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„Tessedik *parku és „Kultur* 
palota" Szarvason

Sok szó esett az utóbbi időben 
Szarvas idegenforgalmáról, Szarvasról, 
mint fürdővárosról. Általában az ide
genforgalom kérdése az utóbbi pár 
esztendőben elsőrangú kulturális és 
gazdasági kérdéssé vált az egész or
szágban, mert a szakértő szemek 
végre felismerték azokat a feltáratlan, 
idegenek előtt ismeretlen és könnyen 
hasznossá is tehető természeti és em
beralkotta lehetőségeket, melyek eddig 
az országban jóformán mindenütt ki
aknázatlanul heverlek.

- Ez az újszerű áramlat eljutott 
hozzánk is. Mi is körülnéztünk sze
rény, szűkebb hazánkban és próbál
tunk felfedezni valami .olyan egyéni 
vonást, amely esetleg azt a kis várost 
a környék kuliűr- sőt gazdasági góc
pontjává varázsolná.

Nos, hát a.szakértő szemek nálunk 
is'felfedézlék jóformán mindazokat az 
elemi tényezőket, melyek ahhoz, hogy 
egy vidéki városnak idegenforgalmat 
teremtsenek, különösképen szüksége
sek. És ehhez a ponthoz érve, azt 
hisszük, hogy felesleges volna felso
rakoztatni azokat a szép vonásokat, 
melyekkel a természet Szarvast és 
környékét megáldotta, vagy azokat a 
kultúrértékeket, melyek megadják vá
rosunknak azt a bizonyos kultrúális 
színezetet.

De ugyanakkor, amikor felismre- 
jük kultúrértékeinket, szomorú szívvel 
kell megállapítanunk, hogy az elmúlt 
évtizedekben nálunk vajmi kevés tör
tént ezeknek a természetadta szép 
vonásoknak a kidomboritása terén. 
Ami nálunk van íaz részben most is 
úgy, amint a természet megalkotta. 
Helyi jellegű történelmi emlékeinket 
lassan betakarja a múlt köde, lassan 
minden semmivéválik, mintha a szép
nek eziránt a neme iránt nem volna 
semmi érzékünk.

Az a keret, melyen belül ezekkel 
a problémákkal foglalkozunk túlkicsiny 
ahhoz, hogy felemlíthetnénk mindazo
kat a hiányokat, melyeknek pótlása 
után beszélhetünk csak igazán közsé
günkről, mint a környék kulturális és 
gazdasági gócpontjáról. Mindössze 
két tényezőt említünk meg, mint olyat, 
mely akár mint a városcsinositás té
nyezője, akár pedig, mint kultúrkérdés 
elsőrangú.

Nincs a város szivében egy olyan 
parkírozott tér, ahol esetleg helyet 
találhatna esv kisebbszerű szobor.

ahol el lehetné helyezni a modern 
követelményeknek megfelelő színházat, 
hol a füves kis térségeken virágágyak 
között néhány szökőkút lenné vará- 
zsossá az egész környéket.

Természetesen ilyen kisebb terje
delmű parkszerű teret csakis egyes 
épületek lebontásává!, vagy átcsopor
tosításával lehelne létesíteni, * de ha 
azt akarjuk, hogy városunk szép le
gyen és legalább tévőiről megköze
lítse a nagyváros szépségét, akkor 
nem szabad áldozattól Visszariadnunk.

És ha meggondoljuk, beláthatjuk, 
hogy nincs olyan nagy áldozatról szó. 
Az egész park könnyen: elhelyezhető 
lenne azon a község tulajdonát ké
pező üres telken, mely a Horthy Mik
lós útra néz és amelyén ma jégverem 
és egyéb mellékhelyiség áll. Kis áldó-, 
zattal meg lehetne hosszabbítani a 
létesítendő parkot a B. II. kér., 2. sz. 
alatti ház lebontásával, -amely ma 
egyáltalábqn nem válik a község dí
szére. Az egész parlr a ^Téssedik- 
park“ nevet kaphatná, tudniillik ezen 
a telken áll az az akácfa, melyet még 
Tessedik Sámuel ültetett.

Lehel, hogy sokan azt fogják 
mondani, hogy teljesen felesleges egy 
ilyen park létesítése, hiszen ott a szép 
Erzsébet-liget, amely mindent pótol. 
Ez az érvelés azonban nem helytálló, 
mert a liget kivül fekszik a város te
rületén, tehát esetleg nehezebben kö
zelíthető meg, ezenkívül egy ilyen 
park létesítése már csak azért sem 
felesleges, mert a közegészség szem
pontjából nagyon üdvös és jótékony, 
ha a város poros levegőjét üdítővé 
teszi egy fás, bokros, virágos terület. 
És ezekután joggal hihetjük, hogy

sokkal ildomosabb lenne, ha esténkint, 
a mostani hizlalda kellemetlen szaga 
helyett triss bokor- és virágillat érné 
az esti sétálókat. '

A másik tényező, melyről beszélni 
óhajtunk a „kultúrpalota" kérdése. 
Hogy ennek a megépítése mennyiré 
szükséges azt csak az tudja megér
teni, aki tudja azt, hogy a községnek 
nincs egyetlen egy olyan közepes 
nagyságú tanácskozóterme, ahol egy 
nagyobb gyűlés, pl. közgyűlés, meg
tartható lenne. Nagyon sok egyesü
letnek nincs rendes saját helyáege, 
ahol aiagok mindenkor összejöhet-̂  
nének. Egy ilyen épületben lehetne 
elhelyezni a megalakításra váró mú
zeumot, otthonra találna a szimfoni
kus zenekar, itt, lehetne felállítani egy 
nagyobbszerű népkönyvtárat és még 
sok más hasonló intézményt.

Ez az a két téhyező, amely ha
talmas mértékben emelné Szarvas 
vonzóerejét De ismételjük,, hogy eze?. 
ken kivül 'még nagyon, sok olyan 
kérdés van, amely megoldásra vár 
és sajnos nem is kell túlzott mértékben 
pesszimistáknak lennünk, mikor arra 
gondolunk, hogy mindaz amit elmon
dottunk a jövő zenéje. De ha mindig, 
mint a messze jövőbeli dolgot fogjuk 
kezelni, akkor sohasem fog megvaló
sulni. A mostani, nehéz idők talán 
nem alkalmasak arra, hogy a ható
ságok ilyen célra nagyobb összegeket 
tudjanak áldozni, mindez azonban 
nem akadályozza meg azt. hogy az 
illetékes körök ne foglalkozzanak a 
problémával, mert. egy város csak 
akkor válik igazán széppé, vonzóvá, 
ha halad a korral, ha hat, alkot, 
gyarapit. MoIímhm  Pál

Kerületi tűzoltóverseny
Első dijat nyertek a szarvasi tűzoltók

Az Orosházai önkéntes Tűzoltó-Testü
let fennállásának 60 éves fordulója alkal
mából vasárnap Bihar, Csanád és Békés 
vármegyék tűzoltótestületeinek első és má
sodik dijat nyert testületéből jelentkezett 18 
versenyző csapat kerületi versenyt tartott 
Orosházán.

Nagyszámú közönség jelenlétében fél
3-kor vette kezdetét a nemes küzdelem. A 
szarvasi tűzoltók V. Biki Nagy Imre főjegyző 
járási tüzrendészeti felügyelő és Simkovics 
Mihály dr jegyző, alparancsnok vezetésével 
jelentek meg. A közel három óra hosszat 
tartó s a szépszámban megjelent közönség 
meleg érdeklődése melleit lefolyt versenyen 
a szarvasiak a kocsifecskendő 9-es gyorske
zelésben elsők leltek, megemlítésre méltó,

hogy 40 mp. alatt teljes üzembe helyezték 
a kocsit és ugyancsak 40 mp. alatt leszerel
ték. Jutalmul egy szép ezüstserleget kaptak! 
mely a Podmaniczki-féle fűszerüzlet kirakat 
Iában látható. Simkovics Mihály dr vezénylő 
alparancsnok pedig egy ezüst cigarettatárcát 
kapott. Itt említjük meg, hogy a békésszent: 
andrási tűzoltótestület ugyanebben a verseny
számban szintén szép eredményt ért el, 5-ik 
lelt és jutalmul egy ezüst cigaretta- és szi
vartartót kapott.

A minden tekintetben gondosan előké
szített és szépen lezajlott verseny alkalmával 
nemcsak a szakemberek, hanem a közönség 
is arról szerezhetett meggyőződést, hog? az 
önkéntes tűzoltók lelkes munkakészséggel és 
szakszerű rátermettséggel látják el az em



berbaráti kereteken alapuló, önként vállalt, 
nehés és sokszor egészséget, életet is ve
szélyeztető munkájukat. A verseny iránt ta
núsított érdeklődésből meggyőződhettek a 
tűzoltók, hogy lelkiismeretesen végzett mun
kájukat a közönség kellően értékeli és meg
becsüli.

Felületi kezeléssel javítják 
a Békéscsaba—szarvasi utat
Három ót átjavitása vas folyamatban Békés 

vármegye területén

A vármegye vezetősége mindent elkövet, 
l?ogy az utakat a mai élet követelményeinek 
megfelelő állapotba hozza. A legutóbbi alis- 
páni jelentés, amit a közigazgatási bizottság 
elé terjesztettek valóságos példája volt annak, 
hogy hogyan kell a megyék vezetőségének 
gondolkozniok az utak fenntartása ügyében. 
Békés vármegye alispánja a jövőre is te
kintve előre figyelmeztette a vármegye kö
zönségét, hogy az egyre fejlődő forgalom és 
az egyre bővülő vármegyei úthálózat fenn
tartását a közönség nem fogja elbírni, ha 
továbbra is a mai életnek meg nem felelő 
makadam utakat építenek és ha át nem 
térnek úgynevezett állandó útburkolatok el
készítésére.

A vármegye el is határozta, hogy a 
programba vett új utakat lehetőségszerint 
állandó burkolattal látja el. Ez az elgondolás 
úgylátszik újabban az útjavítások terén is- 
tért kezd hódítani, mert amint értesülünk 
újabban a vármegye a Békéscsaba—Szarvas 
közötti út most javítás alá kerülő részét, a 
Békés—békéscsabai út egyrészét és a Bé
késcsaba—gyulai út Gyula alatti frészét az 
úgynevezett felületi kezeléssel kívánja rend- 
betétetni. Ezek a munkálatok a napokban ve
szik kezdetüket és körülbelül 30—40 mun
kásnak adnak kereseti lehetőséget.

Az 584. számú „Gábor Áron“ cserkész- 
csapat vezetősége felhívja az iparosifjúságot, 
hogy akik a cserkészcsapat munkájában részt 
óhajtanak venni, újoucfelvételre jelentkezzenek 
Krón Ferenc parancsnoknál« az Árvaházban.

H ÍR E K
Ryógyjwrfiri inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni szolgálatot július hóban 
Breuer Szilárd gyógyszertára végzi.

EvaMg. istevrtisztelet Vasárnap az ótemp
lomban tót az újtemplomban magyarnyelvű 
istentisztelet

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

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

Vitéz Márky Barna dr Fiizesgyarmat disz- 

polgára. Füzesgyarmat község képviselőtes

tülete legutóbbi közgyűlésén Vitéz sarkadi 

Márky Barna dr alispánt díszpolgárává vá

lasztotta. A megválasztásról szóló jegyző

könyvet szombaton délelőtt adta ét Márky 

Barna dr-alispánnak a község küldöttsége 

az alispáni hivatalban. A küldöttséget Farkas 

Elek főjegyző vezette, aki ismételten hálás 

köszönetét tolmácsolta azért a megértő és 

segítő pártfogásért, amelyben hálából dísz

polgárrá választott alispán Füzesgyarmatot 

mindenkor részesítette.

Házasság. Raskó Kálmán gimnáziumi 

igazgató Sárika leánya és Krajcsovics Pál dr 

csabacsüdi községi orvos szolnbaton délután 

tartotta esküvőjét az ev. ótemplomban nagy

számú küzönség jelenlétében.

Személyi íiir. Roszik Mihály dr ügyvédi 

vizsgáját sikeresen letette.

Doktorráavatás. Gémes Szilárdot, Gémes 

Mátyás ev. tanító fiát, a szegedi m. kir. 

Ferenc József Tudományegyetemen a jog

tudományok doktorává avatták.

Kitüntetésben részesfiit $?arvasi festő

művész-növendék. f A Társadalmi Egyesületek 

Szövetsége a közelmúltban pályázatot hir

detett a Nemzeti Munkahét propagálására 

szolgáló plakát kikészítésére. Összesen 287 

pályázat érkezett be. A  bírálóbizottság dön

tését képző művészeti körökben n$py frdek- 

ijSdés előzte meg, mert több ismert nevű 

művész is érdekelve volt. A napokban történt 
meg a döntés, melyszerint ifjú Csabai Kálmán 
festőművész növendék az ötödik lett s a 

birálóbizottságelismerődicséretbenrésgesitette 

és oklevéllel tüntette ki.

Törvényszéki szünet. A gyulai kir. tör- 

vényszéken július elsejével megkezdődött a 

törvénykezési szünet, amely augusztus 12-ig 

tart. Az I. számú polgári fellebbezési tanács 

augusztus l-től szeptember 11-ig tart szüne

tet A II. számú polgári fellebbezési- tanács 

július l-től augusztus 11-ig van szabadságon. 

Ugyanezen idő alatt tartja nyári szünetét a 

büntetőtanács is, amelynek elnöke Unghváry 

János dr. A vádtanács július l-től augusztus 

12-ig szünetet A tanácsok összetételében 

értesülésünk szerint az ősszel nagyobb vál

tozásokra számítanak. Lánczy Lajos vizsgáló

bíró helyét Vályi Nagy István dr büntető 

egyesbiró veszi át, ennek helyét a büntető

tanácsban Tömöry József dr veszi ót és 

valószínűleg ő lesz a büntető egyesbiró is. 

A cégbírói beosztás ügyében még nem hoz

ták nyilvánosságra a döntést.

Névmagyarosítás. A belügyminiszter Pével 

József szarvasi pékmester és István, Anna 

és Sándor gyermekeinek nevét „Pirosára 

változtatta át.

Gyógyszertárban kapható.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

ELSŐ RÉSZ 2

Tavaszi felhők fenn az égen...

földbe gyökerezett a lábam s valami 
ártikutótlan Ictáltás szooih bele a* torkomba. 
A vegyes érzések ezrei rohantak meg. Meg
lepetés, ijedtség, öröm, újjongás, félelem, 
kétségbeesés, diadal és szégyen, bizonyosság 
és tanácstalanság. Elsápadtam és elvörösöd
tem. Szerettem volna kacagva szivemre ölelni 
a bárót, de karom visszarándult és könny 
szökött a szemembe. Lehajtottam a fejemet.

— Bocsáss meg Október — rebegtem,
— Csakugyan te vagy az? Milyen jó, hogy 
élsz I Csakhogy itt vagy! . . .

0  ezalatt kedvesen, félig átölelve tartott 
és mosolyogva fürkészte az arcomat. Nobilis 
és szeretetreméltó volt, mint mindig. Egy 
harsány kacagással és egy férfias öleléssel 
éegitett ki zavaromból, azután maga mellé 
húzott az_ asztalhoz.

— Ülj le mellém gyerek és meséljünk 
egymásnak az elmúlt hat évről. Igyál kis 
öreg 1 Nincs közöttünk semmi baj I .. .

... A cimbalom valami szilaj bosnyák 
indulóba vágott bele. A poharak összecsen- 
dültfek. Csupa -kacagás, csupa erő, csupa 
hangulat volt a társaság.

— Mulassunk... mulassunk, mint hat

év előtti emlékszel Március? — emelt po
harat a báró.

De ekkor már az én szivem is csor
dultig telt.

— Október !-- kiáltottam lel — te vagy 
a világ legdrágább, legjobb embere. Tanító
mesterem!. .. Ezt a poharat 9 te egész
ségedre ...

Újból szívből megöleltük egymást. Kéz* 
ről-kézre adtuk az elveszett és megkerült 
kedves jó barátot s majd megfojtották öle
léseikkel, csókjaikkal.

— Eresszetek el kanászok, brigantik,
— kiabált végül fuldokolva, hogy meghatott
ságát leplezze.

Belőlem pedig {elszabadult, {elcsuklott 
az édes, enyhítő zokogás. És a két tenye
remmel hirtelen lesimijottam nedves arcomat.

Jó,.hogy a nagy ribillióban ezt senki 
sem vette észreI...

-*

.. . Ez az aranyosan kacagó, duhajkodó, 
nótás éjszaka úgy elrepült, mint egy kedves 
álom. Hajnalodott. Az óra hármat mutatott. 
Bizonyára angyal suhant át a szobán, mert 
egy pillanatnyi csend állott be.

Október a prímáshoz fordult.
— Tavaszi felhők fenn az égen I . . .
Lélekzetünket visszafojtva ültünk helye

inken. A pohárcsengés is abba maradt. A 
primhegedűből és a báró csodásán mély 
baritonjából diadalmasan, csókosan és sirao- 
gatón szárnyalt fel Schubert örökszép muzsi

kája, mintha egy fuvallattal fiatalságot, sze
relmet és tavaszt hozott volna. Virágzottak 
a vadgesztenyefák. Behunytuk a szemünket 
és nekünk nyilak ki a legkedvesebb zsaju- 
gáieies ablakok, teánk ragy ogtak a legszebb, 
leghűségesebb lányszemek. A nóta, a Schu- 
bert-muzsika pedig szállt-szállt, kacagott, 
epedett, sirt, kért, ujjongott, végig a „Három 
a tkislány“ minden nótáján, hogy végül .egy 
ijnádságos vallomássá szépüljön, halkuljon: 

Drága szép muzsika, drágg hang,
Cseng a szivemben, mint lágy harang... 
Tökéletesen és me^bolonditópn sz^p 

volt a muzsikus és az énekes interpretációja, 
összejátszása.

Az utolsó akkordok elhalkulásával uj
jongó felugrálásra és vastapsca készültünk, 
de a báió tiltakozón intett és a cigánynak 
további zenélést vezényelt 0 szemével*, ezután 
pár lépést tett félre az asztaltól, mámoros 
szilajsággal, áthevült arccal széttárta § karját 
és úgy interpretálta tovább -a Sqhubert mu
zsikát :

. — Fiiuk I Odakünn tayas'z vftn. Selyem
szőrű kis ,bárányok csilingelnek a friss, zöld 
füvön. Tavaszi felhők fenn az égen. Nyílnak 
a pünkösdi rózsák és virágzanak a vad
gesztenyefák. Egy tündérke .sétál valahol 
alattuk. Hullámos, barna huajáia hujUujak a 
virágszirmok, hogy olt ittasan, alé|tan pihen
jenek meg, mert a  hajé illatánál nincsen 
édesebb illat, ha felborzolja az enyelgő szellő.

(Folyt, köv.)



A Mezőgazdaság Közraktárak R-t.
A Szarvasi Takarékpénztár érdekeltsége

mindennemű terményt elfogad tárolásra olcsó díjtételek mellett.

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

r t v Előléptetés a tanitóikarban. A kultusz- 

miniszter több arra érdemes szaryasi tanítót 
részesített a régen várt előléptetésben. Ro
hoska Gézát, Gémes Mátyást, Brózik Károlyt, 
Regős Béját a VII. fizetési osztály 2. foko
zatába, Garay Samut a VIII. fizetési osztály 
1. fokozatába, Trizna Jenőt a IX. fizetési 
osztály 3. fokozatába, Palkovics Júliát a X. 
fizetési osztály 1. fokozatába léptette elő. A 
tanítói munkának ez a megbecsülése álta
lános örömöt keltett.

Mikor jönnek a színészek? Legutóbbi 
számunkban megírtuk, hogy Tolnay Andor 
hölyet Deák Lőrinc kispesti színigazgató tár
sulata jön Szarvasra a hó közepén. Lég-? 
Újabban vett értesülésünk szerint július 21-érj 
kezdik meg szereplésüket. Jelénleg Eszter
gomban játszik a társulat kitűnő együttese.

Milyen pályát választottak az idén érett

ségizett diákok. A helybeli gimnáziumban az 
idén érettségi: vizsgálatokra jelentkezett 26 

pályaválasztása -a4<öv$Wező lelkész 
3, tanár 1, orvos 3, jogász 3, tanító 4, katona 
l/ posta 1, vasút 1. testnevelés 3, jegyző 2, 
ipari' 1, tisztviselő 1, kertész 2.

Megismételték a községi iparostanonciskola 

jubiláris tanévzáró ünnepélyének műsorát. A 
szarvasi községi iparostahonciskola június 
24-én hatalmás, ünnepség keretében nagy 
érdeklődés mellett tartotta meg ötvenedik 
tanévzáróját. Július 8-án, vasárnap este az 
iskola igazgatósága engedve a több oldalról 
megnyilvánuló kívánságnak megismételte az 
előadást az Ipartestület Árucsarnokában, 
ámely ismét a teljes siker jegyében folyt le.

Rendelet a selyemgubó beváltási áráról. 

A napokban jelent meg az a rendelet, amely 
az idei selyemgubó beváltás; árát állapítja 
meg. Eszerint az I. osztályú gubókat 80 
fillérért, a II. osztályú 70, mig a hasznave
hetetlent. 10 fillérért fogják kilogrammonként 
Őtvenni a tenyésztőktől a beváltó állomások.

Leszállítják az Udvözlötáviratok diját. Jú

lius 15-től a posta leszállítja az üdvözlő- 
távirat diját s azt díszes űrlapokon kézbe
síti. Ennek a szedett pótdijnak legnagyobb 
része a tüdővész elleni küzdelem céljaira 
szolgál, miért is a közönség minél nagyobb 
számbán vegye igénybe. •

Zarándoklat Máriazellbe. A bibornok 
hercegprímás engedélyével augusztus hó
3-án zarándoklat indul Máriazellbe. Vissza
érkezés augusztus 11-én. Valuta és útlevél 
megszerzéséről a vezetőség gondoskodik. 
Visszajőve! tartózkodás Bécsben, a neveze
tességek megtekintése. Érdeklődni és jelent
kezni lehet: Bórsy István technikai veze
tőnél, Budapest, IX.,-Emő-u. 19., aki válasz
bélyeg ellenében részletes programot kész
séggel küld. '

Nyugalombavonuló irodafőtiszt Császár 
Ferenc járásbirósági irodafőtiszt július 1-én 
saját kérelmére nyugalomba vonult,, miután 
teljes szolgálati ideje megvan.

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

Tüzek a határban. Az elmúlt hét folya
mán a tanyák között két helyen is könnyen 
végzetessé válható tüzeset történt. Az össze- 
sereglő szomszédok derék munkája azonban 
megakadályozta a pusztító elem tovaterjedé
sét. Az egyik Szakács János VII. kker. 520. 
szám alatti lakos tanyáján volt, ahol vasár-

i nap délután 2 órakor meggyulladt egy kazal
- szalma és teljesen leégett. A kár hozzávető
legesen 150 pengő, ami azonban biztosítás 
révén megtérül. A tűz a gazda kanászának 
gondatlansága folytán keletkezett. A másik 
tűzeset Antal György V., kker. 44. szám 
alatti lakos tanyáján volt, <ahol kedden dél
után 2 órakor egy sertésól gyulladt ki. A 
szomszédok minden igyekezete dacára sem 
silcerült a bentlévő állatokat kimenteni, úgy
hogy két koca- és 2 süldősertés bentégett. 
A kár meghaladja az 500 pengőt. A tűz a 
gazda gyermekének gondatlansága miatt 
keletkezett. Biztosítva nem volt.

Leventetáborozás. A szarvasi Levente
egyesület allétaszakaszai körülbelül 30 részt
vevővel július hó 22—29 között az Élőkörös 
mellett táborozást rendez. Bővebben a leg
közelebbi számunkban..

Egy diófán héjnélküli dió terem. Hrabovszky 
Mihály szarvasi földbirtokos tanyáján egy 
ötéves diófán már három év óta héjnélküli 
dió terem. A dió zöld barkája ha érés után 
lehull, a dió magja széthull, mivel a kemény 
héj a termés körül hiányzik. Az ilyen diót 
termő fa a legnagyobb ritkaságok közé tai- 
tozik és az országban mindössze három 
darab van.

Harcszerü gyakorlatok a Körös hullám

terében. Vasárnap délután Krón Ferenc az 
584. számú „Gábor Áron" cserkészcsapat 
parancsnoka kirándulásra vezette csapatát. 
A kirándulás helyéül a Kenderáztató melletti 
hullámteret választotta. A hullámtérben a 
csapat — ezen az igen változatos terepen — 
két őrsre osztva harcszerű gyakorlatokat 
végzett. A harcszerű után a KIÉ ifjakkal 
játszottak a cserkészek valiballt (nálunk most 
elterjedő. Amerikában igen népszerű labda
játék).

Jelentékenyen emelkedett a telefonbeszél
getések és előfizetők száma. Április 1-én a 
posta jelentékeny kedvezményeket nyújtott 
a telefonbeszélgetőknek és olcsóbbá telte az 
új telefonok beszerelését. Ennek következ
ményeként a beszélgetések száma Szarvason 
mintegy 25—30 százalékkal emelkedett és 
12 új előfizetőt hozott.

Új tanyai postaQgynökség. Az Érparti- 
szőlőkben tanyai postaügynökséget állítottak 
fel. Megbízott Bednár kocsmáros.

Öngyilkosság. Borgulya Ferenc 63 éves
IV.. 391. szám alatti szarvasi lakos 7-én, 
szombaton reggel 7 órakór házának padlá
sán a gerincfőgerendára felakasztotta magát. 
Mire hozzátartozói rátaláltak, már halott volt. 
Tettének oka gyógyíthatatlan betegsége volt.

Az öcsödi hid átépítése. Mint értesülünk, 
az öcsödi hid átépítési munkálataira beér
kezett ajánlatok felett a legközelebb össze
hívandó vármegyei rendkívüli törvényhatósági 
bizottsági ülés dönt.

A kecskeméti „Hirös Hétre" 50 százalékos 
vasúti igazolványok Andermannál kaphatók.

Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva. 
KOPSTE1N Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy ut 25 szám. '

KISIPARI TERMÉKEK

BÚTORCSARNOKA Sí
ASZTALOSMESTEREK KÉSZÍTMÉNYEI TELEFON: JÓZSEF

♦
HÁLÓK. EBÉDLÓK. ÚRI-SZOBÁK, 36—1—19
ELŐSZOBA- ÉS KONYHABÚTOROK. -------♦ .............
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É R T E S Í T É S .
Van szerencsénk tisztelettel Szarvas nagyközség nagyérdemű közön
ségének szives tudomására hozni, hogy a Gazdák Biztositó 
Szövetkezete

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 Kisgazdakör 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 állatbiztosításokat.

Legolcsóbb d ijak! Legkedvezőbb feltételek! Kartelen kívül! 
Teljes tisztelettel Gazdák Biztositó Szövetkezete.

Szept.-ben engedik el az aszálykárosultak adóját
Most dolgozza fel az adatokat a pénzügyigazgatóság

A múlt hónapban a gazdák tö
megesen jelentették' be az aszálykárt 
és erre való hivatkozással a törvény 
értelmében megfelelő adóelengedést 
kértek.

A bejelentéseket a pénzügyigaz
gatóság kiküldte bizottság heteken 
keresztül a helyszínen ellenőrizte és 
megállapította, hogy az egyes gazdák 
termésében milyen értékű kárt tett a

nagy szarazsag.
A helyszíni szemle befejeződött 

és a pénzügyigazgatóság most dol
gozza fel az adatokat. Ez nagy 
munka és hetekig is eltart. Előrelát
hatólag szeptemberre készülnek el 
vele és szeptemberben fogják nyilvá
nosságra hozni, hogy az egyes aszály
kárt szenvedett gazdák adójából 
mennyit engednek el.

Megjelent 
a búza minimális ára

A kormány a magyar-osztrák búza
megállapodás alapján utasította a Futurát, 
hogy minden vasúti és hajóállomásra vonat
kozóan állapítsa meg a búza irányárát. A 
Futura elkészült az irányárak kiszámításával 
és a búza átvételére vonatkozó hirdetményét 
egyes vasúti es hajóállomásokon, illetve a 
községekben már kifüggesztette. A hirdet
mény szerint a Futura legalább 80 kg-os faj
súlyú két százalék idegen keveréknél többet 
nem tartalmazó egészséges, száraz, rostált, 
a budapesti tőzsde szokványainak megfelelő 
búzát a megállapított irányáron korlátlan 
mennyiségben átvesz. Természetesen a mi
nőségileg jobb búzáért megfelelően maga
sabb, a hibásminőségű és kisebb fajsúlyú 
a megengedettnél is nagyobb keverésű és 
rostálatlan búzáért a szokványoknak meg
felelő kisebb árat fizet. Szarvason a 80 kg-os 
búza minimális ára 14 30 pengő- hajóba rakva.

A békés szentandrási gyilkos 
elmeállapotának megvizsgálása 

folyamatban van

Részletesen beszámoltunk Lászlófi Fe
renc 30 éves békésszentandrási napszámos 
borzalmas gyilkosságáról. Lászlófít beszállí
tották a gyulai ügyészség fogházába. Kihall
gatása a vizsgálóbiró által már megtörtént. 
Lászlófi a fogházban nem mutatja, mintha 
őrült lenne. Meglehetősen nyugodtan viselke
dik és láthatóan igyekszik is jól viselni 
magát. Pénteken délelőtt fent a fogházban 
megnézte a gyilkost Tornya Gyula dr ügyész
ségi elnök is, aki előtt azonban már zava
rosan viselkedett és értelmetlen válaszokat 
adott. Máskor csaknem ép ember benyomá
sát kelti. Most Szórády István dr, a gyulai 
állami kórház elmeszakértője, figyeli és 
vizsgálja. A vizsgálat több hétig is el fog 
tartani.

Szarvas időjárása június hónapban
Az idei június időjárása ismét egy bizonyí
tékát adta a meteorológusok azon feltevésé
nek, hogy a szélsőségek igyekeznek egymást 
mielőbb kiegyenlíteni. Bár erre semmiféle 
szabályt felállítani nem lehet, mégis az Al
föld éghajlatában a szélsőségek kiegyenlítő
désében némi szabályszerűségetl áthatunk.

A tavaszi abriormisan magas hőmér
séklet és szárazság után a remélt kiegyenlí
tődés be is következeit.

A változás június elején állott be. A 
m. kir. Tessedik Sámuel középfokú gazda
sági tanintézet meteorológiai állomásán ész
lelt megfigyelések szerint Szarvason június 
hóban a hőmérséklet .középértéke 19‘9 fok 
Celsius volt. 11 napon haladta meg a hő
mérő a 25 fokot, 20 foknál magasabb a napi 
középhőmérséklet 10 napon volt, viszont 30 
fokon felüli meleget 3 napon (június 24., 25. 
és 26.) mértek. A legnagyobb felmelegedés 
34‘3 fokot ért el (június 26) mig a legnagyobb 
lehűlés 8*6 fok volt (jún. 1). A hó közepén 
az éjjeli lehűlés meglehetős nagy volt. (17-én 
10’2 fok) A hó folyamán 13 csapadékos 
napon 63‘4 mm. csapadék hullott. Egy napi 
legnagyobb csapadékmennyiség 16 mm. (jún. 
5-én). Jégeső nem. zivatar 2 esetben volt, 
de az is kisebb méretű, úgyhogy kárt nem 
okozott.

Betöltésre kerülő - állások a községnél. 

Schauer Gábor dr főszolgabíró pályázatot 
hirdetett Szarvas községnél az újonnan szer
vezett adóhivatali vezetőjegyzői, egy szám- 
tiszti. egy adóügyi segédjegyzői és egy any§i- 
könyvvezetőhélyettes segédjegyzői állásra. A 
pályázati kérvényeket. folyó évi július hó
18-ig kell beadni. A választás határnapja 
még nincs megállapítva.

A szabályos eljárás kiterjesztése a megyei 

és városi tisztviselőkre. Most érkezett le a 
vármegyéhez a belügyminiszter rendelete 'a 
szabályos elbánás kiterjesztéséről. Eddig 
ugyanis a törvény . értelmében úgynevezett 
szabályszerű elbánás alá lehetett venni mind
azokat az állami közszolgálati alkalmazot
takat és a honvédség tagjait, akik a hivatallal 
járó feladat kifogástalan elvégzéséhez szük
séges szakképzettség, szorgalom, vagy egyéb 
fontos kellékek hiánya miatt a szolgálatot a 
megkívánt rendes mértékben nem látták el. 
Az alispánhoz érkezett rendelet szerint a

törvény idevonatkozó rendelkezését most 
kiterjesztették a megyei, városi, továbbá a 
nagy- és kisközségek alkalmazottaira is július 
elsejei érvénnyel. A rendelet hatálya alá nem 
tartoznak az ideiglenes minőségű alkalma
zottak. a tiszteletdíjasok, a szerződéses 
alkalmazottak, a munkások, a szegődménye- 
sek, cselédek és az ezekkel egy tekintet alá 
eső alkalmazottak.

Veszedelmes szélhámost fogtak el. A 
szarvasi csendőrök a napokban őrizetbe vet
ték Szász László nevű budapesti lakost, aki 
a különféle szélhámosságnak egész soroza
tát követte el Szarvason és Kondoroson. A 
legkörmönfontabb módon tévesztette meg*az 
embereket. A MOVE-nél kijárásokat és 
pénzért állások szervezését ígérte, bár ő maga 
is állástalan volt, mert .a MOVE szabélyta- 
lalanságok és hivatali visszaélések miatt már 
régen elbocsátotta, őrizetbe vétele után fel- 
szállították Budapestre, hol bűnlajstromának 
összeállítása folyamatban van.

Elsőrendű, sajáttermésű különféle

38 filléres árban már literenként is kapható

RADVANY BÉLÁNÁL Szarvasom
L kerület, Benka Gyula ntca 110. szám alatt*
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-Rablőgy-iJkosság
a szarvasi tanyáik ikü^ött

Mógy fejszecsapássnt megöltek 
<egy nyolcvannégyéves gazdálkodót

Folyó hó 8-ra virradó éjjel a II. külker., 
271 számú (anyán lakó Nagy Szklenár György
84 éves gazdát eddig ismeretlen tettesek 
borzalmasmódon meggyilkolták.

A gyilkosságot vasárnap este fedezték 
fel s jelentették a helybéli csendőrörsön, 
honnan a hatóság azonnal kiszállt a hely
színre s megállapítást nyert, hogy a gyilko
sok a tanya háta mögötti konyhaablakon 
keresztül hatoltak be az épületbe és a szo
bában alvó öregembert négy fejszecsapással 
valamint egy dorongütéssel kivégezték. A 
gyilkosság elkövetése után a szobában levő 
ládát felfeszitették és az ott levő ismeretlen 
összegű pénzt elrabolták.

A nyomozás Vályi Nagy István vizs
gálóbíró irányításával erélyesen folyik. A 
csütörtöki napon alapos gyanuokok alapján 
a vizsgálóbíró az áldozat 32 éves János 
nevű fiát őrizetbe vétette.

Nagy Szklenár György özvegyember 
volt s könnyelmű életmódja miatt gyámság 
alatt állott. Gyermekeivel, szomszédjaival 
állandóan rossz viszonyban élt. Teljesen 
magányosan lakott a 35 holdnyi földjén levő 
tényáján. Két felnőttkorú fia és három férjnél 
levő leánya él.

Az őrizetbe vett Nagy Szklenár János 
kihallgatása folyik.

Jiyarsirók összejövetele. A szarvasi gyors
írók szombaton este az Erzsébet-ligeti ki
oszkban jól sikerült összejövetelt rendeztek. 
Az összejövetelen résztvett Major Ákos tanár 
is, aki a műit évben a szarvasi gyors- és 
gépiróiskola vezetője volt. Az egybegyűlteket 
Orosz Iván adóliszt köszöntötte. Az össze
jövetel a legjobb hangulatban az éjféli órá
kig tartott.

A gyógyászat terén kétségtelenül a leg
fontosabb találmányok egyike az Aspirin- 
Tabletta elismert és bevált szer minden meg
hűléses betegségnél, rheumánál, influenzánál, 
spanyolnáthánál stb. Minthogy sok hamisít
vány létezik, jól jegyezzük meg magunknak, 
hogy az eredeti tabletták „Aspirin 05“ fel
irattal ^vannak ellátva és csak az eredeti 
„Bayer*4 csomagolásban (a zöld szalaggal) 
kerülnek forgalomba.

S Z Í N H Á Z
Deák Lijr.inc színtársulatával szombaton 

kezdi meg a sziniidényt
Július 21-én, szombaton mutatkozik be 

városunkban Deák Lőrinc szintársuJatával, 
amíkoris bemutatóul Herczeg. Géza, Zégon 
Mihály és Krausz Mihály: SÁRGA LILIOM c, 
sláger-operettje kerül színre.

A társulat iltartózkodása alatt bemuta
tásra kerülnek a legújabb operettslágerek: 
Vadvirág, Ördöglovas, Áprilisi vőlegény, Tes
sék beszállni, Kék Duna, Tabáni orgonák stb. 
Á prózai művekből: Előre megfontolt szán
dékkal, Timosa, Dolovai nábob leánya, Em
ber a hid alatt, Aranyifjú, Helyet az ifjúság
nak, Fizető vendég. Továris stb.

A kitűnő színtársulat állandó vendégei: 
Laurisin Lajos, Szedő Miklós, Cselényi Jószef 
operaénekesek, Kiss Ferenc és Rózsahegyi 
Kálmán a Nemzeti Szinház tagjai.

A sziniidény tartamára olcsó, kedvez
ményes bérletek gyűjtését Angyal Dezső szín
házi titkár végzi.

A helyárak a megszokott kedvezménye
sek maradtak.

legolcsóbban és megbízható jó minő
ségben csak az ország legnagyobb lak- 

berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 
fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTÉS szállítási

KOPSTEIH
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út25.

A gazdasági tanfolyam vizsgabiztosa."^ 

középfokú gazdasági tanintézetben az elemi 
iskolai tanítók részére rendezett tanfolyam 
vizsgájára a földművelésügyi miniszter vizsga- 
biztosul Torday László m. kir. gazd. taná
csost küldte ki. 1

A kormány leirata a szarvasi adóhivatalhoz.

A kormány utasította a .szarvasi adóhivatalt, 
hogy állítsa össze az aratásban résztvevő és 
az abból kimaradt munkások statisztikáját.

Nyaralás -Várnában. A Turul Szövetség 
július 25-től augusztus 15-ig rendkívül ked
vezményes tanulmányúllal egybekötött nya
ralást rendez az Aldunára és Várnába. A 
háromhetes út részvételi dija 175 P. Jelent
kezési határidő: július 17. Részletes tájékoz
tatót küld és felvilágosítást ad a Turul Szö
vetség utazási osztálya, Budapest, IV.. Sem- 
melveis-u. 2. fm. Hivatalos órák: 10—1-ig.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Hraskó Mátyás fia Mihály, 

Chován József leánya Mária-Piroska, Csicsely 
Mihály leánya Anna, Gyurik János leánya 
Zsuzsanna, Pleskó Pál fia Pál, Medvegy 
Mihály fia Pál, Czesznak György leánya 
Mária, Benyó György fia György, Terhes 
János fia Mihály, Gyurik István fia István, 
Babecz Mihály-leánya Erzsébet, Gáspár Mi
hály fia Tamás. Tóth István fia István, Melis 
Pál leánya Anna, Medvegy János leánya 
Judit, Szvák János fia János.

Házasságot kötöttek: Janúrik György 
Bliznák Zsuzsannával, Bencsik János Dudás 
Máriával, Gvalokay Frigyes Lancsa Judittal, 
Sonkoly Márton. Janúrik Erzsébettel.

Elhaltak: Özv. Kepenyes Pálné 73 éves, 
Borgulya Ferenc 69 éves, Osztroluczki Er
zsébet 3 napos, özv. Bertók Jánosné 77 éves, 
özv. Terhes Mártonné 71 éves, Nagy-Szklenár- 
György 84 éves, Závoda Pál 46 éves, Liska 
János 35 éves, Frcska Sámuel 78 éves, 
Laborcfői Zsuzsanna 1 hónapos.

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 
lendületlel és nagyon tehetségesen a maga kul
turális törekvéseit. Azt a kulturális programot, 
amely egyben a Szarvasi Közlöny programja is.

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

Ünneep van a SZARVASI KÖZLÖNY-nek, 
valahányszor igen tisztelt előfizetőinknek a

TÜKÖR új számát átnyújtjuk. 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 művelt közönsége előtt. Különösen 
érezzük ezt most, midőn együttes előfizetőink cí
mére a TÜKÖR júliusi számát küldjük szét mert 
a júliusi TÜKÖR ragyogó teljesítménye a magyar 
ujságcsinálásnak, mely fennen hirdeti nemzeti 
kultúránk élő erejét.

Lapunk előfizetői a SZARVASI KÖZLÖN Y~re 
és a TÜKÖR-re együttesen kedvezményes áron 
fizethetnek elő. Az együttes előfizetőket is meg
illetik a TÜKÖR állandó 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 különbözeiét .........................................  összegben

Önöknek egyidejűleg beküldtem.

Kelt ............................................................................................
Név: .........................................  Foglalkozás: ....................... Pontos cím: ....... .......................... _



Áthelyezték Gyuláról Békéscsabára a Tár

sadalom Biztosítóintézet kerületi pénztárát Már 

régóta foglalkoztatta a közönséget a Társa* 
dalom Biztosítóintézet kerületi pénztárának 
Békéscsabára való áthelyezése. Ez á napok
ban meg is történt. Gyula város küldöttség 
útján kérte a minisztériumot elhatározásának 
megváltoztatására. Scholtz államtitkár azon
ban kijelentette, hogy a miniszter már aláírta 
a rendeletet. így biztos már az áthelyezés, 
aminek mi szarvasiak csak örülhetünk, mert 
sokkal könnyebben és rövidebb idő alatt 
közelithetjük meg Békéscsabán, mint Gyulán.

Ragadós állatbetegségek a környéken. A 
legutóbbi hivatalos jelentés szerint ivarszervi 
hólyagos kiütést Szarvason, rühösséget Nagy
szénáson, Békésszentandráson, sertéspestist 
Endrődön, Békésszentandráson, Szarvason, 
Gyomán, Öcsödön talállak.

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

A vármegyei átlagtermés. Békés vármegye 
gazdasági felügyelője a beérkezett jelentések 
és személyes tapasztalata alapján a gabona- 
neműek katasztrális holdankénti átlagtermés
hozamát a következőkre becsülte: búza 450, 
rozs 350, árpa, zab 470 kg. Az őszi mély
szántásba vetett tengeri — véleménye sze
rint — kedvezően fejlődik és bőtermést ígér, 
legtöbb helyen cimerét kitolta és kezd csö
vezni.

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

. A cseh kormány és a mafly^vkonimunÍ8ták. 

A Felvidék egyik tót lapja kemény hangon 
interpellálja a cseh-tót államot, a prágai 
kormányt, a pazarlás miatt és azt kérdezi, 
hogy miért kell az adófizetők pénzéből a 
magyar kommunistákat és áz úgynevezett 
emigránsokat támogatni, miért kell a tótok 
adójából milliókat juttalni annak a magyar 
és német sajtónak, amely a prágai kormány 
politikáját szolgálja? Ez a magyar zsurna
lisztika — írja tovább a lap — évente sok
kal több kiadásba kerül, mint amennyit az 
állam a tót terület összes kultúrintézményére 
fordít. Vájjon, mit felelnek Prágában a pa
naszos tót újságnak ? Még nem tudjuk, de 
már sejtjük. Azt, hogy akinek nem tetszik, 
tegyen róla. Menjen a sóhivatalba, vagy 
— Amerikába.

Szerkesztői Szenetek
Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza.

Ipartestület Elnökségének, Szarvas. Bekül
dött nyilatkozatukat a „kugliügyre“ vonatko- 
natkozóan, nem közölheljük, mert ez az ügy 
tisztán az Önök és a nyilatkozatban említett 
lap ügye és igy nem óhajtunk abba bele
avatkozni

Egyébként is kuglizássá), mint nem ki
mondottan nemes sporttal nem foglalkozunk.

Helybeli gabonaárak
B ú z a ............. —'-------14 —
Tengeri . . . .  —‘— — 9 —
Á r p a ............. —‘-------10‘—
Zab. . . . . . .  — — 10 —
Repce..............—*-------22'—

Motorkerékpár SSTa'Ít
modem, angol, kitűnő állapotban eladó Nád-

udvary lapszerkesztőnél, Gyoma.

ÚSZÓSPORT
Uszóverseoy. Kecskeméten vasárnap 

rendezték a déli úszókerület bajnoki viada
lát, melyen Klenk Gusztáv is indult és a 
100 m-es hátúszásban a második lett 1*26.3 
perces idővel,

Városközi úszóverseny lesz Orosházán.
Orosházán vasárnap, július 15-én, az új 
Gyopáros-fürdő uszodájában Szarvas, Békés
csaba, Orosháza úszói városközi versenyt 
rendeznek. A szarvasi úszók a következő 
számokban vesznek részt: Senior 100 m-es 
hátúszásban Klenk, Brózik, 100 m-es mell
úszásban Gaál, Kerényi, 100 m-es gyors-
úszásban Palaki. Molnár, 400 m-es gyors-
úszásban Král, Klenk, 3x100 m-es stafétá
ban Klenk, Pataki és Král. Júnior: 100 m-es 
mellúszásban Piros,-Szöllősi, 100 m-es hát
úszásban Péchy, Tótfalusi, 100 m-es gyors
úszásban Próféth, Péchy, 3x50 m-es gyors-
úszó stafétában Próféth, Piros, Péchy.

A Magyar Úszó Szövetség déli kerülete 
Szegeden W34. jűliqs 22-én rendezi Vitéz 
nagybányai Horthy Miklós Magyarország 
kormányzója által alapított s nevét viselő 
vándordíjért Magyarország kerületközi úszó- 
versenyét, melyen áz 1934. évi országos vi
déki bajnokságok kerülnek eldöntésre. Minden 
versenyszámban a kerületek 2—2 válogatott 
versenyzője indul. -
w w w w w w w w w w w w w w w w w
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Rózsa permetezőszer pcá 50 tő rózsa permete
zésére a permetező íöltsondijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fék, permetezésére.

Az összes pérmetezőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffî  a (egjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK  ^PÁL üzle tében .

Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

önnek is szüksége van 
egy jó

I

Nagy raktár uj és használt . 
REMINGTON, ROYAL, ~ 
ADLER, ILNDERWOOD 
stb. világmárkás gépekben, 
ön találni: fog tetszésének 
és igényének megfelelői. 
Tekintse meg, vagy kérjen 

árajánlatot I

Izsák' Jakab
M e z ö t u r
Telefonszám; 59

T í i n H Ó r i l Ü Á l r ^  a legelterjedtebb ma- 
I I  I  U I I U C I  U j j a r v  gyarkézimunka-ujség.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, VI. kéttfél, Szervita-tér 8. szám.

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

Bővebbét a kiadóhivatalban.

^  A nyári hónapokra
^  csinosan bú to rozo tt k é tágyas 

szoba , pormentes utcában azonna l 
^  k iadó . Esetleg koszttal is.

Cim a kiadóhivatalban.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve' 

6 fillér. Legkisebb hirdetés díja 30 fillér.

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

DOROSON Velky Béla tanító.

. Kiadó lakás augusztus 1-re I., 185. sz. alatt.

. 4-es cséplő felekeresetre bérbe kiadó Ba- 
ginyinál. ^

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

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

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

. I., (Zöldpázsit) 662. sz. lakóház, amely 
újonnan épült/örök áron eladó, vagy bérbe 
kiadó, 'esétleg* fotóért -elcserélhető! ErdéklŐHok
111., 137. sz. alatt jelentkezhetnek.

. Özv. Harmati Jánosné piactéri sarokháza 
augusztus 1-től 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- 
fehérnen.ük legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál, I. kerület, Arany János u. 169. sz.

P U B  L I K Á  C I Ó

Donner fatelepen nyirfarudak, nyirfaseprük és kocsi- 
rudak a legolcsóbban beszerezhetők.

Csaszlvan György né II.. 372. sz. háza eladó. *
Kakán 8 hold föld tanyával eladó és Sárkány-soron 

20 hold föld Jetiből kiadó. Jel. IL, 519.
Peresen, Túl a Körösön 80 .hold föld ’ felibe, vagy 

bérbe kiadó. Jel. dr Nagy Béla ügyvédnél.
Litauszki Jánosnak 22 hold földje feliből kiadó. Jel.

111.. 303.
Bakulya Mihály és Erzsébetnek Csabacsüdön 6 hold* 

földjük eladó. Jel. VII., 154.
özv. Janurik Mártonnénak 56 hold földje felibe, vagy: 

bérbe kiadó. Jel. IV., 123.
Frankó Jánosnak 12 hold fpldje feliből kiadó. Jel. 

I. kerület 437.
I., 228. számú ház eladó. Jel. vasámaponkint, ugyan

ott kútégas és gém is eladó.
özv. Balázs Sándoménak Halásztelken 25 hold 

földje tanyával felibe, vagy bérbe kiadó. Jel. II., 101.
Kovács Pál tanítónak a siratói állomás mellett 17 

hold földje harmadából kiadó és spárhert felszerelés 
eladó. Jel. I., 89.

Osztroluczki Pálnak IV., 535. számú háza részletfi
zetés mellett is öröklakással eladó.


