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Nemzeti és gazdasági életünk alap-
ja a mezőgazdaság. Ez a foglalkozás 
az, mely 5 és fél millió, embernek ad 
közvetlenül megélhetést s ez táplálja 
élelmiszer termelésével közvetve az 
égész országot. A gazdatársadalom a 
legnagyobb fogyasztója az iparnak, 
melynek munkájához szintén a mező-
gazdaság szolgálta Íja a legnagyobb 
tömegű nyersanyagot Ez a társada-
lom adja a legértékesebb s legmeg-
bízhatóbb katonát s ez viseli ma tul-
nyomórészben az állami s más köz-
életi intézmények fenntartási köllségeit. 

A gazdatársadalom a nagy jelen-
tősége dacára mégis azt tapasztaljuk, 
hogy a gazdatömegek küzdenek ma 
a legnagyobb bajokkal, a legsúlyosabb 
akadályokkal. Mindenekelőtt agrárel-
lenes egész hitelrendszerünk, és an-
nak működése. Még mindig egészség-
telen az ország birtokmegoszlása, egy-
oldalú és rendszertelen a növényter-
melése, fejletlen CG csekély számú az 
állattenyésztése; a mezőgazdasági ter-
mények értékesítése szervezetlen és 
bizonytalan, a birtokok jövedelme 
aránylag csekély, közismert a kisgazda-
tömegek lenézettsége, eieseltsége s 
fejletlen, elhanyagolt annak szakokta-
tása. Ezek mellett még legnagyobb 
része annyira el van adósodva, hogy 
az örvény elnyelésétől jóformán már 
alig menthető meg. 

Ha a gazdatársadalom ily nagy 
jelentősége mellett mégis oly nagy 
bajokkal küzd felmerül az a kérdés 
vájjon mellőzöttségének nem maga-e 
az okozója s sorsa sok tekintetben 
nem megérdemelt sors-e? 

Ha gondolkozunk e kérdésen rá-
jövünk, hogy bizony sok tekintetben 
mégérdemelt a sorsa. 

Megérdemelt, mert nem tud ösz-
szefogott szervezet erőt kifejteni. Ha 
van is gazdaköre, szövetkezete, vagy 
gazdasági egyesülete, a tagok egyré-
sze nem sokat törődik annak munká-
jával, rendszerint közönnyel nézi fel-
tolakodott ál vezetői működését, akik 
a legtöbbször becsapják s a kört, szö-
vetkezetet vagy egyesületet saját, önös 
céljaikra használják fel. 

Megérdemelt a sorsa, mert politi-
kai téren sem képes egységet szám-

arányához méltó hatalmas szervezetet 
és fellépést tanúsítani. Pedig a gazda-
sági szervezet és a politikai szervezet 
nemcsak, hogy nem ellentétes de egy-
mást kiegészítő, egymással szervesen 
összefüggő, egymást feltételező rea-
litások. 

Megérdemelt a sorsa, mert nem 
sokat törődik a saját nevelésével s 
közönnyel nézi, hogy az ő pénzén 
mások művelődjenek, míg ő szegény 
és tudatlan marad. 

Megérdemelt, mert mind a terme-
lés, mind az értékesítés terén elmu-
lasztotta meglenni a korszerű átala-
kításokat. Pedig ezekre a gazdálkodás 
sikeressége és eredményessége érde-
kében kiváltképen nagy szükség lett 
volna. 

Végül megérdemelt a sorsa, mert 
csak jajveszékelni, panaszkodni tud, 
azonban bajai gyógyítására, leküzdé-
sére sem kellő munkát sem kellő gon-
dot nem tud fordítani. 

S ha néha akad is egy-egy őri-
zetlen vezető, aki átlátva a bajokat, 
megjelölve a javulás útját, segítségül 
hivja a gazdákat, a legtöbbször kese-

rűen kell tapasztalnia, hogy a sereg 
gyáván meglapulva nézi, ezáltal medd / ; 

küzdelmeit. 
Talán soh'sem érnénk a végére 

a mult hibái felsorolásának, ha foly-
tatni akarnók. Célunk itt azonban más. 
Megállapítása annak, hogy a gazda-
társadalom súlyos válságban van s 
hogy külső segítség nincs — csupán 
az önsegély, az önerő, Elcsüggedni 
azonban nem szabad, még mindig 
nem késő, még végveszélyben is akad-
hatnak pillanatok — de csak pillana-
tok — melyek rövid tartama alatt az 
egész gazdajövendő megmenthető. A 
végső pillanat itt van s juttassa eszébe 
a gazdatársadalomnak állam fenntar-
tói, történelmi szerepét, hazánk agrár 
jellegéi s ezen történelmi osztály jogait 
és kötelezettségeit magával és nem-
zetével szemben. Ha eddig gyámkod-
tak felelte, legye azután önálló ; éb-
redjen öntudatra s vegye kezébe sorsa 
vezetését. Ébredjen fel a gazdatársa-
dalom s határozza meg jövő sorsát 
erős akarattal a második ezredév 
biztosítása érdekében. <z) 

T T ® ® 

A velencei éjszakák káprázatos hangu-
latát varázsolta lelkünk elé a Szarvas Fürdő-
város Propagandabizottság vasárnapi Körös-
estje. Városunk ez alkalommal talán első 
izben gyönyörködhetett vizének : a Körösnek 
éjszakai csodaszép panorámájában. A lam-
piónokkal kecsesen díszített csónakok és 
bárkák végeláthatatlan sora a SzESz (Szarvasi 
Első Szabadfürdő) „Muskát l i já tól a „Fé-
szekben, „Pihenőin , „Lubickoló"-n, „Mária-
l a k i o n és „Tulipánlak-11 on át egészen a 
gazdasági tanintézet kertészetéig, sőt a Pepi-
kertig, mesébe illő, az Ezeregyéjszaka roman-
tikáját megvalósító képet kölcsönzött az egy-
kor vadnádasokkal szegélyezett, ma pedig 
már Ízléses, művészi fürdőházakkal ékesített 
Körösünknek. Egy órára gyermekkori álma-
ink elevenedtek meg és akár a pariról él-
veztük a vizén uszó színes fénypontok szá-
zait, akár tevőlegesen magunk is részvet-
tünk ebben az elandalító vízi felvonulásban, 
Felejthetetlen élményt jelentett mindenki ré-
szére ez a szivünket a tündérregék illúziójá-
val megkapó gyönyörűséges est, melynek 
gondolatát a propaganda bizottság lelkes 
elnöke, a jövő Szarvas-fürdőváros álmodója 
hívta életre. Ha aztán mindehez hozzá-
vesszük a rakéták és röppentyűk vakitó 

Ara 10 fillér. 

fényjátékát, melyek ügyes kezű, művészi 
ízlésű mestere Rótli Béla fényképész volt, 
akkor igazat kell adnunk egyik itt tartózko-
dott vendégünknek, aki szerint maguk az 
itthonmaradt szarvasiak és azok az idegenek, 
vendégeink, akik ez éjszakán városunkban 
tartózkodtak, egy csöppet se sajnálják, hogy 
nem lehetlek részesei az egyidejűleg Pesten 
rendezett Duna-estnek. Ez a Körös-est min-
den reklámnál többet ért és hatalmas pro-
pagandát jelentett Szarvas idegenforgalmának. 

HaSáiosvégü kocsi£e!£orshi!ás 
Janurik János csépeltető gazda tanyá-

járól hazafelé indultak szombaton a részesek. 
Számszerint hatan ültek az egyik kocsira 
s a gazda bérese lett a kocsis. Krsnyák 
János décsi laposi tanyáján áthaladtukban 
a béres a lovak közé csapolt s meg akarta 
előzni az előttük haladó, szintén daloló, vi-
dám munkásokkal és munkásnőkkel telt ko-
csit. Azonban a Krsnyákék kulágasa melletti 
agyagdombon a kocsi egyensúlyát vesztette, 
s felfordult. Borzalmas sikolyba fult a dal s 
a látvány rettenetes volt. Majd mindnyájan 
súlyosan sebesültek, azonban legsúlyosabban 
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a 29 éves özv. Gazdik Istvánné, kinek öt 
bordája tört össze s válságos állapotban ke-
rült a mentőautóba, amelyben Gyulára való 
menetközben még a szarvasi határban meg-
halt. Gazdiknét három kis árva siratja. 

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország" 
Frontharcosak tábortüze az ÉIő;Körös partján 

a gazol, tanintézetben 
Városunknak e heti szenzációja annak 

a két kalocsai, egyszeiü parasztasszonynak 
a művészi, kézi falfestményei, rnellyekkel e két 
istenadta őstehetség a helybeli gazdasági 
tanintézet ifjúsági éttermét felékesítette. E 
festmények a magyar alkotó erőnek, a ma-
gyar népben rejlő ősi tehetségnek, a magyar 
föld szülöttje művészi hajlamainak kézzel-
fogható bizonyítékai. Négy nap óta csodájára 
jár a város e festményeknek, melyek nem sab-
lon utján, ugyanannak a mintának egyhan-
gúan megismételt másolásával, hanem tel-
jesen szabadkézzel, eredeti elgondolással, a 
népies, bájos magyar motívumok naiv alkal-
mazásával, mindennemű minta, vagy idegen 
rajz felhasználása nélkül készültek. A néző 
nem győzi bámulni, hogy a népnek ez egy-
szerű asszonyai az ecsetet mily rátermett-
séggel és biztossággal kezelik, a színeknek 
keverését mily mesteri módon végzik. Özv. 
Tamás Sándorné és Vén J'ózsefné ez a két 
kalocsai parasztasszony, akik méltán meg-
érdemlik, hogy müvüket a szarvasi közönség 
megtekintse. 

háhorusáaa 
Lestyán J á n o s g a z d á t a s z o m s z é d 

Bankó e sa íád n é g y tagja 
bácskákkai halálra szurkálta 
Kegyetlen bosszúból elkövetett gyilkos-

ság izgalma tartja lekötve a szomszéd Kon-
doros község minden lakosának a figyelmét. 
A gyilkosság áldozata Lestyán János 40 éves 
szorgalmas és visszavonultan élő földműves 
gazda, ki a falu lakói közt békés egyet-
értésben fért meg. Haragosa és régi ellen-
sége csupán a szomszéd Bankó család volt, 
mely állandóan kereste a két udvar közti 
ellentétel.A háborúság kitörésére egy jelenték-
telen eset szolgáltatott alkalmat. Szombaton 
Lestyán János pásztora sírva panaszolta el, 
hogy őt a Bankóék bérese minden ok nélkül 
elverte. Gazdája felháborodva az eseten 
felelősségre vonta a bérest és annak kezére 
vágott. Egy perc sem telt bele és már oü-
termett Bankó gazda és annak három tagba-
szakadt fia. Mind a négyen rávetették ma-
gukat Lestyánra és rövid szóváltás után 
durvább erőszakra is sor került. Lestyán 
lát 

va, hogy ez egyenlőtlen erőmérkőzés ró 
nézve csak kudarccal végződhet, menekülni 
próbált, de a négy szomszéd nekidühödve 
és bosszútól lihegve utóiérte a menekülőt. 
A harcba most már a bicskák is beleszóltak 
és ezek egyike Lestyán szivét járta át, ki 
néhány perc múlva el is vérzett. Az áldo-
zatra vérbefagyva a járókelők találták rá, 
mig a gyilkosokat a csendőrség tartóz-
tatta le. 

Hirdessen a 
Szarvasi Újságban! 

Feledhetetlen élményben volt részük 
azoknak, akik augusztus 19-én, szombat 
délután vagy este elvetődtek, vagy tervsze-
rű leg elmentek Halásztelekre. 

Már a kora délutáni órákban ugy fes-
tett az Élő-Körös mindkét partja, mint egy 
szines, nyüzsgő cserkésztábor. Apró tábor-
tüzek, Tündöklő, szalonnasütő, kacagó kis 
csoportok. Ismerkedések. A túlsó oldalon 
egy egy fatorony, rajta a büszkén lenge-
dező nemzeti lobogó. Asztalok, padok. Trén-
kocsik. Szárazfákat pengető füstösök. Vezény-
szavak repkedése. Bemutatkozások. A mező-
túriak impozáns csoportban érkeznek. Vezető-
ségükből jelen vannak: Vitéz Zsilinszky. 
Viíéz Ireghy, Viíéz Dönyő, dr Sóvágó, dr 
Istvánffy stb. 

A szarvasiak közül ott látjuk hozzá-
tartozóikkal együtt: Farkas Antal Jánost, 
Deim Jánost, Baán Bélát, dr Kilyén Istvánt, 
Viíéz Nemes Gyulát, Borgulya Pált, Vitéz 
Zerinváryt, Vitéz Tepliczky Jánost stb. 

Napszálltával mindkét oldalon egy-egy 
hatal mas tábortűz szórja szikráit a pusztai 
égbolt felé, A csillagok élénkebben kezdenek 
ragyogni. A hangulat megcsendesedik . . , 

Vacsora közben dr Sóvágó, a mező-
túriak csodálatos szavú szónoka emelkedik 
fel, hogy magávalragadó, virágos és i22ó 
szavakkal tegyen hitet a frontharcos csoport 
az integer Magyarország mellett. 

A szarvasiak részéről Vitéz Zerinváry 
válaszol röviden, lelkesen. 

Felszabadulnak a lelkek, felujjonganak 
az ajkak. 

Testvéreknek érezzük magunkat mind-
annyian. Tömörülünk. Velünk vannak a ma-
gyar puszták derék, napsütötte nomád fiai, 
a pásztorok és gulyások is. 

Együtt énekeljük a tárogató mellett: 
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!..," 

A hangulatos, feledhetlen szép tábor-
tűz éjjel két órakor ért véget, ragyogó kedvű 
i á n r i ifán 

Jamlioree tapasztalatok 
Irta : Krón Ferenc 

ötvenhárom nemzet választott fiai kö-
zött hömpölygött az árvalányhajas magyar 
cserkészíömeg. Mindenfelé figyel, éber, int, 
mutat, kézzel-lábbal beszél a magyarfiu, 
csakhogy házi gazdatisztjének tökéletesen 
megfeleljen. Nem rokon, hanem baráí, más-
honnan jött és mégis idevaló, másnyelven 
beszélő és mégis megérti az olyan elszige-
telten álló magyar cserkészt. A bábeli nyelv-
zavarból magyar vezényszavak hangzanak fel, 
s amint az útszélre húzódnak vendégeink, 
mindnek megakad a szeme a menetelő, min-
dig vidám magyar cserkészeken. A flegma-
tikus angolok, az örökké jegyző és rajzoló 
dánok, a tanulékony svájciak, a vidám len-
gyelek és osztrákok mind elismerték, hogv 
a nagy találékonyságon és csinosságon tö-
rekvő rnagvar cserkészek nemcsak mint házi-
gazdák, hanem mint követendő példaképek 
is elsőhelyen állanak. 

A kocsiúton kilenc-tíz nemzet fiai ösz-
szefogódzva valami érihetetlen zűrzavaros 
nyelv kíséretében ujjong, egyet lehet csak 
megérteni mozdulatukból, hogy jóbarátok 
lettek a fiuk, akiknek apjuk még ezelőtt egy 
másfél évtizeddel egymást ölték és gyűlölték. 
Egy szebb és jobb világ vágya sugárzott le 
a fehér és hke te arcokról, a vágyhoz kap-
csolódott azaz erős elhatározás is, hogy ezt 
a feltalált kicsi nemzetet az ismeretlenség 
sűrű ködéből. Balhiedelmek oszlottak szét, 
amiről a hollandusok és finnek élénk tanú-
bizonyságot tettek azzal, hogy elismerték azt, 
hogy nem ismerték teljesen a magyarságot, 
az éves propaganda után a valóság igazán 
most tárult fel előttük. Tőzsgyökeres szerb 
testvéreink, akikkel többizben elbeszélgettem, 
nagyon sajnálják, hogy a politika útját állja 

a két nemzet ifjúságában feléledt őszinte 
barátságának. 

A kölcsönös meghívások, nem mellék-
gondolatoktól hemzsegő hazug társadalmi 
formák és szokások, hanem megnyilatkozása 
ama honszerelemnek, amely a mások ha-
záját nem ismerő testvérekkel megakarja 
ismertetni nemzetüket és saját hazájuk szép-
ségeit. Mi eléjük tártuk hazánk szépségeit, 
ők ezután akarnak bennünket meglepni a 
saját földjükön. Rengeteg pénz került forga-
lomba, de mindaz elenyésző csekély érzékű, 
ama nagy lelki sikerekhez képest, amelyeket 
a magyar cserkészet a maga javára köny-
velhet e l 

Csatát nyertünk fegyver nélkül, pásztor-
tüzet gyujtottunk, amelynek lángjára ezentúl 
éberen kell figyelni. A tiszta lángra nem si-
került sem nedves, füstölgő fát rakni, sem 
vizzel eloiíani. 

Hiába remélték innen is, onnan is, hogy 
a magyar fájdajom panaszszava gyűlöletben 
keres utal magának. A fájdalom nyoma se 
látszott az arcokon s kiknek apái legtöbbet 
vétettek ellenünk, azoknak fiait kitüntető me-
leg szeretettel fogadtuk. A két hét elegendő 
volt arra, hogy megnyissa a szemeket és 
beszédessé tegye a nemzetek jövendőjét, 
azt az ifjúságok amely Gödöllőn egymást 
megszerette és barátságot kötött. 

Gystla villanyeröre 
berendezett 

Szarvason : női díszkézimunkák, csipke, 
kézimunkafüggönyök, nyári férfi felső-
ruhák és egyéb mosható ruhanemüek 
jutányos áron elfogadíatnak. 

Tisztelettel: Simon Gyüla. 

kávéház- és é t te rmében minden este Dobrav Zoli 
cigányprímás és z e n e k a r a hangversenyez . 
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S a szamai 
Valamelyik régi f rancia bohózatban fordult 

elő ez a párbeszéd: 
— Rémületes az, hogy mennyi buta em-

ber van a világon. 
— Még hozzá mindig eggyel több, mint 

gondoljuk! — mondja rá a másik. 
* 

Az egyik délvidéki városkában a törvény-
széken sajtópert tárgyaltak mostanában. Ezzel 
kapcsolatban jutottak eszünkbe a fenti sorok. A 
megszállott területen állandó szórakozás ez, mert 
az ottani népek ugy tépik, marják egymást, hogy 
csupa gyönyörűség azt nézni. Már most az egyik 
lap azt irta, egyik számában; 

— Van X városban egy tanügyi férfiú, 
aki széngyene a pedagógiának, mert hozzá fog-
ható szamarat még nem látót a világ. 

Mi történik az ilyen esetben ? Az emberek 
találgatják hogy kire vonatkozhat a finom cél-
zás, elévődnek rajta az asztaltársaságban a napi 
sörözésnél, aztán elfelejtik az egészet. Nem ugy 
történt azonban X városban, mert olvasva a 
megállapítást mélységesen felhördült a tanfel-
ügyelő. 

— Hallatlan komiszság, igy még senki se 
mert a becsületembe gázolni. 

S hordozta körül a cikket, mint égő fáklyát 
— Olvasd csak el I Igaz-e, hogy rám 

vonatkozik ? 
Volt aki igyekezett lebeszélni a sértődölt-

ségről, azonban szűkebb baráti köre, minden jó 
ismerőse neki adott igazat. 

— Gyalázat ilyet kiírni. Én nem hagy-
nám annyiban ! 

A tanfelügyelő a jó barátoknak hitt s meg-
indította a sajtópert. 

— Tanuk egész légióját jelentettem bé, 
hogy a támadás rám vonatkozik. 

A szerző tagadta a személyazonosságot, 
de a tanfelügyelő követelte a bizonyítás elrende-
lését, aminek a bíróság eleget is tett, elnapolva 
a tárgyalást. 

* 

Ezek szerint az igazság szolgáltatásban 
egész újszerű esetről van sző, mely esetleg pre-
cedensül szolgálhat a további joggyakorlatban is. 

— Az a világ szamara én vagyok — 
mondja majd a panaszos. 

— Szó sincs róla — igy a vádlott. 
— Engedelmet, bizonyítani tudom, hogy 

csakis rámvonatkozhatik. 
Azfán bizonzitja. Jönnek a tanuk s eskü 

alatt vallanak.-

— A z o n n a ! rdísmerünfe a tanfelügyelőre. 
* 

Már most milesz a büntető tanács dolga, 
illetve helyzete ? Ha annyi kifogástalan gentle 
mann igazolja, hogy a legnagyobb szamár a 

összes régi á raka t ! 
Megjöttek az uj kerékpár- és alkatrészek leszállított árai. 
kpárJaviíássnáS csak kizárólag az anyagértékel számolom fel, 
beszere íés t é s jav í tást dí j ta lanul e s s k ö z l ö m . 

ÍSKÍÍrél ÉsffiW 

tanfelügyelő, megállapitja-e a becsületsértést, 
vagy felmenti az újságírót azon az örök életű 
alapon, hogy igazai irt. 

Határozottan nagy probléma, akárcsak a 
másik — hogy már a szakmában maradjunk: 

— Iia megöregszik a szamár, nagyobb 
szamár lesz-e, vagy mértékben és minőségben 
kisebb azon az alapon, hogy a kor tapaszfa-
lattal és tudással jár. 

. . . a k i teheti, ne adja el búzáját, mert 
később jobb, magasabb árak j ö n n e k . . . 
mondotta Kállay miniszter a mult héten. 
Helyes. Ezt írjuk, kiabáljuk már hetek óta. 
De — bocsánatot kérünk — ezt irni, kiabáni, 
nyilatkozni csak nekünk illik. A földmüvelés-
ügyi miniszter urnák tennie kellene róla, 
hogy a gazdának ne legyen muszáj eladni 
búzáját már most olcsó áron, amikor végre 
jó termés és emberségesebb árak v m n a k 
vannak előtte. Tenni kellene valamit. De hol 
marad a tett? Vegyes érzelmekkel olvastuk 
rendeletét, hogy a gazdák ezután búzában 
fizethetik adóhátralékaikat — a napiáron. 
Miért n napiáron ? Ma egyszer a kormány-
nak a buza árára nézve véleményadásra 
legilletékesebb tagja a földművelésügyi 
miniszter ur annyira meg van győződve 
a buza árának emelkedéséről, hogy ezt 
nyilatkozatban is hangsúlyozza, nagy felelős-
séget vállalva a gazdákkal szemben, mi az 
oka annak, hogy az állam napiáron veszi 
át az adóbuzát? Csak nem akar az állam 
tovább nyerészkedni a befizetett búzával ? 
Ez lehetetlen, s az állam részére erkölcsi 
okok miatt igen rossz üzlet lenne? Nem 
volna célszerűbb, szociálisabb alkalmazni 
azt a megoldást, hogy az állam feljegyezné 
mennyi búzát vett át az adó fedezésére s 
amikor magasabb aron eladja a beraktáro-
zott búzát, visszafizetni az árunyereséget az 
illető gazdáknak? Próbálja meg a magas 
kormány igy megoldani a kérdést", általános 
megelégedést fog kiváltani ezirányu műkö-
dése egész biztosan. (Z) 

Minden magyar ember érezheti egyrészt 
azt, hogy ma már olyan államnak a tagja, 
amely ezeréves múltjához méltó hivatást fog 
teljesíteni a jövőben is a Duna medencéjében, 
de érezheti másrészt azt is, hogy a magyar 
ügy igazán a természeti törvények ellenáll-
hatatlan erejével emelkedik • az európai 
horizont fölé. GÖMBÖS GYULA 

. Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va-
sárnap délutáni szolgálatot augusztus hónap-
ban ifjú Géczy Dezső gyógyszertára végzi. 

Evangélikus i s t en t i sz te le t Vasárnap az 
ótemplomban tót, 10 órától magyar, az új-
templomban tótnyelvü istentisztelet. 

Róm. kat istentisztelet Vasárnap délelőtt 
fél 9 órakor kismise, 10 órakor énekes nagy-
mise, Hétköznapokon fél 8-kor, szombaton 
és vasárnap délután 6 órakor litánia. 

Református istentisztelet. Vasárnap dél-
előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Árvaház 
dísztermében. Kondoroson pedig minden hó 
első vasárnapján délelőtt. 

S z a b a d s á g r a ment az alispán. Márki Barna 
dr. Békésvármegye alispánja szerdán egy 
hetes szabadságra ment. Szabadságát Füzes-
gyarmaton tölti. 

Nyugdíjazás. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Saskó Sámuel helybeli gimnáziumi 
tanárt, helyettesigazgatót szeptember 1-től 36 
évi szolgálata után nyugalomba helyezte. 
Nevezett tanár tehát ezidőtől kezdve a gim-
názium munkájában nem vesz részt. Tanár-
társai, az intézet felügyelobizoltsága és tanuló-
sága a szeptember 15-i tanévmegnyitó ünne-
pély keretei között búcsúzik el az iskola 
volt érdemes tanárától. A tanévnyitó ünne-
pélyre ezúton is meghívja az intézet igaz-
gatósága a szülőket, az iskola barátait, az 
érdeklődőket és a búcsúzó tanár volt tanít-
ványait. 

Evangélikus egyház i skolabizot t ságának 
ülése. A szarvasi ev. egyház iskolabizottsága 
legutóbb megtartott ülésén az ezüstszőlői 
iskolánál alkalmazandó segédtanítói állásra 
a következő oki. tanítókat jelölte: Matusik 
Julianna, Janowsky Margit, Hanó János, 
Terhes Mihály és Sztruhár Jánost. 

w w w w w w w 

A S z a r v a s i Takare 
Á r ú - és T t á r a 

1 

Telefonszám 

5 * vagy 1 5 . 

r m e o y r 
mindennemű terményt, minden mennyiségben mérsékelt dijak mellett elfogad tárolásra. 

A táróit árura előnyös fe l tételek mellett kölcsönt folyósít. 

Bővebb felvilágosítás szerezhető a Takarékpénztárnál, vagy a helyszínen. 

1 

1 
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2. oldal. SZARVASI UJSAG 1933. augusztus 13. 

A 
rendezése 

A pénzintézetek vezetői a napokban 
értekezletet tartanak a gazdaadósságok ren-
dezéséről. Az értekezlet dönt a rövidlejáratú 
kölcsönöknek hosszúlejáratú kölcsönökre 
való átalakításáról és záloglevelekkel való 
visszafizetéséről. A kormány tervezete szerint 
a bankoknak a hátralékok tekintélyes részét 
kell lörülniök, ha a gazda záros határidőn 
belül nagyobb összeget törleszt. A zálog-
levelek tekintetében a kormánynak az a 
kívánsága, hogy a záloglevelekkel való visz-
szafizetést tegyék lehetővé a bankok annál 
is inkább, mert hiszen maguk is a külföldi 
valuták árcsere folytán nagyobb mennyiséget 
vásároltak össze olcsó áron és csak jogos, 
hogy az ekként jelentkező árkülönbözetből 
a gazdák is részesüljenek. 

Nem oszt többé segélyeket 
a vármegye 

A vármegyei ebadóalap hosszú éveken 
keresztül az a csaknem kimérhetetlen forrása 
volt a vármegyének, amelyből kulturális és 
társadalmi célokat szolgáló egyesületeket tá-
mogatott, valamint különböző segélyezési 
célokra kisebb-nagyobb összegeket meg-
szavazott. 

Ezeket a segélyeket megszavazó köz-
gyűlési határozatokat eddig a belügyminiszter 
minden nehézség nélkül hagyta jóvá, azon-
ban utóbb jóváhagyását több izben meg-
tagadta, most pedig konkrét esetből kifolyó-
lag elrendelte, hogy a közegészségügyi eb-
adóalapot ezután a vármegyék kizárólag csak 
közegészségügyi célokra használhatják fe l 

Mindezekre figyelemmel a vármegye a 
további segélyezéseket kénytelen beszüntetni, 
sőt az ilyen kérelmeket nem is terjesztheti 
a közgyűlés elé, mert a miniszter fentemiitett 
rendeletével — még abban az esetben is, ha 
a közgyűlés a kért segélyösszeget meg is 
szavazná — a határozat jóváhagyás végett 
való felterjesztésének útját vágta. 

Levente-hir. Szeptember elsejével a le-
venték nyári szabadsága megszűnik, s a 
rendes foglalkozások ismét megkezdődnek. 

Gyermekparalizis Gyomán. A vármegye 
főorvosi hivatalába jelentette a gyomai köz-
ségi orvos, hogy gyermekparalizis megbete-
gedés történt. A főorvosi hivatal azonnal 
megtette a szükséges intézkedéseket a beteg-
ség esetleges elterjedése ellen. Bár a para-
lizisnak most jön a „szezonja" reméljük a 
gondos elővigyázat útját fogja szegni. 

F R E C S K A - M O Z G Ó 
Szombaton és vasárnap ; 

A szezon legnagyobb szabású filmje: 

B u v á r h a j ó k e lőre 
(Mörgenrot). Élmények egy elsüllyedt buvár-
hajón. Kiegészítők, híradó. — Szerdán, Mil-
liók a holdban. 8 felv, vígjáték Siegfried Arno 
főszerepével és Pénz az utcán Hermann Thi-
mig* Georg Alexander és Hans Moser alakí-
t á sában . Előkészületben: Szerelmes ördög 
Ditha Parló és Heinrich Georg legizgalma-
sabb drámája szeptember 2—3-án. 

Turul SE—Szentesi MTK 6 : 3 . Egy bará t -
ságos mérkőzéssel indult meg a futball éle-
a nyári szünet után, a Turul abszolút fölénye 
e mérkőzésen kecsegtet arra nézve, hogy a 
mutatott jó forma bajnoki meccseken is győ-
zelmet hozhat, ha kijátsza azt a csapat. 

Tűzoltószövetség! közgyűlés ós verseny. 
Békés vármegye tűzoltó szövetsége, továbbá 
a vármegyei tűzoltószövetség segélyző pénz-
tára évi rendes közgyűlését szeptember 10-én 
tartja meg Gyulán. E napon lesz megtartva 
a kétévenként megrendezendő vármegyei 
tüzoltóverseny is, amelyen a járási versenyen 
első és második dijat nyert tüzoltócsapatok 
vesznek részt. A meghívók már elkészültek 
és szél is lettek küldve. Ezen a napon tartja 
a gyulai önkéntes tűzoltótestület ünnepélyes 
székházavaíását is. Ugyanis a tűzoltólaktanyát 
átépítették és kibővítették. 

Disznótorosvacsora a Koiulorosi-csárdában. 
Kondoros előkelősége a mult szombaton 
disznótorosvacsorát rendezett a Csárdában, 
s vacsora alatt a szarvasi, jólismert Gábor 
cigányzenekara nyújtott élvezetet a közön-
ség részére. Oncsik János énekszámaival a 
megszokott sikert aratta ezalkalommal is. 
A vendégek reggelig mulattak 

Kerti ünnepély. A kondorosi ifjúsági sport-
egylet augusztus 27-én a ligetben gazdag 
műsorral kerti ünnepélyt rendez, este pedig 
tánc a Csárdában. 

Gyilkosság kísérlete miatt letartóztatták. 
Juhász Sándor orosházi cipész vadházas-
ságban élt D. Horváth Etellel. A cipész az 
egyik éjjel baltával és késsel támadt vad-
házastársára, aki csak a véletlennek köszön-
hette, hogy életben maradt. A gyilkosság 
kísérletével vádolt cipészt a vizsgálóbíró 
kihallgatása után letartóztatták. 

Stefánia-közgyűlés. Az Országos Stefánia 
Szövetség szarvasi fiókja rendes évi köz-
gyűlését ez évi szeptember hó 6-ára hivía 
össze az intézet székházába (IL, Szent István 
király ut 213. szám). A közgyűlés tárgyso-
rozatán az elnöki megnyitón, az ügyvezető-
igazgató és vezető-főorvos évi jelentésén, a 
pénztáros előterjesztésén kivül, mint váro-
sunkat jelenleg leginkább érdeklő pont, sze-
repel a község tejakciójába való belekapcso-
lódás kérdése is. A közügyek iránt érdeklődő 
és azokért áldozatot hozni tudó közönséget 
ezúton hivja meg erre a gyűlésre a Stefánia 
vezetősége. 

Gyógyíthatatlan betegsége miatt felakasz-
tot ta magát egy gazdálkodó. Túri Bálint 79 
éves gyomai gazdálkodó régóta betegeskedő 
ember volt és hozzátartozói előtt gyakran 
hangoztatta, hogy megunta az életét és el-
pusztítja magát. Vasárnap este feltűnt hozzá-
tartozóinak, hogy szokatlanul szótlan, azon-
ban arra nem gondoltak, hogy öngyilkossági 
gondolatokkal foglalkozik. Este 10 óra után 
feküdtek le a tanyában. Turi Bálint a tor-
nácon vetett ágyat magának, s amikor hoz-
zátartozói elaludtak, kiment a fáskamrába 
és ott egy kötőfékre felakasztotta magát. 
Csak reggel találtak rá, amikor már régen 
halott volt. A csendőrség jelentésére a gyulai 
ügyészség elrendelte a holttest felboncolását. 

A „Balatoni Borhét"' programja. A Bala-
tonfüreden tartandó augusztus 27-.től szep-
tember 3-ig tervezett „Borhét" programja a 
következő: 1, A kulturvonatokkal érkező 
közönség ünnepélyes fogadtatása a pálya-
udvaron. 2, Bevonulás a fürdőtelepre. 3, Tíz 
órakor tábori mise a gyógytéren, ref. isten-
tisztelet a Kisfaludiszobor előtt. 4, A Borhét 
ünnepélyes megnyitása. 5, 11 órakor fürdés 
a strand fürdőben. 6, 12—2 óra között ebéd' 
(Halpaprikás, balatoni halászlé.) 7, Szüreti 
felvonulás magyar táncokkal Petrics P. cigány-
zenekara kíséretében. 8, Borkóstolás egész 
nap a parti sétányon felállított borsátrakban. 

Az ellenzéki kisgazdák naggyiilése. A füg-
getlen ellenzéki kisgazdapárt október 8-án 
országos naggyülést tart Békésen, ahova 
lejönnek a párt országgyűlési képviselői is. A 
tulajdonképpeni naggyülés délelőtt zajlik le, 
majd ebéd után a képviselők a vármegye 
nagyobb helyiségébe látogatnak el, ahol 
beszédeket mondanak. A gyűlés előkészüle-
tei javában folynak. 

Fölösleges kiadási tesz, ha 

vidéken rendeli meg, mert azt itt is 
megrendelheti i f j . KlSS kosárfonónál, 

rVVWYTYVWTVTVTJTV 
Értékes ajándékot 3 S 
készít, régi retikülök átalakítását, javitását 
olcsón V l é á l i c I l * M « í i o k l - tanítónő, 
vállalja » IIUIlíl iparmüvésznő. 
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vasárnaponként O N C S I K ^ 
J Á N O S m a g y a r nótákat ^ 
éneke! cigányzene mellett, 

Wigner Sándor. 

Óriási detonáció vetette szét a pengős árakat! 
Sztrehovszky-cégnél 
filléres áron szerezhetők be: kerékpárok, varró-

Irógép gépek, rádiók, villamoscikkek, csillárok. 
Kerékpár 
Rádió 
Villany 

Használt kerékpárt veszünk. 

V 
javitást szakszerűen, jótállással végzünk I 

— Segédmotor kö lc sönzés . 

/ 
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1933. augusztus 27. 
SZARVASI UJSAG 

Anyakönyvi hírek 
Születések: Pljesovszki Pál fia Pál 

Fulajtár Tamás fia György, Frankó István 
fia István, Lestyán György fia György. Ke-
penyes Mihály leánya Erzsébet, Pljesovszki 
György fia György, Paulik Mihály fia Mihály, 
Dologa János leánya Erzsébet, ifj Kituljak 
•Mihály fia Mihály, Szappanos Mihály fia 
György, János, ifj Mihálik János fia Jenő, 
János, 

Házasságot kötöttek ifj Komár János 
Krajcsovics Zsuzsannával, Melis György 
Sovány Ilonával. 

Halálozások : Vajgel Mihályné 62 éves 
ifj Magyar Pál 12 éves, Gyurkovics Anna í 
éves, özv, Brachna Andrásné 80 éves, 
Laluska András 66 éves, id. Darabos György 
79 éves, Szloszjar János 28 éves, özv. Gaz-
gyík Istvánne 29 éves, özv. Demeter Györgyné 
73 éves, Tóth István 84 éves, Maglóczki 
János 32 éves, Bakró Margit 48 éves. 

5. oldal. 

J Szarvas legkellemesebb és legolcsóbb szórakozó helve 

A a LIGET! V ÉGLŐ 

Megint megtalálták Attila kardját . Kis-
alsóvadászi felvidéki határmenti község kör-
nyékén a minap különös leletre bukkant egy 
pásztor. Amint a legelőn nyája után igyeke-
kezett, élestárgyba lépett, amely megsebesí-
tette, Kutatására nagy megdöbbenéssel hatal-
mas fringia került elő a földből, melyet a 
pásztor természetesen nagy hűhóval átadott 
-a községi bírónak. Eleinte arra gondoltak, hogy 
törökkorbeli fegyverre akadt a pásztor. Ké-
sőbb azonban megállapították, hogy a kard 
sokkal régebbi időből származik. A község-
ben azóta az a hir járja, hogy a pásztor 
megtalálta Attila kardját. 

Súlyos kimenetelű kocsrkarambol. Súlyos 
-szerencsétlenség történt augusztus hó 25-én, 
pénteken a hetipiacon. Délután 12 és egy 
óra között a gazdasági piacon haladt kocsi-
jával Tityi József gynlogpusztai lakos; eddig 
még ki nem derített okból a lovak elé sod-
ródott Csáki Jánosné Glemboczki Anna L, 
203. sz. szarvasi lakos, akit a kocsi elütöít 
s a lovak és a kocsi kerekei súlyosan meg-
sebesítettek. Csákiné mindkét lábán és ke-
zén nagyon súlyosan megsérült. Állapota 
az orvosi vizsgálat szerint igen súlyos. Meg-
indult a vizsgálat annak megaliapitására, hogy 
kit terhel a szerencsétlenségért a felelősség. 

K e r é k p á r b a i e s e t Kardos Lőrinc és Tóth 
Sándor öcsödi lakosok szombat délelőtt 10 
órakor elütötték Bobvos Mihályné Krakkó 
23. számú alatti 70 éves asszonyt. A baleset 
következtében az aggasszony sulvos belső 
sérüléseket szenvedeti. A. vigyázatlan kerék-
pározók ellen megindították az eljárást. 

Augusztus 31-ig é rvényes a régi boietta. 
A mull évben kibocsátott buzabolelták érvé-
nye augusztus 31-én lejár. Az augusztus 
ol-ike utáni időpontban a boletták érvényü-
ket veszítik és köztartozásokat lerovására 
sem használhatók fel. Addig azonban a 
boleitát adótartozások fizetésére fel lehet 
•használni. 

íVteíj aka r t ak lincselni egy gyermekroníó 
kunszentmár toni biztosítási ügynököt. A k u n -
szentmártoni csendőrség letartóztatta Száraz 
György biztosítási ügynököt, aki az elmúlt 
héten több kisgyermeket rontott meg. Az 
eset nagy felháborodást kelteti a községben. 
Amikor a csendőrök megbilincselve kisérték 
az uton az elvetemült embert, a község 
lakói közül többen felismerték, rárohantak 
és megakarták lincselni. A gyermekrontó 
biztosítási ügynököt az agyonveréstől alig 
-tudták megmenteni a csendőrök. 

Iskolai hir. A gimnáziumban a beirat-
kozások folytatólag szeptember 13. és 14-én 
lesznek reggel 9-től fél 12-ig és délután 3-tól 
5 óráig. A javitóvizsgálatok a VIII. o. tanu-
lók részére szeptember 2-án reggel 8-tól, az 
I—IV. o. tanulók részére szeptember 11-én, 
ugyancsak reggel 8-tól és az V„ Ví. és VII. 
o. tanulók részére szeptember 12-én szintén 
reggel 8 órától tartatnak meg a megfelelő 
osztálytermekben. A különbözeti és magán-
vizsgálatok Írásbeli része szeptember 11-én, 
szóbeli része szeptember 12-én tartalik meg! 
Az érettségi vizsgálatok írásbeli része szep-
tember 4., 5., 6. és 7-én, szóbeli része szep-
tember 8-án fog megtartatni. 

Kugliverseny. Vasárnap az Otthon ven-
déglő (Macek csárda) kuglistái 39 fával le-
győzték a honipályán az Ipartestület dobóit 
s így a jelenlegi eredmény 4 : 1 a Macek-
csárda javára. 

Szüreti bál. A községi faiskola és Er-
zsébet-liget alkalmazottai szeptember 9-én 
nagyszabású, jóiékonycélu szüreti bálát ren-
deznek az Erzsébet ligeti pavillonban, este 
7 orai kezdettel. Zenét a közkedvelt Falussy-
jazz szolgáltatja. 

Beiratkozás a kereskedelmi leányiskolába. 
A kereskedelmi iskola szeptember elején 
folytatni óhajtja működését. Az iskolába na-
ponként 9 és 10 óra között lehet beiratkozni 
a gimnázium igazgatói irodájában, szeptem-
ber 1-től 10-ig bezárólag. Ugyanezen időben 
ad felvilágosítást az igazgató az ezirányban 
érdeklődőknek. Az iskolai tandíj a jelentkező 
növendékéit számához lesz megállapítva. A 
tanítás ugy a gimnáziumban, mint a keres-
kedelmiben szeptember 15-én kezdődik. 

Altiszti é s kezelői á l lásokra hi rdet pályá-
zatot a MAV. Az államvasutak igazgatósága 
ÓM kezelői és altiszti kategóriákba tartozó 
állásokra pályázatot hirdetett a budapesti, 
debreceni, szegedi, pécsi, miskolci és szom-
bathelyi üzlet vezetőségeknél. Ezekre az állá-
sokra az igazolványosoknak és ha ilyenek 
nem pályáznának, a hadirokkantaknak, vélé-
zeknek és frontharcosoknak van elsőbbségi 
joguk. A részletes pályázati feltételeket, az 
állások minőségét, a velük egybekötött fize-
tést a Budapesti Közlönynek augusztus 8-án 
megjelent számában közölt pályázati hirdet-
mények tartalmazzák. 

Ser legavató ünnepély. A Szarvasi Dalkar 
szombaton, e hó 2ö-án este 7 órakor az 
Ipartestület helyiségében ünnepély keretében 
avatja fel az Országos Dalosversenyen nyert 
emlékserleget. Ugyanekkor kerülnek kiosz-
tásra a Dalkarnak 10 év óla működő tagjai 
részére készített díszoklevelek is. Az ünne-
pélyt közvacsora, majd tánc követi. A serleg-
avató estélyen megjelenik a X. daloskerület 
elnöke is : a szolnoki Vigh Endre, 

Diákmulatság. A Szarvason ídőzo tanuló-
ifjúság szeptember hó 2-án este az Erzsébet 
ligetben táncmulatságot rendez. Külön meg-
hívó nélkül ezúton is tisztelettel meghív 
mindenkit a rendezőbizottság. 

Eíöadás a rádióban Sza rvas ró l . Mult va-
sárnap a rádióban a földmivelésügyi minisz-
térium rádió előadássorozatában dr Gábos 
Dénes, a szarvasi gazdasági tanintézet tanára 
tartott előadást; A szarvasi gazdasági tan-
intézetet végzett gazdák munkássága cimmeh 
A pompásan felállított, megszerkesztett és 
kitűnően előadott propaganda előadás közsé-
günkben is teljes sikert és elismerést aratott. 

Az idők jelei. Kecskemétről je lent ik: A 
kecskeméti ügyészség fogházában két fogház-
őri állás üresedett meg. Az állásokra pályá-
zatot hirdetett. A határidő most járt le, amely 
érdekes eredménnyel járt. Mindössze 15-en 
pályáztak, akik közt azonban több érettségi-
zett ember sőt egy tartalékos főhadnagy is 
szerepel. 

Bocskay—GySC 3 : 3 (1:1). Barátságos 
mérkőzésen volt a Bocskay Gyomán s biz-
tató formában kezdte el az őszi szezont és 
csak a pártoskodó hazai biró akadályozta 
meg a jól megérdemelt győzelmet. Vasárnap 
reváns mérkőzést tart a Bocskay a GySC-vel 
Szarvason. ' 

Országosvásárok.Tiszaföldváron'és Füzes-
gyarmaton augusztus 27-én, Köröstarcsán 
szeptember 1. és 2-án, Csépán 3-án lesz az 
országosvásár. 

Isméi összeverekedtek a cigányok Öcsödön. 
Az öcsödiek lassan már megszokják a meg-
megismétlődő cigányverekedéseket. A napok-
ban ismét véres bicskapárbajt vivott három 
cigánylegény. Ez alkalommal családi jelenet-
nek tekinthető a bajvívás, mert testvérek 
Kolompár Károly, Antal, Kálmán, mérték 
össze erejüket és harci készültségüket. An-
nyira komolyan ment a csatározás, hogy 
Kolompár Károly szúrt és hasított sebeinek 
beköíözése jó idei munkát adott a községi 
orvosnak. 

Betör tek a mes te r szá l l á s ! templomba. 
Eddig ismeretlen lettesek a mesterszállási 
templom sekrestyéjének vasrácsát kifeszítet-
ték és benyomultak a templomba is. A sek-
restyében lévő perselyt feltörték és annak 
tartalmát mintegy 600 pengőt magukkal vit-
tek. A csendőrség erélyes nyomozást indított 
a templomfosztogatók kézrekerítéseérdekében. 
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Halá los s z e r e n c s é t l e n s é g . Dóczi József 
öcsödi gazda kocsiját a megvadult lovak el-
ragadták. A kocsin a gazda 3 és fél éves 
kisleánya egyedül tartózkodott, aki rémületé-
ben oly szerencsétlenül ugrott le a kocsiról, 
hogy koponyaalapi törést szenvedett és rövid 
idő múlva meghalt. 

•Molnár János IV., 107. számú háza eladó 
(azonnal beköltözhető). 

Buza 
Tengeri 
Árpa 
Zab . 

7*30 
5*20 

' 00 
5 00 

7'40 
5*50 
5'20 
5'00 

A kákái legeltető társulat folyó hó 9-én 
csőszt és pásztort fogad fel. Jel. a társulati 
pásztoroknál. 

Darabos Máiénak T. VII. 160. sz. alatt 
három fertály föld tanyával harmadába kiadó. 

Bárány Pál örök, IV. 344. sz. háza eladó. 
Szekretár Mihály és tsai kon dorosi hol-

dakon levő földjük eladó. Jel. III. 216. 
IV. ker. 479. sz. ház egészben vagy fele-

részben is eladó. Jel. T. V. 38. 
Sutyinszky Jánosnak nyisteken 6 hold 

föld tanyával eladó. Jel." T. II. 257. 
Özv. Janecskó Pálnénak Csabacsüdön 

5 hold földje tanyával haszonbérbe kiadó. 
Magyar Lajosnak Csabacsüdön minden-

féle takarmánya és 4 hold földje eladó vagy 
haszonbérbe kiadó. Jel. T. IV. 102. 

Schwarz Joachim tanyást keres. 
Özv. Podani Györgynének mótyóban 

1 hold földje eladó. Jel. IV. 253. 

Krajcsi Mihálynénak 8 hold földje ta-
nyával Halásztelken eladó vagy kiadó. T. IV. 

Vitális János füszerkereskedő házában 
levő biztosítási szakügynökség szakügyekben 
bárkinek felvilágosítással szolgál péntek és 
vasárnapokon. . 

Néhai Osztroluczki örök. körtés dűlői 6 
hold földjük eladó. Jel. IV. 119. 

Marozsi testv. ezüstszöllők előtti 32 hold 
földje eladó. Jel. IV. 227. 

Sinkovicz Györgynek egy kútágas és egy 
vetőgép éladó. Jel. T. III. 303/1. 

VII. ker. másfél hold föld eladó. Jel. 
T. VIII. 82. 

Kispusztán Kisszénás állomás mellett 
12 hold föld eladó. Jel. I., 478. 

Litauszki Jánosnak a herényi ut mellett 
22 hold földje haszonbérbe kiadó, esetleg 
felibe. T. V., 247. 

Janurik Jánosnak örményzugban 20 hold 
földje eladó. II., 125. 

Aki Tóniszálláson csősz vagy pásztor 
akar lenni, jelentkezzen Janurik János pénz-
tárosnál. 

Kiss Mihálynak- mindenféle takarmánya 
eladó, JeL IV. 10. 

Molnár Mihálynak 1 lánc földje házzal 
és külön ezüstszőlők előtt 2 hold földje 
eladó. Jel, T. III. 495, 

Szakács István IV. 3á6. sz. félháza 
eladó. 

Kómár Györgynek 5 hold földje Kákán 
eladó. Jel. II. 343. 

Batta Mihályné örök. L, 438. sz. háza 
eladó. 

Litauszki Andrásnének Sárgahegyesen 
levő 20 hold földje haszonbérbe vagy feliből kiadó. T, II. 269. 

Hegyesdülőben 46 hold föld haszon-
bérbe kiadó. Jel. Kondacs Pálnál II., 33. 

HA ELADNI, VENNI AKAR VA-
LAMIT. HA BÉRBEADÓ LAKÁSA, 
FÖLDJE, SZÓVAL BÁRMIFÉLE 
HIRDETNIVALÓJA VAN, KERES-
SE FEL A 

KIADÓHIVATALÁT, AHOL AZT 
NÉHÁNY FILLÉRÉRT LÉKÖZÖL-
TETHETI. A 

zarva 
AZ EGÉSZ SZARVASI JÁRÁSBAN 
KÖZKEDVELTSÉGNEK ÖRVEND 
ÉS FELTÉTLEN SIKERT ERED-
MÉNYEZ. 
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2 h. szántó eladó. Jel. II. 351. 
Palyó János I. 192. sz. háza eladó. 
Gulyás Pál I. 362 sz. háza és 3 és fél 

hold földje eladó. 
Osztroluczky Pál .V., 535 sz. háza és 

ó-temetó alatt 2 kenderföldje eladó. 
Sárkány Jánosnak 46 hold tanyával, 

külön 20 hold és Sárkánysoron fél fertály 
föld eladó. Jel. II, 146. 

özv. Kornidesz Jánosnénak nyulzugban 
3 hold földje több évre haszonbérbe kiadó. 
Jel. II., 164. 

Dr Kerényi orvos tanyást keres. 
Szappanosban 900 szögöl föld eladó. 

I. ker. 35/1. 
Tóth Pálnak 2 drb. eke és egy kocsi 

eladó. Jel. VI. 71. 
Garay Pál vaskereskedő kiárusítja üz-

letét, az áruk minden elfogadható áron el 
lesznek adva. 

Medvegy Györgynek Örményzugban 4 
hold földje haszonbérbe kiadó. Jel. ugyanott. 

Kondacs Pálnénak Nyulzugban 1 hold 
földje eladó. Jel. II. 390. 

Bobvos dűlőben 2 hold föld eladó,. 
Jel. T. III. 283. 

Borgulya Gábornénak egy kocsi eladó 
II. 373. sz. alatt. 

Özv. Petricz Jánosnénak birkái eladók. 
Jel. II. 501. 

Az endrődi ut melletti Novák-féle 24 
hold föld haszonbérbe kiadó. Jel. II. 52. 

Mravik Jánosnak I. 257 sz. háza eladó. 
Uhljar Jánosnak IV. 76 sz. háza elaeó. 
Pauiik Jánosnak István 5000 db. vályo-

got vetne feliből. Jel. T. IV. 19. 
Kasnyik örökösök mezőtúri határban 30 

hold földjük haszonbérbe kiadó. Jel. IV. 111. 
I. 47 sz. alatt alma kapható. 
IV. 477 sz. ház eladó, 
özv. Csasztvan Györgynének 4 hold 

legelőnek való hereföldje kiadó. Jel. II. 475. 
Fenyő László tanyást keres, jel. üzletben. 
Kloczka Mihály IV. 446. háza eladó. 
Csasztvan Jánosnak Nádas-dűlőben 8 

hold haszonbérbe kiadó. Jel. V. 282. 
Frankó György II. 478. háza eladó. Jel. 

V. 12. 
özv. Kisdombi Ferencné tiszaföldvári 

lakosnak hegyesdüllőben 6 hold földje haszon-
bérbe kiadó. Jel. I. 54. 

Krakkó 82 sz. ház és mangolban 142 
szögöl föld eladó. Jel. I. 244. 

Molnár János IV. 107 sz. háza eladó. 
Frecska Mihály tanyájára tanyást keres. 
Zuberecz Pálnak csababsüdön 5 hold 

földje eladó. Jel. IV. 140. 
Özv. Janurik Pálnénak kákán két paléta, 

toniszálláson fél, szőrhalmon fél paléta lege-
lői eladók, továbbá a macóban 2780 szögöl 
szőllő kisebb parcellákban is eladó. A szőllo 
területén lakóház is van. Jel. I. 113. vasár-
naponként. 

Csicsely Jánosnak Hatház alatti 450 
szögöl és Érpárt alatt 1 hold pótlékja eladó. 
Jel. II. 284. 

özv. Bertók Jánosné T. III. 207 sz. alatt 
10 hold földje haszonbérbe kiadó. 

Kugyela Györgynének 7 hold földje 
tanyával eladó, ugyanott gyékény és takar-
mány is kapható IV. 9. 

Felelős kiadó: Dr TOKAY LÁSZLÓ. 

Ny»niatoü a Szarvasi Közlöny Nyomda* és Lapkiadóval* 
lalai nyomdájában, I., Horihy Miklós ui 9. szám 
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