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A revízió magától jön
Méltóságteljes, higgadt és megfon

tolt nemzeti önérzetnek a szava ez a 
szó, mely Horthy Miklósnak, Magyar- 
ország kormányzójának ajkáról hang
zott el a chikagoi Daily News hasáb
jain. A magyar alkotmány nemes ha
gyományainak biztos alapján állva 
szól az emberi jogok tiszteletbentartá- 
sáról abban a hangnemben, mely ke
mény, mert igazságot hordoz magában, 
de senkit sem sért.

Az amerikai újságírónak adott 
nyilatkozat történelmi magyarázata 
annak, hogy Magyarország azért nem 
kér a ma divatos, diktatúrára alapított 
rendszerből, mert a mi államalkotó 
tehetségünk lehetővé tette számunkra, 
hogy a parlamentáris rendszert minden 
nehézség ellenére érvényben tartsuk 
s ezzel fejezzük ki az egységes nem
zet akaratát.

Es amikor a kormányzó elmon
dotta az amerikai újságírónak, hogy 
Trianon mitől fosztotta meg Magyar- 
országot, ez azt kérdezte tőle:

És mi maradt meg önöknek?
Semmi I Kivéve a jó búzát, a jó 

lovat és a .jó embereket ... hangzott 
a válasz. És amikor pedig arról volt 
szó, hogy a revíziós mozgalom halad-e 
előre, a kormányzó azt felelte, hogy 
ma már a világ lelkiismeretének az 
ügye az a súlyos teher, amelyet or
szágunknak viselnie kell, de Magyar- 
országot éppen szenvedései miatt is
merik meg mindig jobban és jobban 
a világon. „Ma már mindenütt felde
rülten hirdeti az igazság, — mondotta 
a kormányzó — hogy Európában nem 
képzelhető állandó stabilitás mindad
dig, amíg a békeszerződés égető 
igazságtalanságait nem tették jóvá."

Horthy Miklós kormányzó a fran
ciák agg külügyminiszterével szemben 
fiatalos hittel bízik a revízióban. Nem 
mintha szándékunkban allana fegy
verrel csinálni igazságot, hanem mert 
fanatikusan hiszi, hogy erkölcsi és tör
ténelmi igazságok fölött örökre napi
rendre térni nem lehet. Maguknak az 
osztozkodó hatalmaknak kell rájönniök,' 
hogy nemcsak szomszédjaiknak, ha
nem önmaguknak is ártanak azzal, ha 
nem tisztelik a természet, a történelem 
és erkölcs legelemibb igazságait.

„Magyarország háborúba nem 
bocsátkozik"— mondotta a kormány
zó — hanem a többi nemzeteknek 
kell belátniok, hogy amíg a • népi 
összetartozás nyelvi jogait erőszakkal 
nyomják el a Dunamedencében: ál

landó Európáról beszélni sem lehet. 
A magyarok: magyarok és azok
lógnak maradni — akárhol élnek, 
akárhová húzták is meg a határvona
lakat tizenöt évvel ezelőtt Párizsban. 
A revízió önmagától jön, mert a ma
gyar kisebbségeket asszimilálni nem 
lehet. Amikor erről meggyőződnek azok 
az államok, melyek mögyar kisebbsé
gekkel terhesek, maguk igyekeznek 
majd saját állandóságuk érdekében 
megoldani ezt a kérdést.

A kormányzó szava bizonyára 
eljutott mindazok füléhez, akik kezük
ben tartják Európa sorbát s ezzel a 
magyar sorsot. S bizohyára nagyon 
sokan gondolkodnak fez elhangzott 
érvek igazsága folytán faképpen, hogy 
Európa összes számottevő tényezőinek 
össze kell fogniok annak érdekében,

hogy megteremtsék a tűrhető légkört 
és valódi jogegyenlőséget a nemzetek

Ez a nyilatkozat méltó, férfias és 
lovagias válasz volt a kardcsörtető 
Bathou háborús fenyegetődzésére. Ez 
a nyilatkozat a maga átütő erejével 
minden lelkiismeretet kell, hogy meg
mozgasson. És minél tovább húzzák 
a revízió napirendretűzését, az' ebből 
a nyilatkozatból kiáradó erő annál 
inkább gyorsítja a tempót s az igazság 
annál hatásosabban nyilatkozik majd 
meg a döntő időben.

A kormányzó szava buzdít ben
nünket, .hogy a nemzet minden fia 
bizalommal nézzen a jövőbe, mely 
mint a tavasz a virágot, okvetlenül 
elhozza minden magyarok egyesülését 
és szabadságát.

t :

Fényes üimépségen iktatták be *Fáy Istvánt 
Békés vármegye főispáni székébe

„Legfőbb vágyam, hogy elesett embertársaimon segítsek11
Békés vármegye törvényhatósági bizott

sága szombaton iktatta be Fáy István dr-t hi
vatalába. A beiktató rendkívüli közgyűlésen 
igen sok előkelőség vett részt. Gömbös Gyula 
kormányelnököt Fabinyi Tihamér kereskedel
miminiszter, a Nemzeti Egység Pártját Sztra- 
nyavszky Sándor országos elnök képviselte. 
Megjelent az installáción igen sok országgyű
lési képviselő és több főispán is. V. Márky 
Barna alispán elnöklésével kezdődött az ülés. 
A távozó Korossy György főispán érdemeit 
jegyzőkönyvben örökítették meg. Majd Fáy 
István kinevezésének bejelentése után kül
döttség élén megjelent az új főispán, kit lel
kes éljenzés fogadott és az eskü letétele 
után átvette az elnöklést. Pánczél József 
vármegyei főjegyző üdvözlő beszéde után 
Fáy István tartotta meg székfoglaló beszédét.

Első szavai hála szava volt az ország 
kormányzója iránt, majd hangoztatta, hogy 
híve Gömbös politikájának, mely a nemze
tek közt egyre mélyülő szakadék ellentéte
ként kifelé egységet mutat, befelé erőt érté
kesít és a nemzetet sújtó igazságtalanságok 
megszüntetését kívánja. Szívesen segít min
denkit a magyar sorsközösségért való mun
kában, de kíméletlenül letör minden törek
vést, mely magyar és magyar közé éket

kíván verni. Sem pártpolitikai, sem felekezeti 
villongásokat nem hajlandó eltűrni.

A tisztviselő munkájában csak az érté
ket éé a rátermettséget nézi, sohase a szár
mazást.

Vigyázni fog arra, iiogy a föld ki ne 
csúszhasson a gazdák kezéből. Élénk figye
lemmel fogja kisérni a" kisipar, kereskedő- 
osztály és a munkásság sorsát és segíteni 
akar mindenkin. Ajtaja nyitva áll mindenki 
előtt, sőt elvárja, hogy jogos panaszokkal 
őt keressék meg. Szeretetteljes, odaadó tá
mogatást kér a vármegye kifejtendő mun
kásságában.

A lelkes ovációval és hatalmas tapssal 
fogadott installációs beszéd után a nemzeti 
egység pártja nevében dr Gally Károly bé
késcsabai ügyvéd, majd Csizmadia András 
üdvözölte a főispánt biztosítva arról, hogy 
mindig számíthat a gazdatársadalom támoga
tására, ha a programjába vett Ígéreteket be
váltja. Kérte Fáyt, hogy Békésmegyével, mint 
földműves-megyével számoljon és érezze 
maga mögött a gazdatársádalom jóindulatú 
és odtíadó támogatását.

Tildy Zoltán üdvözlőbeszéde követke
zett még, majd a főispán a közgyűlést bere
kesztette.

Frontharcosok közgyűlése
Nagy‘‘ércleklődés mellett folyt le az Orszá

gos Fronlharcos Szövetség szarvasi 100 főből 
álló csoportjának közgyűlése június 29-én délelőtt
11 órakor a GISz nagytermében.

Schauer Gábor dr elnök hivatalos akadá
lyoztatása folytán és távoliélében a közgyűlést 
Vitéz Biki Nagy Imre társelnök nyitotta meg

lelkes beszéddel s megállapította, hogy a tagok 
túlnyomó része jelen van, a közgyűlés szabályi 
szerűen meghirdettetett és határozatképes.

Ezután Vitéz Zerinváry Szilárd dr vezető
tiszt terjesztette elő évi jelentését, majd a távol
levő Baán Béla pénztárnok helyett Vitéz Takács 
István a pénztári jelentést.



A felmentvényeket a közgyűlés egyhangúlag 
megadta.

A vezetőtiszt sajnálattal jelentette, hogy 
Fejér Kálmán dr alelnök és Dörnyei József dr 
lisztititkár állásaikról visszavonhatatlanul lemon
dottak.

A közgyűlés köszönetét fejezte ki a távo
zóknak és a megüresedett alelnöki állásra Garay 
Samut a tisztititkári állásra pedig Ribárszky Pál 
dr-t választotta meg.

Tiszteletbeli elnökökké egyhangú lelkese
déssel Tóth Pál dr-t és Aszódi Imre dr-t vá
lasztotta meg.

Ezután a tisztikar kiegészítése következett. 
I. Propaganda bizottság. Elnök : Mareczky János. 
Tagok: Molnár László, Dörnyei József dr, Filyó 
János, Ujfaluczky József, Kresnyák Pál.

II. Jóléti bizottság. Elnök: Simkovics Mihály 
dr. Tagok Reményik László, Készt Ármin dr, 
Szrnka György, Piros (Pável) József.

III. Vigalmi bizottság. Elnök.: Kácser Re
zső dr. Tagok: Bárány Béla, Galó Mihály, Póhl 
Jenő, Kovácsik Károly.

A megyei elnöki tanácsba a közgyűlés 
Schauer Gábor dr-t és Vitéz Zerinváry Szilárd 
dr-t küldötte.

Ezután az új tisztielnök letette a fogadalmat.

Vitéz Biki Nagy Imre társelnök indítványára 
=a közgyűlés egyhangúlag és viharosan tiltakozott 
Barthou francia külügyminiszter balkáni történe
lem hamisítása ellen.

Vitéz Letenyei János indítványát — hiva
talos helyiség létesítése iránt — kiadták a jóléti 
bizottságnak.

Több tárgy nem lévén, társelnök a gyűlést
— mely a Himnusz hangjaival ért* véget — 
berekesztette.

A közgyűlést este jólsikerült barátságos 
társasvacsora követte a ligeti vendéglőben.

Itt említjük meg, hogy a frontharcosok 
küldöttsége július 1-én délelőtt Tóth dr és Aszódi 
dr új tiszteletbeli elnököket kérte fel tisztségeik 
elfogadására, akik a megtisztelő és ünnepélyes 
felkérésének eleget, téve, lelkes szavakkal tettek 
hitet a Frontharcos eszme mellett.

FOGROMLÁSÁT
10 o°/0-ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvízessencia.
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Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot julius hóban 
Breuer Szilárd gyógyszertára végzi.

Evang. istentisztelet. Vasárnap az ótemp
lomban tót, 10 órától magyar, az új templom
ban tólnyeívü istentisztelet.

Róm. kát. istentisztelet. Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise. 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakor litánia. szent
beszéd.

Református jstentisztelet. Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet az Árvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap első 
vasárnapján.

Nyugalombávonuló tanitónőképző-intézeti 

tanár. Leviusz Eígő a helybeli tanitónőképző- 
■intézet kitűnő tanára 36. évi munkálkodás 
[után saját kérelmére nyugalombavonul. Há- 
[tfom. és-félévtizeden át tanított, nevelt öntu
datos és lelkes tanítókat. Itt kezdte és itt is 
végezte munkáját, mely a magyar pedagógus 
igazi jó munkája volt és amely mindig és 
mindenkor át volt szőve azzal a megértő lé
lekkel. melyet mindazok tapasztaltak, akik 
ismerték őt. Amikor tehát e helyen csak 
megismételjük azokat a jókívánságokat, ame
lyekkel ' nyugalombavonulása alkalmából oly 
sok oldalról elhalmozták, hisszük, hogy az 
élet egyéb megnyilvánulásaiban községünk 
társadalma nem fogja elveszíteni.

Kinevezés. Krajcsovics Jánost, a szarvasi 
vasútállomás főnökét intézői rangról címzetes 
főintézővé nevezték ki.

Lelkészavatás. Palkovits István végzett 
ág. h. ev. theologust Dr Raffáy Sándor püspök 
folyó hó 3-án Budapesten, a Deák-téri ev. 
templomban pappá szentelte és mint segéd
lelkészt a kiskőrösi egyházhoz rendelte.

Személyi hír.* Benczúr Béla Lajos oki. 
középiskolai tanárt folyó évi július hó 1-től 
a földművelésügyi miniszter a helybeli m. 
kir. Tessedik Sámuel középfokú gazdasági 
tanintézethez szolgálattételre beosztotta.

Beiktatták az új orosházai lelkészt. Fürst 
Ervin megválasztott orosházai lelkész beikta
tása nagyszabású ünnepség keretében vasár
nap folyt le. Fürst Ervin beszédében az írás 
szavait idézve hangoztatta, hogy „szolga va
gyok és ez az én dicsőségem I De nemcsak 
szolga, hanem Isten titkainak sáfárja, akivel 
szemben az a legfőbb követelmény, hogy hű
séges legyen, mert a hűség az erő, amely 
meggyőzi a világot/ A beiktatáson megjelent 
Haviár Gyula dr felügyelő, aki a békési ev. 
egyházmegye és Benczúr Vilmos dr egyház- 
megyei ügyész, aki az egyházmegye tisztvi
selői kara nevében üdvözölte Fürst Ervint. 
A szarvasi ev. egyház üdvözlő levelet küldött.

Kitüntetett tanító. A kondorosi ev. egy
ház külsőiskolai tanítóját, Zovkóczy Gábort, 
aki már 9 év óta szorgalmatoskodik a kül
területi iskolában, a Julián-iskoláegyesület, a 
magyarnyelv tanítása terén elért sikeres mun
kássága jutalmául jutalomkönyvvel tüntette 
ki. A kitüntetésben részesült tanító az iskola 
körzetében lakó szülők részéről szeretetnek 
és közbecsülésnek örvend.

Egyházi közgyűlés volt Kondoroson az 
ev. egyház kebelében, mikoris határozatba 
ment, hogy az egyház amint csak lehetsza- 
baduljon az adósságok terhétől; hogy eze
ket eltüntesse, a földbirtokból is kész legyen
17—20 holdat eladni, ha ezt megfelelő áron 
teheti. A közgyűlés másik tárgya volt az egy
házmegyei rendes közgyűlésre a képviselők 
és kiküldöttek megválasztása. Elnökségen ki
vül kiküldi az egyház Czinkoczky Pált és 
Dr Oncsik Pál ügyészt; jegyzőkönyvi kivo
nattal pedig Janis Márton gondnokot. Terhes 
András bírót, Keviczky László ny. lelkészt. 
Kovács Pált és Kóc2i Pált.

Kerületi tflzoltóverseny Orosházán. Az
orosházi tűzoltótestület megalakulásának 60 
éves jubijeumát üli folyó hó 8-án, amely 
alkalommal nagyszabású tűzoltóveráeriyt is 
rendez. Értesülésünk szerint a szarvasi tűz- 
oltótestület egy szakasza is résztvesz a ver
senyen.

Nyugtázás. Privler Pálné 5 pengős ado
mányát köszönettel nyugtázza a Stefánia 
Szövetség.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCHJS

ELSŐ RÉSZ 

A tőrbe csalt író vallomása
Szörnyen mulatságos dolognak tartottam 

gyermekkoromban, bújócskézás közben, zöld 
lombok közül, vagy a szénapadlásrpl. esetleg az 
öreg almárium résén keresztül kuncogva figyelni 
a szerencsétlen húnyóst, aki képtelen volt rám 
találni, bár néha fojtott, vékony hangon meg is 
szólaltam:

—Kukucs I
Éveken át az volt az érzésem, hogy Ok

tóber báró játszik velem ilyen bújócskát sőt 
időnként rám is kukucsozik. És mégsem bírom 
feltalálni I

Részemről voltaképpen nem volt okos do
log a nyomtalanul eltűnt Október báró után való 
nyomozás. Hiszen egy különös pisztolybárb^j, 
szeszélyes véletlenje juttatta birtokomba az ő 
érdekfeszitő naplóját, melyből szerelmei egy ré
szének történetét is megírtam. Persze: az eltű
nése utáni Mi (űrés-tagadás: ezzel nagyfokú 
indiszkréciót követtem el amely már talán a 
büntetőjogi felelősség határán mozgott. Ezt a 
felelősséget és inkorrektséget csupán egyetlen ment
séggel tudnám szépíteni. író vagyok és a téma 
rettenetesen vonzott!

Vétkemért azonban alaposan megbűnhőd-' 
tem. Nem volt elég az önvád mardosása és az

a félelem, hogy Október báró egyszer csak elő
kerül és keresztül lő, mint a kutyát, de időnként ( 
finoman gúnyolódó életjeleket is adott magáról, 
ezzel is növelve bizonytalan érzéseimet. Egyszer 
például az ő jellegzetes írásával B. U. É. K-ot 
kaptam tőle, két lapon is, de aláírások nélkül. 
Egyet Piripócsról, egyet pedig Párizsból. Hogy 
lehet valaki egyszerre Piripócson is, Párizsban is?!...

Máskor Algírból kaptam egy ügyes karika
túrát, amelyen lehetetlen volt magamra nem is
mernem. Egy iró ül a fegyházban, megláncolva. 
Mellette a feldőlt v^zeskorsó és egy darab száraz 
kenyér. Meg a bűnjel. Egy ellopott napló I . . .

De az utolsó tréfája volt a legérzékenyebb. 
Egy előkelő szépirodalmi lap pünkösdi számát 
kaptam meg egyszer a posta útján Tp. (tisztelet
példány) jelzéssel. Mit akarhatnak ezek tőlem?
— mormogtam mágam elé — hiszen én nem 
dolgozom ebbe a lápba I Azután felnyitottam a 
lapot. Mqjd felkiáltottam a meglepetéstől. A lap 
nagy elismerésáel méltatta irodalmi munkássá
gomat és szenzáció gyanánt harangozta be sajtó 
alatt lévő verskötetemet. Mutatóba közölte egyik 
leghangulatosabb versemet.

TAVASZI CSODÁK

Igaz-e az,
hogy a felhők felett dalolnak 
az alkonyati tavaszi csodák 
s akácillat
és bűvös szent palást a holnap 
s virágzanak a vadgesztenyefák ? / . . .

A rólam irt c|kk fejét arcképem díszítette.

El kellett ismernem, hogy a kritika túlkedves, 
az arckép hű, a vers pedig szép. Csak egy hiba 
volt. A verset nem én írtam és egyáltalán nem 
készültem verskötetet kiadni.

Verejtékező homlokkal rogytam le* egy 
székre:

Ez az ember alaposan visszafizet nekem
— fakadtam ki elkeseredetten. — Kiüldöz a 
világból. . .

Azután egy mentőötlettől megkapva, el
rohantam a báró egykori legkedvesebb barátjá
hoz, Victor őrnagyhoz. Inkább beestem, mint 
beléptem az ajlegán. Végig dobtam magam a 
kereveten.

— Segíts rajtam barátom — fuldokoltam.
S azután egy lélekzetvételre elmondottam neki 
összes gyötrelmeimet, a napló eltulajdonításától 
kezdve, a legutóbbi óráig.

Victor részvétteljes arccal hallgatott meg/ 
bár mintha a szemében valami malicia csillogott 
volna. .Végül apáskodva a vállamra veregetett.

— Ideges vagy Március és pihenőre van 
szükséged. Nyáron elviszlek a vértesi vadász- 
kastélyomba friss levegőzésre. Erről majd holnap 
este beszélünk a Koronában — fejezte be 
mondókáját.

Másnap este tizórakor ott voltam és egy 
cigány mellett vígan poharazó társaságba csep
pentem be. Egy régi-régi kedves arc emelkedett 
ki a társaságból. Csillogó szemmel, előre nyújtott 
kézzel közeledett felém.

— Megismersz Március? — kérdezte.

Október báró volt L .. (Folyt, köv.)



A Mezőgazdasági Közraktárak R-t.
A Szarvasi Takarékpénztár érdekeltsége

mindennemű terményt elfogad tárolásra olcsó dijtélek mellett.

A Szarvasi Takarékpénztár
a betárolt terményekre előnyös feltételű kölcsönt 
folyósít, érdeklődőknek készséggel ad felvilágosítást

A Nemzeti Egység mozgalma nem arra irányul, 
hogy Gömbös Gyula vezérségét támassza alá, 
hanem arra a magyar nemzetnek van szüksége

A Nemzeti Egység szervezeteinek tisztelgése 
Sztranyavszky Sándor országos elnök előtt

A szegedi iparkamara új elnöke. A na

pokban tartotta meg a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara elnökválasztó teljes ülését, 
melyet hetek óta tarló erős készülődés elő
zött meg. A kamarának összesen 64 szava
zásra jogosult beltagja van. közülük 32 
iparos és 32 kereskedő. Az elnökválasztó 
ülésen 60 tag adta le szavazatát. Az izgal
mas választásból Vértes Miksa, a kamara 
alelnöke került ki győztesen 31 szavazattal. 
Az új elnök működése elé nagy várakozás
sal tekintenek.

Lábtörés futballozás közben. Gilyan Ele
mér a tehetséges ifjú prímás kedden a Krakó 
melletti gyepen futballozott néhány cimborá
jával. Valószínűleg a gödrös talaj miatt rossz 

ugrás következtében bal alsó lábszárát törte. 
A mentőautó azonnal Gyulára szállította.

Országos vásárok. Mezőberényben e hó
6.. 7. és 8-án, Csépán 8-án, Hódmezővásár
helyen 7., 8. és 9-én lesz az országos vásár.

Végre hídmérleg ! A helybeli kereskedők 
régi óhaja teljesült azzal, hogy folyó hó 7-én 
az állomáson vágányhídmérleget helyeztek 
üzembe.

Július hó közepén jön Deák Lőrinc szín

társulata Szarvasra. Az idei színi szezonra 
Gulyás Menyhért utódjával Tolnay Andor, 
színigazgatóval állapodott meg Szarvas szín- 
ügyi bizottsága! Tolnay kaposvári igazgató 
azonban Szarvast elcserélte Deák Lőrinc 
kispesti igazgatóval Szombathelyért. Deák 
Lőrinc egyike azon kevés vidéki színigazga
tóknak, akik még a mai rossz viszonyok 
között is rentábilisak, kiváló színész és kiváló 
rendező is. A szarvasi közönség, amely év
tizedeken át jó társulatokhoz volt szokva 
bizonyára örömmel fogja fogadni, hogy ismét 
egy jól szervezett, jó erőkkel rendelkező és 
anyagilag stabil igazgató kerületébe került.

Cséplőgépek ellenőrzése. Vármegyénk al
ispánja a napokban rendeletet adott ki, 
melynek alapján a tüzrendészeti kormány
rendelet rendelkezései következtében szigo
rúan ellenőrizni fogják azt, hogy a gőzcsép
lőgépek szikrafogó szerkezete és hamuládája 
a tűzbiztonsági követelményeknek megfelei-e. 
és hogy a traktorok kipufogója védő edény
nyel el van-e látva. Minden bércséplőgép- 
tulajdonos igazolványt kap, amellyel igazolni 
tudja, hogy cséplőgépe, traktora a tűzbizton
sági követelményeknek megfelel-e‘. A csend
őrség szigorúan ellenőrizni fogja a kormány- 
rendeletben foglalt kötelezettségek teljesíté
sének végrehajtását s azt, aki igazolványt 
felmutatni nem tud a csépléstől eltiltják.

x ÜZLETÁTHELYEZÉS. Podmaniczky János 

csemegekereskedő Üzletét a Hitelbank épületébe 

helyezte át (volt Fenyő divatáru üzlethelyiség).

A Nemzeti Egység táborának bé
késmegyei szervezetei és titkárai tisz
telegtek a főispáni beiktatás alkalmából 
Gyulán megjelent Sztranyavszky Sán
dor dr oszágos elnök és V. Marton 
Béla országgyűlési képviselő, országos 
főtitkár előtt. A küldöttséget Tarján 
Béla dr a gyulai elnök vezette, ö  tol
mácsolta a vármegye közönségének 
jókívánságait és adott hangot annak 
a megelégedésnek, mely a kormány
zat munkáját az ország érdekében 
kifejtett tevékenységéért elismeréssel 
kívánja honorálni.

Sztranyavszky Sándor dr rövid 
beszédben válaszolva kijelentette, hogy

Vizsgahangverseny. Dr Kácser Rezsőné 
zongoratanárnő, Havranek Vilmos hegedű- 
művész és Ribárszky János gordonkaművész 
növendékei szombaton, június hó 30-án a 
Luther-Árvaház dísztermében az egybehívott 
szülők es nagyszámú zenekedvelő jelenlété
ben mutatták be kilenc hónapi kitartó mun
kájuk szép eredményét. A hegedűszakon a 
kezdőfokon a növendékek a formás testtar
tás, a kifogástalan hegedű fogás és a precíz 
vonóvezetéssel tűntek ki. A haladók egyike- 
másika pedig egyenesen bámulatra ragadta 
a hallgatóságot, mely a 16 számból álló nagy 
programot mindvégig 'feszült érdeklődéssel 
figyelte végig. Ugyanúgy a gordonka és zon-

magyar nemzetnek van szüksége. A 
vezér csak a nemzet kívánságait kép
viseli és igyekszik megtestesíteni, ösz- 
szetartásra, komoly munkára és a 
nemzet érdekében történő küzdelemre 
hívta fel az országos elnök a megje
lenteket, akik lelkes éljenzéssel fogad
ták szavait.

Az elnök szavaira Fayl Gyula 
központi vármegyei titkár válaszolt, 
aki megköszönte az országos elnök 
buzdító szavait és kifejezést adott an
nak, hogy a békésmegyei szervezetek 
mindent elkövetnek, hogy azoknak a 
nagy eszméknek, amelyeknek végcélja 
a magyar némzet sorsának megjaví-

goraszak növendékei is egytől-egyig peda
gógiailag erősen megalapozott, jól ellenőr
zött és csiszolt technikát árultak el és amel
lett biztos'fellépésükkel a közönségre kelle
mes benyomást is gyakoroltak. Ez a vizsga 
nyilvános bizonyítéka volt e három kiváló 
zenetanitó pedagógus egy évi szorgalmas, 
sikeres munkájának.

A „Magyar Lányok1* a XX. század lányá
nak lapja. Mutatványszámot készséggel küld 
a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy ut 
16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

Szenzációs r e g é n y t  hoz 
a NYÍL legközelebbi szám ai

K ISIPARI TERMÉKEK

BÚTORCSARNOKA 51-
ASZTALOSMESTEREK KÉSZÍTMÉNYEI TELEFON: JÓZSEF

♦
HÁLÓK. EBÉDLŐK. URI-SZOBÁK. 3 6 — 1— 19
ELŐSZOBA- ÉS KONYHABÚTOROK. ------- ▲ -------

MINDENNEMŰ LAKBERENDEZÉSEK T
♦ I

= =  JÓ K IV IT E L I  = =SZARVASON KÉPVISELVE:

BREITNER H. ÉS FIAI CÉG ÁLTAL O L C S Ó  Á R A K I

a Nemzeti Egység mozgalma nem tása mindenütt igaz és komoly kato- 
arra irányul, hogy Gömbös Gyula ve- nákat szereztek, 
zérségét támassza alá, hanem arra a —



É R T  E S I T É S.
Van szerencsénk tisztelettel Szarvas nagyközség nagyérdemű közön
ségének szives tudomására hozni, hogy a Gazdák Biztosító 
Szövetkezeté

F Ő K É P V I S E L E T É T
a Szarvasi Kisgazdakor keretén belül

SONKOLY GYÖRGY és társa DARIDA GYÖRGY
urak, szarvasi lakosoknak ̂ adtuk át és a mélyen tisztelt biztositó 
közönség kényelmére a Kisgazdákör helyiségében (Szarvas, 
Horthy Miklós út 115. szám alatt) irodát létesítettünk.

Elfogadunk: Tűz-, jég-, betöréses-lopás-, baleset-, szavatosság-, élet-, kiháza- 
sitási- és temetkezési .segély, autó- és állatbiztositásokat.

Legolcsóbb dijak! Legkedvezőbb feltételekI Kartelen kivül! 
Teljes tisztelettel Gazdák Biztositó Szövetkezete.

A békésszentandrási a kiscsákói kövesút ugye. Orosháza köz

gyilkosság i előzményei

Elhalasztották a minimális búzaárak 
közzétételét 

és két hétre felfüggesztették 
a készárúbóza jegyzését

Az új termésrendelet értelmében — amint 
mér megírtuk — a boletta, azaz a gabonajegy- 
rendszer július elsejével megszűnt. Ezzel egyide- 
jűen kellett volna életbeléptetni a minimális 
búzaárakat, azonban az új búzaárak nyilvános
ságra való hozatala eltolódott, mégpedig azért, 
mert a magyar búza átvétele ügyében Ausztriá
val megindult tárgyalások még nem fejeződtek 
be s emiatt lehetetlenné vált, hogy a kormány 
július elsejétől rendszeresen közzétegye a mini
mális árakat, amelyeket egyes vidéki állomásokon 
a gazda a búzáért kaphat. A kormány közbe
lépésére a tőzsdetanács elhatározta, hogy amig 
a kormány a búza értékesítésére vonatkozóan 
még folyó tárgyalásait véglegesen be nem fejezi, 
a készárúbúza jegyzését július másodikétól, hét
főtől kezdve a további intézkedésig, de nem 
tovább, mint június 14-ig bezárólag felfüggeszti. 
Ezzel kapcsolatosan kormányrendelet jelent meg, 
mely utal arra, hogy mivel a megbízott gabona
kereskedelmi szervek előreláthatólag nem lesz
nek abban a helyzetben, hogy a készárúbúsft 
jegyzésének kéthetes szüneteltetése alatt fixáron 
vásárolhassanak, a végleges elszámolásig á  ké
sőbb kialakuló métermázsánkénti árnak 12 P-t 
kitevő részét fizetik a hektoliterenként 88 kg 
súlyú, egyébként a szokványminőségnek meg
felelő és a vevő raktárába leszállított búza min
den métermázsájáért. Erre az intézkedésre szükség 
volt az Ausztriával folyó tárgyalások zavartalan 
befejezése érdekében és azért is, mert a készárú 
új búza jegyzésének fenntartása esetén a gazdák 
esetleg olcsóbban adnák el búzájukat a meg
határozandó minimális árnál.

Köszönetnyilvánítás
A szarvasi községi iparostanonciskola 1934. 

június 20-án tartotta tanévzáró vizsgálatát, mely 
alkalommal a szorgalmas és jó magaviselelű 
tanoncok jutalmazásban is részesültek. A fel- 
ügyélőbizottság határozata értelmében Janowsky 
György igazgató által kibocsátott gyüjtőivekén a 
fenti célra adakoztak: Szarvas nagyközség 40 
P, Szarvasi Ipartestület 15 P, Szarvasi Takarék- 
pénztár, Kereskedők Egyesülete, Szarvasi Hitel
bank Rt., Húsiparosok szakosztálya 5—5 Pi 
Dömyei József dr 3 P, Kovácsik Pál, Podani 
János, Bárány Béla, Janúrik János, Glózik 
György, Békésszentandrási Takarékpénztár, Dauda 
Mihály, Fehér József 2—2 P, Medvegy Miklós, 
Kasnyik János, Simkó Gyula, Ungár Jónás, 
Sztrehovszky Márton, özv. HoJéczy Gusztávné, 
Miklós József, Meitner Soma, Weiczner Gáspár, 
Lőwy Salamon, Weszter Béla, Szűcs József, 
Gaál János, Rosenberg és Fia, Hitelszövetkezet, 
Walfisch Károly, Kelement Ferenc, Forster Ká
roly 1 — 1 P, Baán Béla, Darida Ferenc, Gaál 
István, Bakos János, Breitner H. és Fia, Wal
fisch József, Fleischer Bernát, Deutsch Ármin, 
Süveges János, Silberstein Fülöp, Kovácsik Ká
roly, Fenyő Sándomé 50—50 fillér, özv. Nagy
Sándomé 4 drb könyv, Müller Károlyné 2 drb
könyv és Orosz Iván 1 drb könyv. Összesen:
118 P és 7 drb könyv.

Mindezen adományozóknak az iparos- 
tanonciskola felügyelőbizottsága elismerését és 
hálás köszönetét fejezi ki..

Kárpitosbutort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy ut 25. vásá
rolhatunk.

Ne vegyen addig tenniszütot, mig meg 
nem nézi Nagy Sándor könyv- és papirkeres- 
kedőnél, kinél hihetetlen olcsó áron, garancia 
mellett vásárolhat.

Herczeg Ferenc új regényét kezdi el kö
zölni az Uj Idők mai száma. Ebben a számban 
jelenti be azt is az Uj Idők, hogy színes 
divatlapot ad ajándékba előfizetőinek. Díj
talan mutatványszámot bárkinek szívesen 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy 
ut 16. Előfizetési dij egynegyed évre 6*40 
P. Egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet 
Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

A gyilkos előre készült a gyilkosságra

Megírtuk, hogy Békésszentandráson Lászlófi 
Sándor 30 éves napszámos bicskával borzalmas 
módon végzett Szabó ' Bálint 52 éves borbély- 
segéddel. Lászlófi a gyula ügyészség előtt a 
gyilkosság okára nézve a következőképpen 
vallott:

Békésszentandráson 1933. szeptemberében 
megismerkedett Bagi Mátyás elvált feleségével. 
Az ismeretségből szerelem fejlődött és az asszony 
barátnője lett. Később elhídegültek egymástól, 
de az asszony visszajött hozzá és kérlelte, hogy 
fogadja ismét vissza. Lászlófi azonban nem akart 
többé hallani róla s elkergette. Ekkor az asszony 
hog> visszaszerezze a fé rfi szerelmét, valami 
bájitalt kevert ételébe, amitől Lászlófi oly rosszul 
lett, hogy sokáig orvosok kezelték. Június 14-én 
kocsmában mulatott, amikor társai megkérdezték 
tőle, hogy miért lett hűtlen Baginéhoz, hiszen 
az asszony majd meghal utána. Ott volt a tár
saságban Szabó Bálint is. Szabóval másnap is 
összejött és együtt ittak. JJjból szóbakerült Baginé 
és ekkor Lászlófi észrevette, hogy Szabó Bálint 
port kevert borába, amitől rosszul lett. Eszébe
jutott, hogy Baginé is ; megitatta már egyszer 
valami bájitallal é3 most arra gondolt, hogy 
Szabó Bálint felbujtásra keverte ugyanazt a port 
italába, amitől akkor is íéppen olyan rosszul lett.

Elhatározta, hogy végez Szabó Bálinttal. 
Csütörtökön újból bogoztak Szabóval, ó  a 
kocsmából átment egyik ismerőséhez, ott kiéle- 
sitette bicskáját és újból visszatért. Majd egyült 
mentek el Szabóékhoz, aki Lászlófit meg is 
borotválta. Innen tovább mentek az Iparoskor 
felé. Szabó ide betért, Lászlófi megleste, amikor 
innen kijött és hozzácsatlakozott, majd belekötött 
a borbélysegédbe. A veszekedés hevében gyil
kolta meg Szabót. Lászlófit beismerő vallomása 
után az ügyész letartóztatta és átkisértette a 
fogházba.

ség képviselőtestülete beterjesztette a várme
gyéhez Kovács János kiscsákói tanító és 
társai azon kérelmét, hogy az Orosháza— 
Nagyszénás—Kondoros közötti út kövezése 
alkalmával Kiscsákót kapcsolják be az új 
kövesútba. E kérelem azért látszott szüksé
gesnek, mivel időközben a kisszénási, kon
dorosi és szarvasi érdekelt lakosság Kisszé
nás bekapcsolását kérte. A vármegyei kis- 
gyűlés elhatározta, hogy az útkövezést az 
eredeti terv szerint — vagyis Kiscsákó be
kötésével — hajtják végre, de fedezés hiá
nyában az idén már nem kerül sor a kö
vezésre.

Orvosi hir. Dr Készt Béla orvosi és' fog
orvosi rendelőjét II., 55. szám alá (volt Reis- 
mann-ház, a Szarvasi Takarékpénztár melleit) 
helyezte át.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

őröltető közönséget, hogy a

M O T O R M A L M O T
bérbevettem és azt folyó hó 9-étől, 
hétfőtől kezve üzembe helyezem.

Biztosítom az őröltető közönséget, 
hogy jó, pontos és gyors kiszolgálást 
mindenki megelégedésére eszközlök. 

Szives pártfogást kér

Sülé Sándor
h ód m e ző v á s á rh e ly i m a lo m  tu la jdonos , 

a  M o to rm a lo m  bér lő je .

Elsőrendű, sajáttermésű különféle

38 filléres árban már literenként is kapható

RADVÁNY BÉLÁNÁL Szarvason,
L kerfilet, Benka Gyula ntca 110. szám alatt.



Gazdasági továbbképző tanfolyam 
a Középfokú Gazdasági Tanintézetben

Szelényi János ev. lelkész, a*községi 'isko
laszék elnöke kérése folytán a földművelésügyi 
miniszter a szarvasi m. kir. középfokú gazda 
sági tanintézetben az ev. egyházi, községi, vala 
mint a környéki (anitók részére gazdasági tan
folyam tartását engedélyezte. Július hó 2—28-ig 
tart a tanfolyam, melyen Csabai Kálmán igazgató 
irányításával az intézet kitűnő tanáraitól nyernek 
a résztvevők alapos és szakszerű kiképzést 
a gazdálkodás minden ágából. Délelőtt elméleti 
oktatásban részesülnek az iskola gazdag szem
léltető anyagának felhasználásával, délutánon
ként pedig a kertészetben, a kísérleti téren, s a 
bikazugi tangazdaságban gyakorlati órákon vesz
nek részt. A tanfolyamra jelentkezett összesen 
33 helybeli és vidéki tanító és tanítónő. A me
zőgazdasági továbbképző tanfolyam záróvizsgája 
valószínűleg július 28-án lesz miniszteri biztos 
jelenléiében.

Gábos Dénes dr gazd. tanár nagyfeltűnést 

keltő előadása a rádióban. Gábos Dénes dr, 
<a helybeli gazdasági tanintézet tangazdasá
gának vezetője vasárnap délután a rádióban 
,?A magyar mangalica belterjes tenyésztése" 
címmel előadást tartott, melyben a magyar 
mangalica-tenyésztés modern irányelveit szö
gezte le. Előadását a szarvasi gazd. taninté
zet gazdaságában országos viszonylatban is 
egyedülálló eredményével illusztrálta. Az elő
adás szövege nyomtatott füzet alakjában a 
gazd. tanintézet igazgatóságánál díjmentesen 
kapható. Mint értesülünk, eddig többszázra 
megy a füzetet kérők száma Magyarország 
minden részéről, sőt a külföldről is.

Az En Újságom a magyar gyermekek 
-szórakoztatója. Mutatványszámot készséggel 
küld -a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 2 pengő.

Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma, 

ára 20 fillér. Minden számhoz keresztrejtvény 
értékes dijakkal, amelyekre mindenki egy
forma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvény
megfejtését a Milliók Könyve szerkesztősé
gébe. Nagy rejtvényolimpiász. Kapható Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Fabó János fia János, ifj. 

Kovács Mihály leánya Mária, ifj. Klimaj 
Pál fia András, Glózik György fia János- 
György, Podani István fia István, Skorka 
Mihály fia Mihály, Juhos Mihály fia György, 
Molnár Mihály leánya Julianna, Arnóczki 
János fia Mihály. Bálint Pál fia Mihály, 
Medvedovszki Mihály leánya IIona-Éva.

Házasságot kötöttek: Szabó László 
Csasztván Máriával.

Elhaltak: Chlebik Mihályné 74 éves, 
Trabach Mihályné 25 éves, Mucha • Pál 7 
napos, Szebegyinszky Mihály 80 éves, No- 
vodonszki Mihály 77 éves.

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

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Előrehaladott korom miatt vasüzletem 
kiárusítottam s üzletemet folyó év június 
30-án bezártam.

Az irántam tanúsított bizalomért ezúton 
fejezem ki köszönetemet volt vevőimnek, 
hatóságnak és közületeknek.

Szarvas, 1934. július 1-én.

Tisztelettel: Podani János I., 43.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

ségben csak az ország legnagyobb lak- 
berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítási

KOFSTEIN
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út25.

Városunkban játszik a „Filléres Néparéna"
Az utóbbi időben városunkba érkező szabadtéri cirkuszok közül messze kiemelke

dik a jelenleg a Piactérén lévő Filléres Néparéna, mely nagyszerű műsorszámaival mind
végig lebilincseli a nagyszámmal összejövő közönség figyelmét. Bár mindenegyes műsor- 
szám dicséretet és elismerést érdemel, mégis ki kell emelnünk a bájos megjelenésű és 
kedvesen mosolygó Irénke légtornász és „Miki egér", Anita telepatikus médium, Zsini Wal- 
ter egyensúlyozó művész és gumiember, Herkules, erőművész, Stillár bűvész szenzációs 
mutatványait. Esténként fillérekért igazi szórakozást talál itt mindenki.

A Szarvasi Közlöny ünnepe
Hónapok óta egyre növekvő elismeréssel 

és szeretettel figyeljük, miként teremt a Franklin- 
Társulat nagy képes folyóirata a TÜKÖR, új 
stílust a magyar publicisztikában, mint hódítja 
meg városunk és a környék művelt olvasókö
zönségét és hogyan valósítja meg gyönyörű 
lendülettel és nagyon tehetségesen a maga kul- 
túrális törekvéseit. Azt a kultúrálisjjrogramot, 
amely egyben a Szarvasi Közlöny programja is.

A SZARVASI KÖZLÖNY -  mint már 
többizben közöltük — szoros kapcsolatot létesí
tett a TÜKÖR-rel s ennek; alapján módunkban 
van igen tisztelt előfizetőinknek ezt a gazdag, 
értékes és színes tartalmú," művészi köntösű ké
pes havi folyóiratot kedvezményesen felajánlani.

Ünnepe van a SZARVASI KÖZLÖNY-nek, 
valahányszor igen tisztelt előfizetőinknek a 
TÜKÖR új számát álnyújtjuk. Ügy érezzük ilyen
kor, hogy lapunk missziót teljesít: a magyar' 
irodalom, a magyar művészet, a magyar publi
cisztika lelkét szólaltatja meg városunk és kör
nyékünk müveit közönsége előtt. Különösen 
érezzük ezt most, midőn együttes előfizetőink cí
mére a TÜKÖR júliusi számát küldjük szét, mert 
a júliusi TÜKÖR ragyogó fetjesitménye a magyar 
ujságcsinálásnak, mely fennen hirdeti nemzeti 
kultúránk élő erejét. '

Parádés júliusi számában a Balatont ma
gasztalja a TÜKÖR s a magyar család e leg- 
szeb folyóirata a magyar tenger dicséretére szel
lemi életünk oly kiválóságait vonultatja fel, mint

dr Fabinyi Tihamér m. kir. kereskedelmügyi mi
niszter, Szász Károly a kiváló iró, Liber Endre 
a székesfőváros alpolgármestere, Csók • István 
festőművész, dr Lobmayer Géza orvostanár, Bár
sony Oszkár és Bodor Aladár. A Balatoné sok- 
szempontú dicsérete egyben a legjobb tanácso
kat adja a nyaralási gondok előtt álló családok
nak is. Persze emellett bőségesen van egyéb 
változatos olvasnivaló is a TÜKÖR új számában. 
Móricz Zsigmond, Laczkó Géza, Schöpflin Ala
dár, Török Sándor, Németh Károly és Balázs 
Sándor elbeszélései és cikkei mindenkinek örö
met fognak szerezni. Nagy művészi élvezetet 
nyújtanak a szebbnél-szebb fényképek és rajzok 
is, qmelyek páratlan gazdagságban sorakoznak, 
fel a TÜKÖR minden számában. Bőséges rova
tok foglalkoznak sakkal, bridzs-zsel, divattal, uj 
rovat indul az amatőrfényképezőknek szóló 
szaktanácsokkal. Gazdagon jutalmazott ötletes 
pályázat mulattatja az olvasókat, akik ma már 
egyhangúan azt vallják, hogy a TÜKÖR a ma
gyar középosztály legkedvesebb lapja. Ha elő
fizetni óhajt, sziyeskedjék lapunkra való hivat
kozással a TÜKÖR kiadóhivatalától (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4. sz.) mutatványszámot kérni.

Lapunk előfizetői a SZARVASI KÖZLÖN Y-re 
és a TÜKÖR-re együttesen kedvezményes áron 
fizethetnek elő. Az együttes előfizetőket is meg
illetik a TÜKÖR ftlandó pályázatain kiirt jutal
mak és a TÜKÖR előfizetői számára biztosított 
értékes kedvezmények.

A SZARVASI KÖZLÖNY KIADÓHIVATALÁNAK, SZARVAS.

\ Ezennel bejelentem, hogy a SZARVASI KÖZLÖNY előfizetésével együtt a TÜKÖR című

képes folyóiratra is előfizetek. Kérem, szíveskedjenek a folyóiratot 1934. ................................... -tói

..................................-ig, tehát egész éven át — féléven át — negyedéven át — egy hónapon át

címemre megküldeni.

Az előfizetési díjat . — az előfizetési dij különbözetét ...................................  .. összegben

Önöknek egyidejűleg beküldtem.

Kelt ..........................................................................

Név: ________________________ Foglalkozás: ....... ........... . Pontos cím: .....................................



Ha tartós és olcsó tenílÍSZÜtŐt
akar venni, keresse fel

NAGY SÁNDOR könyv« és papirkereskedőtI O
i.::,- • .. . , - Minden ütő után a szezon végéig garanciát vállalok. —  - . ■ -  
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, Szarvas—Künszentmárton old-boy 2 :1

A helybeli öregfiúk Péier-Pál napján mér
kőztek meg Kuipszentmárton öreg futballistéival. 
Rilkén látott élvezetes mérkőzés volt, melyet a 
játékosok szépidők emlékét visszaidéző sportláz
zal, jókedvvel játszottak végig, az elragadott 
publikum tapsai között. A példát mutató, nivős 
meccs után, kapcsolatban a frontharcos össze
jövetellel kedélyes vacsorán vettek részt a két 
város öreg futballistái »Hobi-bácsi“ vonzó kert
helyiségében. A reváns mérkőzést valószínűleg 
július 8-én játsza le a két csapat Kunszentmár- 
tonban.

A Turul a II. oszt bajnoka a csabai 
alosztályban

A csabai alosztály II. osztályának idei 
bajnoka a Turul lett most már végérvényesen. 
Tehát mégsem sikerültek a Textil sakkhúzásai, 
a Turul megérdemelten kapta meg a bajnokságot. 
Az alszövetség a napokban fel is szólította az 
egyesületet, hogy az első osztályba való bene
vezését küldje be.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza.

Dr T. L. és M. P. Beküldött cikkeiket 
anyagtíjrlódás miatt lapunk jövőheti számában 
hozzuk.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................—*----- 1350
Tengeri . . . .  —'--- 9’—
Á r p a .................—‘----- 10*50
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fék permetezésére.

Az összes permetezőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

Kóczy Lajos divatárukereskedö 
közleménye

Frontharcos ruházat elkészítéséhez előirt 
színű kelme már P 5‘30-ért raktáron van, 
úgyhogy a szerényebben élő bajtársaknak is 
módjukban lehet a bajtársi ruhát elkészíttetni, 
ezen kelme a leveníe és cserkész ruházatra 
is alkalmas.

Férfiöltöny és'frontharcos ruha és köp- 
penykelme, felöltő, ^aglán, továbbá különféle 
férfiruha-vászon, összes hozzávalókkal meg- 
rendelhelhelő 4 havi lefizetésre, készpénz
árakkal.

Két vagy három tanulónak
szeptemberre, szépen berendezett 
utcai szoba teljes ellátással kiadó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Értesítés. '•
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy

CSEMÉGErÜZLETEMET
Hitelbank épületébe (Fenyő-sarok) he
lyeztem át.

Podmaniczky János
fűszer- és csemegekereskedő.

A nyári hónapokra ^  
csinosan bútorozott kétágyas 
szoba, pormentes utcában azonnal ^  
kiadó. Esetleg koszttal is. ^

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á I

Cim a kiadóhivatalban.

Podani vaskereskedő
üzlethelyiségei julius 1-re, ugyanott levő 
háromszobás lakás augusztus 1-re kiadó. 
Esetleg az egész ház is bérbeadó.

Önnek is szüksége van 
egy jó

írógépre!
Nagy raktár uj és használt 
REMINGTON, ROYAL,
ADLER, UNDERWOOD 
stb. világmárkás gépekben.
Ön találni fog tetszésének 
és igényének megfelelőt. 
Tekintse meg, vagy kérjen 

árajánlatot I

Izsák Jakab
M e z ö t u r
Telefonszám: 59

Hirdessen a Szarvasi Közlöny-ben!

MINDEN 
SZOMBATON 
MINDENÜTT

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, 1., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Üzlethelyiség azonnalra kiadó, úgy
szintén nagy helyiség műhelynek, vagy rak
tárnak. Beliczey út 16.szám.

• Nagyobb lakást azonnali kivételre, vagy há
zat megvételre keresek. Cim: Ármentesitő 
Társulat.

• Helyszűke miatt eladó egy márkás Jós. 
Schneider, Wien gyártmányú; acélmcchani-. 
káju koncert-zongora. Ár és egyéb feltételek' 
megtudhatók e lap kiadóhivatalában.

. I., (Zöldpázsil) 662. sz. lakóház, amely 
újonnan épült, örök áron eladó, vagy bérbe 
kiadó, esetleg földért elcserélhető. Érdeklődők
III., 137. sz. alatt jelentkezhetnek.

. Özv. Harmati Jánosné piactéri sarokháza 
augusztus l-lől bérbeadó.

. Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek
lődni lehet I-, 381 szám alatt.

. Eladó egy kitűnő állapotban lévő karika
hajós Singer-varrógép. Cim a kiadóhivatalban,

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt.

• Méret után férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál, I. kerület, Arany János u. 169.* sz.


