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A kettősbirtokok
A trianoni határvonal a történelmi ab

szurdumok között egyebekközt abban is rit
kítja párját, hogy kettészakított egészen kis 
községi területeket, apró szántó-, vagy szol- 
íőföldeket is. Áz igy kettéválasztott birtokok 
egyrésze magyar területen maradt, másik ré
sze pedig jugoszláv, román, vagy cseh terü
letre került. Ezek az úgynevezett kettősbirto
kok. A trianoni békeszerződés érteimében a 
birtokviszonyoknak eredeti mivoltukban, az
1918-as állapotban kellett volna maradniok. 
A jugoszlávok egyideig érintetlenül hagyták 
ugyan a meglevő állapotokat, de az utóbbi 
időben meglehetős kegyetlenséggel kezelik 
ezeket a kettősbirtokokat és helyzetünk a 
magyar kisebbséggel való bánásmód és a 
kenősbirtokosok tekintetében, az utódállamok 
közül éppen Jugoszláviában a legrosszabb. 
Vasúti közlekedésünk terén, például, a Cseh
szlovákiába vezető vasúti vonalaink közül 
égy sincs üzembe helyezve, Romániával 
szémben öt vasúti vonalunk van üzemen 
kivül azok közül, amelyek 1918-ban haszná
latban voltak, Jugószláviaval szemben íiz 
vasúti vonalunk, amely 1918-ban üzemben 
volt, teljesen szünetel, megbénítva az egész 
vidék gazdasági és kultúrális életét.

Ezek mellett a közlekedési viszonyok 
mellett a gazdasági helyzet is lehetetlenné 
tette az ottani lakosság életét. Az 1926. jú
lius 24-én Belgrádban kelt magyar-jugoszláv 
kereskedelmi szerződés szerint a határmenti 
birtokosok a határigazolványok alapján sza
badon kelhettek át a határon, földjüket meg
művelhették, terményeiket vámmentesen hoz
hatták át mihozzánk. Mikor ez a szerződés 
lejárt, egy évig meghosszabbították. 1932. 
május 18-án azonban ez a meghosszabbítás 
érvényét vesztette és tudomásom szerint, a 
magyar kormány minden igyekezete hiába
való volt mostanáig, hogy ezt a szerződést, 
amelynek alapja maga a trianoni szerződés, 
a jugoszláv kormánnyal sikerüljön meghosz- 
szabbitania.

Az összes tőlünk elcsatolt területen ősz- 
szesen 8.494 magyar gazdának 113.438, mig 
a mi területünkön, Magyarországon 13.988 
idegen gazdának 57.434 katasztralis holdjavan. 
A kettősbirtokosság intézményében tehát, ösz- 
szesen 22.482 gazda van érdekelve összesen 
170.872 katasztrális hold erejéig. Jugoszláviá
ban 2690 magyar gazdának 25.096 kata
sztrális hold földje van, mig Magyarországon 
7.122 jugoszláv gazdának van 14.506 kata
sztrális hold földje.

A vámátkelési szakaszok olyan lehe
tetlen területeken vannak elhelyezve, hogy 
ezek a gazdák kénytelenek volták az őszi 
időben terményeiket mindenáron olt értéke
síteni. Sőt a jugoszláv hatóságok az utóbbi 
időben azt hirdetik, hogy a kettősbirtokos

intézmény teljesen meg fog szűnni. Ez az 
oltani gazdák körében általános pánikot idé
zett elő, mert van például blyan község is,
— BáCsmadaras, Katymár štb. — amelynek 
házai magyar területen fekszenek, ellenben 
jóformán minden földje megszállt területen, 
jugoszláv területen fekszik.

Az utóbbi időben a határmenti lakosság 
állandó üldözéseknek van kitéve. A jugo
szláv határon állandó a fegyverhasználat és 
mindannyiszor magyar állampolgárok az ál
dozatai annak a jugoszláv terrornak, amely 
a határon megnyilvánul, lí&l. május 14-én 
jugoszláv csendőrök átjöttek magyar területre. 
November 23-án Vörös Jários magyar állam
polgárt lelőtték; november 25*én pedig Hor
váth Mihály magyar állampolgárt lőtték agyon.
1931. december 5-én jugoszláv granicsárok 
erőszakoskodtak magyar állampolgárokkal 
magyar területen; decembér 22-én Keszerics 
János magyar állampolgárral erőszakoskodtak
1932. március 22-én istfét »átjöttek magyar 
területre: június 2-án Eipi János magyar 
állampolgárt, augusztus 21-én Jakupanecz 
József magyar állampolgárt; lőtték agyon és 
1932. október 12-en~egy< ífálarőr-őrvezélőn- 
ket; októbér 28-án Tüske József nevű ma
gyar állampolgáron követtek el jogsértést. 
£s igy tovább. Megesett az, hogy a Dráva 
vize egy fürdő magyar állampolgárt átsodort 
a jugoszláv oldalra, s ezt a szerencsétlen 
emberi lelőtték, ott feküdt haldokolva, a 
nyári melegben az iszapos . parton, legyek 
lepték el a súlyosan sebesültet és a szerb

granicsárok még sem engedték határőreinké, 
hogy á legsürgősébb ellátásban részesítsék 
ezt a szerencsétlent, aki végül ott pusztult 
el segítség, orvosság, sebkötözés nélkül a mt 
határőreink szemeláttára.

- Jugoszlávia nyíltan hirdeti, hogy húsz 
kilométeres határsávot akar kisajátítani, ahon
nan kipusztit magyart, bunyevácot, németet 
és Ó-Szerbiából hozott dobroljevácokat tele
pit helyükre. Egyes tájakon a granicsárok 
ebekkel porlyáznak, ezeket kikötik, maguk 
pedig a közeibe húzódnak, hogy azt, aki a 
környéken megjelenik, s a kutya megugatja, 
Ielődöz2ék.

Horgos községben 1933. évi novem
ber 25-én 120 magyar család kapott végzést 
a jugoszláv hatóságoktól, amelyben felhívják 
őket, hogy 14 nap alatt hagyják el ezt a te
rületet. Nem tudom, hogy ez a végzés végf 
rehajtatott-e, de emlékeztetnem kell a kor
mányt arra, hogy 1930-ban november 3-átől
17-ig ugyanezen területen 250 embert dobtak 
át a határon, úgyhogy ezeknek élelmezése 
a kincstár részéről .addig, amig ügyük vég
kép nem rendeződött 4.264 pengőbe került.

Ha égy angol, Vagy aínérikai állampol
gárral történik valami jogtalanság, az angol, 
vagy amerikai állam abban a pillanatban 
latbaveli egész presztízsét. Hiszen angol ál
lampolgárok meggyilkolása miatt már Angiid 
háborút is inditott. Csák a mi hazánk, a mi 
szerencsétlen szétdarabolt Magyarországunk 
az, amelynek szótlanul kell tűrnie, hogy a 
halármenti lakosságot-Kiforgatják vagyonából!

Kdródi K*ton# János*

Az aszálykárosult gazdák nehéz anyagi helyzete 
miatt a vármegyei haszonállat-kiállitás elmarad

Az alispán újabb elhatározása a  szarvasi állatkiállitás ügyében

Köztudomású, hogy a vármegye tör- igényléseikkel, hogy a kiállítás rendezésére
fordítandó összeget, azok megsegítésére kí
vánja fordítani, s az említett ok miatt nehéz 
anyagi helyzetbe jutóit vármegyei gazdák 
előreláthatólag nem vonulhatnának fel.

Amikor a kiállítás megtartását elhalasztó 
alíspáni elhatározást a nyilvánossággal kö
zöljük, teljes elismeréssel adózunk a helyi 
rendezőbizottságnak, mert az eddig végzett 
előkészületekből megállapíthatjuk, hogy di
cséretes ügybuzgalommal azon volt, hogy 
minél jelentősebb eseménnyé tegye közsér 
günk életében a kiállítás megtartását.

vényhatósága egy vármegyei jellegű haszon- 
állatkiállitás rendezését határozta el, s a ki
állítás, helyéül Szarvast választotta. A vár
megye alispánja Csabai Kálmán gazdasági 
tanintézeti igazgatót fel is kérte a rendező
bizottság elnökéül, kinek irányítása mellett a 
kiállítás előkészületei meg is kezdődtek s 
teljes erővel folytak. Kedden azonban Vitéz 
Márky Barna .dr alispán közölte elhatározá
sát, hogy az idei állatkiállitás megtartását 
elhalasztja, tekintve, hogy - az aszálysújtott 
gazdák oly számban jelentkeznek vetőmag

„K ö r ö s-e s.tf!
Folyó hó 20-án, Szent Islván nap

jának estéjén, rossz idő esetén 26-án 
vasárnap újra gyönyörködhetünk a 
múlt évben látott, feledhetetlen, han
gulatos, színes képben, újra kivirág
zik a. Körös.

Újra ünnepi, ragyogó szines kön
tösüket veszik fel ét strandok és a 
parti fürdőházak. !

Ütemes zene hangjai közepette 
felvonuló csónakok ezer színes lam
pionjának fényét fogja újra visszatük- 
röztetrii az esti sötét viz.

Felgyulladnak újra a partokon a 
máglyák s körötte újra életre kél a 
szalonnát sütő társaságok lelket üdítő 
vidám hangulata.

A szemet gyönyörködtető káprá-



zalos, fény lelket magával ragadó jó
kedv, ez a hangulatos „Körös-est". 
Szarvas rabjává teszi az idegent, aki 
ezt velünk élvezi s idefogja csalni 
azokat, akik ennek hirét veszik.

Ez az évenként megismétlődő 
„Körös-est“ megteremti nálunk a Kö
rös kultuszt. Köztudattá teszi azt, 
hogy Körösünk egy kiaknázatlan, gaz
dag kincsesbánya, melynek' feltárása, 
értékesítése nemcsak, hogy megér
demli a fáradságot, — de elhanyago
lása, elmulasztása a város közérdekű 
fejlődése elleni bűn volna.

Az idei „Körös-est“-et a Szarvas 
nyaralóhely propaganda bizottsága a 
szarvasi frontharcosokkal — akiknek 
kitűzött egyik célja Szarvas előbbre- 
vitele is — karöltve együtt rendezi.

A „Körös-est", részletes program
ját a következő számunk fogja hozni.

Életbelépett az új őrlésirend
Az új termésrendelet a malmok- őrléséi 

is szabályozza. Eddig ugyanis minden ma
lom végezhetett vámőrlést és emellett keres
kedelmi őrlést is, a mai naptól kezdve azon
ban, amelyik malom keresk.-őrlést is akar vé
gezni, vámőrfést nem folytathat.de vámőrlés 
helyett csereőrlést végezhet. Amai naplói kezdve 
a malmok cserélnek. Az őröltető beviszi a ma
lomba gabonáját, a molnár elbírálja annak mi
nőségét és mindjárt ki is méri neki, a vám 
stb. levonása után járó őrleményt. Ugyan
annyi lisztet, korpát kap ezután az őröltető 
a malomban, mint eddig kapott, csak most 
az a különbség, hogy nem a saját búzájá
nak a korpáját, lisztjét kapja, hanem a ma
lomban már korábban fe|őrölt őrleményt. Ez 
a csereőrlés nem a molnárok kívánsága, sőt 
ez ellen erősen tiltakoztak is a malmosok, 
ezt a pénzügyi ellenőrzés tette állítólag szük
ségessé, mert a malomellenőrök nem tudták 
kellőkép ellenőrizni a malmokban, hogy me-
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— Nem maradsz tájékozatlan — kap
tam el a szót. És egy olcsó szellemességgel 
kezdettem:

— Első személy én. Tehát tudatom 
veled, ha ugyan még nem tudnád és ha ér
dekel ...

— Mondom, hogy semmit sem tudok 
és minden és mindenki érdekel. Te isi... 
A tegnap esti vonattal érkeztem, kétheti üdü
lésre és barátaim meglátogatására. Jövetele
met csak Victornak jeleztem, de még vele 
sem volt alkalmam négyszemközt beszélni.

— Helyes 1 Magamról nem sok monda
nivalóm van. Négy év előtt megnősültem. 

Vidékről...
— Persze, persze, — bólongatott meg- 

értőleg a báró. Itt helyben már túlságosan 
jól ismernek I. ..

— Egy angyalt vettem feleségült
— Szegény boldogtalan asszony l ...
— Van egy Adria-szemű. aranyfürtű 

kis báránykám is. Három éves...
— Jobb sorsra méltó gyermek! — So

pánkodott a báró.
Elhatároztam, hogy visszacsipek.
— És ma is éppenúgy író és hírlapíró

lyik a vámőrlés, melyik a kereskedelmiőrlés 
és így előfordulhatott, hogy adózatlanul is 
sok liszt kicsúszott a malomból.

Egyes vidékeken a közönség választhat 
a vámőrlés és csereőrlés között. Az ilyen 
vidékeken — főleg az alföldi városokban — 
a közönség tetszése szerint választhat, hogy 
cserét kiván-e, vágy a saját búzájából kéri-e 
a lisztet és választása szerint mehet egyik, 
vagy másik malomba.

Hl R E K
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni szolgálatot augusztus hóban 
idősb Géczy Dezső gyógyszeriára végzi.

Evang. istentisztelet. Vasárnap az ótemp
lomban lót, az újtemplomban magyarnyelvű 
istentisztelet.

Róm. kát. istentisztelet Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 6 órakor litánia, szent
beszéd. — Szerdán, Nagy-boldogasszony-nap- 
ján fél 9 órakor csendesmise, 10 órakor 
nagymise szentbeszéddel, délután 6 órakor 
litánia.

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

Új pénzűgyigazgató. A kormányzó a pénz
ügyminiszter előterjesztésére Elek Lajös pénz
ügyi tanácsost, aki eddig a gyulai pénzügy
igazgatóság ideiglenes vezetésével volt meg
bízva, a miniszteri tanácsosi cim egyidejű 
adományozásával a gyulai pénzügyigazgató
ság vezetésével bízta meg.

Megoperálták Dauda Mihály községi birót 

Dauda Mihály községünk köztiszteletben 
álló bírája szabadságra ment. Tudomásunkra 
jutott, hogy szabadságát súlyos betegsége 
miatt kezdte meg. A napokban műtétet haj
tottak rajta végre s azóta állapotában jelen
tékeny javulás állolt be.

vagyok, mint hat év előtt, vagy 12 év előtt.
— Egyszóval rendes ember és példás 

adófizető polgár. :Az én pályám, hiába szid
ják, nem az utolsó. Ajánlanám neked is Ok
tóber. Hogy ne küszködjél 80 évig a pálya- 
választás nehézségeivel.

De a báró ezúttal sem maradt adósom.
— Édes fiam I" A szépirodalomból eb

ben a csonka országban ezután sem fogsz 
megélni. Annál kevésbbé, mert nem vagy 
sem Maeterlink, sem D’Arinunzió, sem Her- 
czeg Ferenc. A hirlapirás pedig halálra van 
ítélve. A Keyslone-ügynökségek 8—10 éven 
belül behálózzák a világot, Newyorktól Jász- 
balhásig. Az ügynökség fotóműtermeinek fo
tográfusa mindenüvé, ahol csak történik, 
vagy történhet valami, ami csak az embere
ket érdekli, magával viszi rövidhullámon 
működő kézi telefoto-készülékét és egy kis 
laboratóriumi felszerelést. Az expozíció meg
történte után beborítja magát egy sötét taka
róval és ott nyomban előhívja a képet, s 
annak első másolatát rövidhullámon leadja 
Párisnak, vagy akár Debrecennek. Az illető 
központi iroda 3—4 perc alatt az összes 
párisi, debreceni stb. lapok részére annyi le- 
vonatot, vagy nagyítást készit. amennyit csak 
akarsz. A kép alá azután csak egy pár sza
vas magyarázó szöveg kell. Te pedig a jégre 
teheted a színes helyszíni tudósításaidat és 
riporteri fantáziádat Sőt még csak a saját

Az Árvaház gondnoka. Az ev.egyházköz- 
ség presbitériuma az Árvaház gondnokává 
Újabb három évre Krón Ferenc ev. lelkészt 
választotta meg.

Szentetornya új ev. lelkésze. A szente- 
tornyai ev. egyház vasárnap tartott közgyű
lésén meghívás útján lelkészévé választotta 
Ruttkay Miklán Géza mezőhegyesi lelkészt.

Csizmadia András ünneplése. Ismeretes, 
hogy a kormányzó a földművelésügyi minisz
ter előterjesztésére a mezőgazdaság terén ki
fejtett érdemeiért Csizmadia András orosházi 
országgyűlési képviselőnek a gazdasági fő
tanácsosi címet adományozta. A kitüntetés
ről szóló okiratot Fáy István. dr főispán 
szombaton délután adta át a község képvi
selőtestületének, Gyopároson tartott díszköz

gyűlésén. .

Vármegyei közigazgatási bizottsági Olés. 

Fáy István dr főispán Békés vármegye köz- 
igazgatási bizottságának ülését augusztus
9-ére hívta össze. Az utána tartani szokott 
kisgyűlés megtartása elmarad, mert a múlt 
hóban tartott rendkívüli közgyűlés előtt tar
tott ülésen az ügyek legnagyobb részét már 
letárgyalták.

Országzászlót avat és Kiskun-Napot ren

dez Félegyháza. A város hazafias közönségé
nek áldozatkészségéből Kiskunfélegyháza 
szeptember 2-án avatja fel a helyi ország
zászlót. Ezalkalomból a város idegenforgalmi 
bizottsága hatalmas programú, úgynevezett 
Kiskun-Napot rendez, amelyen nagyszabású 
mezőgazdasági, ipari és asszony művészeti 
kiállítás keretében mutatja be a Kiskunság 
összes értékeit. Petőfi és Móra Ferenc városa 
a Kiskun Nap alkalmából csinos kiállítású 
propaganda, füzetet adott' ki, ami "praktikus 
összeállításban ismerteti a város fejlődését, 
múltját, jelenét és szép képekben illusztrálja 
a város összes nevezetességeit.

A csabacsűdi ág. hitv. ev. egyházközség
augusztus hó 12-én, vasárnap délelőtt tartja 
közgyűlését. Ezúton is meghívja az érdekelteke t

kedves feleséged őnagysága előtt sem sze
rezhetsz nimbuszt idejemúlt divattudósitása- 
iddal, mert ő már egy óra múlva lekopiroz- 
hatja magának azt a szenzációs estélyi ruhát, 
amelyikben a versaillesi garden-partin a di
vatművésznő mégjelent...

Erre a nagy ráolvasásra megállottam 
és meglöröltem a homlokomat.

— Szép, szép — mosolyogtam. Ámbá
tor túlozol egy kicsit. De elvégre nem lehet 
mindenki hivatalnok, vagy kafona, vagy ke
reskedelmi utazó, vagy kalandor, — pardon I 
ezt a szó nemesebb értelmében mondom I
— vagy mi a méndörgős ménkű is vagy te 
vollaképen Októberi? — fakadtam ki végül, 
hogy vereségemet leplezzem.

Pedig az igazi vereség csak ezután kö
vetkezett.

Október szelíd elnézéssel a váltamra 

tette a kezét.
— Édes fiam! Én nem vagyok sem

hivatalnok, sem katona, sem kereskedelmi 
utazó, sem kalandor. Ellenben ügyvédi iro
dám van Budapesten. Csodálom, hogy a Ko- 
vácsy örökösök perében, a Kúria legújabb 
döntvénye kapcsán nem találkoztál a ne
vemmel. És mellesleg van egy kis erdőki
termelő vállalatom is a Bükkben. Ha meg
buksz, mint hírlapíró, bármelyik helyen szí
vesen alkalmazlak. De a fantáziádat: azt 
jégre teheted. (Folyt, köv.)



Ahol a bort kilóra mérik
Balatonmenti emberek« akik még nem 

furödtek a Balatonban

E s t i  s z o n e t t
Esténként, ha lelassította 

r Szívem verését már a béke,
Lelkem lesz a csend hintaszéke,
S minden falevél színes kotta.

A vágy, á titok és a bánatf 
Az éjfél rejtelmes triója 
Át álmok útját rójat rója,
S minden ablaknál muzsikálnak.

Az alvó bimbó egyet ásít,
. S filigrán fehér rolettáit 

Kinyitja erre a zenére.

Egy édes szőke lány is hallja,
: S az álmom altatópatakja 
Cseppenként ömlik a szivére.

E s t i  k é p
• '■ Az éjfél fekete szurok;

Fent ezüstkanna permetez:
A fákra holdsugár csurog.

Millió csillag integet;
Álomképek gyülnak ki fent:
Most festi Isten az eget.

Ecsetje: álom; színe: kék,
S míg fest, az erdőn szél dalol 
És álmodnak az őzikék.

Ifj. ZERINVÁRY SZILÁRD

A körzeti forgalmiadó-hivatal kiküldötte 

Szaryason. Az orosházai köizeti forgalmiadó- 
hivatal kiküldötte folyó hó 13-án délelőtt 7 
órától fpgadja a bércséplőket keresetük el-' 
számolása végett. Elszámolásuk alkalmával 
yigvék magukkal mázsálási könyveiket.

Kitűnő szórakozásnak Ígérkezik a szombat 
Mti Erzsébet-ligeti Diákmulatság.

.Tésztaárukat csak csomagolva lehet for

galomba hozni. A kereskedelemügyi miniszter 
rendelete alapján azoknál a tésztaáruknál, 
-amelyeket a készítő (tésztagyár) a közvetlen 
fogyasztók részére .eladás céljából csoma- 
goltan hoz forgalomba, az áru tiszta súlyát 
a burkolaton meg kell jelölni. Ez ellen vétők 
kihágást követnek el és büntetetnek.

Leszállították a marhasó árát. A pénz
ügyminiszter leszállította métermázsánként 2 

pengővel a marhasó árát.

Zár alá helyezték a békéscsabai sertés

piacot A csabai polgármester a város terü
letén fellépett sertéspestis miatt a sertéspiac 
zár alá helyezését rendelte el. A rendelet sze
rint a város bel* és külterületéről sertéseket 
engedély nélkül kivinni tilos.

Szüreti bál. Szarvas nagyközség faiskolai 
munkásainak egyrésze nagyszabású szüreti 
táncmulatságot rendez szeptember 1-én, az 
.£zzsébet*ligeti pavillonban. Belépődíj 80 f, 
kísérők nem fizetnek.

Az egész megyében pusztjt a sertéspestis. 
Békés vármegye egyes községeiben nagy
mértékben lépett fel a sertéspestis és nagy 
pusztítást visz végbe a vármegye gazda
közönségének sertésállományában. Egymás
lilán hullanak el a sertések s vannak olyan 
községek, ahol minden második házban el
pusztult .néhány állat. A vármegye állat
orvosi hivatalához beérkezett jelentések sze
rint a sertéspestis betegség mindjobban 
teljed, de nemcsak a vármegyében, hanem 
a szomszédos vármegyékben is. Feltűnően 
nagy számban pusztulnak az állatok a 
szarvasi, -gyulai, orosházi és szeghalmi járá
sókban. A hatóságok zárlatot rendeltek el 
egyes községekben.

Badacsonytomaj, augusztus hó.
Idős, jólelkű háziasszonyunk, a sajátos 

zalai dialektusban beszélgető özvegy Koncné 
nem győz eleget csodálkozni azon, hogyan 
lehet már korán reggel útrakelni és sorra 
látogatni a vidéket, mert hát ő már hatvan 
éves is elmúlott, de Kékkúton se volt, pedig 
az csak vagy tizenöt kilométerre van ide, a 
Kisőrs-hegyen túl, áma savanyú-vize nagyon 
„gyógyos" — mint mondja — és már neki 
a körorvos is ajánlotta.

Az meg éppen furcsa előtte, hogy ami
kor csomagostul-gyerekestül fáradtan haza
érkezünk turistáskodásunkból, bebarangolva 
Szigligetet, vagy a Csobánc tetejét, akkor 
meg egyenest a Balatonba rohanunk, ami 
alig kétszáz méterre van ide és ott „lubic
kolunk", meg „hancározunk" a gyerekekkel. 
Mert ő bizony még sohase „ferödött" a nagy 
tóban, pedig itt élte le életét, mint sokezren 
a Balaton mellett és Tapolcán túl még nem 
volt. Ott is csak kétszer: egyszer a „piharcon“ 
lánykorában, egyszer meg a törvénybe.

*

A világhírű Badacsony aljában fekszik 
Badacsonytomaj. A kis ház. ahol lakunk, 
kéményének tetején gólyafészek van, két 
öreg és két fiatal gólyamadáral. A nemrég 
épült kéttornyú bazalttemplom mellett — mely
nek újszerűsége és belső egyszerűsége a 
protestáns templomokra emlékeztet — ez a 
gólyafészek a falu legnagyobb érdekessége. 
Az utcán állandóan kattognak az arrasétáló 
nyaralók és turisták fényképezőgépei. A gó
lyák pedig hátrado*bált fejekkel, hangos ke- 
lepeiésekkél köszönik meg a figyelmet. Ér
deklődő pedig akad elég. Ha nem magyar, 
akkor német, olasz, osztrák, sőt sok angol 
és francia is akad. Állandóan bújják a köl- 
. tőktől annyiszor és oly szépen megénekelt 
hegyeket, várromokat, a romantikus erdőket 
és az ezer-szint ontó Balaton partjait. Idegen
szó hangzik mindenütt: a strandon, az uta
kon, hegyeken, erdőkben. Úgylátszik, az ide
genek jobban szeretik és megbecsülik szép
séges tavunkat, a Balatont, mint m i: ma
gyarok. l

*

Egyik este vendégeink jöttek. Hogy be* 
szélgetésünk kedvesebb legyen, borért men
tem át a közeli kimérésbe. Mert a hegy levét 
itt minden második házban árulják, a hegy 
oldalán pedig minden pincében. Sőt az iro
dalmi emlékű Kisfaludy-ház is borkimérés 
lett, ahol egy élelmes nagybirtokos áruitatja 
badacsonyi különlegességeit. A bor nem drága. 
50—100 fillér literje és hogy jó, azt nemcsak 
az ize igazolja, hanem a Badacsony tetejé
ről naponta leözönlő sokszáz kiránduló kedve 
is, akik hangos, beszéddel, dalolással, ara
nyos jókedvvel igyekeznek a vasúti- és hajó
állomás felé.

Mint fentebb irtam, átmentem én is egy 
kimérésbe. Az üveg megtöltése után megle-
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petten tapasztaltam, hogy a kimérő a telt 
üveget mérlegre teszi és leméri. Egy kiló bor 
egyenlő egy literrel, — mondja — igy köny- 
nyebb megmérni és nem is csorog el oly 
könnyen. Otthon azután poharazgatás köz
ben megállapítottuk, hogy a badacsonyi bor 
badacsonyi még akkor is. ha kilóra mérik.

*

Ha az ember kiáll az udvarra, belelát 
a Badacsony bazaltbányáinak legmélyébe. 
Ha pedig kilép a faluból, ott meg a zalai 
hegyek tündéri koszorúja fogadja. Jobbra a 
kettős-dombtetejű Kisőrs, azután a Tóti, Gu- 
lács, Szentgyörgy, Csobánc. Ha pedig fel
kapaszkodunk a váromladékos Csobáncra, 
onnan Szigliget, Sümeg, Rezi, Tátika csúcsai 
mögül idekéklenek a Somló, Sághegy,. az 
Agártető, sőt a Balatonvidék legmagasabb 
csúcsa, a 601 méter magas Kab-hegy is. Bár
mely hegytetőről gyönyörű a kilátás a Bala
tonra is. A fonyódi duplahegy kedvessége 
mellett pazar látvány lenézni a színét folyton 
változtató magyar tengerre, melynek panorá
máját vitorlások, csónakok, itt-ott felfüstölgő 
gőzhajók festik alá. A megérdemelt propa
ganda hiányában nagyon sók magyár .még 
nem ismeri a Balatont, de aki megismeri, az 
meg is szereti. Mert a Balatont és festői kör
nyékét csak szeretni* csak imádni lehet és 
aki egyszer végigtekintett valamely hegytető
ről az ezerszinű tájon és aki csak egyszer is 
megfürdött a tó simogató habjaiban, az örökké 
megszerette és mindig visszavágyik csodás 
tájainak bűvkörébe.

Orosz Iván.

Ha Szent István-kor Pestre utazik jusson 
eszébe, hogy úgy a Keleti, mint a Nyugati
pályaudvartól 5 perc alatt az ország legfor
galmasabb uccájába a Király-uccába, ahol 
300 különféle szakmájú üzlet dúsan felsze
relt, legújabb árukészlettel, ezernél több, 
szebbnél-szebb kirakattal áll a vásárlók ren
delkezésére. Köztudomású, hogy a Király- 
uccai üzletekben mindent,- amire szükség 
lehet, a LEGJOBBAN és LEGOLCSÓBBAN 
LEHET VÁSÁROLNI. Mindenkit meglep a 
HALLATLAN OLCSÓSÁG I A kiszolgálás 
pedig egyéni és figyelmes, mert maguk a tu
lajdonosok és főnökök ügyelnek fel szemé
lyesen mindenre I
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Augusztus 15-én lesz megtartva 
a Holt-Körös távúszó bajnoki verseny

■V

A Szarvvsi Levente-egyesület Uszószak-

Hol kezdjük ?
Ég a vágytól minden gazda, hogy adós 

ságaitól szabaduljon, hogy ismét jövedelme
zően gazdálkodjon. A búza jobb ára indo
kolja. hogy ismét a búzán legyen a termelés 
hangsúlya, hogy többet termeljünk belőle 
ugyanazon a területen.

De hol kezdjük ? Több istállótrágyával ? 
Ehhez több haszonállat kellene. Ez viszont 
több takarmányt igényel. S honnan vegyük 
ezt, különösen az ezévi szárazság után ? így 
tehát nem boldogulunk.

Helyes talajműveléssel fokozzuk a ter
mést. de csak ideig-óréig. Több terméssel 
több táplálóanyagot veszünk ki a talajból, 
ha pedig ezt nem pótoljuk, talajunk elsze
gényedik.

Mi tehát a megoldás? A műtrágya nem 
drága, könnyen beleilleszthető a termelés 
rendjébe. Gyorsan és busásan fizeti vissza 
áz érte kiadott pénzt, amellett a növények 
minőségét javítja s igy az értékesítésüket is 
megkönnyíti. Ha nemcsak a szemesek alá 
adunk szuperfeszfátot, hanem a takarmány- 
növények alá is s jó vetőmagot feltételezve, 
a gazda rövid idő alatt gazdaságát virágzó 
jólétre hozhatja. Szuperfoszfáttal kezdjük I

A grafológia csodája
Az ember voltaképpen sötétben botor

kál és helytelen utakra téved. Ezért vannak 
pályatévesztettek, boldogtalanok, csalódottak, 
s ezért fordulnak élő veszteségek és lelki 
háborúságok. Voltaképén az ember nem 
ismeri önmagát, tehetségeit, lelkivilágát és 
azokat a tereket, ahol biztosabban boldo
gulhat.

Máról-holnapra minden megfordulhat, 
ön lehet gazdag és előkelő, vagy kenyere 
után futó szegény, holnap lebukhat a mélybe, 
vagy pénzhegyeken ülhet. Nem humbugos 
jóslások, vagy babonás misztikumok nyúj
tanak segítséget önmaga megismerésére, 
hanem egy igen komoly és értékes tudomány: 
a grafológia. Üzlet, vállalkozás, szerelem, 
házasság, munka, tehetségi ágak stb. mind
azok, amelyeknél a grafológia az ön életébe 
beleszólhat és tanácsot adhat. Eddig — kü
lönösen külföldi államokban — úgyszólván 
csak a kiváltságosaknak jutott a grafológiai 
megállapítások által vett útmutatások és ta
nácsok fölhasználása.

Zsombok Zoltán a rádióból is ismert 
iró, grafológus az egyén írása és egyéb adatai 
alapján, lapunk olvasói részére analíziseket 
készít, ha az alanti szelvényt kitöltve be
küldik. Ez az akció nem üzleti jellegű, mert 
az író a kidolgozás honoráriumát elengedi, s 
csupán a hirdetés és a megválaszolás, költ
ségeire kér 60 fillér bélyegösszeget. Minden 
olvasó jelentkezhet, akit pedig személyi ki
dolgozások nem érdekelnek, az bárki másnak 
pársoros írását és korának megjelölését küld
heti be. A levelek igy cimzendők: „Szarvasi 
Közlöny szerkesztősége, Szarvas, I., Horthy 
Miklós út 9. sz. Grafológia. **

G R A F O L Ó G I A I  U T A L V Á N Y

Név:............................................................

Cim : ....... !....... ...........................................

Családi állapota: .......................Testi hiba:

Született: ....... év ..................... hó.....n.

osztálya, mint a MUSz tagja ezévben is 
megrendezi a 7.500'méter távolságú Holt- 
Körös bajnoki távúszóversenyét. Az úszó
verseny augusztus 15-én lesz az alábbi 
versenykiírás szerint :

Távolság: 7.500 méter. A békésszent- 
andrási hid és a szarvasi Dr Melis-strand 
között.

Start: délután 2 órakor a békésszent- 
andrási hídnál.

Nevezési dij személyenként 2 pengő.
A benevezett úszók augusztus 15-én 

délután egy és félkettő óra között jelentkez
zenek a start helyén, a versenyrendezőségnél.

Mentőkről a rendezőegyesület gondos
kodik. Minden helybeli versenyző köteles 
azonban saját csónakkiséretéről gondoskodni. 
A vidéki versenyzők csónakkiséretét a ren
dezőség látja el s a vidéki versenyzőket a

Az ember tragédiója szegedi Dóm-téri 
előadása kivételes élményt jelentő művészi 
esemény. Az első három előadáson több mint 
tizenötezer néző gyönyörködött á páratlanul 
álló művészi produkcióban, a felejthetetlen 
fényhatásokban, a 'szegedi harangok nagy
szerű játékában, a mozgalmas tömegjelene
tekben és az emberiség tragédiáját végigkí
sérő megrázó szépségű orgona játékban.

Szegsd hatóságéi, Baranyi Tibor főispán
nal az élén és a szabadtéri játékok vezető
sége nagyarányú előkészületeket tett a csü
törtöki rendkivüli előadásra. Csütörtökön ér
kezett Szegedre repülőgépen Schuschnigg

Összeírják a gazdák vetőmagszükségletét. 

Fáy István dr főispán hivatalában hosszas 
tanácskozás folyt a' gázdák vetőmagszükség
letéről. Az értekezleten megállapodtak abban, 
hogy járásonként a szükségletnek megfelelően 
és az elszenvedett aszály károsokra való te
kintettel felosztják a rendelkezésre álló búza
vetőmag mennyiséget, amelyre az ottani 
gazdáknak szüksége van. A községeknek a 
szükségletei augusztus 15-ig legkésőbb be 
kell jelentenie és azoknak a névsorát is be
csatolni, akik jogosultak a búza vetőmagot 
igénybe venni. Ez a vármegyei bizottság 
azután felülvizsgálja a beérkezett igénylése
ket és döntését azonnal meghozza, márcsak 
azért is, hogy a vetőmag szétosztása mielőbb 
megtörténhessen.

start színhelyére is elszállítja, amennyiben 
legkésőbben augusztus 15-én délután 1 óráig 
a Dr Melis-strandon e célból jelentkeznek.

Nevezési határidő: 1934. évi augusztus 
hó 14. napjának déli 12 órájáig a Szarvasi 
Levente-egyesületnél (Községháza).

A verseny a MUSz szabályai szerint 
lesz megrendezve s azon a MUSz déli kerü
letének leigazolt úszói s éttől függetlenül 
a S za rv as i  Levente-egyesület bármely 
oktatója, segédoktatója és leventéje is indul
hat, akinek nevezését a Levente-egyesület 
elfogadja.

A verseny bármilyen idő esetén meg lesz 
tartva.

Dijazás: I. d ij: Aranyozott .nagy ezüst
érem, bajnoki szalaggal és tiszteletdij. II. dij: 
Nagy ezüstérem, tiszteletdij. III. dij: Nagy 
ezüstérem. IV. dij: Nagy bronzérem. V. dij: 
Nagy bronzérem.

osztrák kancellár és ebből az alkalomból 
rendkivüli előadást rendeztek Az embejr tra
gédiájából. Bánffy Miklós gróf. a szabadtéri 
játékok főrendezőjé a rendkivüli előadás al
kalmából csütörtökön külön főpróbát tartatott 
és erre az alkalomra átalakították a Dóm-tér 
hatalmas nézőterét is. Díszpáholyt emeltek 
az osztrák kancellárnak, akit a város és a 
szabadtéri játékok vezetősége ünnepélyes'ke
retek között fogadott.

Vasúti és hajózási kedvezménnyel lehet 
Szegedre utazni. A kedvezmény-augusztus 
7-től 16-ig érvényes.

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

Értékes találmány. Mindenki tudja, hogy 
mily megbízható szer az Aspirin fejfájásnál, 
meghűlés-, rheuma- és mindennemű eredetű 
fájdalmak ellen. Számos utánzata van, me
lyek azonban részben csekélyebb hatásúak, 
sokszor pedig kellemetlen mellékhatásokat 
fejtenek ki. Az Aspirin-tabletták valódiságát 
az eredeti csomagoláson és a tablettákon 
látható Bayer-keresztről ismerhetjük fel:

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

Használt tankönyveket
legmagasabb áron vesz, illetve becserél 

NAGY SÁNDOR könyvkereskedő 
(a Gimnázium közelében.)

ankönyveket már most
jegyeztessen el«1

Világraszóló művészi esemény „Az ember tragédiája"
szegedi előadása



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.

Öngyilkossági szándékkal a Körösbe vetette 
jnagát a hídról egy fiatalember. Pénteken dél
előtt 11 óra tájban a piacról Békésszent- 
andrasra kocsin haladók egy idegesen sétáló 
fiatalemberre lettek figyelmesek, aki pár perc 
múlva fellépve a hid peremére a Körösbe 
"vetette magát. A lovakról leszedett kötelekkel 
siettek segítségére s sikerült kimenteniök. A 
17 éves fiatalember az öngyilkosságot afe
letti elkeseredésében kísérelte meg,hogy apja 
visszaküldte volt gazdájához.

ASzUTE rendezésében auguszt. 
12-én a Melis-strandon városközi 
űszóverseny és vizipólómérközés 
Kunszentmárton és Szarvas városok 
között.

Emeletes palotát épitenek Békéscsabán az 
OTI kerületi pénztára részére. Megírtuk, hogy 
a miniszter az OTI kerületi pénztárát áthe
lyezte Gyuláról Békéscsabára. Értesülésünk 
szerint a miniszter már arról is döntött, hogy 
milyen épületben nyer elhelyezést a csabai 
kerületi pénztár. A miniszter elgondolása az, 
hogy a várostól kér az OTI számára köz- 
.ponti fekvésű telket és ezen épitenek fel egy 
egyemeletes, minden tekintetben megfelelő 
épületet. A jelenlegi kirendeltség Luther uccai 
.székházát vagy eladják, vagy bérbeadják, 
mert az nem felel meg a célnak. Elesik az 
a terv is, hogy a Békéscsaba város tulajdo
nát képező egyik Andrássy úti házal alakí
tanák át az OTI részére átengedvea szükséges 
telket. Az áthelyezés értesüléseink szerint 
.szeptemberben már meg is történik.

Villanyszerelést és javitást vál
lal BAKOS.

Váltóilleték bélyegeket hoztak
A pénzügyminiszter új rendeletben szabáfi 
lyozta a váltóillelékek kérdését. A rendelét] 
szerint a váltóilleték lerovása céljára 1936/  
■-évi augusztus l. napjától kezdve 12, 24, 36, 
48 és 60 filléres, P. 1 20, P 2'40, P 6 és P 
12-ős címletekkel külön bélyegek — váltóil
letékbélyegek — kerültek forgalomba. Ettől 
-az időtől kezdve váltóilleték lerovásként való 
felragasztás céljára a magánváltó űrlapon, 
valamint kiegészitésképen a kincstári űrlapon 
csupán váltóilleték bélyegeket lehet érvénye
sen használni.
w w w w w w w w w w w w w w w w w

Itt járt 
a gödöllői csodaszarvas...

. . .  A zsilip gátján járóknak a sűrű füzesből üde 
kis nemzeti zászló integet a nyári szellőben: „ide 
jertek, itt titkokat árulok el nektek". S amint a rejtelmes, 
kanyargó ösvényen, az árkokon keresztül cserkészfiúk 
-által vájt lépcsőkön előre jutunk, elébünk tárul a titok: 
egy sürgő-forgó cserkésztábor, a vadregényes füzesben 
el-eltűnő sátraival. Itt táborozik Korim Kálmán cserkész- 
parancsnok vezetésével a gimnázium 180. „Kárpáti- 
csapata. A látogatónak olyan megnyugtatóan felemelő 
látvány ez a lázasan tevékeny és mégis békés, harmo
nikus külön kis világ. Talán nem is jutna eszünkbe 
megkérdezni azt, hogy miért is jönnek ki a cserkészek 
táborozni, ha ők maguk nem adnák meg kérdezés 
nélkül a választ. Mi annyira természetesnek találtuk, 
hogy nzt a helyet, ahol az odaadó munka és a sziv- 
bőljövő nemes szórakozás ilyen békés világot teremt, 
szívesen keresik a megfáradt emberek és a szebb jövőre 
készülő nemzedék. Mert iskola — a jövő iskolája — 
a tábor, minden eddigi iskolánál kedvesebb" és alkal
masabb a testben és lélekben tiszta, erős nemzedék 
felnevelésére.

Az igaz hazaszeretet gyújtó tüze a tábortűz, 
melynek tanítását és ezer év távlatáról hangzó üzenetét 
a cserkészfiúk tolmácsolásán keresztül szivbemarkolóan 
megértettük:

ne feledjétek azt. hogy a hazáért — amióta van 
s ameddig csak lesz — mindig harcolnotok krlll

ne feledjétek, hogy körülöttünk rablók és farkasok 
ólálkodnak, akik hq nem vigyáztok, az éj sötétjében 
megrabolnak, ha nem vigyáztok, éppen ezért, ha a 
nap leáldozott, sohasem fe’c-jtsetek el őrtüzet gyújtani 
s a tűz adja át fényéi á napnak, a nap ismét az 
őrtűznek; 1

amelyik napo \ megfeledkeztek magyarságtok 
felett virrasztani, azon nap végleg összecsapnak felet
tünk az idegen ’iépek hullámai és elmerülünk az idő 
tengerében

. . . szól sisteregve a zsarátnokok közül az üze
net s amig tágranyilt szemmel bámulunk a tüzbe, meg
jelenik a bevilágított füzesben ragyogó agancsaival, 
fénylő szemeivel a csodaszarvas s aztán eliramodik. 
Viszi az üzenetet a csonkahazában szerte, nyíltan s 
az élszokitott részeken titokban lobogó tüzekhez, hogv 
itt virrasztanak még. L. J.

S Z I N H A Z

Még két hétig marad Deák társulata?
Szarvason /

Lapunk olvasói, ha figyelemmel kisérték 
\ színházi rovatunkat bizonyos tartózkodó ma
gatartást észlelhettek az itt időző társulat 
szereplésével szemben. Azok a kommentárok, 
amelyek esetenként megjelentek csak azért 
láthattak napvilágot, mert akkor még nem 
volt tiszta képünk az együttes munkájáról.

Ma már nyíltan, ószintén kinyilváníthat
juk véleményünket, az elmúlt három hét alatt 
lepergett előadások alapján. A társulat nem 
felel meg teljes mértékben á szarvasi műél
vező közönség igényelnék, mert színházláto
gató közönségünk az évente hosszabbideig 
itt időző színtársulattól elvárja, hogy az kifo
gástalan operettegyüttes is legyen. Az idei 
együttesben pedig egyetlen jó énekes, aki az 
operettekben a bonvivári és énekesprima
donna szerepeket élvezhetően adná vissza, 
nincs. Tehát megállapíthatjuk, hogy az ittar- 
tózkodó együttes operettek előadása alkal
mával nem nyújt valódi műélvezetet.

Szarvas közönségének igényeit teljes 
mértékben még az sem elégíti ki, hogy a 
társulat két alkalommal lehozatja Szedő 
Miklós operaénekest, — akinek tudása előtt 
meghajlunk — mert ez csak röpke műélve
zetet nyújt s nem felejteti el velünk a napon
ként visszatérő színtelen opereltelőadásokat.

A prózai darabok előadásait is figye
lemmel kisértük s ezek ellen semmi kifogá
sunk, sőt egyes prózai színészekről elisme
réssel is nyilatkoztunk. Egy azonban mégis. 
Prózai darabokat mi a városunkat évenként 
többizben meglátogató kitűnő prózai együt
tesek előadásaiban szoktuk élvezni.

H E T I  M Ű S O R :

Pénteken : Bolondóra, burleszk operett.
Szombaton : Ördöglovas, táncos operett.
Vasárnap: délután Kék lámpás,este Ördög- 

lovas, táncosoperettek.
Hétfőn: Öméltósága sofőrje, zenés vígjáték. 
Kedden : Egy csók és más semmi, komédia.

Törlik a telekkönyvböl a 25 pengőnél ki- 
sebb terheket A törvénykezés egyszerűsítésé
ről szóló törvény felhatalmazta az igazság
ügyi minisztert, hogy a telekkönyvben az 
1914. január elseje előtt bejegyzett teher
tételek törlését rendelettel szabályozza. E 
felhatalmazással élve az igazságügyminiszter,

most elrendelte, hogy azokat az 1914. év 
előtti - kezdődőhatállyal a telekkönyvbe be
jegyzett és átértékelés alá nem eső, vagy 
nem valósággal aranyban, aranyértékben, 
vagy egyébként értékálló módon kielégítendő 
követeléseket, amelyeknek tőkeösszege pengő
értékre átszámítva a 25 pengőt nem haladja 
meg, a telekkönyvben hivatalból töröljék. 
Megjegyzendő, hogy újabban a 25 pengőt 
meg nem haladó követelés erejéig jelzálogot 
a telekkönyvbe már be sem lehet jegyezni.

Hölgyeim, Uram! ne feledjék 
el, hogy folyó hó 11-én diákmulat
ság lesz!

Felvétel a Márta Diákotthonba. A buda
pesti IX., Liliom ucca 13. szám alatti Márta 
Mater Diákotthonban megüresedett helyekie, 
az 1934—35. tanévre szóló felvételi kérvé
nyek augusztus 25-ig beadhatók. Pályázhat
nak oly szegénysorsú, példás viseletű és jó 
*előmenetelű egyetemi és főiskolai hallgatók, 
kik tanulmányaikat Budapesten végzik. A 
szobák 2—6 személyesek. A város közepén 
az egyetemhez közel fekvő szép kertes Ott
honban, hol külön tanuló, társalgó és fogadó 
szoba, fürdő, zuhanyozó, fűtés és gázrezsó- 
használat, tornaszer és telefon szolgálják a 
hallgatók kényelmét: A BENTLAKÁS DÍJ
TALAN. Bővebb felvilágosítást készséggel 
nyújt postán is (bélyeges válaszboríték mel
lékelendő) az Otthon háznagya reggel 8 és 
9 óra között.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Rothstein Fábián leánya Zsu
zsanna, Maglóczki János fia András, Kraj- 
csovics János leánya Mária-Ilona, Pusztai 
Mihály fia Ferenc, Fleischer Jenő leánya 
Katalin, Krajcsi János fia Pál, Molcsan János 
leánya Erzsébet, Kovács József leánya Ilona, 
Augusztinyi Mátyás leánya Mária, Maczalák 
János fia Pál, Gyekiczki János leánya Mária, 
Frkan István leánya Mária, Unatyinszki János 
fia János, Dr Készt Béla fia Péter.

Házasságot kötöttek: Plentri János Tra- 
bach Zsuzsannával. Burka Lajos Medvegy 
Erzsébettel, Palov János Roszik Máriával, 
Kiszely Mihály Kolenicska Máriával.

Elhaltak: Kozsuch György 3 hónapos, 
Velki Pál 83 éves, Makan Pál 21 éves, Kon- 
dacs Judit 7 napos, özv. Lestyan Goda Já
nosné 62 éves, Litauszki Erzsébet 26 éves, 
Rafaj Anna 13 napos, Medvegy Pál 10 hó
napos, özv. Nagy Gáspárné 75 éves, özv. 
Szrnka Jánosné 76 éves.
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NAGY
akar venni, kéréséé fel

vt és papirkereskedőt! O
Minden ütő után a szezon végéig garanciát Vállalok.

l̂ $%zmén$$ vasúti igaiíMányok. Egedre 
4 ̂ Mau f̂cn-hét‘,-rfe 50sK&ziélékbs kedtö&tnény, 
p ő t v ^  érvénes augusátö 4-től i j  W.ára 
2 $en&í). Miskolcra a „Nfrákolci-hM“-Ve 50 
&&iallK$s kedviEátmeriy, igáíblvóny éiVényes

14-igr. ÜA 1*20 pétt&'Ó. Az
igazolványok, kaphatók Ándenjnanriál, aki 
szívesen ad felvilágosítást az érdeklődőknek.

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................—’----- 15'50
Tengeri . . . .  9‘— — 9'30
Árpá .....................—‘----- 11'—
Zab .................- •-----.9-
Repce.................—'----- 20'—
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•fim 
cvM csosbeh

HATÁSÚM 
tCHPOUSOtfEK 

OLCSÓK.

Hirtie&sfetí a Siám éi Köztöttfr-béft !

Önnek Í§ szükségé Vád 
fegf jé

1  ^  jM,, ^  |

Nagy raktár uj és használt 
REM1NGTON. ROYAL.
ADLER, UNDERWÖOD
stb. világmárkád gépeikben, 
ön találni fog tetszésének 
és igényének megfelelőt. 
Tekintse meg, vaigy kérjen 

árajánlatot I

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

Apróhirdetés egy sző 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 
6 fillér. Legkisebb 'hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz : SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könwT és* pQpirkcreskedése, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖNi-akos Imre dohányórus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.
AJ UTOLSÓ ÍVTIZEO EÚSMERT t i  VCZCTO PCRMCtCZO SZEBQ

favÚCOinUMC A ftuauM H A rt^F E )^^ 
t t  ÉMlUUlUHHSUSlUiM SZÓEKKEL MC KDOUZUSSUK A TM3I1

UKZTHAJftUl CLLOI
AMONIL

WrOTIDD« Vtn GCMAKTE£SfiEDCCsn(G6«ÍVTP«K O l»

NOSPRASEN v.orTUTOKIL r
Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a pértínetező kölcsöndijaval együtt 10 f.
Magasnyomású permetező kölcsönzés négy 

fák permetezésére.

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

beszerezhető:

KÓVÁCSIK PÁL üzletében.

Permetezőgépek kölcsön kaphatók.

ELŐFIZETŐINK SZOLGÁLATÁRA
tisztelettel feliajánljuk, hogy mindazoknak, 
akik a lapunkban közölt feltételekkel a 
Szarvasi Közlöny és a Tükör együttes ked- 
vézményés előfizetését tervbevették, kész
ségesen küldünk mutatványpéldányt e gyö
nyörű képes havi folyóiratból, hogy meg
ismerhessék és megkedvelhessék. A Tükör

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 előfizélési díjat — az előfizetési dij különbőzetét ......................... ;............... ősazegbeh

'Önöknek egyidejűleg beküldtem.

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

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

. Kiadó udvari lakás. Érdeklődni lehet III. kér. 
170. szám alalt.

• Szeptember 1-től lakás bérbe, esetleg ki
szolgálásért kiadó.; Érdeklődni lehet I. kér. 
28. szám alatt.

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

• Főutcán III.. 213. számú ház eladó. Ér
deklődni leh.et 111., J56. szám alatji üzletben.

■ IV.. 461. számú 'ház eladó és azonnalra 
beköltözhető.

mutatványpéldánya" iránti megkeresések la
punk kiadóhivatalába, vagy pedig közvetlenül 
a Tükör kiadóhivataiábs- (Budapest, IV., 
Egyetem-u. 4.) küldendők. Kérjük előfizető
inket, szíveskedjenek arra hivatkozni, hogy 
előfizetői a Szarvasi Közlönynek.

• Nafeyöbb lakást azonnali kivételre, vagy há
zat megvételre kérésék. Cim: Árméntesito 
Társulat.

• Helyszűke miatt eladó egy márkás Jós. 
Schnéider, Wien gyártmányú, acélmcchani- 
káju koncert-zongora. Ár és egyéb feltételek 
megtudhatók e lap kiadóhivatalábán.

• I., (Zöldpázsit) 662. sz. lakóház, amely 
újonnan épült, örök áron eladó, vagy bérbé 
kiadó, esetleg földért elcserélhető. Érdeklődők
III., 137. sz. alaft jelentkezhetnek.

• Lökés kiadó gyermektelen családnak, eset
leg mógános nőnék bútorozva is. Érdek
lődni lehej I., 381 szóin alatt.

• Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

' • Hármónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt.

. Méret után férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál. I. kerület. Arány János u. 169. sž.

P U B  L I K Á  C I Ó

Rózsáson a Sovány Mihály-féle földből 7 és fél hold 
föld bérbe kiadó. Jel. T. VIII. Gimnázium-soron Mravik 
Mihálynél.

Bakula Jánosnak 4 hold földje tanyával együtt eladó. 
Jel. T. 11. 219.

Gaál Györgynek érparti-szőlők alatt egy pótlékja 
eladó. Jel. T. V. 205. alatL 

Pribela Pálnak T. II. 289. szám alatti tanyáján kb. 
40 kocsi trágyája eladó.

Kákái legeltetőtársulat augusztus 15-én délután fél 
2-kor közgyűlést tart, melyre a tagokát ezúton is meghivja.

Roszik Mátyásnak egy vetőgépje és egy hasaskocája 
eladó. Jel. Csabacsűd.

Frecska Pál 1. 394. síz. háza eladó.
Lestyan Pálnak Balczó-halmi ugarokon 10 hold földje 

tanyával felebői kiadó. Jel. II. 563.
Kelcsi Jánosnak 10 hold földje tanyával az ugarokon 

harmadából, egy kocája fele malacért kiadó. Jel. 
Krakó 14.

Brlázs Jánosnak nádja van eladó. Jel. Hosszúsoron. 
Mucha Sámuel-féle föld tanyával együtt eladó. Jel. 

T. II. 133.
Uhljar Jánosnak ószénáskerti háza eladó. Jel. Ószé- 

náskert 600.
Mucha Jánosnak gyepszénája eladó. Jel. I. 423. 
Kasuba Lajosnak útemető alatt 3 boglya szénája 

eladó. Jel. kint.
Prejevara Jánosnak Kákán 6 hold szántója és Mán- 

gól-zugban 450 négyszögöl gyümölcsöse eladó. Jel. 
1. 230. sz. alatt.

Komlóvszki Andrásnénak Juhos-dűlőben 23 hold 
földje haszonbérbe kiadó és nagyobb mennyiségű bú
zaszalmája és törekje eladó. Jel. III. 149.

Csicsely Jánosnak 15 hold földje tanyával az endrődi 
út mellett feléből kiadó. Hatház és ótemető alatt pót
lékja eladók. Jel. 11. 284.

Gregus Mátyásnak 1 hold földje tanyával eladó. 
Jel. T. IV. 105.

Jahúrik Jánosnak csabacsüdi 4 hold földje és Hosszú
soron 1 tanyai lakása bérbe kiadó. Jel. T. IV. 503.

Melis Györgynek Maradék-dülőben 6 hold földje 
haszonbérbe, vagy feléből kiadó. Jel. III. 193.

Melis Pálnak örményzúgban Maconka-dülőben 12 
hold földje bérbeadó. Jel. Csabacsűdőn T. 86.

Kondacs Pálnak Csipkársoron 20 hold földje tanyá
val haszonbérbe vagy feléből kiadó. Jel. IV. 99.

Magyar Jánosnak ótémető és hatház alatti kender- 
földje sürgősen eladó. Jel. I. 510.
. Csonka Pálnak 1 és fél fertály földje eladó. Jel.
IV. 272.J"‘'íTí..... .. ....... ........ . - ■ ; i-


