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Törvénytárunk, a Gömbös kor-
mánynak nagyon érdemes kezdemé-
nyezése és sürgetése folytán, a napok-
ban egy uj törvénycikkel gazdagodott. 
A hadirokkantak és más hadigondo-
zottak ellátásáról szóló, valóban, az 
életnek készült törvénycikkel. 

Magam is hadirokkant voltam, 
Isten segítségével kigyógyultam, ép, 
egésszéges ember vagyok, tehát telje-
sen érdektelenül szólhatok erről a kér-
désről. 

Ha minden szeretetem a hadirok-
kantaké és általában a hadikárosul-
také is, nem téveszthetem szem elől 
azt, hogy nemcsak személyek és állam-
polgárok a károsultjai, a rokkantjai, 
az áldozatai a világháborúnak, hanem 
elsősorban, hadikárosult, hadirokkant 
maga a nemzet is. Hogy ez a törvény-
cikk ime életbeléphetett annak előfel-
tétele az volt, hogy a szinte ájult nem-
zet, magához térjen és bár nehéz vi-
szonyok között, mégis rendes nemzeti 
életet éljen. Éppen nem találom helyt-
állónak, például, azt a kifogást, ame-
lyet a törvénycikk megalkotása során 
hallottunk, hogy a magyar állam kö-
zel egy milliárd pengő beruházási ösz-
szeggel szemben a hadirokkantak ér-
dekében létesített intézményekre csak 
egy millió pengőt fordított. Összeha-
sonlítani csak egynemű dolgokat lehet. 
Az egyszer s mindenkorra szóló beru-
házások és az évről-évre visszatérő 
járadékok összege nem hasonlíthatók 
össze, lévén ezek egészen más termé-
szetű befektetések. Különben is, ha 
csak a kulturális és szociális célokra 
befektetett 226*5 millió pengőt veszem, 
már meg kell állapitanom, ez a 226*5 
millió pengő elsősorban a szociális 
segélyekre szorult háborús károsultak 
érdekét szolgálta. Nem lehet tehát 
meggondoltan azt mondani, hogy ez-
zel szemben a hadirokkanták intéz-
ményes ápolására csak egy millió 
pengőt használtak fel, mert a szociá-
lis és kulturális célokra fordított 226*5 
millió pengő az egész megrokkant 
nemzet érdekét és annak keretében, 
elsősorban a szociális támogatásra 
leginkább szoruló hadikárosultak érde-
keit is szolgálta; a hitelélei támoga-
tására fordított 73 millió, a mezőgaz-
dasági termelés és értékesítés előrnoz-

ditására beruházott 91 millió pengő 
szintén, ugyanezt elmondhatni még 
több, jelentős összegű tételről. Nem 
az tehát a tényállás, hogy 93 milliós 
beruházással szemben áll a hadirok-
kantak intézményes istápolására be-
ruházott egy millió pengő, hanem az, 
hogy az egész nemzet érdekében tör-
tént 931 millió pengős beruházás és 
az egész nemzet egyetemes érdekei-
nek keretében a hadikárosultak érde-
kében is és azon felül még "történt a 
háború károsultjai javára eleinte ki-
sebb összegben, végül pedig 19*5 mil-
lió pengős összegben külön segélydi-
jaknak kifizetése. 

Hangoztatják, némelyek, hogy 
mikor a sorozás, a harctérre vonulás 
történt, minő ígéretek hangzottak el a 
háború Jeendő károsultjai érdekében. 
Igaz, jól emlékezem, én is, hogy ígé-
retek tétettek, hogy földbirtokreform, 
földbirtokpolitika, pénzbeli segélyezés 
kereseti és munkaalkalmakhoz való 
juttatás révén gondoskodnak, majd a 
háború károsultjairól. De, aki tárgyi-
lagos akar lenni, bármennyire szívvel 
lélekkel akarja, velem együtt, felkarol-
ni a háború károsultjainak érdekét: 
annak meg kell azt is állapítania, hogy 
az igérettevő adós ma nincs meg. 
ígéretet a Kárpátok Övezte és magát 
az Adria tükrében megtekintő, ezer-
éves, nagy Magyarország tett, amely 
ma fel van négyelve, amelyből egy 
csonka roncs van itt és amelynek ép-
pé, naggyá, a háború előtti erőállomá-
nyának birtokába való visszahelyezé-
sére keli nekünk törekednünk, elsősor-

ban, mert ez ad lehetőséget arra is, 
hogy a háború károsultjainak megad-
juk — nemcsak Ígéretben — azt, amit 
megadni kötelesek vagyunk, hanem, 
hogy abba a helyzetbe is kerüljünk, 
pénzügyileg és gazdaságilag, hogy tet-
tekkel is leróhassuk hálánkat és ke-
gyeletünket velük szemben. 

Tévedne tehát, ugy etikai, mint 
jogelvi szempontból is, aki a kártérí-
tés jogszabályait akarná alkalmazni. 
A kártérítés jogintézményénél valaki 
vagy vétkesen, vagy vastag gondat-
lanságból okoz valakinek kárt és az 
e szándékos cselekménye vagy vastag 
gondatlansága, mulasztása révén más-
nak okozott kárt köteles megtéríteni; 
vagy pedig, ha veszélyes üzem birto-
kosa, akkor az úgynevezett objektív 
kártérítési felelősség alapján tartozik 
másnak kártérítéssel. 

Itt azonban az állam sem szán-
dékosan, sem vétkes gondatlansággal 
vagy vastag mulasztással okozott kár 
alapján, sem pedig, mint veszélyes 
üzem, objektív kártérítési felelősség 
alapján nem bírálható el. Mi védelmi 
háborút folytattunk, amikor tehát vé-
delmi háborúra kényszerültünk, kény-
telenségből védtük birtokállományun-
kat, az egyesnek és a nemzetnek bir-
tokállományait egyaránt. Csonkama-
gyarország azonban erejéhez mérten 
jogilag is, erkölcsileg is köteles felka-
rolni a háború károsultjait; e köteles-
ség teljesítése épen egyik leghatható-
sabb biztosítéka az ezeréves határok 
visszaszerzésében nélkülözhetetlen lel-
ki integritás megteremtésének. 

Magyartámogató csoport alakult 
az angol alsóházban 

Londonból jelentik: Az angol al-
sóház tagjainak szűkebb értekezletén 
parlamenti csoport alakítását határoz-
ták el Magyarország ügyeinek tanul-
mányozása és Magyarország támoga-
tása érdekében. A csoport elnöke 
Gower, titkára Llevellyn Jones képvi-

selő. Elhatározták azt is, hogy a cso-
port csak a parlamenti ülésszak be-
fejezése után lát munkához. 

A trianoni békeszerződés módo-
sítását célzó javaslatot tegnap ismét 
több képviselő aláirta és az aláírók 
száma 78-ra emelkedett. 
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Megkezdődött az aratás Békésmegyében 
• t 0 t *• 1 é< 1 T̂v • 1 . • Amint értesülünk, Békésvármegye 

területén több helyen megkezdődött a 
buza aratása. 

Az időjárástól függ az aratások 
további folytatása, ugyanis a nagyobb 
búzatábláknak csupán egyes részein 

Ara 10 fillér. 

ehetett eddig aratni. Ha az idő kellő-
képen felmelegszik, akkor néhány na-
pon belül az egész megyében meg-
kezdődik az aratás. A gazdák remé-
lik, hogy a megdőlt búzák ellenére 
is, jó termést takaríthatnak be. 
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Értekezlet a Polgári Körben 
Mint előző,híradásunkban jelez-

tük, a Polgári Kör helyiségében va-
sárnap értekezletet tartott a N e m z e t i 
E g y s é g P á r t j a szarvasi csöpörtja. 
Az értekedet megnyitása irtán d r. 
T ó t h P á l országgyűlési képviselő is-
mertette a helybeli csoport átiratát a 
Polgári Körhöz, melyben kéri a Kört, 
engedje meg, hogy hivatalos óráit 
egyelőre a Kör helyiségében tarthassa. 

Az értekezlet egyhangúlag hozzá-
járult ehhez, amiért Ribárszky Pál és 

A békésvármegyei 

A miniszterközi bizottság a kivetendő 
pótadók kulcsát községenként a következők-
ben állapította meg: Békés 54, Békéssámson 
68, Békésszentandrás 63, Csabacsüd 59, 
Csorvás 68, Doboz 46, Füzesgyarmat 67, 
Gádoros 50, Gyulavári 60. Kétegvháza 68, 
Kondoros 56, Körösladány 65, Köröstarcsa 
68, Mezőmegyer 65, Szarvas 68, Szeghalom 
58, Tótkomlós 65, Újkígyós 57, Vésztő 65, 
Mezőberény 58, Gyoma 50, Endrőd 45, 
Orosháza 46, Gerendás 53, Pusztaföldvár 
48, Szentetornya 51 százalék. 

Gyalog járta meg Pestet 
egy 67 éves magyar, 
aki az igazát keresi 

Érdekes esetről tudósít az egyik szegedi 
újság. Sziráczki Ádám 67 éves jánoshalmi 
lakos még 1928-ban 6 kapa szőlőt vásárolt 
1550 pengőért. Erre lefizetett 900 pengőt, 
megkapta az ingatlant, hogy azonban a pénz-
ből kifogyott, fel is vett rá mindjárt 100 pen-
gőt az egyik helybeli bankban. Később meg-
akadt a vételár törlesztéssel, peresítették 
tartozását, a szőlőt árverésen visszavette a 
régi tulajdonos, a pénz, ami az árverésen 
befolyt, viszont ráment a kítáblázásra, az 
ügyvédi és árverési költségekre. így maradt 
Sziráczki Adám szőlő nélkül, 900 pengő 
nélkül. 

Sziráczki Ádámnak most aztán semmije 
nincs, csak két dolgos keze s a szent hite, 
hogy rutul becsapták, neki a 900 pengő visza-
jár. Perbe is fogott kétszer is, de vesztes 
maradt mind a kétszer. Azóta aztán kormány-
zónak, miniszternek irt, Marschall képviselő-
nél is instanciázott, de az igazság csak nem 
akar kiderülni. 

Legutóbb aztán elindult gyalog Pestre, 
hogy személyesen harcolja ki igazát ott fent, 
a magas minisztériumokban. 

Négy hosszú nap rótta a 67 esztendős 
öregember az utat oda, négy napig vissza, 
de csak nem tudott bejutni a miniszter színe 
elé, mert az nem volt a fővárosban. Sziráczki 
uram csalódottan érkezett haza, nagyot só-
hajtva, hogy „meghalt Mátyás k i rá ly . . . " 

Fölösleges kiadást tesz, ha 

fosfioitíbáioraii 
vidéken rendeli meg, mert azt itt is 

megrendelheti i f j . KlSS kosárfonónál, 
1., 455. Kovácsik Gyula füszerüzlet mellett. 

Raskó Kálmán mondott köszönetet. 
Ezután dr. Tóth Pál országgyűlési 

képviselő tartatta még tartalmas elő-
adását, amelynek keretén belül hosz-
szásan és részletésqn tájékoztatta a 
hallgatóságot a hazai és világpolitikai 
eseményekről. Az értekezlet a továb-
biakban elhatározta, hogy augusztus 
6-án a közgyűléssel kapcsolatban is-
mét értekezletet tart. majd az érte-
kezlet Ribárszky Pál elnök szavaival 
véget ért. 

Barátságos kuglsverseny 
az Ipartestületben 

Csütörtök este az Ipartestület kugli-
pályáján vagy kuglipárbajt vívott egymással 
a vendéglátó iparoscsapat az ellenfél meg-
hívott Macek-csárdabeli szellemi legénység-
gel. A verseny bővelkedett izgalmakban s 
bizony igen sokan fordultak idegességük 
csillapítására a fröccsös pohárhoz, aminek 
a vége természetesen az lett, hogy a golyók 
igen ritkán találtak az egyébként is masszí-
van álló #bábukra s a legtöbbje csak ugy 
mellette süvített ei. Az eredmény ennek 
következtében igen gyenge volt s a játéko-
sok efeletíi elkeseredésüket csak a verseny 
után megrendezett barátságos vacsora tudta 
eloszlatni; a vacsorán mindkét részről többen 
felszólallak s hangos ovációk kíséretében 
köszöntötték a verseny értelmi szerzőjét s 
konstatálták az efféle összejövetelek szük-
ségességét. A vidám hangulat a késő éjsza-
kai órákig tartott. Mint értesülünk, vasárnap 
a Macek-csárdában lesz a második erőpróba 
s talán ez fogja eldönteni valamelyik fél ja-
vára az elsőbbséget. Valószínűleg itt fogják 
részleteiben megbeszélni azt a felmerült ter-
vet is, mely egy alapítandó vándorserleg el-
nyerésére fogja felhívni az egyes testületek 
kuglizóit. 

S i m o n G y u l a v i ! ! a n y e r ö r s 
berendezett 

H a t t y u ' S m o s o d á j á b a i a 
Szarvason : női diszkézimunkák, csipke, 
kézimunkafüggönyök, nyári férfi felső-
ruhák és egyéb mosható ruhanemüek 
jutányos áron elfogadtatnak. 

Tisztelettel: Simosa Gyaaía. 

H Í R E K 
Gyógyszertáii inspekció. Az éjjeli és va-

sárnap délutáni szolgálatot julius hónapban 
Farkas Antal János gyógyszertára végzi. 

Evangélikus istentisztelet V a s á r n a p az 
ótertrplomban tót, 10 órától magyarnyelvű, 
az újtemplomban tótnyelvü istentisztelet. 

Róm. kat. istentisztelet. Vasárnap délelőtt 
fél 9 órakor kismise, 10 órakor énekes nagy-
mise. Hétköznapokon fél 8-kor, szombaton 
és vasárnap délután 6 órakor litánia. 

Református istentisztelet. V a s á r n a p dél-
előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Árvaház 
dísztermében. Kondoroson pedig minden hó 
első vasárnapján délelőtt istentisztelet az ev, 
templomban. 

Kondorosi küldöttség az alispánnál. A köz-
ségünkben betöltésre kerülő adóügyi jegyzői 
állásra, mint hirlik, Kovácsik István kondo-
osi főjegyző is pályázni óhajt. A kondoro-
siak mindent megtesznek, hogy nevezett 
jegyzőjüket ettől a szándékától eltérítsék, 
répen ezért a napokban egy küldöttséget 
menesztettek az alispánhoz, mely a község 
azon óhaját tolmácsolta, hogy hasson az 
alispán oda, hogy a község kedvelt jegyzője 
ne pályázzon Szarvasra, hanem maradjon 
tovább is Kondorosé. Az alispán kedvesen 
fogadta a küldöttség tagjait, akik között ott 
volt a két lelkész, Geist Gyula, dr Deseő 
Antal községi orvos, Terhes András biró stb., 
kijelentette azonban, hogy amennyiben a 
jegyző pályázni óhajt, neki nincs módjában 
őt ebben megakadályozni. 

Törvénykezési szünet. A járásbíróságokon 
és törvényszékeken az igazságügyi miniszter 
rendelete értelmében augusztus 24-ig törvény-
kezési szünetet tartanak. Ez alatt az idő alatt 
mennek szabadságra a birák, de azért a ha-
lasztást nem tűrő polgári és bünügyek le-
tárgyaltainak. 

Állatkiállitás Orosházán. Az Orosházi 
Kisbirtokos Szövetség Békés vármegye tör-
vényhatóságának megbízásából a megyei 
gazdasági egyesületek közreműködésével 
szeptember 2—3. napjain megyei jellegű ló, 
szarvasmarha, juhkiállitást rendez. A kiállí-
tásra vonatkozó mindennemű felvilágosításért 
az Orosházi Kisbirtokos Szövetséghez kell 
fordulni. A Békésvármegyei Kereskedelmi 
Testületek Szövetsége tervbe vette, hogy a kiál-
lítás első napján Orosházán, később közlen-
dő tárgysorozattal, vármegyei jellegű keres-
kedelmi gyűlést fog tartani. 

• • • 
A tavasz leégette az összes 

• 
régi árakat! 

Megjöttek az uj kerékpár- és alkatrészek leszállított árai. 
Kerékpárjavitásnál csak kizárólag az anyagértéket számolom fel, 

beszerelést é s javitást díjtalanul eszközlöm. 

Stefáni Mihály Szarvas, Árpád-bazár. 

Az ARPAD-SZALLO 
kávéház- és ét termében minden este Dohray Zoli 
közkedvelt cigányprímás és z e n e k a r a h a n g v e g r s e n y e z . 

T-rrivivrrvrrrrnrri<wwwiwwi iuuuuuulmjulmam**^ 
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Anyakönyvi hírek 
Születések: Szerb Péter leánya Anna-

Katalin, Rácz József fia József-Sándor, ifjú 
Giecs Márton fia György-Márton, Stancsik 
György fia János, Ramos József leánya Em-
ma, Kohut János leánya Judit-Anna, néhai 
Major Károly Erika-Anna, Kapuszta János 
fia János, Novodonszki Pál fia Mihály, 

Házasságot kötöttek: Demcsák Mihály 
.Szvák Máriával. 

Halálozások: Skorka János 4 hónapos, 
Terem Pálné 62 éves, Furár Sámuelné 63 
éves, Pribelszki Judit 2 hónapos, özv. Bol-
dis Györgyné 78 éves. 

Halálozás. Mézes Jánosné Kázmery Lujza, 
Mézes János vármegyei számvevőségi főta-
nácsos neje 49 éves korában Gyulán elhunyt. 
Az elhunytban Mézes Iván községünk tiszt-
viselője édesanyját gyászolja. 

Találkozó. A szarvasi polgári leányiskoja 
1922/24-ban végzett növendékei az intézetben 
szombaton 10 éves találkozóra gyűltek ösz-
sze. A 26 tanuló közül 17 jelent meg, s ke-
délyes hangulatban töltötték el az egész na-
pot teljes egészében a múltra való vissza-
emlékezésnek szentelve azt. A társaság tag-
jai egy ujabb 10 éves találkozóban állapod-
tak meg. 

Kitüntetett munkások. A földmivelésügyi 
miniszter az idén is, mint minden évben több 
arra érdemesült munkást jelentékeny pénz-
segélyhezjuttatott. Járásunkban Mrsán György 
csabacsüdi és Kiss József békésszentandrási 
munkásokat érte a szerencse, akiknek a na-
pokban fogja a főbiró átadni a kitüntető ok-
levelet és a kiutalt 100—100 pengő pénz-
jutalmat. 

Utoljára 1877-ben volt ilyen julius. A d e b -
receni meteorológiai intézet megfigyelése sze-
rint a debreceni, több mint hatvan esztendő 
megfigyelési idő alatt utoljára az 1884. és 
1887. években volt olyan hűvös julius, mint 
-az idén. Hasonlóan esős és hűvös volt még 
az időjárás az 1893., 1902., 1925, 1926-os 
években. 

Tüzeset . Csütörtök délután Köhler József 
borbélymester üzletében valószínűleg a kály-
hába vetett és meggyújtott hajtól tüz kelet-
kezett, melyet azonban sikerült lokalizálni, 
mielőtt még nagyobb károkat okozott volna. 

Becsüle tes megtaláló. Polónyi Géza ele-
mi iskolai tanuló a napokban egy 10 pen-
gős bankjegyet talált, melyet a rendőrségre 
beszolgáltatott. Igazolt tulajdonosa az össze-
get átveheti. 

Harminc kilós halat fogtak. S z a t m á r i 
Lajos és Kiss Antal öcsödi halászok a mult 
héten egy 1 és félméteres, 30 kilogrammos 
halat fogtak. A ritka halász-zsákmányt Bu-
dapestre küldték. 

Autókarambol. Mult hét csütörtökjén a 
vasútállomás közelében Zsigmond baromfi-
kereskedő teherautója elütötte Hipszki Já-
nosné kocsiját. Az összeütközés következ-
tében a kocsibafogott ló lába eltörött, a 
személyek azonban szerencsére sértetlenek 
maradtak. 

Értékes ajándékot Y 
készit. régi retikülök átalakítását, javisát 
olcsón V i é i l S c U n n a o k l t a n i í ó n ó \ vállalja » I l f t I I ® J U V I l t t j p a r m uveszno. 

A „Gróf Bolza Pálné Leányegyesület" ju -
lius hó 16<án, vasárnap délután 6 órakor, 
a szarvasi Kaszinó nagytermében diszgyülést 
tart, melyre ezúton hivja meg városunk ne-
mesért és szépért lelkesülő közönségét a ve-
zetőség. A diszgyülés műsora; 1. Megnyitó 
beszédet mond báró Benz Ottóné Csáky 
Ilona grófnő. 2. Beszédet mond Krón Ferenc 
ev. lelkész. 3. Godard: „An Bouet" Zongo-
rán előadja Szelényi Kató. 4. Mécs László 
verseiből szaval Ridegh Teréz. 5. Magyar da-
lokat énekelnek Marsai Emmi és Harangozó 
János zeneakadémiai növendék, zongorán 
kiséri Rohoska Jenő tanitó. 6. Szaval Tömör-
kényi Éva. 

A szarvasi Holtkörös bajnoki versenyt 
az idén valószínűleg julius 30-án tartják meg. 

Jamboreei hir. Félárujegy váltására jogo-
siló igazolványok csak julius 15-ig biztosit-
hatók a helyi cserkészcsapatoknál. 

Gyermekmunka kiállítás. Dr Wolf Jenőné 
Déri Böske német játszóotthonának 1932/33. 
tanévi gyermekmunka kiállítását megnyitotta, 
mely a nap bármely szakában megtekinthető. 
A kiállítás érdekességénél fogva jelentékeny 
látogatottságra számithat. 

Pályázat kútmélyitési munkára . Szarvas 
község pályázatot hirdet a Wesselényi utcai 
ártézikut mélyitési munkálataira. Ajánlati űr-
lap, fúrási feltételek a községi mérnöki hiva-
talban szerezhetők be. Pályázati határidő 
julius 29, 

Gépjárómüvek és pótkocsik megvizsgálá-
sát a gyulai m. kir. rendőrkapitányság 1933. 
évi szeptember hó 30-ig végzi. Október hó 
1-től csak uj igazolólappal, rendszámtáblák-
kal és szabályszerű közúti adóbélyeggel el-
látott gépjárómüveknek és pótkocsiknak sza-
bad a közúti forgalomban résztvenniök. Bő-
vebb felvilágosítást a községháza 20. számú 
irodája nyújt. 

Ragadós állatbetegségek. A legutóbbi hi-
vatalos állatorvosi jelentés a következő kör-
nyékbeli községekben talált ragadós állat-
betegségeket : lépfenét Békésszentandráson, 
Endrődön; veszettséget Szentetornyán; rü-
hösséget Gyomán; sertésorbáncot Gyomán, 
Orosházán ; sertéspestist Szarvason, Öcsödön, 
Kondoroson, Gyomán, Endrődön, Orosházán, 
Nagyszénáson. 

Országos vásárok . Hódmezővásárhelyen 
julius 15., 16., 17-én, Szentesen 21. és 22-én 
lesz az országos vásár megtartva. 

Kutyabarát szomszé^ 

F R E C S K A - M O Z G Ó 
Szombaton és vasárnap 

A képviselő úr 
barátnője 

Dráma 9 felvonásban. Főszereplők: Joan 
Crawford, Clarké Gable. Kiegészítésül : Stan 
Pán burleszk, Híradó. 

udvarló 
Érdekes kereset érkezett a szegedi já-

rásbíróságra. A keresetet egy idősebb sze-
gedi tisztviselőnő nyújtotta be és ebben 800 
pengő kártérítést kövelel szomszédjától, aki 
a kereset szerint megkeserítette az éleiét és 
megfosztotta az udvarlójától. A kereset el-
mondja, hogy a szomszéd szenvedélyes ku-
tyabarát és néha 8—10 kutyát is tartott oda-
haza. A kutyák pedig pokoli zajt csapnak 
egész nap és éjjel pedig egyenesen elvisel-
hetetlen a csaholásuk. 

Megkísérelte — irta a tisztviselőnő — 
hogy jobb belátásra bírja a szomszédját, az 
azonban nem volt hajlandó lemondani ku-
tyáiról. Közben még az a baj is történt, hogy 
az udvarlója, aki rendkívül ideges ember, kije-
jelentette, hogy látogatásait megszakítja, ha 
tovább is tart a kutyakoncert a szomszédban. 
Szívesen elköltözött volna a házból, de 
nem tehette, mert a sajátja, eladni pedig a 
mai alacsony ingatlanárak mellett nem lehet', 
így történt azután, hogy udvarlója, illetve 
vőlegénye elmaradt a háztól és ezért őt ká-
rosodás érte, legkevesebb 800 pengő. 

Az érdekes kereset ügyében nemsokára 
tárgyalást tűznek ki. 
W W W W W W W W W W W W W V W A A A A W 

Helybel i g a b o n a á r a k 
Buza 9*50 - 11'00 
Tengeri . . . . 7*00 - 7*20 
Árpa 5*50 - 6*00 
Zab 5*50 - 5*60 

Pásztor Gyula 
tisztelettel értesíti nagyrabecsült vendé-
geit és jóbarátait, 

borbély- és f o d r á s z t e r m é t 
dr Robitsek Jenő ügyvéd úr házába, 
I., Horthy Miklós ut 99. alá helyezte át. 

Holéczycféle üzlettel szemben. 

P U B L I K Á C I Ó 
Gyemján Mihálynénak Rózsáson 9 kis-

hold föld tanyával haszonbérbe kiadó, je-
lentkezni V., 314/1. 

Bankó Pálnak az ugarakon 60 hold 
földje feliből kiadó olyannak, aki kinn lakna. 
Jelentkezni újtemplomnál, Miklya mellett. 

Gaál Mátyásnénak az orosházi útnál 
2 hold here eladó. Jelentkezni III., 430. 
szám alatt. 

Krajcsovics Jánosnak Antal-kert alatt 
2 hold és külön 374 négyszögöl föld eladó. 
Jelentkezni lehet tanya IV., 160 sz. alatt. 

Litauszki Jánosnak a berényi ut mellett 
24 hold és gyilkos-dűlőben 28 hold földje 
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Szarvas legkellemesebb és legolcsóbb szórakozó helye • • 
Y a LIGETI VENDEGLO | 
ik Állandóan frissen csapolt sört Olcsó és kilünő ételek. ^ 
y Cigányzene. . Tulajdonos: Honthy Sándorrté, y 
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haszonbérbe, vagy feliből kiadó. Jelentkezni 
lehet tanya V., 247. szám alatt. 

Gyemján Györgynek szappanosban 3600 
négyszögöl földje eladó. Jelentkezni lehet 
Csabacsüdön, a közs. tanyán. 

A ceglédi országos vásár folyó hó 16-
án lesz megtartva. 

Békésszentandráson a lépfene megint 
fellépett, Nagyszénáson a sertéspestis meg-
szűnt, 

A jMangolban körösparti dinnyeföld 
megvételre kerestetik. Jel. Községházán 48. 
számú ajtó. 

Mravik János I. kerület 257. számú 
háza és kutgém eladó. 

Batta örökösei, f. kerület 438. számú 
házuk eladó. 

• 
• 
• 
• 
• 

Pálka Jánosnak Kákái táblákon 3 hold 
zab és here, ótemető alatt 600 négyszögöl 
heréje lábon eladó, jel, II, 95. 

Törőcsik Jánosnak Bohnyát-dülőben 10 
hold földje tanyával bérbe kiadó, és IV. 49. 
számú ház eladó. 

Litauszky Pál IV. 491. számu háza 
eladó. 

Szrnka örökösei IV. kerület 257. számú 
háza eladó. Jelentkezni lehel tanya VII., 
159. szám alatt. 

Kákán, a Bohnyát-dülőben 2 hold 
fölei eladó, Jelentkezni lehet 11. kerület 287. 
szám alatt. 

Csabacsüd állomás mellett 30 hold ta-
nyával és 20 hold külön eladó vagy bérbe 
eladó. Jelentkezni Lampert Gábornál. 

vasárnaponként O N C S i K 
J Á N O S m a g y a r nótákat 
é n e k e ! c i g á n y z e n e meí le í t . 

Tulajdonos: Wügner Sándor, 

d e t o n á c i ó vetette s z é f a p e n g ő s á 
p 

filléres áron szerezhetők be : kerékpárok, varró-
Írógép gépek, rádiók, villamoscikkek, csillárok. 
Kerékpár 
Rádió 
Villany 

Használt kerékpárt ve szünk . 

javítást s z a k s z e r ű e n , jótáüiással v é g z ü n k ! 

S e g é d m o t o r kö l c sönzés , 

HA ELADNI, VENNI AKAR VA-
LAMIT. HA BÉRBEADÓ LAKÁSA, 
FÖLDJE, SZÓVAL BÁRMIFÉLE 
HIRDETNIVALÓJA VAN, KERES-
SE FEL A 

KIADÓHIVATALÁT, AHOL AZT 
NÉHÁNY FILLÉRÉRT LEKÖZÖL-
TETHETI. A 

zarvasi 
AZ EGÉSZ SZARVASI JÁRÁSBAN 
KÖZKEDVELTSÉGNEK ÖRVEND 
ÉS FELTÉTLEN SIKERT ERED-
MÉNYEZ. 

Siratóban 50 kishold föld tanyával 
bérbe kiadó. Jelentkezni Komlovszki János-
nénál a piaciéren. 

Gyemjan Mihálynak Rózsáson 9 hold 
föld tanyával bérbe kiadó. Jelentkezni l e h e t 
tanya 314/1. szám alatt. 

Kugyela Györgynének a Mótyó-zugban 
7 hold földje tanyával bérbe kiadó, vagy 
részlet fizetés mellett eladó, jel. IV, 9. 

Melis Mihálynak endrődi ut mellett 45 
hold földje kiadó, jel. I. 245. 

Mucha Pálnak Hegyesdülőben 4 hold 
földje tanyával bérbe kiadó, III. 456. 

Vostyjár Sámuel 1. 205. számú háza. 
egy ponyva eladó, jel. I. 169. 

Békésvármegye közigazgatási bizottsá-
gának gazdasági albizottsága: Ozv. dr Hor-
váth Pálné budapesti és Farkas Mihály 
szarvasi lakos között létrejött ingatlan bér-
beadásra vonatkozó szerződést, továbbá 
Tóth Jánosné és Ozsgyán Andrásné között 
s végül Sonkoly Mária és Ozsgyan András 
szarvasi lakosok között létrejött ingatlanel-
idegenitésére vonatkozó szerződéseket jóvá-
hagyta. Ezen határozatok ellen 15 nap alatt 
észrevételek nyújthatók be. 

Májesz Lázár bőrkereskedőnél állandó-
an kapható a legolcsóbb napi ár mellett, 
prima minőségű gépszij és varrószij minden 
méretben. 

Brauner György fakereskedő értesiti a 
közönséget, hogy a Forsler Károly-féle ház-
ban fióküzletet nyitott, ahol is ugyanugy 
mint a Fábriczy-féle házban levő főtelepén 
fa, szén, mész, homok, cement és kátránvt 
nagyban és ldcsinvben jutányos árban 
kapható. 

Ruzicska örökösöknek középhalmi 8 
hold földjük, hegyesdülőben 441 négyszögöl 
földjük és I. ker. Betlehemi házuk eladó, 
jelentkezni lehet Demeter Istvánnál I. ker. 
194. szám alatt. 
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Festékek, lakkok, 
firnisz, zománc, linóleum és borostyán, 
valamint meszelő- és ecsetáruk leszál-
lított árban 

Kovácsik Pál füszerüzletében 
szerezhetők be. Ugyanott az összes 
permetező szerek gyári áron kaphatók. 
Gyümölcsfa- és szőlőpermetezési utmu-
tatók ingyen kaphatók! 
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Legkellemesebb szórakozóhely a 
T Ó - M O Z I 

Vasárnap este 8 órai kezdettel 
A császár szere lme 

romantikus beszélő operett, Liane Haid és 
Walter Janson főszereplésével. Kiegészítésül 
Sziám; Zeppelin északsarki u t ja ; Hiradó. 
Olcsó helyárak 1 Kitűnő zenei 

Hirdessen a 
Szarvasi Újságban! 

Felelős kiadó: Dr TOKAY LÁSZLÓ. 

Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyomdát és Lapkiadóval' 
lalat nyomdájában, [., Horthy Miklós ut 9 . szám. 


