táborban 

cserkészek részére két tanfolyamot szervezett, 

melyeken két repülőtiszt vezetése mellett 26 

magyar cserkész nyert kiképzést a vitorlázó 

repülésben. A tanfolyamra Szarvasról a 

Magyar Cserkész Szövetség Wágner Loránd 

gimn. tanulót, a Kárpát Cserkész-csapat tag

ját vette fel, ki a tanfolyam valamennyi 12“ 

felszállásán résztvett.

— Zeneoktatás a szarvasi gimnáziumban. 
Lapunk előző számaiban már közöltük, hogy 

a Vajda Péter gimnázium felügyelőbizottsága 

egy zenetanári állást szervezett, melyre a 

budapesti zeneművészeti főiskola egyik leg

kiválóbb növendékét, Szederkényi Nándor 

tanárt sikerült megválasztania. Az új tanár 

szeptember . 1-én foglalja el állását és a gim

náziumi tanórákon kivül külön magánórákat 

is vállal úgy a zongorán, mint az összes 

vonóshangszereken való tanításra. Jelentkezni 

a gimnázium igazgatójánál lehet a délelőtti 

órákban.

Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók:

iskolaszerek« tanszerek
előírásos irkák, füzetek, kottapapírok, rajzfüzetek és tömbök. írótollak, tollszárak, mindenféle színű 
irónok, kréták, tinták, tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radírgumik, rajzszögek, szivacsok, körző
készletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, gombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festék

szekrények és tolltartók stb. iskolatáskákban nagy választék!

l\f A Cl  V  <\  A 1\[ Fi O  D  könyv: és papírkereskedésében,
I N / 1 U I  v - ) f l l N L ' U ü a gimnázium közelében
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I Mezőgazdasági Közraktárak Rt.]
]  Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám: 1
| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. |
1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- 1 
= pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. I
g Érdeklődni lehet a helyszinen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma: 5. | 
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— Az olaszok gúnynevéről vették a digozás— Húsz vagon tengerit jegyeztek elő. Szarvas 

község elöljárósága az állami tengeri-akció 

során három napon át fogadott el előjegy

zéseket kedvezményes árú (12*50) tengerire. 

Szarvas lakossága 20 vágón tengerit jegyzett 

«lő és 26.200 pengőt fizetett le a község 

pénztárába. Ezzel szemben csak 475 mázsa 

tengeri kerül kiosztásra mezőgazdasági nap

számosok és törpebirtokosok között.

— A Kereskedelmi Női Szaktanfolyamról. 
Többek érdeklődésére közöljük, hogy a nyári 

szünidő végeztével a szaktanfolyam igazga

tója ismét átvette hivatala vezetését, a jelent-, 

kezéseket most már újból személyesen veheti > 

ét és a szükséges felvilágosításokat élőszóval 

is megadhatja bármely napon délelőtt 9 órától 

fogva a gimnázium igazgatói irodájában. A 

jelentkezések határideje szeptember hó 14. 

Ha eddig az ideig kellő számú növendék 

4HÉ jelentkezik, a tanfolyamot a tanulmányi

tanács megnyitja.

— A munkáskérdés és a telepítés. A föld
munkások vállalkozó szövetkezeteinek orszá
gos szervezője, dr. Steuer György „A mun
káskérdés és telepítés** cim alatt irt tanulmá
nyában a mezőgazdasági és földmukásoknak 
munkaalkalomhoz való juttathatása érdekében 
azoknak földbérlő szövetkezetek útján való 
letelepítését, illetőleg foglalkoztatását sürgeti. 
Az országnak a trianoni békédiktátummal 
történt megcsonkítása folytán hazánkban
252.000 kereső munkással több van, mint 
amennyit eltartani képes. Munkanélküli föld
munkásaink foglalkoztatására pedig elegendő 
közmunkákat végrehajtani nem tudunk. A 
legtöbb mezőgazdasági munkáscsaládnak 
átlagos évi keresete, amire dr. Steuer György 
a kormányhoz intézet emlékiratában rámuta
tott, évi 100—150—200 pengő. Aratásnál és 
cséplésnél az átlagos kereset 4 mázsa búza. 
Egy öttagú családnak évi búzaszükséglete 
pedig 12 mázsa. Másfél millió mázsa búzára 
volna még szükség a mindennapi kenyér 
biztosítására. A munkáscsaládnak a minden
napi kenyéren kivül más nélkülözhetetlen 
szükséglete is van. Ennélfogva munkásné
pünket az anyagi és erkölcsi pusztulástól 
való megmentése végett más alkalmas meg
oldási mód hiányában a mindennapi kenyér 
biztosítása érdekében szövetkezeti bérlet útján 
teremtendő munkaalkalomhoz kell juttatni. 
A munkanélküli földmunkásoknak megfelelő 
kiválasztása után földbérlőszövetkezetek útján 
leendő lótelepitését, illetőleg foglalkoztatását 
dr. Steuer György legsürgősebb kormányzati 
feladatnak tekinti. A magyar telepilesi akció
nak is egy magyar Mercyre lesz szüksége, 
aki a jobb sorsra érdemes alföldi és tisza- 
vidéki földmunkásokat, törpe- és kisbirtoko
sokat az életből ismeri, közöttük élt és értük 
eddig is dolgozott. Ez a magyar telepítési 
apostol lesz hivatva a magyar népet, külö
nösen a jobb sorsra érdemes munkásnépün
ket igaz hivatással és elvitathatatlan ráter
mettséggel a telepítés útján, telepítési szö
vetkezetek, földbérlő és munkás földbérlő 
szövetkezetek létesítésével, az anyagi és 
erkölcsi pusztulástól megmenteni és Isten 
segítségével a jobb magyar jövő reményé-' 
ben a boldogulás, az anyagi és erkölcsi jólét 
útjára vezetni. A tanulmány a Dunántúl 
Pécsi Egyetemi könyvkiadó rt.-nál jelent meg 
28 oldalon.

—nevet. Az egyik fővárosi lap munkatársa 

a közelmúltban Szarvason járt és látogatást 

tett a szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági 

tanintézetben is. Az Uj Magyarság vasárnapi 

számában közli az újságíró cikkét, amelyben 

több kisebb tévedés ellenére lelkes hangulatú 

és értékes beszámolót nyújt itteni tapaszta

latiról. A cikkben részletes ismertetést talá

lunk a tanintézet bikazugi gazdaságáról, a 

tanulóifjúság éleiéről. A cikk egyik része 

megemlíti a digozás nevű. földjavitó eljárást 

is. A digozást Tessedik Sámuel olasz mun

kásokkal végeztette és a szarvasi nép az 

olaszok gúnyneve után az eljárást digozás- 

nak nevezte el.

— Közgyűlés. Öcsöd község képviselőtes

tülete kedden délután rendes közgyűlést 

tartott, amelyen a költségvetést tárgyalták meg.

— Pótbeiratás. A szarvasi állami elemi 

iskolában szeptember 6- és 7-én lesznek a 

pótbeiratások délután 3—5 óráig. Tanévnyitás 

szeptember 9-én.

— Kossuth Lajosról teret neveztek el Öcsödön. 
Öcsöd község képviselőtestülete elhatározta, 

hogy a nemzet nagyjárói, Kossuth Lajosról 

teret nevez el. A Kossuth-tér ünnepélyes 

felavatása szeptember hó végén lesz.

— Jellemrajzkészités. Feodoerov írásszakértő 

grafológus Szarvasra érkezett és mindennap 

délelőtt 8— 12-ig és délután 4—7-ig gróf Csáky 

Albin út 69 szám alatt fogadja az érdeklő

dőket. írást elemez, horoszkópot állit fel, 

régi írások, aláírások analizálását tudományos 

alapon végzi. Olvasóink figyelmébe ajánljuk.

— Könyvtári óra. Az Ipartestület a jubileumi 

ünnepségekkel kapcsolatban történő átrende

zések miatt több héten át szüneteltette a 

könyvtári könyvek használatát. A könyvtár 

vasárnap újból megnyílik s az első könyvtári 

órát délután 2—3-ig tartják meg.

— Táncmulatság. A szarvasi községi ker

tészet alkalmazottai szombaton, augusztus 

31-én, (rossz idő esetén szeptember 7-én), 

szüreti bált rendeznek. A kertészalkalmazot

tak hagyományos táncmulatsága iránt az 

idén is nagy érdeklődés nyilvánul meg.

— Gyomai sakkozók Szarvason. A Szarvasi 

Sakkor vasárnap a gyomai Márky-Sakkör 

csapatát látta vendégül az Ipartestületben. 

A két csapat szép érdeklődés mellett tartotta 

meg a versenyt, melyből a gyomaiak kerül

tek ki győztesen, ami részben annak tudható 

be, hogy a Szarvasi Sakkor több jóképességű 

játékosát nélkülözni volt kénytelen. Eredmény 

11 :9a  gyomaiak javára. A párosítás a kö

vetkező volt: László—Bácsi 0:2 , Szirony— 

Szilágyi 1:1, Urbancsok—Kruchió 0:2, Ja- 

nurik—dr. Biró 2 : 0, dr. Aszódi—Beinshold

0 : 2, dr. Podany—Bácskay 0 : 2, Rózsa- 

Szerető 2 : 0, Fehér—Szabó 0: 2, Podma- 

niczki—Ligeti 2 : 0, Székely—Bortik 2: 0. 

Mint értesülünk, a legközelebbi háziversenyen 

a sakkor kötelezővé teszi minden tag indu- 

lábát és végigjátszását, hogy tiszta képet 

kaphassanak az erőlisla összeállításához.

— Öcsödi tűzoltók Törökszentmiklóson. Török- 

szentmiklóson tűzoltóversenyt rendeztek, 

amelyen az öcsödi tűzoltók is résztvettek. A 

versenyen az öcsödiek egy dohányzókészletet 

nyertek.

— Tűzoltó-ünnepély Pusztaföldváron. A pusz
taföldvári Tűzoltó Egyesület most ünnepelte 
meg fennállásának tizedik évfordulóját., Az 
ünnepségen megjelent a békésszentandrási 
tűzoltók csapata is.

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

— Népünnepély Öcsödön. Az öcsödi Önkéntes 

Tűzoltóegylet szeptember 1-én, vasárnap dél

után a ligetben az Öcsödi Dalárda közremű

ködésével tűzoltó népünnepélyt rendez.

— Most messük az öszibarackfákat! Ezt az 

új eljárást ismerteti a Növényvédelem és 

Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl a 
vértetűről, a gyümölcsfák nyári oltásáról, a 
házi aszaló készítéséről, a szőlőből nyerhető 

állati póttakarmányokról s az idei szárazság

gal kapcsolatos tennivalókról. A dúsan illuszt

rált két szaklapból, egy alkalommal a Szarvasi 

Közlönyre való hivatkozással a Növényvéde

lem kiadóhivatala (Budapest, V., Kossuth 

Lajos-tér 11., Földmivelésügyi Minisztérium) 

díjtalanul küld mutatványszámot.
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Nyitva a világ új típusú

Philips rádióval
Bemutatás ingyen!

DANKÓ műszerésznél, Árvaház. 
• aa a a a a a a a w a e w a a a ^ a a a M e a a a e c a a M B c a a a a «*



— Névmagyarosítás. A belügyminiszter en
gedélyével Skorka György MÁV előmunkás 
.szarvasi lakos nevét „Ács“-ra, Szeljak Mihály 
MÁV pályamunkás nevét „Erdei“-re, Richter 
László MÁV segédtiszt-jelölt nevét „Rózsa
hegyiére változtatta át.

— Iskolai hirek. A szarvasi gimnázium 
igazgatósága közli, hogy a Vajda Péter gim
náziumban a beiratások folytatólag szeptem
ber 4- és 5-én lesznek délelőtt 9—11-ig és 
délután 3—5-ig a gimnázium tornacsarnoká
ban. Javitóvizsgálötok az 1 —IV. osztályos 
tanulók számára szeptember 3-án reggel 8-tól, 
az V—VII. osztályos tanulók számára szep
tember 4-én reggel 8*1ól lesznek. A külön
bözeti vizsgálatok Írásbeli része szeptember 
5-én, szóbeli része szeptember 6*án tartatnak 
meg. Ugyanígy tartatnak a pótló- és magán- 
vizsgálatok. Az érettségi vizsgálatok Írásbeli 
része szeptember 3-, 4-, 5- és 6-án lesz. A 
szóbeli része szeptember 7-én. A tanévnyitó 
istentisztelet és ünnepély szeptember 9-én 
tartatik, a rendes tanítás 10-én kezdődik. 
Közli továbbá a gimnázium igazgatósága, 
hog a jövő tanévben kötelező lesz a tanu
lóknak a magyaros egyensapka viselése, 
a magyaros formaruha viselése azonban kö
telezővé nem tétetik, ezt a tanulók szüleinek 
anyagi tehetsége szerint csináltathatják meg, 
vagy mellőzhetik. Mivel azonban a forma
ruha teljesen pótolja a hordani szokott ru
hákat, igy ajánlatos, hogy amikor ilyenekre 
szükség van, a szülők akkor csináltassák 
meg gyermekeik számára a formaruhát, ami 
annál inkább ajánlatos, mert ez csekély vál
toztatással visszaalakítható az eddig viselt 
ruházattá. Közli még az igazgatóság, hogy a 
sapka és ruha készítésére, illetve árubaho- 
zására vonatkozólag tárgyalt helybeli két 
céggel és nekik a szükséges utasításokat 
megadta, azonban minden korlátozást mel
lőzött és igy amennyiben azoknak árusítása, 
vagy készítése mások által is megtörténik, az 
ellen kifogást nem emel, azonban az egység 
végett kívánatos, hogy teljesen egyforma sap
kák és öltözékek hozassanak forgalomba. A 
sapkák árusítására s a ruhák elkészítésére 
vonatkozólag a szükséges információkat 
Kóczy Lajos helybeli kereskedőnek és Ora- 
vecz János szabónak adta meg, akiknél a 
szükséges dolgok már beszerezhetők.'

A szarvasi Vajda 
Péter ev. gimnázium 
igazgatóságának elő
írása szerint az inté
zet tanulóifjúsága ré- 
részére t a r t ó s  és 
e l e g á n s

magyaros 
intézeti

diáköltönyök
olcsón, a legrövidebb 
idő alalt készülnek

Oravecz János
szabómesternél, 

SZARVASON, Deák Ferenc és Kossuth 
Lajos utca sarkán levő üzletében.

Eredeti tervezésű magyaros öltönyök, 
felöltők, sportruhák, télikabátok.

A magyaros kivitelű, előírásos diáköl
tönyök gyári áron beszerzett eredet i  
m a g y a r  szövetekből és zsinórzattal 

készülnek.
Hozott anyagból is vállalja az elkészítést 1

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben augusztus 23-tól augusztus 30-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek: Rideg 
János és Kolompár Judit fia János, Litavecz 
Márton és Komár Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna, Urbancsok Márton és Kopp Mária 
leánya Mária-Ágnes, Osztás Pál és Zundrák 
Anna leánya Zsuzsanna, Lestyan Mihály és 
Bencsik Judit leánya Judit, Hraskó János és 
Darida Judit leánya Judit, Gyurkovics János 
és Frcska Zsuzsanna fia János, Rácz Károly 
és Rácz Julianna fia János, Schlesinger Sa
lamon és Fischer Rezsnia fia Tibor. Házas
ságot kötöttek: L. Kovács Lázár Oncsik An
nával, Sutyinszki Mátyás Kepenyes Máriával. 
Elhaltak: Dutlik Géza 11, özv. Garaj Pálné 
75, Litavecz Zsuzsanna 4 napos, özv. Valach 
Pálné Demcsák Anna 83, Bankó György 32, 
Tomasovszki Jánosné Tusjak Mária 34, Su
tyinszki János 4 hónapos, Korim János 62, 
Magyar Lajos 46, Demeter Mihályné Demcsák 
Zsuzsanna 42. Kugyela Jánosné Nagy Anna 
32, Ganyecz János 84, éves korukban. Holttá- 
nyilvánitották Krnák Pál 29 éves gyalogost, 
aki a hazáért hősihalált hall.

— Cirkusz a cirkusznál. Egy vándorcirkusz 

játszott a múlt héten a szarvasi Kossuth-téren. 

Vasárnap este több legény összeverekedett 

a cirkusz előtt. A harc hevében a bicskák 

is előkerültek és eddig még ismeretlen egyén 

Kis György nevű legényt késével megszúrta. 

Könnyebb sérülést szenvedett.

— Meggyulladt egy köteg film. A szarvasi 

Frecska-mozgóban vasárnap délelőtt egy film

tekercset hajtottak át másik karikára. Súrló

dástól a 168 méter hosszú film meggyulladt 

és elégelt. A kár 600, pengő.

— Tűzzel játszottak a gyerekek. Terhes Mi

hály szarvasi VIII. külkerületi tanyáján hétfőn 

tűz ütött ki és összes takarmánya elégett. A 

vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 

tüzel a szomszéd gyermekei okozták, akik 

tűzzel játszottak az udvaron. A kár 300 P. 

A takarmány biztosítva nem volt. 
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Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

I— MMBDBWHMU— MlillBMBBIIBIllllllllMMIMiMllimillllllHMIinHUIIHHUIHHIII

1935—36. rádióévad

ÚJDONSÁGAI)
PHILIPS:

2+1 ÁRPÁD P 98, MATADOR 
P 178, a kiskészülékek maximuma, 
3+1 SZUPER TRIUMPH P 328,
az ideális középkészülék,
4+1 LUXUS SZUPER P 448,
mindent tud.

STANDARD
ot áj típusával minden igényi kielégít! 
Kedvező részletfizetési feltételek!

KAPHATÓK: 

C 7 l  í r C  villamossági- és 
O Z . U U O  rádiószaküzletben

SZARVAS, (Fürdővel szemben).
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Szerdán kezdi meg előadásait Szarvason 
vitéz Bánky kamaraitársulata
Vitéz Bánky Róbert, a Magyar Komédia 

Kamara Színház igazgatója szeptember 4-én 
kezdi meg vendégjátékát társulatéval a Városi 
Színkörben. A társulat szerepléséi a legjobb 
hirek előzik meg. Legutóbb Szegeden, Pé
csett, Miskolcon, Debrecenben és Szolnok 
városokban vendégszerepelt nagy sikerrel. 
Változatos műsorukon a magyar-és világiro
dalom kimagasló íróinak müvei, úgymint : 
Herceg, Molnár, Zilahy, Vaszary, Hauptmann, 
Ibsen, Slrindberg, Shaw halhatatlan művei. 
A társulat Strindberg világhírű darabjával, 
az „Apá'-val kezdi meg szezonját. A társu
lat a legjobb erőkből áll, akiknek együttes 
játéka kifogástalan előadásokkal szórakoz
tatja a közönséget. A helyárak a mai ne
héz gazdasági viszonyokhoz képest alacso
nyak, úgyhogy az előadások látogatása a 
legszélesebb körök számára is hozzáférhető 
legyen. Győri József a társulat főtitkára meg
érkezett községünkbe és a bérletek gyűjtését 
megkezdte, ^elhívja az igen tisztelt bérlőket, 
hogy esetleges helyigényüket Nagy Sándor 
könyvkereskedése úUán is bejelenthetik.

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  szállítás!

KOPSTEIN



Öt új típusú STANDARD radiákézsűiék 
Stefáninál.a rádióhallgatók öröme! 

Árpád-bazár 5. <
Beszerezhetők:

>

A szarvasi úszók szeptember 1-én nagyszabású 
úszóversenyen vesznek részt

Nagyarányú vándordijas úszó verseny Szentesen

A SzUTE úgyszólván még ki sem he

verte a legutóbbi orosházai és szarvasi ver

senyek fáradalmait, máris újabb meghivást 

kapott Szentesre, az ott szeptember 1-én ren

dezendő nagyarányú vándordijas úszóver

senyre, melynek kisérő számaiban venne 

részt. Annyit elbizakodottság nélkül is meg

állapíthatunk, hogy szenior gyorsúszó-stafé- 

tánk — több jó úszónk távolléte dacára is

— igen erős és versenyképes. Merjük remélni, 

hogy egy év múlva már az egész Alföldön 

verhetetlen lesz. Az újabb versenykirándulás 

tehát csupán anyagi kérdés. Sportkultúránk 

fejlődésének örvendetes jele, hogy már van

nak úszósport-mecenások is Szaroson. A 

-SzUTE vezetősége e helyen mond hálás kö

szönetét Donner Árpádnak, ki az augusz

tus 20-iki versenyre és az előzetes tréningekre 

egy teljes uszoda-keret (forduló) faanyagot, 

továbbá dr. Tokai Lajos orvos és Medvegy 

Mihály állatorvosnak, akik az augusztus hó 

18-iki Orosháza—Gyopáros-i úszóversenyre 

egy-egy díjtalan autófuvart voltak szívesek 

nemeslelkűen adományozni s ezzel a ver

senyzéseket lehetővé tenni. Itt közöljük, hogy 

az Országos Úszó Hét szarvasi úszónapját 

szeptember 6-án délután 4 órakor tartják a 

községi ártézi fürdőben. Úgy Pletenik József 

helyi megbízott és SzUTE-tréner, mint Bankó 

Sándor levente úszó-oktató tanitványai szor

galmasan treníroznak.

A labdarugósport őszi fordulójának sorrendje 
a csabai alosztály I. és II. osztályában

A Bocskay-játékosokat nélkülöző Turul 
vereséget szenvedett vasárnap Mezöberónyben

Az elmúlt vasárnap kezdődött a csabai 

alosztály első osztályának őszi bajnoki for

dulója. A sorsolás szerint a Turulnak Mező- 

berénybe kellett mennie a Textilhez első 

bajnoki mérkőzésre. A csapat vereséget 

szenvedett, ami előrelátható volt, hiszen hét 

tartalékkal lépett porondra. A Bocskay-játé- 

tosok igazolásai ugyanis még vasárnapra 

nem nyertek elintézést s igy még nem vehettek 

részt az első bajnoki küzdelemben. Eredmény 

5:1 a mezőberényiek javára. — Vasárnap 

Kondoroson is játszott egy jórészben ifjúsági 

játékosokból összeállitottTurul-Bocskay csapat 

barátságos mérkőzést és 5:2arányban vere

séget szenvedett.
*

Az elsőosztályú mérkőzések Szarvasra 

vonatkozó sorrendjét az alábbiakban ismer

tetjük: Szeptember 1. : Turul-Bocskay SE— 

ETC. Szeptember 8.: CASS—T-BSE. Szep

tember 15.: T-BSE—OTK. Szeptemberi22.: 

TTC—T-BSE. Szeptember 29.: T-BSE—CsAK. 

Október 6.: MAFC—T-BSE. Október 13.: 

T-BSE-GyTE. Október 20.: MÁV-T-BSE. 

Október 27.: T-BSE—BTE. November 3.: 

T-BSE—Törekvés. November 10.: T-BSE— 

MTE. November 17.: T-BSE—GyAC.

A másodosztály csabai csoportjában 

csak három vasárnapra sorsoltak bajnoki 

mérkőzést, éspedig: Szeptember 1.: GySC— 

T-BSE II. Szeptember 8.: T-BSE II.—M. Tö

rekvés és végül szeptember 15.: T-BSE II.— 

KTE. A másodosztály bajnoki mérkőzéseinek 

további sorrendjét, azok megejtése után 

közölni fogjuk.

Vasárnap tehát elsőosztályú csapatunk 

Szarvason játszik bajnoki mérkőzést az 

Eleki TC csapatával és remélhető, hogy a 

most már rendelkezésre álló játékosgárdából 

megfelelő csapatot fognak összehozni, amely

megállja a helyét derekasan. — Másodosz

tályú csapatunk Gyomén mérkőzik vasárnap 

a GySC-vel. A GySC a jobb másodosztályú 

csapatok közé tartozik és igy sok lelkese

déssel és győzniakarással kell a szarvasi 

fiúknak az első bajnoki küzdelembe indulni.

— A szamóca nevelése. A szamóca és a 

köszméte most aktuális szaporítási módjáról, 

Piros Asztrakáni almáról, csemegeszőlő sze

déséről, őszibarack csomagolásáról, az arzé- 

nes permetezésekről, a mandula termeszté

séről, az őszibarack különféle feldolgozási 

módjáról, a méh- és baromfitenyésztésről és 

még számos egyéb aktuális kérdésről ir „A 

MAGYAR GYÜMÖLCS" legújabb száma, 

melyből a Szarvasi Közlönyre hivtkozva, egy 

alkalommal ingyen mutatványszámot küld a 

kiadóhivatal: Budapest, VL, Andrássy út 8.

— A Budapesti Lakberendezési Kiállításra
kedvezményes /vasúti igazolványok kaphatók 
Andermannál. Érvényes augusztus 28-tól szep
tember 13-ig. Ára 2.20 pengő.

— Értesítés. A kötelező gimnáziumi új egyen- 

sapkák a Filléres Gombáruházban (kathoiikus 

iskola épületében Piac-tér) már beszerezhetők.

P U B L I K A C  I Ó

10 hold föld haszonbérbe kiadó. II. 204. — Csaba
csűdön 10 hold fold tanyával eladó. T. VII- 235. — 
2 hold föld eladó. T. VII. 109. -  11 hold föld bérbe 
kiadó. II. 226. — Velőgép eladó II. 349. — Tanyást 
keres III. 13. — Vaseke eladó T II. 101. — Fejőstehén 
eladó II. 531. — Nód eladó T 111. 367. — 6 hold föld 
eladó I. 240. — 1 hold föld házzal eladó T 111. 517.
— 6 hold föld eladó. T VI. 56. — Tanyást keres VII. 
324. — 4 hold föld Csabacsűdön bérbe kiadó. T IV. 
142. — 7 hold föld tanyával eladó. T II. 173. — 6 hold 
föld tanyával eladó III. 435. — Nyúlzugban gyümölcsös 
eladó I. 194. — 11 hold föld eladó IV. 492. -  Ház el
adó IV. 74. -  20 hold föld kiadó IV. 7. — Ház el
adó 11. 516. — 40 hold bérbe kiadó II. 171 — 14 hold 
föld felesbe kiadó T VII. 192. — 20 hold felesbe ki
adó 111. 308. — 16 hold föld haszonbérbe kiadó. 1.602.
-  10 hold föld eladó IV. 228. 12 hold föld eladó 111. 406.

171 <**1 A i r  ígen előnyös feltételek mellett 
E t l d O O K  az alábbi ingatlanok s

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- 
ban 2 kát. hold 103 négyszögöl szántó; a 
Csicsó-dűlőben 4 kát. hold 1511 négyszögöl 
szántó; a Dinnyéslaposon 1 kát. hold l\5> 
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.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 
Tengeri csöves 
Árpa (új)
Zab

14-80----

14*50-----
14*50------

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 tanitó.

. Eladó 10 hold szántóföld nagyréti állomás 
közelében. Érdeklődni lehet Roszik Mihály- 
nénál T. VII. kér. 615. sz. alatt.

. Nyugodt helyen kertrenyiló bútorozott szoba 
kiadó, egy-két kereskedelmistának is teljes 
ellátással, német korrepetálás, kívánatra nemei 
gyorsírás, kereskedelmi levelezés tanítása. 
Cim a kiadóhivatalban.

. ÉrtesítésI Tisztelettel értesitemanagyérdemű 
közönséget, hogy magyaros diák- és férfiruhák 
készítését vállalom. Minden hozzávaló anyag, 
úgymint: szövet, bélés, zsinórzat és diáksapka 
nálam kapható a legolcsóbb árban. Magyaros 
ruhák a most megjelent magyaros divatlap 
szerint készülnek. Tisztelettel Dalos Sámuel 
úri szabó. I. kér. 5. Perczel-cukrászda mellett.

. Két szobás lakást mellékhelyiségekkel lehe
tőleg különálló házban keres Szederkényi 
Nándor zenetanár, Gimnázium internátusa.

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

. Ócska nádat veszek. I. kér. Csáky u. 79.

. 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.

Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.


