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Tiz szavazókörben fog szavazni 
Szarvas polgársága

A  választás eredményéi a szavazatok összeszámlálása után 
a városháza erkélyéről hirdetik ki

Választások küszöbén
A programbeszédek elhangzottak, az ági« 

táció látható munkája is pihen ; hozzá a mi me

gyénkben az endrődi szomorú esemény miatt 

még a némahét sem enged lehetőséget program- 

beszédekre, népgyűlések tartására, úgyhogy 

a még hátralevő pár nap az érés, a meditáció 

hete. A választók a hallottak után nem csak 

a szivük szavára, hanem a praktikus latolgatás 

alapján is kezdenek dönteni. Ebben az elhatáro

zásukban pedig lényegesen befolyásolja őket az 

egyes pártok által benyújtott ajánlások száma, 

melyekből kerületünkben a Nemzeti Egység ja

vára érvényes 9213, a Független Kisgazda- 

párt részére pedlg2007. Döntőtényezőként hatott 

aztán és sokak kétségét a válaszúton eloszlatta 

a miniszterelnök hétfő-esti rádióbeszéde is, 

mely a maga határozottságával és igazában 

bizó fölényes hangjával a kétkedőknek meg

mutatta a követendő utat és megnyugtatta mind

azokat, akik a Ház-feloszlatás zűrzavara óta 

nem látták tisztán a politikai helyzetet és nem 

értették meg a miniszterelnök szándékát. A 

munkásság helyes irányba való orientációjára 

nagyon kedvezően hatottak a Nemzeti Egység 

közbenjárására mindenütt megindított közmun

kák : az orosházi út kiépítése, az öcsödi bel- 

vizszabályozási munkálatok, a szentandrásl tör

vényhatósági útszakasz kiépítése, mind olyan 

programok, melyeket a kormány már a múlt 

év folyamán vett tervbe és amelyek egy része 

már akkor megvalósult. A nemzet egyetemét 

pedig a külpolitika! események gyűjtik egy 

táborba és arra intik,, hogy választása csak egy 

lehet és ez a nemzeti összefogás, az egységbe 

▼aló tömörülés, a kifelé erőt mutató nemzeti 

egység eszméje. Minden kétségen felül áll, hogy 

a józan ész diktálta kényszerítő okokon kivül 

0 lélek szava, a nemzet jövőjéért való szorongó 

aggódás, mindnyájunk közős sorsának halálosan 

komoly volta adja majd a választás napján 

lünek-kinek az ajkára a ma egyedül helyes 

választ: a Nemzeti Egység mellett való dön

tést. A sajtó naponkénti beszámolója az egész 

ország területéről már is előjelét sejteti, hogy 

a nemzet egész egyeteme kezd eszméletre 

térni és átlátja, hogy idejét múlta a nemzet 

gyógyulását bénitó és építő erők koncentráció

ját akadályozó minden ellenzékieskedés és már 

a legmakacsabb ellenzéki kerületek ajánlásai 

Is a Nemzeti Egység mellett tesznek hitet. 

Magának Eckhardtnak szegedi híveihez intézett 

szózatában egy felelős államférfi komoly lelki

ismerete szólal meg, amikor az ottani Függet

len Kisgazdapárt tagjait arra hivja fe l: ameny- 

nyiben szavazati jogukkal élni kívánnak, úgy 

azt a hozzájuk legközelebb álló Nemzeti Egy

ség Pártjára adják le. Evvel a választással min

denünket kockára tehetjük: a nemzet érdekel- 

yel együtt a magunk és gyermekeink sorsát is. 

Mindenki tehát már a választás napja előtt jól fon- 

tolja meg, ki mellé áll és mely rendszert támogat 1

Raskó Kálmánnak, a szarvasi választó
kerület választási elnökének éláirásával meg
jelent választási hirdetmény szerint Szarvas 
polgársága 10 szavazókörben fog szavazni a 
vasárnapi képviselőválasztáson. ' Öcsödön 
négy, Békésszentandráson három és Osaba- 
csűdön egy a szavazókörök száma. A sza
vazókörök és azok elnökeihek, jegyzőinek 
beosztása a következő:

Szarvason: I. szavazókör. 1. belkerület 
és Zöldpázsit. Szavazóhelye: 1. kér. 22. sz. 
(Kossuth utcai közp. iskola). A szavazatszedő 
küldöttség elnöke dr. Medvegy György, h. el
nöke Rohoska Géza, jegyzője Garay Samu, 
h. jegyzője Reményi Gyula. II. szavazókor.
II. belkerület. Szavazóhelye a községháza 
nagytanácsterme. Elnök dr. Faragó Jenő, h. 
elnök Ruzicska György, jegyző Kovács Pál, 
h. jegyző Lelkes Pál. III. szavazókor. III. bel
kerület. Szavazóhelye az árvaházi iskola 
(Kossuth tér). Elnök dr. Silberstem Gyula, h. 
elnök Szemző Pák jegyző Holéczy Barna, 
h. jegyző Rohoska Lajos. IV. szavazókor. 
IV. belkerület. Szavazóhelye IV. kér. 220. sz. 
(Brózik Károly-iskola). Elnök dr. Készt Ármin, 
h. elnök Brózik Károly, jegyző Dankó János, 
h. jegyző Filyó János. V. szavazókor. Krakó 
városrész, I. és II. külkerület. Szavazóhelye
II. kér. 46. szám (Kálló-iskola). Elnök Ková- 
csik Károly, h. elnök Rohony Pál, jegyző 
Privler Pál, h. jegyző vitéz Takács István.
VI. szavazókor. A III. külkerület. Szavazó
helye III. kér. 180. sz. (Ipariskola). Elnök La- 
udisz A. Lajos, h. elnök Tákos Lajos, jegyző 
Regős Mátyás, h. jegyző Rohony Gábor. —
VII. szavazókor. V. külkerület. Szavazóhelye 
IV. kér. 259. szám (községi .óvoda). Elnök 
dr. Lehoczky János, h. elnök Molnár László, 
jegyző Podani János, h. jegyző Jeszenei Samu.
VIII. szavazókor. IV. és VI. külkerület. II. kér. 
341. szám (Rohoska-iskola). Elnök dr. Demian 
György, h; elnök Regős Béla, jegyző Trizna 
Jenő, h. jegyző Zima Pál. IX. szavazókor.
VII. külkerület. Szavazóhelye II. kér. 248. sz. 
(Jánovszky-iskola). Elnök Szabó János, h. el
nök Jánovszky György, jegyző Kovács György, 
h. jegyző vitéz Csatay György. X. szavazókor.

A képviselőválasztást — mint az köz
tudomású — vasárnap tartják meg a szarvasi 
választókerületben. A megelőző napok, a 
„néma-hét “ izgalmas napjai a béke, a rend 
és a nyugalom jegyében peregnek le. A pár
tok minden agitációt beszüntettek és csak a 
személyes beszelgetések során vitatják meg 
az emberek a választás eshetőségeit. Az ér
deklődésből, a pártok előző munkájából és a 
véleménykülönbségekből arra lehel következ
tetni, hogy nagy és erős küzdelem fog ki
alakulni a vasárnapi képviselőválasztáson. 
Izgalmas órák várnak a szavazókerület pol
gárságára, valamint a jelöltekre is. mivel

VIII. külkerület. Szavazóhelye IV. kér. 75. sz. 
(Rohony-iskola). Elnök dr. Felsővályi János, 
h. elnök Frankó Mihály, jegyző Füchsl Miksa, 
h. jegyző Marozsy László.

Öcsöd községben: I. szavazókor. 1—450. 
házszámig. Elnök Gólián Lajos, h. elnök dr. 
Müller Antal, jegyző Dutkon László, h. jegyző 
Máthé Viktor. II. szavazókor 451—900. hsz-ig. 
Szavazóhelye a Polgári Kaszinó. Elnök Tóth 
József, h. elnök Vass Lajos, jegyző Joczik 
Imre, h. jegyző Kántor János. III. szavazókor. 
901. hsz-tól a belterület végéig és az újtelep. 
Szavazóhelye a Népkör. Elnök dr. Gergely 
István, h. elnök vitéz Tóth Sándor, jegyző 
Barlha Lajos, h jegyző J. Tóth Lajos. IV-ik 
szavazókor. Külterületek (tanyák). Szavazó
helye a Függetlenségi Kör. Elnök Nagy Elek, 
h. elnök Molnár Ferenc, jegyző Várady Lajos, 
h. jegyző Kiss Dezső.

Békésszentandrás községben: I. szavazó
kor. 1—46Q. házszámig. Szavazóhelye & Nép
kor.* Elnök Gyóry Antal, h. elnök dr. Darabos 
János, jegyző Dézsy Lajos, h. jegyző Bagi 
Ádám. II. szavazókor. 461—820. házszámig 
és az újtelep. .Szavazóhelye az Iparos-kör, 
Elnök dr. Szerényi M. Iván, h. elnök Lóránt 
Gyula, jegyző Magyar János, h. jegyző Faze
kas Lajos. III. szavazókor. 821. hsz-tól végig 
és a tanyai külkerületek. Szavazóhelye a Köz
ségháza. Elnök Sinka Ferenc, h. elnök Bagi 
István, jegyző Bagi Máté, h. jegyző ifj. Mrena 
Mátyás.

Csabacsfld községbe :̂ Szavazóhely a 
Községháza. Elnök Csabacsűdy János, h. el
nök Fekete István, jegyző Szakács János, 
h. jegyző Martinék Ferenc.

A választás vasárnap reggel 8 órakor 
kezdődik a fent kiirt helyeken és szavazat
szedő küldöttségek előtt és tart az esü órá
kig. A szavazatok összeszámlálása után az 
eredményt a városháza Deák Ferenc utcai 
erkélyéről fogják kihirdetni. Kihirdetésre va
lószínűleg csak az éjféli órákban kerül sor. 
Szombat délután 6 órától a választás ered
ményének kihirdetéséig szeszesitalokat kiszol
gáltatni nem szabad.

mindkét jelöltnek igen széleskörű tábora van 
és mindkét jelölt születésénél, egyéni kvali
tásainál fogva általános tiszteletnek örvend. 
Az ajánlások benyújtási ideje szombaton 
déli egy órakor járt le. Dr. Tóth Pálnak, a 
Nemzeti Egység hivatalos jelöltjének hivei 
10730, vitéz Tepliczky János mérnök, föld
birtokos hivei pedig 3043 ajánlást nyújtottak 
be. Kurilla Miklós, a Nemzeti Szocialista 
Párt jelöltje az ajánlásokat nem adta be, 
igy a választási küzdelemből kiesett. Dr. 
Bakkay Gyula, békési kir. járásbiró, a vá
lasztási bizottság elnöke vezetése mellett a 
benyújtott ajánlások átvizsgálását még szom-

Nagy és erős küzdelem mellett fog eldőlni 
a szarvasi mandátum sorsa

A  választási bizottság a benyújtott ajánlásoknak 14—41 százalékát törölte



muqka ytán faftk keqperí este fejezték be. 
Az ékként qtví^gáH * ajáqlásoknA 1^—41 
százalékát (G^ték az tfedméipri szerién 
délben hirdette ki a bizottság elnöke. A 
bizottság dr. Tó(h Pál oi^nló^i^aí Q2l3-at. 
vitéz Tepliczky János ajánlásaiból pedig 
2007-et fogadott el és igy mindketten részt- 
vesznek a vasárnapi küzdelemben. A törlé
sek az első jelöltnél 14, a másodiknál 41 $%é? 
zaléköt tesznek ki. A szarvasi választókerület 
szavazóinak száma 18926.

H Í R E K
Győz a józanság 

és a bizalom
Az Alföld népe évszázadokon át, tatár és 

török dúlásaint kurucok és labancok harcában, 
mindig előljárt azokban a küzdelmekben, melyek 
a nemzeti létért vagy nemlétért, a magyar sors 
jobbrafordulásáért folytak. Vért és verejtéket, er
kölcsi és anyag* javakat messze világitó magyar 
érzéssel áldozott a Haza oltárán, valahányszor 
csak az ország érdekei úgy kívánták. Ma, a 
megindult választási mozgalmak során nem kell 
véres áldozatokat hoznia ennek az okos és büszke 
fajtának. Csupán, mint már annyiszor a múlt
ban, példát kell mutatnia az egész ország szá
mára ; példát a bátorságban és bölcseségben, 
lelkesedésben és józanságban, a saját és a nem
zet érdekeit felmérő megfontoltságban, az egy
mással céftudafosan kezetszoritó magyar test
vériségben. Az államfő teljes bizalmát bíró mi
niszterelnök elsősorban nemzeti harmóniát kíván 
megteremteni, ami nélkül nincs országépitéstnincs 
nemzeterösités. Egy ilyen osztályérdekek önző 
szempontjait mellőző, áldatlan osztályharcokat 
kiküszöbölő olyannyira kívánatos összhang ter
mékeny légkörében azután zavartalanul megva
lósíthatók mindazok az érett, józan elgondolások, 
mindazok a bátor, jövőt biztosító célkitűzések, 
melyeket az új kormány programjába iktatott 
és melyek egy tér és időbeli elemeiben, eszmei 
és reális tartalmában egyaránt tervszerűen meg
alkotott és irányított Fejlődés felé vezetnek. Ennek 
a fejlődésnek eszméi nem jelszavak bóditó má
morában fogantak, hanem a gyakorlati élet 
követelményei hívták létre: szükségesek, mint a 
friss levegő vagy a tiszta víz. £s ez a fejlődés 
nem erőltetett menet, hanem megfontolt, öntuda
tos, nyugodt ütemű' haladás lesz. Szabályozni 
minden, az alkotmányos élet terén még rende
zetlen vagy hézagosan megoldott kérdést; a

i
fagir fis fegifoídt jneguálfozoty piszar^q£fioz alkal
mazkodva, ^rö^tíön/, illetve átalakítom p nemzeti 
tcrmgjés/ és egyidejűleg úgy qazdaqágpQ-
fitikqi, mirf szqctális jellegű intézkedésekkel hf- 
Ijpzní a n f f l i fogyasz t ás t ; földhöz és munká
hoz Juttfifni a nincstelen magyar, tötjxegeket s qz 
ilymódon létrehozott gazdasági megszilárdulás
sal párhuzamosan az egyes társadalmi rétegek 
kulturális és szellemi szintjét megfelelően emelni, 
ezek a megvalósításra mindenképen megérett $ 
immár részleteikben is kidolgozott feladatok, 
melyeket Gömbös és vezérkara végrehajtani akar. 
Ezzel a belső reformpolitikával természetesen 
egy pozitív eredmények elérésére irányított, aktiv 
külpolitika is párosul, mely megszilárdítja és 
biztosítja Magyarország méltó helyét a többi 
államok sorában.' És az egész kormányrendszer, 
annak minden intézkedése magán fogja viselni 
a nép, az öncélú nemzet igazi képviseletének 
félreismerhetetlen. bélyegét Nem kétséges, hogy 
a magyar közvélemény, mely annyi keserű 
csalódás után végre mégis megtalálta hivatott 
vezérét, azzal a bizalommal és hűséggel fogja 
őt követni, melyet az ő kivételes tehetsége, ön
zetlen munkássága és az ország nagy érdekei 
egyképen megkövetelnek.

Gyógyszertári Inspekció
Az éjjeli és^yasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason április hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, ^z újtemplomban tótnyelvű 
istentiszteletet tartanak úrvacsoraosztással.

A szarvasi róm. Uat. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise. 10 órakor nagymise. Délután
4 órakor, keresztúri áj tat osság és a bojt minden pénte
kén délután 6 órakor böjti prédikáció. Köznapokon a 
szentmise reggel fél 8 órakor, lilániák délután 4 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson, minden hónap első vasárnapján délután 
2 órakor van isteptisztelet a községi iskolában.

— Gömbös távirata a szarvasi választókhoz.
Vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterelnök 
szarvasi látogatása elmaradt. Mint lapunk 
múlt heti számában közöltük, szombat dél
után érkezeit volna az Árpá.d sinautóval a 
állomásra, ahol beszédet mondott volna a 
szarvasi választókerület polgárságához. Az 
endrődi sajnálatos események miatt a bel
ügyminiszter a múlt héten, pénteken Békés 
megye egész területére eltiltotta a politikai 
agitációt és a miniszterelnök békésmegyei, igy 
a szarvasi látogatás is elmaradt. Ugyanekkor 
a miniszterelnök a következő táviratot intézte

Szarvas pplgáfsá^hoz: „Már kétiahpn tervbe 
vettem, hpgy a Nemzeti Esjfység békésWyme- 
gyei szervezeteit meglátogatom, de mmakét 
alkalommal rajtam kivül eső okok miajt kény
telen voltam látogatásomat elhalasztani. Mi
vel a választások előtt nem lesz már alkal
mam arra, hqgy leutazzam és személyesen 
ajánljam a bennem bizó szervezeteinknek 
megválasztásra jelöltjüket, ezúton bizalom
mal kérem a szarvasi választókerület közön
ségét, hogy a nemzet érdekében kifejtendő 
munkámhoz küldjék munkatársamul Tóth Pál 
képviselőjelöltet. Súlyt helyezek rá, hogy a 
reformokat megvalósító országgyűlésen az ál
talam najjyrabecsült barátom kiváló munka- 
készségét és nagy tapasztalatait igényteve- 
vehessem és vele együtt dolgozhassam egy 
szebb magyar jövőért. Megígérem, hogy a 
választások után, mihelyt arraalkalmam nyillik, 
hazafias szellemű, derék békésmegyei szer
vezeteinket meglátogatom. Gömbös Gyula.“ 
Dr. Tóth Pál hivei nagy örömmel fogadták 
a kormányelnök megtisztelő üzenetét.

— Szarvasi tanár előadása a rádióban. Dr.
Gábos Dénes a helybeli gazdasági tanintézet 
tanára, a bikazugi tangazdaság vezetője vasár
nap, március hó 24-én délután 3 órakor ér
tékes előadást tartott a szójabab takarmá
nyozási jelentőségéről!

— Doktorrá avatás. A magyar királyi Ferenc 
József Tudomány Egyetemen Meitner Istvánt 
folyó hó 24-én a jogtudományok doktorává 
avatták.

— Századik születésnapját ünnepelte. Özv. 
Bácskay Jakabné tisztes és közbecsülésben 
álló szarvasi matróna most ünnepelte meg 
születésének századik évfordulóját. Hozzá
tartozói, kiterjedt rokonsága és nagyszámú 
tisztelői ezen alkalommal meleg ünneplésben 
részesítették és jókivánságaikkal halmozták 
el a teljes szellemi frisességben és jó egész
ségben levő ünnepeltet.

— Köszönet A szarvasi községi tisztviselők 
ézutöri “ mondanák ‘ 'kö&tfnetét' Sítrehovszky 
Márton villanyszerelő-műszerésznek a jóté
konycélú összejövetelükön díjtalanul végzett 
villanyszerelésért1 és színpadi alkatrészek ki- 
kölcsönzéséért.

FOGROMLÁSÁt
1 0 0  /o " Í Q  megakadályozna a

HYPERDENf
szájvizessencla.
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— No nem, édes Feri bácsi I Inkább te
gyük bele ezt a gyönyörű rózsacsokrot, amelyet 
maginak a jp Verő néni és Blanka hoztak, 
így f De előbb egy kis vizet bele !. .\ Most 
azonban kedves vendégeink, a 10 perc lejárt. 
A legközelebbi látogatási időt majd beosztom és 
megüzenem. Protekciósán. Jó lesz ? I . . .

Madarat lehetett volna velünk fogatni. Az 
anyósom a lépcsőn a nyakamba . zuhant és 
összecsókolt, hogy szive túláradó érzelmein 
könnyítsen. Igaz. hogy ennek a könnyítésnek 
az lett az eredménye, hogy mindketten majd
nem legurultunk.

Másnap a Tannenberg família jött, egy 
egész rózsaerdövel. Brenner Kurt karonfogva 
vezette szép kis menyasszonyát, akinek arcén 
valami boldog titokzatosság fénylett. Nem is birta 
sokáig titkolni.

— Hoztam magának valamit, édes Október 
bácsi — csicseregte. Azt, ami nekem talán a 
legkedvesebb!

— Ügy látszik, engem akar elajándékozni
— hüledezett a vitéz huszár.

— Ne legyen olyan elbizakodott 1 utasí

totta rendre vőlegényét Erzsiké. Ez sokkal helye
sebb jószág.

Azzal egy pöttömnyi; hófehér angoracicát 
húzott elő a retikőjéből.

Nóra — ez a nagy gyerek — felsikoltott 
a gyönyörűségtől.

— Milyeji édes! gügyögte és utána nyúlt.
De a cica egy pillanat alatt a báró pár

náján termett, miittha dokumentálni akarta volna, 
hogy neki ezentúl új'gazdájánál van a helye.

Október arcához ölelte a cicát.
— Köszönöm Erzsiké 1 — mondotta me

legen — igazan nagy örömöt szerzett vele.
Nyuszi mama is megszólalt :
— Szereti a macskát, jó férj lesz egyszer

belőle .. . ' ;
Október nevetett.
— Csak az a kár, hogy kissé eljárt már 

felettem az idő, méltóságos asszonyom.
Az öregíhős is véleményt nyilvánított.
— Unglaublich so was! — mondotta.

Jegyezgessél meg magadnak mein lieber, hogy 
megházasodni magadat sohasem lehetsz elég 
későn. Én túlságosan siettem magamat!

— De aínnál jobban járt kedves Frici bácsi
— fordította verőfénnyé a méltóságos asszony 
szemében felgyúló gyanús villámcikázást Nóra.

Ki tudná elmesélni mind azt a sok-sok 
érdeklődést, ,dfedelgetést, kiforszirozott egy perces 
látogatásokat és a sokszor megható apró kis 
kedveskedéseket, ajándékokat, amikkel Októbert

barátai és tisztelői elhalmozták?
De nem hallgathatom ei azt a napsugaras 

10 percet, amit Mujkos bátyánk látogatása ho
zott a hova-tovább mindig vidámabb hangulatú 
betegszobába.

Október szörnyen várta az ő . agglegény 
cimboráját és előre bejelentette, hogy szokása 
szerint most is meg fogja tréfálni az öreg urat. 
Nóra nevetve egyezett bele. mert boldbggá tette 
ót páciensé visszatérő életkedve és egészséges 
humora.

A derék rendőrkapitány szemmelláthatólag 
igen meghatódott volt, mikor a betegszobába 
belépett. Nagyokat hajlongott Nóra felé, kráko- 
gott, hümmögött. Szeretett volna valami termé
szeteset, kedveset és vidámat mondani, de ez 
semmiképen sem sikerült neki. Zavarából Októ
ber segítette ki őt. Felült ágyában és. széttárta 
a karját.

— Gyere ide drága öregem, hadd csókol
jalak meg !

A drága öregem nagy megilletődésében 
még a szemét is behunyta, amikor bozontos 
harcsabajúszát a báró orra alá dugta.

— Helyettem, kisvirág !. . .  szavalta a 
báró érzelmesen — és valami szőrös kis jószá
got nyomott a harcsa bajusz alá.

Mujkos bátyánk akkorát ugrott, mintha a 
vipera csípte volna meg.

— Az Úristenit! — rikkantotta dühösen.



— Szabályozták a frontharcos formaruha 
viselését Az Országos Frontharcos Szövetség 

elnöksége szabályozta a frontharcos forma

ruha viselését és kimondta, hogy bajtársi 

formaruhában üzleti tevékenységet, biztosítási, 

könyv-, vagy más egyébb ügynöklést folytatni, 

bírósági tárgyalásokon* vagy politikai össze

jöveteleken abban megjelenni szigorúan tilos. 

A rendelkezés ellenőrzését minden frontharcos 

kötelességévé tette azzal, hogy az esetleges 

visszélőket igazoltassák, nevüket és igazolvá

nyuk számét vagy a helyi frontharcos alakulat 

elnökségének, vagy az országos elnökségnek 

jelentsék be, a szükséges megtorló intézke

dések megtétele céljából.

- Haszonbér tartozások törlése. Öcsöd köz

ség újtelepe lakóinak régi panasza volt, hogy 

haszonbérüket tévesen állapították meg. A 

fellebezés most nyert elintézést és a tartozást, 

összesen mintegy 600 pengőt a pénzügy- 

miniszter törölni rendelte el.

Hasznos tudnivalók
a választással kapcsolatban a választók számára

— Meghalt Békésszentandráa főjegyzője. Pajtás 
Gyula, Békésszentandráa köztiszteletben álló 
főjegyzője pár nappal ezelőtt náthalázban
■ megbetegedett. A legszorgosabb orvosi kezelés 
dacára se állott be betegségében javulás 
ezért orvosi tanácsra Gyulára, az ottani kór
házba szállították be továbbkezelés végett. 
Azonban itt sem tudtak rajta segíteni és 
Pajtás Gyula 53 éves korában meghalt. Pajtás 
Gyula évekkel ezelőtt a szarvasi községi adó
hivatalnál mint jegyző működött. Kedves 
modorával, kedélyes természetével a legszé
lesebb körben vívta ki a szarvasiak tiszteletét 
és becsülését. Aranyos kedélyével mindig a 
társaságok középpontjában állt a közvetlen 
modor a jóbarátok és tisztelők százait sze
rezte meg számára. Szarvasról a békésszent- 
$ndrási főjegyzői állásba került és lankadat
lan buzgalommal a nép iránti humánus gon
dolkodásával, jó szivével szerezte meg a 
békésszentandrásiak szeretetét is. Szerdán 
délután temették el a járás és a vármegye 
nagy rétövéte mellett.

— Eckhardt Tibor levele a szarvasi választók
hoz. Az országgyűlési képviselőválasztással 
kapcsolatban Eckhardt Tibor a Független Kis
gazda és földmunkáspárt vezére a következő 
levelet küldte a szarvasi választókhoz: „A 
szarvasi kerület választópolgárságához I A 
szarvasi kerületben a Független Kisgazda és 
Földmunkáspárt hivatalos jelöltje vitéz Tep- 
liczky János mémök, gazdálkodó, akinek a 
gazdalársadalom és a földmunkásságért vég
zett eddigi munkásságát ismerjük és nagyra 
becsüljük. Felkérjük ezért a szarvasi választó- 
kerület közönségét arra, hogy teljes erővel 
és a legnagyobb lelkesedéssel támogassa 
vitéz Tepliczky Jánost a mostani választási 
küzdelemben és vigye győzelemre ott a Füg
getlen Kisgazda és Földmunkáspárt lobogóját. 
Bízunk a szarvasi választókerület választó- 
polgárainak kitartásában és nemes, tiszta 
fegyverekkel kivívott győzelmet várunk. Test
véri üdvözlettel: Eckhardt Tibor sk. pártvezér. 
Tildy Zoltán sk. az országospárt ügyvezető 
alelnöke."

-^Rövidesen megjelenik Orosz Iván legújabb 
verseakötete. Lapunk nyomdájában rövidesen 
sajtó alá kerül Orosz Ivánnak legújabb vers
kötete „Pén hétágú sípján** címmel, melynek 
kiadását a Szarvasi Közlöny Nyomda- és 
Lapkiadóvállalat vállalta el. A verskötet 300 
azámözott példányban jelenik meg, kizárólag 
előjegyzők részére, ezért előjegyzését olva
sóink figyelmébe ajánljuk. Előjegyzési iv 
Nagy. Sándor könyvkereskedésében aláírható.

— A Szolnok-rkerilleti 0TI választmányi tagok 
választására benyújtották az ajánlóiveket. Va
sárnap nyújtották be Szolnokon a kerületi 
választmányi tagválasztásokra az ajánlóive
ket Medvegy Miklós szarvasi ipt. alelnök 
vezetésével a szarvasi, békésszentandrási, 
mezőtúri, kisújszállási és jászberényi iparos
ság egyesült listájának ajánlásait. Az aján
lást elfogadták. A választás április 14. és 
15-én lesz. A választással és szavazással 
kapcsolatos minden kérdésben az iparosok 
és ipari munkások részére az Ipartestület, a 
kereskedő-alkalmazottak részére a Kereskedő 
Alkalmazottak Egyesülete és a háztartási 
alkalmazottak részére pedig a Munkás-Ott
honban adnak felvilágosítást.

— Tanulmányi kirándulás. A tavaszi mező- 
gazdasági kiállítást és a vele kapcsolatos 
tenyéazállatvásárt szombaton Kachelmann 
Curt tanár vezetése mellett a helybeli gazda
sági tanintézet növendékei is megtekintették.

— Házhoz kézbesítik a postai csomagokat 
A múlt héten kezdték meg Szarvason az 
idevonatkozó rendelkezések értelmében a 
csomagoknak házhoz való kézbesítését. Amíg 
azonban a postakocsi meg nem érkezik egy 
egyszerű kocsin szállítják a csomagokat ki
kézbesítés végett.

—  Országos vásár. A makói országos vá
sárt április 6-7-én tartják meg.

Minthogy a választópolgárság igen 
nagy tájékozatlanságban van a vá
lasztói törvény intézkedései felől, né
hány hasznos útmutatást adunk olva
sóink számára, hogy szavazati jogát 
mindenki befolyásmentesen, szabad 
meggyőződése szerint gyakorolhassa.

Felhívjuk olvasóinkat, hogy a 
választás alatt különösen óvakodjék 
bármiféle rendzavarástól, ilyesmiben 
részt ne vegyen, őrizze meg nyugalmát 
és a hatósági közegek felszólításának 
haladéktalanul tegyen eleget még ak
kor is, ha véleménye szerint jogaiban 
sérelem érné, mert a jogorvoslat min
denki számára nyitva áll az illetékes 
hatóságok előtt, ahova panasszal for
dulhat. A törvény szigorú büntetésekkel 
bástyázza körül a választó jogait.

Legelőször arra hívjuk fel a vá
lasztók figyelmét, hojjy valótlan az a 
híresztelés mintha aválasztó nem szavaz
hatna másra csak arra, akinek az ajánlási 
ivét aláírta.

Hat hónapig terjedhető fogházzal 
és ötszáz aranykoronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a 
választót erőszakkal vagy fenyegetés
sel választói jogának szabad gyakor
lásában ákadalyozza.

Aki abból a célból, hogy a választó

valamely jelöltre szavazzon vagy ne 
szavazzon, a választót vagy hozzá
tartozóját szóval vagy tettel bántal
mazza vagy pedig vagyonában vagy 
keresetében jogtalan hátránnyal sújtja 
hat hónapig terjedhető fogházzal és 
ötszáz aranykoronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő.

Az a közhivatalnok, aki hivatali 
hatalmával visszaélve, hivatali hatás
körébe eső cselekménnyel vagy ilyen
nek elmulasztásával valamely választót 
választójogának szabad gyakorlásá
ban befolyásolni törekszik, vétség miatt 
két évig terjedhető fogházzal és két
ezer aranykoronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő.

MIHEZ VAN JOGA 
A BIZALMI EGYÉNEKNEK?

A bizalmi egyének a választás tör
vényszerűségét ellenőrzik. E felada
tuk keretében az elnök engedelmével 
röviden felszólalhatnak, a szavazás 
befejeztével pedig észrevételeiknek a 
jegyzőkönyvhöz való csatolását kíván
hatják. E kívánság nem tagadható meg.

— ÚJ ügyvéd Szarvason. Dr. Wolf Jenő ügy
véd ügyvédi irodáját II. kerület 8 szám alatt 
megnyitotta.

^  alkatrészek és gumik mindenféle gyárt- 
hflS mányban

Q j  ~

y  I dinamó és carbid-lámpa 

“®iLb I javítás jól és olcsón a legrövidebb idő alatt
(D r  .

I DANKÓ m űszerésznélSza^
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Szőrme* és városibundákaí
molykár elleni megóvásra

DARIDA
Szarvas, Postával szemben.

4. oldal.

önnek is tartozom
bejelenteni, hogy cséplő, gőz
kazán, traktor, autó csakis

c s a p á g y a k k a l  működik 

kifogástalanul.
Bakok, csapágyházak raktáron !

D A N K Ó  műszerész
Szarvas, Árvaház. 

Kérjen árajánlatot!

L — Itt a tavasz, megkezdődött a gombozás.

Amikor a szülők kabátjairól a gombok tüne- 

dezni kezdenek, akkor nyugodtan a tavasz 

érkezésére gondolhat az apa, ha nem sze

rezne tudomást máshol az oly nehezen várt 

évszak változásról. Mert a tavasz örömöt hoz 

mindenkinek, nem kell már fűteni, letehetjük 

kopott télikabátunkat, nem kell kalapot hor

danunk, egészségügyi sétáinkat a lassan 

zöldbe bomló határban tehetjük meg. És a 

tavasz a gyermekek évszaka. Nem kell már 

a szobákban lenniök. Vig játékok verik fel a 

ligeteket és utcákat és járja a golyózás, a 

gombozás. A közelmúltban egy ünnepélyen 

több női télikabát diszgombjai tűntek el, több 

szülő pedig panaszt tett az iskolákban, hogy 

az összes nadrággombjaik eltűntek. Tavesz 

van, rügyeznek a fák és megszólalt már a 

poszáta is.

— Haltenyésztés Öcsödön. Öcsöd alatt el
húzódó Holt-Körös ágban a haltenyésztés 
előmozdítása érdekében a bérlő nagyobb 
mennyiségű nemesitett ponty ivadékot helye
zett el. Öcsöd község elöljárósága ezek vé
delmére elrendelte, hogy marhákat, kacsákat, 
ludakat és egyéb állatokat a vizre ereszteni 
nem szabad.

— Fásitják Öcsöd főutcáját. A községi sza

bályrendelet alapján Öcsöd község elöljárósága 

megkezde a község fásítását. Legelőször a 

Fő-utcát fásitják és gömbakácokat fognak 

kiültetni.

N y i 111 é r
£  rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Tisztelettel van szerencsém értesíteni 
Szarvas község nagyérdemű közönségét, hogy 
Szarvason, I. kér. 47 szám alatt a Kossuth 
Lajos és Deák Ferenc utca sarkán, Bugyis 
Andor úr házaban

angol úriszabósszalont
nyitottam.

Üzletemben a legolcsóbb díjszabások 
mellett teljes garanciával vállalom úgy hozott, 
mint nagy mintagyüjteményemből választott 
és raktáron levő kelméimből férfi- és fiú- 
öltönyök, átmeneti kabátok, lengyelkék és a 
legkülönfélébb férfiruhakülönlegességek szak
szerű elkészítését. Ruhakarbantartásokat, ru- 
hatisztitásokat, javításokat, vasalásokat a 
legrövidebb idő alatt készítem el.

Szarvas és környéke nagyérdemű közön
ségének becses figyelmébe és támogatáséba 
ajánlva magamat, vagyok

kiváló tisztelettel :

Oravecz János
úriszabó.

— Újból előadják a Szegény Juhászlegényt. A
szarvasi Kereskedő-alkalmazottak Egyesülete 

a közönség körében megnyilvánult közóhaj

nak engedve jeles műkedvelőgárdájával ismét 

előadatja a „Szegény Juhászlegény'* cimű ma

gyar operettet, amit már két alkalommal 

adtak elő a múlt évben. Az operett reprizét 

húsvétkor tartják meg olcsó helyárak mellett.

— Állandó megélhetés. Vidéki megbízottakat 

országosan ismert és közkedvelt lapjaink ter

jesztésére. Magas jutalékkal, később fix fize-‘ 

téssel állandó megélhetést biztosítunk.— írás

beli ajánlatok TÜKÖR és BÚVÁR kiadóhiva

talába. Budapest IV. Egyetem u. 4. kéretnek.

— Kétezeréves újdonságok. A klasszikus 

szobrászművészet remekei kerültek ismét fel

színre az ostiai ásatásokkal. Az egész művelt 

világ érdeklődve fogadja az ásatások ered

ményeit. Krónikás az Uj Idők mai számában 

részletesen foglalkozik a kétezeréves újdon

ságokkal. Az Uj Idők szépirodalmi tartalmát 

kiválóan értékessé teszi Csathó Kálmán és 

Harsányi Zsolt folytatásokban megjelenő re

génye és Horváth Boldizsár egyetemi magán

tanár orvosi kérdésekről szóló értekezése. 

Szépségápolás, Keresztrejtvény gazdagítják 

még Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapját. 

Kiadóhivatal Budapest VI. Andrássy út 16., 

bárkinek szivesen küld dijtalan mutatvány- 

számot. Előfizetési dija negyedévre 6 pengő 

40 fillér, egyesszám ára 50 fillér. Előfizetni 

lehet Nagy Sándor könyvkereskedésében.

A z üzlet lelke a reklám !
uiinmiiiunQiimnmiiiímttÉBfflijmnBimtHKMiiinKJiiuiHUituBiuitMUBUiiUiKiM

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

Kaliforniai paizatdntól bcoIm .

Gyümölcsfát, ---i
Magastörzsű és bokorrózsát 1 

Díszfát
Díszcserjét : i
Évelő virágot . ■ n
Gyökeres szölővesszőt *tb. <
bármilyen mennyiségben igen olcsón szállít *

U n g h v á r y  József
faiskolája '

CEGLÉD.
Budapesti Iroda YL Aqdrwj M 56«

Oktató nagy árjegyzék ingyen I ■ ■. ■

— A gadasági tanintézet a tenyészállatvásá
ron több dijat nyerL’A helybeli gazdagéi búi- 
intézet a március 22-én Budapesten megnyalt 
Mezőgazdasági Kiállításon és .a vele kapcso
latos Tenyészállatvásáron kiállított - állataival 
a következő dijakat nyerte: 1 darab Nónius 
kancával az {. dijai, 2 darbftpniu? kancával 
elismerő oklevelet, 6 darab 1 évep,mw»gali<?a 
kanjaival díszoklevelet, 2 darab tojó és 1 -dcuáb 
gúnár magyar sziki-lúddal egy-egy .4. díjat. 
A sertések közül 3 darab szép áron éi ti'kelt.

— Szarvason is köjtelpzö a ki- ^Jjgjélsiités.

Szarvas község elöljárósága Jtö^huró1 
hogy azok a 18 éven felüli idegenek (némre 
való tekintet nélkül), akik Szarvason 24 órá
nál több időt töltenek, kötelesek érkezésük
ről bejelentést, távozásukról kijelentést 
közölni úgy, mint az a fővárosban, v̂ janâ nt 
a bejelentőhivatalok székhelyein eddig- ás 
gyakorlatban már régebbén megvolt. ■ Ugyan
csak bejelentendő a helybeli lakosok időn
kénti lakásváltoztatása is. A lákók' bê  :és 
kijelentéséért a lakásadó felelős/Be:; és Tti- 
jelentőlapok dr. Dérezy Ferenc jegyző irodá
jában szerezhetők be. >■ .

Értesítés. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön
ségét, hogy megboldogult férjem elhalálozása 

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
mint a

T E M E T K E Z É S I  V Á L L A L A T O T
továbbra is fenntartom és minden e szakmába vágó munkát a 

legszolidabb áron vállalom.
Különösen felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét megnagyobbított 
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett díszes temetke
zési cikkeimre, minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrendű kivitel 
mellett utolérhetetlen Olcsó árakon gondoskodhatom pontos és előzékény 
kiszolgálásról. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam

tisztelettel

özv. Blaskó Dánielné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és győződjön meg olcsó iraimt&ll



minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P4ől I

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. ■ STEFÁNINÁL

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Szarvas és környéke 

nagyérdemű közönségét, hogy II. kerület, 127. 

szám alatt (Vasút utca)

mértékutáni szabóságot 
és készruha-raktárt

nyitottam.

Raktáron tartok férfi-, fiú- és gyermek

ruhákat s ezeket a jó minőség mellett Olcsó 
árakon árusítom.

Szarvas és környéke nagyérdemű kö

zönségének szives pártfogását kérem

Darida Géza
férfiszabó.

— Böjti este. Vasárnap a KIÉ rendezésé
ben nagy közönség részvételével a böjti idők
nek megfelelő előadásban volt része.a meg
jelenteknek. Különösen kiemelkedett dr.Benkő 
László tanár, az evangélium hithű hirdetőjé
nek eiőadása a „Nemzedékek harca*4 címen. 
Előadásában következetes logikával tárta fel 
az ifjúság helyzetét és új fogalmakkal harcra- 
készült ifjúság útirányát. Tisztelettel hajoh meg 
a múlt előtt, de helyet kért az ifjúságnak a 
jelen munkájában. Nagy erővel irta le az 
apáknak jutott világot és a fiák mostani 
örökségét. A gyönyörűen felépített, világos, 
és meggyőző előadás mély hatást gyakorolt 
a hallgatóságra. „Egy eszme elindul" előadói 
Frecska György és Súlyán István, Klimaj 
Mihály szavalata, Pató Pál és Kiés Pista elő
adói : Jánosik György, Klimaj Mihály és Kli
maj György, Vasárnapi kereset, hasznát rit
kán veheted előadói: Pálkó Kató, Holub 
Panni. Holub János, Darida Samu, Kohut Pál, 
és Súlyán István mindann>%n nagyon ügye
sen és kifogástalanul szerepeltek, amiáltal a 
sikerhez nagyban hozzájárultak. A böjti estet 
Holub János ifjúsági elnök nyitotta meg és 
Krón Ferenc árvaatya lelkész meleghangú 
és szivhezszóló imája zárta be.

— Iskolai ünnepély. A Vajda Péter gimná
zium április hó 7-én, vasárnap délután Sorai 
kezdettel az intézet tornacsarnokában ünne
pélyt rendez, melynek keretében a Vajda 
Péter Önképzőkör növendékei előadják Bónyi 
Adorján: „Az elcserélt ember“ cimű szín
művét. A darabot az első szép siker után 
az Önképzőkör közkívánatra illeszti bele az 
ünnepély műsorába. Az ünnepélyre az iskola 
vezetősége ezúton hivja meg a szülőket, az 
iskola barátait és jóakaróit. Az önkéntes 
adományokat a rendezőség Vajda Péter 
sírjának karbantartására fordítja.

— Egyheti náthalázszünet a polgári iskolában.
A tanulók között nagymértékben elterjedt 

náthaláz miatt a szarvasi állami polgári le

ányiskolában egyhetes szünetet rendeltek el.

— Az idei Nobel-dij nyertese: Luigi Pirandello.
Az egész irodalmi világ egyöntetű helyeslé
sével találkozott a Nobel-dij irodalmi bizott
ságának áz a döntése, amellyel az 1934 évre 
a díjjal az olaszok nagy Íróját, Luigi Pirandellot 
tüntette ki. Évtizedes ismeretlenség után első
sorban drámai művei terelték rá a figyelmet, 
de az irodalom ismerői előtt régen tudott tény, 
hogy regényei és elbeszélései a mai világiro
dalom nagyszerű értékei. Legegyénibb és leg
izgalmasabb regénye, a Mattia Pascal két 
élete magyar fordítására rég várlak már a 
művelt olvasók és most kettős érdeklődéssel 
és örömmel fogadják majd országszerte. Mattia 
Pascal, a helyét nem lelő fiatalember, az 
örökké nyugtalan és kereső lélek, felszabadítja 
magát a konvenciók bilincsei alól és meg
szökik családjától. Az élet egész problémáját 
fetöleli ez a nagyszerű regény, s mély értel
met ad legkisebb megnyilvánulásainak is. 
Páratlan jelentőségű könyv, merőben újszerű 
regény, n mai irodalom maradandó klasszikus 
értéke. A könyv a Franklin-Társulat kiadásá
ban most jelent meg, kapható Szarvason' 
Nagy Sándor könyvkereskedésében. |

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben március 22-től március 29-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Bencsik
Márton és Hegyesi Erzsébet fia Márton. Ru- 
zicska György-János és Dér Mária leánya 
Mária, ifj. Jurák János és Valach Mária leá
nya Zsuzsanna, Sovány Pál és Janurik Zsu
zsanna fia Pál, Bencsik János és Pramek 
Zsuzsanna leánya Mária, Novodonszki János 
és Czesznak Judit leánya Judit, ifj. Hranyecz 
Pál és Koszti Zsuzsanna fia János, Karsai 
János és Kovács Judit leánya Judit, Grecs- 
nik Pál és Sárkány Zsuzsanna leánya Er
zsébet. Sovány János és Szeljak Judit lánya 
Judit, Drong Sándor és Angyal Gizella lánya 
Mária-Magdolna, Borgulya János és Juhos 
Zsuzsanna fia Mihály. Házasságot kötötött : 
Frankó György Kondacs Annával. Elhaltak: 
özv. Takács Gusztávné Zlinszky Rózsa 59, 
özv. Tóth Maczonka Jánnsné Janurik Mária 
73, Geiner Mihály 82, Melis Pál 66 éves 
korukban

— Egy angol lord pesti szinésznöt vett fe
leségül. Zsolt Béla érdekes cikkben irta meg 

a magyar színésznő romantikus élettörténe

tét, amig Lady Mamby lett. — Göring német 

miniszterelnök regényes házasságának törté-

Babits : Karácsonyi Madonrta —’30
Barbusse : Erő (4*—) —‘80
Bársony : Vadászati képek (5*—) 1*50

Saudet: Saphó (1*50) —‘50
ell : A sas útja, kötve (2*40) 1‘—

Fayard : Szeretni (—'96) —‘30
Francé : Istenek szomjaznak (2*—) —‘60
Karr : Utazás kertem körül (4*—) 1’—
Kodolányi : Szakadékok (3‘r-) —'40
Köwnendi : Via Bodenbach (—*96) —'30
Kuprin : A kripta (—*60) —‘14
London : Vén halász (2 40) , —'60
Móricz: Szegény emberek (2‘60) —‘60
Romain : Jean Christophe (3*20) kötetje—*40 
Takáts : Régi Magyarország (6*—) 1’—
Verona: Senki földje (1*80) 1*20

Versek:
Ady :Istenes versek (2*—) —.60
Babits :Pávatollak (—*80) —‘30
Endrődi :Kuruc nóták (2 —) —*30
Kiss: Avar (1*60) - 4 0
Schubert: Szép molnárleány (1’—) —'30

Színművek:
Móricz : Vadkan (1**-) —*40
Pirandello : Ember, állat (1*—) —’20
Schakespeare :V1II. Henrik (1 —) —*10
Schaw : Szénás.szekér (3*80) —‘80
Szomory : Takáts Alice (2*40) —‘30
W olff: Naplemente (—*40) —’tO

Művészet, zene:

nete. Emmy Sonnemann karrierje a színész- 

iskolától a miniszterelnöki palotáig. A szí

nésznő és az államférfi együttes fényképe 

Németországon kivül először a Színházi Éiet 

új számában jelenhetett csak meg. Kottq- 

melléklet Josef Schmidt slágere: Ich singe 

Dir ein Liebeslied. Kézimunkamelléklet, 64 

oldalas rádió világhiradó, képes riportok és 

érdekes cikkek egészítik ki a 294 oldalas 

Színházi Életet. Darabmelléklet a Vígszínház 

műsordarabja : A három sárkány. Egyes 

szám ára 60 fillér. Előfizetési ár egynegyed 

évre belföldön P 6‘50.

— Az Én Ujságom. Szöknek a babák, azt 

hiszik kis gazdáik már alusznak 1 Minden 

gyerek megláthatja az Én Ujságom új szá

mának címlapján. Tábori Pál és Erdős János 

versei, Dánielné Lengyel Laura és dr Tábori 

Pál ifjúsági regényei. Kosáryné Réz Lola, 

Egri György és mások meséi teszik teljessé 

a lapot. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. 

Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhiva

tal, Bubapest VI. Andrássy út 16.

Bonkáló : Orosz irodalom (4*80) —*80
Cherbuliez : Művészet (2‘—) —*70
Hammerschlag : Bach f—*70) —‘30
Lux :A nyelv (4*50) —‘60

Bölcselet:
Francé Raoul: Biológia (4*60) —*60
Gandhi : Iratai (3 —) —*60
Rapaics : Növények társadalma (2.40) —‘40

Földrajz, történet:
Fraknói : Habsburg ház (2 —) —*20
Lukachich : Doberdó (1*—) —.20
Paleologue : Három diplomata (1*80) —*40

Ip a r;
Antal : Fényképészet (2*—) —'50
Dános : Iparoskáté (3‘—) —*4Ö
Skulteti : Lombfűrészet (—*40) —*10

Mezőgazdaság:
Bernátsky : Gyümölcskertészet (4*—) 1*—
Bernátsky : Veteményes kert (4*—) —‘30
Gáspár : Szántóföld (2 —) —'40
Pettenkoffer: A Bor (6 50) 3’—

Technika:
Balogh : Gázgépek (2’—) —‘40
Halász : Mi a villamosság? (—‘60) —‘14
Jalsovicki : Járműmotorok (4‘—) 1’—

Sport:
Földessy : Futballisták könyve (1‘—) —’14
Göncz : Tenniszjáték (2*40) —*80
Kőszegi : Vizipóló (3*20) 1*20
Vadas : Sportolás (—*80) —*14Ady Múzeum I—II, (6—) 1*—

Zárójelben a kiadási ár.
Azonkívül több százféle értékes könyv és ifjúsági irat minden csoportból. 

Teljes jegyzéket bérmentve küldünk.

Olcsó könyvvásár Szarvason 
Nagy Sándor könyvkereskedésében

Az Atheneum könyvkiadó vállalat irodalmi értékű könyveiből: 
Regények:



Egy családi háborúság különös fejleményei
Á  halál véget vetett a viszálykodásnak

Szomorú és sajátságos fejleményekkel 

járó családi viszálykodásnak vetett véget a 

minap a halál az egyik szomszédos község

ben. Egy idős házaspár között dúltaz áldat

lan háborúság, melynek során férj és feleség 

különváltak és a férj el is költözött más 

községbe. Történt a napokban, hogy a férj 

kiment a temetőbe, előre elkészittetett maj

dani nyugvóhelyét, családi kriptáját megte

kinteni. Nagy meglepetésre a diszes sírem

lékről hiányzott a névtábla, amelyre az ő és 

a felesége neve volt felvésve. A márvány

táblát valaki lefeszítette a kripta homlokza

téról. Az idős magyar természetesen nem 

nyugodott bele a furcsa felfedezésbe, hanem 

feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 

olyasmit lopott, amire még nem volt példa. 

A névtábla eltüntetésének gyanúja elsősor

ban a gazda különvált felesége ellen irányult.

És mint csakhamar kiderült, nem is alapta

nul. A névtáblát csakugyan az asszony távo- 

littatta el, mégpedig dzzal a szándékkal, sőt 

utasítással, hogy férje nevét tüntessék el a 

tábláról. A kőfaragó, akire az asszony ezt a 

munkát bizta, elvitte a márványtáblát a mű

helyébe és már éppen hozzá akart látni a 

férj nevének köszörüléséhez, amikor odaér

keztek a nyomozók és megakadályozták a 

névtábla korrigálását. A férj és feleség to

vábbi háborúskodásának és az asszony ellen 

indított eljárás folytaiásának azután véget 

vetett a halál, mely áz asszonyt elszólitotta 

az árnyékvilágból. És a férj a halott asz- 

szonnyal szemben nem mutatkozott olyan 

keményszívűnek, mint amilyen az akart lenni 

életében vele szemben: a családi sírboltban 

helyeztette örök nyugalomra.

— Az üvöltő fenevad, fordította : Földes Jolán. 
Az elhagyott, sötét külvárosi utcán Race 
Williams egyszer csak arra lesz figyelmessé, 
hogy követi valaki. Zsebredugott kezével szo
rosabban markolja meg a revolverét. Gyanús 
alak bukkan föl előtte hirtelen a sötét éjsza
kából. A mögötte hangzó léptek is gyorsabbak 
lesznek. Az alvilág rémének, az „Üvöltő fe- 
nevad“-nak vérfagyasztó rikoltását hallja. Egy 
meghasonlott szétzüllött család tragikus össze
omlásának utolsó, véres fejezete bontakozik 
ki szemünk előtt, a bűnöknek hihetetlenül 
izgalmas és sötét hátteréből. Egy fiatal leány 
törékeny alakja s egy intrikus nő démoni 
arcéle keresztezik egymást az elszánt küzde
lemben. Mögöttük félelmetes árnyként kisért 
mindenütt az „Üvöltő fenevad“ bosszút és 
vért Szomjazó alakja. A Palládisnak ez a 
legújabb Fél pengős Regénye izgalmak tető
fokán járó, felejthetetlen emléke lesz az ol
vasónak. A fordítás komor egyszerűsége és 
tragikus hangja Földes Jolán érdeme. Kap
ható Nagy Sándor könyvkereskedésében 
Szarvason,

— Courths-Mahler: Hiszek benned! (Két kötet

ben-) A kiváló irónő új regénye a mai időktől 

egészen a Borgiákig vezeti vissza az esemé

nyek fonalát. Megjelent a Milliók Könyve 

legújabb számában, ára 20 fillér kapható 

mindenütt.

— Bocskay—GyTK 5:1 (1:0). Biró. Kiss. 
Az elmúlt vasárnapi ftiérkőzésen a Bocskay 
lelkes játékban győzte le a gyomai csapatot. 
Kapuválasztásnál a gyomaiaknak kedvezett 
a szerencse. Az első félidőben a meglehető
sen erős széltől támogatott GyTK nem tudott 
komoly támadást felépíteni, sőt a 30. percben 
Fazekas I. lövését az egyik gyomai védőjá
tékos kézzel kénytelen leütni, a 11-est Kiss 
II. értékesíti. A második félidőben a Bocskay 
játszik széltől támogatva és sokkal eredmé
nyesebben, mint ellenfele, mer a 6. percben 
Fazekas I. már gólt lo. Gól után a GyTK 
vezet támadást és Bolehovszki lapos lövése 
a vetődő Wéber fölött göröngyről a hálóba 
pattan. A játék irányítását teljesen a Bocs- 
kpy, ye?zi .6Lés még három góllal, terhelik 
meg a gyomaiak kapuját. A Bocskay lelke
sen küzdött és megérdemelten győzött. — 
Vasárnap a választás * miatt nem tartanak 
mérkőzést. i

Helybeli gabonaárak
Búza . 15*90 -  16 -
Tengeri 11’— — 11*50
Árpa 12*— — 13'—
Zab 12*50 -  13 -
Tökmag 17'------- ’—
Lucerna . . . > 160*— —170’—

-------------------- F E L H Í V Á S  -------------------

Néhány cikkből nagyon olcsón kiárusítok
Tisztelettel meghívom nagyrabecsült vevőimet, Szarvas város vásárolni óhajtó 
közönségét és kedves barátaimat. Tekintsék meg dúsan felszerelt raktáramat, 
vételkényszer nélkül, ahol a közölteken kívül szakmámhoz tartozó cikkekből 
is nagymennyiséggel rendelkezem. Néhány cikkemnek közlöm tájékoztató árait:

Hálózati rádió . 
Kristályos rádió

85-—  P-töl 
2-50 P-töl

Csillár . . . 
Telepes rádió

9*50 P-töl 
35-—  P-től

A  legtöbb rádióm veszi »B U D A P ES T II.« is.
Gyári képviseletem van: ORION,STANDARD.PHILIPS és EKA hálózati rádiókból, 
MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI GYÁRI  ÁRON.

Rádiókban vétel,csere,eladás.Készpénznél nagy árengedmény
Villamszerelések, javítások jótállással, elfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 

Sportcikkek, korcsolya- és vivófelszerelések. HOCIPÓJAVITAS FILLÉRES ÁRON 24 ÓRÁN BELÜL. 

Kerékpárok átfestését, pucolását és javítását már most nagyon olcsón végzünk!
Mindenkit szívesen látok:

S Z T R E H O V S Z K Y  M Á R T O N
------------- SZARVAS. PIAC-TÉR. Telefon : 59. -----------

F I G Y E L E M !
Rádiók 

átalakítását 
Budapest II. 

vételére
Márkás rádiógyárak kép
viselete (Standard telefon
gyár, Philips, Orion)

SZUCS rádió, villamossági 
vállalata, Szarvas.

A B B  A Z I Á B A N
meleg tengeri gyógyfürdők a

„ R E S I D E N  Z“
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszedésekből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a .Residenz" nem fekszik magaslaton. Óriási elő
nye még. hogy az összes előirt diéték pontosan betart
hatók. Kitűnő konyha. A Residcnzben minden kénye
lem és az összes modern komfort megtalálható, folyó 
meleg- és hidegvíz a szobákban. Lift, központi vizfűtés, 
22 fokos meleg, tengerre néző. napos, loggiás és erké* 
lyes szobák, kényelmes ágyakkal. A Residenz egészen 
a tengerparton fekszik és nem a tengerparttal szemben. 
Első kategória. Feltűnő olcsó penzió-árak. Líra felesle
ges. Bővebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész 
személyesen reggel fél kilenctől este fél hétig (Dlana^ 
patika, Károly király út 5.) Minden levélre válaszolunk 
és prospektust küldünk. Telefon: 31—6—19.

P U B L I K Á C I Ó

Tanyást keresek II. 452. — Szalma, takarmány el
adó 1. 252. — Három hold föld haszonbérbe kiadó 
IV. 140. — Eladó ház 111. 53. — Kékén két járás 
kiadó. — Eladó egy 6-os cséplőszekrény II. 42. — 
Tehénjárások kiadók IV. 236. — Tehénjárás kiadó U. 
281. — Egy hold szántó eladó T. II. 210. — Tanyást 
keresek 11. 305. — Árpaszalma eladó ÜL 506. — Tra
gacsot, trágyát megvételre keresek 111.71. — Hereszéna 
eladó T. III. 182. — Egy járás kiadó. Jelentkezni lehet 
Laudisz pénztárosnál a Községházán. — Félhéz eladó 
II. 182. — Két tehénjárás kiadó, jelentkezni községi 
gazdánál. — Eladó ház 1. 288. — Fatengelyes kocsi 
eladó 11. 77. — ócska zsindely eladó‘11. 353.— Eladó 
ház Zöldpázsit 535. — Tehén járások kiadók I. 157.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve- 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohány árus. KON- 

POROSON Velky Béla taniló.

* III. kerület 268. szám alatt egy darab fia
tal borjas tehén eladó.

. Két (esetleg három) szobás lakás mellék- 
helyiségekkel II., 112. szám alatt május 1-re 
kiadó.

. Békésmegyeben 500 kis holdas birtok meg
felelő tanyaepületekkel, gazdasági vasúttal 
folyó évi október hó 1 -töl kezdődőleg haszon- 
bérbe kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
dr. Dörnyei József szarvasi ügyvéd.

. Kalmár-fele kukoricamörzsoló olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

• I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


