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— En a magyar nemzetnek egy-
szerű szántóvetője vagyok — mon-
dotta Gömbös Gyula miniszterelnök 
Rómából jövet, a Budapesten hozzá-
intézett üdvözlő szavakra felelve — 
a magyar ekék után járok, látom, 
hogy merre kell szántani a barázdái, 
amit elvetek, annak a terméséből nem 
magamnak, hanem mindnyájatoknak, 
az egész nemzetnek aratok. 

Egy mélységes, igaz magyar lé-
leknek, mindeneket megragadó meg-
nyilatkozása ez, amelyet elmondhatni, 
valóban az egész nemzet hálája s a 
Vezér munká jában egyakaratu lelkes 
közreműködése kisér. Teljes mérték-
ben az ország szószólója volt Szlra-
nyavszky Sándor, a Nemzeti Egység 
Pártjának elnöke, mikor a miniszter-
elnököt levett kalappal fogadó nagy 
sokaság élén, az Isten áldásáért fo-
hászkodott a kormányelnök minden 
lépésére, itthon és az ország határain 
kivül egyaránt. „Hűséggel és tántorít-
hatatlanul állunk mögötted — úgymond 
ezután — és egyre nő a tábor, amely 
érzi, tudja, hogy te vagy az elhivatott, 
hogy elvezesd ezt a nemzetet a jobb 
jövő felé." Abban a meleg tetszés-
nyilvánulásban, amely e szavakat az 
egybegyűlt nagy tömeg részéről követte, 
nemcsak a jövendőbe vetett bizalom 
nyert keresetlen, őszinte kifejezést, ha-
nem a múltért, a kormánynak a Nem-
zeti Munkaterv megvalósításán való 
ernyedetlen fáradozásáért és napról-
napra tapasztalható szociális, gazda-
sági és másféle kormányzati gondos-
ságaiért, szakadatlan és szemmellát-
hatóan sikeres munkálkodásáért való 
hálás elismerés is. 

— Azzal az érzéssel hagyom el 
Rómát — fordult a miniszterelnök a 
tanácskozások befejeztével a világ-
sajtó képviselőihez — hogy érdemes 
dolgoznom országomért a béke je-
gyében ! 

Ez a tömör mondat nemcsak 
eredmények összefoglalása volt, ha-
nem válasz is azokra a csöppet sem 
óvatos feltevésekre, amelyek a mi-
niszterelnök római napjai alatt kisan-
tant berkekben felbukkantak, olyan 
célokat tulajdonítva Mussolini és Göm-
bös találkozásának, amelyeket csak 
elenyésző kisebbségben merültek ugyan 

fel a komoly hangú, tárgyilagos köz-
vélemények mellett, melyekben európai 
és amerikai sajtó ismertette a két kor-
mányelnök világpolitikai jelentőségű 
tárgyalását, de Gömbös Gyula minisz-
terelnök a dolgoknak, nála megszokott 
és mindig helyesnek bizonyult értéke-
lésével, erre az elenyészően csekély 
számban mutatkozó találgatásokra is 
figyelmet fordított és a legnagyobb 
nemzetközi nyilvánosság előtt vála-
szolt. A hangsúly azon van, hogy „a 
béke jegyében". Milyen nyilt, messze-
hangzó válasz ez azoknak, akik a 
magyar miniszterelnök római utjának 
mozzanatait gyanakvással lesték! Hogy 
a magyar kormánynak ez a békepo-
lifikája bizonyos európai érdekcsoport 
előtt nem rokonszenves, az szinte ma-
gától értetődik, mikor e csopcrt tagjai-
nak állami léte is jórészt arra van a-
lapozva, hogy a nagy világ szemében 
Olaszország és Magyarország barátsá-
gát és külpolitikai céljait a középeuró-
pai béke veszedelmének tüntessék fel, 
önmagukat pedig a béke nélkülözhe-
tetlen őreivé avattassák. Ez a mester-
kedés, azonban, amint most megnyug-
vással tapasztalhattuk, immár hitelét 

Nem adják el a köztartozásban elvitt búzát 
A lefoglalt termést csak áremelkedéskor adják ei 

vesztette és a világsajtó, a béke ez 
önszsbadalmazott „őreinek" gyanúsí-
tásait és hangzatos ijedezéseit nem 
veszi komolyan, érzi, látja, hogy a 
gyűlölet, amely ezeket élteti, nem ter-
mel, hanem perzsel és hogy Magyar-
ország sorsa immár Középeurópa sor-
sát jelenti. 

— Rómában — igy szólt itthon 
a fogadtatás alkalmával Gömbös Gyula 
miniszterelnök —, ahol a lángeszű 
olasz vezérrel megbeszéltük a ben-
nünket érdeklő kérdéseket, azt a be-
nyomást szereztem, hogy nemcsak a 
külpolitikai elgondolásom helyes, ha-
nem az a belpolitikai is, amelyet a 
nemzeti egység jelszavával indítottam 
útnak. Magyarország nagy feladatok 
előtt áll. Csak az a nemzet tud bol-
dogulni, amely teljesen egységes, amely 
nem a pártpolitika szemüvegén nézi 
az életet, hanem hisz a nemzeti szel-
lem örökkévalóságában. 

Mi hiszünk valamennyien, ifjak 
és öregek, egyaránt! Hiszünk és bí-
zunk a nemzet nagy szántóvetőjének, 
Gömbös Gyulának istenáldotta mun-
ká jában . b 

Az aratás befejezésével, mint azt a hi-
vatalos hirdetmény is tudtul adja, szigorú 
adóbehajtás is indul meg és ha az adós nem 
tud fizetni, a lefoglalt búzát árverés utján 
értékesili a kincstár. 

A gazdák fizetési kötelezettsége miatt 
már most az első napokban is igen erős a 
piacokon a kínálat, minek következtében a 
gabonaárak erősen csökkenőben vannak. Ha 
már jnost az önként piacra dobott bú-
zamennyiséget még a köztartozásokban le-
foglalt buza is szaporítaná, természetes még 
jobban lemorzsolódnának az árak, amiből a 
kincstárra is, a szerencsétlen elárverezettre 

is kár háramlik, de kárt szenved' minden 
olyan földmivelő, aki már most kénytelen 
búzáját eladni. 

A buza árának esetleges lecsökkenésé 
akarja megakadályozni s egyszersmind a 
kincstár érdekeinek a megvédését is célozza 
a pénzügyigazgatóságnak az az intézkedése, 
hogy a köztartozásokban lefoglalt és a tulaj-
donostól elszállítandó buza ne kerüljön azon-
nal piacra, hanem azt az adós hozzájárulá-
sával és később akkor adják el, amikor a 
buzakinálat már kevesbedik és igy remél-
hető, hogy az ára emelkedni fog. 

Nagy ünnepe volt a napokban a 
helybeli r. hath. egyháznak. Az egy-
házközség szeretett esperes-plébánosa, 
Fetzer József ünnepelte 25 éves papi 
jubileumát. Ez alkalommal a szerény, 
alázatos, mindenki előtt kedves, áldá-
sos hivatást betöltő esperes-plebánost 

Ára 10 fillér. 

rengetegen keresték fel, felekezeti kü-
lönbség nélkül, hogy kifejezést adja-
nak nagyrabecsülésüknek.Az üdvözlők 
között elsők voltak a szimfonikusok, 
akik Volkmann: Szerenádjának klasz-
szikus előadásával kedveskedtek, majd 
Havranek karnagy szóval is tolmácsolta 
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a szimfonikusok háláját az ünnepelt-
tel szemben, aki a zenekar egyik leg-
bőkezűbb támogatója. A legkedvesebb 
jubileumi üdvözlést a hivek teljesítet-
ték azáltal, hogy tömegesen vettek 
részt a szent áldozáson, melyet a ju-
bilánsért ajánlottak fel. A hivatalos 
üdvözlés az egyházközség rendkívüli 
közgyűlésén folyt le. A közgyűlésen 
számosan üdvözölték az ünnepeltet, 
mindannyian hangsúlyozva kiváló lelki 
tulajdonságait, melyek segélyével ne-
héz, magasztos állását eddig betölteni 
tudta. A jubilánst ez alkalomból szá-
mos vidéki tisztelője is felkereste. 

Mt az 
intenzivebb munkájának 

Ígérete 
Városunk életében valóban hézagpótló 

egyesület alakul meg a napokban. Tálán ki-
zárólagosan az ifjúság érezle annak az egye-
sülésnek a szükségességé!, annak az össze-
fogásnak fontosságát, mely a sportban ren-
delkezésére álló erők és teheUégek kifej-
lesztését veszi kezébe. De hiányzott társa-
dalmi szempontból is a szervezettség. 

Bátran mondhatjuk, hogy egyedül áll a 
környéken városunk ifjúsága, meri egyetlen 
egyesülete, egyetlen köre sinex. mely a.-, övé 
lenne; ninc.-í egyetlen helye ^ m , hoi az 
intelligens ifjúság összejönne, hoi kialakul-
hatna a társas élet. Mindegyik c-li izoláltan 
a maga külön életét s szinte észrevetlenül, 
tétlenségben múlik el feje feleit az idő .s ké-
sőn jön rá, hogy mint ifjú nem alkotott 
semmi nemeset, nem végezte el azt, amit a 
mai magyar ifjúnak el keli végeznie. De 
nem is tehetett semmit, mert izoláltságában 
nem ismerhette fel a tennivalókat. 

Szarvasi Úszók és Teslgyakoríók Egye-
sülete (SzUTE1! néven alakítanak egy külön 
szervezetei a középiskolát végzett s levente 
kötelezettség alatt nem álló ifjak. Az uj 
egyesület céljául tűzte ki a testgyakorlás 
minden ágának, de kiváltképen a vizisporí-
nak és atlétikának az űzését, városunk spert-
kulturájának emelését. 

Az alakuló ülés augusztus hó 6-án, 
délelőtt 10 órakor lesz a községháza kis-
tanácstermében. 

Felhívjuk városunk minden nemeden 
gondolkodó, az ifjúság iránt érdeklődő és 
melegen érző polgárát, minden sportbarátát, 
hogy megjelenésével adjon kifejezést az ifjú-
ság és sport iránti érdeklődésének. 

Legyen az alakuló ülés demonstrációja 
annak, hogy öregek 'és ifjak között nincs 
szakadék, hogy megérti áz idősebb generáció 
a mai — a trianoni nyomorúságban vergődő 
ifjúság lelkületét. Adjunk kifejezést megjele-
nésünkkel és érdeklődésünkkel annak a tu-
datnak, hogy a nemes sportüzésében meg-
acélosodott, egészséges testű, éplelkü ifjúság 
a jövő legbiztosabb támasza. 

S mi máris szeretettel és lelkesedéssel 
üdvözöljük városunk ifjúságának e nemes 
vállalkozását azzal a gondolattal, hogy a ki-
tűzött nemes célokért nemes harcban küzdjön. 

Hirdessen a 
Szarvasi 

30 pengős búzaár... 
Gyönyörűséges szép álom . . . Hogy egy-

szer még rendben lesz minden ilt nálunk : nem 
árverezik el a gazdát, aki fizet a kereskedőnek, 
az orvosnak, a patikának, a suszternek, a csiz-
madiának s igy végigfut a gazdasági élet finorn 
hajszálerein mindenkihez egy kis jó élet, egy 
kis megnyugvás, egy kis gondtalan életi Hogy 
egyszer elfogy az uccáról a sok munkanélküli 
s tele rakja izes, fehér kenyérrel az éhségtől már-
már elaszoit bendőjét! Hogy mindnyájan kapunk 
egy kis erőt az élet további elviseléséhez, egy 
kis friss, éltet adó levegőt ! Ő, milyen szép volna 
mindez, milyen jó volna. 

Persze, akkor aztán jobban vigyáznánk, 
mint ezelőtt: nem vennénk traktort, cséplőgépet; 
lakkcipőt és zongorát a kicsi lányunknak, sőt mi 
magunk is dolgoznánk, jobban gazdálkodnánk, 
a multakon okulva sok szép, üdvös megoldást 
keresnénk és találnánk ! Ha . . . 

Ha még egyszer ujm lehetne kezdeni. Es 
most ugy látszik, talán Ieheln& : Amerikában 
felelennés van, mint máskor; Oroszországban 
éhínség fenyeget; a dollár zuhan, romlik jobban, 
mint javul a búza ára. Miért ne lehelne 
még egyszer nekünk is újra kezdeni, miért 
ne lehetne, hogy még egyszer elindulha'nánk 
frissen, bizakodón az ur élei felé: búzánk -?0 
pengős áruval a zsebünkben. 

Azt hisszük azonban, mint mindig ha elron-
tottuk dolgunk : most is csak álmodozni fogunk, 
álmodozni az elérhetetlen 30 pengős búzáról < . . 

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

Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az 
ótemplomban tói, az újtemplomban 9 órától 
magyarnyelvű istentisztelet. 

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

Református istentisztelet. Vasárnap dél-
előtt 1Ü órakor istentisztelet a Luther-Árvaház 
dísztermében. Kondoroson pedig minden hó 
első vasárnapján délelőtt istentisztelet az ev. 
templomban. 

A sa j tó főnök ki tünte tése . Antal íslván dr 
miniszteri tanácsost, sajtófőnököt a lengyel 
köztársaság elnöke a Polonia—Restiluía pa-
rancsnoki keresztjével tüntette ki. Sajtókörök-
ben a kitüntetés híre őszinte örömöt kellett. 

Házasság. Kelemen Margit old. tanítónő 
és dr Borgulya György a Szarvasi Takarék-
pénztár főtisztviselője folyó hó 3-án tartották 
esküvőjüket az ág. h. ev. ótemplomban. 

Személyi hír. Galáth György szarvasi 
származású ev. lelkészt, aki hónapok óta 
teljesített segédlelkészi szolgálatot a csömöri 
ev. egyházközségnél, az ott megüresedett 
rendes lelkészi állásra, egyhangú meghívás 
folytán megválasztották, Az ambiciózus, tö-
rekvő földink megválasztásához ezúton is 
szívből gratulálunk. 

Egy indiai bölcselő, akitől azt kérdezték 
egyszer, hogy: mi az, erősnek lenni ? Azt 
válaszolta; ha tizenkét ember mindennap 
ugyanazzal a gondolattal, ugyanarra a 
csillagra tekint, világhatalmat jelent. Ha 
minden magyar eggyé forr; ha igazán át-
érezzük a testvériség gondolatát; ha komo-
lyan vesszük a programot, amelyet meg 
kell oldani; ha nem félünk az akadályok-
tól, hanem erős magyar akarással megyünk 
neki az útnak : nem féltem a nemzetet, mert 
ezer éven át viszontagságos történelmi idők-
ben is megállotta helyéi 

GÖMBÖS GYULA. 

Megszigorították a szegénységi bizonyítvá-
nyok kiadását. A. belügyminiszter a szegény-
ségi bizonyítványok kiadását egyik legújab-
ban kelt rendeletével megnehezítette. Eddig 
ugyanis mindazok kophattak szegénységi bi-
zünyitványl, akiknek havi jövedelme nem 
haladta tul a 90 pengőt. Az uj rendelet ér-
telmében az uj értékhatár 90 pengő helyeit 
60 pengő lelt A jövőben tehát csak azok 
kaphatnak szegénységi bizonyítványt, akik-
nek havi jövedelme 80 pengőnél nem több. 

Közgyűlés. A szarvasi Polgári Kör folyó 
hó 6-án. vasárnap délután 2 órakor saját 
helyiségben kö^yüiés t tart, melynek tárgy-
sorozatán r é s z l e g tisztújítás szerepel. 

Szabadságra ment. Dr Uhrin László vár-
megyei főjegyző augusztus 1-én megkezdte 
hathetes szabadságát. Dr Schrőder Gábor 
kir. ügyész augusztus 1-én kezdte meg 42 
napos szabadságát. — Augusztus 15-íg dr 
Tompa Gyula ügyészségi elnök hazaérkezé-
séig az ügyészséget dr Varjú Zoltán ügyész 
vezeti. 

Képviselőtestületi gyiiiés volt Kondoroson 
hétfőn, amikor egyebek közt négy mezőőri 
állást kreált a képviselőtestület, a rendőrök 
fizetését csekély összeggel leszállította. El-
határozta. kogy a jövő évtől a piaci helypénz-
szedést házilag fogja intézni. 

Megengedte a belügyminiszter a szarvasi 
adóhivatal felállítását. A belügyminiszter a vár-
megye kisgyülésének azt a határozatát, mely-
ben a község képviselőtestületének a községi 
adóhivatalok tárgyában hozott határozatát jóvá-
hagyta, részben a magarészéről is magáévá 
tette és hozzájárult ahhoz, hogy Szarvas köz-
ségben a községi adóhivatal felállíttassák. 
Kikötötte azonban, hogy a jelenlegi három 
jegyző egyike bizassék meg a községi adó-
hivatal vezetésével, illetőleg a három jegyzői 
állás egyike szerveztessék ál adóügyi állássá, 
továbbá, hogy az adóhivatalnál az eddigivel 
szemben többet kiadások nem állhat-
nak elő és az alkalmazottak létszáma nem 
emelhető. Amennyiben a községi adóhivatal-
nak felállítása vagy fenntartása több kiadást 
okozna, a községi adóhivatalt meg kell szün-
tetni, az adóügyek ellátását a községi jegyző 
hatáskörébe kell utalni. Ennek megfelelően 
a pénzügyminiszter uj adóügyi jegyzői állás 
szervezését nem engedte meg. 

Y Szarvas legkellemesebb és legolcsóbb szórakozó helye 

A a LIGETI VENDÉGLŐ 
Állandóan frissen csapolt sori Olcsó és kitűnő ételek. 

^ Cigányzene. = = = = = Tulajdonos: H o n t h y Sándorné . 
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Uj kormányfötanácsos. A kormányzó a 
belügyminiszter előterjesztésére dr Boros 
László lapszerkesztőnek, a Magyar Újságírók 
Egyesülete főtitkárának, az Újságíró Világ-
szövetség végrehajtó bizottsága Budapesten 
tartott kongresszusának megrendezése és a 
hazai és külföldi újságírói szervezetek kö-
zötti baráti kapcsolatok érdekében kifejtett 
érdemes tevékenységéért, elismeréséül a m. 
kir. kormányfőtanácsosi elmet adományozta. 

Súlyos sé rü lés száll í tás közben. Szilágyi 
Lajos 19 éves gyomai gazdasági cseléd egy 
magasra felrakott szekérrel indult volna az 
asztaghoz. A megrakott szekér tetején állt 
s közben valószínűleg a lovak megránthatták 
a kocsit és a béres elvesztette egyensúlyát 
és lezuhant. Esés közben súlyos belső zuzó-
dásokat szenvedett, bal lábszárcsontját is 
eltörte. Sérüléseivel a békéscsabai kórházba 
szállították, hol azonnal ápolás alá vették. 

Halálozás. Kasnyik Pál csabacsüdi ev. 
egyházi gondnok édesanyját augusztus 2-án 
temették el Szarvason. 

Halálos kimenetelű féltékenységi dráma. 
Kószó Ferenc 18 éves mezőhegyesi legény 
régebb idő óta jegyben járt Kocsis Eszter 
17 éves leánnyal. Esküvőjüket őszre tervez-
ték, azonban ennek a napokban történt fél-
tékenységi jelenet véget vetett. A vőlegény 
ugyanis már jó ideje minden ok nélkül fél-
tékenykedni kezdett menyasszonyára s emiatt 
gyakori volt köztük a civódás. Észrevette ezt 
a legény egyik barátja és csupa heccelődés-
ből udvarolni kezdett a menyasszonynak, 
aki azonban tüntetőleg hidegen beszélt vele. 
Látva Kószó legénytársa heves udvarlását, 
mérhetetlen féltékenységi roham fogta el s 
mikor magukra maradtak menyasszonyával, 
dühében egy dorongot kapott fel s hado-
nászni kezdett vele. Mikor lecsillapult, meg-
borzadva látta, hogy menyasszonyát halálra 
ütlegelte. A vizsgálat megindult. 

Ebmarás . Székely Islvánt, Székely Mór 
fiát megmarta a vele egy udvarban lakó 
Goldstein Miklós kutyája. A kutyát megfi-
gyelés céljából a gyepmesteri telepre szállí-
tották. 

Kigyulaldt a nyári kemence. Könnyen 
veszedelmessé váló tűz volt a mult napok-
ban Öcsödön. Kovács János újtelepi lakos 
felesége kenyeret sütött otthon a kemencében. 
A ház végénél lévő kemencét körül rakták 
cirokkévékkel, hogy az eső ellen jobban 
védjék.Fütés közben a kemencéből kicsapódó 
lángoktól tüzet fogott és lángolni kezdett. 
Az asszony segítségére siető szomszédok 
azonnal eloltották. A kár jelentéktelen. 

Anyakönyvi hírek 
Születések: Demlyén Antal fia Antal, 

Kondacs András leánya Mária, Palkó Pál 
leánya Judit, Tisljar Pál fia Pál, ifj. Bobvos 
György fia János, Brachna János fia János, 
ifj. Benkó András fia András, Gulyás Pál 
fia György, Kelemen György fia László, 
ifj. Jedlicska István fia István, Sándor János 
fia János, Szabó Mihály fia Mihály. 

Házasságot kötöttek: Sepsy József-István 
Valkovszki Annával, Hicz János Kozsuch 
Karolinnal, Skorka János Kepenyes Erzsé-
bettel. 

Halálozások: Pekárik Pál 5 éves, Pe-
kárik Mihály 55 éves, özv. Kasnyik Jánosné 
78 éves, Bruszniczki Katalin-Viktória 17 na-
pos, Gulyás György 4 napos, Tóth Mária 
25 éves. 

A tavasz leégette az összes régi árakat! 
, Megjöttek az uj kerékpár- és alkatrészek leszállított árai. 

Kerékpárjavitásnál csak kizárólag az anyagértéket számolom fel, 
beszerelést é s javítást díjtalanul eszközlöm. 

Stefáni Mihály Szarvas, Árpád-bazár, 

Hitelt a 
hogy várhasson a 

A buza árzuhanásának első éveiben a 
közgazdászok csodálkozva állapították meg, 
hogy a világ búzatermése a szükségletnél 
mindössze 10 százalékkal nagyobb s keres-
ték az okait annak, hogy aránylag ilyen kis 
felesleg mért töri le katasztrofális mértékben 
az árakat. Aztán még egy darabig számít-
gatták azt a többletet, amit a termelés pro-
dukált, de tavaly már amugyis valószínűtlenné 
vált az egész számitás, mert a fogyasztásból 
kikapcsolódlak azok a nagy tömegek, ame-
lyek a nagy munkanélküliség miatt már nem 
tudtak kenyerei vásárolni. A buzafeleslegek 
százalékszáma igy egyre feljebbsszökött, bár 
a nagy búzatermelő államokban már évek-
kel ezelőtt megkezdődött a falvak és tanyák 
elnéptelenedése s a búzatermelés hallatlanul 
nagy csökkenése. 

Szinte csodálatos, hogy ezt a nagy ma 
meglevő buzapánikot mindössze 10 száza-
lékos felesleg indította el. Hihetetlen ez, de 
tény sőt ma már jóformán teljesen tisztán 
látjuk azt, hogy a spekulációnak volt a leg-
nagyobb szerepe abban, hogy a búzaárak 
oly mélyre zuhantak. Közeljárt a valósághoz 
a közgazdásztudomány, mikor a nagy érték-
letörést a közlekedési illetve szállítási eszkő-
zök igen nagy fejlettségének tulajdonította* 
Tény az, hogy a spekuláció a gyors szállí-
tást lehetővé tevő szállítási eszközökkel ide-
oda tologathatta a felvásárolt búzamennyisé-
geket s ezzel ott törhette le az árakat ahol 
akarta. Ezen árletörő spekulációkkal az el-
látásra szoruló államok eddigelé éltek is. 
Miután azonban a gazdasági élet sokkal fino-
mabb szerkezet semhogy az ilyen árletörés 
visszahatás nélküli lehetne, pár év múlva el-
érkezett a válság ezekhez az ellátásra szoruló 
iparos államokhoz is. Azért érkezett el pár 
év múlva mert a mezőgazdasági országok 
eleinte feleslegeiket, tőkéiket emésztették fel. 
Ebben az időben az ipari államok cikkeiket 
még mindig drága áron adták el, a búzát 
viszont olcsón szerezték meg s igy náluk 
sokkal olcsóbb jobb lett az élet, mint azelőtt. 

Ámde megérkezett a visszahatás, jött ö 
munkanélküliség, jött a mezőgazdasági álla-
mok elszegényedése, amely kettő olyan fo-
gyasztásképtelenségét jelentett, hogy az ipar 
lassan még a mezőgazdaságénál is súlyosabb 
depresszióba hanyatlott, Azóta a helyzet 
egyre súlyosbodott. 

Az orvosszert, amely a megbolygatott 
v i l á g g a z d a s á g i egyensúlyt helyreállítja, most 
a természet kezdi alkalmazni. Ebben áz 
évben Amerikában az elemi csapások a 
vetésterületek kisebbedése nagyon leszorítot-
ták a termést, úgyhogy az amerikaiak örülni 
fognak, ha ezt az évet behozatal nélkül üsz-
szák meg. A jelentések szerint ugyanaz a 
helyzet Oroszországban is. Versenytárs nél-

kül fog tehát maradni az európai buza. Jó-
zan elméleti számitások szerint ennek a bú-
zának kitűnő áron kellene elkellnie s a búza 
árnak emelkednie kell, hacsak a spekuláció 
nem fog ismét árrombolást végezni, 

Tapasztalati tény, hogy a buza ára köz-
vetlenül a cséplést követő időben a legol-
csóbb, aminek oka az, hogy a gazdáknak 
az év folyamán felvett kölcsöneik visszafi-
zetése ezidőben válik esedékessé. Az árle-
törő spekulációnak ennek következtében hi-
hetetlen könnyű a dolga, mert az egyre na-
gyobb kínálattal szemben tartózkodó állás-
ponton helyezkedve, a megszorult gazdáktól 
leheletlenül olcsó áron képes vásárolni, ami-
nek természetes folyamánya ez, hogy a va-
lószínű áremelkedés következtében előállott 
hasznot nem a gazda, hanem a spekuláció 
zsebeli el, Már pedig minden érdek, az ál-
lam anyagi és erkölcsi érdeke épen ugy, 
mint a magánosoké azt parancsolja, hogy a 
búzaár esetleges áremelkedésének hasznát 
kivonva a spekuláció-kezéből biztosítsuk a 
gazdák számára. E tekintetben a németek 
példáját' kellene utánoznunk, Hitelt kellene 
nyujlanunk a gazdának, hogy ne pocsékolja 
el olcsó áron termését, hanem mindnyájunk 
érdekében szedje meg egy kissé magát- Ki 
kell találni a számára egy lehetőséget, hogy 
búzájára most előleget kapjon s az eladást 
a februári vagy márciusi árfolyamon szá-
molják el. 

Pénzembereink e hitelmüvelet ellen 
pénztelenségünk kétségkívül erős ellenérvét 
szegezik mellünknek. Azonban ezen is le-
hetne segíteni u j bankjegyek nyomásával, 
melyek fedezete maga az aranyat érő magyar 
buza lenni. Az aranyat érő termésre hitelez-
ni, nem defláció. Békében is megtörtént, 
hogy aratás ulán az osztrák-magyar bank 
bankjegyállománya megduzzadt a termény-
értékesités idején. Miért nem lehet ezt meg-
tenni m a ? Miért kell engedni, hogy a pénz-
szükség a spekulánsok malmára hajtsa a 
vizet? Lépjen közbe az állam s ne engedje 
elvenni hitvány áron a magyar föld termei-
vényeinek értékét. Ha az áremelkedés kö-
vetkeztében előálló haszon a gazda kézében 
futna be, az megerősödnék s rajtakeresztül 
a társadalom többi rétege is. A pénz a gaz-
dasági élet hajszálerein szétáramlana rövide-
sen s éltetne mindenkit, akihez hozzáérne. 
Micsoda mély egészséges lélekzetvételt je-
lentene ez mindenki számára, akik a válság 
örvényében már csak fuldokolva kapjuk a 
lélekzetvételt évek óta. (Z) 

megren-
delésre Értékes ajándékot 

készit, régi retikülök átalakítását, javítását 

" „Vitális Ilona S S , 
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Nagyszámú idegen teszi 

A környék uszósportjában nevezetes 
esemény színhelye lesz vasárnap Szarvas. 
A Magyar Úszószövetség Délkelet kerülete 
távuszóbajnokságát, a Holt-Körös bajnoksá-
got, a szarvasi Levente Egyesület rendezé-
sében történő verseny keretében dönti el. 
Távolság 7500 méter, A versenyzők a békés-
szentandrási hídtól indulnak délután 2 órakor. 
A cél a szarvasi dr Melis-strandon lesz. Ér-
kezés a strandra hozzávetőlegesen délután 
fél 5—5 óra. Szarvasról (öbb férfi és nő ver-
senyző indul. A iávuszóbajnoki verseny után 
cca 5 órakor a Szarvasi Levente Egyesület 
úszószakosztálya mutatkozik be egy házi 
úszóverseny és vizipóló-mérkőzés keretében. 
Az elmúlt években lefolyt versenyek eredmé-
nyei után jelentős sikerre számithatunk az 
idén is. Mint értesülünk vidékről számosan 
neveztek be, s igen sok kisérő is jön Szarvasra. 
Igy a verseny városunk idegenforgalma szem-
pontjából is jelentős esemény lesz. A Levente 
Egyesület vezetősége este fél 9 órai kezdet-
tel az Erzsébet-ligetben társasvacsorát rendez 
rövid műsorral, utána pedig valószínűleg tánc 
lesz, A vasárnapi vizisporlnap iránt az egész 
környéken óriási érdeklődés nyilvánul meg. 

Pályázati hirdetmény. A szarvasi Luther-
Árvaház intézőbizottsága pályázatot hirdet 
az árvagondozói állásra. Pályázhatnak lel-
készi, tanári, tanítói képesítéssel bíró, vagy 
középiskolát, illetve annak megfelelő szak-
iskolát végzett ev. vallású férfiak és nők, 
illetve házastársak. Az állás egyelőre egy 
évi próbaidőre töltetik be. A megfelelően fel-
szerelt pályázati kérvényt Szelényi János ig. 
lelkésznél kell augusztus 15-ig benyújtani, 
aki a részletesebb felvilágosítást készséggel 
megadja az érdeklődőknek. Az állás ezév 
szeptember l-én elfoglalandó. 

Meghosszabbították a békéscsabai Duzaki-
állitás jelentkezési határ idejét . Békésvármegye 
törvényhatósága által rendezendő minőségi 
versennyel egybekötött buzakiállitásra való 
jelentkezés határidejét augusztus hó 15-ig 
meghosszabbították. 

Pályázat községi állatorvosi á l lásra , Oros-
háza járási főszolgabirája Petrován Endre 
állatorvos nyugalomba vonulásával megüre-
sedett községi állatorvosi állásra pályázatot 
hirdet. Pályázati kérvények augusztus hó 
2l 

-ig adandók be a főszolgabírói hivatalban* 
A választás időpontját később határozza meg. 

Országosvásárok. Kélegyházán az orszá-
gosvásár augusztus 7-én, Berettyóújfalun 
10 

-én, Kunszentmártonban 13-án, Endrődön 
pedig 19-én lesz, Y V V V Y Y V Y T V W f T W Y 

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

Kovácsik Pál füszerüzletében 
szerezhetők be. Ugyanott az összes 
permetező szerek gyári áron kaphatók. 
Gyümölcsfa- és szőlőpermelezési utmu-
tatók ingyen kaphatók l 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

és ét termében minden este D o b r a y Z o í í 
közkedvelt cigányprímás és z e n e k a r a h a n g v e r s e n y e z . 

A jamboreera utazók figyelmébe. A gö-
döllői vüágláborba Szarvasról menő látogatók 
az állomáson a cserkészrendőröknek kimon-
dottan hangsúlyozzák, hogy az V. altáborban 
lévő 180. sz. „Kárpát" és 584. sz. „Gábor 
Áron" cserkészcsapatot keresik, mert ellenkező 
esetben nehéz eligazodni. Esernyővel és 
vastagtalpu cipővel menjenek, mert rossz 
idő esetén a sátrakba való tódulással meg-
bontaná a közönség a rendet". 

Elmarad a gyermekvonat. A folyó hó 1 l-re 
tervezett Jamboreera menő gyermekvonat 
csekély számú jelentkező miatt elmarad. 

Nem lesz vásár munkaszüneti napon. A 
kereskedelemügyi minisztériumban elkészült 
a vasárnapi munkaszünet szabályozására vo-
naikozó uj tervezet, melyet az érdekképvi-
seletek meg is kaptak hozzászólás céljából. 
A tervezet szerint munkaszüneti napokon 
nem lehet országosvásárt tartani. 

Buzaégés. Kondoroson mult vasárnap 
délután 5 óra tájban az egykori Dérczy-föl-
dön (most ,.igényföld"), Szuhaj Pál bérletén 
tüz volt. Egy buzaaszbg gyuladt ki, azután 
egy kisebb is. A tüz sokáig tartott, mert a 
nagy szárazság és forróság után következett. 
A tűzbiztosítás csupán az összbiztositásba 
van foglalva csekély tétellel. 

Fizessen elo a Szarvasi Újságra 

Tenniszverseny. A vasárnapra tervezett 
döntőmérkőzés a kedvezőtlen időjárás miatt 
hétfőre tolódott. Ezen a napon értek végett 
az előző csütörtökön megindult szép küzdel-
mek. Egy sajnálatos baleset miatt a vegyes 
páros döntő mérkőzése azonban elmaradt. 
Freítag Liának egy szerencsétlen lépésnél 
megrándult a lába épen akkor, amikor 5 :3 
vezetéssel a 3. szettben csak egy labdát 
kellett volna megnyernie. A mérkőzést kény-
telelen volt feladni. Eredmények a következők 
Női egyes: 1. Steigerné, 2. Freitag Lia. 
Férfi egyes: 1. Dr Raskó, 2. Ruzicska, 3. Váli 
és Kis. Női páros 1. Freitag — Szilágyiné, 2. 
Steigerné — Vass Ica párok. Vegyes páros * 
Dö ntőbe kerültek : Váli—Szilágyiné és Ru-
zicska—Freitag párok. Férfi páros : 1. Ru-
zicska—Medvegy, 2. Váli—dr Raskó. Kizá -
rásos férfi egyes: 1. Dr Lacai, 2. Szöllősi. 
Verseny után dr Schauer főszolgabíró lendü-
letes beszéd kíséretében kiosztotta az érme-
ket a győztesek közt. A versenyek mindvé-
gig szépszámú közönség érdeklődése és tet-
szése mellett folytak. 

Hirdetmény. 
Csabacsüd község tulajdonát képező u. n. Breiíner-féle 

50 kishoid föld október 1-iőI kezdődoleg hal évre szó-
beli nyilvános árverésen haszonbérbe lesz kiadva. Az 
árverés Csabacsüd községházán, aug. 8-án d,e. 9 órakor 
lesz megtartva. Az árverési és haszonbérleti feltételek 
ugyanott a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
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HA ELADNI, VENNI AKAR VA-
LAMIT. HA BÉRBEADÓ LAKÁSA, 
FÖLDJE, SZÓVAL BÁRMIFÉLE 
HIRDETNIVALÓJA VAN, KERES-
SE FEL A 

KIADÓHIVATALÁT, AHOL AZT 
NÉHÁNY FILLÉRÉRT LEKÖZÖL-
TETHETI. A 

AZ EGÉSZ SZARVASI JÁRÁSBAN 
KÖZKEDVELTSÉGNEK ÖRVEND 
ÉS FELTÉTLEN SIKERT ERED-
MÉNYEZ. 
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Népünnepély. A szarvasi Bocskay SE, a 
Szarvasi Iparosasszonyok és Leányok Egye-
sületével karöltve augusztus 12-én nagy nép-
ünnepélyt rendez. A szép ünnepély, mely 
bővelkedni fog mókákban, sőt komoly szá-
mok is lesznek a műsoron. Az előadást és 
az ünnepélyt reggelig tartó tánc fogja követni. 
A tónak Ígérkező népünnepély iránt város-
szerte nagy az érdeklődés. 

Felhívás ! A forgalmi adóhivatal vezetője 
felhívja a szarvasi bércséplőket, hogy gép-
keresetük elszámolása végett augusztus hó 
11 és 12 napján a szarvasi községházán a 
forgalmi adóhivatal helyiségében okvetlenül 
jelenjenek meg. 

Áthaladt a vonat a sinek között alvó gyer-
meken. Kedden délelőtt tiz óra tájban a Szarvas-
ról induló tehervonat a csabacsüdi állomáson 
tul mintegy másfél kilométerre áthaladt Ja-
necskó Pál, 14 éves fiún, aki a pályatestan 
aludt. A mozdonyvezető észrevette a sinek 
közt levő testet, de mire le tudták a szerel-
vényt fékezni, a kocsisor áthaladt Janecsko 
Pálon s őt huszméterre maga mögött is 
hagyta a halottnak látszó gyermeket. Azon-
ban kiderült, hogy a gyermek csak elájult, 
mivel a csüngő láncok több helyen megse-
bezték sőt a fején is jelentékeny sérülést 
szenvedett. Szarvas községházára hozták s 
miután orvosi kezelés alá vették, a szülök 
csabacsüdi lakásukra vitték a halál torkából 
szerencsésen megmenekült gyermeküket. 

Holttestet fogtak ki az Éíö-KBrösbok Az 
elmúlt vasárnap délután Veress György és 
több szarvasi kiránduló holttestet látott úszni 
a halásztelki vasúti híd közelében a folyó 
közepén. Partra húzták, majd értesítésükre 
Leslyan egészségügyi rendőr a kórházba szál-
lította a többnaposnak látszó férfihullát. A 
rendőrség megindította a nyomozási a sze-
mélyazonosság megállapítása iránt s a hul-
láról a kir. ügyészség rendeletére többféle 
felvételt készített. A keddi boncolás sem tu-
dott dönteni afelett, hogy bűntény e vagy 
szerencsétlenség történt az ismeretlen férfi-
vel, reméljük azonban a személyazonosság 
megállapításánál kiderülnek a tények. 

Simon Gyula 
„HaUyu"=mosodájábaii 

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

Tisztelettel: Simon Gyula, 

v a s á r n a p o n k é n t O N C S I K 
J Á N O S m a g y a r nótákat 
énekei c i g á n y z e n e meHett. 

< < < 

filléres áron szerezhetők b e : kerékpárok, varró-
gépek, rádiók, villamoscikkek, csillárok. 

I javítást szakszerűen, jótál lással végzünk! 

Használt kerékpárt v e szünk . S e g é d m o t o r kölcsönzés- == 

Jegyzői behelyettesítés. Dr Schauer Gá : 

bor járási főszolgabíró az Öcsödön megüre-
sedett segédjegyzői állásra dr Gubjer István 
oki. jegyzőt helyettesítette be, 

KTE -SzUTE reváns. Vasá rnap Kunszent-
ionban voltak úszóink s az ottani strandfür-
dőben tartotta a két csapat úszóversenyét. 
Úszóink szép fölénnyel győzlek megint. Első 
dijat nyertek kitűnő idővel: Klenk, Pécsy, 
Pável. Próféth. A stafétában második lelt a 
SzUTE. A vizipólómeccs 2 : 2 arányban vég-
ződött a lokálpatrióta bíró részrehajlása miatt. 

Szombaton és vasárnap 
Szeresd! f e i e b a r á t n ő d e t 

Buster Keaton főszerepével. A vígjáték gyön-
gye! Kiegészítésül S t an -Pan : Búval bélelt 
boxbajnok. 

HelybeEs gabonaárak 
Buza 
Tengeri 
Árpa 
Zab . 

870 -
6*00 — 
5*00 -
5 00 -

8'80 
6*50 
5'5Ö 
5*50 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

is vidéken rendeli meg, mert azt itt 
megrendelheti i f j . Ki§$ kosárfonónál, 

I., 455. Kovácsik Gyula füszerüzlet mellett. 

A csabacsüdi ev. egyház tevékeny és 
tehetséges papja : Chován József — akinek 
nemrégiben jelent meg két munkája : „Gaj-
dács Pál élete és munkássága", majd a 
„Szarvasi Panlheon" — ismét dolgozik. Két 
jelentős müve hagyja el nemsokára a sajtót 
ismét, melyeknek mindenike arra mutat, 
hogy szerzőjük nagyon komoly és agilis 
munkása az irodalomnak. Versei és szelle-
mes tárcái, melyeket mindenkor és minden-
hol nagy örömmel olvasnak, nagyon sokak 
előtt ismeretesek. Nemcsak nálunk, de igen 
nagy részén hazánknak,mert több lapba dol-
gozik és dolgozott állandóan. 

Jelenleg a következő müvei kerülnek 
az érdeklődő olvasók kezeihez: „Előfohászok", 
mely az egyházi év és a speciális ünnepek 
alkalmára irott templomi és otthoni, gyönyörű 
verses előfohászokat tartalmaz. Ezenkívül 
egy érdekes tanulmány: „A csabacsüdi ág. 
h. ev. egyházközség története". Az előbbi 
mintegy 50—60, az utóbbi kb. 150—160 ol-
dalas könyv lesz. Mindkettő iránt igen nagy 
az érdeklődés már előre is. 

Nem mulasztjuk el itt megjegyezni, 
hogy Chován Józseftől még igen számos, 
értékes munkát várunk mi is, ugyanugy 
mintahogy azt több lap is megjegyezte már 
nem is egyszer. A két műről egyébként, köz-
vetlenül a megjelenésük előtt, még részlete-
sen is szólni fonunk. 

Hitelt előnyös fe l té te lek mellett ugy s z e -
rezjiet , ha terményeit a Szarvasi Takarékpénz-
tár termény- és áruraktárában tárolja. A 
Szarvasi Takarékpénztár termény- és árurak-
tára mindennemű terményt elfogad tárolásra, 
olcsó díjtételek mellett. 

X 
A S z a r v a s i T a k a r é k p é n z t á r 

T e l e f o n s z á m 

5 . v a g y 1 5 a 

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 ő 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 . 

Bővebb felvilágosítás szerezhető a Takarékpénztárnál, vagy a helyszínen. 

1 

H 
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Pásztor Gyuia 
tisztelettel értesiti nagyrabecsült vendé-
geit és jóbarátait, 

borbély- és fodrásztermét 
dr Rofeiísek Jenő ügyvéd házába* 
L, Horthy Miklós ut 99. alá helyezte áí. 

Holéczyaféíe íszleííel szemben* 

P U B L I K Á C I Ó 
Fabó Györgynek V., 171. szám alatt 18 

hold földje tanyával vagy tanyanélkül feliből 
o. Jel. í„ 171. 

Özv. Melís Pálnének 32 hold földje 
haszonbérbe kiadó, esetleg 15 hold eladó. 
Je l VII. 189. 

Valkovszki Mihálvnénak Sárkány-soron 
7 hold föld feliből kiadó. Jel. IV. 112. 

Ifj. Liska Soma hizlalda melletti földje 
tanyával eladó, vagy haszonbérbe kiadó. 

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. 
felszerelés eladó. 

A Szarvasi Újság 
hirdetései 
eredményesek! 

Garay Pál hegyesdülői tanyáján lucerna 
és hereszéna, buzapéva eladó. Jel. a vas-
kereskedésben. 

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. 

Csabacsüdön a szentandrási és oros-
házi kövesut mellett 7 hold föld kisebb par-
cellákban is eladó, vagy haszonbérbe ki-
adó. Jel. Tóth József Szentandrás 705. 

Matusik Pálnénak Rózsáson 6 és fél 
hold földje feliből kiadó. Jel. T. III. 186. 

A kákái társulat augusztus hó 13-án 
közgyűlést tart a Gazdakörben. 

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

Goldstein Mártonnál tul a Körösön 22 
hold földje haszonbérbe, vagy feliből kiadó. 
Jel. Mezőtúr, Szabadság-tér. 

I., 316. sz. ház eladó. 

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. 

Povázsai Andrásnak Csabacsüdön 6 
hold tanyával haszonbérbe kiadó és egy 
istálló lebontásra eladó. Jel. IV. 207. 

Litauszki Jánosnak a berényi ut mellett 
22, gyilkosdülőben 28 hold földje haszon-
bérbe vagy feliből kiadó. J e l V. 247. 

Krajcsovics Jánosnak Érparti szőlők 
alatt egy pótlék eladó. Jel. T. III. 251. 

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. 

Rózsáson 7 hold szántó bérbe kiadó. 
Jel. I. 75. 

Prjevara Pálnénak T. II. 189. sz. 19 
hold földje tanyával haszonbérbe kiadó. Jel 
IV. 436. 

Podani Györgynek Kákán 13 hold 
földje tanya nélkül eladó. 29 hold haszon-
bérbe kiadó, Bakulya-dülőben 1 kútágas és 
kutgém eladó. Jel. IV. 367. 

Marosi testvérek ezüstszőlői 32 hold 
földje kisebb parcellákban is eladó. Jel 
IV. 227. 

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

Szloszjár János fazekasnak Csabacsü-
dön 22 hold földje feliből kiadó. Jelentk. 
III. ker. 190. 

Laluska Pál örök. III. 304. szám alatti 
házuk 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. 

Laukó Mihálynak egy szelelőrostája és 
egy 15 soros vetőgépje eladó. Jelentkezni 
tanya IV., 186. sz. 

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

Zahorecz Pálnak Érparti szőlőben levő 
háza eladó. Jel. T. VII., 160. 

Belopotoczky Györgynek Hosszusoron 
30 hold földje feliből, vagy egyharmadából 
kiadó. Jel. IV., 249. 

Kovács Jánosnak Szappanosban 140 
négyszögöl dinnyeföldje eladó. Jelentkezni 
T. II. 180. 

Lestyan Mihálynak 10 hold földje 
bérbe felibe kiadó. Jel. VI. 331. 

Melis Jánosnénak 1 hold heréje és 3 
hold szántója bérbe kiadó. Jel. II., 153. 

Mautner László gabonakereskedő át 
és megvesz Csabacsüdön is búzát az állo-
más melletti Zahorecz raktárban minden nap 

Griecsnyik István zöldpázsit háza eladó, 
özv. Litauszki Andrásné Bezinai szőlő-

ben 1 holcl eladó, Sárgahegyesen 20 hold 
föld bérbe vagy felibe kiadó és mindenféle 
gazdasági felszerelés, vetőgép, eke, stb. és-
egy tehén eladó. Jelentkezni lehet T. II. 269 

Vostyjár Sámuel I. 205. számú háza, 
egy ponyva eladó, jel. I. 169. 

2 darab 6 éves tehén, melyek drb-ként 
10—15 liter tejet adnak el, vagy feles tartásra 
kiadó. Jel. III., 299. 

Medvegy György Körlésdülői tanyájára 
tanyást keres. Jel. III., 40. 

Csicsely Jánosnak Hatház és Érparti 
szőlők alatti pótlékja eladó. Jel. II., 284. 

Dauda Mihálynak a mezőtúri határban 
20 hold földje haszonbérbe, vagy feléből 
kiadó. Jel. I., 151. 

özv. Medvegy Györgyné kereskedőnek 
a Hegyes dűlőben 30 hold földje felibe vagy 
bérbe kiedó jel. II. 130 szám alatt 

Tárnyik Györgynek 12 hold földej 
tanyával együtt örményzugban eladó. 

Weinberger Jenőnél (II., Csucs-uícu) 
kölcsönzsák kapható. 

Brauner György fakereskedő értesiti a 
közönséget, hogy a Forster Károly-féle ház-
ban fióküzletet nyitott, ahol is ugvanugy 
mint a Fábriczy-féle házban levő főtelepén 
fa, szén, mész, homok, cement és kátránvt 
nagyban és kicsinyben jutányos árban 
kapható. 

Sonkoly Jánosnak 8 hold földje mező-
túri határban a Körös mellett feliből, vagy 
haszonbérbe kiadó. Jelentkezni I. 286. 

Melis Györgynének Józsefszálláson 30 
hold földje haszonbérbe, vagy feliből kiadó. 
Jelentkezni III., 294. 

A Mangolzugban 200 négyszögöl vete-
ményföld eladó. Jelentkezni Palkovics Pálnál 
L, 421. sz. alatt. 

Bakulya Györgynek Sárgahegyesen 8 
hold földje eladó. Jelentkezni kint. 

Medvegy Mihálynak Kákái 15 hold 
je eladó. Jelentkezni IV., 48, 

zarva Újságban! 
hogy a publikációt 

e l o l v a s s a ! 

Felelős kiadó: Dr TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyomda* és Lapkiadóvá!, 
nyomdájában, f., Horthy Miklós ut 9. szám 


