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FÜGGETLEN POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési árak* 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 
félévre 4 Pengő. Vidtkre postán küldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 

PRAZNOVSZKY BÉLA

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

III. kerület, Piac-tér 119. szám, hová min* 
dennemü küldemény cimzendő.

A valorizáció.
Ebben a hónapban lépett 

életbe az egyes magánjogi 
követelések átértékeléséről 
szóló 1928. XII törvénycikk.

A világháborút követő nagy 
Összeomlás után egy uj ide
gen szó furakodot* be a ma
gyar nyelvbe s ez:-a valori
záció, hivatalos átfordításban: 
átértékelés. Az uj szó nagy 
népszerűségre t»tt szert, sőt 
azt lehet mondani, hírhedt 
neve lett. Az emberek nem 
mondhatni, hogy nagy öröm
ujjongással fogadták a gaz
dasági élet uj műszavának 
bevonulását, sőt a nyomán 

ró gyakori csalódások mi- 
t itt-ott gyíilöltté is vált. 
Mikor aztán összeházasi- 

btták a hadikülcsönnel s az 
ij pár mint tiadikölcsön- 
ralorizáció mutatkozott be, 
t kisexistenciák főleg ugyan
iak mutogatták öklüket fe- 
éje. Ez a párosított uj szó 

aztán, mint Eris almája, 
ugyancsak egymásnak eresz
tette a különböző politikai 
pártokat Bosszúság, elkese
redés, harag, gyülölség bur
jánzónak fel ez uj műszó 
nyomán s olyan sorsa lett, 
mint a nem sokkal népsze
rűbb szótársának, a forgalmi
adónak, melyről egészen 
megszoktuk, hogy az embe
rek ne áldó imádság kísére
tében emlegessék. Es a ma
gyar szókincs sok más. szo
morú uj szóval is gyarapo
dott. Á B-lista, a hadirok
kant, hadiözvegy, hadiárva 
stb. egy mártir-nemzet vérző 
sebeit jelzik, melyeket a re
ánk zudult világkavarodás 
ütött rajta

Vajha nyelvkincsünk már 
ujabb szavakkal gyarapod
hatna ! Vajha odavezethet 
nők a többi szó közzé a 
gazdasági talpraállás, a lelki 
s anyagi teljes megujhódás, 
a területi kiegészülés örven- 
detesebb hangzású szavait 
is?

Képviselőtestületünk közgyűlése.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)
Szombaton, f hó 14-én délután 

3 órai kezdettel tartotta Szarvas 
község' képviselőtestülete Roszik 
János törvénybíró elnöklésével 
rendkívüli közgyűlését.

A múlt ülés jegyzőkönyvének 
hitelesitése után tudomásul vették 
a március havi pénzlárvizsgálat 
eredményét, valamint a járási fő
szolgabíró azon rendeletét, mely
ben értesíti a községet, hogy a 
szarvasi főgimnázium képviselő
testületi virilis jogát Raskó Kál
mán h. igazgató, özv. Hertelendy 
Lászlóné budapesti lakos pedig 
dr. Fisbein Soma ügyvéd által 
óhajtja gyakorolni.

A község két díszpolgára. Mayer 
János és Pesthy Pál minis/terek 
táviratban köszönték meg a kép
viselőtestületnek abból az alka
lomból hozzájuk jutatott üdvöz
letét. hogy a Kormányzó őket az 
I. osztályú érdemkeresztel tüntetle 
ki.

A Szarvason felállítandó állami 
elemi leányiskola építési költsé
geihez 60%-os állami hozzájáru
lásnak 75%-osra való felemelése 
érdekében küldöttség járt fent 
Budapesten a kultuszminiszternél
— azonban a h. főjegyző jelen
tése szerint — eredménytelenül, 
mivel a kultuszminiszter beteg
sége miatt nem fogadhaita őket. 
Most azután íz a terv merült 
fel, hogy a Szarvasi Takarék- 
pénztárral fuzionáló Gyulavidéki 
Takarékpénztár hatalmas intézeti 
székházét vegyék meg az iskola 
céljaira, olyan módon, hogy a
60.000 pengős vételárból a köz
ség 40.000 pengő állami hozzá
járulást kapna. A fentmaradó vé
telárat és az építkezési költsége
ket a község fedezni Általában 
a közgyűlésen az a vélemény 
alakult ki, hogy semmi esetre 
sem szab>4 az alkalmat elsza
lasztani ennek a község legszebb 
pontján fekvő hatalmas épületnek 
a megszerzésére. Különben a fő
ispán értesítése alapján ezen a 
héten minden valószínűség sze
rint Klebersberg miniszter fo
gadni fogja a szarvasi küldöttsé
get. Azért a döntést a jövő köz
gyűlésre halasztották.

Tudomásul vették a főszolga
bírónak afcon rendeletét, amellyel 
a lemondott Czinkoczky Pál 
számügyi jegyző htJyettisitésével 
dr. Simkovics Mihály okleveles 
jegyzőt bi2ta meg. A helyettes 
különben március 21-én már el 
is foglalta hivatalát.

A szegedi MÁV. üzletvezetőség 
átiratban kérte a községet, hogy 
a vasúti állomás kibővítésének 
céljaira a Mezőtúr felöli részén 
kb. 800 négyszögöl telek átenge
dését kérte. A megejtett helyszíni 
szemlénél az tizletvezetőség és a 
község kiküldöttei abban állapod
tak meg, hogy a szülőföldekért 
négyszögölenként 2 pengőt, a 
még fcltölterdő gödrös helyekért 
pedig négyszögölenként 1 pengőt 
térit meg a MÁV. és a község a 
legrövidebb időn belül már át is 
engedi a szükséges építkezések 
céljaira az említett területet, vi
szont az üzletvezetőség nyomban 
letétbe helyezi a terület vételárát 
A végleges szerződést a közgyű
lés május 16-án hagyja jóvá.

Tudomásul vették továbbá a 
Békésvérmegye törvényhatósági 
bizottságának a tanyai kémény- 
sepretésekre vonatkozó azon ha
tározatát, amely szerint a megye 
bizottság elfogadja és indokoltnak 
találja a képviselőtestületnek azon 
kérelmét, amellyel a tanyái lakos
ságnak indokolatlan zaklatását és 
megtei hclését jelentő rendelet 
végrehajtása alól mentesíteni kí
vánja részben, vagy egészben a 
tanya népét Ebben az ügyben a 
képviselőtestület hálás köszönetét 
mond dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselőnek, aki a kereskedelmi 
miniszternél ilyen célból szintén 
közbenjárt és aki onnan biztató 
válaszi is kapott.

Mivel a Wagner lestvérek ce
mentgyára melletti területből a 
község részére 1995 négyszögöl 
úgyis visszaszáll, ebből a „Steaua* 
cég kérelmére olajraktár céljaira 
450 négyszögölet ugyanannyi 
pengőért átenged 6 évre haszon
bérbe.

Bük Adolf bérlete a k̂ zs'ég 
piactéri ingatlanára vonatkozólag 
ez év december 31-ével lejár, 
most azután Bük Adolf kéri bérleti

szerződésének 6 évre való meg
hosszabbítását és ajánlatában évi 
2000 pengő bérösszegen kivQI 
arra is kötelezi magát, hogy a 
becsatolt tervrajzok alapján a 
szerződés meghosszabbítása est
ién f. évi okt. 1-ig egy 33 méter 
hosszú, tetszetős külsejű épületet 
emel a Beliczey-uti fronton, mig 
a búzapiac felöli részen a Frecska 
moziig terjedő részt 2 méter ma
gas ízléses kőfallal veszi körül. 
Hosszabb vita után a közgyűlés 
ug  ̂ határozott, hogy a bérletet 
nyilvános ajánlattétel tárgyává te
szi, a helyi sajtóban meghirdeti és 
a május 10-ig beérkező ajánlatok 
felett a legközelehbi közgyűlésen 
dönt.

A beérkezett ajánlatokról bíráló 
bizottság tesz jeleniést, melynek 
tagjai: dr. Haviár Gyula, dr. Má
zor Elemér, dr. Aszódy Imre, 
Fehér József, Borgulya Pál, .vala
mint a h. főjegyző, biró, Mold 
Béla jegyző és Ponyiczky Kál
mán mérnök.

Több kisebb ügy letárgyalása 
után a közgyűlés 5 órakor vé
get ért.
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Vadászfegyverrel 
agyonlőtte magát 
egy fiatal leány.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A napi események szürke 
krónikását is mélyen meg
rendíti mindig, ha egy bim
bójából virágba szökkenő 
fiatnl élet kora elmúlásáról 
kell beszámolnia, még fáj
dalmasabb a krónikás köte
lessége, ha azt kell tudatnia 
olvasóival, hpgy a jó Isten
nek ezt a különösen szép 
ajándékát, a reményteljes fi
atal életet önként veti el 
magától valaki.

Totnasovszki Pál szarvasi 
jómódú eeptulajdonos és 
gépész házánál nevelkedett 
fel és serdült szép 18 éves 
fiatal leánnyá az árva kis 
Hrivnák Jolán. Mindenki na
gyon szerette a csendes, 
szelid jómodoru fiatal le* 
ánykát, annál nagyobb meg-



döbbenést keltett — a még 
férfiaknál is szokatlan akarat
erővel véghezvitt — öngyil
kossága. Pénteken reggel
nevelőszüleinek távollétében 
elővette nevelőatyjának se
rétre töltött dupla csövű
Lancaster-vadászfegyverét, 

felhúzta a kakast, azután le
feküdt a földre — hogy mel
lébe röpítse a halálthozó lö
vedéket. Azonban — minta 
későbbi vizsgálat kiderítette
— kezével nem bírta elérni 
a fegyver ravaszát, ezért elő
vett egy tüzpiszkáíó vasat — 
melyet azután holtteste mel
lett találtak meg — és az
zal rántotta el a fegyver ra
vaszát. A hatalmas dörre
nésre figyelmessé lett az 
épen hazaérkező Tomasovszki 
Pál, berohant a kamrába, 
ahol azonban már borzal
masan összeroncsolt felső
testtel, utolsó vonaglásában 
találta szerencsétlen kis ne
veltlányát.

A gyorsan előhívott dr. 
Molnár János községi tiszti 
orvos nyomban megállapí
totta, hogy a halál a közvet
len közelből történt, roncsoló 
erejű lövés következtében 
pillanatok alatt bekövetke
zett.

A fiatal leány öngyilkos
ságának okát meglehetős ho
mály fedi, egyesek szerint 
családi okok késztették reá. 
A gyulai kir. ügyészség meg
adta a boncolás mellőzésé
vel történő temetésre áz en
gedélyt és a jobb sorsra ér
demes kis Hrivnák Jolán te
metése szombaton délután 
óriási részvét mellett ment 
végbe.

„Jászom Holubava".
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Szegény, megboldogult 
anyám mesélte az alábbi hát« 
borzongató esetet, mely a 
szarvasi ó-templom körül 
játszódott le egy viharos feb
ruári éjjelen. Szüleim láto
gatóban voltak egy közeli 
rokonunknál s a jó hangulat 
éjfélig ott fogta őket, amikor 
is a legszívesebb maraszta
lásnak is ellentállva haza in
dultak. A sötét, néptelen uc- 
cákon valóságos hóvihar dü
höngött, úgy, hogy atyám és 
anyám alig tudtak néhány 
lépést tenni előre a tomboló 
orkán miatt Amint a Tesse- 
dik-uccán a lelkészlak elé 
értek, az ó-templom felől a 
gyalogjárón őrült rohanással 
egy szita gurult feléjök, jól
lehet a közelben nyoma sem 
volt emberi lénynek. Képzel
hetni szüleim megdöbbené
sét s gyenge idegzetű jó

anyám rémületét e rejtélyes 
tünemény láttára. Ámulatuk
ból fel sem ocsúdtak még, 
amikor a templom mögül 
egy rongyokba burkolt vén
asszony . tűnt elő, hangos 
mormolással. Amint közele
dett, tisztán kilehetett venni 
egyhangú morm olását, szün
telen csak ennyit hajtogatva: 
„Jászom Holubava, jászom 
Holubava*. Másnap tudták 
aztán meg szüleim, hogy az

Füstkarikák.
V árosunk kiváló heraldi- 

kus szülötte dr. Haász Imre 
tanár ur már nem elégszik 
meg azzal, hogy a „Békés
megyei Közlöny “-ben zúzza 
tönkre a gazdasági taninté
zet szerinte hibás címerét, 
most a »Debreceni Szemle** 
c. folyóirat egyik legutóbbi 
számában szegzi neki mér
ges toll-dárdáját a Tessedik 
tanintézet cimerpajzsának. 
Már a múltkoriban eléggé 

' megjártuk, amikor a Hősi 
szobor Tunil-madarárói is 
kimutatta egyik helyi orni
tológusunk, hogy az tulaj
donképen egy szervi elvál
tozásokban szenvedő nyo
morék szárnyas, épen azért 
most már nyometékosan hiv- 
juk fel mindenkinek a fi
gyelmét arra, hogy jól néz
zen utána a háza tájékán 
lévő címereknek, jelvények-

éjjeli kaland főszereplője, az 
agg tótasszony egy csendes 
őrült, eszelős nő, aki haza 
igyekezett a viharos éjben s 
az orkán azonban kezéből 
kikapta szitáját s az messze 
elgurult tőié. Megjegyzendő, 
a szarvasi babonás nép az 
ev. ó-templom megetti" fás 
térséget kisértet járta hely
nek tartja s különböző rém- 
historiákat fűz hozzá. K.

nek stb. mert éber heraldi- 
kusaink és ornitológusaink 
játszva kimutatják, h o g y  
Szarvas község pecsétjén a 

szarvasnak a szarva közt 
van a tőgye és a gróf Bol- 
za-kastély kertjében Romu- 
lusnak a baloldalon kellene 
szopni a farkast, Remus pe
dig egyenesen leánynak van 
ábrázolva. Még csak annyit 
hogyha kitűnő helyi szüle
tésű heraldikusunk megment 
bennünket az ilyen hibáktól, 
talán valamilyen módon nem 
tudna megmenteni bennün
ket fogadatlan, kákán cso
mót kereső h^raldikusaink- 
tól is?

A képviselőtestület szom
bati gyűlésén a Buk-féle te
lek bérbeadásának tárgyalá
sánál azt ajánlották, hogy a 
helyi sajtóban hirdessék meg 
a telek kiépítésére vonatko

zó pályázatot. Andrássi épí
tész ur — aki előbb egy 
„kigondoló-bizottságot aján
lott — erre megjegyezte, 
hogy a helyi lapokat úgy se 
olvassa a fene se, másutt 
kellene meghirdetni. Kész
séggel elismerjük, hogy a 
„Daily Mail", vagy a „Chi
cago Tribüné- valamivel 
több példányszámban jele
nik meg mint pl. a „Szarvasi 
Közlöny", de szives figyel
mébe ajánljuk nevezett, kép
viselőtestületi tag urnák, hogy 
ezek a laptársaink nem na
gyon fogják törni magukat 
azért, hogy közölhessék a 
Buk-féle telekre vonatkozó 
pályázatot, sőt olvasói kö
zül sem igen nyújtanának 
be pályázatokat a Beliczey- 
streeten emelendő felhőkar
colóra. Ha pedig a község 
kasszájára gondosan ügyelő 
képviselő lelkiismerete szó
lalt meg Andrássi urban, úgy 
megnyugtatására közölhetjük, 
hogy a község eddigi ésez- 
utáni összes hirdetményeinek 
jövedelmét teljes egészében 
átengedjük az építészek se- 
gélyző egyletének. És még 
egyet: Ha olyan jól tudja az 
építész ur, hogy a helyi la
pokat senki sem olvassa, 
miért küldötte be két héttel 
ezelőtt közlés végett az építő 
iparosok érdekében írott mag
vas kis cikkét?

H IRE K.
— Eljegyzések. Krelcsovits 

Mancika és Kádas Ferenc (Bu
dapest) jegyesek. (Minden külön 
értesítés helyett). — Stefanik Ká- 
rolyeljegyezte Burák Mancikét. 
(Minden külön értesítés helyett).

— A Hősök ünnepére ké
szen lesznek a szarvasi hőBi 
temető sírkövei. A vármegyei 
népgondozó kirendeltség vezető 
őrnagya az alispán nevében szó
belileg közölte Szarvas község 
elöljáróságával, hogy a szarvasi 
hősi temetőben fekvő halottak 
sírjaira tervbevett hősi síremlé
ket a népgondozó kirendeltség 
sajat terhére el fogja készíttetni, 
mert a kirendeltség vezetője a fő
jegyző előadásából meggyőződött 
atról, hogy a község rendkívül 
kötött költségvetése következté
ben a sirkövek felállításáról gon
doskodni nem képes. Csupán azt 
kötötte ki a kirendeltség vezető
je, hogy az elkészített sírköveket 
a község szállítássá Gyuláról 
Szarvasra és azoknak a sírokon 
való felállításáról, illetve elhelye
zéséről saját költségén tartozik 
gondoskodni. A. község elöljáró
sága tudomásul vette és elfo
gadta a népgondozó kirendeltség 
vezetőjének az intézkedését s meg

Üzenet.
Illa: Gyula diák.

(Szerző „Véres zsoltárok* c. sajtó alatt lévő müvéből.)

Fiuk, hogyha én itt maradnék,
, Írjátok meg az édesanyámnak.

Liliom szirma legyen a papír 
 ̂ s a pacsirta tollát. vegyétek pennának.

Tintának jó lesz, bús, piros rózsák vére. . .

Halk atkonyatkor, szellőjáráskor 
Írjátok ezt a liliom-levélre :

»Asszonyom! Doberdón csillaghullás van, 
alig marad egy is odafenn fölöttünk.
Asszonyom! Tegnap is lehullott egy csillag, 
alkonyaikor egy katonát temettünk".

írjátok meg, ha fejem roncsolná szét 
s agyamat tépné egy gránátdarab: 
hogy csöndben, jaj nélkül nyújtóztam a köre 
s a testemen csak egy csöpp vér maradt, 
szivem alatt.

Ha jajgatnék a kíntól, fájdalomtól 
és eltorzulna arcom a tusában: 
írjátok meg, hogy mint a kis virágé, 
szelíd s egyszerű volt az elmúlásom.

S ha két szemem riadt üveggé válna 
s kezem megdermed vad görcsbe fonottan: 
írjátok azt, hogy szemem lefogtátok, 
hajapiat szépen elsimítottátok 
s kulcsolt kezemben egy őszirózsával 
holtom után is .mosolyogtam. . .

1916. Doberdó.



bízta a községi mérnököt, Po- 
nyiczky Kálmánt, hogy a kősir- 
emlékek felállításáról a legsür
gősebben intézkedjék, hogy azok 
á május végén tartandó Hősök 
emlékünnepére feltétlenül felál
lítva legyenek.

— A szegedi egyetemi if
jak kulturestélye. A Szarvasi 
prot. Nőszövetség a szegedi Egye
temi Luther-Szövetség javára és 
közreműködésével, f. hó 22-én. 
yasárnap este fél 9 órakor az 
Árpád-szálló dísztermében tea
vendégséggel és táncmulatsággal 
egybekötött kullurestélyt tart, 
melynek- programniját: a tanitó- 
nőképző énekkara és a helyi 
férfikar által előadott énekszám, 
ifj. Dr. Paraszkay Gyula meg- 
nyilóbeszéde, Kálló Ödön és 
Paulovics Tibor zeneszáma, Páll 
Sándor szavalata, Dr. Benkő 
István szegedi gimn. tanár elő
adása, Junker Klári énekszáma, 
Paulovics Tibor zongora-játéka, 
Szelényi János ig. lelkész záró
beszéde és az egyházi {vegyeskar 
által előadóit énekszám képezi. 
Értesülésünk szerint 25—30 egye
temi ifjú érkezik ez alkalommal 
néhány egyetemi tanár kíséreté
ben városunkba, kik megjelené
sűteket biztosítják úgy a kullur- 
estély, mint a táncmulatság si
kerét. Jegyek kaphatók még özv. 
Holéczy Gusztávné üzletében.

— A Szarvasi Takarék alap
tőke emelő és fuzionáló köz
gyűlését f. hó 16*án d. e. tar
totta csákói Geisst Gyula elnök- 
lésévél aa intézet piactéri szék
házában. A közgyűlésen mint
egy 50—60 részvényes vett részt. 
Az igazgatóság javaslatára el
határozták, hogy érdekközösség
be lépnek a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bankkal 'és ezért az 
alaptőkét 150 000 p e n g ő r ő l
300.000 pengőre emelik fel. Az 
eddigi 7500 drb. 20 rengő név
értékű részvényhez -ujabb 7500 
drb. 20 pengő névértékű rész
vényt bocsát ki és ezt 25 pen
gős árban a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Banknak adja át. Ez
zel kapcsolatban a volt Gyula
vidéki Takarékpénztár szarvasi 
fiókjának üzlelállományát szintén 
átadja a Szarvasi Takarékpénz
tárnak. Biztos elhelyezés mellett 
korlátlan mennyiségű pénzzel lát
ja el az intézetet. A Szarvasi Ta
karékpénztár cége és szervezete 
változatlanul fentmarad. A Ke* 
reskedelroi Bank úgy az igazga
tóságba, jnint a felügyelöbizott- 
ságba két-két tagot delegál. A 
javaslat ellen csupán Dolesch 
Józsefnek voltak némi gyenge 
aggodalmai, amelyeket leszerelni 
azonban elegendő volt dr. Havi
ár Gyula egy-két felvilágosító 
szava. A magunk részéről lapunk 
hét előtti számában már meg
mondottuk véleményünket erről 
a transaklióról. ahhoz semmi 
hozzátenni, vagy elvenni valónk

nincs, utóvégre miért fájjon ne
künk a mostani nagy részvénye
sek feje, semmiféle írásunk sem 
adja inár vissza úgysem a régi 
kis részvényesek potom áron el
pocsékolt részvényeit.

— Dr. Melich János elő
adása a Philológusok nemzet
közi kongresszusán Hágában.
A holland philológusok kezde
ményezésére rövid idővel ezelőtt 
elhatározták, hogy a philológia 
problémáinak megvitatása céljá
ból időközönként nemzetközi 
kongresszust fognak tartani. Az 
első ilyen kongresszust e hó
10—15 közölt tartották meg Há
gában. A magyar tudományos aka
démia és a budapesti Pázmány 
Péter tud. egyetem bölcsészeti 
fakultását, továbbá, magyar phi- 
lológiai társaságot dr. Melich 
János városunk kiváló szülötte és 
dr. Gombócz Zoltán> budapesti 
egyetemi tanárok képviselték. A 
kongresszust C. Uhlenbeck egye
tetni tanár nyitotta meg és a ma
gyar tud. intézmények képvisele
tében dr. Gombócz ZoJtán üdvö
zölte. A magyar philológusok kö
zül dr. Melich János tartott elő
adást arról a kérdésről, vájjon 
mennyiben felel meg — nyelv
tudományi és történeti szempont
ból — az igazságnak, az a már 

több mint pár év óta a szláv tu
dósok által hangoztatott feltevés, 
hogy a magyar honfoglalás a 
szlávságra a legnagyobb csapás 
volt, mert a nyelv és területi ősz- 
szefüggést az észak és dél szláv- 
ság között ketté szakította Dr 

Mclich János előadásában sike
rült meggyőzni a kongresszus 
részvevőit — hogy ez a feltevés 
nem állhat meg, mert az észak 
és dél között sem nyelvi sem te
rületi összefüggés soha nem állott 
fenn. Az előadást vita követte, 
melyben orosz, cseh és osztrák 
tudósok vettek részt. A kongres
szus munkálatai egy összefoglaló 
műben fognak megjelenni.

— A szarvasi leventék ki
küszöbölik az idegen tánco
kat. A nemzeti hagyományokhoz 
szigorúan ragaszkodó szarvasi 
leventéink még azt sem tűrik el, 
hogy a szép magyar zene üte
meire idegen néger táncokat lejt
senek a nyugati szokásokat maj
moló fiatalok. A legutóbbi levente 
bálon is az ilyen szerecsen — 
csürdöndüllőket táncoló párokat a 
rendező levente-oktatók, disz
kréten bár, de erelyesen felszólí
tották, hogy térjenek magyar fi
atalsághoz illő tisztességes tán* 
cokra. Örömmel konstatáljuk, 
hogy leventéink példája erős 
visszhangra- talált vármegyénk 
többi leventéi között isT

—  Uj gazdasági tudósitó. 
A ni. kir. földművelésügyi 
miniszter félegyházi Nagy 
Lajos igazgató-tanítót Békés
szentandrás székhellyel gaz
dasági tudósítóvá nevezte ki.

— A Tessedik-féle gazda
sági tanintézet meteorológiai 
állomása. Modern középfokú 
gazdasági tanintézetünkben 
az ország egyik legjobban 
felszerelt agrár-meteorológiai 
állomását állították fel. Az 
állomás vezetője dr. Gulácsy 
Sándor igazgató. Ilyen állo
más eddig az országban 
csak három van: Szegeden, 
Nagykőrösön és Szarvason.

— Egy földink a bakteri
ológiai osztály élén. Egy nagy
tehetségű és kitűnő képzett
ségű fiatal földink dr. Ger 
lei Ferencet aa a megtisztelő 
kitüntetés érte, hogy a sze
gedi egyetem kórtani inté
zete bakteriológiai osztályá
nak vezetésével bizták meg.

— Az öcsödi müut felülvizs
gálata. Leichner Gyula kerü
leti felügyelő utiszemléje so
rán felülvizsgálta az öcsödi 
műutat is, amelyet most ál
lítanak helyre.

— Az Orient Express elgá
zolt öt lovat. Hétfőről keddre 
virradó éjjel az Orient Ex
press Békésföldvár közelében 
elgázolt öt lovat, amelyek 
közül kettőt teljesen össze
roncsolt, a többiek pedig 
kisebb-nagyobb zuzódásokat 
szenvedtek. 'A lovak valószí
nűleg éjjel elszabadultak egy 
közeli tanyáról és igy kerül
tek a sinek közé.

— A „Szarvasi Deák Éveké
ben gyűjtötte össze a könyv 
szerzője, Ruttkay • Sándor , nyug. 
ág. ev. lelkész Sztraka bácsi, a 
hires szarvasi borbély kacagtató 
nyelvészeti aranyköpéseit, ame- 
lyeKből már több ízben közöl
tünk szemelvényeket. Ruttkay 
nagytiszteletü urnák immár . má
sodik kiadást megért kedves szó
rakoztató könyvét melegen ajánl
juk olvasóink figyelmébe. Kap
ható a szerzőnél és Nagy Sán
dor könyvkereskedésében.

— Meghívó! Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 

feltételek mellett a keleti pályaud
var érkezési oldalával szemben 
levő Grand' Hotel PARK nagy 
szálloda Budapest, VIII. Baross- 
tér 10. sz., mert 20°/o engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 

olcsó szoba árainkból, lO'/o en
gedményt kap olcsó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 
pengőt megtakarít autótaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magát! Elsőrendű ki

szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nál unk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

— Pályázat. A „Szarvasi He
lyi Tánitőegyesület" a buda
pesti Ferenc József Tanítók Házá
ban létesített öt szobaalapitványá- 
ra pályázatot hirdet. Felvételéért 
egyesületünk tagjainak azon fiai 
és leányai jelentkezhetnek, kik 
tanulmányaikat az 1928—19-ik 
tanévben a tudomány—és mű
egyetem. vagy egyéb (érettségi 
bizonyítványt, vagy tanítói'okle. 
velet kívánó) fő-és szakiskolákon 
óhajtják folytatni. A „Magyaror
szági Tanítok Eötvös-alapja" pá
lyázatot hirdet több jutalom és se- 
gélydijra s több árvanevelési segély 
re is'. Mindezen pályázatokra vo
natkozó feltét elekre részletes tájé
koztatást nyújt a „Tanítók Szövet
ségen közlése alapján bármely 
tanító.A „Magyarországi Tanítók 
Eötvös-alapja Elnökségéhez* in
tézendő kérvények, kellően fel
szerelve, legkésőbb 1928 évi, 
május hó 18-ig Rohoska Géza 
tanitóegyesületi elnökhöz nyújtan
dók be.Minden folyamadványhoz 
a kérelmező nevére pontosan 
megcímezett és az okmányok 
ajánlott' visszaküldésére kellően 
felbélyegzett, megfelelő nagyságú 
borítékot kell csatolni.

— Jön a Szabó b á l! A Szar
vasi Önnáló szabó iparosoh szak
osztálya, 1928 évi május hó 6-án 
azaz vasárnap ester 9 órai kez
dettel tartja, zártkörű báíját, az 
Árpád-szálló dísztermében. Hisz- 
szük hogy ez lesz a tavaszi sze
zon legelegánsabb bálja.

— Megszállott területre 
vagy bármely külföldi ország
ba szóló vízumot három nap 
alatt megszerzünk csekély díjért. 
Bővebb felvilágosításért érdeklő
dők forduljanak e lap szerkesz
tőségéhez.

— Az Ojság című vicclap
500 P. jutalommal vicc és anek
dota pályázatot kezd. Feltételek 
az uj számban. Mutatványszá
mot ingyen küld a kiadóhivatal. 
Budapest VI. Ó-utca 12.

— Gazdák figyelmébe ( Ha 
ir.ég nem tudja, mivel kefélje ,a 
lószerszámot, ne gondolkodozzon 
rajta, mert a Bodolin kérges vörös 
lószerszámot egyszeri használat 
után újjá iesz. Kapható Podani, 
Weszler, Bárány, ifj. Kovácsik és 
Medvegy Györgyné üzletében.

— Mozi hirek. F. hó 21-én 
d. u. 6 és este fél 9 órakor Az 
osztatlan világsikert aratóit Orlow 
á mozi eseménye. Főszereplők a 
rég nem látott Petrovich Szve- 
tiszláv. Vivian Gibson és az 
'utólérhetetlen Hans Junkermani. 
Vasárnap d. u. 6 és este . fél 9 
órai kezdettel Buster Keaton idei 
egyetlen de kivételes sikerű filmje 
„Több mint generális1' kerül be
mutatásra.

Q i i l r c v t  rádiöcsövek megjavi- 
O U tY C l tását elvállalom. Ma
kó Gyula rádió kereskedő.



— Ebben a hónapban még
3 naponként lesz gőzfürdő 
úgy mint eddig, de a jövő 
hónapban már csak 2 nap 
■— vasárnap és hétlőn lesz. 
Októbertől kezdve azonban 
■— újra 3 napon lesz gőz
fürdő.

— Elhalasztották a mező- 
berényi állatkiállitást. Lapunk 
egyik legutóbbi számában 
már megemlékeztünk arról, 
hogy a Debreceni Mezőgaz
dasági Kamara április 15-én 
Mezőberényben állatkiállitást 
akár rendezni' A kiállítást 
elhalasztották augusztus 20 
napjára, mivel a gazdák a 
takarmányinség miatt nem 
tudták az állatokat kiállítás 
képes kondícióba hozni és a 
a kiállítás ideje alatt is az 
ellátásuk nagyobb nehézségek
be ütközött volna. Elhalasz
tásának legfőbb oka azon
ban az volt, hogy a gazdák 
nagyon kevés állatot jelen
tettek be a kiállításra.

— El ne mulassza jégbizto
sítását feladni az Első Ke
resztény Biztosító Intézetnél, 
mert ez az intézet kartellen 
kívül áll és igy sokkal elő
nyösebb feltételek mellett 
köthéti meg jégbiztosításai. 
Senki se mulassza el a biz
tosítást, esetleges elemi csa
pásoknál óriási károkat szen
vedne, ha nem biztosit. Első 
Keresztény Biztosító Intézet 
főkirendeltsége Békéscsaba, 
Andrássy-u. 11.

— Az árvizvédelmi beren
dezések felülvizsgálata. Ápri
lis hó 23-tól kezdve Szarvas 
és Békésszentandrás közsé
gek árvizvédelmi berendezé
sét is felülvizsgálja az a bi
zottság, mely az alispán 
rendeletére Pánczél József 
várm. II. főjegyző Safáry 
László m. kir főmérnök, il
letőleg Körmendy Károly m. 
kir. főmérnök bevonásával 
működik és amely bizottság 
jelentése alapján a gyulai 
folyammérnöki hivatal teszi 
meg a további szükséges 
intézkedéseket esetleg javí
tásra szoruló árvédelmi be
rendezések tárgyában

— Gyula diáknak ma is
mét közöljük egyik csoda
szép versét lapunkban. Teg
nap, szerdán este rendezték 
a rádió Stúdiójában ennek 
az izig-vérig magyar költő
nek szerzői estjét, a rádiózó 
közönség, úgyszintén lapunk 
olvasóközönsége is már rég
óta ismeri a daliás időknek 
ezt az Istentől ihletett láng- 
lelkü fiatal poétáját, akire 
Szász Károly v.b.t.t. a nagy 
író és aestétikus, tegnapi 
bevezető beszédében azt 
mondotta, hogy boldog és

büszke lehet az a közönség, 
amelyik hallgathatja Gyulá 
diákot és boldog és büszke 
ő is — t. i. Szász Károly — 
hogy ő mutathatja be a 
nagyközönségnek a mai Ma
gyarország egyik legnagyobb 
tehetségű poétáját.

— A főgimnázium és a 
gazdasági tanintézet váloga
tott csapatának mérkőzése 
a Turul ellen vasárnap 2:2 
arányban eldöntetlenül vég
ződön. A diákok csapata 
egy kis szerencsével még 
talán le is győzhette volna a 
Turul lustán, indolensen és 
lélek nélkül játszó csapatát. 
Jó bíró volt Mikolay Ernő.

— Interpellációk a közgyű
lésen. A szombati közgyűlé
sen az ülés végén interpel
láció is hangzott el; Paulik 
Pál és Janurik Pál képvise
lőtestületi tagoknak a rend
őrök ellen voltak kifogásaik, 
akik szerintük indokolatlanul 
molesztálják a közönséget az 
utcai árokba kifolyó víz, a 
kocsiknak a bolt előtt való 
ácsorgása stb. ügyekben. Ja
nurik András a piactéri nyil
vános illemhely felállítása 
ügyében intézett kérdést, 
Molnár Pál pedig azt kifo
gásolta, hogy egy lV-ik ke
rületi 80 éves lakosnak — 
amidőn a. háza előtt, lévő 
öreg nyárfát kivágatta és 
felaprózta — a községi elöl
járóság minden szokaš elle
nére egyszerűen elvitette tő
le. Andrási Dezső a Szath- 
máryfőjegyző ismeretes ügyé
ben kért információkat, azon
ban a h. főjegyző kijelen
tette, miszerint az interpel- 
lálók Írásban beadott kérdé
seit tárgyalhatja csak a kép
viselőtestület májusi közgyű
lése.

— A Nemzeti Sport film- 
matinéja. A sport minden 
ágát bemutató sportelőadá
sokat rendez a Nemzeti Spoifc
c. lap szerkesztősége az or
szág minden városában igy 
Szarvason is, ahol értesülé
sünk szerint f. hó 26-án 
tartják a nagyszabású sporte- 
lődást a Frecska-féle moz
góban. Részletes felvilágo
sítással a falragaszok szol
gálnak.

—i Essex Super Six au- 
tö eladó. Érdeklődni le
lkeit Bárány Bélánál.

— Kezdődő érelmeszesedés
nél a Ferenc József keseiűviz 
úgy az alhasí pangást, mint a 
renyhe emésztést gyorsan és eny
he módon megszünteti, A gyakor
lati orvostudomány vezérei a 
Ferenc József vizel azért becsülik 
olyan naqyra, ír d  ez a Fzivbajo 
soknál is szabályozza a gyomor- 
és bélmüködést, aminek kOvetkez 
tében az étvágy növekszik és az

étvágy fokozódik Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és 
fűszerUzletekben.

— Két utcai szobá
ból mellékhelyiségekből álló 
világos szép lakás május 1-re 
kiadó 1. kér. 131 szám alatt. 
Ugyanott egy kitűnő három- 
lámpás rádió készü
lék eladó. 20

0

— Hirdetmény. Szarvas köz
ség képviselőtestületének 65/1928 
kgy. számú határozata alapján 
az elöljáróság közhirié teszi, hogy 
a 111. kér. 165. számú és ez idő 
szerint Bük Adolf által bérelt 
piactéri üres telket 1929 évi janu
ár ho 1-től kezdődőleg hasznosí
tani óhajtja. Ennélfogva felhívja 
mindazokat, akik a telek haszno* 
sitására pályáznak, hogy részle
tes ajánlataikat folyó évi május 
hó 10-ének d. e. 10 órájáig a 
községi iktatóban zárt borítékban 
nyultsálc be „Ajánlat a IIL kér. 
Ig5 számú községi telek hasz
nosítása tárgyában" küsö feli
rattal. Az ajánlatok felbontása a 
beadási határnapon d. e. 11 óra
kor bizottságilagtörténik a köz
ségháza tanácstermében. A köz
ség az ajánlatok felett legkésőbb 
30 napon belül szabadon dönt. 
Ajánlattevők ez ideig ajánlataik
kal kötele ettséghen maradnak. 
Az ajánlattevők ajánlatuk benyuj 
tása révén a községgel szemben 
semmiféle követeléssel fel nem 
léphetnek.’ Esetleges felvilágosí
tások a községi mérnöki irodá- 
szerezheiők délelőtti órákban. 
Elöljáróság.

— Eladó, vagy bérbeadó 
családi ház II. bel. kér. 414 sz. 
alatt kizárólagos udvar és kertre 
is kiterjedő használattal. Azonnal 
beköltözhető. Érdeklődök d r . 
Készt Annin szarvasi ügyvédné 
jelentkezzenek.

— Újból megnyílik a Singer 
fióküzlet Szarvason, Kossuth-tér 
47. az uj róm. kath. isk. épük
ében május hóban amikor Singer 
varrógépek, Singer varrógép 
alkatrészek, Singer-tO, Singer 
olaj stb. a rég bevált jó minő
ségben rendkívül kedvező fize
tési feltételek mellett ismét kap
hatók lesznek városunkban. Ez
által egy régóta érzett hiány fog 
megszűnni és dicséret illeti a 
Singer varrógép részvénytársasá
got, hogy fáradságot és pénzál
dozatot nem kímélve ezen uj 
fióküzlet felállításával közönsé
günk nélkülözhetetlen érdekeinek 
szemelőtt tartásával egyben vá
rosunk iparának fejlesztésében is 
tevékenyen kiveszi részét.

— Helybeli gabona árak:

Búza 32 00—32 20, árpa 28.
00-28 20, zab 30 00—30 50. 
morzsolt tengeri 28 50—28. 
80 lucerna 180 00 - 200.
00 Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

— Becsületes kis leány. Ara
nyi Ilonka 9 éves kis leány a 
Lengyel palota előtt 10 pengőt 
talált az utcán amit a községhá
zán nyomban beszolgáltatott. A 
pénzt igazolt tulajdonosa átveheti 
a rendörsegen.

— Pályázati hirdetmény. 
Szarvas község elöljárósága 
a megüresedett fogyasztási 
adóellenőri állásra pályázatot 
hirdet A pályázati kérvények 
az illetők által sajátkezüleg 
írva és szabályszerű bélyeg
gel ellátva 19^8. évi április 
hó 26 napjának délelőtt 10 
órájáig adandók be a köz
ségi iktató hivatalba Az ál
lás naptdijas jellegű s a ja
vadalom nős egyéneknek 
napi 3.20 pengő, nőtlen 
egyéneknek pedig napi 2 80 
pengő. Az állás május hó
1-ével foglalandó el.

Elöljáróság.
— E s s e x  S u p e r  S i x  a u -  

e l a d ó .  É r d e k l ő d n i  l e -
t \ e t t  Bárány Bélánál.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

—  Tanító választás. A z ág. 

hí tv. ev. egyházközség az 
üresedésben levő külkerületi 
tanítói állást e hó 22-én vá
lasztás utján tölti be.

— Képviselőtestületi gyűlés.
Kondoros község képviselő
testülete f. hó 17-én délelőtt 
10 órakor rendes közgyűlést 
tartott, amelyen több kisebb 
ügyet tárgyaltak le.

— Műkedvelői előadás. A 

leventék Vl-ik százada — 
oktatója Fenyves Dezső közs. 
tanító — e hó 22-én dél
után 3 órai kezdettel a 
„Sárga csikó" c. népszín
művet adják elő. Az előadás 
iránt nagv az érdeklődés.

— Uj kovácsmühely. Néhai

Urbancsok András kovács- 
műhelyét Filó Imre fiatal, 
törekvő kovácsmester vette 
bérbe. A ______________

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

.— A Lord szőnyege. Múlt 
számunkban irtunk a sző
nyeg kiállításáról, melyet a 
„TESz“ ajándékoz Rother- 
mere lordnak. Kíegészitőleg 
még megemlítjük, hogy a 
selyem szőnyeg 7 5 négyzet 
méter s 15, 766, 526 bog
ból van, 42 szín. A szőnyeg 
másodpéldányát József fő
herceg vásárolta meg.

— Rothermere lord üdvöz
lése. Községünk 9 testűlete 
a f. hó 18-i születésnapjára 
üdvözölte a magyar barát 
lordot.

— Alispán! látogatás. Dai- 
mel Sándor alispán f. hó
12-én meglátogatta közsé
günk közigazgatási ügykeze
lését és megelégedését fe
jezte ki látogatása eredmé
nyén.



— Hősi szobrunk. Berán 
Lajos szobrászművész köz
ségünkbe érkezett és meg
kezdte a szobor talpazatának 
megépítését. A munkálat 
igencsak eltart 5—6 napig. 
Azután a szobrot helyezik rá 
hamarosan, hogy május 28 
napján megtörténhessék az 
ünnepélyes leleplezés. Az 
ünnepségre a legnagyobb- 
szabásu előkészület folyik.

Anyakönyvi hirek.
Április 11-től 18-ig 

Házasságot kötött:

Kovács Pál Szél Erzsébettel, 
Tusjak János Filip Máriával, Ecsé- 
di Nagy Mihály Szappanos Zsu
zsannával, Csonka Sámuel Plje- 
sovszki Annával. Brlás János 
Abszolon Erzsébettel, Brlás Pál 
Ivacska Etellel, ifj. Stefányik Pál 
Kasik Katalinnal.

Születtek:

Súlyán János fia Pál, Pribelya 
Mihály leánya Judit, Ribárszki 
András fia György, Tusjak Já
nos fia András, Gaál Ágoston 
leánya Klára, Etel, ifj. Árvái Mi
hály leánya Zsuzsanna, Mlinár 
Mihály fia György, dr. Dávid 
László fia László, ifj. Barecz Já
nos leánya Mária Krajcsovicz 
János fia János, Gazsó Mihály 
leánya Mária, Krajcsovicz János 
leánya Judit, Valkovszki György 
napszámos leánya Mária.

Meghaltak:

Szirony (utónevet nem kapott)
1 napos, özv. Maczik Györgyné 
Rómer Mária 68 éves, Jelen Já
nos 23 éves, Zseló János 51 
éves, Czessnak András 62 éves, 
Borgulya Gábor 66 éves, Paraj 
Mihály 2 éves, ifj. Csilik And
rás 18 éves, Janurik Zsuzsanna
7 éves, Varga Pál 77 éves, Csi- 
csely Erzsébet 24 éves.

mmmmnmmmmmmmmmmmm

— Essex Super six au« 
tó  eladó. Érdeklődni le
imet Bárány Bélánál.

254/1928 vht. szám.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy abpesti kir. törvényszéknek 
1926 évi 16 P. 43688/2 számú 
végzése következtében dr. Készt 
Ármin szarvasi ügyvéd által kép
viselt Hofherr—Schrantz—Clay- 
ton—Shuttleworth r t . javára
145.450.000 kor. s jár. ere
jéig 1926 évi okt. hó 25-n fo
ganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le- és felülfoglalt és 
1248 P. becsült következő ingó
ságok u. m. női varrógép, tize
des mérleg sulyokkal, tüzelőszén 
körülbelül 15 mtm„ tüzoltóké- 

szülék minimax, 2 talicska, 1 
kézi fecskendő, Gabonatisztitó 
rosta, 1 drb. Richard Corett 
gyárt, fekvő gőzkazán, 1 szita,
2 tűzi fecskendő minimax, 1 
kettős ghengerszék, 3 őrlőkő, a
1 diadal szita, 1 leszerelt diadal 
szita 9 kis szitával, Főtengely, 3 
tárcsa, 1 köszörű, 3 vaskerék, 1 
betontartály, 33 drb. vegyes szijj, 
62 drb. felvonó csatorna, 3 fel
járó, 3 garat, 5 hengervédő rács 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbiróság 1926. évi 4246 szá
mú végzése folytán 145450000 
kor. tőkekövetelés, ennek 1926. 
évi aug. hó |. napjától járó 18% 
kamatai, 1/3% vAJtódij és eddig 
összesen 6.916.600 koronában 
biróilag már megállapított költ
ségek erejéig és a csatlakozottak 
u. m. Békésmegyei Kereskedel

mi rt. 19.000.000 kor. tőke és 
jár. Oppenheim Oltó 13.333.500 
kor. töke és jár. Polonszki Mi
hály 17 mtm. búza tőke és jár. 
dr. Nagy Béla 5 000.000 kor. és
2.500.000 kor. tőke és jár. Pap 
és Krausz cég 14.423.000 kor. és 
jár. Kapus Lajosné 110 mtm. bú
za tőke és jár. Ganz* és Társa 
Danubius 63ti5 P. 52 f. tőke s 
jár. Hraskó Pál 376 P. 96 f. tő
ke s jár. Készt Sándor 1.700.000 
kor. tőke s jár. Szarvason alpe
resek malmában VIII. külkerület 
leendő megtartására 1928. évi

április hó 27 napjának délelőtti
9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígé
rőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe- 
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
102. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Szarvas 1928 ápr. 3.
MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bir. végrehajtó

Árverési 
hirdetményi kivonat

Magyar Olasz Bank R.-T. vég
rehajtónak Molnár Pál végrehaj
tást szenvedő ellen indiloit vég
rehajtási ügyében a telekönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést
2.000 P. tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a szarvasi 
kir. járásbiróság területén lévő 
Kondoros községben fekvő s a 
kondorosi 1011 sz. betétben. A
2 sorsz. 2745/120 hrsz. a felvett 
Dérczy düllőben fekvő 268 ĝ -öl 
területű szántóból álló ingátlan- 
ból a B. 4 alatti Molnár Pál 
(nős Janurik Ilonával) jutalékára 
2000 P. kikiáltási árral elrendel
te. Az árverést 1928. évi április 
hó 30 napjának délelőtt 10 óra
kor Kondoros községházánál fog
ják megtartani. — Az árverés alá 
kerülő ingatlan a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron alul 
nem adható el. — Az árverezni 
szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 %-át 
készpénzben, vagy az 1881. t.-c. 
42. §-ában maghatározott árfo
lyammal számított óvadékképes 
értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek 
előleges birói letétbe helyezésé
ről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árve

rési feltételeket aláírni. Az, aki 
az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb igézetet tett, ha többet 
ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánat
pénzt az általa ígért ár ugyanan
nyi százalékig kiegészíteni.

Szarvas, 1927. dec. 23.
Dr. Zerinváry sk. kir. jbiró.

A kiadvány hiteléül: 

Császár Ferencz 
főtiszt.

Eladó Ford4 üléses

keveset haszná l t ,  teljesen 
üzemképes személykocsi, 

kedvező fizetési feltételek 
mellett. Balogh Zsigmond 
Békéscsaba, Széchenyi-u. 4.

Legfinomabb

májusi juhturót
kg.-ját szokol 12 ajánl 

Első liptói kárpáti juhturó- 
gyár, alapittatott 1873 
Pewny Fiilöp
Liptószentmiklós. Csehszlovákia. 

Jól bevezetett 
helyi ügynökök felvétetnek.

GYŰJTSE
A FEKETE

BORÍTÓ szalagokat.
JUTALOM KIOSZTÁS

ti

Julius 15.

Felhívás!
A Szarvasi Polgári Fogyásziási 

és Értékesítő Szövetkezel 
(Hangya) Üzlethelyiségeiben az összes 
ánik csoportonkénti árverése még né
hány napig ̂  és pedig pénteken, vasári- 
nap «£s kedden —■ fog tartani.

Igazgatóság



Kiadó 4 járás a
I r ó l r o í  legelökOn, azok közöl 
H c tK d l  egy járás TEHÉNRE 
Felvilágosítás nyerhető bármely 
nap a Csasztvan-nyomdában.

Babinszki Jánosné tulajdonát 
képző 6 hold tanyával eladó. 
Érdeklődni VII. k. k. 217 szám 
Bakula-sor. 18

Misik János bognár-mester 
macó-zugi 220 négyzttölkunyhó- 
val felszerelt, drótkerítéssel beke
rített szőlője eladó. Érdeklődni 
III. k. postautcai lakásáu.______

Halásztelken 2 hold fold eladó. 
Érdeklődni lehet II. k. 89. (18

IV. k. 179 szamu ház eladó.
Érdeklődni ugyanott._________17

I. Kér. 317 sz. ház eladó Póh 
utca._______________________18

I. kér. 388 számú ház eladó.

Hlivar Mihály féle földből 
Berényi ut mellet. 6 hold főid 
eladó, Érdeklődni III. kér. 277 sz. 
Pljesovitzki Mihálnál._________16

Közel a városhoz 12 hold szán
tóföld eladó. Érdeklődni IV. bel 
kér. 99. sz. 15

A Maczoba 375 •*£ gyümölcsös 
és egy kerékpár eladó Édeklődni
III. kér. 404 sz. Felkér Józsefnél.
__________________________16
I. kér 172 szám alalt 40—50 

kocsi trágya és boros hordók 
azonnal eladó. Érdeklődni ugyan
ott.

8 Hápi Glajton gőz garnitúra 
magáujáró, páros, tavaly volt nyo
matva, teljes felszereléssel és 5 
évi engedéíy eladó. Érdeklődni 
lehet Trabach Györgj Szarvas III. 
307 sz.____________________ 19

I. kér. 41 szám alatt 2 szoba, 
konyha, kamrábóláll* udvari lakás 
azonnal kiadó. Érdeklődni ugya
nott.

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

II. kér. 38 sz. ház eladó. 16

1 bútorozott külön bejáratú 
uccai 6zoba 1-2 úri ember ré
szére kiadó, ugyanott ejty szoba 
konyhás lakás kiadó. Érdeklődni
III. kér. 173 sz. alatt._______ 16

Egy külön beiáratu uccai bú
torozott szoba kiadó I kér, 78.

1 szoba konyhás lakás és egy 
üzlethelyiség II. kér. 38 sz. alatt 
május 1-től kiadó. 16

Teherautó 
fuvarvóllalal. 

Telefon 91. IV. 15o.

I. kér. 388 számú ház eladó.

IV. kér. 421 sz. alat- 1 szoba, 
konyha és kamra kiadó. Érdek
lődni ugyanott 17

IV. k. 62 szám aiau egy uj 
kontrafékts kerékpár eladó. Érdek-
lődnl lehet ugyanott_________ 17

Uj pusztán Morocz Sándor II 
hold tanya épülettel 'Együtt 36 
mm. holdankén eladó Érdeklődni 
Orosházi-ut mentén 41 tanya **•

17

Thonet-féle hajlitott székek többféle kivitelben —

Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VLVácl«ul 19.

ufszerkezetU cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettőssoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tiszti tófelületeik 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
könnyén kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyös feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

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

IERCO |

tfneleg áns an filtifzktfdlk,

Ergo ERCO gallérí 'visel.

Ügyeljen a védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

F f f P C l t P G  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
L*1 ICollCo« közönséget hogy tavaszi nyári 
SzKvetrakláram megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

lMi0nh«5 41* avi részlet- 
olvan olcsó árban,'!1,;

arról
ugyan

mintha készpénz árban vísSfwfn*- rutiarzOkségtetét. Fordul
jon bizalommal hoz- C  J» e n 0 tf iö lfö lje b b  ké- 
zám mert férfi öltönyök szülitek.Kérem Nagyérdemű
közönség szive* pártfogását. Tisztelettel

Bal&zs János úri szabó. 
(Kossuth tér 10. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott egy Qgyes fiit. tanulónak felvétetik

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6 hengeres 

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

Teherautó 
íuvarvállalat 

Telefon 91. IV. ISO.

Egy utcai lakás május elsejére 
kiadó. IV. k. 5 sz.__________ 16

Háromszobas lakas üzlethelyi* 
ségg és telefonnal, Be!iczei-ut 
184 sz. alatt kiadó. Érdeklődni
lehet ugyanott._____________ 18

3 drb. ablak eladó. Érdeklőd* 
ni lehet Laukó György hentesnél

■ ___________________ 17

1. kér. 365 szamu ház örök
lakással eladó. Érdeklődni lehet
ugyanott,_____ _____________ 17

t. k. 267. szám diait két szoba, 
konyha és kamra kiadó. Érdek
lődni lehett ugyanott_________ 17

Sörgósen eladó I. kér 420 sz. 
ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

19

Jól kitelelt méh családok ela
dók. Zöldpázsiton Medvegy Pál
nál. 17

M. Szabó Pál.9 hold földje 
tanyával eladó terméssel esetleg 
termés nélkül. Jelentkezni lehet 
175 tanya szám alatt: 17

Tauoncot felvesz Bárány Béla 
vaskereskedő. 16

Dunántnli 1. rendű nyári faj 
burgonya úgy vetésre mint étke
zésre a legolcsóbb árban kap
ható Schreiber Poldi ur pincéjé
ben Beliczey-ut 183 sz. 16

Eladó egy nagy dupla ablak, 
egy tejszeparátor és vaskályha, 
érdeklődni III. kér. 81. Görbe- 
utca.______________________ _16

Jancsó Pál örököseinek IV. 
kér. 462 sz. ház és hegyesdüllő- 
ben 236 H-öl föld eladó, érdek
lődni IV. k. 272 sz__________16

Ügyes fiú tanulónak felvétetik 
Demcsák Pál mészáros és hentes

Piactéren egy üzlethelyiség 
azonnal kiadó, érdeklődők fordul
janak a szerkesztőséghez III. kér. 
119 sz. _______________ __

E?v jókarban lévő eke, kocsi 
és többféle gazdasági felszerelései 
iu'áiyos ároti cindók. Érdeklődni 
lehelt II. k 164 sz. 17

B?1czó Istvánnak décsi-laposban
10 Irts hold fOldje eladó. Jelent
kezni lehet Podani GyOrgynét 
IV kér. 408 szám. 16

22 N a g y  S á n d o r  könyvkereskedésében legolcsóbb napi tton kaphatók.



Soproni 

S z ő n y e g  

és Textil- 

müvek r.l.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedflli gyári lerakató.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

— Ház eladói!.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Telepítsünk szőlőoltvánnyal

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

Drong Sándor
szölökez 0 lő kerlétz.

Mindennemű
tüzelőanyagot, tUzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjutányotabban 
Honthy Sándor-aál sze
rezheti be. (Or. Csáky Al- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer, 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

15 sz.

Értesítés.
Értesítem a közforgalomban 

levő mérleg és mérőeszköz tu
lajdonosokat, miszerint a most 
lolyamatban levő időszakos 
mérték hitelesítés alkalmából 
minden ténykedéssel készség
gel állok rendelkezésűkre.

Minden mérleget és , súlyt 
meghitelesitve adok vissza üz
letfeleimnek.

Tisztelettel

PETRASOVITS GYULA 
tanfolyamot

végzett mérleg javitő.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat
szép pénzt kereshet

mint fő- vagy méllék-foglalko- 
zással, ha értékes és érdekes 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
kell eladni könyveket részlet- 
fizetésre. A mi kiadványaink 
mind márkás, irodalmi művek, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Palladis" könyvosztálya
Budapest, V., AJkotmány-otci 4.

— Gózftirdó szombat, 
vasárnap és hétfőn. Kádfürdő 
mindennap. A kádas szobák reg
gel 5 órától este 9-ig állandóan 
lűtve vannak._________________

Teljesen jókarban lévő vas
úti deszkaládák igen olcsón 
kaphatók a Dohánynagyáru- 
dában

Teherautó 
fuvarvállalal. 

Telefon 91. IV. 15o.

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.

A u t ó  és Traktor 
javitás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
g épjavilás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e lő - ' 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko* 

rlc£k szórók, bármely ekére szerelhető !

Ú jd o n ság  ! 13 Raktáron!

Autogén 
heg g esztés!
Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűlő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accutnu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorsabban elvállalom.

M a k ó  G y u la
rádió kereskedő. Szarvai.

Ne mulassza el sen-

k! mérlegeit szakszerűen kijavittMni
1 mielőtt a hansági niériékhitelesi- 

tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles

leges költséget takarít meg Mindenne
mű mérleget a legprecízebben és leg
pontosabban kijavít, kívánatra hitelesít
ve szállítja vissza.

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS £S MÉ.RLEGPONTOSITÓ

I. Csáky Albln-uica 78. sz.

mm

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be. 

mmmmmrmm

yy
CSELIK” cipőt viseljen

MuftffimlU iĝ-i iMiimlr n I Elegáns! Tartós! Olcsó!

Kapható kizárlag Deulsch Ármin dlvatáruhátóban

A t&lpon MJhaló védjeggyel valódi!
52 sz,



m

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dlvatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ablakon dobálja ki pćnzćt, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR dlvatáruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

a bemutatott mlntákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

503 „FIAT" bérautó
I * *

megrendelhető

Nobik Ernő-nél

II. 87. Telefon 75 és7©.
24 sz.

Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a Piactéren a B u li- h á zb a n

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 
javítás ólcsón és pontosan eszközlöm.

14. *: Szives pártfogást kérve IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó túra 
bérautó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)

26
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A. legmodernebb ölszemélyes

STEYR”
BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

99 '

LUXUS

Belopotoczky János füszerüzletében és M a k ó  
Gyulánál Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

20 sz. Belopolocky Mihály

V adászlegyverek,

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

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő II* kerület 104. szám. 52

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Hákóczi-ucca 178.

1 drb.
1 és fél íonnás íeher Ford autó,

1 drb.
3  személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó.

É r t e k e z é s  u g y a n o t t .

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csasztvan Györgyné könyvnyomdájában Szarvason.


