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Hogyan állunk 
a titkos választójoggal ?
A miniszterelnök legutóbbi felső

házi beszédében a reformoknak egész 
sorát jelentette be. A magyar nemzet 
újjászervezésének szándéka készteti 
őt arra, hogy megszabja az építésben 
á dolgok rendjét. Az iskolareformokon 
és a közigazgatás, sőt az egész bü
rokrácia racionalizálásán kivül a vá
lasztójog problémájának megoldását 
is időszerűnek nyilvánította.

Ebben a kérdésben a miniszter- 
elnök álláspontja nyilt és egyenes.

Szerinte a titkos választójog a 
mi alkotmányos életünknek csak kis 
része. A titkosság ellenségei azt 
mondják, hogy a magyar ember jel
lemével nem fér össze a titkolódzás, 
mert a magyar nyilt és őszinte. A 
másik csoport azzal felej erre, hogy 
ma túlságosan sok a pártoktól függő 
egzisztencia, akik nem nyilatkozhatnak 
meg őszintén. A miniszterelnök elfo
gadja az utóbbi csoport érvelését és 
azt hirdeti, hogyha a parlamentáris 
rendszert fenn akarjuk tartani, azt 
lelkiismeretesen csak a titkos válasz
tójoggal tudja elképzelni.

A kormányelnök szerint is az a 
lényeg, hogy a titkos választójog ko
difikálásánál olyan biztosítékot kap
junk, amely a nemzet magasabb ér
dekeit minden körülmények között 
megvédi. Sőt, ha bebizonyulna, hogy 
ez az eszköz nem alkalmas a nemzet 
érdekeinek kellő biztosítására, arról 
is gondoskodni kell, hogy a hiba ne 
állandósuljon.

Igazuk van- azoknak, akik azt 
hirdetik, hogy a titkos választójog 
nem cél, ahogyan azt a háború előtt 
és alatt hangoztatták, hanem eszköz. 
Ha ez az eszköz nem bizonyulna al
kalmasnak a nemzet szempontjából, 
hamarosan ki kell cserélni alkalma
sabbra.

A titkos választójogról szóló ja
vaslatot most készíti elő a kormány. 
Igyekszik olyan formába önteni, hogy 
az'minden tekintetben megfeleljen a 
nemzet érdekeinek és a haladásnak, 
de természetesen csak kipróbálás 
után derül majd ki igazi értéke.

Éppen ezért helyes a miniszter- 
elnök felfogása atekintetben, hogy el 
sem lehet képzelni a titkosság beve
zetését a mentőszelepék beállítása 
nélkül. A titkossággal együtt ki kell 
terjeszteni a kormányzói jogkört, hogy 
a nemzet sorsát biztosítva lássük 
mindenféle meglepetéssel szemben.

Mi, akik nem az egyember-dikta- 
túráknak vagyunk a hivpi, hirdetjük, 
hogy nem a Führer, nem a vezér, 
hanem az államfő lehet jcsak a nem
zetnek az az egyetlen 1 alkotmányos 
szerve, amely a titkos választójog 
meglepetéseivel, azaz a nemzet érde
keit veszélyeztető túlzásaival szemben 
a nemzet magasabb érdekeit megvé
deni hivatott.

Ha a titkos választójog nem járna 
semmiféle kockázattal, akkor a kor
mányzói jogkör kiterjesztése nemvolna 
aktuális. De miután mindenkinek el 
kell ismernie, hogy ez a kellőleg ki 
nem próbált rendszer esetleg nagy 
veszedelmet is hozhat magával, a 
gondos alkotmányos éleiben előre kell 
a változtatás lehetőségéről gondos
kodni. Ez pedig csakis a kormányzói 
jogkör kiterjesztésével képzelhető el. 

Á titkos választójog a hangulatok

választójoga. Teljesen attól függ az 
eredménye, hogy melyik propaganda
anyag nyeri meg a tömegek szimpá
tiáját. És ki tagadhatná, hogy egyesek 
és pártok olyan veszedelmes tanokat 
is hirdethetnek, melyek a nemzet leg
szentebb érdekeit áldozzák fel a ma
guk pillanatnyi sikereirért.

A nemzet élete pedig örök. Nem 
lehet hangulatok függvénye és játéka. 
Nekünk mindig a jobb reménységek 
napsugarával kell á jövőbe néznünk. 
Nem engedhetjük, hogy rózsás han
gulatok belesodorjariak a rombolás, 
az éhség, nyomor, a szociális össze
omlás örvényébe, melynek nyomán 
az elsatnyulás és kimúlás jár á 
nemzetre.

A jelen állapoton változtatni kell; 
De ne bontsunk le úgy egy régi vilá
got, hogy az újnak fennmaradását 
élőre ne biztosítsuk.

Nagyszabású átll«|.tkiáLf!itás Szarvason
A vármegyei haszonállat-kiállítást községünkben rendezik meg az idén

Békés vármegye törvényhatósági 
bizottsága legutóbbi közgyűlésén vár
megyei haszonállat-kiállítás tartását 
határozta el s a kiállítás helyéül 
Szarvast választotta. A helyi rendező- 
bizottság elnökéül Vitéz Márky Barna 
dr alispán Csabai Kálmán gazdasági 
tanintézeti igazgatót kérte fel, akinek 
irányításával máris folynak az előké
születek. A kiállítás folyó évi szep
tember 7—9. napjain lesz. Értesülé
sünk szerint ugyanakkor a helyi kéz- 
műiparosok és kereskedők terveznek 
egy helyi jellegű kiállítást.

A rendezőbizottság ezúton is fel
hívja a gazdák, kereskedők és iparo
sok figyelmét, hogy vasárnap délután 
3 órakor a GISz különtermében minél 
nagyobb számban jelenjenek meg a 
kiállítással kapcsolatos ügyek megbe
szélése céljából.

A Szarvason megtartandó várme
gyei haszonállat-kiállítás iránt az 
egész vármegyében rendkívül hagy az 
érdeklődés a gazdák körében, igy 
minden remény megvan arra, hogy a 
legteljesebb siker jegyében fog le
folyni.

A kisiparosság megmentése
Mit tett a  kormány eddig a kisiparosság érdekében ?

A kereskedelemügyi miniszter az IPOK- 
hoz intézel! leiratában közölte azokat a kor
mányintézkedéseket, amelyeket az egyes 
kereskedelmi és iparkamarák, továbbá egyéb 
érdekképviseletek előterjesztéseire a kisipa
rosság érdekében teli. Nevezetesen a kormány 
ölévi adópójlékmentes részletfizetési kedvez
ményt nyújtott a köztartozással hátralékos 
kisiparosoknak, az OTI késedelmi pótlékát 
9 százalékról 6 százalékra mérsékelte és 
ezekkel az engedményekkel lényegesen 
csökkentette a kisiparosok pénzügyi terheit. 
A forgalom élénkítése érdekében újításokat 
és engedményeket vezetett be a póstaforga- 
lomban. A fázisadó bevezetésével a kisipa
rosság széles rétegeit mentesítette a forgalmi
adó fizetésének kötelezettsége alól. Az ipar
testületek székházkölcsöneit állami hozzájá

rulással konvertálta. A közszállitási szabály
zat rendelkezéseinek érvénybe léptetéséig 
gondoskodás történt arról, hogy áz egyes 
kisipari szakmák a közszállitásokba bekap
csolódva munkaalkalmakhoz jussanak. A 
munkaalkalmak szaporiiása érdekében tett 
intézkedésekből kiemelendő a generálvál
lalkozói rendszer visszafejlesztése, az ideig
lenes házadómentesség szabályozása, a kis
iparosságnak a szövetkezetek által való fog
lalkoztatása, a gyárszerűség megszorítása, 
széleskörű gépsegélyek nyújtása, a kisiparo
soknak a hazai útépítési hálózat kiépítésébe 
való bekapcsolása, a kézművesipari expoi t 
megteremtésének elősegítése, a bankszerű 
fedezettel nem biró kisiparosaiknak kölcsön
nél való ellátása. A miniszteri léirat részié  ̂
tesen /elsorolja még pzokat a kisebb fon
tosságú intézkedéseket, amelyek azonban 
mind alkalmasak'arra, hogy a kisiparosság 
helyzetét javítsák.
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Tisztaság — tisztesség
Slrancf. Miért nincs ennek magyar neue ? 

Némelyek szerint azért, mert a magyar a stran
dolási olyan futó divatnak tartja, hogy értelmes 
magyar elnevezésre sem érdemesíti. Mások szerint 
meg, a szócsinálók a strandolás magyar nevének 
keresgetésében, próbálgatásában félnek az orvosi re
ceptté előléptetett füpefalevél értékelésétől, értékelési 
lehetőségétől. No, 'mindegy. Nem arról van itt 
szó. Hanem az egyik dunai strand legfrissebb 
festésű figyelmeztető táblájáról. „Vigyázzunk a 
tisztaságra I“ Ezt hirdette a múlt hétig a tilalomfa 
táblája. Egy reggel azonban a táblán új festést, 
új betűket láttak. Valamelyik tréfás kedvű vendég 
kijavította a figyelmeztetést: „Vigyázzunk a
tisztességre/“ Felháborodva, megdöbbenve jelen
tették a söprögétők az esetet a strandfürdő igaz
gatójának. Sürgősen segíteni kell a bajon," meri 
a nap már rég fölkelt, a fiúk és úrilányokt az 
urak és hölgyek nemsokára strandolni kívánnak. 
Az igazgató nézte egy darabig a megkorrigált 
táblát. Nem igen tetszett neki ez a rendetlenkedés, 
ez a tekintély ellen való fondorlatos fölkelés. 
Hanem aztán elmosolyodott és amikor a szolga 
a táblát le akarta venni, hogy kijavitassa, az 
igazgató legyintett: Csak hagyja ott. Végtére 
igy is jó . . .  Egészen jó I B. E.

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot július hóban 
Breuer Szilárd gyógyszertára végzi.

Evang. istentisztelet Vasárnap az ótemp
lomban tót, 10 órától magyar, az űjtemplom
bán tótnyelvű istentisztelet.

Róm. 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.

Esküvő. Placskó Márta tanitónő és Kováts 
János tanár (Budapest) július 25-én, déli fél
12 órakor tartják esküvőjüket az ág. h. ev. 
ótemplomban.(Minden külön értesítés helyett.)

Eljegyzés. Bohutai (Hommer) Laurát el
jegyezte Balogh István Veszprémben. (Minden 
külön értesítés helyett.)

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS
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Ajaka maga az öntudatlan égő szerelem, 
gyöngyvirág sorokat rejtő, sziveket nyug
talanító. Hangja csilingelősétől is megfájdul
nak és meggyógyulnak a szivek. Lépése; 
érvalányhajfűvek hajladozása, fiatal teste: 
az erő, a szépség és az ártatlanság csóko
lózása. A szeme szint játszik, mint az. est
hajnalcsillag és olyan jó belefeledkezni a 
nézésébe és elszédülni, megnémulni tőle. 
Megérzem az akác-soron, ha jön a vadgesz- 
ienyefák alatt, mert előre jelzi a sárgarigó és 
a vadgalamb. Bűvös muzsika jár előtte és a 
pici lábnyomán is, amit csak a lélek hall 
meg. Erőteljes, drága telepatikus hullámokat 
<lob sok száz és száz méterre a mámoros 
.levegő... ő  jön... ó  vár... ó  rád gondolt... 
A hullámok egyetlen sikoltó, kacagó szót 
iüabálnak egy láthatatlan zümmögő és har- 
sonázó zenekar ezer és ezer hangskáláján:

— Édes.. . Édes... Édes I...

Szabadságra ment az alispán. Vitéz Márky 
Barna dr alispáni hivatalát távolléte alatt 
Pánczél József dr vármegyei főjegyző vezeti. 
Az alispán négy hetes szabadságát Hévizén 
tölti.

A törvényszék elnöke szabadságon. Sza- 
kolczay Lajos kúriai biró, a gyulai törvény
szék elnöke nyári szabadságát megkezdte.

Alispáni elismerés. Az Orosházán, július
8-án megtartott kerületi tűzoltóversenyen részt- 
vett önkéntes tűzoltóiestület parancsnoksá
gának és tisztjeinek, valamint a versenyen 
közreműködő önkéntes tűzoltóknak várme
gyénk alispánja a mai napon kiadott rende
letével a versenyen való dicséretes szerep
lésért és az ■ elért eredményért elismerését 
fejezte ki. Járásunkból dicsérő elismerést 
kapott: Szarvas, Öcsöd, Békésszentandrás 
önkéntes tűzoltótestület versenyző csapata.

Pályázat segédjegyzöi állásra. Kiss László 
dr orosházi főszolgabíró pályázatot hirdet 
Orosháza községnél megüresedett orosháza- 
kiscsákói segédjegyzői állásra. Jelentkezni 
lehet augusztus 1-ig.

Ölt és rombolt a villám. Szombaton a 
közeledő vihar előtt kiment földjére fattyazni 
két csabacsüdi asszony. Fattyazás után sietve 
indultak a tanyába, de útközben egyiküket 
agyonsújlotta a villám, a másik is súlyos 
égési sebeket szenvedett és hallását vesz
tette. — Kiss János rózsási tanyájába a 
múlt héten belecsapott a villám s ott súlyos 
károkat okozott, de nem gyújtott.>

Az Egyetemi Ifjak kertiünnepélye Gyopá

roson. A Békésmegyei Egyetemi Ifjúság 
augusztus 4-én este 9 órakor a gyopárosi 
fürdőben levő Vendéglő gyönyörű terraszán 
„garden party' -t,* rendez. Tizenöt jelentkező 
esetén 33 százalékos vasúti kedvezményt 
feltétlenül, esetleg 50 százalékosat is biztosit 
a rendezőség. A garden partyn való rész
vétel, valamint a kedvezményes vasútijegy 
igénylés bejelentését legkésőbb július 28-ig 
kéri Szelényi János joghallgató I., Vajda 
Péter utca 32.

Megnyílt a kondorosi második gyógyszertár. 
Kondoroson Réthy Ferenc szépen berendezte 
a neki juttatott kondorosi második gyógy
szertárt és azt a napokban megnyitotta.

Piruló arcocskája balatoni hajnal éb
redése a fehér rózsák városa felett. Milyen 
jó volna megállítani a hajnalt, hogy ne le
gyen sohasem dél, sem este 1 Libbenő fehér 
ruhácskájától könyörögve kér illatot és 
fehérséget a szerelmesen kipattanó akácvirág. 
A kék ruhácskájára, azt hiszem, a májusi 
égbolt szállt le csókos epedéssel és, fehér 
édes, rózsaszínű ruhácskája bűbájos illatot 
lehel felém forró, álmodozó alkonyatokon,. 
hogy számláljam az órákat, a perceket más
nap reggelig... délig... alkonyatig, amikor 
a drága, a valószinűtlenül elragadó tünemény 
talán újra megjelenik valahol: a fasorban, 
vagy a kicsi ablakában, hogy a muzsikás, 
illatos, telepatikus hullám ellenállhatatlan erő
vel, egyetlen feljajduló. boldog szóval sodorjon 
az útjába engem:

— Édes 1... Édes I ... Édes 1...

Hogy ki szoktam-e mondani azt a szót, 
vagy csak minden vércseppem zakatolja?
— nem tudom I Hogy kerülöm-e, vagy kere
sem öt ? — nem tudom I

Az életem csupa merész elhatározás, 
csupa gyönyörűség és csupa kisdiákos 
félelem...

Én a magyar helyzetet olyannak látom 
az egész történelem folyamán, hogy mindig 
optimizmusra, hitre oolt szüksége, mért állan
dóan annyi megpróbáltatáson mentünk keresz
tül, hogy csak akkor tudunk itt megállani, ha 
etikai, erkölcsi erők is segítenek egy jobb Jö

vőben való bízáshoz. GÖMBÖS GYULA.

Zsinati kiküldött. A békési ev. egyház
megye tanítóságával Kovács Andor esperes 
július 14-én Orosházán értekezletet tartott. 
Ezen az értekezleten az egyházmegye tanító
sága egyhangúlag Mendelényi János kiskőrösi 
tanítóra, a bányai egyházkerületi tanítóegye
sület elnökére, mint tanítói zsinati kiküldöttre 
adta le szavazatát.

Elzárták a Szarvas—Mezőtúr közötti út 

egyik szakaszát. A Szarvas-Mezőtúr közötti 
útnak Mezőtúr határában fekvő 41—43 km 
szakaszán a kövezési munkák tartamára 
a járműforgalmat beszüntették és kerülővel 
dülőútakon bonyolítják le éspedig: Szarvas
ról Mezőtúrra menet a 42‘5 km-nél lévő 
Bencze-halomnál be a Bencze-dülőben, is- 
kola-dülőn és bári-úton a 40‘3 km-nél lévő' 
Mező-kocsmánál ki. Mezőtúrról Szarvasra 
menet fordítva.

A halálba menekült az operáció elöl. Bé
kési István 62 éves gyomai lakos házának 
folyósóján felakasztotta magát. Hozzátartozói 
észrevették és azonnal levágták, de a hirtelen 
előhívott orvos sem tudott segíteni rajta, mert 
akkor már halott volt, Az öngyilkosságról 
azonnal értesítették a csendőrséget, akik a 
helyszínen megindították a nyomozást. Az 
öngyilkos gazda ruhájának zsebében egy 
búcsúlevelet találtak, melyben bejelenti, hogy 
azért lett öngyilkos, mert másnap, bekel lett 
volna mennie a kórházba, ahol operáció várt 
reá. S ettől annyira félt, hogy inkább a ha
lálba ment.

FOGROMLÁSÁT
100 /o "ÍQ megakadályozza a

HYPERDENT
szájvízessencia.

Félekr
hogy megtudja a szellő, 
félek, hogy elsírja a felhő; 
félek,
hogy kikacagja máris 
a napsugár is.

Félek:
illatosabb a lég is, 
félek,
mert ragyogóbb az ég is ;. 
félek,
hogy észreveszed rajtam 
s felnyílik ajkam.

Félek,
hogy titkon szeretsz mégis, 
félek,
hogy meg ne tudjam én is; 
félek,
mert az az éltem, 
hogy a szerelmed féltem!

, Fiúk I Ezt a poharat a Szerelemre és a 
Fiatalságra űriteml A Tavasz Tündérkéjére, 
aki jobb a Jóságnál és szebb a Szépségnél 
és aki egyszer váratlanul, bűbájosán és illa
tosán minden komor életbe, minden szo
morú szívbe besuhanI...

(Folyt, köv.)



1Ó34. julius 22.

Keszthely KISIPARI TERMÉKEK

BÚTORCSARNOKA 21
--- --- »

Keszthely, álomvárosom, csodás 
szépséged mindig megvigasztal.
Ügy jössz elérni mini egy látomás, 
mely békés napokra marasztal,

ha nagyon megbánt már az élet 
és elkerül az öröm, a béke: 
parkodban szivem újjáéled, 
nyugalmad lelkem menedéke.

És testem itt üdül fel újra, 
ha a gond súlya rámnehezül.
Itt élek a világtól elbújva 
gyógyulást kei‘esve, egyedül.

Bár széles e megromlott világ, 
te vagy nékem a békesarok, 
ha megtört is a szomorúság, 
mégis megbékélt lakód vagyok,

kit nyárra hús nyugalom vár itt, 
talán nem is vágyom már többre, 
csak leshessem a tó csodáit 
és maradhassak Ml örökre.

OROSZ IVÁN

Szeghalmon a búza ára 17 pengő. Ellen
őrizhetetlen hírek szerint Szeghalom környé
kén, ahol búzatermés egyáltalán nem voll, 
a búza éra méteimázsánként 17 pengő,' sőt 
még ennél is nagyobb.

Az útlevélkiállitás új illetéke. A m. kir. 
belügyminiszter rendelete értelmében a kül
földre utázók részére kiadott útlevelek kiál
lítási dija július 1-től 15 pengő, azonkívül 5 
pengő bélyegilleték is fizetendő. Ha azonban 
az útlevéligénylő napi keresete a 2 pengőt 
nem haladja meg, úgyszintén a közalkalma
zottak, az útlevél kiállításáért ezentúl 350 
P-t, bélyegilleték fejében 50 fillért fizetnek.

Tanyai bál véres bicskapárbajjal. A na
pokban az egyik endrődi tanyán házibálat 
rendeztek. Mér jóval elmúlt éjfél, amikor még 
mindig táncoltak és ittak. A társaság egyes 
tagjai« cigányokat is kerítettek és akkor még 
tombolóbb lett a mulatság, mert akkor már 
a felszívódott alkohol is dolgozott. A cigá
nyon vesztek össze. Az egyik ezt a nótát 
akarta huzatni, a másik megint mást. A 
cigányok látva, hogy itt őket is könnyen 
megverhetik, kereket oldottak. Ezen azután 
a legények összekaptak és általános vereke
dés kezdődött, melynek során valaki alapo
san mellbeszúrta Hegedűs Imre 24 éves 
endrődi fiatalembert. Hogy ki volt a táma
dója, nem tudta megmondani, mivel egyrészt 
még sötét volt, másrészt pedig részegek is 
voltak. A nyomozás erélyesen folyik.

Új papír. Alumíniumból készült papírról 
van szó, íamelyre a toll és a tinta, vagy az 
írógép és a festék különleges előkészítése 
után éppúgy lehet írni, mint a rendes pa
pírra. Nem nehezebb a papírnál, ellenben 
tartösabb és ezért okmányoknál igen jól 
használható. Angliában az első kísérletek 
eredménnyel jártak és ott már sok helyen 
használják is az új aluminiumpapirt. Más 
államokban is kísérleteznek ezzel az újítás
sal. Legfőképpen költség szempontjából.

Állandó telephelyen űzött drótosipar. A 

kereskedelmi miniszter konkrét eset kapcsán 
kimondotta, hogy az állandó telephelyen űzött 
drótosipari tevékenység a bádogosipar kö
rébe tartozik s így annak, aki a drótosipart 
állandó telephelyen kívánja gyakorolni, bá
dogosipari szakképzettséggel kell rendel- 

éreznie.

ASZTALOSMESTEREK KÉSZÍTMÉNYEI

♦
HÁLÓK, EBÉDLŐK, UR1-SZOBÁK, 

ELŐSZOBA- ÉS KONYHABÚTOROK,  

MINDENNEMŰ LAKBERENDEZÉSEK

SZARVASON KÉPVISELVE: 

BREITNER H. ÉS FIAI CÉG ÁLTAL

Elfogták 
Nagy Szklenár György 

gyilkosait
A gyulai ügyészség fogházában várják 

bűnügyük letárgyalását

Lapunk múlt heli számában hirt adtunk 

arról a borzalmas rablógyilkosságról, amely

nek halálos áldozata Nagy Szklenár György 

84 é^es, szarvasi gazdálkodó.

A helybeli csendőrség a rejtélyes ügy 

kiderítésére széleskörű nyomozásba kezdett, 

amely már a múlt hét csütörtökjén ered

ménnyel járt, amikor is alapos gyanuokok 

alapján őrizetbe vették az áldozat 32 éves 

János nevű fiát.

A nyomozás további során azután sike

rült elfogni a rablógyilkosság másik tettesét 

is, egy fiatalkorú személyében.

Az ügyet a csendőrség átadta a gyulai 
ügyészségnek s a tetteseket hétfőn, illetve 
kedden beszállította a gyulai ügyészség fog
házába, ahol kihallgatásukat már megkezdték.

TELEFON: JÓZSEF

36—1—19
-------- ♦-------

m m  j ó  k i v i t e l i

O L C S Ó  Á R A K !

A fiatalkorú Kondoroson már hírhedtté 
lett elemista korában, később pedig szapo
rodtak a kalandjai. Ilyenek közé tartozik az 
is, hogy mint olyan vásott gyerek, a csárda 
előtt veszteglő autóra figyelt, mert úgy ha
tározta el magában, hogy ö ezzel az autóval 
fog Pestre menni. Induláskor felkapaszkodott 
a podgyásztartó hátulsó ülésre és vígan 
rohant az autón Szarvason keresztül Szolnok 
felé. Csak ott Szolnokon vették észre, hogy 
illetéktelen utasa odatapadt az autóhoz. Ak
kor be is jelentették, hogy eltűnt, jött is csak
hamar, hogy Szolnokon van, onnét kell 
hazahozni és el is hozták. Azután csinált 
még egyéb káros dolgot is és a szüleinek nagy 
gondot okozott a gyerek sorsa, akiért bizony 
a szülők aggódtak. Most pedig kitűnt, hogy 
az nem hiábavaló aggódás, mert a szarvasi 
határban történt rablógyilkosság, melynek 
áldozata az öreg Nagy Szklenár, az ő közre
működésével történt, állítólag. ^

Hirdessen a Szarvasi. Közlöny-ben !

Elsőrendű, sajáttermésű különféle

38 filléres árban már literenként is kapható

RADVÁNY BÉLÁNÁL Szarvason,
I. kerület, Benka Gyula utca 110. szám alatt.
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Július 27'én rendkívüli megyegyűlés
A vármegye vezetősége, hogy az 

útépítési munkálatokat megindíthassa 
és vele a szárazság következtében 
nehéz anyagi helyzetbe jutott mun
kásságon segíthessen, elhatározta, 
hogy a törvényhatósági bizottságot 
rendkívüli közgyűlésre hivja egybe.
A közgyűlés napját 27-ében állapítot
ták meg s tárgysorozatán mindazon 
közmunkák szerepelnek, amelyekre a 
törvényhatósági bizottság jóváhagyá

sát, illetve határozatát írja elő a tör
vényes rendelkezés. Szerepel a tárgy
sorozatban a Csaba—újkigyósi állandó 
burkolatú út, a Doboz—tarhosi út ki
építése, az öcsödi hid átépítése, a 
Szarvas—mezőberényi út 4 km-es 
szakasza 3 m-es kőpályájának 4 m-es 
kőpályára való kiszélesítése stb.

A közgyűlés előtt kisgyűlés lesz, 
mely a közgyűlés tárgysorozatát ké
szíti elő.



Miről nem szabad 
megfeledkezni a minőségbúza 

termesztésénél ?
Minden növény minősége, valamint a 

termés mennyisége két tényezőcsoport: az 
öröklődő belső és a külső tényezők össze- 
hatásának eredménye. Hiába vetnek például 
Hollandiában sikérdús tiszavidéki búzát, 
aratni csak lisztes, gyenge minőségű búzát 
fognak, a külső tényezők a belsőket nem 
engedik érvényesülni. A belső tényezőket jó 
vetőmag megválasztásával szinte tetszés sze
rint választhatjuk meg* a külső tényezők: 
az időjárás, a talaj, stb. már többé-kevésbé 
függetlenek az emberi beavatkozástól. Jó 
minőséget csak ott várhatunk, ahol az örök
lött jó belső tulajdonságok megfelelő* külső 
tényezőkkel találkoznak. E kettő összehozása 
hazánk mezőgazdaságának sorsdöntő feladata.

A búzakataszterrel, vetőmagcserével az 
nlső kérdés megoldottnak tekinthető. Pl. a 
bánkúti búza az ezévi aszály idejében is 
fényesen kiállotta a próbát, legfőkép ott, 
ahol — az aszálytól eltekintve — a külső 
tényezők összhangban voltak. Ahol a talaj
munka megfelelő volt, ahol a trágyát, főleg
& műtrágyát nem sajnálták a búzától, ott 
most is 12—16 q-ás búzatermést értek el.

De ez természetes is. Amint a jól te
jelő tehén is több abrakot kiván, úgy a ne
mes búza is csak akkor ad megfelelő ter
mést. ha táplálóanyaggal, hazai viszonyok 
között szuperfoszfáttal, bőven ellátjuk. A 
szuperfoszfáttal műtrágyázott búzák különö
sen ezévben mindenütt feltűnően kiváltak. 
Szuperfoszfát elszórásáról tehát a minőség- 
búza termesztésénél nem szabad megfe
ledkezni.

Hogyan teremtett
magának munkaalkalmat 

egy állástalan kéményseprő?
Egy kémönykotró leleményes 

megoldása, mely után hűvösön van

Egy közeli községben egy állás
talan kéményseprő-segéd alaposan 
rendbehozta és kikotorta a kéménye
ket. Házról-házra járva hivatalos, el
lentmondást nem tűrő hangon kije
lentette, hogy miniszteri utasításra fe
lülvizsgál minden kéményt és amelyik 
rossz állapotban van, azt sürgősen ki 
kell javítani, mert feljegyzi azokat és 
amelyiket a legközelebbi vizsgálatig 
ki nem javítják a háztulajdonost meg
büntetik.

Ahol jó állapotban találta a ké
ményt ott megseperte, azonban akár 
kellett seperni, akár nem, 50 fillér 
vizsgálati dijat szedett fel.

Mire a csendőrség elcsípte már 
jó csomó 50 filléres nyomta a zsebét.

É R T E S Í T É S .
Van szerencsénk tisztelettel Szarvas nagyközség nagyérdemű közön
ségének szives tudomására hozni, hogy a Gazdák Biztosító 
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 biztosító 
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 kivül I 
Teljes tisztelettel Gazdák Biztositó Szövetkezete.

A szegedi szabadtéri játékok
A szegedi szabadtéri játékok iránt 

napról-napra fokozódik az érdeklődés, ami
nek élénk bizonyítéka, hogy a jegyelővételek 
erősen megindultak. A híres szegedi Dóm
téren javában folynak az építkezési munká
latok, áll már a momumentális színpad és 
építik az 5000 nézőt befogadó nézőteret.

Lázas tempójú munka folyik a hatal-- 
más arányú építkezésnél és hétfőn megkez? 
dődnek „Az ember tragédiája'* próbái is.

Gróf Bánffy Miklós az idei szegedi 
szabadtéri játékok főrendezője, rendező gár
dájával, Oláh GusztáVval az élén, hétfőn 
érkezik Szegedre és átveszi a művészi munka 
irányítását. ,

A legkiválóbb magyar színművészek 
kezeiben vannak „Az ember tragédiája" 
szerepei. Élükön Tőkés Anna, Csortos Gyula 
Somlay Arthur, Táray Ferenc, valamint Köny
ves Tóth Erzsébet, Bartos, Gyula, Fehér 
Gyula, Zátony Kálmán, Lengyel Vilmos, 
Váradi Lajos, Sarlay Imre biztosítják a si
kert. Jövő héten már a szabadtéri színpa
don folytatják a próbákat és ugyancsak a 
szabadtéren állítják be a nagyszerű tömeg
jeleneteket is.

A szabadtéri játékok minden napján 
filléres Madách-vonatok indulnak Budapest
ről és ezenkívül filléres gyorsvonatok indul
nak az ország mindén részéből a szegedi 
szabadtéri játékokra. A filléres vonatok me
netrendjét már megállapították és gondos
kodás történt arra, hogy az ország minden 
részéből utazhassanak filléres vonatokon 
az érdeklődők Szegedre. Ezenkívül a keres
kedelemügyi miniszter félárú utazási ked
vezményt engedélyezett azok számára, akik 
a szabadtéri játékok ideje alatt több napot 
szándékoznák Szegeden tölteni,

A félárú utazási kedvezmény augusztus

4—7-ig, illetve 11— 16-ig érvényes. A ked
vezményes jegy váltáséra jogcjsitó igazolvá
nyok az összes menetjegyirodikban kapha
tók. „Az ember tragédiájának" mind a hét 
szegedi előadására elővételben kaphatók 
már a jegyek.

* Záróra után nincs ondolálás 
és nincs borotválás

Amióta a bubifrizura és annak utódai
nak divatja megkezdődött és a nők is meg
kezdték a borbélyokhoz való járást, szám
talan esetben lehetett Iqtni azt, hogy este, 
amikor a záróra elkövetkezett, akkor egész 
sereg nő ült még a borbélyüzletben és várta, 
hogy a sor rákerüljön. A munka ilyenkor, 
ami bizony a bálák idején elég sűrűn elő
fordult, 9, sőt este 10 óráig is eltartott, mert 
az volt a szokás, hogy aki a záróra előtt 
érkezett, azt kiszolgálták a lehúzott redőny 
mögött is.

Ezen a megszokáson változtat most a 
miniszter rendelete. A belügyminiszter elren
delte, hogy a mai naptól kezdve vasárnap 
déli 12 és hétköznap délutáni 7 órakor a 
borbély- és fodrászüzleteket tulajdonosaik 
kötelesek bezárni. Sem zárórán túl, sem már 
közel a zárórához az üzletbe belépő vendé
geket kiszolgálni nem szabad. E rendelettel 
megszűnik tehát a zárórán túli kiszolgálás. 
Elrendelte a miniszter, hogy a nyitás előtt, 
illetőleg a zárás után a borbélyüzlet személy
zete sem végezhet takarítást a műhelyben, 
hanem ilyenkor csak az üzlettulajdonos, vagy 
annak cselédje takaríthat, azonban a takarí
tás alatt az üzletben nem tartózkodhat.

A miniszter rendeletét a férjek nagy 
örömmel fogadták, minthogy igen sok hölgy' 
lehetőleg este ment ondoláltatni és bizony a 
vacsorák idejét számtalan esetben zavarta 
meg komolyabban az esti ondolálás, amely 
mindig lehúzott redőnyök mellett történt.

fia tarlós és olcsó fpn n iQ 7 Üfnt
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akar venni, kéresse fel

NAGY SÁNDOR könyv« és papirkereskedőt! O
--------- :—  Minden ütő után a szezon végéig garanciát vállalok. ■ s



BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

ségben csak az ország legnagyobb lak
berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KOPSTEIH
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út25.
S Z Í N H Á Z

Belefúlt a Körös«csatornába 
egy öcsödi kisdiák

Súlyos csapós érte Viléz Tóth Sándor 
öcsödi postamestert, akinek három fia több 
tanulótérsukkal fürödni mentek a Holt-Körös 
egyik ágába.

A három Tóth-fiú közül a legnagyobb 
Gyurika, aki egyébként a* szarvasi Vajda 
Péter-gimnázium szorgalmas tanulója volt, 
túlmerészen átúszta a csatornát. A túlsó 
parton, amely igen meredek volt, már fáradt 
lehetett és nem birt a sűrű nádasból pontot 
érni. Feltehető, hogy valamely nádtorzs 
megszúrta, ami miatt elveszthette lélekjelen
létét és a v í z  alá merült, honnan csak három 
óra múlva egy előhivott ember hozta a v í z  

fenekéről felszínre a szerencsétlen kisdiákot. 
Édesapja kétségbeesetten rohant a szeren
csétlenség színhelyére, ahol már csak holtan 
láthatta viszont szeretett fiát.

Tóth Gyurikát végtelen szelíd maga
viseletéért és szorgalmáért nemcsak szülei, 
de a község lakói is rajongásig szerették.

Esküvő. Dr Dévai Károly fővárosi ügyvéd 
és Erdős Böske, Erdős József hirdetőiroda
tulajdonos leánya, július hó 29-én déli 1 
órakor Budapesten, a Dohány-utcai temp
lomban házasságot kötnek.

Eljegyzés. Asztalos Juló és Podmaniczky 
János fűszer- és csemegekereskedő folyó hó
14-én tartották eljegyzésüket. (Minden külön 
értesítés helyett.)

Leventetáborozás. A Szarvasi Levente
egyesület atlétaszakasza folyó hó 22—29-ig 
táborozást rendez Halásztelken a hid melletti 
hullámtérben. A táborozást élénkké és érde
kessé teszik az esténként -rendezendő, látvá- 
nyps tábortűzi műsorszámok. Értesülésünk 
szerint nagyobbszabású tábortüzet kétszer 
rendeznek változatos műsorszámokkal csü
törtökön, ^é-án és vasárnap, 29-én. A tábo
rozásba^ belekapcsolódik az 584. számú 
„Gábor Áron" cserkészcsapat is, amennyiben 
a vasárnapi tábortűzi programban több szám
mal szerepel.

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

Ragadós állatbetegségek a környéken. A 

legutóbbi hivatalos állatorvosi jelentés ivar
szervi hólyagos kiütést Szarvason, rühösséget 
Nagyszénáson, Békésszentandráson, sertés- 
pestist Endrődön, Gyomán, Orosházán, Bé- 
késszenlandráson, Kondoroson, Öcsödön, 
Szarvason, baromfikolerát Békésszentandrá
son emlit.
w w w w w w w w w w w w w w w w w

Magyarország 
legolcsóbb internátnsa

a csongrádi állami Szent Imre-reálgimnázium 
fiúinternálusa. Kétholdas park közepén fek
szik. Kitűnő házikoszt. Állandó orvosi fel
ügyelet. A tanulók intézeti tanárok felügyelete 
alatt és segítsége mellett készülnek másnapi 
leckéikre. Szabad időben sportolás. A tartás- 
díj havi 50 pengő, melyből a

tisztviselők gyermekei 10 százalékos 
' kedvezményt kapnak.

Ebben az összegben bennfoglallatik a koszt, 
a lakás, a mosás dija, úgyszintén az orvosi 
dij. Semmiféle különszámla. nincs. Részletes 
tájékoztatót küld az állami reálgimnázium 
gazgatósága, Csongrád*

Szombaton kezdi meg 
előadásait 

Deák Lőrinc színtársulata
Falragaszok hirdetik városunk közön

ségének a legújabb eseményt: megjöttek a 
színészek. Megjöttek, hogy nyolchéten ke
resztül szórakoztassanak bennünket s valódi 
műélvezetet nyújtsanak számunkra. Egy kis; 
csoport művészekből, művésznőkből, kiknek? 
hivatásuk szórakoztatni, s művészetükön kei 
resztül nevelni, tanítani. \

Pénteken érkezett meg ez a kis csoporti 
direktora, Deák Lőrinc kispesti színigazgató 
vezetésével, hogy már szombaton megkezdje 
jobbnál-jobb előadásainak sorát. A megnyitó 
előadás műsorán a szezon legsikerültebb 
operettje, a „Sárga liliom” szerepel, melyet 
sok telt ház nézett végig Budapesten. A jó 
erőkből összeválogatott társulat s az igények
nek legmegfelelőbb műsorszámok garanciát 
nyújtanak arra, hogy Szarvas szinpártoló 
közönségének hasznos műélvezetben lesz 
része.

HETI  MŰSOR :

Szombaton: Megnyitó díszelőadás. Műso
ron az idény legsikerültebb operettje: Sárga 
liliom, kitűnő szereposztásban.

Vasárnap: Két előadás. Délután: (félhely- 
árak 12—80 fillér) A tavalyról is jól ismert 
ragyogó operett: Kadettszerelem. Az esti elő
dás műsorán a Sárga liliom.

Hétfőn: A legnagyobb vígjáték újdonság: 
Helyet az ifjúságnak. Budapesttel egyidőben.

Kedden: Lehár Ferenc örökbecsű alko
tása a : Mosoly országa a rádióból is előnyö
sen ismert SZEDŐ MIKLÓS operaénekes ven
dégfelléptével.

Szerdán és csütörtökön: Strauss J. zenéje 
a Kék Duná-ban, a legnagyobb slágerújdonság.

Pénteken .* Csak felnőtteknek I Finom pi
káns francia bohózat: Elnökné.

A délutáni előadás 4 órakor, az esti

előadások pontosan egynegyed 9 órakor 
kezdődnek.

A heiyárakat a színházi igazgató, tekin
tettel a nehéz gazdasági helyzetre, az előző 
éviekhez képest nagyban mérsékelte. Remél
jük, hogy az igazgató ezen tettét Szarvas 
város közönsége kellőképen értékeli majd, 
amennyiben tömeges megjelenésével többször 
megörvendezteti a társulatot.

Szombaton* július 21«én tárgyalják 
a békésszentandrási gyilkos bűnügyét

Beszámoltunk arról az embertelen ke
gyetlenséggel elkövetett gyilkosságról, melyet 
párhéttel ezelőtt követelt el Békésszentand
ráson Lászlófi Ferenc.

Azt is jeleztük, hogy zavaros viselke
dése miatt a gyulai ügyészségi fogházban 
elmebeli állapotának kivizsgálása céljából 
megfigyelés alatt áll. A megfigyelés eredmé
nyei még nem ismeretesek.

Bűnügyének kivizsgálása azonban, úgy
látszik, már befejezést nyert, mert arról érte
sültünk, hogy ügyét holnap, július 21-én 
tárgyalja a gyulai ügyészség Szarvason.

Anyakönyvi hírek
Dudás Mihály fia János, ifj. Hurzsán István 

fia János, Borgulya János leánya Erzsébet, 
Kovács István leánya Judit, Budai József 
fia Sándor, Kun István fia Pál.

Házasságot kötöttek: Paluska János 
Lestyan Annával.

Elhaltak: özv. Burák Sámuelné 89 
éves, Trnovszky Pál 36 éves, Krajcsi Jár.os 
65 éves, Hrncsjar Sámuel 81 éves, Dáünt 
Mihály 14 napos, Tárnyik György 75 <-ves. 
Kun Pál 1 napos.

Az 584. számú „Gábor Áron“ cserkész- 

csapat vezetősége felhívja az iparosifjúságot, 

hogy akik a cserkészcsapat munkájában részt 

óhajtanak venni, újoncfelvételre jelentkezzenek 

Krón Ferenc parancsnoknál, az Árvaházban.



Úszás. A múlt. szamunkban megírtuk, 
hogy az elmúlt vasárnap Orosházán város
közi úszóversenyt tartanak. A versenyen — 
sajnos — úszóink közbejött akadályok miatt 
nem vehettek részt.

Elvették a Bocskay három pontját. A 

Textil fellebbezése folytán az országos fel- 
lebbviteli 'bizottság a Bocskay három pontját 
a Textilnek ítélte oda.

Betörtek a róni. katolikus templomba. Lap
zártakor értesültünk, hogy 19-ére virradóra 
ismeretlen tettese}; betörtek a helybeli róm. 
tátóíikús templomba. Á nyomozás folyik.

Muskátli virM minden lányos háznál 
diszlik, ugyanugy nem hiányozhat egy lányos 
li&nál sem a Muskátli kézimunkaújság. Kap- 
Háfó mindenütt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Bij<!japésí, Vili., j|ákóczi-tér 4.

Országos Vásár Szentesen. Szentes me
gyei városban az országos állatvasár 20-án, 
a kirakodóvásár pedig 20. és 21. lesz meg
tartva.

Bútort csak megbízható cégnél vásárol
junk. Kopstein bútoráruházban Békéscsaba, 
Andrássy ut 25.

Ne vegyen addig tenniszütfit, mig meg 

nem nézi Nagy Sándor könyv- és papirkeres- 
kedőnél, kinél hihetetlen olcsó áron, garancia 
mellett vásárolhat.

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

Cim a kiadóhivatalban.

JÓMAGAVISELETŰ FIÚT
tanulónak felveszek

SeFáni M ihály villanyszerelő.

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

Bővebbet a kiadóhivatalban.

önnek is szüksége van 
egy jó

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

árajánlatot I

Izsák Jakab
■■ ■- ■ 'tH 1 . . *V' I

M e z ő t ú r
Telefonszám; 59

PDUStlO ZOlO POROK 
HEiyEI SZWteTH, 
CVtaGQSBfN

ftZTOS HATÁSÚAK 
% N̂EMPenZSEl*EK 

OLCSÓK.

AJ UTOLSÓ ÉVTIZED ELISMERT CS VEZETŐ PERMETEZŐ SZEREI

ÚVAKODDUtK A GttKRAH HANSnur PERZSELŐ 20ID POROKTÚL 
e  KnűBAAJUHHAMráUll SZEREKKEL IC NKKttlISSUll ÁIDMSI1

UJTT>U»UI-EUD*
AMONIL

UVOTTDEN VED GOHSA BCTCBStSCK CS BüGÓIűUrrr̂ R CUDi

NOSPRASEN vagy TUTQKIL... r ... .....  ̂ --- u

Rózsa permetezősa^r cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező’ kölcsöndijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére.

Az összes permet^zőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

ss—  Kovácsi k Pál
üzletében.> ' ‘ . ' ‘ “ v

Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

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
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 módunkban 
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 számét ájnyújtjuk. Úgy 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 KÖZLÖNY-re 
és a TÜKÖR-re együttesen kedvezményes áron 
fizethetnek élő. 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

képés 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 ............1.....................................................

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

Helybeli gabonaárak
!- *■ T T i* , - T

Búza. '. . . — 1450
Tengeri . . . .  — — 8‘50
Á r p a .................—‘----- 9'—
Lucerna . . . .  — — 150'—
Repce.................—‘----- 23'—

T i i n r i ó r i l i i a l r 11 a legelterjedtebb mail 1 MllUtSI U jja i t  gya r kézimunka-ujság.
A* szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen
küld Budapest, VI. kerület. Szervita-tér 8. szám.

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 dohányárui. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

• Haszonbérbe kiadó 42 hold föld szep
tember hó 1-től: a szarvasi határban 20- 
hold, az endrődi határban 22 hold, együtt, 
vagy külön-külön is. Érdeklődni lehet Melis 
Mihálynál Szarvas. I., Gyóni Géza u. 245..

• Eladó 10 darab Szarvasi Hitelbank rész- 
vény. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

. 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: Ármentesitő 
Társulat.

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

■ L, (Zöldpázsit) 662. sz. lakóház, amely 
újonnan épült, örök áron eladó, vagy bérbe 
kiadó, esetleg földért elcserélhető. Érdeklődők
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 A C IÓ

Krizsan Györgynének a szentesi út mellett 6 hold 
földje eladó. Jel. T. V. 16.

Gaál Gyulának 10 hold földje tanyával eladó, vagy 
bérbe kiadó. Jel. IV., 359.

Kákán 8 hold föld tanyával eladó és Sárkány-soron 
20 hold feliből kiadó. Jel. II., 519.

Frankó Jánosnak 13 hold földje feliből kiadó. Jel.
1., 437.

Özv. Janúrik Mártonnénak 56 hold földje bérbe, 
vagy felibe kiadó. Jel. IV., 123.

Litauszki Jánosnak 22 hold földje feliből kiádó. 
Jel. Hl., 303.

Szekere Jónosnak Roszik dűlőben 10 hold földje bérbe 
kiadó. Jel. T. VII., 204.

Mótyan Jánosnak Hegyesdűlőben 15 hold földje 
kiadó, vagy örökáron eladó. Jel, T. II.. 94—3.

14 hold föld a herényi útnál feliből kiadó. Jel. Özv. 
Medvegy Pálnénál I., 195.

Valkovszki Jánosnak Csabacsüdön 10 hold földje 
tanyával eladó és 30 hold bérbe, kiadó.

Tóth Pál örököseinek érparti szöllője házzal eladó. 
Jel. T. IV., 265.

Cegléden július 22-én, Törokszenfcmiklóson július 
22-én, Berettyóújfaluban augusztus hó 9-én lesz az 
országos vásár.


