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4,700.000 magyar sorsa 
Jría; KorótEi Katona János orsz. gyul. képviselő. 

Ezt a néhány sort a külföldi ma-
gyarság sorsának szentelem, még pedig 
nem a megszállott területeken, hanem 
a messze külföldön, elhagyatottságban 
szenvedő magyarság ügyének. 

A megszállott területeken sínylődő 
magyarság helyzete napról-napra le-
hetetlenebb és ha van valami, ami 
csakugyan sürgeti a revíziót, ez a szo-
morú helyzet kétségtelenül egyre han-
gosabban, egyre nyomatékosabban 
követeli. 

Ami a nagy külföldön élő ma-
gyarok helyzetét illeti, ezeknek ügyé-
vel két szervezet, két egyesület foglal-
kozott ezelőtt. Az egyik voif a Szent 
László-Társulat, amely 1861-ben, a 
másik a Julián-egyesület, amely 1905-
ben alakult. Ez a két szervezet igye-
kezett egyrészt a magyarság vallási 
kapcsolatait fenntartani, másrészt igye-
kezett hazánk határain tul iskolákat 
és egyesületeket alapítani. Vegyük 
talán sorra ezeket és foglalkozzunk 
az ebben a szértszórtságban élő ma-
gyarság szomorú sorsával is. Mai gaz-
dasági lesujtottságunkban is kell, hogy 
foglalkoztasson bennünket a mi fajtánk 
problémája, különösen amikor nem-
régiben a magyar képviselőházban is 
elhangzott egy beszéd, amely meg-
mutatta, hogy más fajták mennyire 
ragaszkodnak a maguk kisebbségben 
lévő néprétegeihez. 

Elsősorban a csángókról kell be-
szélnünk. Bukovinában hét csángó 
falu van, amelynek lakossága körül-
belül 10 ezer ember. Ezek a csángók 
az osztrák uralom alatt jobb helyzet-
ben voltak, mint most. Amióta azon-
ban Románia alá került Bukovina, 
azóta helyzetük nagyon, de nagyon 
megromlott és ki vannak téve az el-
románosítás veszélyének. 

A Moldvában élő magyarok szá-
mát 100 ezerre teszik és ezek között 
a magyarok között egyetlen magyar 
származású pap teljesít szolgálatot, a 
többi pap idegen. Beszarábiában kö-
rülbelül 12 ezer magyar lakik. A ma-
gyar nemzeti társadalom talán nem is 
tud arról a megdöbbentő jelenségről, 
hogy a legnagyobb magyarlakta város 
Budapest után Bukarest, amelynek 
140 ezer magyar lelke van. Ez a 140 
ezer magyar ma szintén nagyon ne-
héz viszonyok között él, mert például 

a Szent István-Társulat Bukarestben 
lévő, körülbelül 8—900 ezer pengő ér-
tékű ingatlanának tulajdonjogát is vi-
tássá tette a román kormány. Bulgá-
riában is van néhány ezer magyar. 
Németországban körülbelül 18.000, 
Franciaországban kb. 70.000 magyar 
él. Az utóbbiak leginkább a Párizs 
körüli selyemgyárakban, a lille-oubaixi 
textilgyárakban vannak elhelyezve. 
Ezekről az utóbbi időkben már törté-
nik valamelyes gondoskodás. Belgium-
ban 8—10.000-re becsülik a magyar 
munkások számát. Algirban kb. 6000 
magyar él, Franciaországból szárma-
zott oda. Az EgyesültÁllamokö—7000-re 
teszik a magyarok számát. Hála Isten-
nek, elmondhatjuk,%ogy az Egyesült 
Államokban a magyarság aránylag a 
legjobban gondozott helyzetben van, 
bár azok, akik ott kint jártak, látják, 
hogy az elangolosodás — tagadhatat-
lan — feltétlenül be fog következni 
az ujabb generációban. 

Kanadában, kb. 80.000, Kaliforniá-
ban, Los-Angelesben 10.000, Braziliá-
ban 80.000, Argentínában 35.000, Kuba 
szigetén 5000 magyar él. 

Az adóhivatalok 
tervezi a 

A kormány megkezdte a közigazgatás 
gyökeres megreformálásának előkészületeit. 
Az uj ezirányu tervek leglényegesebb pontja 
az adóhivatalok megszüntetésének kérdése, 
amely már régóta napirenden van s az ille-
tékes tényezők előtt csak szociális gondok 
a tisztviselők elhelyezése késleltették a teljes 
megoldást. 

A tervezet szerint az adóügyeket meg-
osztanák a pénzügyigazgatóság és a közsé-
gek között s ugyanoda osztanák be az adó-
hivatalok személyzetét is. Az adó kivetése 
és behajtása a pénzügyi hatóságok közvet-
len utasításai alapján töriénnék. A körjegyző-
séget elsőfokú hatóságokká szerveznék át, 
ezzel kapcsolatban a közjegyzőségek szék-
helyén községi adóhivatalokat állítanának 
fel. Az adóügyi jegyzői állásokat nem fog-
ják betölteni, hanem azokat fokozatosan 
segédjegyzőkké fogják minősíteni. 

A tervezetet élénken vitatják, s eddig 
a felmerült tervvel szemben a legerősebb 
ellenérv az adóhivatalok tisztviselőinek el-
helyezése, ami bizony igen nagy nehézsé-
gekbe ütközne. 

Mindenesetre örömmel kell elkönyvelni, 
hogy a kormány foglalkozik az adóügyekkel, 

Ara 10 fillér. 

Itt vannak már most Horvál-Szla-
vonországban élő magyar testvéreink. 
A múltra visszatekintve lehetetlen arra 
nem gondolnunk, hogy vájjon a Ju-
lián-Egyesület és a Szent László-Tár-
sulat működésének, a kormányok tá-
mogatásával nem inkább arra kellett 
volna-e irányulnia, hogy horvát-szla-
voniai és a csángó magyarságot okos 
telepítési politikával az oláh-lakta hegy-
vidékekre, vagy az Alföldre telepítését, 
hogy a magyarság számára meg-
menthető legyen. A helyzet ma tehát 
az, hogy kb. három- és félmillió ma-
gyar él megszállott területen és kb. 
1,200.000 szerte a világban, úgyhogy 
a magyar ma egyike a világ legszét-
szórtabb nemzeteinek. 

Külügyminisztériumunkhoz fordu-
lok e kis cikkem befejezésével: igye-
kezzék anyagilag támogatni a Julián-
Egyesületet, továbbá az uj életnek 
induló Szent László-Társulatot, ame-
lyeket a magyar társadalomnak is fi-
gyelmébe, tettrekész jóakaratába aján-
lunk, hogy szétszórtságban élő ma-
gyar testvéreinket lelkileg is, nyelvileg 
is mentsék meg a magyarság számára. 

megszüntetését 
kormány 
hacsak az adóközigazgatás oldalán is. Re-
mélni szeretnők, hogy e kérdés sikeres meg-
oldása esetén el fog következni végre az 
adórendszer egyszerűsítése és észszerüsi-
tése is. 

Az iparosok harca 
a kontárok ellen 

A gazdasági válság elmélyülése mellett 
sőt mondhatni azzal arányban egyre nagyobb 
s leküzdhetetlennek látszó veszedelmet jelen-
tenek minden iparágra az utóbbi rendkívül 
elszaporodott kontárok. A budapesti ipartes-
tületek ujabban elhatározták, hogy felveszik 
a kíméletlen küzdelmet a kontárok ellen s 
e törekvésükben a hatóságok is a legmesz-
szabbmenő támogatást Ígérték. Az egyes 
szakmák létérdeküknek tekintik a kontárok-
tól való megszabadulást s ezért a legnagyobb 
áldozatoktól sem riadnak vissza, hogy ezt a 
jogosulatlan, tisztességtelen versenyeszközt 
az ipar érdekében kiküszöböljék. A külön-
böző ipartestületek e törekvésük eredmé-
nyessége érdekében elhatározták, hogy kon-
tárüldözői állásokat létesítsenek. Elsőnek a 
budapesti villanyszerelők és műszerészek al-
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kalmaztak ilyen kontárüldözőt egy tisztviselő 
személyében s mint értesülünk,, sikerrel, A 
műszerészek példáját a többi szakma is kö-
veti s rövidesen minden iparágban működni 
fog a hivatásos kontárüldöző, aki minden, 
kontárkodás! esetben megindítja a büntető' 
eljárást a jogosulatlan iparüzők ellen. 

Nem volna Szarvason is célszerű a 
kontárüldöző állások megszervezése? 

Nemesített buza vetőmagot 
kaphaínak a gazdák 

A m. kir, földmüvelésügyi miniszter, a 
m. kir. növénytermelési hivatal utján, az 
egységes búzatermelés érdekében, a folyó 
év őszén nemesitett buza vetőmaghoz akarja 
juttatni a gazdaközönséget oly módon, hogy 
a gazdáknak nemesitett buza vetőmagot adta 
cserébe. 

A csere oly módon történne, hogy a 
kis- és nagygazda közönség nemesitett vető-
mag buza igénylését a községi elöljáróság-
nál folyó hó végéig bejelenti, a községi elöl-
járóság a bejelentőkről és a bejelentési 
mennyiségről kimutatást készít s azt a vár-
megyei m. kir. gazdasági felügyelőséghez 
beterjeszteni. 

A vármegyei m. kir. gazdasági felügye-
lőség ezen kimutatás aiabján a buza vető-
mag szaporító telepről kiutalja. A csere tár-
gyát képezi a Székács-féle 1055. és a Bán-
kuti 1201. számú nemesitett buza után-
termése. 

Minden 100 kg nemesitett búzáért az 
igénylő gazdaközönség 115 kg szokvány mi-
nőségi búzát tartozik adni a vetőmagot sza-
porító telepnek, illetve gazdaságnak. 

Iparosok részére 
szegénységi bizonyítvány 

kiadása 
A mai súlyos gazdasági viszonyok kö-

zepette igen gyakran fordul elő, hogy a mun-
kátlanul álló elszegényedett iparosok meg-
betegedés esetén, anyagiak hiányában nem 
tudnak orvosi kezelést, gyógyszert vagy kór-
házi ellátást igénybe venni, viszont mint 
önálló iparüzők szegénységi bizonyítványt 
nem kaphatnak, amelynek alapján ingyen 
gyógyellátást nyerhetnének. Ezen sajnálatos 
állapotok közepette az ipari és kereskedelmi 
érdekképviseletek azzal az előterjesztéssel 
éltek a minisztériumhoz, hogy a jövedelem 
és vagyonadót nem fizető, valamint a for-
galmiadó alól is mentesített, tehát kétségkívül 
vagyontalan, szegény önálló iparosoknak is 
adassék a jövőben szegénységi bizonyítvány. 
A minisztérium most a kamarához intézett 
leiratában megállapította, hogy a szegény-
jogon való betegellátás igényjogosultságának 
megállapításánál, adatok szolgáltatására kö-
telezett községeknek, városoknak módja 
van arra, hogy a fennálló jogszabályok alap-
ján is méltányosságot gyakoroljon adott 
esetben jövedelem- és vagyonadót nem fi-
zető, forgalmi adó alól mentesített iparosok-
nak és családtagjainak igényjogosultságát 
megállapítsa. Erre azonban az illető önkor-
mányzati közületeket a minisztérium nem 
utasíthatja, mert ezek határozatai ellen foko-
zatos felebbvitelnek van helye. 

Ahogy bennünket szeretnek . - . 
Nagyon kedves költői levelet hozott a posta Szarvasra Miklós Vitéznek, lapunk 

munkatársának. 
A budapesti regősök üíjártukban végtelenül megszerették Szarvast és a műértő 

és hálás szarvasi közönséget. A baráti kapcsolatot Miklós Vitéz is élénken fenntartotta s 
ennek kedves és beszédes bizonyítékát képezi az országhirü és népszerű „Lantos Ferkó"-
nak szép és mély költői levele, melyet alább közlünk teljes terjedelmében. 

Ejnye-ejnye Miklós Vitéz ! 
Nem is tudtam Rólad, 
Hogy Te ilyen mély érzéssel 
Forgatod a tollat! 
Ám a Had sem rosszabbul! 

, Elhiheted nékem ; 
Páternek a Filiusa 
Konkurense lészen ! 

Eloloastam négy versetek 
A B. H. hírlapban, 
Meghallgattam novelládat 
Itt a • rádióban, 
Es biz Isten, Te vagy mostan 
Annak okozója, 
Hogy a gépet bárhogy verem 
Rím cseng ki alóla! 

Lásd már most, mit elkövettél! 
En mosom kezemet! 
Most pedig a tárgyra! — Lássuk 
Három hangszeredet! 
Legszebb hangszer a negyedik : 
Az szívednek húrja, 
Azon zokog, tudom titkon 
Lelked honfibúja. 

Ezüstkürtös, dallos multad : 
Csodaszép emlékek. 
Zúgó-zengő tárogató : 
A jelened néked. 
Csöndes, tiszta tilinkóhang: 
Az a jövő-ének, 
Csak a lantom feledted el! 
Majd adok én néked / 

Budapest, 1933< évi augusztus hó 7. 

Lám a fiad megbecsülte 
Pörgető szerszámom /. 
Akad olyan kritikus is. 
Ki ezt tartja számon / 
Éppen azért gondoltam, hogy 
Nem hagyhatom magam, 
S vasárnap a rádióból 
Zeng Hozzád a szavam! 

Zeng és zúg, mint elzárt visszhang 
A tihanyi fokon, 
Majd harsona szavával kél 
Át a Balatonon, 
Erdély bércin, hegyen-vizen, 
Hol magyarok várnak, 
Kik megértik üzenetét 
Szótalan szavának. 

Mert bizony én édes Komám 
Kibabráltam Véled! 
Tárogatón üzenek én 
Szarvasra tinéktek! 
Azt izenem, hogy az Isten 
Áldása kisérjen, 
S tilinkódnak tiszta hangja 
Soká ne kisértsen. 

Mert ebadta! — a kedvedért 
Azt is megtanuljam. ? 
Ráérsz arra velem együtt, 
Hagyjuk csak a sutban I 
Ám végtére befejezem 
Rimes kesergésem, 
Mindnyájatok tartsa Isten 
Boldog egészségben. 

LANTOS FERENC. 

Hatalmas tűzvész 
Csongrádon 

A közelmúlt napok egyikén tűz ölött ki 
a csongrádi Piroska város melletti rakodó 
kertben, melyben 194 törpebirtokosnak volt 
összegyűjtve a gabonája. A tűz hamar el-
terjedt s teljesen elhamvasztotta a felhalmo-
zott gabonaasztagot. Az óriási tűzvész az 
érdekeltek körében nagy izgalmat keltett 
amí érthető is hiszen 194 törpebirtokos 
egész évi munkájának, fáradságának, verej-
tékének gyümölcse : a kenyere veszett oda. 
A kár kb. 14 ezer pengő; a legszomorúbb 
a dologban az, hogy a legtöbbnek nem volt 
bebiztosítva a termése, s igy ezek minden 
kenyér nélkül néznek az elkövetkezendő tél 
elé. A csendőrség erélyes nyomozást indított 
annak kiderítésére nem gyújtogatás okozta-e 
a tüzkatasztrófát. A nyomozás során azon-
ban eddig még semmi pozitív nyomra nem 
bukkantak. 

Rendelettervezett készül a bíróságok 
iparosszakértőiről 

igen sűrűn előfordult, hogy peres ügyek-
ben a bíróságok előtt nem szakképzett ipa-
rosok szerepellek szakértőként. Az igazság-
ügyminisztériumban most rendelettervezet 
készül a bíróságok iparosszakértőiről. A ter-
vezet kötelezi az ipartestületeket, hogy min-
den 3 évben állítsák össze a szakképzett, 
megbízható és fedhetetlen előéletű iparoso-
kat és azt a bíróságnak mutassák be. A bíró-
ságok csakis az ezekben a hivatalos jegyzé-
kekben foglalt iparosok közül választhatnak 
szakértőket, A rendelettervezet kézművesipari 
körökben annál nagyobb érdeklődéssel vár-
ják, mert remélik, hogy a jövőben a vitás 
esetek tisztázásánál mindig szakmai szem-
pontok szerini döntenek a bíróságok, 

Fizessen eio a Szarvasi Újságra! 

Az országoshirü Gazdag-cirkusz 
jelenleg Magyarország legnagyobb cirkusza, hét főn, augusz tus 14-én 
e s t e ' f é l ki lenc ó rakor 

megnyitó díszelőadását 
szenzációs műsorszámokkal, teljesen uj személyzettel és uj felszereléssel, 
olcsó he lyárak mel let t . A cirkusz csak 4 napig fog Szarvason elő-
adásokat tartani. 
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H I RE K 
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va-

sárnap délutáni szolgálatot augusztus hónap-
ban ifjú Géczy Dezső gyógyszertára végzi. 

Evangélikus istentisztelet. Vasá rnap az 
ótemplomban tót, 10 órától magyarnyelvű, 
az újtemplomban tótnyelvü istentisztelet. 

Templombuesu. A szarvasi róm. kat. temp-
lom védőszentjének, Szent Klárának ünnepe 
Í2-én van, a nyilvános templomünnepet ez 
évben 13-án, vasárnap tartják, mikor szent-
ségimádás is lesz. A fél 9 órai csendesmisén 
kezdődik a szentségimádás, s 6 órakor tar-
tandó szent órával ér végei, A 10 órai éne-
kes misét Csernus Mihály endrődi apátplébá-
nos mondja, — Nagyboldogasszony ünnepén 
fél 9 órakor csendesmise, 10 órakor nagy-
mise, szentbeszéddel. Négy órakor ünnepi 
vecsernye. • 

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

A főispán hazatér szabadságáról. Korossy 
György főispán augusztus hó 12-én szabad-
ságáról hazatér és 14-én átveszi hivatalának 

Uj főjegyző. Mesterszállás község kép-
viselőtestülete Vaja Kálmán nyugalomba 
vonulásával megüresedett főjegyzői állásra 
Ember István tiszasasi adóügyi jegyzőt vá-
lasztotta meg. 

Igazgatói kínevezés. A szarvasi róm. kat. 
iskolákhoz a debreceni szentszék Privler Pál 
tanitót igazgatónak kinevezte. A fiatal, agilis 
tanitó az igazgatói kinevezést példás tanítá-
sának és szorgalmának jutalmául kapta. 
Ezideig a szarvasi róm, kat. iskoláknak nem 
volt igazgatója, 

Virághullás. Dr Valkovszky György volt 
szarvasi tb. főszolgabíró, vármegyei árvaszéki 
ülnök kisleánya, Éviké, 14 éves korában, 
másfélhónapi súlyos • szenvedés után szom-
baton meghalt. Temetése hétfőn volt Gyulán 
a Szentháromság temető halottasházából 
óriási részvét mellett. 

Halálozás. Benczúr Sándor nyug. járás-
birósági irodatiszt augusztus 7-én, 82 éves 
korában Aradon, rövid szenvedés után el-
hunyt. Az elhunytban Dr Benczúr Vilmos 
ügyvéd , egyházmegyei ügyész édesatyját 
gyászolja . 

Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas köz-
ség képviselőtestülete augusztus 11-én rend-
kívüli közgyűlést tart, melynek tárgysoroza-
tán Ponyiczky Kálmán községi mérnök sza-
badságolása, Kresnyák Mihály jegyző nyug-
díjazása, a piaci és vásári helypénzszedési 
jog ház i kezelésbe vétele és több kisebb je-
lentőségű ügy szerepel. 

• • • 
A tavasz leégette az összes régi 

Megjöttek az uj kerékpár- és alkatrészek leszállított árai. 
K e r é k p á r j a v i t á s n á ! csak kizárólag az anyagértéket számolom fel, 

b e s z e r e l é s t é s javítást díjtalanul e s z k ö z l ö m , __ 

^ Stefáni Mihály Szarvas, Árpád-bazár. • 

Vasárnap megalakult 
a Szarvasi Úszók és Testgyakorlók Egyesülete 

A SzUTE alakuló közgyűlése augusztus 
6-án délelőtt 10 órakor zajlott le a község-
háza kistanácstermében, 75—80 főnyi közön-
ség jelenlétében. A közgyűlés lelkes hangu-
latban mondotta ki az uj sportalakulás szük-
ségességét és spontán egyhangúsággal Dr 
Schauer Gábort választoita elnökké, ki az 
elnöki szék elfoglalása után a tőle megszo-
kott lendülettel és mélyen átérzett, meleg 
szavakkal köszönte meg a bizalmat és mu-
tatott rá az uj egyesület nemes célkitűzéseire. 

A közgyűlésen résztvett Dr Vuikovich 
Lajos, a MUSz délkelet-kerületének előadója 
is, aki bejelentette, hogy a MUSz az uj 
egyesülést a legmesszebbmenően támogatni 
fogja és minden erejével oda fog hatni, 
hogy Szarvas mielőbb versenyuszodát kapjon. 
A bejelentést a jelenlévők nagy lelkesedés-
sel vették tudomásul. 

Ezután Dr vitéz Zerinváry Szilárd ügy-
vezető alelnök beszámolt a megalakulás 
előzményeiről, majd megalakították az uj 
tisztikart a következő eredménnyel; 

Diszeinökök : Gróf Bolza Géza, Dr Tóth 
Pál, Dr Haviár Gyula, 

Elnök: Dr Schauer Gábor főszolgabíró. 
Társelnökök: Dr Aszódi Imre, Dr Pol-

nik Kornél, vitéz Biki Nagy Imre, vitéz Ko-
vács Ferenc, Csabai Kálmán, Raskó Kálmán, 
Gábos Dénes. 

Ügyvezető alelnök: Dr vitéz Zerinváry 
Szilárd. 

Alelnökök: Dr Jeney Viktor, Dauda 
Mihály, vitéz Tepliczky János, Korim Kál-
mán, Wagner Géza, Dr Molnár Béla, Farkas 
Antal, Holéczy Béla, Liszka Gyula, Oláh 
Miklós. 

Főtitkár: Dr Medvegy György, 
Titkár: Bankó Sándor. 
Háznagyok; Orosz Iván, Dr Podani 

Pál, Gamauf József, 
Pénztáros : Majerik Jenő. 
Szertáros: Marozsi László! 
Ellenőrök: Dr Salacz László, ifj. Dérczy 

Ferenc. 

Kluborvosok: Dr Ribárszky Pál, Dr 
Kácser Rezső. 

Ügyész: Dr Benczúr Vilmos. 
Szakosztály vezetők : 
Úszás: Klenk Gusztáv. 
Jégsportok: Palkovits János, 
Atlétika : Lestyán lános. 
Torna: Ribárszky János. 
Számvizsgáló bizottság: Géczy Dezső, 

Dr Kácser Rezső és Dr Gergely János. 
Választottak még 30 rendes és hat 

póttagot a választmányba. 
Minden remény meg van arra, hogy 

a friss tetterőtől duzzadó fiatal egyesület 
szerencsés és biztos kézzel fogja kormá-
nyozni Szarvas sportéletének és az ifjúság 
tömörítésének ügyét s eleget tesz mindazon 
óhajoknak és vágyaknak, melyek a haza-
szeretet, a nemes verseny, az előretörni-
akarás örökké termékeny talajából a 
magyar ifjú szivéből fakadnak s hisszük, 
hogy a cél, melyért küzdenek, már közel 
s nem délibábként lebeg szemük előtt. 

Találkozó. Kedden folyt le a 25 évvel 
ezelőtt végzett tanítók találkozója. A volt 
tanárok közül megjelent Léviusz Ernő tanító-
képző intézeti tanár. Megjelentek a volt osz-
tálytársak közül: Rohoska Gyula szarvasi 
tanitó, Povázsai László békéscsabai reálgim-
náziumi tanár, Supkégel Aladár orosházi ta-
nitó, Süle Sámuel ny. vasúti tiszt családjá-
val, Podani Lajos tanitó fiával. A megjelen-
teket Rohoska Gyula,Leviusz Ernőt Süle Sá-
muel üdvözölte, Podani Lajos volt tanáraik-
ról és a világháborúban elesett osztálytár-
saikról emlékezett meg kegyeletes szavakkal. 
A megszállott területen élő és meg nem je-
lent osztálytársaikat táviratilag üdvözölték. 
Elhatározták, hogy öt év múlva újra össze-
jönnek. A ligeti Vigadóban az ízletes és 
nagyszerű ebéd elköltése után a késő esti 
órákig együtt maradt a társaság és vidám 
pohárkoccintások mellett kedélyesen elbe-
szélgettek. 

w w w w w w w w w M 

A S z a r v a s i T a k a r é k p é n z t á r 
Á r ú - é s T e r m é n y r a k t á r a 
mindennemű terményt, minden mennyiségben mérsékelt dijak mellett elfogad tárolásra. 

A t á r o l t á r u r a e l ő n y ö s f e l t é t e l e k m e l l e t t k ö l c s ö n t f o l y ó s í t . T e l e f o n s z á m 

5 > v a g y 1 5 . Bővebb felvilágosítás szerezhető a Takarékpénztárnál, vagy a helyszínen. 
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A munkás megbecsülése 
Nagyszabású ünnepség 

a kitünteteti munkás tiszteletére 

Megkapó ünnepség keretében rendez-
ték a napokban Schwarz Gyula m. kir. gaz-
dasági főtanácsos csabacsüdi uradalmában 
az aratóünnepélyt. Az ünnepélynek különös 
fényt adott a közigazgatási hatóság azzal, 
hogy idős Mresán György uradalmi cseléd-
nek 40 éves egy helyben való szolgálati 
jubileuma alkalmából a m. kir. földmüvelés-
ügyi miniszter elismerő oklevelét és 100 
pengő jutalmát átnyújtotta. Ezen jutalmat 
Schwarz Gyula, mint idős Mresán földesura, 
a hü cselédnek 100 pengővel megnagyob-
bította. 

Az ünnepély zenés felvonulással kez-
dődött. A megjelent előkelőségek között az 
uradalom munkásai egyszerű, de lélekemelő 
beszéd kíséretében átnyújtották hálájuk és 
szeretetük jeléül ugy a földesúrnak, mint 
jótékonyságáról ismert feleségének mezei 
virágokkal díszített, gabonából font hatalmas 
koszorújukat. Ezután dr Schauer Gábor, a 
szarvasi járás főszolgabírója buzdító beszéd 
kíséretében adta át idős Mresán Györgynek 
a kitüntetés szimbólumai, majd a földesúr 
nevében, annak veje dr Fábián Béla orsz. 
gyűlési képviselő köszönte meg a munká-
soknak a megemlékezést és üdvözölte a 
megjelent előkelőségeket. 

Az ünnepélyt vacsora — melyet 400 
személynek egy cigány- és egy rezesbanda 
mellett földesúr szolgáltatott — követte és 
az ünneplők reggelig tarló tánccal köszön-
tötték a másnapi napfelkeltét. 

A megjelent előkelőségek között a már 
emiitetteken kivül Békésmegye intelligenciá-
jának nagyrésze, valamint dr Tóth Pál és 
Dinnyés Lajos országgyűlési képviselők is 
megjelentek. 

Ismét egy trónkövetelő 
Helységünk kiválasztott az ilyen kurió-

zumokban, amilyen a napokban is történt. 
Nemrégiben volt „Sándor királyunk", most 
meg majdnem Pál királyunk van. Szerdán 
délben beállít egy mezítlábas atyafi a köz-
ségházára névszerint Trnka Pál 30 éves 
napszámos, s királyi méltósággal, de közlé-
kenyen kezdett tárgyalni az egyik iroda sze-
mélyzetével. Mindjárt egy heti szabadságot 
ígért mindenkinek, s királyi adományokkal, 
intézkedésekkel akarta megkezdeni működé-
sét. Midőn meglátta az egyik tisztviselőt kezet 
mosni, ő ugyanott a lábát akarta megmosni. 
Végre is a személyzet felocsúdott meglepe-
téséből s külömböző ürügyekkel a rendőr-
szobába csalták a gyanúsan viselkedő Trnka 
F*6ltr akit azután nagyzási mániájával a kór-
házba szállítottak. 

Legérdekesebb ígérete volt.hogy újjáépíti 
a községházát, s ebben valami esztetikai 
érzék, reális háttér húzódik meg a beteg agy 
sejtjeiben. 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

fonoftübútorait 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 

megrendelheti ifj. Kiss kosárfonónál, 
L, 455. Kovácsik Gyula íüszerüzlet mellett. 

SZARVASI UJSAG _ 

Holt-Körös bajnokság 
Páratlan eseményszámba ment a Le-

vente Egyesület által megrendezett vasárnapi 
úszónap. A nap kiemelkedő számja a Magyar 
Úszószövetség délkelet kerülete „Holt-
Körös bajnokságának eldöntése volt. A 
hosszutávuszáson hat férfi és két hölgyuszó 
indult, kik közül két férfi vidéki volt. Délután 
két órakor indultak a békésszentandrási híd-
főtől a versenyzők a versenybíróság és nagy-
számú érdeklődő csónakkisérete mellett. 
Bajnok lett Klenk Gusztáv (Sz. L. E.) ideje 
2 óra 16 perc 20'8 mp. A 2. Pataki István 
(Szute), 2 óra 30 perc, a 3. Dömsödi József 
0 . U. E. 2 óra 37 perc, 4. Domonyi József 
Sz. L, E. 3 óra 19 perc, 5. Bukovinszky Ilona 
Sz. L. E„ 6. Galáth Böske. Két versenyző 
útközben leiadta a küzdelmet. Rekordjavitás 
nem történt. A hosszú távúszás után a Le-
vente Egyesület úszószakosztálya mutatkozott 
be. Eredmények a következők: 50 m-es 
ifjúsági gyorsúszás: 1. Zleszik Mátyás (36 p.) 
2. Medvegy János (38 p.), 50 m-es ifjúsági 
mellúszás: 1. Leslyan G. András (44 mp.). 2. 
Vass Béla (46 mp,). 100 m-es szenior gyors-
úszás : 1. Král Márton (1 perc 22 mp.), 2. 
Laurenczi Barna (1 p. 24.7 mp.). 100 m-es 
szenior mellúszás : 1. Gaál Károly (1 p. 38mp.) 
2. Král Márton (1 p. 40 mp.). 3x50 m-es ve-
gyes staféta: 1. Szute (1 p. 46.5 mp.), 2. 
Sz. L. E. (1 p. 55.6 mp,). Majd ezután vízi-
póló mérkőzés volt a Szute és a L. E. 
között. Eredmény 5 : 2 a Szute javára. A 
versenyt közmegelégedésre, teljesen pártatla-
nul BankóSándor szakosztályvezető vezette le. 

Este a ligeti Vigadóban műsoros társas-
vacsora volt, melyen a dijakat dr vitéz Ze-
rinváry Szilárd osztotta ki buzditóbeszéd 
keretében. Vacsora után táncra perdült az 
az ifjúság és vidám hangulatban a késő 
hajnali órákig mulatott. 

Simon Gyula EJÜSSS 
„Hattyu'Smosodájában 

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

Tisztelettel: Simon Gyula. 

1933. augusztus 6. »mrgMliiinn>miiiniiir ni - m m — — — — ^ ^ — 

F e l h í v á s é p í t k e z é s r e 
é s t a t a r o z á s r a 

Szarvas község elöljárósága az alábbi 
lelkes-szavu felhívást intézi a község polgá-
raihoz a régóta munka és kereset nélkül álló 
építőiparosok és munkások érdekében: 

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 
ad. 5371/1933. ikt. sz. 

F E L H Í V Á S I 
A községi elöljáróság a képviselőtestü-

let 107—933. kgy. sz. határozata alapján az-
zal a kérelemmel fordul Szarvas község min-
denkor megértést tanúsító lakosságához, hogy 
abban a nagy erőfeszítésben és küzdelem-
ben, amely ólomsulyként nehezedik a magyar 
nemzetre is, amelynek sikeres megvívása 
minden magyar szivnek és léleknek legfőbb 
óhaja és vágya, mert ettől függ nemzetünk 
sorsa és jövője — teljesítse minden szarvasi 
polgár is emberbaráti és magyar kötelességét 1 

Legyen mindenki tehetségéhez mérten 
segítségül a nehéz viszonyok között, önhibá-
ján kivül munka és kereset nélkül álló 
szarvasi építőiparnak, ezen ipar szorgalmas 
munkásságának I Most, amikor a törekvő 
munka alapján a magyar földet bőséges ter-
méssel áldotta meg az isteni gondviselés, 
iparkodjék minden szarvasi polgár tehetségé-
hez mérten bármiféle építési és tatarozási 
munkaalkalmat s ezzel keresetet nyújtani a 
munkahiány folytán tétlenségre kárhoztatott 
építőipari munkásságnak! 

A szarvasi munkanélkülieknek Szarvas 
polgárai kell, hogy segítségére legyenek a 
munka- és kereseti alkalmak nyújtásával, 
nem számithatunk arra, hogy más város vagy 
vidék jön segítségünkre! 

önmagának szerez lelki nyugalmat és 
örömöt az a polgár, aki ezen felhívó szava-
kat megszívleli és ezenfelül hazafias köte-
lességét is teljesiti. ' 

Szarvas, 1933. évi augusztus hó 5-én, 
Községi elöljáróság. 

A románok ismét a Körösbe dobálják a 
sertóshullákat. Emlékezetes, hogy milyen nagy 
pusztítást okozott tavaly a sertéspestis, amely 
Erdélyből szivárgott be. Most a Körösök 
gátőrei jelentik, hogy Erdély felől ismét nagy^ 
számú sertéshullát hoz a viz. A hatóságok 
megtették a szükséges intézkedéseket a vész 
továbbterjedésének megakadályozására. 

I Központban 
• Tulajdonos: Wigner Sándor. ^ 

< 
vasárnaponként O N C S I K 
J Á N O S m a g y a r nótákat 
énekel cigányzene mellett. ^ 

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

Irógép gépek, rádiók, villamoscikkek, csillárojt. 
v á r 

javítást szakszerűen, jótállással végzünk I Kerékpár 
Rádió 
Villany 

Használt kerékpárt veszünk. ... Segédmotor kölcsönzés. 



kávéház- és éttermében minden este 
közkedvelt cigányprímás és zenekara 

Zoli 

Ha a kormány semmi pluszt nem tudna 
felmutatni tizhónapos tevékenysége eredmé-
nyeként, csak azt, hogy nálunk megállította 
a romlást, mikor még minden romlik és 
csúszik lefelé Európában és biztosította a 
a normális élet, a produktív polgári munka 
zavartalanságát, mikor körülöttünk még ma-
gasra csapnak a gazdasági összeomlás és 
a szociális zűrzavar hullámai: már ezzel 
is missziót teljesített a nemzet jövője érde-
kében. GÖMBÖS GYULA. 

Kommentárok a községi 
állások betöltési módjához 

Azok az emberek, akiknek lelkén mély 
sebet ejtett trianoni megaláztatásunk, akik 
soha belenyugodni annak igazságtalan Ítéle-
tébe nem fognak, egyre többet és intenzi-
vebben foglalkoznak az ifjúsággal, jelesen 
és elsősorban annak elhelyezésének kérdé-
sével. Gondot okoz nekik ugyanis az ifjúság 
problémája, mert tudják és érzik, hogy az 
általuk kitűzött magasztos célokat ők maguk 
már alig-alig lesznek képesek elérni, azok 
megvalósítása teljes egészében az eljövendő 

* 

generációra fog hárulni. Epen azért minden 
-erejükkel, tudásukkal azon igyekeznek, hogy 
ezt az ifjúságot minél képzettebbé, a nagy 
harcra minél felkészültebbé tegyék. Ebben a 
nemzetmentést előkészítő munkában az állami 
közületek vezetői kivétel nélkül mind részt 
vesznek, mert rettegve félnek az 1918-as 
események megismétlődésétől, mert tudják, 
hogy a nemzet életében előforduló még egy 
olyan megtévelyedés, annak halálát jelentené. 
Már pedig nyilt titok, hogy az az ifjúság, 
mely gyermekkorában a háború kisérteties-
ségét látta, serdülő korában a kommün 
féklelenségeit élte át, könnyen hajlik a szél-
sőségek felé; áll ez különösen ma, amikor 
lépten-nyomon érzi örökös mellőzlelését s 
látja, hogy minden küzdelme, erőfeszítése, 
érvényesülése, haladása érdekében megtörik 
húsos-fazékok mellett dőzsölő kiváltságosok 
konyörtelenifjuság gyűlöletén. Ezt tudva, 
igyekeznek a jobb belátásuak munkaalkal-
makat teremteni, hogy ezáltal is megakadá-
lyozzák az ifjú generációnak a szélsőségek 
felé hajlását és még inkább elkötelezzék azt 
annak a nagy feladatnak, nagy harcnak a 
megvívására, mely egyedül eredményezheti 
lokális gazdasági válságunk megoldását. 

Az itt elmondottak azonban csak álta-
lánosságban vannak meg. Ha a dolgog par-
tikuláris részét vizsgáljuk s széjjelnézünk a 
való életben, elszomorító jelenségeket figyel-
hetünk meg. Itt van például Szarvas. A 
gazdasági viszonyok fokozott leromlása arra 
kényszeritette a magánvállalatokat, hogy ház-
tartásuk rentabilitása érdekében személyze-
tük legnagyobb részét leépítsék. Örülnek, ha 
az óriási viharban, melyet a gazdasági vál-
ság okozott maguk a felszínen tudnak ma-
radni. A rossz termésértékesités, az ipar-
cikkek olcsósága, a nagy konkurrencia, a 
mérhetetlen nagy, már-már elviselhetetlen 
adóterhek lehetetlenné teszik, hogy Ők is 
eredményesen részt vegyenek az ifjúságot 
megmentő akcióban. A nagy feladat tehát 
teljes egészében az államra, lokális értelem-
ben véve a közösgre hárul S itt értünk 
•el ahhoz a ponthoz, mellyel foglalkozni aka-
runk e cikk keretében. 

Pár nap telt el csak azóta, hogy e lap 
hasábjain cikk jelent meg, mely felhívta az 
elöljáróság figyelmét a helybeli érettségizett 

ifjúság, szánalmas helyzetére s számos éhező, 
de tanulni, haladni vágyó ifjú nevében kérte, 
siessen segítségökre, igyekezzék a normál-
status nehézségeit áthidalva munkaalkalma-
kat teremteni a szerencsétlenek számára, 
szolgálva ezzel a nemzet mindenek fölött 
való érdekeit is. S a segélykérés kiáltó szó 
maradt a pusztában. Igaz, hogy az egyik 
jegyző ur tudott teremteni munkaalkalmat 
tudott creálni átmenetileg állásokat is, csak-
hogy minden esetben következetesen eddigi 
működéséhez, könyörtelenül mellőzte az érett-
ségizetteket. Sőt immáron másodszor idegen-
ből hivott:ide embereket s juttatott kenyér-
hez 30 éhező, állásnélküli, helybeli érettsé-
gizett ember rovására. Kérdjük a nagytekin-
tetü Előljáróságol helyesnek itéli-e meg a 
jegyző ur e cselekedetét? Vájjon nemzet-
mentő, nagy munka előtt álló ifjúságot elő-
készítő eredményes ténykedés e e z ? Ilyen 
bánásmóddal meg lehet-e oldani az ifjúság 
problémáját? Mi azt hisszük nem. Másként 
kell működnie a jegyző urnák, ha Isten és 
ember előtt nyugodt lelkiismerettel akar meg-
állani. Másként kell működnie, mint jegyző-
nek, ha méltó akar lenni annak a közön-
ségnek a bizalmára, megbecsülésére, amely 
őt is kenyérhez exisztenciához juttatta. De 
másként kellene működnie, mint apának, 
akinek szintén érettségizett s érettségi előtt 
álló fiai vannak, akik esetleg szintén kerül-
hetnek a mienkhez hasonló sorsba. Nem kí-
vánjuk neki, bár megérdemelné. Csak arra 
kérjük a jegyző urat, változtassa meg már 
egyszer előitéteit az érettségizettekkel szem-
ben, közeledjék feléjük olyan jóindulattal, 
aminő bizalommal közelednek azok minden 
alkalommal feléje, mikor ügyüket az ő ke-
zébe teszik s látni fogja nem lesznek mél-
tatlanok pártfogására. 

Ha pedig továbbra is folytatni óhajtja 
áldatlan tevékenységét, mi nem kívánunk 
mást csak azt, kisértsék álmatlan éjszakáin 
folyton a méltatlanul mellőzött, munkáért 
esdő fiatalok vérfagyasztó segélykiállásai. 

Mi magunk fiatalok mindezek dacára 
nem törünk meg: minden tilalom, minden 
erőszak, minden mellőztelés ellenére hisszük, 
mert hinni akarjuk, tudatában nagy elhiva-
tottságunknak : vágyunk, akaratunk, tehet-
ségünk diadalmasan fogja megmutatni min-
denkinek. hogy az élet fejlődéséből nem 
lehet minket kizárni s a reánkrakott bilin-
csek, melló'ztetések, félreismerések csak még 
nagyobb kitartást, ellenálló képességet s az 
élethez való ragaszkodás még lebirhatatia-
nabb erejét nevelik belénk. (Z) 

HIRDESSEN A „SZARVASI UISÁGÉÍ-BAN! 

Cséplési balesetek. András István részes 
az Örményzugban Dautlik Ferenc csépló'jé-
nek vontatása közben a cséplő után balla-
gott a korai felkeléstől álmosan. Álmatag 
bandukolása közben a cséplő kereke mellé 

! lépett, s valahogyan a ballába a kerék alá 
I került s ez minkét lábát megsértette. Nagyobb, 
! véredényt nem roncsolt össze szerencsére s 

igy remélhetőleg rövidesen újból munkaképes 
lesz András István. — Szvák János IV. 201 
szarvasi lakos Kiss Mihály csabacsüdi gép-
tqlajdonos gépje mellett részeskedett. A mul( 
pénteken amint egy zsák búzát vállain a, pad-
lásra vitt, egy fok eltört s két létrafok közé 
zuhant, s oly szerencsétlenül nyomta mell-
kasát a zsák súlya a létrához, hogy elájult. 
Sokáig kellett élesztgetni. Mindkét sérült or-
vosi kezelés alatt áll. 

Kedvezményes á ru ve tőmagot kapnak a 
gazdák. A földmivelésügyi Miniszter úrtól ka-
pott felhatalmazás alapján a Tiszántúli Me-
zőgazdasági Kamara folyó év őszén ked-
vezményes áron hazai származású ólomzá-
rolt lucerna, biborhere, somkóró, szöszös-
bükköny, pannonbükköny, őszi takarmány-
borsó és csillagfürt magvak kerülnek kiosz-
tásra. A felsorolt vetőmagvak árából a föld-
mivelésügyi tárca visel 30 százalékot, viszont 
a vetőmagban részesülő gazdák a vetőmag 
árának csupán 70 százalékát, valamint a 
vasúti fuvardijat, a forgalmiadót és a zsákok 
árát tartoznak megfizetni. Akik ezen kedvez-
ményben részesülni akarnak, forduljanak az 
illetékes községi Elöljárósághoz augusztus 
20-ig. Bővebb felvilágosítást különben ugyan-
ott kaphatnak. 

Elveszett . Relly Antal szarvasi lakos a 
község elöljárósága által kiállított és két da-
rab szőke sertés kocájára vonatkozó 7902— 
933. számú járlatát ismetetlen helyen és 
módon elvesztette. Hivatalosan megsemmi-
sítették. 

Tüzeset . Szerdán hajnali háromnegyed 
három órakor kigyulladt Schneer Lina füszer-
kereskedő háza Békésszentandráson, s a 21 
méter hosszú épület nádfedele, gerendázata 
porrá égett. A tüzet valószínűleg gyújtogatás 
okozta, mivel a ház kert felöli, legelrejtettebb 
és elhagyatottabb végén támadt a tüz. A 
csendes korahajnalban szinte észrevétlenül 
harapóztak el a lángok, s maguk a házban 
lakó Schneerék és Fuchs Mihály is csak 
akkor vették észre, mikor a lángok lobogtak 
egyre feljebb és feljebb s nyelték el a szá-
raz, . gyúlékony anyagot. Mire a tűzoltóság 
kivonult és a harangok megszólaltak csak a 
zsarátnokot kellett a szerencsére be nem 
dőlt mennyezetről lekotorni és lelocsolni. A 
padláson értékes holmik vízmentes ponyvák, 
lószerszám, kivül pedig három ajtó, köztük 
az üzleté is égtek el, váltak hasznavehetet-
lenné. A kár jelentékeny. Fuchs Mihály 
értékes elégett holmijaival együtt a kár 
mintegy 1500-1800 pengő. 

w Szarvas legkellemesebb és legolcsóbb szórakozó helye 

+ a LIGETI VENDÉGLŐ 
A Állandóan frissen csapolt sörl Olcsó és kitűnő ételek. 
^ Cigányzene. - • Tulajdonos: Honthy Sándorné . 
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Szúnyog-invázió 
Ha napsütésben, a melegtől tikkadtan 

menedéket keresel jámbor nyaraló polgár-
társam a Körös partján, vagy a Körös part-
ján lévő árnyas ligetek egyikében, ne-
hogy abban a csalóka hitben ringasd magad, 
hogy kifogtál a kánikulán azzal, hogy ki-
menekülve a város forróságából, s zajából, 
most már zavartalanul átengedheted magad 
s meggyötört testedet a pihenés és a nyuga-

0 

lom édes örömeinek. Oh ne hidd. Mert alig, 
hogy letelepedtél, már is körülvettek valami 
karcsú testű, hosszú lábu állatkák, hosszú, 
megnyúlt szopókájukkal alkalmas helyet 
keresnek barnára égett testeden. A vérszom-
jas had kikelve a vizberakott lárvákból, a 
mumiaalaku bábokból, hátborzongató, pajkos 
dongással, dalolva közeledik feléd, hogy 
észrevétlen rátelepedjék a hátadra, melledre, 
végtagjaidra s kéjes vággyal szivja tele ma-
gát piros véreddel, mignem tehetetlenül hem-
pereg le rólad. Utána talán be is fejezi rö-
vid, dicstelen életét, hogy más száznak en-
gebje át a helyét. Rövid néhány perc és 
izmos tested, olajbarna bőröd kisebb-nagyobb 
vörös foltokban és tekintélyes daganatokban 
viseli az invázió nyomait. Hiába hadonász-
tál kézzel-Iábbal a végzet kiszámíthatatlan-
sága ellen; a vérszomjas bestiák tökéletes 
munkát végeztek . . . S számodra nem ma-
rad egyéb vigasz, mint vakargatni órákon 
át a fájó emlékeket. (Z) 

Anyakönyvi hírek 
Születések: Diószeghy István fia István, 

Kiszely Pál leánya Mária, Komár Pál fia Já-
nos, Bakró Pál fia Pál, Borgulya Márton fia 
György, Brachna János leánya Judit, Uhljár 
Pál fia Pál, Szappanos Pál leánya Erzsébet, 
ifj. Csapó Pál leánya Judit, Demcsák Pál fia 
Pál, Gregus Pál leánya Zsuzsanna, Vida 
Sándor fia Sándor-Pál, Palkó Mihály leánya 
Zsuzsanna, Fabó György fia György. 

Házasságot kötött Privler Pál Szrnka 
Etelkával. 

Halálozások: Pribelszki Erzsébet 13 hó-
napos, Gajdos György 30 éves, Kriska Já-
nosné 40 éves, Brusznyicki János 59 éves, 
Galáth István 25 napos. 

Uj szülésznő. Huszárik Mária szarvasi 
lakos bába oklevelét a vármegyei törvény-
hatóság szabályszerű bemutatás után meg-
hirdette. 

Az öcsödi képviselőtestület legutóbbi ülé-
sén a jövő iskolai évre az iskolai hozzájá-
rulási segélyt 12.000 pengőben állapította, 
de kikötötte, hogy ez az összeg kizárólago-
san iskolai célokra fordítható. 

Követhető példa. A nehéz gazdasági 
helyzet érezhető minden vonalon. Igyekez-
nek is ezen segíteni; igyekeznek enyhíteni 
a nincstelenek nélkülözésein. Érdekes és vá-
rosunkban eddig szokatlan — de követhető! 
— szociális tevékenységet fejtett ki Öcsöd 
derék főjegyzője. A község szellemi munká-
sainak — minden elismerést kiérdemlő buz-
galommal — munkát adot t igy megtörtént a 
kezdő lépés a szellemi inségmunkások al-
kalmazására. Mint értesülünk, sok szarvasi 
állás- és keresetnélküli fiatalember nagyon 
sajnálja, hogy nem Öcsödi lakos, mert egy-
két pengőt keresne. 

Ragadós állatbetegségek. A legutóbbi hi-
vatalos állatorvosi jelentés Endrődön, Gyo-
mán, Kondoroson, Öcsödön, Szarvason ta-
lált sertéspestist. 

Uj patika. A kondorosi képviselőtestület 
a legutóbbi gyűlésén tárgyalta a második 
patika ügyét, hozzájárult ahhoz, s igy most 
már a miniszter belátásától függ, annak en-
gedélyezése. 

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

Utolsó lépés. 
Joan Grawford, Lewis Stone főszereplésével. 
Kiegészítő: Stan, Pan burleszk,Magyar Híradó. 

Kedden, Nagyboldogasszony napján : 
Csókos regiment. 

Operett 8 felv. Gretl Theimer, Hermann Thimig, 
Verebes Ernő alakításában. Kiegészítésül: 
Szépség vásá ra 8 felv. dráma. 

Helybeli gabonaárak 
Buza 8*20 *00 
Tengeri . . . . 5'00 — 5'10 
Árpa —'00 — 6"00 
Zab 5'00 - 5'10 

Festékek, lakkok, 
firnisz, zománc, linóleum és borostyán, 
valamint meszelő- és ecseláruk leszál-
lított árban 

Kovácsik Pál füszerüzletében 
szerezhetők be. Ugyanott az összes 
permetező szerek gyári áron kaphatók. 
Gyümölcsfa- és szőlőpermetezési utmu-
tatók ingyen kaphatók 1 
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Értékes ajándékot E 
készit, régi retikülök átalakítását, javítását 
olcsón V i é á l i c V I a h 9 o k l - tanítónő, 
vállalja » H a l l á I I U I 1 « iparmüvésznő. 

A A A A A A A A A A A A A A A A A 

PUBLIKÁCIÓ 
Mravik Jánosnak I. 257. számú háza 

eladó. 
Csankovszky Pálnak Nyulzugban 600 

négyszögöl gyümölcsöse van eladó. Jel. I. 233. 
Litauszky Pál IV. 491. háza eladó. 
Kondacs Jánosnak 6 hold földje fele-

részből kiadó. Jel. II, 442, 
Szekreiár Jánosnénak 2 hold földje el-

T. II. 78. 
Kondacs Jánosnak egy jó fejős tehene 

eladó. Jel, III. 283. 
Palyó Györgynek Macóérben 150 négy-

szögöl gyümölcsöse eladó. Jel. T. III. 201. 
özv. Korim Pálnénak 2 és fél hold 

földje eladó. Jel. T. III. 524. 
Kovács Jánosnak Szappanosban 140 

négyszögöl dinnyeföldje eladó. Jel. T. II. 168. 
Osziroluczky Pál IV. 535. háza és óte-

mető alatt 2 kenderföldje eladó. 
Gyurik Györgynek ezüstszöllői háza 

földdel eladó, jel. T. III. 353. 
Fenyő László tanyást keres, jel. üzletben. 
Özv. Sonkoly Györgyné örököseinek I. 

372. háza eladó. 

Lustyik Pálnak mindenféle gazdasági 
szerszámja eladó. Jel. VII. 333. 

Csicsely Jánosnak 15 hold tanyával, 
az endrődi kövesut mellett, hatház alatt 400 
négyszögöl, érparti szöllőben 1 hold pótlékja 
eladó. J e l II. 211. 

Kloczka Mihály IV. 446. háza eladó. 
Litauszky örök. 5 hold szántója Rózsá-

son eladó. Jel. IV. 210. 
Kepenyes Györgynek 17 hold szántója 

haszonbérbe kiadó, jel. VI. 398. 
Galáth Jánosnak Tóniszálláson 6 Ká-

kán 10 járása eladó, jel. III. 13. 
Vaskor örök. IV. 417. háza eladó. 
A kákái társulat d. u. 2-kor gyűlést tart 

a Kérben. 
Fecske Jánosnak a csabai ut metlett 

18 hold földje bérbe kiadó, jel. VII. 613. 
Csasztvan Jánosnak Nádas-dűlőben 8 

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

V. 12. 
Tóth Pálnak 2 drb. eke és egy kocsi 

eladó. Jel. VI. 71. 
Krajcsovics Jánosnak 370 négyszögöl 

földje Antelkert alatt eladó. Jel. IV. 160. 
Komár Pálnak 15 hold földje tanyával 

kiadó, jel. II. 119. 
Maczik András 3 hold földje tanyával 

kiadó. Jel. II. 506. 
kk. Pljesovszky György, János és Pál 

tulajdonát képező 15 kishold Zvara dűlőben 
8 és fél hold Kardos dűlőben, haszonbérbe 
kiadó október 1-től. Érdeklőd ni lehet a köz-
gyámi hivatalban. 

Garay Pál vaskereskedő kiárusítja üz-
letét, az áruk minden elfogadható áron el 
lesznek adva. 

Özv. Molnár Györgynének a békésszent-
andrási határban a szentesi kövesut mellett 
8 és fél hold földje eladó, vagy feliből ki-
adó. Jel. II., 171. 

Hegyesdülőben 46 hold föld haszon-
bérbe kiadó. Jel. Kondacs Pálnál II., 33. 
közgyűlést tart a Gazdakörben. 

Plachi Mihályné Érpárt alatt 300 négy-
szögöl földje eladó. Jel. V. 215. 

Czigléczki Györgynek T. II. 22. szám 
alatt 2 hold földje tanyával eladó. 

Litauszki Mihály és tsi I. 366. sz. há-
zuk és egy keresztépület lebontásra eladó. 

Hajdú Györgynek 35 hold földje eladó. 
Jel. II. 86. 

Sárkány Jánosnak hegyesdülőben 4 
hold földje tanyával eladó. Jel. T. IV. 118/1. 

III. 266. sz. ház és mindenféle gazd. 
felszerelésv eladó. 

Az Ószőlőben 3 hold föld eladó. Jel. 
IV. 416. 

Májer Mihálynak Halásztelken 9 hold 
földje feliből kiadó. II. 266. sz. háza és egy 
fejős tehene elagó. 

Özv. Sztrunga Istvánné IV. 478. sz. 
háza eladó. 

Közvetlenül a város alatt jó tanyaépü-
let kovács-, vagy bognármühelynek alkalmas, 
5 hold földdel feles müvelésre, vagy haszon-
bérbe kiadó. JeL dr Készt ügyvédnél. 

V. Balogh Pálnak Peres-dülőben 6 hold 
földje tanyávax eladó, esetleg haszonbérbe 
kiadó. JeL T. VII., 173. 

Bakulya Györgynek Sárgahegyesen 8 
hold földje eladó. Jelentkezni kint. 

Felelős kiadó: Dr TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyvmaiott a Szarvasi Közlöny Nyomda* és Lapkiadóval* 
lalat nyomdájában, I.f Horthy Miklós ni 9. sxám 


