
Kf. é v f o l y a m . Szarvas, 1933. augusztus 20 . Vasárnap. 1 1 2 . s z á l a i 

F Ü G G E T L P O L I T I K A I L A P 

Előfizetési árak : 
4 

Negyedévre 1'20 pengő, egy hónapra 
40 fillér. 

Felelős szerkesztő: 

TOKAY LÁSZLÓ 
Főmunkatárs: 

K R Ó N F E R E N C 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Szarvas, 

III., Damjanics utca 336. szám, 

Az elmúlt héten a magyar kor-
mány egyes tagjainak külföldi tárgya-
lásai kötötték le javarészt figyelmün-
ket, mert Magyarországon mindenki 
kíváncsian és szorongva várja, hogy 
végre mi lesz a buzafelesleggel. Ezek 
mellett a fontos tárgyalások mellett 
azonban volt más esemény is, amely 
méltán kelthetett feltűnést. Különösen 
érdekfeszítő fordulathoz jutott a német 
osztrák villongás és a francia közbe-
lépés hangja ugy hatott, mintha máris 
egy-két gránát robbanása törte volna 
meg a kánikulai csendet. 

Amint ismeretes, a franciák eré-
lyes hangon szólították fel a németeket, 
hogy hagyják abba Ausztriáért foly-
tatott üzelmeinket. A németek pedig 
ezt a francia beavatkozási ridegen 
visszautasították. 

Ezek után az lett volna a termé-
szetes, ha Franciaország a továbbiak 
elintézését nyugodtan a Népszövet-
ségre bizta volna. Azt várta volna 
mindenki, hogy a franciák, akik a 
mások panaszait és sérelmeit nem-
tartják orvosolhatónak a Népszövetsé-
gen kivül, a maguk ügyében is feltét-
len bizalommal fordulnak a Nép-
szövetséghez igazságért. 

A locarnoi egyezmény és a négy-
hatalmi paktum után, amikor a francia 
diplomácia és a különböző francia 
kormányok részéről annyi öntelt kér-
kedés hivta fel a világ figyelmét Fran-
ciaországnak a jövő fegyveres össze-
tűzéseket kizáró szerepére, igazán 
meglepő volt, hogy a franciák fenye-
gető csapatmozdulatokkal adták meg 
a viszonválaszt a németeknek. 

Nem akarjuk túlbecsülni ezeknek 
'a csapatmozdulatoknak a jelentőségét 
és nem festjük mindjárt a falra a há-
borús veszedelem ördögét, annyi azon-
ban bizonyosan megállapítható, hogy 
a franciák ezzel a fenyegető fegyveres 
fellépésükkel tísufosan elárulták ma-

-Nyilttan kimutatták, hogy ők a 
Népszövetséget és a békés tanács-
kozásokat csak a legyőzöttek patiká-
jának tartják, mig a maguk fájdalmas 
ügyeinek gyógykezelésére mindig csak 
a fegyveres terrort akarják alkalmazni. 

Ez a kis tüntető mozgósítás sok-
kal fontosabb intelem az európa dip-
lomácia és főként az igazi békebarát 
államok számára, mint amekkora mé-

retei mutatkoznak a német határra 
dobott uj csapatok létszáma szerint. 

Megdöbbentő, hogy az a Francia-
ország, amely az európai béke védő-
bástyájának vallja magát, még egy 
ilyen kis epizód-ügyet sem tud fegy-
vercsörgés nélkül tisztázni. 

Sokkal természetesebb lesz, ha 

Felirattal fordult a 
a kormányhoz, az 

A vármegye közigazgatási bizottsága 
kedden Korossy György főispán elnöklete 
mellett ülést tartott a megyeháza kistanács-
termében. Az ülésen felolvasták az alispán 
jelentését, amelyből kitűnik, hogy a megye 
egyes községeiben határozottan államellenes 
irányú szervezkedésnek jöttek nyomára ame-
lyet azonban talán sikerült elfojtani. Mély-
séges aggodalommal látja az alispán milyen 
káros a mezőgazdasággal foglalkozó lakos-
ság anyagi helyzetére a mezőgazdasági ter-
mények, különösen a buza árának az utóbbi 
h e t e k b e n következetes árlemorzsolódása. 
Különösen azok a gazdák érzik ennek nagy 

ilyen példák után majd a végső el-
keseredésbe taszított államok is le-
mondanak arról a már eddig is méltán 
megrendült téves hitről, mintha a Nép-
szövetség szabályai és a paktumok 
rendelkezései szükségtelenné tennék a 
teljes fegyveres felkészülést. M* 

bizottság 
miatt 

kárát, akik a kíméletlen szigorral folytatott 
adóbehajtások miatt termény fölöslegeiket 
kénytelenek az olcsó áron eladni. 

A jelentéshez elsőnek Telegdy Lajos 
szólt hozzá, aki kifogásolta a tulerélyes adó-
behajtást s javasolta, hogy a bizottság for-
duljon felirattal a kormányhoz a kíméletesebb 
adóbehajtások érdekében; a javaslatot! a 
bizottság elfogadta. A jelentés elfogadása 
után a főorvos, pénzügyigazgató, tanfelügyelő 
mérnök, árvaszéki elnök, ügyészségi elnök 
és gazdasági felügyelő terjesztették elő jelen-
tésüket, majd azok tudomásul vétele után a 
bizottság ülése véget ért. 

A b u z a á r a 
A magyar buza az idén valósággal 

csodabuza, jóformán minden országnak szük-
sége lesz erre a kemény búzára, hogy ezzel 
a lágy búzákat elegyítse, a lágy búzák 
lisztjét süthetőbbé tegye. Semmi ok sincs 
arra, hogy magyar búzának sorsát féltsük és 
ezt a felfogásunkat miben sem érinti a magyar 
búzának idei bőséges termése, a kiadós ter-
més nem ok arra, hogy az ára alacsony 
legyen. A magyar búzának mindig jól meg-
fizették a sikerében dus és nehéz fajsúlyú 
hányadát, az idén ez a kiválló fajta olyan 
mennyiségben termett, hogy egész kivitelünket 
ebből bonyolíthatjuk le. 

Semmi aggályom sincs, — mondotta 
Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter a 
bécsi tárgyalás és megállapodás után az 
újságíróknak, — hogy a magyar buza, dacára 
a rendkívül nagy termésnek, elhelyezést 
fog találni és éppen ezért nagyon kérem a 
publicilás képviselőit ne keltsenek aggodal-
makat a gazdaközönség körében a búzára 
vonatkozólag, mert ez esetleg tul nagy kíná-
latot idézne elő a pénzhiányban szenvedő 
gazdák részéről és oka lehet az árak belső 
lemorzsolódásának, Nagy igazságtalanság len-
ne. ha éppen a leggyengébb kezek már ma 
piacra vinnék terményeiket, holott az árak 
később a szállítások normális lebonyolítása 

idején javulnak. Hiszen nem kell egyebei 
említenem, minthogy az idei buza még őr-
lésre alkalmatlan lisztkivitelünk legfeljebb 
októberben indulhat meg és a külföld is 
elsősorban saját készleteihez nyul és csak 
azután akar idegen árut nagyobb mennyi-
ségben vásárolni. 

A miniszter szavaiból ércesen csendül 
ki a sajtóhoz, illetőleg a sajtó némely orgá-
numaihoz intézett az a felhívás, hogy ne 
keltsenek aggodalmakat a buza árát illetőleg 
a gazdák soraiban. Meg kell állapítunk, hogy 
van a magyar napisajtónak olyan része is, 
is amely az utóbbi hetekben akarva, nem-
akarva, a magyar buza árának a rontásán 
operált, hol azt magyarázgatva, hogy nem-
csak nekünk van jótermésünk, hanem mások-
nak is, főleg azoknak, akik egyébként tőlünk 
vásárolnának, de már most nem szorulnak 
a mi búzánkra; hol meg amiatt abajogva, 
hogy nem „idejekorának" kötöttünk megál-
lapodásokat a bu-íaértékesités iránt. Szinte 
odatolakszanak az ilyen lapok a vásárló és 
eladó fél közé, hogy a megegyezést meghiú-
sítsák, vagy hátráltassák, 

Ezeknek a lapoknak a defetizmusra 
való hajlandóságát, természetesen pártpolitikai 
szempontok, sőt, talán kizárólagosan párt-
politikai szempontok ülik. Támadni akarják 
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a kormányt minden áron még akkor is, ha 
ütéseik nem a kományt, hanem az országot 
érik. A buzakérdés is elég alkalmas nekik 
arra, hogy a kormányt ostromolják. Pedig, 
hogy az aggályoskcdás, ijedezés, ijesztés, 
ijesztgetés itt mennyire alaptalan, annak 
igazolására elég Gömbös Gyula miniszter-
elnöknek arra az ismételten és mindig igen 
nagy nyomatékkal telt kijelentésére utalnunk, 
hogy a kormány legfontosabb feladatai között 
is első helyen áll ezidejüleg a buza értéke-
sítésének ügye. 

Nemzeti munkahetet 
rendez októberben 

a TESz 
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége 

az ősz folyamán teljes intenzitással akar 
belekapcsolódni a gazdasági és társadalmi 
problémák megoldására irányuló törekvésekbe 
s ezzel kapcsolatban október közepén nem-
zeti munkahetet rendez. A nemzeti munka-
hét gondolatát Szöllőssy József, a TESz igaz-
gatója vetette fel s a napokban már veze-
tőségi értekezlet is volt, amelyen megbeszél-
ték a nemzeti munkahét kérdését. A részle-
tekre vonatkozóan még nem döntöttek. 

A terv az, hogy az egyes foglalkozási 
ágak, a gazdák, kereskedők és iparosok ter-
melési ágak szerint kongresszust tartanak és 
általában megbeszélik azokat a kérdéseket, 
hogy az egyes foglalkozási ágak miként 
kapcsolódhatnak be a nemzeti munkaterv 
megvalósítására irányuló törekvésekbe és 
általában mi lenne a teendő a gazdasági 
élet fellendítése érdekében. 

Vége a törvénykezési 
szünetnek 

Az eddigi ügyviteli szabályok szerint 
csak a Kúrián és a Táblákon volt törvény-
kezési szünet, ahol ez idő alatt úgynevezett 
szüneti tanácsok intéztek a legsürgősebb ter-
mészetű ügyeket. Az igazságügyminiszter 
rendelete tudvalevően kiterjesztette a törvény-
kezési szünetet a törvényszékekre és járás-
bíróságokra is és itt is csupán a legsürgő-
sebb természetű ügyek elintézésére tartottak 
inspekciót, egyébként azonban a felső bíró-
ságokhoz hasonlóan tárgyalásokat nem tar-
tottak. Ez a törvénykezési szünet most véget 
ért s a héten már a járásbíróságokon és a 
törvényszékeken is nagyobbrészt megkezdték 
a tárgyalásokat. 

jU 

nraveszi til 

A közelmúltban elhunyt kiváló oros-
házi lelkész tu-iztc loi és barátai elhatározták 
egy művészi síremlék felállítását. Az emlék-
mű felállításának költségeit önkéntes adako-
zásból fedezik. Mint értesülünk, máris jelen-
tékeny összeg gyűlt üssze. Az emlékmű fel-
avatását október öl-én, a reformáció emlék-
ünnepén fogják megtartani. 

Fölösleges kiadást tesz, ha 
4 * |j & i 

•r. 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 

megrendelheti Ifj0 K i s s kosárfonónál, 
I.,455. Kovácsik Gyula füszerüzlet mellett. 

99 K ö r ö s-e s t" 
F. hó 20-án, vasárnap — rosz idő esetén 

27-én, a következő vasárnapon — nagy lát-, 
ványosságban lesz része Szarvas községnek. 

Kivirágzik a Körösi De nem kérészek 
lepik most a vizet, hanem lampionos csónakok. 

Az evezők ritmikus csapásához az üte-
met hangos zene fogja szolgáltatni. 

A strandok, a fürdőző * házak ünnepi 
ruhába öltözve, szines lampionokkal díszítve 
fognak örülni Körösünk ezen első ilyen ki-
virágozásának. 

Feledhetetlen látvány lesz e szines kép-
ben — különösen a vizén uszó csónakokból 
gyönyörködni. 

A zenés csónakozás a Halász csárda" 
melletti „SzESz"-től indul ki. Végigvonul a 
Körösön a Pepikertig. Onnan visszafordul s 
megáll az egycsoportban levő „Fészek" 
„Lubickoló" és a „Pihenő" nevű fürdőző 
házak előtt. Itt szembefordul a gazdasági 

reaidkívmi kozgyule: 
Szarvas község képviselőtestülete augusz-

tus 11-én, pénteken délután rendkívüli köz-
gyűlést tartott. Tudomásul vették, hogy járási 
főszolgabíró Ponyiczky Kálmán községi mér-
nöknek három hónapi szabadságot adott 
megrongált egészségi állapotának helyreállí-
tására. Demján György, miután megválasz-
tották községi gazdaságvezeíőnek, esküdti 
állásáról lemondott Lemondását tudomásul 
vették. Kresnyák Mihály adóügyi jegyző 
nyugdíjazását is tudomásul vették, a hosszú 
évtizedeken át példás lelkiismeretességgel 
végzet munkásságát jegyzőkönyvben örökí-
tették meg. A tárgysorozat tulajdonképpeni 
kiemelkedő pontja a Wesselényi-utcai ártézikut 
fúrására beérkezett ajánlatok feletti döntés 
volt. A szabályszerűen meghirdetett pályá-
zatra beérkezett összesen hat ajánlat, melyek 
közül Misán János hódmezővásárhelyi kut-
furómester ajánlatát találták legkedvezőbb-
nek. A határozat megerősítése után azonnal 
megkezdődnek a munkálatok. Szrnka György, 
a piaci és vásári helypénzbeszedési jog bér-
lője, bérleti idejének a meghosszabitását kérte, 
de az Elöljáróság előterjesztésére ugy hatá-
rozott a kögyülés, hogy meghosszabitják ugyan 
bérletét, de csak egy negyed évre — vagyis 
f. évi december l-ig —, mely idő alatt köte-
les a község egy kiküldött emberéi beve-
zetni a bonyolult helypénzszedési eljárásba 
s azután házikezelésbe veszik. Majd jelen-
tette az elöljáróság az 1933. év költségveté-
sének jóváhagyását, melyben a miniszlerközi 
bizottság a községi Elöljáróság álta javasolt 
65 százalékos pótadói 68 százalékra emelte 
fel. Sárkány Pálnak a kórház és ápoldai 
élelmező — ápolói választás ellen beadott 
fellebezését elutasították, mert bár alacso-
nyabb árak mellett is hajtandó lenne elvál-
lalni, mint azt a jelenlegi ápolóélelmező 
végzi — nagyobb garanciát látnak a fenn-

iskola kertészével s ugy gyönyörködik az 
onnan felszálló röppentyűk és ragyogó bom-
bák seregében. 

A tűzijáték teljes szépségében, ingyen 
látható lesz a Szentandrás felé vezető gót-
nak, — a hídtól a Krebsék kertészlakáig ter-
jedő — egész szakaszáról s a betlehemi gát 
egész hosszában is. 

Ez a minden évben megrendezni szán-
dékolt „Körös-est" hangulatot akar bevinni 
Szarvas életébe. — Feledhetetlen estét akar 
nyújtani az itt nyaraló idegeneknek. — Az 
idegen forgalom céljait van hivatva szolgálni. 

A tűzijáték sziporkázó fényénél azon-
ban maguk a szarvasiak is megláthatják 
végre, hog minő szépséges kincsünk nekünk 
a Körös s megszerezhetik azt a tudatot, 
hogy ilyen szépség birtokában Szarvast igenis 
lehet nyaralóhellyé fejleszteni. 

álló viszonyok mellett arra vonatkozóan, 
hogy rendes ellátásban részesülnek a gondo-
zottak; lehetetlennek tartják napi 45 fillérből 
a rendes kosztot fejenként. Majd iskolai, 
ovodai jelentések elfogadása és néhány kisebb 
ügy tárgyalása után a közgyűlés véget ért. 

Frontharcosok 
jöjjetek a tábortnzhoz 1 

A következő felhívást kap tuk : 
A szarvasi frontharcosok szervezőtiszt-

sége értesiti a helybeli frontharcos bajtársa-
kat, hogy a mezőtúri frontharcosok csoportja 
augusztus hó 19-én, szombaton délután és 
este kirándulásszerü frontharcosösszejövetelt 
és tábortüzet rendez az Élő-Körös partjára, 
Halásztelekkel szemben. Erre a barátságos 
összejövetelre és lábortüzhöz szeretettel meg-
hívja a szarvasi frontharcos csoportot is 
hozzátartozóikkal, továbbá a szövetségbe 
belépni kívánókkal együtt. 

A mezőtúriak villanyvilágításról gondos-
kodnak és cigányzenét is hoznak magukkal. 

Egyébként mindenki saját magáról gon-
doskodik. 

A szarvasiak a délután 2 óra 9 perckor 
induló motorossal indulnak. Szives figye-
lembe ajánljuk, hogy jegyeiket oda-vissza 
váltsák meg, mert igy lényegesen olcsóbb. 

Máskülönben a kirándulás minden kö-
telezettségtől é.-; minden külön költségtől 
mentes. 

A vezetőség vendégeket is szívesen lát. 
Bővebb felvilágosítást szívesen ad vitéz 

Zerinváry, a szarvasiak szervező-tisztje. 
Szarvasi frontharcosok és érdeklődők: 

jöjjetek a kedves lábortüzhöz minél nagyobb 
számban 1 

essem a 
•z 

kávéház- és éttermében minden este Döbray ZoSÍ 
közkedvelt cigányprímás és zenekara hangversenyei. 
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H Í R E K 
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va-

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

Evangélikus istentisztelei Vasá rnap az 
ótemplomban tót, 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 
és vasárnap délután 6 órakor litánia. 

Református istentisztelet. Vasá rnap dél-
előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Árva ház 
dísztermében. Kondoroson pedig minden hó 
első vasárnapján délelőtt. 

A fő ispán átvette hivatalát. Korossy 
György vármegyei főispán nyári szabadságá-
ról hazatért és átvette hivatala vezetését. 

Bendák Gyula dr kir. segódtanfelügyelöt 
áthelyezték. Bendák Gyula dr kir. segédtan-
felügyelőt a kultuszminiszter Kecskemétre 
helyezte át. Utódjává Jung Miklós dr szek-
szárdi kir. segédtanfelügyelőt nevezte ki a 
miniszter. Az uj segédtanfelügyelő a napok-
ban már el is foglalja a hivatalát. 

Az ügyészségi elnök hivatalában. Tompa 
Gyula dr, a gyulai jíir. ügyészség elnöke 
hétfőn hazaérkezett szabadságáról és átvette 
az ügyészség vezetését. 

Áthelyezés. Cs. Szabó Lajos Szarvason 
is jól ismert, kedves modorú öcsödi refor-
mátus segedlélkészt egyházi főhatósága Hód-
mezővásárhelyre helyezte át. Távozása érzé-
keny veszteség iesz Öcsödre, mert a község 
•társadalmi és kulturális életében jelentékeny 
tevékenységet fejtett ki. Alapitója és szer-
kesztője volt ,az „Öcsöd és Vidéke" cimü 
hetilapnak. 

Községi iskolaszéki bizottsági ülés. Szarvas 
község iskolaszéki bizottsága Szelényi János 
ev. igazgatólelkész elnöklete mellett kedden 
ülést tartott, melyen tudomásul vették 
Tjnovszky Márton igazgatótanitó nyugdíjaz-
tatását. Utódjául — mint már jelentettünk — 
a kir. tanfelügyelő Molnár László községi 
janitól nevezte ki igazgatónak, aki az eddig 
-viselt .gondnoki tisztségét továbbra is betölti. 
Elhatározta a bizottság a megüresedett tanítói 
állásra a pályázat kiírását. 

Törlik a három évnél régebbi behajthatat-
lan társadalombiztosító intézeti tartozásokat. 
A köz.el múltban megjelent miniszteri rende-
let értelmében azokat a társadalombiztosító 
ántézeti tartozásokat, amelyek három évnél 
régebbiek és behajthatatlanok, törölni fogják. 
A törlés csak nemleges zálogolási jegyző-
könyv mellett rendelik el. 

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

Kerékpárjavitásnál 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 . 

• Stefána Mihály Szarvas, Árpád-bazár 

Egy évezred 
telt el azóta, hogy a Kárpátok medencéjé-
ben együtt áll a magyarság az itt talált kü-
lönböző népfajokkal s a harc azóta e nép-
fajok és a magyarság között jóformán állandó 
s különösképen kiélesedett akkor, mikor a 
megindult különféle német és szláv egybe-
olvasztó kisérlelek erőteljes propagandája 
hozzánk is eljutotl. Megerősödött az ellenfél 
akkor, amikor a 18. században foganatosított 
nemzetiségi telepítésekkel sikerült éket verni 
a magyarság közé. A nemzetiségek kérdése 
is miként a magyar történelem annyi nagy 
problémája, az örökké aktuális, izgató nagy 
magyar kérdések közé tartozik, melyeknek 
véres malomkövei közt vergődik, sajtolódik, 
küzködik és vajúdik az Ázsiából kiszakadt 
európai magyar sors. A magyarság rögtön 
megkezdte küzdelmét a nemzetiségek beol-
vasztása érdekében, de a magyarság legna-
gyobb tragédiája, mely sohasem engedte, 
hogy népünk a nemzeti lét legalapvetőbb 
kérdéseiben, a nemzeti célkitűzések legfőbb 
irányában egységesen fellépjen, e kérdés 
megoldását is lehelellenitette. Ez az oka 
annak, hogy a nemzetiségi kérdés még egy 
évezred után is napirenden van s alig telik 
el egy-egy év, hogy történetében ne fordulna 
elő egy-egy összeütközés valamelyik nem-
zetiségi kisebbség és a magyarság között. 

Pedig e kérdés megoldása a magyar 
fajnak egyik legéletbevágóbb feladata, mely-
nek végleges megoldását sokáig halogatni 
már nem lehet. A trianoni szerződés e szem-
pontból legyőzhetetlennek látszó akadályo-
kat állított ugyan elénk, mégis igazságot kel-
lene már végre teremteni a gazdaságilag és 
politikailag egymásrautalt különböző népfajok, 
a történelmi, kulturális és helyzeti adottságai-
nál fogva vezetésre hivatott magyarság és 
az úgynevezett nemzeti kisebbségek látszó-
lagos faji ellentétei közölt. Meg kellene te-
remteni a magyarság teljes faji kibontakozá-
sának biztosítása mellett a többi népfajok 
kulturális életlehetőségeit is ugy, hogy mind-
ezek mellett a nemzeti törekvésünk végcélját 
képező ezeréves magyar állami egység is 
biztosíttassák. 

Nincs még egy nép, mely oly körül-
tekintéssel, oly tapintattal igyekeznék a kérdést 
megoldani, állandóan szemelőtt tartva a ki-
sebbségek emberi jogait, mint mi, nincs még 
egy nép, mely oly engedékeny volna azok 
nyelvi és vallási következményeivel szemben, 
mint mi, s csak természetes folyománya e 
magyar türelemnek, hogy nincs még egy or-
szág, ahol olyan brutális nyilt sággal bur-
jánzana fel a nemzetiségi eszme, s oly ar-
cátlanul merné követelni egy lakosság-töre-
dék az ő képzelt privilegizált jogait, mint 
nálunk s oly erős talaja lenne ennek követ-
keztében akár a pángermánizmus, akár a 
pánszlávizmus eszméjének. Minket békés-
megyeieket az utóbbi érdekel közelebbről. 
Nyilt titok, hogy megyénk tótajku falvaiban 
az utóbbi években egyre nagyobb tért hódit 
ez az eszme. Az ellenevaló küzdelmet nagy 
mértékben megnehezíti az a körülmény, 
hogy e téren a nép vezérei maguk a lelki-
pásztorok, akiknek minden eszközük és le-
hetőségük megvan az átkos propaganda ter-
jesztésére. Nekünk magyaroknak, magyar 
érzelmű tótajkuaknak, akik célul tűztük ki 
magunknak e nemzetiségi problémáknak a 
magyarság javára való végleges megoldását, 
arra kell törekednünk, hogy megfosszuk a 
megtévelyedetteket, a magyar földdel szem-
ben rut hálátlansággal viselkedőket az ilyen 
vezéreiktől. Mert mi kilátásunk lehet nekünk 
harcunk sikeres megvívására akkor, ha azok, 
kik leghatásosabban tudnák pártfogolni törek-
véseink, közülük valók lesznek. A közel-
jövőben alkalmunk nyílik igaz magyar érzel-
münket bebizonyítani. Az egyik szomszéd 
község ugyanis lelkészt fog választani s erre 
mint hirlik, be fogja adni pályázatát — a 
községben élő kisebbség meghívására — egy 
közismerten pánszláv érzelmű fiatal lelkész 
is. Nekünk már eleve a legnagyobb erővel 
kell küzdenünk megválasztása ellen még 
akkor is, ha elcsépelt frázisokkal, bűnös 
demagógiával a lakosság egyrészét már meg 
is mételyezte, s külsőleg győzelme már biz-
tosítottnak látszik. Nem szabad az eszközök-
ben sem válogatnunk, a legféktelenebb ellen-
propagandát sem szabad megvetnünk, ha 
győzelmesen akarjuk útjában megállítani a 
— krisztusi hit palástja alá rejtve aljas cél-
jait — felénk közeledő pánszlávizmus rémét. 
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mindennemű terményt, minden mennyiségben mérsékelt dijak mellett elfogad tárolásra. 
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Bővebb felvilágosítás szerezhető a Takarékpénztárnál, vagy a helyszínen. -
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Érdekes kísérletek az évenkénti 
kétszeri aratásért 

Bécsből jelentik: A Glaisdorf melletti 
hofstetteni nagybirtokon eredményes kísér-
leteket fejeztek be bizonyos magvak csírázó" 
képességének növelése céljából villamos be-
sugárzások segítségével. A kisérlelek ered-
ményének dokumentálásra most került sort. 

Kukorica, napraforgó és úgynevezett 
fehércékla magokat villamos besugárzással 
kezeltek, majd egymás mellett bizonyos föl-
deket bevetettek ilyen besugárzott és be nem 
sugárzott magvakkal. A közönséges magvak-
kal való vetés után öl héttel vetették csak 
el e besugárzott magvakat s ettől fogva 
figyelték, hogy a besugárzott magvak mikor 
érik utói a fejlődésben az öt héttel előbb 
bevetetett közönséges magvak növényeit. 

Kiderült, hogy a közönséges magvak 
tizenegy hét után jutottak abba a fejlődési 
stádiumba, amelyet a kezelt magvak már hat 
hét után elértek. Ezek szerint tehát egy év-
ben kétszeri vetés lehetséges. E kísérletek 
oly nagy érdeklődést keltettek az osztrák 
fővárosban, hogy a birtokot legközelebb a 
Bécsben akkreditált követségek képviselői is 
megtekintik. 

Ötvenéves jubileum. A Szegedi Gazda-
sági Egyesület 50 éves fennállásának alkal-
mából általa és a csatlakozott szervezetek 
(Szegedvidéki Méhész-Egyesület, Házinyúl-
tenyésztők és Baromfitenyésztők Egyesületei) 
által ünnepségeket, kiállításokat, kongresz-
szust, lóversenyt rendez, melyre ezúton is 
tisztelettel meghívja olvasóinkat és közsé-
günk közönségét. Ez alkalommal filléres uta-
zási kedvezményeket nyújt a vasút. A mező-
gazdasági kiállításra és vásárra benevezé-
seket még augusztus 20-ig elfogad a rende-
zőség. Jelentkezni lehet a Szegedi Gazda-
sági Egyesületben (Szeged, Széchenyi-tér.) 

Országos evangélikus konferencia. A Ma-
gyarhoni Evangélikus Misszióegyesület és az 
Evangéliumi Iratterjesztés Barátainak Köre 
Kardoskuton háromnapos országos konferen-
ciát tartott a nagy közönség részvételével. 
A konferencián a misszióegyesület legkitű-
nőbb reprezentánsai vettek részt, hilmélyitő 
előadásokkal szerepeltek. A konferencia tar-
tama alatt Orosházára és Tótkomlósra rán-
dultak át, hol egy-egy vallásos estély keretén 
belül szintén egész sor előadó szerepelt. 
A konferencia megrendezése a kardoskuti 
ev. egyházközség agilis papjának, Jancsó 
Andrásnak érdeme. 

A vagyonváltság-buza ára. A pénzügy-
miniszter a mezőgazdasági ingatlanok va-
gyonváltsága fejében fizetendő buza árát 
augusztus hónapra szóló érvénnyel méter-
mázsánként 12 pengőben állapította meg. 

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 1 

Emelkednek a takarókbetétek. A Statisz-
tikai Közlemények most megjelent havi füzete 
szerint a takarékbetétek álladéka az év má-
sodik negyedében 12*4 millió pengővel nö-
vekedett az év első negyédéhez viszonyítva, 
s junius végén 516*8 milliót tett ki. A folyó-
számlabetétek állományánál ugyanezen idő-
szakban 32*8 millió pengő növekedés mutat-
kozott. Március végén a takarékbetétek 51*6 
százalékát, a folyószámlabetétek pedig 812 
százalékát tették az 1913. évi álladóknak. 

Tréfából súlyos baleset. Sós János kör-
nyékbeli fuvaros a békéscsabai piacról Bé-
késre igyekezett, útközben egy ismerős ci-
gánylegénnyel találkozott, akit felinvitált ko-
csijára, hogy hazaviszi Békésre. A cigány-
legény nem hagyta kéretni magát, hanem a 
meglassított kocsi felhágójára lépett, hogy 
helyet foglaljon a kocsin. Ugyanekkor a ko-
csin ülők közül valaki a lovak közé csapott, 
mire azok nagyot rántottak a kocsin. A cigány 
legény pedig a ránditás következtében lecsú-
szott oly szerencsétlenül, hogy a kocsi alá 
került, melynek kereke egyik lábán keresztül 
is ment. A kocsin ülők hangos nevetés köz-
ben, mint akik jól végezték dolgukat, elvág-
tattak ollhagyva törött lábával a cigányt. 

A SzUTE Kunszentmártonban. A SzUTE 
részt vett a kunszentmártoni uszó és vízipóló 
napon s olt több város (Eger, Szentes) úszói-
val mérte össze erejét. Az úszásban a meg-
szokott jó formát mutatta csapatunk s több 
első dijat is hozott haza, azonban a vizi-
polóban az országos hirü egriekkel szemben 
akik teljes felkészültséggel s hires Tarródy-
jukkal jöttek le, vereségét szenvedett. Remél-
jük, hogy első vereségük nem rettenti vissza 
őket a további küzdelemtől s ezentúl is 
városunk büszkeségei lesznek. 

Éjjeli látogatók a községházán. Szerdára 
virradó éjjel ismeretlen tettesek behatoltak a 
községháza jelenleg nem használt, járás-
bíróság felöli kapuján, majd kikerülve a 
kézbesítői szobát sorban felnyitották az iro-
dákat, iróasztalfiókokat, szekrényeket, s végig 
kutatták, turkálták az irattárakat is. Bár az 
adóügyi segédjegyző fiókjából 8 pengőnyi 
készpénzt emeltek, a dolog látszata mégis az. 
hogy nem pénzt kerestek a vakmerő kutatók. 
A pénztári szobákig már nem jutottak el. 
Talán a rendőrség miatt veszélyes zónának 
látszott ez az épületszárny, vagy megzavarta 
valami őket. A nyomozás kilétük felderítése 
iránt a legerélyesebben megindult. 

Felvétel a Márta Diákotthonba. A buda-
pesti IX. ker. Liliom-u. 13 sz. alatt levő 
Márta Máter Diákotthonban megüresedett 
helyekre, az 1933—34 tanévre szóló felvételi 
kérvények augusztus 25-ig beadhatók. Pá-
lyázhatnak oly szegénysorsu, példás viseletű 
és jó előmenetelü egyetemi és főiskolai hall-
gatók, kik tanulmányaikat Budapesten végzik. 
A szobák 2—6 személyesek. A város köze-
pén, az egyetemekhez közel fekvő szép ker-
tes Oíthonban, hol külön tanuló, társalgó és 
fogadószoba, fürdő zuhanyozó, fűtés és gáz-
rezsó használat szolgálják a hallgatók kényel-
mét, a bentlakás díjtalan. Bővebb felvilágosí-
tást készséggel nyújt postán is (válaszbélyeg 
mellékelendő!) az Otthon háznagya. 

Személyi hir. Dr Wolf Jenőné Déri Er-
zsébet három év óta működő „Német játszó-
otthon"-a szeptemberben újból megnyílik. 
Naponta németnyelvű játékdélelőttök hat 
éven aluliaknak. Hetenként két délután is-
kolásgyermekek olymódon való foglalkozta-
tására, hogy a német tanulás egyben az isko-
lában tanultak ismétlésére és bővítésére is 
szolgáljon. Hetenként négyszer — megbeszé-
lés szerinti időben — csoportos német be-
szédgyakorlatok, a művelődés minden ágá-
ból felnőttek részere. Végül felhívjuk még a 
négy középiskolát végzett leányok figyelmét 
arra, hogy sokkal könnyebb az elhelyezke-
dési lehetőségük, ha megtanulják a szakszerű 
gyermekfoglalkoztatást s az öntevékenységen 
alapuló nyelvoktatás uj módszerét. Mióta e 
módszer nyilvánosságra került, állandóan ke-
letkeznek uj játszóotthonok. Eddig a fővá-
rosban hét, a vidéken s az elszakított része-
ken 36 dolgozik e módszer szerint s ezek 
csak olyan munkaerőt alkalmaznak, akik a 
konstruálásban is járatosak. A tanfolyamok 
ára, a mai nehéz gazdasági helyzetnek meg-
felelően igen mérsékelt. Tekintettel az indi-
viduális alapon való tanításra egy csoport-
ban legfeljebb 12 személy vesz részt, ezért 
tanácsos minél előbb jelentkezni II. ker. 8. 
szám alatt délután 3—6 óra között. 

Állami gópjármüvezetökópzö ( so fő r ) tan-
folyam nyílik meg leszállított tandíjakkal a 
m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Inté-
zet keretében szeptember 4-én este fél 7 
órakor, az intézet Budapest, József-körut 6 
szám alatti helyiségében. Beirás naponta d. 
e. 9—1 óra között az igazgatósági irodában 
ahol a felvételhez szükséges űrlapok a hiva-
talos órák alatt előzetesen beszerezhetők. 

• • • • • • 
Központban vasárnaponként O N C S I K 

J Á N O S m a g y a r nótákat ^ 
énekel cigányzene mellett. ^ 

Tulajdonos: Wigner Sándor. l! 

é 
Óriási detonáció vetette szét a pengős árakat! 

Sztrehovszky-cégnél 
filléres áron szerezhetők b e : kerékpárok, varró-

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

Használt kerékpárt veszünk. 

javítást szakszerűen, jótállással végzünk! 

- = — Segédmotor kölcsönzés. 
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Anyakönyvi hirek 
Születések: Korbely Pál fia Pál, Glem-

"boczki Mihály fia Sámuel, Hegyi János fia 
Pál, ifjú Barecz András leánya Judit-Jolán, 
Keizler Jakab fia József, Miloszrdni György 
fia András, Klimaj Pál fia István-János. 

Házasságot kötöttek; Frankó Mihály 
Styecz Judi t ta l . 

Halálozások: Wolf Gyula 71 éves, id. 
Lendvay Józsefné 60 éves, Dudás András 
24 éves, Uhljár Pál 6 napos, özv. Skorka 
Pálné 84 éves, Melich Mihály 16 hónapos, 
Osztroluczki Pál 72 éves, Bencsik Mihály 
68 éves, özv. Hraskó Jánosné 92 éves, 
Szepesi Eszter 51 éves. 

Gyanús haláleset Öcsödön. Dóczi Margit 
három és féléves kislány holttestének meg-
vizsgálása alkalmával az öcsödi halottkém 
gyanús sérülést észlelt a halott balhalánté-
kán. Az orvos erről jelentést tett a gyulai 
ügyészségen, s az ügyészség elnöke' a je-
lentés alapján az öcsödi csendó'rőrsöt a leg-
körültekintőbb nyomozásra utasította. 

Pályázat ipari munkások részére , A m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter pályázatot 
hirdet olyan ipari munkások 100 — 100 pen-
gővel és oklevéllel való kitüntetésére, akik 
legalább 25 év óta megszakítás nélkül álla-
nak ugyanazon munkaadó szolgálatában és 
50. életévüket már betöltötték. A pályázni 
kívánó munkásoknak kérvényt kell beadniok 
legkésőbb szeptember 30-ig az Ipartestületen 
keresztül, hol bővebb információ szerezhető. 

Tüzeset. Szombaton délután hatalmas 
vihar vonult végig Szentandráson. A nagy 
szélvihar végig söpört az uccákon, s a fel-
felhőkből a villámok pillanatonként cikáztak. 
A villám belecsapott J. Tóth Lajos most 
épített istállójába, amely még befejezetlen 
volt, csupán a falak és a tetőzet volt rajta 
készen. A nádfedeles telő azonnal tüzel 
fogott és nagy lánggal égeti, hiába jött a 
zápor, az eső, a tető teljesen leégeti. A tűz-
oltóság tehetetlen volt a tűzzel szemben, 
csak arra törekedett, hogy az istálló melleit 
fekvő lakóházat mentsék meg, A kár jelen-
tékeny, az épület nem volt biztosítva. 

Baleset. Tóth Lajos gepesz gépjénél 
dolgozó részest, Kriska Mátyás III. külkerü-
let 478, számú lakosi sajnálatos baleset érte 
a mull pénteken. Amint balvállán íeiezsák 
búzát vili, elcsúszott s oly szerencsétlenül 
eseti el, hogy jobb kulcscsoníját törte. Orvosi 
kezelés alatt áll. 

^ Orszáfjosvásárok, Tiszaföldváron és Kis-
újszálláson e hó 27-én lesz az országos-
vásár. 

Pályázat. Szarvas község iskoluszéke a 
„csabai-uli" tanyai osztatlan elemi községi 
iskolánál megüresedett tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Ha a hirdetett állásra helybeli 
már működő községi tanitó választatnék meg, 
ugy az ekként megüresedett tanítói állást is 
be fogja töltetni az iskolaszék a pályázók 
közül. Javadalom a törvény szerinti. Az ág. 
hitv. ev. hittan oktatásáért az illetékes egy-
háztól külön dijazás jár. Az állasra csak ág. 
hitv. evangélikusok pályázhatnak. Kezdő 
tanitó segédtanítónak választható. Az állás 
azonnal elfoglalandó. A szabályszerűen fel-
szerelt kérvények 1933. szeptember 21-ig 
bezárólag nyújtandók be Szelényi János ev. 
léikész iskolaszéki elnöknél Szarvas Békés m. 

^ r Szarvas legkellemesebb és legolcsóbb szórakozó helye 

a LIGETI VENDEGLO • 
A Állandóan frissen csapolt sör! Olcsó és kitűnő ételek. 

Cigányzene. -• Tulajdonos: Honthy Sándorné. 

Átlagban nyolc m é t e r m á z s a búzát termettek 
a békésmegyei földek 

A vármegyei gazdasági felügyelőség a 
folyó évi terméseredményről már elkészítette 
a hozzávetőleges statisztikát, melyből kitűnik, 
hogy 218.233 kat. hold volt búzával bevetve, 
melyen 8 métermázsás átlagos termést véve 
alapul 1,745.864 métermázsa buza termelt. 
A termés igen jó és minőségileg is elsőrangú. 
A tavalyival szemben ugy mennyiségileg, 
mint minőségileg határozott javulás észlel-
hető, mert tavaly kb. négyszázezer méter-
mázsával volt kevesebb a termés, minősé-
gileg pedig összehasonlíthatatlanul rosz-
szabb volt. 

Az idei termésből körülbelül 800.000 
métermázsa kerülhet eladásra, mert Békés-
megye 300.000 főnyi lakosságának, ha az évi 

A növények, gyümölcsfák hathatósabb vé-
delme érdekében. A növényvédelem, különö-
sen pedig a gyümölcsfa védelem országos 
megszervezése kapcsán a földmüvelésügyi 
miniszter az országot 42 növényvédelmi kör-
zetre osztotta be. Minden körzet önálló ve-
zetői kap, akik október 1-én kezdik meg 
működésüket. A körzetek feladata az összes 
növényvédelmi intézkedések végrehajtásának 
nyilvántartása, szorgalmazása javaslatok meg-
tétele, s a hozzáfordulók tanáccsal való el-
látása, felvilágosítása. 

Szerencsét lenség cséplés közben. Pénte-
ken az egyik békéscsabai tanyán súlyos 
szerencsétlenség történt. A cséplőgépet von-
atták egyik tanyáról a szomszédos gazda 
földjére, közben a cséplőgépen álló Leszkó 
György 24 éves napszámos egy zökkenőnél 
elvesztette az egyensúlyt és hanyatt eset i 
Súlyos belső sérülésekkel szállították a bé-
késcsabai közkórházba, hol azonnal ápolás 
alá vették. 

gabona, illetve lisztellátásának alapjául fejen-
ként két métermázsát veszünk, az csak 
600.000 métermázsa, vetőmag pedig holdan-
kint egy métermázsa szükségletet jelent. 

Rozzsal 1.953 kat. hold volt bevetve, 
termése 12.695 métermázsa. Árpából 44.537 
kat. holdon 356.296 métermázsa termett. Igen 
tekintélyes a kukoricavetés, több mint 
150.000 kat. hold. Zabbal 13.953 kat. hold 
lett bevetve, amely 97.600 métermázsát 
termett. 

Mezőgazdaságunk tehát az idei évet igen 
szép termés eredménnyel zárja s most már 
csak az a fontos, hogy megfelelő árakon 
legyen értékesíthető. 

re Ö fi megren-
delésre mm 

készít, régi relikülök átalakítását, javítását 
olcsón I l i fnhma o l í ' - lanitónő, 
vállalja » AlUMBd iparmüvésznő. 

Vasárnap a Halászcsárdában 
nagyszabású táncesté ly lesz, m e -
lyen a kitűnő Falussy-zenekar szol -
gáltatja a tánczenét . 

Felrobbant a benzintartály. Huszár ik P á l 
gépműhelyében vasárnap délután Igrényí Pál 
tanonc mestere távollétében fogott hozzá egy 
30 literes benzintartály heggesztéséhez. A 
tartályban maradt mintegy két liternyi petró-
leum azonban a forrasztó lángtól meggyul-
ladt és szétvetette a tartályt, miközben a 
lángok a mennyezet villanyvezetékeit is el-
égették. Csodálatosképen a fiúnak semmi 
baja sem tötént, azonban félve mestere harag-
jától eltűnt. Valószínűleg csabán lakó szülei-
hez ment sutba vetve szerencsétlenül válasz-
tott szakmáját. 

villanyerőre 
berendezett 

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

Tisztelettel; Simon Gyula. 

i 



d augusztus 20. 

Szombaton és vasárnap: 
IVÍitortént a z éj jél ? 

Izgalmas 10 felvonásos filmdráma Jenni Jugó 
és Hans Brausewetter főszerepében. Nagy-
szerű kiegészitő és hiradó, — Elpkészületben 
nagy világattrakkció : B u v á r h a j ó k ellen. — Á 
inQzitulajdonos értesiti a n. ,é. közönséget, 
hogy ezentúl a szerdai előadásokat is ren-
desen megtartja s a legelsőrangubb filmekkel 
„ honorálja a mozilátogatók pártfogását. 

Helybe l i É j a b ö M á r a k 
> 

Buza 7'30 — 7'40 
Tengeri . . . . 6'00 — '00 
Árpa 5'QO — 5'20 
Zab 5 00 - 5'00 

— r> * . •» 
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PUBLIKÁCIÓ 
Fenyő László tanyást keres, jel. üzletben. 
özv. Sonkoly Györgyné örököseinek 1. 

372. háza eladó. 
Litauszky Pál IV. 491. háza eladó. 
Kloczka Mihály IV. 446. háza eladó. 
Vaskor örök. IV. 417. háza eladó. 
Császtvan Jánosnak Nádás-dülőben 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. 
Komár Pálnak 15 hold földje tanyával 

kiadó, jel. II. 119. 
Garay Pál vaskereskedő kiárusítja üz-

letét, az áruk minden elfogadható áron el 
lesznek adva. 

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 Isi I. 366. sz. há-
zuk és egy keresztépület lebontásra eladó. 

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

Szekretár Mihálynénak Kákái 5 hold 
földje eladó. T. III. 303/1. 

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 
11. 373. sz. alatt. 

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

Rágyanszki Györgynek nádasdülőben 
2 h. szántó eladó. Jel. II. 351. 

Palyó János I. 192. sz. háza eladó. 
Lestyán Mihálynak Inkey-kákán 21 hold 

földje feliből kiadó. Jel. IV. 33. 
Skorka Györgynének 1 hold szántója 

tanyával hegyesdülőben eladó. 
Molnár János szappanosban 275 négy-

szögöl dinnyeföldje eladó, Jel. II. 389. 
Gulyás Pál I. 362 sz. háza és 3 és fél 

hold földje eladó. 
Hruska Pálnak 2 kat. hold földje csaba-

csüdi kiosztott földből eladó, vagy haszon-
bérbe kiadó. Jel. Rokkant egyesületben. 

Kömár György I. 374 sz. haza élado. 
özv. Borgulya Istvánné ódécsi tanyájára 

tanyást keres. Jel. IV., 119. 
Uhljar János ószénáskerti 600 sz. há'z:á 

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

ó-temetó alatt 2 kenderfölclje 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. 

Peres Mihályné örök. T. II., 185 sz. 
tanyájuk 20 hold földdel eladó és József-
szálláson 10 hold. Jel. kint. 

Fizessen elö a Szarvasi Újságra! 
idős Brand Károlynál kisebb-nagyobb 

cefrés hordók és egetett téglák eladók. III. 246. 
Sinkovics Györgynek 4 kútágas eladó 

és egy 17 soros vetőgép. IV., 236. 
Dr Kerényi orvos tanyást keres. 
Szappónosban 900 szögöl föld eladó. 

I. ker. 35/1. 
III. ker. 303 sz. ház eladó. 
Hanó Mihálynak szappanosban 1 hold 

földje eladó. Jel, III. 383. 
HIRDESSEN A „SZARVASI ÚJSÁGÁBAN! 

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 tanyával eladó, esetleg haszonbérbe 
kiadó. Jel. T. VIL, 173. 

Bakulya Györgynek Sárgahegyesen 8 
hold földje eladó. Jelentkezni kint. 

Cfev. Móíríár Gy&rgynéhék a' b'ékéászent-
andrási határban a szentesi kövesut mellett 

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. 

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. 

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

Krajcsovics Jánosnak 370 négyszögöl 
földje Antélkert alatt eladó. Jel. IV. 160. 

Maczik András 3 hold földje tanyával 
kiadó. Jel. II. 50l6. 

kk. Pljesovszky György, János és Pál 
tulajdonát képező 15 kishold Zvara dűlőben 
8 és fél hold Kardos dűlőben, haszonbérbe 
kiadó október 1-től. Érdeklődni lehet a köz-
gyámi hivatalban. 

Fecske Jánosnak a csabai ut metletl 
18 hold földje bérbe kiadó, jel. VII. 613. 

Galáth Jánosnak Tóniszálláson 6 Ká-
kán 10 járása eladó, jel. III. 13. 

Mindenkinek 
hogy a publikációt 

e l o l v a s s a ! 

Felelős kiadó: Dr TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyomda: és Lapkiadóváls 
lalai nyomdájában, I., Horthy Miklós ut 9. szám 

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 

f I 

AZ EGÉSZ SZARVASI JÁRÁSBAN 
KÖZKEDVELTSÉGNEK ÖRVEND 
ÉS FELTÉTLEN SIKERT ERED-
MÉNYEZ. 

• • • 


