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

nyek ide cimzendők! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

Október 31.
Irta: Krón Ferenc árvaatya-lel kész.

Vannak történelmi események, 
amelyek a maguk idejében nagy hord
erejűek, az idő azonban ráborítja a 
feledés avarját és legfeljebb mint tör
ténelmi emlékeket őrzi a jelen. De 
vannak olyan események is, amelyek 
a múltból fakadtak ugyan, de élő va
lósággá váltak és maradtak is. 1517. 
október 31-nek eseménye olyan törté
nelmi dátum, amely milliók lelki éle
tének adott irányt, erőt és lelkiismereti 
szabadságot.

Ez a dátum életet jelent, amely 
kultúrát teremt, társadalmi életet formál 
ki, egyéneket állít a haladás porondjára.

Uj időt jelent a mai nap emléke, 
amely arra int, hogy elindult egy egy
szerű szerzetes, megtalálja a Szent 
írást és odaadja az emberiség kezébe, 
mint közkincsei és nem mini-kiváltságot.

Uj kort jelent e dátum, mert a 95 
tétellel megállítja az egyház történel
mét és új vágányon visszatéríti a ke
reszténységet az egyszerű kereszthez, 
az egyszerű istentiszteleti formához.

Új társadalmat jelent, mert az 
emberszolgálat magaslatéról letekint a 
mélyeken járók millióihoz és odakiáltja: 
„Ne váljatok és ne legyetek emberek 
szolgái, hanem egyedül az Örökké
valót , szolgáljátok."

Uj meggyőződést jelent, amely 
szerint a Szentirás nemcsak törvény- 
könyv, hanem jóhiv, nemcsak külső 
tanítás, hanem élet, szellem, vigasz és 
megbékülés.

A wittenbergi vártemplom ajtajá
nak komoly kongása ma is azt hirdeti, 
hogy a megtalált Jézust többé elvesz
teni nem szabad.

A visszanyert tiszta hit új irányba 
terelte az erkölcsi életet, sok minden 
megrendült, de megmaradt és csodá
latos erővel emelkedett ki a megdönt
hetetlen alap : Jézus.

Azóta is milliók ássák ki a ta
lentumokat, amelyek a lélek és látható 
élet oltárán kamatoznak.

A protestantizmusban nagy erő 
rejlik, meg kellett küzdeni elleneivel, 
vérzett, fogyott a harcban, majd új 
erőre kapva diadalmasan építette ki 
a saját világát.

A mai forrongó időkben is újra
vértezve állja államhatalmak ütéseit. 
Hiába minden emberi próbálkozás, 
amely államkeretbe akarja az egyhá
zat szorítani, mert isteni és emberi 
gondolatok megférnek ugyan egymás

sal, de emberi elgondolások gyarló 
kereteibe nem lehet isteni gondolato
kat zárni.

A reformáció szelleme élő való
ság, amely nem megállásra, hanem 
haladásra hivatott. Útját nem emberek 
szabják meg, hanem ama felsőbb ha
talom, amely működött 1517-ben és

A szarvasi evangélikus középiskolák 
reformációi emlékünnepélyei
A tan itónöképzö intézet vasárnap délelőtt, 

a  gimnázium  délután rendezi meg ünnepségét

azóta is mint szent tűz világit e for
rongó kor sötétjében.

A történelem eme dátumánál dob
banjon össze azoknak. a szive, akik 
ma is hálával a múlt iránt, nehéz kö
rülmények között rendületlenül állnak 
a kereszt alatt az evangéliummal ke
zükben és szivükben.

A szarvasi evangélikus közép
iskolák vasárnap rendezik meg refor
mációi emlékünnepségeiket. A szarvasi 
Luther Tanitónöképzö intézet vasárnap 
délelőtt fél 12 órai kezdettel a gimná
zium tornacsarnokában rendezi meg 
ünnepélyét a következő műsorral :
1. Erősvárunk. Énekli az intézet ének
kara. 2. Szaval Bartos Éva, V. é. n.
3. Kodály Z . : 150. zsoltár. Énekli az 
intézet énekkara. 4. Ünnepi beszédet 
mond Korim Kálmán vallástanár.

Gazdag műsora lesz a november 6-iki 
Protestáns Táncestélynek

Zene-, táncszám ok és két egyfelvonásos a műsorban

5, Kárpáti S .: 23. zsoltár. Énekli az 
intézet énekkara. 6. Szaval Holler 
Klára V. é. n. 7. Himnusz. Énekli az 
intézet énekkara. — A Vajda Péter 
gimnázium szintén aznap délután fél 5 
órai kezdettel rendezi meg az emlék
ünnepségét, amelyre az érdeklődőket 
ezúton is meghívja a rendezőség. Az 
ünnepségekre belépő-dij nincsen, ön
kéntes adományokat a költségek fe
dezésére köszönettel fogadnak.

A szarvasi Luther Szövetség, a 
Protestáns Nőszövetsefe és a Protestáns 
Leányegyesület november 6-án, szom
baton este fél 9 órai kezdettel az 
Árpád-szálló disztermében műsoros 
zártkörű táncestélyt rendez. A nagy 
érdeklődéssel várt protestáns táncestély 
műsora a következő lesz : 1. Kéhler 
Béla Magyar vigjátéknyitányát előadja 
a szimfonikus zenekar, vezényel Bor
gulya Endre. 2. Tótfalusi Erika „Kék 
Duna" ritmikus táncbemutatója, kiséri 
a gimnázium szalonzenekara Szeder-

A közönség nagy érdeklődéssel várja 
a Marica g rófnő előadását

A Kereskedőalkalmazottak mükedvelőelöadására szóló jegyek 
elővétele is megkezdődött

kényi Nándor vezetésével. 3. Zilahy 
Lajos „Rózsiko,, cimű egyfelvonásos 
színműve. 4. Mozart G-dur verseny
művének második tétele, Hubay „Hul
lámzó Balaton" csárdajelenete. Hege
dűn előadja Szederkényi Nándor zene
tanár, zongorán kíséri Polónyi Gyön
gyike. 5. Zágon István „Kék és Piros" 
cimű egyfelvonásos színműve. Jegyek 
elővételben Nagy Sándor könyvkeres
kedésében és özv. Holéczy Gusztávné 
vegyeskereskedésében szerezhetők be.

A szarvasi Kereskedőalkalma
zottak Egyesületének vezetősége most 
is, mint minden évben gondoskodni 
kiván tapjainak és nagyszámú kö
zönségének nemes szórakozásáról. Az 
idén az egyesület a Marica grófnő 
cimű pompás operettet adatja elő. 
november 21-én vasárnap este 8-kor

pompás műkedvelő gárdájával, amely
nek sorában Szarvas legkiválóbb mű
kedvelő előadóit találjuk. A főszere
peket Szebelley Ilus, Janecskó Manci, 
Bankó Pál és Lestyan György vállalták, 
akik mindnyájan közismertek pompás 
alakitókészségükről és művészi képes
ségeikről. A szép zenéjű és hangulatos



meséjű operett pfóbéi már nagyban 
folynak és az előjelekből ítélve pompás 
előadásban lesz részé a szarvasi kö
zönségnek. Ezért méltán előzi iiieg 
már most is élénk érdeklődés az elő
adást, amelyre a jegyek elővételben 
való árusítása már megkezdődőlt. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel 
minél előbb ajánlatos a megszokott 
hely biztosítása. Az előadás után 
táncmulatság lesz.

H Í R E K
Az önbizalom,  mini őserö

Irta : dr. Körmendy József
m. kir. postatakarékpénztárt igazgató

A magyar faj osztályrésze, hogy az os- 
hazából uafó e/indulása pillanatától kezdue, a 
sorscsapások gyűjtőnév alatt jelentkező minden 
földi nyomorúságából kivette a részét. Az év
ezredes küzdelmek meggyőződéses hitté érlelték 
a nemzet minden tagjában azt a tudatot, hogy 
csak akkor képes igazi nemzeti megnyilvánulásra 
és államalkotó tevékenységre, ha rendszeres ön
uralmon alapuló magaedzésen keresztül eljut 
odáig, hogy önmagában hisz, a maga erejében 
bizik és az Űristen segítségében reménykedik. 
Amikor a hajnal egy világszerte ünnepelt napra, 
a t akarékosság i  napnak elnevezett 
október 3 l ére virrad, számot kell vetni 
ennek a napnak önbizalmat nyújtó jelentőségé
vel Október 31. jelenti a Folyamatosan, rend
szeresen, gyökeresen űzött, élő takarékosságot, 
jelenti a magasabb értelemben vett Önmegtartóz
tatást, jelenti a magabizó hitet abban, hogy az, 
aki takarékoskodik, fegyvert szerez az élet küz
delmeihez, aki ezt rendszeresen űzi, az erre a 
küzdelemre fegyvereinek a számát megsokszo
rozza, fegyvereinek minőségét tökéletesíti; aki 
ezt cselekszi, az megtanul bizni a maga erejé
ben, az nem szorul sem az egyeseknek, sem a 
közületeknek, sokszor Önérzetrabló könyöriiletére. 
Az a nemzet pedig, amelynek magabizó egyedek 
alkotják tagjait, az a társadalom, amely ilyen 
tagokból tömörüli családokból áll, az az ország, 
amelyet ilyen eszmékkel dfííaíoíf társadalom táp
lál, az független, boldog lesz. Magyarország a 
történelem színpadán nem egyszer állott a vég
veszély szélén. Minden ilyen esetben azonban 
a népek és nemzetek sorsát intéző legfőbb ha
talom és a magyar fajban gyökerező magasabb- I 
rendüség olyan erőfeszítésekre késztette a súlyos 
helyzetbe került nemzetet, amely a haza fenn
állását és boldogulását biztosítani tudta. A nem- 
zeti tőkegyűjtés terén a trianoni nyomorúság
szülte gazdasági válságok a magyar nemzet 
egyik legküzdelmesebb időszakát képezik. Itt az 
idő, hogy rendszeres takarékossággal sietve pó
toljuk mindazt a veszteséget, amelyet a legna
gyobb értékeket elpusztító világháború okozott. 
Tömjük be a réseket, amelyek csonka hazánk 
testén támadtak, hogy a takarékosság tényleges 
gyakorlásán keresztül, az igy megerősödött bás
tyafalról indulhasson a magyarság arra a ro
hamra, amelyet a maga erejéből, a maga cél
tudatos kitartásával boldogulásáért és gazdasági 
megerősödéséért folytat.

Isténtiszteléték

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tét, 10 órától magyar, az újtemplombon lótnyelvű isten
tiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt anagytemplomban 
a tótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű irásmagya- 
rázás lesz.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap d. e. 
8 órakor diákmise exhortacióval, 9 órakor csendesmise, 
10 órakor szentbeszéd, nagymise, délután 4 órakor 
rózsafüzérájtatosság. Köznapokon reggel negyed 8 
órakor szentmise, délután 6 órakor októberi ájtatossátf.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
váiiárnap délelőtt 10 órától az Átvaház dísztermében. 
Kondoroson mindén hónap második vasárnapján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

Az éjjéli vasárnap délutáni ügyeletes áiölgá- 
latot Szarváén október hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára láfjá el.

A sjíéfvasi gyógyszertárak október 1 -töl reggel
8-tól este 7-ijf taffdriak nyitva.

—  Iskolalátogatás. Dr. Gulácsy Sándor 

miniszteri tanácsos, mezőgazdasági szakok

tatási főigazgató csütörtökön és pénteken, 

október hó 21. és 22-én a helybeli gazdasági 

tanintézetet lá'ogaüá meg. Résztvett az egyes 

tanárok óráin, megtekintette az iskola tan

gazdaságát és szombaton visszautazott a fő

városba.

— Tanitóválasztás. A Szarvas Községi 

Iskolaszék Bartos Pál ev. lelkész elnöklete 

alalt pénteken, október hó 22-én tartotta 

rendes havi közgyűlését, melynek tárgy- 

sorozatán szerepelt az Ezüstszőlői új iskola 

tanítói állásának a betöllése is. Azállásraaköz

gyűlés abszoiut többséggel Terhes Mihály 

szekszárdi tanítót választotta meg kisegítő 

helyettes tanerőnek. Az új tanító november

l-én foglalja el állását.

— 2076 kerékpárt jelentettek be. Huszon

ötödikén járt le a kerékpárok kötelező be

jelentésének határideje A szarvasi rend

őrségen eddig 2076 kerékpárt jelentettek be.

— Gyűlés. A Nemzeti Egység Szarvasi 

Szérvezeté Ribárszky Pál ny. áfftíentéSitő- 

(ársulali igazgató főmérnök elnökleté álatt 

vasárnap október hó 31-én tartja retídéS havi 

érlékezlétét á Polgári Kör helyiségében. A 

gyűlésen megjelenik dr. Tólh Pál ófááág- 

fcyűlési képviselő is, aki beszámol a körmány 

eddigi munkájáról és a most meginduló 

parlamenti évadra kitűzött terveiről.

—  A szarvasi gazdászok indulót kaptak. A

szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági tanintézet 

ifjúsága részére Horányi Antal, n Levente 

Egyesület agilis karmestere egy hangulatos 

zenéjű gazdász-indulól szerzett, amelynek 

szövegét is ő irta. Az induló bemutatását 

nagy érdeklődés előzi meg.

— Befejeződött a tanyai összeírás. Szarvas 

község adóhivatalának, tisztviselői a szokásos 

évi adótárgyak összeírását a tanyai kerüle

tekben csütörtökön fejezték be. A belső körű- 

letekben is rövidesen hozzáfognak az össze

írás megejtéséhez.

MO S T  J E L E N T  MEG!

V. HEISER

EG  Y OR VOS
bejárja a világot

A Rockefeller*Alapítvány vezető or

vosa V. I / e i s e r  az alapítvány 

megbízásából járja be a világot, hogy 

mint úttörő megszervezze a nagy 

járványok, népbetegségek elleni, 

emberfeletti harcot. Erről a küzde

lemről irt naplója egyike a leg

érdekesebb, legnagyszerűbb köny

veknek. Mint egy izgalmas riport, 

olyan ennek a műnek minden fe

jezete.

A 400 oldalas mü ára 5 pengő vászon- 
kötésben T pengő.

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA

Itt a szarvasi újdonság
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Á Robilsek'féle

Mária-maSmot
ezévi október l*én vtocsere és kereskedelmi őrléssel,

Nagy József és Társai,
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az új lulajdonoS61,12 hétig tarló legmodernebb felszereléssel

újból ü z e m b e  helyezték.
A kívártt pöfrtoö és ttölitl kiszolgálással bYVéndtfitfetllik á ÜoZ2áh1C fof-riüló örbltétö-félekét.



—  Fessék láthatóvá az óra számlapját
(Beküldött levél.) Tekintetes Szerkesztő Úr! 
Az ótemplom tatarozáséval kapcsolatban a 

toronyóra számlapjait is átfestik. Ma arra 
jártam és láttam, hogy a számlapok közepét 

most is feketével festik ki, ami által megint 
nehezen lesznek láthatók az óra mutatói. 
Most amig nem késő, javítsák ki ezt a hibát 
mert az órák számlapjai mindenhol fehérek 
és úgy a sötét mutatók állása messziről is 
felismerhető. Régen elrontották az órát, miért 
kell azt utánozni, ha az rossz volt. Szarvas 

közönsége nevében gyors intézkedést kérek.
Tisztelettel: Aláírás.

Emanáció
Kazántól.

Barátim . . . kis faluk 
Hajadonfövesült, szünyerő csapatja .. . 
Ifjúságom tünőn> átmenteni bűnön 
Szeretném szívetek, mini jóság parasztja.

Korbács nélkül: Embert mutatni az Égnek, 
Kit roppant magányban fojtogat a lélek. . . 
Szeretnékf mert gyűlik farkas és a lárma 
S nem lesz többé uáltság, anyánk sírása.

Jöjjetek. .. barátim, árva kantí lélek, 
Rontott sziüároányjít bánatos legények . . . 
Szereinek veletek tarsolyás nagy útra 
Kéz a kézbe' menni messzi csillagokra.

Neancferbőí eyykor úgy száUtak a vágyak, 
Mint most tifelétek.. . örök útitársak 
Készülő szerelmem, jobbultan . .. jóságra, 
Szív-emanációként e tespedt világra.

— A kondorosiak kegyelete. A kondorosi 

ev. egyházi iskolák növendékei tanítóik ve

zetése mellett a múlt héten megkoszorúzták 
Áchim Ádám volt szarvasi lelkész, egykori 
békési esperes sírját. Áchim Ádám alapította 
a kondorosi ev- egyházat és 200 hold földjét 
adományozta az egyház céljaira. Az egyház 

háláját igyekszik leróni azzal, hogy minden 
évben ünnepséget rendez alapitója sírjánál.

—  Kigyulladt egy ól. A múlt héten Öcsödön 

ismeretlen körülmények között kigyulladt özv. 

Böszörményi Józsefné udvarán egy szalmával 

telt’ ól. A tűz továbbterjedését a kivonuló 

tűzoltók megakadályozták.

Hivatalos, apró vagy nagyobb

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

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

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

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

BUDAPEST, VI., Teréz'kornt 35. sz. 

Telefon: 112—558.

Reklám tervezetek, költségvetés, 
hirdetési árszabás i n g y e n I

V E N D É G L Á T Ó
H Á Z N Á L

Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak az ország leg

nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési 

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

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

—  Nópgyülóst tartanak a nemzeti szocialisták
is. A Nemzeti Szocialista Párt szarvasi cso

portja kérvényt adott be egy Szarvason ren
dezendő gyűlés megtarthatása iránt. A nép
gyűlést valószínűleg november 7-én tartják 

meg, amelyen a párt több nagynevű vezetője 

is megjelenik.

a kocsi. Bobvos Zsuzsanna 

éves leány szüleinek kocsiján,

— Felborult
szarvasi 21
amely tengeriszárral volt megrakva a városba 

igyekezett. A' meiőberényi utón, a város 
közelében a lovak megbokrosodtak Bob

vos Zzuzsanna oly szerencsétlenül esett 

le a kocsiról, hogy jobb lába eltörött. Azonnal 
a városba vitték ahol dr. Kiss Ernő orvos 

részesítette segélyben.

HANGYA Szövetkezet
a tojásvásárlást 

megkezdte!

—  Szociáldemokrata népgyülés Szarvason.
A Szociáldemokrata Pártszervezet vasárnap 

délelőtt a Vigadóban népgyűlést tartott a 
munkásság élénk érdeklődése mellett. Tóth 
György Nemzeti Hiszekegy imája és meg

nyitója után Malasits Géza és Farkas István 
országgyűlési képviselők beszéltek a mun

kásság helyzetét ecsetelve, majd a titkos 
választójogokért szálltak síkra. A mindvégig 

csendben lefolyt népgyűlést Tóth György 

szavai rekesztették be.

—  Országos vásár. A mezőtúri országos 

vásárt november 2-án tartják meg.

—  Műkedvelő Öcsödön. Az öcsödi műked

velők a múlt héten szép sikerrel adták elő 

a „Puszta tündére- cimű népszínművet 

Jordán János rendezésében.

—  Az Aranykalász második száma. A szarvasi 

Tessedik Sámuel gazdasági tanitézet gazda- 
ifijusáei önképzőkörének ügyesen szerkesztett 
lapja, az Aranykalász októberi száma most 

jelent meg. Cs. Darab József, Lahmann 
Sándor, Demeter György. Földi Sándor írásait 

találjuk a lapban, amit öreggazda- és hír
rovatok színesítenek. Előfizetési dija egy évre 

2 pengő.

. Szentesi határbanv Disznóhalmon 
43 kishold tanyás ingatlan fél- 
terméssel eladó. Érdeklődni lehet 
dr. Dörnyei József szarvasi Ügy
védnél.

Egészséges és sikerdús 

reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 

Kiadóhivatal : Szarvas, I-, 

Horthy Miklós út 9. sz.

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben*

Október 1-től

gép- gyorsirási
órákat adok. Irodai gép- és gyorsírói

v i z s g á r a

előkészítek, tizujjas vakirásos mód
szerrel és egységes magyar gyorsírással

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

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

.V E N D É G  VA' R  Ő 
K E K S Z !



H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

A  fiSSéres vonatok
A fillére«! vonalok behozatalával az állam

vasutak jó üzletel, inkább lülán üzleli reklámot 
szerezlek, mig a közönség is felemelő és holtra 
fárasztó kirándulási, de inkább a fővárosba való 
felrándulási lehetőséget. Olyanok, akiknek más

különben eszükbe : e jutna az tií-izás. mert a 
ma is még elérj magas, rendes vasúti díjszabási 

megfizetni nem bírják, egy évbon eyy:;Zijr-kétszer 

felrándulnak Budapestre. iiíCgné/ni az ország 

fővárosát, n Duna királynőjét és ha másfelé ;s 
rendeznének filléres von loka t, elvileg filléres 

motorokat, úgy másfelé is eljutnának. Meri Ruda- 

pesí szépségei mindig szépek, mijeiig ódnak újai 
mindannyiunknak, de bizony szomorúan keli 

beváltanunk, hogy ami*.' majdnem mindenki is

meri Budapestet, addig a leglöbb embr-r még a 
szomszédos községet sem ismeri és országunk 

többi vidékei szinte teljesen ismeretlenek előtte. 
Az utazási kedv felélesztésére, az ország szép

ségeinek minél teljesebb megismerhelésére. n tu
ristaság és az idegenforgalom fellendítésére a 
legjobb eszközük az olcsó, filléres vonatok. Minél 
több és minél szélesebb programmá! indított 
filléres vonatokra van szükség, hogy minden 

magyar embernek lehetővé legyen téve nemcsak 
az utazgatás, de annak lehetősége is azáltal, 
hogy megismerje hazája sokfélefaj la szépségeit. 
A filléres vonaton pedig a gondtalan nap, a 
fáradságos pihenés, a sokféle táj és sokféle em
ber egybefolyó összhangja a közönség szivét és 
szemét nyitogalja. Rádöbbenti az u'azgatót arra 
a szomorú valóságra, hogy nagyon eltávolodtunk 
mindenben a természettől, eltávolodtunk egymás
tól és minden, ami emberi alkotás, sohasem 
nyújthatja azl jóságban, szépségben oly értékké! 
és bőségesen, mint a természet. Bekapcsolódni, 
visszakapcso'iódni a természetbe a városiasodás 
és elgépesedés idegromboló ideje után a filléres 
vonat tanít meg bennünket. Száguldó vonalon, 
kattogó kerekeken, a technika egyik csodáján 
eljutni az emberi alkotások gyönyörű szépségeibe, 
a fővárosi múzeumok, épületek, alkotások, szín
házak titokzatos világába, de eljutni a természet, 
még titokzatosabb és még csodásabb műhelyébe 
is, erdőkre, mezőkre, hegytetőkre, kicsiny falvakba, 
nagy folyó és tópartokra, a filléres-gyors köny- 
nyiti meg ő földi halandónak. A négy fal között 
élő modern embernek kell, nagyon kell a pihe
nés, a felszabadulás, a változás és ezt legtisz
tábban e természet nyújtja ideg és lelki pihentető 
orvosságul. A természet a mi legjobb orvosunk 
és gyógyszerünk és a nyári kirándulás testünket- 
lelkünket erősiti, fiatalítja, acélozza. Látásunkat 
bővíti, szépérzetünkel fejleszti a még nem ismert 
tájak, földi alkotások megismerése és a folyton 
előre haladó modern embernek szinte heti szük
ségletévé válik a hétvégi kirándulás, a levegőn 
való élés, mint ahogy szükségletté vált a könyv, 
a színház, a zene, a rádió is. Dolgozni büszkén, 
örömmel, de örömmel elfogadni és megkeresni 
a pihenés, az okos pihenés örömeit ez a mo
dern ember célja és kizárólag beosztásunktól és 
lelki kívánalmainktól függ, hogy mennyire akar
juk ezeket beváltani. Az erős akarat sok min
denre képes és ha a filléres vonat is segítségünkre 
jön ebben, fogadjuk el ezt a jótéteményt és hasz
náljuk ki azt javunkra, tesiünk-lelkünk felemelé
sére. Törődjünk többet önmagunkkal; hiszen a 
legtöbbször másokkal úgy sem törődhetünk. Igye
kezzünk életünket széppé, testünket-lelkünket 
egészségessé tenni. A természet törvényei az 
egészséges életre tanítanak. Vegyük észre az 
egészséget akkor, amikor részesei vagyunk ennek 
a nagy földi értéknek és óvjuk meg azt testünk 
erősítésével, óvásával, edzésével. Mert a beteg
ség már fél halál és a legtöbb ember is csak 
akkor tudja értékelni az egészséget, amikor mar 
az elhagyta. Kérjünk filléres vonalokat minél 
többet, minél löbbfelé, hogy a természetbe mind
jobban bekapcsolódva tegyük hasznossá szabad 
vasárnapjainkat és akkor, ha a vasárnap igazi 
ünnep és felemelő élmény, sokkal szebbé válik 
a hétköznap szürkesége, a munka egyhangúsága 

Ismerjük meg országunkat, országunk embe

reit és legfőképen Önmagunkat és ha ez minél 

teljesebb lesz, úgy mindig több és megelégedet- 

lebb ember lesz a magyar földön is.

I R O D A L O M

Könyv- és folyóiratszemle
Mindenségbe kiáltok.

Majzik Márton versei.

Máj zik Máilon « föld gyermeke, kiből a 

magyarság fájdalmai, a vidéki ezer bajok versekben 

vclü,nc‘\ ki. talán a legszorgalmasabb és leg- 

termé Menyebb vr?r$i:'ó c:'en a vidéken, lóvénként 

! jeienr.?k r.’.eg versíüzeloi. amik ogy tevékeny 

| lelkű, jó^zivü és m indm  külső hálást a reagáló 

íiatairnib-r Utísőjóm á!érzeti niegiálásail tükrözik. 

Mü-m rv.ond'i.t a mos! megjelent „Mindenségbe 

kiáiíok* emui vfisköietéb.'n : >

En py. ismert !len próféta 

Lei Ken; me! a világot járom 

És keresztel hordoz a lelkem 

Csodás isteni golgotákon.

• Költészete egyszerű, könnyen érlhető formában, 

szavakkal ömlik a versekbe. Evek óta figyeljük 

munkásságát és örömmel látjuk előrehaladását. 

Bár még rimeiése, riímizáiása, formai készsége 

kívánni valókat hagy hátra, sok versén érződik 

még a gyártás szaga, de tehetsége elvitathatatlan 

és ha sokat tanul, forgatja, tanulmányozza 

klasszikus és modern költőink diszes sorát, akkor 

a tanulmányok során a kiforrottság tisztasága is 

előjön majd és versei költeményekké válnak.

* Új amerikai almafajták. Amerikában néhány
éve új téli almafajtákat telepítenek. A Jonathán 
és társai, amelyeket minálunk legjobb almának 
tartanak, az amerikaiak elölt mar értékét vesz
tették. A külloldipiacokon pedig versenyképeseknek 
keli lennünk. Vigyázzunk, nehogy úgy járjunk, 
mint a Saszla és egyéb szőlőinkkel, melyeket az 
Afus Ali és társai kiszorítanak a külföldi piacokról. 
Krről és még számos érdekes aktuális szakkér
désről ir „A Magyar Gyümölcs** legújabb száma 
melyből lapunkra hivatkozással ingyen mutatvány
számot küld a kiadóhivatal : Budapest, IV.,
Gerlóczy ucca 1 l.

* A gyümölcsös telepítéséről, a jó gyümölcsfa
oltványról és annak helyes ültetéséről ir a Növény- 
védelem és Kertészet legújabb száma. Cikkeket 
közöl még a gyümölcs egy új eltartási módjáról, 
a legjobb málnafajláról, az őszibarackfa met
széséről, a kajszibarackfa termesztésről, a filléres 
madárvédelemről stb. A szines műmellékletet is 
közlő két szaklapból a „Növényvédelem** kiadó- 
hivatala (Budapest, V., Földmivelésügyi Minisz
térium) díjtalanul küld a Szarvasi Közlönyre való 
hivatkozással egy alkalommal mutatványszámot.

* Új korszak kezdődött száz év előtt Anglia 
és a világ történetében. Akkor lépett trónra 
Viktória, aki szentesítette és és megszilárdította 
az angol világbirodalmat s egyéniségének páratlan 
súlyával egy egész korszak történetét és világ- 
szemléletét alakította ki. Erről a csodálatos 
asszonyról, polgári erények által hatalmasra 
nőtt uralkodóról ir pompás jellemző, elmés és 
mély cikkeket Márai Sándor az Uj Idők legújabb 
számában. Értékében és érdekességében méltón 
sorakozik a cikk mellé Zsigray Julianna, Székely 
Tibor, Barabás Gyula és Nagy Majos elbeszélése, 
valamint Fodor Gyula cikke a hatvanéves 
Dohnányi Ernőről. Doros Ferenc érdekes riportja 
Herczeg Ferenc világhírű művének a Kék róká
nak berlini diadaláról teszi teljessé a szépirodalmi 
részt. Díjtalan mutatványszámot bárkinek küld 
a kiadóhivatal, Budapest, Andrássy út 16. Elő

fizetési dija negyedére 6 pengő 40 fillér, egyes 
szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor 
könyvkereskedőnél Szarvason.

* Az Én Ujságom-Tündérvásár. Egy rozoga 
bárka történetét irta meg Kosáryné Réz Lola 
Az Én Ujságom-Tündérvásár számára. Fiúk, 

f lányok hogyan veszik birtokukba s hogyan folyik 
rajta a játék. Díjtalan mutatványszámot kívá
natra bárkinek küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI., Andrássy út 16. Előfizetési dij negyedévre 
ajándékkönyvvel együtt 2 pengő.

* Nyári versenypályázatot hirdetett a Magyar 
Lányok, Tutsek Anna népszerű ifjúsági lapja. 
Az új számban közlik az eredményt s a nyer
tesek verseit. Altai Margit és Beczássy Judit 
regényei, Egri Irén, T. Hollósy Márta, Pálföldi 
Margit elbeszélései, dr. Abonyi Arany, Vajda 
Pál és Pogány Elza cikkei ölbey Irén és Lakos 
Eta versei teszik az új számot teljessé az ötletes 
nyelvleckeoldallal s a többi népszerű rovattal 
együtt. Díjtalan mutatványszámot kívánatra bár
kinek küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andrássy út 16. Előfizetési dij negyedévre 4 
pengő.

A Magyarság kliring-akciójának tagjai

Az alábbi cégek a Magyarság kliring- 
szelvényeít a feltüntetett %  arányában kész
pénz gyanánt fogadják el. Vásároljon az 
alábbi cégeknél a Magyarság kliring-szelvé
nyeinek felhasználásával, hogy megtakarít
hassa előfizetési diját.

Angol űriszabó Gyurcsik Mihály, Deák 
Ferenc-utca 87. 5 °/o.

Hentes és mészáros Frcska Gyula, Deák 
és Haviér Dani-utca sarok, csak készpénzfi
zetésnél 3 %.

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, 
Nagy Sándor, Horthy Miklós-út 9. tankönyvek
kivételével 5%>.

Női szabó László Emma, Szent István 
út 169., 5 °/o.

Villamossági, rádiószerelés és kerék
párok : Stefáni Mihály, Árpád-bazár 5., 5 °/«.

Vas- és háztartási cikkek : Bárány 
Béla, Kossuth-tér 48. szám, durva áruk ki
vételével 2 °/o.

Gumibélyegzők
megrendelhetők

NAGY SÁ N D O R  papirkereskedésében.



— Elhalasztott mükedvelö-elöadás. A HONSz 

szarvasi csoportja által november 7-ére ter
vezet műkedvelő-élőadás megtartását no- 
vembér 14-éré halasztották el.

— Segély. A vármegye törvényhatósági 

bizottsága Sžtancšik György szarvasi Iákosnak 

elhullott lova pótlására 50 pengő segélyt 

szavazott még.

x A HANGYA Szövetkezét a töjás- 
vásárlást megkezdte.

— H áziasszonyok ! Nem kerül pénzbe, mégi 

á legjobb tésztareceptekét megkapja, ha rhég 

ma kéri a DR. OETKER FÉLE világhírű 

FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET melyet bár
kinek ingyen megküld a gyár: DR. OETKER 
A. Budapest, Vili. Conti ulca 25.

—  Bármilyen könyvre, kottára vari szükségé 
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TELEFON : 16.

tv * * * * ***** *****

F i z e s s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a  legszebb magyar képesfolyóiratra.

Irodalom, képzőművészei, szinház, zene, 

film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 

világesemények valóságos élő lükre a 
Franklin-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: RÉVAY J Ó Z S E F  
Kiadja: a Fránkl in-Társulat

írják a legkiválóbb magyar irók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságírók; illusztrálják a 
légjobb rajzoló- és fényképezőművészek.

Évi előfizetés 8‘40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala, Szarvas, I.( Horthy Miklós út 9. sz.

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

deti bolti áron. TELEFON : 16.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

Hirdetmény.

Értesíti az Elöljáróság a község lakosságát,hogy a

gőz- és kádfürdőt
folyó évi október hó 9-től üzembehelyezi.

A gőz- és meleg kádíürdőt helenkénl három 
napon át tarlják üzemben és pedig minden hé
ten szombaton, vasárnap és hétfőn.

A fürdő rend és fürdöhasznólali dijak további 
rendelkezésig a következőkben állapittatik meg :

Szombaton délelőtt 7—12 óráig férfiak részére,
(i délután 1-5 tt nők

délután 6-9 férfiak „
Vasárnap délelőtt 7— 12 férfiak

délután 1—5 f9 nők
délután 5-7 ti nők
délután 7-9 » férfiak

Hétfőn délelőtt 7— 12 férfiak
délután 1-5 n nők

,, délután 6-9 férfiak

Gőzfürdő használati dija személyenként 60 ff
10 szelvényből álló bérlet 4 pengő.

Vasárnap délután 5—7-íg és 7—9-ig tömeg- 
fürdés 26 fillér használati díj melleit a Szegé
nyebb sorsú lakosság részére.

Kád hasinélati dij egy személyre 80 fillér, 
pótjegy minden személy után 26 fillér. 10 szel
vényből állő bériéi 6 pengő.

Szarvas, 1937. évi október1 hó.
élo u á ró sá g .

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél íeszünk igazán jól, kiszolgálva, 
KOPSTE1N Bútorház Békéscsaba, Andrássy 
Üt 25.

—  Filléres-gyors Budapestre. Vasárnap 

Filléres-gydrsdf indított a MÁV Szárvasról 

Budapestre. ígéri sokan utazták Budapest 
megtekintésére és rokonaik meglátogatására. 

Visszafelé jövet nagy késéssel jött meg a 
kiránduló vonat, ami az egész napos buda
pesti fütkát'özás után nágyon megtörte az 
utasokat. Á Vajda Péter gimnázium 50 tanu
lója is réssztvétt a budapesti úlon tanáraik 

vezetése melleit.

—  Mecjszúrta vita közben. Omalyek Mihály 

és Jankovics Mátyás kondorosi lakosok va
sárnap este az egyik kocsmában összeszó

lalkoztak. Vita hevében Jankovics kést rántott 

elő és mellbeszurta Omalyeket, akit azután a 
csabai kórházba szállítóiak és ott gyógyke- 
zelésalá vették. A bicskázás ügyben a csend

őrség megindította a vizsgálatott.

x A HANGYA Szövetkezet a tojás

vásárlást megkezdte.

— Elvesztették mukásigazotványaikat. Molnár 

Mihály szarvasi lakos cselédkönyvét, Vig 

Lajos öcsödi és Fazekas Imre békésszent- 
andrási lakosok munkásigazolványaikat isme

retlen helyen és módon elvesztették. A el

vesztett igazolványokat semmisnek jelentették 

ki.

—  Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben október 22—-28-ig a következő bejegy

zések történtek. Születtek : Schönvald Kálmán 

és Kőnig Maargit fia halvaszületeti, Szebe- 
gyinszki György és Kovács Judit-Julia leánya 

Mária-Judit, Litavecz Mihály és Antal Anna 

leánya Anna, Rózenberg Gyula és Lőwy 

Erzsébet leánya Judit, Uhljár Pál és Borgulya 

Katalin leánya Anna. Vrga Pál és Bógyis 
Zsuzsanna fia Pál, Konyecsni Mihály és 

Janecskó Erzsébet fia Mihály, Skorka Pál 

és Osztás Judit leánya Mária, Barna Jó

zsef és Medvegy Karolin fia József Há

zasságot kötöttek : Povázsai János Göncző 

Irmával, Nagy Szklenár János Krajcsi Judittal, 

Szénászki István Krajcsi Erzsébettel, Kasik 

Pál Medvegy Katalinnal, Sovány János 

Petykó Judital, Rovány György Tusjak Má

riával, Hrivnák Pál Tusjak Erzsébettel, 

Szeljak András Bagyin Zsuzsannával, Bobvos 

Mihály Litauszky Annával, Sznyida János 

Molnár Judittal, Zvada Márton Bankó Er
zsébettel. Elhaltak: Majernyik Istváh 75# 

Arnóczki Mihály 7 éves korukban.

INGYEN KAPJA
Ha  k é r i,

MOST HÉGJELENT

100 OLDALAS
ILLUSZTRÁLT KÉPES NAGY 

ÁftJÉGYZÉKÜNKEÍ

Nyomtatványok

ízléses és csinos
kivitelben
a Szarvasi Közlöny

könyvnyomdájában

készülnek!
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—  Méhészbál Békésszentandráson. Abékés- 

szentadrási Méhész Kör vasárnap jólsikerült 

méhészbált rendezett.

—  Félt az operálástól, felakasztotta magát.
Majernyik István szarvasi 75 éves tanyai 
lakos mér régébben betegeskedett. Hozzá
tartozói orvosi tanácsra a gyulai kórházba 

akarlák beszállítani, hogy ott megoperálják. 
Az idős ember semmiképpen sem akart 

Gyulára menni, nagyon félt az operációtól 
és emiatt azután az utazás napjának reggelén 

korán felkelt és a tanya kamrájában fel
akasztotta magát. Amikor rátaláltak, már 

halott volt.

■■■IM II M

Értesítés.
Érlesitjük a n. é. közönséget, hogy

a Szarvasi „HANGYA14 
Fogyasztási és Értékesítő 

Szövetkezet
üzletét szeptember hó 1-én a Machan- 

Véle házban, II. kér., 39. sz. alatt (a 
gőzfürdővel szemben) megnyitotta. 

Raktáron tart:

Csemege-, fűszer-, festék-, üvegárut, táblá- 

íiveg-, porcellán-, zománcedény-, vas-, bör- 

és röíösárukat. Tűzifát és szenet.

Vásárol tojást és hizottsertéseket 

Kérjük az igen tisztelt tagok szives 

pártfogását. A z  Igazgatóság*



Tengeri után búza
Irta : Tólh Lajos mezőgazdasági kamarai titkár.

A tengeri mint tudjuk & búzának kifeje
zetten rossz előveleménye és mégis nagyon sok 
búzát veinek kukorica után, mert nem minden 
gazda tudja a vetésforgót úgy összeállítani« hogy 
összes búzáját neki kedvező elővetemény után 
következtesse és sok esetben kénytelen a gazda 
tengeri után is búzát vetni.

Régebben azért (ártották a tengerit a búza 
rosszelöveleményének.mert későn kerül le a földről, 
utánna tehát későn lehet a búzát is vetni. Ezért 
ajánlották a búza előveteményének a rövid 
tenyészidejű, augusztus végén, szeptember kö
zepéig beérő tengerifaj tékát, hogy utánuk legyen 
idő a talajt búza alá jól előkészíteni és idejében 
lehessen vetni. Azomban ez se bizonyult kie
légítőnek és tovább kutattak a helyes eljárás 
után, mely lehetővé teszi tengeri után is a búza 
kielégítő terméshozamát.

Legutóbb dr. Kreybig Lajos m. kir. főgeo
lógus arra a megállapításra jutott, hogy a kuko
rica azért rossz előveteménye a búzának, mert 
a kukorica letakaritása után csakhamar ellepik 
a korhadási baktériumok és hamarosan meg
indul a gyökérmaradványok korhadási folyamata. 
A kukorica rostos gyökerei azonban sok szén
hidrátot és kevés nitrogént tartalmaznak, ennek 
következtében az erjedési folyamathoz szükséges 
nitrogént a talaj baktériumok a talajból vonják el. 
Ennek folytán kukorica után az őszi és tavaszi 
hónapokban, amig a tarlómaradványok korha- 
dása tart, a talajban valósággal nitrogén hiány 
áll be és emiatt nem tud a búza kifogástalanul 
fejlődni még akkor sem, ha a talajt egyébként 
gondosan megmiveltük és gondos gazdához illően 
a talajt még külön elláttuk foszforsaztartalmú 
műtrágyával is. Maga az egyoldalú foszforsav- 
trágyázás tulajdonképen elősegíti a talaj baktériu
mok erjesztési tevékenységét, de ez egyúttal

fokozottabban igénybe veszi a talaj nitrogénjé
nek is a legnagyobb részét.

Ezek a vizsgálódások arra az eredményre 
vezettek, hogy a tengeri után a búza csak abban 
az esetben sikerülhet, ha foszfortartalmú mű
trágya mellett nitrogén műtrágyát is adunk alája, 
amire ezidöszerint a péti só a legalkalmasabb. 
A kukorica ulán következő búza alá tehát fel
tétlenül kát. holdanként 120—150 kg szuper-
foszfáton kivül 60—100 kg péti sót is adni. A 
szüperfoszfátot legjobb velés előtt adni, a péti sót 
pedig inkább tavasszal adjuk fejtrágyaként. de 
adhatjuk a péti só felét ősszel, felét pedig tavasszal.

Ebben az irányban különben Westsik Vil
mos mezőgazdasági kamarai szaktanár végzett 
beható kísérleteket, melyek beszédesen igazolják, 
hogy tengeri után is lehet őszi búzát sikeresen 
termeszteni. Az általa beállított kísérleteknél is 
a tengeri után vetett búza terméshozamát a szu
perfoszfát egymagában nem fokozla kielégítő mó
don, ellenben a péti só hozzáadásával az elmúlt 
évben beállított két kísérlet egyikénél kát. holdra 
203 kg, a másiknál 266 kg szemtermés többlet 
mutatkozott a trágyázatlan parcellákkal szemben. 
A trágyázatlan parcellák 6 6 6  és 528 kg szem
termést adtak egy kai. holdra átszámítva.

MEGHÍVÓ
A szarvasi vadásztársaság meglévő 

tagjait 1937 évi november hó 7-én tartandó 
felszámolásra meghívom.

Tárgysorozat:

1. A vadásztársaság felszámolása.
2. A megmaradt összegnek hovaforditása. 
Szarvas 1937 október 28.

Sztrehovszky Mihály
alelnök.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 6554—1937. ikt. sz. 

HIRDETMÉNY.

A járási főszolgabíró 78— 1937. számú rendeletében 
foglalttik alapján felhívja az elöljáróság Szarvas nagy
község lakosságát az alábbi tűzrendészeti szabályok 
pontos betartására: Lakóházak padlására általában csak 
160 cm magasságig szabad rakározni s akkor is csak 
bútorok, a háztartásban nélkülözhetetlen és éghetetlen 
vagy nehezen gyulladó tárgyak helyezhetők cl. Papir, 
szövet, bőr, toll stb. csak szorosra fűzött zárt tömbben, 
lángbiztos csomagolásban tárolható s úgy. hogy a 
raktározás módja a könnyű hozzáférést ne akadályozza. 
Ezek figyelembevétele mellett e község lakóházainak 

.Összes padlásai legkésőbb 1937. évi december hó 31-ig 
lomtalanitandék. Tetőfedő anyagul a község belterületén 
nádat, szalmát fazsindelyt, vagy más könnyen gyúló 
és éghető anyagot az építkezésnél felhasználni tilos sőt 
az épületnek ily anyaggal való javítása is csak a tető 
felénél kisebb terjedelemben engedélyezhető, de minden 
esetben csak a tűzrendészeti szakértő meghallgatása 
után. A használatban lévő kémények, kürtők és füst
levezető csöveket állandóan tisztán kell tartani, a nem 
használt füstcső nyílását bárminő gyúlékony anyaggal 
belömni nem szabad. Uj épületek építése, illetve a régiek 
javítása esetén továbbra is a 180.000—1936. B. M. sz. 
rendeletben foglaltak szolgálnak irányadóul. Külön fel
hívja az elöljáróság az építtetők illetve a javítók figyelmét 
a 160.000— 1936. P. M. sz. rendeletben biztosított tata- 
rozési és átalakítási kedvezményekre.

Fentiek be nem tartása kihágást képez, melyet a  
törvény szigorúan büntet.

Szarvas 1937. évi április hó 24-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
Búza . . ■ 1950-----
Tengeri m. új . . 1180 -  12-

csöves . . 7 5 0 -----
14 80 -  15-

Zab . . . 14'50 -  14 Ö0
Lucerna . . . .160 -  —200'-
Tökmag . . . . 24’----2450

P U B L I K Á C I Ó

Krupli, lengeriszár eladó II., 327. — Nád eladó
1... 293.. r— M&cózugban dinnyeföld eladó 111., 225. — 
Birsalma eladó I., 102. — 6 hold föld eladó, ÍV., 260-
— Tehén, kőrisfa eladó, II.. 349. — Ház eladó, iV.r 
621. — 4 hold föld eladó, II., 442. — Tengeriszár. törek 
eladó. 1., 160.-E ladó IV.. 135. ház— Ház eladó, IV., 601. 
Egy hold föld eladó, V.P 323. — Erparton ház eladó.
11., 509. — 3 hold föld tanyával eladó, IV.r 168. — 
Dinyeföld eladó, 1M 374. — Tanyást keres, II., 61. — 
Tehén eladó, II., 262. — Ház eladó, 11., 482. -  Ten
geriszár és szalma eladó, Hl., 192. — 8 hold föld el
adó, 1., 18. — 8 hold föld tanyával eladó, IV-, 334. — 
Tenyást keres II. 377. — Tengeriszár eladó, III.' 436-
-  Föld eladó, III., 90. — Tehén eladó, II., 243. Ta
nyást keres, IV.. 161. — Here eladó IV., 133.

APRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy Miklós 

út 9. szám.

. Eladó zöldpázsit 755. sz ház. Érdeklődni 
lehet ugyanott.

. Temető alatti dinnyeföld 144 négyszögöl 
eladó. Érdeklődni lehet II., 442.

. Keresek feles-földet 70—100 holdig, őszi
vetést átveszek, esetleg bérbe veszek. Cim
a kiadóban.____________________

. Bútorozott szoba azonnal kiadó I., 57.

. Özv. Kovács Imrénének I., kér. 106. sz. 
alatt , egy ötszobás, (üzlet-helyiségekkel) egy 
kétszobás háza eladó.

. Egy gyermekhégedű eladó. Cim a kiadóban.

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

. I. kerület 482. számú ház jutányosán eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

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

MÁVAUT MÁVAUT 

J r  Autóbuszmenetrend V
w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Q *

Érvényes 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig. 

űcsöd—Szarvas—Békéscsaba—Gyula
*

5*6 ind. Öcsöd érk. 1530
6bo ind. Szarvas „Árpád“-szálló érk. I466

648 1 Csabacsüd f 1487
714 W Kondoros T 14«
8<s érk. Békéscsaba 1• 1320
8“ érk. Gyula ind. 1 2 io

Menetjegy Kondorosra P 
Menettértijegy * P

1*60, Békéscsabára P 
2’40, ,, P

3*40, Gyulára 
550. „

4* 10- 
6*50.

Békéscsaba—Gyula

8 20 1 2 45 ind. Békéscsaba „Csaba"-szélló érk. 106B 1310
gtu j 3io £rk Gyula városháza ind. ÍO20 1240

Menetjegy P 1*10, menettértijegy P 1 '90.

Szarvas—Öcsöd—Knnszentmárton

— 1 2 86 1 310 1 5 oo 1810 19io ind. Szarvas érk.
— 1 2 *° 132115o& 18io 19ie ind. Békésszentandrás ind.
516 1310 13“ 15bo 18« 19*> ind. Öcsöd ind.
5 «o 1 3 S0 1427 £rk £rk £rk £rk Kunszentmárton ind.

Menetjegy Bszentandrásra P 0*50, Öcsödre P 1*30. Kunszentmártonba P 2*— 
Menettértijegy #t P 0’80, „ P 2‘20, „ P 3*20

Kunszentmárton—Lakytelek

625 7 35 8 «  1625
616 726 8sö J6 IG 
565 706 810 1561

640 745 1527

4% 13“ ind. Kunszentmárton érk. 7 « Ifi"
5” I 420 1 Csépa | 6 60 15“
5“ 14“ érk. Lakytelek ind. 6» 15“

Menetjegy Csápéra P 1*40, Lakytelekre P 2'20.
Menettérlijegy „ P 2'20. „ P 3 30.

Kanszentmárlon—Tiszakürt
*
5®*

*
1424 ind. Kunszentmárton pályaudvar érk. 6 48 15®

540 14!l ind. Kunszentmárton főtér érk. 6sb 1526
601 14*« érk. Tiszakürt ind. glO 14&»

Menetjegy Tiszakürtre P 1*30. Menettértijegy P 2*—. 

* Csak hétköznap közi. + Csak vasárnap és ünnepnap közi


