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A kisiparosok tragédiája.
Annak a nagy társadalmi 

tagozódásnak, amelybe a 
szocializmus az emberiséget 
a munka és a töke szem
pontjából osztotta, a legér
zékenyebb-1'ütközőpontja a 
kisiparos. Már nem munkás, 
de a szó nemesebb értel
mében nem igazi vállalkozó, 
mondhatnók társadalmi her- 
mafrodita jelenség. A mun
káshoz csak annyiban áll 
közelebb, hogy a legelső és 
legenyhébb társadalmi föld
rengés a proletársorsba dönti 
vissza, viszont lehetősége 
igen kevés van ahhoz, hogy 
a nagy vállalkozók sorába 
felküzdje magát. Tragikus a 
kisiparos helyzete már azért 
is, mert kikerülvén a szoci
alista szervezetek vasfegyel
me alól, a munkásmozgal
mak oly hatalmas küzdő
fegyverét is eldobta: a szo
lidaritást, a közösség érzé 
sét, mert mestérségének ter
mészete és jellege szerint 
alkalmazkodnia kell azon 
áramlatokhoz, amelyektől 
megélhetése függ. Röviden : 
s munkássorsból kisiparossá 
lett mesterember a dolgok 
végzetes taszító erejénél fogva 
a céhrendszerek szűk korlá- 
tai közé szorul. Ezért kell 
két fronton harcolnia: egy
kori barátai, a munkások el
len és a nagyvállalkozók el
len, akik létét elnyeléssel 
fenyegetik.

Csak természetes, hogy az 
ilyen kezdettől fogva tragi
kus viszonyok között élő — 
kisiparnak egyetlen támasza 
van: az állam. Mert az ál
lami politika szempontjából 
erős és tudatos kisipari osz
tály sokat jelent. Ügyes po
litikusok kezében a függet
len kisiparos nem megve
tendő ütőkártya különösen 
akkor, ha az állam vagy a 
munkásokkal, vagy pedig a 
nagyiparral kerül szembe. A 
kisiparosokra fokozottabban 
súlyosbodik az idők vaskeze. 
Az idők jele, hogy a kisipa

rosok egymásután kénytele
nek iparengedélyüket vissza
adni, hogy keserűséggel és 
kiábrándultán visszaálljanak 
a munkási sorba. A kisipa
ros nem birja az óriási adó 
kát, az állami támogatás tel
jes hiányát és ahelyett, hogy 
alkalmat nyújtanának neki a 
feljebbemelkedésre, mond
hatnék mesterségesen le
nyomják. Már pedig a kis
ipari állapot a munkaelosz
tás láncolatának egyik fontos 
szeme. Szükségszerűség vál
totta ki, tehát szükségszerűen 
léteznie kell. Nem szabadna 
óriási adókkal megfojtani ezt 
az osztályt, mely a nagy
ipari térhódítás korszakában 
amúgy is súlyos válsággal 
küzd.

Valamilyen állapotba való 
visszaesés sülyedést jelent. 
Az, hogy a kisiparosok pro- 
letarializálódnak egy egész 
társadalmi osztály szintjének 
sülyedését és vele a hozzá

tapadó gazdasági rendszer 
sülyedését is jelenti. Mert a 
kisipari osztály, mint szerves 
része egy nagy komplekszum- 
nak olyanokat is magával 
ránt, akikre talán nem is 
gondol senki. Ezért van 
szükség rá, hogy az állam 
minél hathatósabban bele
avatkozzék a kisiparosoknak 
országos tragédiájába és fel
tartsa zuhanásban azt az 
osztályt, amelynek fenntartá
sához komoly érdekek fű
ződnek.

Az iparosság védelmére 
most megalakult parlamenti 
block munkájának eredmé
nyét aggódva figyeli az egész 
kisiparos osztály, de aggódva 
figyeli minden igaz magyar 
ember is, mert az éhség 
rossz tanácsadó és az ipa
rosságnak nincs meg a mi
nimális megélhetése és jó
léte. könnyű martaléka lehet 
a proletarizáló szirén-han
goknak.
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Elfogtak és elítéltek egy szarvasi
tolvajnőt.

(A Közlöny eredeti tudósítása)

Még a múlt évben történt, 
hogy M a j e r i k Pál volt 
szarvasi vendéglős és csa
ládja mint szerencsétlen er
délyi menekültet házukhoz 
fogadták Palocsainé Kovács 
Rebeka 35 — 40 év körüli 
asszonyt. A vendégszeretetet 
a menekült nő azzal hálálta 
meg, hogy egy őrizetlen pil

lanatban, amikor Majerikék 
nem voltak otthon, felnyitotta 
a lezárt szobát és egy nagy 
abroszba összecsomagolva 
rengeteg ruha- és fehérne
műt, mintegy 1000 pengő 
értékű zsákmánnyal megszö
kött. Körözőlevelet bocsátott

ki ellene a csendőrség és 
nemsokára az öcsjödi csend
őrség egyik ottani kocsmában 
le is tartóztatta a menekülő 
menekült nőt, akinél meg is 
találták az ellopott holmi 
egy részét.

Beszállították a gyulai kir 
ügyészség fogházába és ügyé
ben a napokban volt meg a 
tárgyalás. Miután a lopás 
vádját a vádlott tagadása 
dacára ké t s ég t e l enü l  
r á b i z o n y í t o t t á k ,  a kir. 
törvényszék a hálátlan asz- 
szonyt 8 havi börtönbünte
tésre ítélte. Úgy az ügyész, 
mint a vádlott felebbezést 
jelentett be az ifélet ellen.

emberélet
Irta: Chován József.
Gyermekkor]:

Ezernyi játék, fényes hintaló, 

Minél több álom.

Egy kevés való . . .

Vidám kacaj . . ,

És ártatlan kedély . . ,

Szílzi szivekben alvó szenvedély,.«

Ifjúkor i

Szemérmes arc,. .  majd it t . . .  ott 

Egy virág.

Izzó kebelben 

Sokszínű világ.

Könny és mosoly . . , 

Szorongatott kacsók . . ,

Séták.., Magány ., és végezetre...

lesók . . •

Felnőttkor :

Lótás-futós... hajlék s kenyér 

Útin...

Sok bántalom,

Kevés üröm csupárK 

Remény . . . Csalódás . . .

. . . Eltörpült igény . . ,

V é^ü l: . . . Lemondás . . , 

Féíbetön Regény. . . !

Öregkor:

. . • Fehér hajak,

És reszkető kezek. . .

Tompán kiesett,

Elfakult szemek . . .

Fjrjidl ta^ok, . . .  sőt 

Elborult kedély,

. . .  Életcsatákban 

[ Tisztult szenvedély . . •

| Tekintetek,

Mik révedezve járnak 

A iájakor . . . hol „vége lett a 

Nyárnak . . .“

S az ajk körül 

Szelíd, derűs mosoly,

Melyben a „Multu, — „Ma®, —

S a „ Holn p“ — összefoly . . .

*7m

A Zöld-pázsit.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Van egy érdekes területe 
Szarvasnak. Mondhatni föld
rajzilag ellenlábas pontja
Krakkónak. Krakkó jelenti 
Szarvason a legsötétebb ci
gány külvárost, hol nem egy 
őskori tipusu putri földdel



tapasztott tetején vígan len
geti a szél a rajta síirQn te
nyésző gazt. Kettőben gaz
dag ez a lengyel hangzású 
városrész; sárban és béká
ban s állítólag innét a tót 
eredetű elnevezés is, mely 
békát jelent: No már a Zöld
pázsitnak mégi6 csak költői- 
esebb hangzású neve van/ 
jóllehet a sár és a béka ott 
sem hiányzik. Vérmes remé
nyekkel eltelve tekintettünk 
mi a Zöld-pázsi* felé. Hi
szen a széditően nagyszerű 
tervek arra engedtek követ- 
keztetnij hogy itt valóságos 
Uj-Szarvas körvonalai fog
nak kibontakozni, egy mo
dern tisztviselői telep, hol 
az intelligencia krémje tö
mörül majd. Az építkezések 
hosszas vajúdás után meg 
is indultak, tőke nélkül s 
csak természetes, hogy a 
vizes talajon az adósságra 
épülő házak roskadoztak, 
repedeztek, sülyedtek. Óriási 
kínlódással mégis kiépült va
lamennyire, de biz csak úgy 
hozomra nem lehetett Uj- 
Szarvast teremteni ott s a 
modern városépítészet reme
kei helyett még mindig ott a 
béka és a sár. mely utóbbi 
miatt még a februári szél is 
falábakon kénytelen ott átal- 
süvölteni.

Levente-bál.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Már a múlt számunkban 
megemlékeztünk a levente
oktatók nagysikerű műsoros 
előadással egybekötött tánc- 
mulatságáról, amelyről iga
zában csak Miklós vitéz ír
hatna a helyzethez illő rig
musokat, mivel ott is még 
késő délelőtt is a szigetvári 
kirohanásokhoz hasonló had
műveleteket kellett végeznie 
annak a vakmerő gardedám
nak, aki a felügyeletére bí
zott kislánnyal a janicsárokat 
helyettesitő alabárdosok gyű
rűjén át akart törni a ruha
tárba. Ezt a remekül sike
rült előadást és mulatságot, 
mint nyilvános ezred-bálat 
ismételték meg f. hó 18-án, 
szombaton. Minden dicsére
tet megérdemel a levente
oktatók és a segéd oktatók 
kitűnő gárdája, de a főrér- 
dem természetesen a Levente 
Egyesület kitűnő elnökét, 
Aszódy Imre dr.-t és a pa
rancsnokot vitéz dr. Zerinváry 
Szilárdot, no meg a derék 
főoktatói, Oláh Miklóst il
leti meg, ez a három öreg 
katona-ember olyan vasfe
gyelmet, a hazafias érzésnek 
és a bajtársi összetartozás
nak olyan szellemét terem

tették meg Szarvas ifjúságá
ban, a község jövendő re
ménységében, hogy ez a 
csaknem 2000 főnyi csapat 
méltán szolgálhat követendő 
például az ország bármely 
egyesületének. Nehéz és ha
zafias munkájukat minden
ben megkönnyíti r járásunk 
derék főszolgabírójának, dr. 
Schauer Gábornak minden 
tekintetben hathatós támoga
tása, aki szintén atérzi a leven
te intézn ény óriási nemzetvé
delmi jelentőségét — és vi
téz Kiss Miklós járási test- 
nevelési előadóval együtt 
buzgólkodnak az egyesület 
fejlesztése érdekében.

Füstkarikák.
Ez alatt a cím alatt mára 

világon mindenféléről irtunk, 
csak talán magáról a füst
karikáról nem. Mostani el
mélkedésünket a nikotinnak, 
erről a ködbevesző terméké
ről az teszi aktuálissá, hogy 
valahol a földteke másik vé
gén, Amerikában egy 80 
esztendős Robbins nevű bá
csi — aki úgyszólván gye
rekkora ótfc naponta 25 szi
vart sziv el — füstölő-ver
senyre hívta ki a világ Ösz- 
szes dohányosait. Görhes 
kis Mirjam cigarettám kiesett 
a számból, amikor olvastam 
tengerentúli öreg bajtársam
nak felhívását. El is szégyel- 
tem magam egy kissé, lám 
én a tehetségtelen kezdő a 
magam 20—30 napi cigaret
tájával mindenféle neurasz- 
téniákről, gyomor, tüdő és 
egyébb bántalmakról panasz
kodom a doktornak, ő ugyan
annyiszor el is tilt ettől a 
lassú öngyilkosságtól és most 
im kisül, hogy a Nagy-Óce
ánon túl már több mint 
600 000 szivarral mérgezte 
el magát a nikotinnak ez az 
öreg harcosa és úgy látszik 
elég lassan ölő méregnek 
bizonyult, mert most még 
alkalma van kihívni bennün
ket, fiatal pehelysúlyú bajno
kokat, egy napi füstkarika- 
mérkőzésre.

A vasárnapi kirakodó-vá
sárban egy vidéki atyafi 
csizmát szándékozott vásá
rolni egyik helybeli meste
rünktől Már — amint ez 
ilyenkor szokás — 25-ször 
felpróbálta, megvakargatta, 
sőt a tartósság erányában 
a szélét egy kissé meg is 
rágta a derék atyafi a láb
beli művészet remekének. A 
sok alkudozás és huza-vonát 
a mester valahogyan még 
csak tűrte, pedig az irgat-

matlanul rossz vásár miatt 
amúgy sem volt rózsás han
gulatban. Épen a forgalmi
adó nagyságáról elmélkedett 
magában, amikor a vásárló 
magyar, hogy a cruppon- 
talpbőr vizhatlanságát is ki
tanulmányozza, egy óriásit 
sercentett a foga közül a 
fényesre glancolt csizmatalp
ra. Ezt már ugylátszik a

HÍREK.
— A szarvasi postahivatal 

uj fönOke. Bizonyára általános 
örömet fog kelteni egész Szarvas 
közönségében az az illetékes hely
ről nyert információnk, hogy a 
m. kir. posta-vezérigazgatóság a 
Lénárt József m. kir. postafőfel
ügyelő áthelyezésével megürese
dett szarvasi postahivatali főnök
séget Miron Lajos m. kir. posfa- 
és távirda felügyelővel löltötte be. 
Áz uj postafőnök egy negyed szá
zad évet töltött pályáján becsü
letes munkában községünkben, a 
társadalom minden rétege szere
tettel és bizalommal van iránta, 
igy előléptetéséhez — bátran mer
jük állítani — Szarvas egész kö
zönségének nevében gratulálunk.

— Köszönetnyilvánítás. A
gyászoló Krecsmárik-család ez
úton fejezi ki leghálásabb köszö
netét mindazon rokonoknak, jó- 
b’rátoknak és ismerősöknek, akik 
felejthetetlen drága halottunk el
hunyta alkalmával a végtisztessé
gen megjelentek, illetve részvé
tükkel nagy fájdalmunkat enyhí
tették.

— A Polgári Kör áthelye
zése. A Polgári Kör a Bugyis- 
féle házban lévő helyiségéből a 
napokban átköltözött dr. Melis 
Jánosnak a Kossuth Lajos-ucca 
53 szám alatt levő házába és az 
újonnan felszerelt modern helyi
ségeket f. hó 25-én este egy köz
vacsora keretében fogják a tagok

sfelavatni.

— Esküvő. Rohoska Géza ág. 
ev. tanító, a jeles orgonista és a 
Szarvasi Dalkar karnagya f. hó
18-án házasságot kötött Mikolay 
Tériké urleánnyal.

— Az ostoba szokás egy 
kis gyermek halálát okozta.
Általánosan elterjedt ostoba szo
kás, hogy lelkiismeretlen és ké
nyelemszerető anyák siró-rivó 
csecsemőiknek mákfejet főznek, 
hogy aludjanak. Kunszentmárton- 
ban a 4 hetes kis Bénik Pistá« 
nak is ezt főzött az anyja, még 
pedig olyan mennyiségben, hogy 
a halálos méiget tartalmazó mák- 
fej-főzettől a kis cseppség örökre 
elaludt. Gondatlanságból okozott 
emberölés címén indult meg az 
eljárás az anya ellen.

— Négy polgárit végzett 16 
éves leány állást keres szerény 
fizetéssel. Cim a kiadóban.

mestersége elleni személyes 
inzultusnak vette és — el
ismerjük teljes joggal — a 
kitűnő mester kétszer úgy 
pofon rittyentette a nehéz 
kuncsaftot, hogy annak men
ten kiesett a pipa a szájá
ból és a csizma kezéből. 
Mondanunk sem kell, kogy 
a csizma üzletet egyelőre 
nem kötötték meg.

— Halálozás. Palotai Ferenc 
községi adótiszt életének 55-ik 
községi szolgálatának 25-ik évé
ben f. hb 21-én elhunyt. Teme
tése szerdán délután 1/2 4 órakor 
ment végbe nagy részvét mellett.

— Az Iparos Asszonyok és 
Leányok Egyesülete f. hó |21
napján este kitünően sikerült tea* 
estéllyel búcsúzott cl a farsang
tól. A műsorral és tánccal egybe
kötött estély egészen a hajnali 
órákig tartott, a szép erkölcsi si
keren kívül kitűnő anyagi ered
ményt hozva az Egyesület cél
jaira.

— Iparengedélyt nyertek a 
szarvasi járásban. Szarvason: 
Frankó Mihály serlés, szarvas- 
marha, juh, burgonya, káposzta 
és hazai gyümölcs kereskedő, 
Kovács Márton motoros favágó, 
tengeri morzsoló és s^daráló, 
özv. Valastyan Pál né fehérnemű 
készítő és árusító, Tóth Mihályné 
kész férfi és női fehérnemű áru
sító. Békésszentandráson: Rom- 
hányi Sándor kovács, Gergely 
László cipész, Kiss János kocs- 
máros, Kovács Mihály gabona 
alkusz, id. Bencsik János sza
tócs. Öcsödön: S. Borbély István 
szénakereskedő, Kerekes Sándor 
burgonya, tűzifa és szénkeres- 
kedő, Fazekas Sándor vegyes- 
kereskedő, Molnár Antal, Czégény 
Lajosné és Kovács János sza
tócs. Kondoroson: Brandt József 
kádár.

— Egy Öreg gazda agyon
csapta a feleségét. Népi min
dennapi és tagikusan végződött 
eset történt a napokban a Vll-ik
külkerületi hosszusoron. Palyó
György 73 éves kisgazda egy 
családi perpatvar hevében úgy 
találta nyakoncsapni 70 éves (fe
leségét Jancsó Zsuzsannát, hogy 
az rögtön eszméletlenül össze
esett. A kihívott orvos dr. Mol
nár János intézkedésére a súlyos 
állapotban lévő öreg asszonyt
beszállították a gyulai közkórház
ba, ahol még aznap meghalt, az 
orvosok megállapítása rzerint 
agyvérzés következtében, amely 
valószínűleg a nyakcsigolyát ért 
erős ütés következtében állott
elő. A szerencsétlen kezű öreg 
Palyó György ellen a csendőrség 
az eljárást megindította.

— 111. kerület 404 számú ház 

eladó.



igyál
Kathreiner-féle

KNE1PP
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Nyitva soha nem kapható, 

hanem kizárólag zárt eredeti 
csomagolásban, Kneipp tisz

telendő arcképével.

— Eljegyzés. Müller Irénke 
(Szarvas) és Fabók Ferenc (kon- 
dorosi ev. s. lelkész) e hó 17-én 
tartották eljegyzésüket.

— A Szarvasi Nőegylct va
sárnap délután 4 órakor évi ren
des közgyűlését tartja meg a gim
názium tanári termében.

— Köszönetnyilvánítás. A 
Levente-Egyesület vezetősége a 
febr. 11 -én tartott fényes sikerű 
bál alkalmából hálás köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik köz
reműködésükkel és hazafias ál
dozatkészségükkel a gyönyörű 
eredményt előmozdítani szíves
kedtek; Különösen köszönetét 
fejezi ki Szarvas nagyközség ér
demes elöljáróságának, a helyi 
cserkészparancsnokságnak, a fő
gimnázium és a Gazdasági Tan
intézet igazgatóságának, Donner 
Árpád, Fleischer Jenő' uraknak, 
Józsa főkertész urnák, Sztre- 
hovszky Márton és Makó Gyula 
villanyfelszerelési vállalkozó urak
nak, Wigner szálló-tulajdonos 
uraknak és a magyar táncokban 
szerepelő szép levente leányok
nak. (A levente-bálon történt fe- 
lülfizetéseket lapunk legközeleb
bi számában közöljük).

— Bizonytalan a főszolga
bíró amerikai útja. A szarvasi 
járás tudvalevőleg dr. Schauer 
Gábor járási főszolgabírót 
bizta meg a new-yorki Kos- 
suth-szobor leleplezési ün
nepélyén való képviselettel. 
A belügyminiszler azonban 
egyik legutóbbi rendeletében 
csupán a vármegye két fő- 
szolgabirájának engedélyezte 
az amerikai utat és pedig 
értesülésünk szerint Moldo- 
ványi János békési és dr. 
Vangyel Endre központi já
rási főS7olgabiráknak. Így 
azután egészen bizonytalan, 
hogy járásunk egyáltalában 
képviselve lesz-e a hazafias 
és lélekemelő ünnepségen, 
mivel magán ember már 
csak a súlyos költségek mi
att sem igen vállalkozik a 
tengerentúli útra.

— Egységes egyenruhát kap
nak a leventeoktatók és leven
ték. Az ország leventeoktatói 
értesülésünk szerint a közel
jövőben egységes egyenruhát 
és egységes rangjelzést fog
nak kapni, sőt a levente- 
egyenruhákban is bizonyos 
intézményes változások fog
nak életbelépni. Az illetékes 
körök ezért felhívják a le
ventealakulatoknak figyelmét 
arra. hogy mindaddig- ne 
rendeljenek maguknak egyen
ruhát, mig az arra vonatkozó 
egyenruhaelőirás megjelenik. 
Úgyszintén tartózkodjanak az 
egyesületek egyelőre a le
venték eddigi' egyenruhájának 
a megrendelésétől is.

— II. kér. Gróf Csáky Albin- 
utca 90 sz. ház eladó, érdeklődni 
lehet Demcsák füszerüzletében.

— A szarvasi országos vá
sár a lehető legsiralmasabb pénz
telenség jegyében folyt le. Meg
látszott ez már pénteken a hasí
tott körmü jószágok felhajtásánál, 
valamint másnap szombaton a 
lóvásáron is. Mindkét napon 
ugyan igen sok állatot hajtottak 
föl, azonban a hihetetlenül leszo
rított árakon csak az adta el a 
jószágát, akinek a pénzre feltét
len nagy szüksége volt. Elég jó 
tehenet lehetett kapni 400 pen
gőért és rendes igás-lovak 200 
—240 pengőért cseréltek gazdát. 
Természetesen a kirakodó vásár 
is ilyen körülmények között az 
árusok teljes leégésével végződött. 
A rengeteg helybeli és vidéki 
csizmadi közül még jól járt az, 
aki két-harom párt eladott, de 
volt olyan is. aki még annyit sem 
adott el, hogy a befolyt pénzből 
á fuvart, miegymást ki tudta volna 
fizetni. Beszéltünk olyan csaba'i 
télikabát-árussal, akitől meg sem 
kérdezték a portékája árát. A gaz
dáknak már nem igen van eladó 
buzájuk, a jószágnak nincsen ára, 
ez a magyarázata a mostani ka- 
tasztrófálisan rossz vásároknak, 
mert a vevők 90%-a a földmives 
osztályból kerül ki.

— Mozi. Szombaton, f. hó
25-én Jack London nagyszerű re
génye .Barát vagy ellenség" film- 
változata kerül bemutatásra. Va
sárnap, 26-án Ramon Novarro 
ezidei egyetlen filmje, ki a Ben- 
Hur-ban felejthetetlen alakítása 
óta, kizárólag, mint opera-énekes 
működik óriási sikerrel, ugyany- 
nyira, hogy a jelek szerint az 
utolsó alakítást is a Felsőbb tíz
ezer cimü grandiózus filmben 
partnerével Alice Terry-vel fog
ják produkálni.

— Megjelent;„Krisztus képe 
egy csorvási leány testén. 
Fenntartással közöljük azt Csor- 
vásról vett hűt, amely szerint ott 
egy fiatal leánynak Ujj Terézi
ának testén — aki már évek óta 
szenvedett kínzó reumatikus fáj
dalmakban — világosan felis- 
meihetően megjelent Krisztus 
arcképe, miután előbb az egész 
család 9 napig szigorú böjtöt 
tartott. A fiatal leány lakására 
most rengetegen zarándokolnak 
látni a „csodát1' azonban az egy
házi hatóságok is egyelőre igen 
szkeptikusan nyilatkoznak az 
esetről.

— Az orosházi tavaszi vá
sárt március elsején és másodi- 
kán tartják meg, a békéscsabait 
pedig február 27, 28 és 29-én.

— Dlsztagság. A Szarvasi 
Iparos Ifjak Önképzőköre Molnár 
János ipariskolai igazgatót és 
Biki Nagy Imre községi főjegy
zőt disztagjává választotta meg 
s a megválasztásról szóló dísz
oklevelet nevezetteknek február
19-én Barton Vencel elnök veze
tésével bizottság adta át.

— A szarvasi levente-bírko-
zók f. hó 26-án Püspökladány
ban fognak mérkőzni a püspök
ladányi és a karcagi levente-bir
kózókkal. A négy súlycsoportból 
két-két leventét küld ki az Egye
sület Kertész György oktató ve
zetésével.

— A Gyulavldéki Takarék- 
pénztár fúziója. A Békésmegyei 
Kereskedelmi Bank múlt héten 
megtavtott közgyűlésén mindkét 
intézet részvényeseinek jelenlété
ben elhatározták a Gyulavidéki 
Takarékpénztárral va l ó  fúziót. 
Szarvasról megválasztották a z 
igazgatóságba dr. Fisbein Somát, 
mig a szarvasi telep igazgatója 
maradt meg a gyulavidéki fiókjá
nak előnyösen ismert eddigi igaz
gatója Szántó Soma. Az 500 000 
pengőre felemelt alaptőkével az 
uj intézet a vármegye legtőkeerő
sebb pénzintézete lett.

— A számlailleték helyes 
lerovása. Gyakran előforduló eset 
hogy a pénzügyi hatóságok az 
egyes iparosokat megbírságolják, 
mert az általuk kiállított számlákra 

szabálytalanul ..ragasztották fel a 
számlabélyeget. A ma érvényes 
szabályok szerint a számlailleték 
helyes lerovásának módja az, hogy 
a megfelelő értékű bélyegjegyeket 
a számla első oldalára kell felra
gasztani és a számla egyik tételé
vel kell keresztül írni. A bélyeg
jegyek nemlétezőnek tekintendők 

a következő szabálytalan módok
nál:*!. Ha a bélyegjegyek néma 
számla első oldalára vannak fel
ragasztva. 2. Ha csak bélyegzővel 
vannak átnyomva. 3. Ha csak ke
lettel, címzéssel vagy aláírással 
vannak átírva avagy átbélyegezve. 
Fontos tehát, hogy a bélyeg a 
számla egyik tételével legyen át

írva, hogy melyik tétellel, vagy 
hogy nem egy, hanem több tétel- 
lell van átírva, azt a rendelet nem 
tiltja, illetve nem minősíti sza
bálytalannak.

— Az Iparos Asszonyok is  
Leányok Egyesülete f. hó 26- 
án délután 3 órakor tartja rendes 
évi közgyűlését, melyre ezúton 
kéri t. tagjait, szíveskedjenek 
minél nagyobb számban megje
lenni. Tárgy; tisztikar választás, 
az egyesület működéséről beszá
molás és egyéb indítványok. Tisz
telettel az Elnökség.

— Nem az a fonto~, hogy a 
fa szép-e, hanem hogy mit terem. 
Gyümölcsfát ne vegyen piacon, 
mert drága lehet a meglepetés. 
Unghváry József faiskolája Cegléd. 
Budapesten kizárólag Andrássy-ut 
54. Árjegyzék ingyen.

— Ismét szabad az arzén- 
tartalmu légyirtó szerek forga
lomba hozatala. A kereskede
lemügyi miniszter most kiadott 
rendeletével megengedte hogy ez 
év auguszt 31-ig az arzénsavas 
sók felhasználásával készített 
légyirtó szerek forgalomba hozha
tók legyenek. Ezeket a szereket 
azonban készíteni nem szabad, 
csupán a meglevő készletek ad
hatók el.

— Uj Idők. Az e heti szám
ban Herczeg Ferenc nagyon ér
dekes cikket irt a Nemzeti szín
ház dolgairól, Zilahy Lajos foly
tatja szép és érdekes régényének 
közlését, stb. Az Uj Idők előfize
tési ára negyedévre 6 40 pengő. 
Mutatványszámot, kívánatra dij- 
tatanul k ü l d  a kiadóhivatal 
Budapest. VI. Andrássy ut 16.

1 doboz ára 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban és 

drogériákban.



— Agyvértodulás, szivszoron- 
gás, nehéz légzés, félelemérzés, 
idegesség, migrén, lehangoltság, 
álmatlanság a természetes „Fe
renc József* keserűviz használata 

által rövidesen megszQntethetők. 
Tudományos megállapítások meg
erősítik, hogy a Ferenc József 
viz a makacs székszorulás min-’ 

denféle jelenségeinél a legjobb 

szolgálatot teszi. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben.

— Eladó az özv. Mikolay 
Jánosné féle írószer üzlet kézi
munkával egybekötve, biztos jövö. 
Bővebbet Nagy Sándor könyv- 
kereskedő tulajdonosnál.

I
— Ha bármiféle hangszerre 

szüksége van, nézze meg Nagy 
Sándornál a inost érkezett gyári 
és mester hegedűket, harmoniká
kat okarinákat, mandolin és száj- 

harmonikákat, hogy meggyőződ
jön azok, jő minőségéről és 
olcsóságáról. Hegedű hurokban 
is nagyválasztékot tart raktáron 
és azokat a legolcsóbb napi áron 
adja.

— Bicskával és husánggal 
támadtak az autósokra. Vesze
delmes kalandban volt része 
szombaton délután Gretsnyik Mi
hály békéscsabai autófuvarozónak 

aki kereskedőket szállított sofőr
jével a szarvasi vásárba. Csaba, 
csüd állomás tájékán, az ország
útok : szarvasiak jöttek szembe 
vele, akiknek egyike egy kocsi 
fergetyűvel az áutó elé lépett s 
megállásra kényszeritette. Majd 

Gretsnyik Mihály előadása szerint 
többi elrejtőzött társai is előron
tottak és káromkodva, nyitott 
bicskákkal támadtak rá és sofför- 
jére. Mindketten lesszáltak ugyan
is, az autóból, hogy a jókora fa- 
doronggat hadakozó embert eltá-

'volitsák az útból. Közben a vas

úti állomás elöljárója is segítsé
gükre sietett az autósoknak, 
azonban valószínűleg még ez sem 
használt volna, ha Gretsnyik és 
soffőrje—akik a tárna dókhusáng- 

játol és bicskáitól több helyen 
megsebesültek—hirtelen el nem 
ugranak az autóra, amelyet gyorsan 
elindítva sikerült elmenekülniük. 

Szarvasra érve nyomban jelentést 
tettek a rendőrségnek, amely a 
tetteseket ki is nyomozta rövide
sen Bobvos Mihály, Juhos János 
és Nyemcsok Pál szarvasi legé
nyek személyében A legények 
viszont azt állítják,—ami ugyan 

valószinütlenűl hangzik—hogy az 
autósok támadták meg őket és 
ök csak védekeztek. A tényállás 
teljes kiderítésére a vizsgálat 
még folyamatban van.

Teherautó 
fuvarvállalal. 

Telefon 91. IV. 15o.

— Helybeli gabona árak. 
Búza 29 90—30 00, árpa 25. 
50-26 00, zab 26 00—26 50, 
morzsolt uj tengeri 2500--26. 
00 lucerna 210.00—220 00. 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

— Komlóvszky János fűszer- 
kereskedő egy jóravaló ügyes fiút 
tanulóul felvesz.

Egy ügyes fiút tanu

lónak  felvesz

Gaál Ferenc
fűszer- és csemege kereskedő.

— Fantasztikus h í r e k  
a szarvasi delejes asszonyról. 
Egyik békésmegyei laptár
sunk azt a szenzációs hirt 
röpítette világgá, h o g y  
Szarvason egy uj Wunder- 
lichné tűnt fel, aki deleje- 
zéssel és ráolvasással gyó
gyít s akit tömegesen ke
resnek fel a gyógyulást ke
reső emberek az egész me
gyéből, úgyhogy állandóan 
egész autókaravánok tábo
roznak lakása előtt. Miután 
szigorúan megrótta az eset 
miatt a hatóságokat is lap
társunk, most a hatóságok 
lapunk utján arra kérik a 
cikkírót hogy legyen olyan 
jó és jelölje meg közelebb
ről, 'hol található meg a 
kuruzslónő, mivel a rendőr
ség sehogyan sem tud nyo
mára akadni, dacára annak, 
hogy t ü v é tette e g é s z  
Szarvast a delejes nő, a 
gyógyulnivágyó tömegek és 
az autókaravánok után.

— Budapestre utazik ? 20. 
százalék engedményt kap, 
mint ezen lap előfizetője olcsó 
szoba-árainkból 10 százalék 
engedményt kap olcsó étter
mi árainkból. (Kitűnő ház
konyha) 5 pengőt megtaka
rít autótaxi költséget, mert 
gyalog átjöhet egy perc alat 
a pályaudvarról, otthon érzi 
magát jól fűtött szobáinkban. 
Elsőrendű kiszolgálás, szigo
rúan családi jelleg, saját ér
deke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlen nálunk szálljon 
meg Grand Hotel Park nagy
szálloda Budapest, VIII. Bar 
ros-tér 10, a keleti pályaudvar 
érkezési oldalával szemben.

— G ő z f ü r d ő  szombat, 
vasárnap és hétfőn. Kádfürdő 
mindennap. A kádas szobák reg
gel 5 órától este 9-ig állandóan 
fűtve vannak.

Kondoros.

— Községi elöljárók válasz
tása. Kondoros közönsége e hó 
16-án választotta meg elöljáróit. 
A választást megelőzőleg képvi
selőtestületi gyűlés volt Dr. Scha- 
uer Gábor járási főszolgabíró el
nöklete alatt. Az elnöki megnyitó 
után elnöklő főszolgabíró előad-, 
ta, hogy az elöljárók mandátuma; 
lejárt, akiknek három éves mükö-í 

dése úgy a község mint a járás 
fejének teljes elismerést érde
melt ki. Serli Kálmán községi 
képviselő emelkedett szólásra ez
után, aki szintén elismerésének 
adott kifejezést az elöljárók lel
kiismeretes működéséért’ s java
solja a régi elöljáróság jelölését. 
A közgyűlés a javaslatot . egy
hangúlag magáévá teszi és a 
szokásos jelölést ejti meg az ál
lásokra. A bírói állásra a jelö
lés joga az elnöklő főszolgabíró 
hatáskörébe tartozik. Ezen állásra 
a volt bírót Kovács Jánost, Blas- 

kó Mihály és Unatyínszky Mi
hályt jelölte. A többi állásokra a 
jelölés a következőképen történ 
meg: Törvénybiról állásra: 
Blaskó Mihály volt t. bírót, Sár
kány András és Kiss Györgyöt. 
Gazdal-állásra: Gulyás Mihály 

volt gazdát, Valyó István és Sza
kács Mártont. Pénztáritok! ál
lásra: Baross István volt pénz- 
tárnokot, Lancsa György és Kom
lóvszky Pált, Közgyámi állásra: 
Kóczy János volt közgyámot, 
Sztáli János és Frankó Józsefet. 
1-ső esküdt! állásra: Rágyanszky 
István volt esküdtet, Tusjak And
rás és Harsányi Lajost. U-lk es
küdt! állásra: Ancsin Oyörgy 
volt esküdtet, Laurinyecz Pál és 
Petrovszky Pált. Hl-ik esküdt! 
állásra: Kugyela Mihály volt es
küdtet, Sárkány Pál és ifj. Berky 
Jánost, A választás d e. 10 órá
ra lelt kitűzve. A nagy számban 
összegyűlt választó közönség tel
jes nyugodtsággal hallgatta a je
löltek névsorának felolvasását és 
egy hangú lelkesedéssel válasz
totta meg régi elöljáróit. Elnöklő 
föszoigabiri örömének adott ki

fejezést, hojgy a választó közön
ség is elismeréssel volt a régi 
elöljárói iránt s azokat ujabb 
három évre egyhangúlag megvá
lasztotta.

— Egyháztanács gyűlése.
Az ág. hitv. ev. egyháztanács e 
hó 17-én gyűlést tartott, főtár
gya az üresedésbe jött külső 
(Hndrékovics) iskola tanítói állás 
betöltése iránt való intézkedés. 
A választásig a helyettesítést Je
szenszky Sándor látja el, kinek 
növendékeit pedig Velky Béla 
vette át arra az időre.

•— Tűzoltói mulatság. Az
önk. tűzoltó egyesület e hó 19-én 
felszereléseinek javára táncniu-

1 latságot rendezett. 'A mulatság 
anyagilag és erkölcsileg jól si
került.

— Népmüvelődési előadás.
A po!g. olv. körben Jeszenszky 
Sándor tanító a „Több terme- 
lésről,‘. Az ipartestületben: Fa
bók Ferenc ev. s. lelkész a Val
lásos élet megalapozásáról". Az 
ált. népkörben: Dr. Deseő Antal 
orvojp a „Fertőző-betegségekről 
mind három egyletben az előa
dóknak elismeréssel adóztak.

— Piknik. Az úri kaszinóban 
e hó 18-án az urinők pikniket 
rendeztek, a Háziasszony szere
pét erdőtarcsai Fejér Imréné a- 
legmesszebb menő figyelmesség
gel látta el. Jelen voltak: Asszo
nyok. Birnbaum Miklósné, Czir- 
busz Endréné, Fekete MiklÓBné, 
Dobossy Istvánná, Keviczky Lász- 
lőné, Kovácsik lstvánné, Ková
csik Jánosné, Kupecz Vilmosné- 
Jeszenszky Sándorné, Lipthai. 
Endréné, Liker Mihály né, Pokor-. 
ny Tiborné, Rákosy Miklósné,. 
Micsinay Lajosné, Schülzenber- 
ger Alajosné, Trempacher An- 
talné és Velky Béláné. Leányok:. 
Benczúr Ilonka, Fejér Klárika, 
Fejér Mariska, Huszár Valika, 
Kiss Juliska, Kovácsik Rózsika, 
Liker Lenke, Mahács Magduska. 
Mészáros Ilonka, Micsinay El- 
luska, Ványa Margitka és Velky 
Jolánka. A fényesen sikerült pik
nik a legjobb hangulatban reg
gel 7 óráig tartott.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— Farsang. F. hó 19-én tar
totta a Levente Egyesület far
sangi bálját a Katholikus Körben 
és a Kisgazdakörben. A jól meg
rendezett mulatságból eredő tisz
ta bevételt a leventék zászlójának 
beszerzésére forditják. — 18-án
Juhász Ilonka oki. tánctanámö 
a Kisgazda Körben nagyon fé
nyesen sikerült tánevizagát tar
tott. — A Kisgazda Kör f. hó
20-án rendezte meg farsang] bál
ját. — A Katholikus Kör ifjú mű
kedvelői kitünően sikerűit elő
adást rendeztek. A három egy«

KSszönelnyllvániíás.

Mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, az 
Ipartestületnek és ismerősöknek, akik felejthetetlen jó 
férjem, illetve édes apánk végtiszlességén megjelentek 
és ezáltal is igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni ezúton 
fejezzük ki szivünkből fakadó igaz köszönetünket.

Szarvas, 1928 február hó. 21

özv. Süveges. Pálné és családja.



felvonásos vígjátékot csak fű
szerezték a közbeeső zene, ének 
és szavalatszámok. Szereplők: 
Szabó Áron, Nyéki János, Ga
zsó Rózsika, Szin Annuska, Szé- 

csi Rózsika, Pákozdi Mariska, 
Boncsik Ferenc, Blahó József és 
Hetman István. Szavalt: Vitéz 
Dombovári János; Énekeltek: Ga
zsó Rózsika és Szabó József. A 
kitünően sikerült est tiszta be
vételét a Kör felvirágoztatására 
fordítják. A lelkes műkedvelő- 
gárdának ezúton mond köszö
netét a Kör vezetősége. Az Ipa
ros Kör 21-én tea-estet adott, 
melyen az Iparos Dalárda nép

dalokat és bordalokat énekelt. — 
Elmúltak a vigasság napjai s 
?2-én a zsúfolásig megtelt temp
lomban bűnbánó és vezekelni 
óhajtó fejek hajoltak meg a 
.szentelt hamu előtt, amely fi
gyelmeztet bennünket, hogy ga 
vigazságok mellett is gondoljunk 
a múlandóságra' is, neriogy elfe
ledkezzünk természetfölötti köte
lességeinkről és legszentebb vég
célunkról.

— Figyelmeztetés. Az Iparos 
Dalárda vezetősége figyelmezteti: 
a dalkar tagjait, hogy minden 
pénteken teljes számmal jelenje
nek riiég az énékpróbákon, mert

’ március 15-re kell előkészíteni a 
dalkart.

— Tanfelügyelői látogatás.' 
Á közelmúltban Szentkereszthy 
Tivadar kir. tanfelügyelő meglá
togatta a helybeli elemi népis
kolákat es megelégedését fejezte 
ki az elért eredményeken.

— Mozi. Előkelő és teljesen 
megbízható forrásból értesültünk 
hogy a legközelebbi hetekben 
már megkezdi a mi mozink is 
működését. Az előmunkálatok már 
nagyban folynak. Legközelebbi 
számunkban már bővebb és pon
tosabb információt adhatunk a 
a mozi kedvelőknek.

Reuma
köszvény, csuz

lschüis, szaggatta, szarás ellen 
legjobban bevált a 

KrfagM r-féle

REPARATOR
Ars 1 p a n g ó  60  n i lé r  műiden patikában 
1 sin or tető füze Itt b&rUook szívesen kttJd 

teljason Ingyen a főraktár: 
K r ic g n c r

Gyógyszertár
Budapest. VIII/100 Calvintér

(Baross-utca sarok) -

— A Katholíkus Kör isko- 
lánkivüli előadásai ezután este
6 órától 7-ig fognak megtartatni.

— Köszönet. A Katholíkus 
Kör vezetősége köszönetét mond 
mindazoknak, akik f. hó 20-án 
tartott mflkedvejő előadás esté
jén felülfizetni szívesek voltak és 
megjelenésükkel buzdították az 
itju műkedvelő-gárdát a további 
működésre.

— Képviselőnk a 15 éves 
békésszentandrási Kisgazda- 
körben. (Alkalmi tudósítónk je
lentése). A békésszentandrási 
Kisgazdakör, amint már jeleztük 
f. hó 16-án társasvacsorát ren
dezett, melyen a kerUlet illuszt

ris képviselője is megjelent fele
sége társaságában. A kitűnő ma
gyaros szakácsművészettel elké
szített 'birkapaprikás után Gazsó 
János, a kör elnöke fenkölt be
szédben üdvözölte dr. Tóth Pál 

országgyűlési képviselőt és a je
lenvoltakat, kívánva, hogy jól 
érezzék magukat az immár 15 
éyes Kisgazdakörben. A szives 
vendéglátást megköszöni dr. Tóth 
Pál állott fel szólásra. Élénk tet
széssel kisért beszédében a tri- 

arioni Csbnkamagyarország je
lenlegi helyzetét . ecsetelte és a 
kisgazdatársadalmat, mint a nem
zetet fenntartó elemet, kitartásra, 
egyetértésre - és vállvetett mun
kára hívta fel, {hivatkozva arra, 

hogy amint a magyar égen meg
jelent az első csillag, mely Tri
anon igazságtalanságára rávilá
gított, úgy éled szivünkben a 
remény, hogy nem vagyunk 
egyedül, meri az angol sajtó 
nagyhatalom ügyünk szószólója 

lett a világ népeinek itélőszéke 
előtt. Marjay Géza lelkész a kis
gazda kör legutóbbi 10 évének 
eseményeit sorakoztatta fel tör- 
vénelmi hűséggel, hogy abból 
levonva a következtetéseket, ösz- 
szetartásra buzdítson, hogy min
den fenyegető veszedelem ellen 

ujabb 1000 esztendőig mint a 
nyugati kultura védői, eredmé
nyesen kdzdhessUnk. A vacsorát 
tánc követte, mely a megjelen
teket a kora reggeli órákig tar
totta együtt, egy 6zép est emlé
keivel gazdagítva őket.

Anyakönyvi hírek.
1928. febr. 15-tól febr. 22-ig.

Házasságot kötöttek:

' Czudor András Nyiri Etelkával, 
Weisz József Waldmann Erzsé
bettel.

Születtek:
•

Bobvos György leánya Judit, 
Weinberger Ármin fia Ignác, 
Hanzel István fia János, Borgu
lya György leánya Erzsébet. Pal
kó Pál leánya Mária, Kovács Mi
hály fia György, Havran Mihály 
iker leányai Erzsébet és Zsu* 
zsanna, Sámuel Izidor leánya 
Blanka, ifj. Kopcsjak György le-, 
ánya Zsuzsanna.

Meghaltak.

Dankó György 22 éves, özv. 
Háromházi Sándorné, Faduba 
Judit 77 éves, Kiss János 2 hó
napos, Süveges Pál 79 éves, 
Babinszki János 83 éves, Zaho- 
recz Pál 4 hetes, Liska Pál 69 
éves.

Értesítés.
Értesítjük mindazokat a 

szarvasmarha tulajdonosokat, 
akiket az állat-biztosiiás érde
kel, saját jól felfogott érdekűk  ̂
ben a

„Szarvasi Gazdák ét 
Iparosok Szövetke

zetéiben

l egkésőbb

március 1-Ig
jelentkezni szíveskedjenek. Min
dennemű bővebb felvilágosítás 
ugyanitt nyerhető.

Az Igazgatóság

Q T O n / Q C ^  környéke 
O Z a i  V r t ö  rendszeres be

dolgozására 1—2 megbízható, 
ügyes urat alkalmaznánk, el
ismerten vilighirü közszükség
leti cikknek magánfelekhez le
endő elhelyezésére. Írásbeli 
ajánlatokat t/Magas jutalék*1 
jeligén a szerkesztőség (III. kér. 
119. sz.) továbbit l 10.

Telepítsünk szőlőoltvánnyal

I. oszt. Ripária Portális alanyon, úgymint: Kadarka, 
Olasz—Bánát rizling, Mézes fehér Medoek, Noár 
Leányka, Hirs levelű Furmis, Muscpt Ottonel, Chas- 
selas fehér-piros, ezenkivQI gyökeres Ripáriák. Vállalok 
továbbá uj szőlők telepítését

D r o n g  S á n d o r
szőlőkezelö keirtéiz.

Soproni 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r.í.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min
den nagyságban, összekötő, 
falvédő, ágyelő és futósző
nyegek, takarók, paplanok, 
ágy- és asztalterítők, bú
torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

; cégnél.

A Rhode Island Red
(Vörös Islancfi) 

és az amerikai

Fehér Leghorn
az a két baromfi fajta, amelyek 
óriási tojáshozamukkal és 
csibéik kdnnyu felnevelésé
vel az egész világ baromfi
tenyésztőit meghódították.

**r Telepemen 3 év óta tartom e ki
tűnő két tyukfajtái, a legszigorúbb 
csapófészek ellenőrzéssel: A telep 
az Alföld egyik legnagyobb és leg
modernebb baromfitelepe, mely bárki 
által megtekinthető. Szaktanácsokkal 
szívesen szolgálok dijtalannl. Keltető 
tojások szállítására a megrendelések 
sorrendjében előjegyzést elfogadok, 

darabonként 80 filléres árban.

Tojáshaszon Fajbaromfitelep 
K I S S Z É N Á S  

Tulajdonos: Sterbetz József.
Tenyésztojások megrendelhetők* és 

átvehetők Szarvason is 
özv. Sterbetz Gáborné házánál.

Mindennemű
tüzelőanyagot, tűzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjutányosabban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky A1- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer, 
kereskedő inellett. Telefon 
szám 92.

15 SZ.

Teherautó 
(uvarvállalat 

Telefon 91. IV. ISO.



Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI. Vácidul IQ.

ufszerkezelii cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 
nieit eredeti svéd kettőssoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak
mert tisztitófelíileteik rendkívül 

nagyra méretezettek 
mert legtökéletesebb cséplési e- 

redményt szolgáltatják 
mert könnyű súlyúknál fogva bár

mely traktorhoz alkalmaz
hatók

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt vontat
olcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyős feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

Automobil és Traktor Kereskedelmi R.-T.
Budapest Vili. Rákóczi-ut 19,

jERCO |

Ön e legánsan  öl t i fzkSdl  k,

£rgo ERCO gallért visel.

Ügyeljen az védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

Sertés vágást és füstölést
Jutányos á r o n  e lválla lok . A vágási 
megrendelhető a  piacon és a  h ázn á l

Veres György hentes
1L kér. 315.

8
Cupráék melleit.

Eladó özv. Csasztvan Györgyné

II. kér. 372. sz. háza

— Bármely budapesti vagy 
vidild lap részére HirdctéMket 
felvesz lapunk szarkesstfeége és 
kiadóhivatala 111. kér. 119.

U kerület 253 számú ház el-
adó, érdeklődni ugyanott_____ 8

Farkas Mihály II. kér. 389 sz. 
alatt egy kommenciós kovácsot 
keres ktilkerületbe. Kovács szer
számot is veszek megvételre. 
Érdeklődni ugyanott. 8

111 kerület 389 számú ház el
adó, érdeklődni ugyanott 8

Kunstár Pál zQldpázsiti háza el
adó. 11 sz.

Eladó egy cséplőgarnitura 1-ső 
Magyar Gazdasági 6—HP. Min
den elfogadható áron. Érdeklődni 
lehet III. kér. 110 szám Galáth 
Istvánnál. 9

Laukó György hentes Piac-iér 
melletti háza eladó III. 121 sz. ?

Olcsó géphimzést tanítok. Er
dős Erzsébet Bethlen-utca 327^z. 
özv. Blimák Györgyné házában. 9 

örménykuton VI. külk. 15 hold 
szántó föld eladó, Érdeklődni 
lehet II. k. 156 sz. alatt. 10

Weselényi és Damjanich 
utca sarok

üzlet helyiség lakás
sal együtt kiadó.

Érdeklődni lehett a Frecska 
villám üzletben. 9.

Helyi ügynököket magas fix és 
jutalék mellett felvesz Gárgyán 
reszelővágó telepe Orosháza.

Tisztviselő portán újonnan épUlt 
ház eladó. Érdeklődni lehet ifj. 
Bányász János fakereskedőnél (8

III. k. 92 számú ház nagy telek
kel eladó. Érdelődni lehett ugyan
ott. 8

IV. kér 302 számú ház eladó 
ugyanott 2 hold föld örök áron 
eladó. Érdéklődni lehett ugyanott.

9

ESSEX
Super Six Sedan
lég modernebb

6 hengeies 

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

6 sz

Teherautó 
fuvarvállalat. 

Telefon Ql. IV. ISo.

Sürgősen eladó I. kér. 420 sz. 
ház vagy pedig felerésze. 9

Tessedih utcs I. k. 273 sz. 
alatt egy szoba kiadó.________9

II. kér. Juhász-utca 174 sz. 
alatt eladó két asztal, egy jó női 
varrógép, sátor és 6ánfa. Daruvá
ri Jánosnál. 9

Eladó a Baginyi féle III. k. 115 
sz. ház, vagy két szoba haszon
bérbe kiadó mellék helyiségekkel 
együt. 8

11. kér 399 sz. ház eladó. Ér
deklődni ugyanott. 8

IV. kér. 86 számú ház eladó, 
ugyanott egy szabadonfutó jókar
ban levő kontrafékes kerékpár 
elaió. Érdeklődni ugyanott bár
mikor. 8

111. kér. 261 számú ház eladó.
j__________________________10

Kepenyes Györgynek IV. kér.. 
157. számú háza eladó. 7

Kisszénáson özv. Sápszki Mi- 
hályné tulajdonát képező 8-as 
cséplőgépje eladó. Érdeklődni le- 
hett Csányi-féle tanyán. 7

Csukott-autó
MachánnáL

Öcsödön Járványkórház utca 
643 sz. alatt bútornak, esetleg 
szerszámfának alkalmas három 
szilfa eladó. 8:

III. kér. 157 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehett ugyanott. 8

özv, Dancs Szilárdné II. kér. 
27 szám alatti háza eladó. Érdek
lődni lehet RADVÁNSZKY IVÁN
II. kér. 58 sz. Hitel és Ingatlan 
irodájában._________________10-

65 holdas igen szép tanyás- 
birtok teljesen jőkarban levő épü
letekkel igen jutányos áron eladó- 
azonnal, érdeklődni a szerkesztő
ségben III. 119 &

Tusjak János III kerület 227 
számú háza eladó, ugyanott trá
gya is eladó, érdeklődni lehet 
ugyanott________________  8

Maradék Mihály 1. 263 szám 
alatti háza eladó, érdeklődni le* 
hét ugyan ótt 8

Kepka . Mihály IV külk. 35/1 
ószénás kert mellett 12 pótlék ta
nyával eladó 8

Uj előnyomda nagy válasz
tékban, Rácz Albertné Gróf Szé- 
chenyi-u. 79, Brant Karoly-féle 
ház 8

III kerület 201 számú ház el
adó, ugyanott egy tizedes mérleg 
is eladó, érdeklődni ugyanott 8

Zsigmondi örökösök tulajdonát 
képző II. k J  340 számú eladó 
Érdeklődni lehet ugyanott.

Egy 2 szobás lakás nagy kert
tel, május 1 re kiadó. Bővebbet 
Salgó Szerénnél, I. k. Gróf And- 
rási-utca 156 sz. 8

Piactér közelében egy raktár
nak vagy műhelynek való helyi
ség kiadó. Érdeklődni lehett 111. k. 
Betlen-utca 146 sz. alatt. 7

III. kér. 81 sz. Görbe-ucca 2 
szoba kályha és tejszeparátor 
eladó. Érdeklődni lehett ugyanott. 
 8

Kasnyik Pál maczózugi 2190 
gyümölcsöse eladó. Jelentkezni 
lehet IV. 183 sz____________ 7

Egy jókarban való bicikli eladó,
I, k. 442 sz. Nagy betlehem utc.

8

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
35 Nagy Sándor l l f lcstfeb Mpi áron kaphatók.



Auló és Traktor 
javítás.

Mezőgazdasági 
:  :  gépjavítás. :  :

Autogén 
heg g e s z í  é s  !

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, velőgépek szakszerű javítása. Vető- 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko« 

rica szórók bármely ekére szerelhető !

Uf dón ság 1 13 R ak láron  !

Vas—aczéj—réz—bronz és

alum ín ium

öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Felhívás.
>

A. „Szarvasi Polgári Fogyasztási és Ér
tékesítő Szövetkezét" üzlethelyiségé
ben az összes raktáron lévő áruk ked

t

vezményes árban kiárusittatnak.

Érettnyu-d  ANÁ1V Mindenféledéligyii- 
gatindiai mölcs,narancs, füge

datolya nagy választékban, valamint cu

korka és csokoládé különlegességek.

Kapható András Mátyás üzletében.

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Rákóczi>ucca 178.

1 drb. 
1 és fél tonnás teher Ford autó,

1 drb.
5 személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó.

ÉrteKezés ugyanott.

A drága tojás
bizonyítja, hogy a céltudatos baromfitenyésztés a leg
jobb üzlet!

Most keli kezdeni.
A Keltőgépek működését, ha azt akarjuk, hogy a leg
jobb értékesítési időben csibe é-= tojás legyen Pontos 
tájékoztatást ingyen küldünk Szállítunk 30 tojást be
fogadó géptől 15-ig. A keltőgépek ára nagyság szerint 
60 pengőtől fölfelé.

N I C K E R L  és T Á R S A  keltetfigépgyár magyarországi 
vezérképviselete: Budapest VIII., Főherceg Sándor-ucca 4. 

Telefon J. 331—52.

yyCSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unka! Elegáns 1 |artos I Olcsói

Kaplialó kizárólag Deutsch Ármin dlvatáruházában

Bćkćs-Szarvason. Csak a  talpon látható védjeggyel va l 0>di I
52 sz,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dlvaíáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt & selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat, í e j mi, 7<iir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ab lakon dobálja  k i pénzéi, ha Pe6tre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR d lva láruházában  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

abemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

m

503 „FIAT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő «

Értesités.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a Piactéren a Bük- házban

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

ahol is elvállalok minden villamos berendezést, vilamos csengő 
berendezést, uj kerékpár és varrógép raktáron, égők, tulipánok, 
zsinórok stb. A legjobb minőségben varrógép, kerékpár és villám 
javitás ólcsón és pontosan eszközlöm.

14. Szives pártfogást kérve IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó túra 
b é r a u t ó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piac tér)

13
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BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopoloczky Jáno$ füszerüzletében és M akó 
G yuláná 1 Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

7 SZ. Belopolocky Mihály

Vadászfegyverek,
flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javitasát elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban rsz- 
kftzlflm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen kell- 
berben. mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő ||. kerület 104. szám. 52

É r t e s í t é s

Kitűnő szénsavdus szódavíz kapható az

„Italmérők Szikvizgyárában“
ahol a legjobb és legújabb rendszerű »géppel van a 
szódavíz gyártva. Lakodalmakra és disznótorokra a 
legjutányosabb árban megrendelhető.

Gyár és iroda: 11. kér. Beliczey-ut 14 sz. (Je 
szenszky-haz), ahol bármikor gyors, pontos és a leg
olcsóbb kiszolgálásban részesül a nagyérdemű közönség.
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Tisztelettel:

Szarvasi Italmérők Szikvizgyára.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott ösnr. C— lum GyOr&oé áriájában Szarvason.


