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Földrengés.
Turáni rokonaink, a bul- 

gárok, a kisázsiai törökök 
lába alatt veszedelmesen reng 
a föld. Falvak dőlnek romba, 
a föld hasadozik meg s a 
szédítő mélységig ható re
pedésből forró vizek törnek 
elő. És a rengések eljutnak 
hozzánk is és szinte aggódó 
szorongással lessük, mikor a 
rejtélyes mélységi erők hatá
sára a csillárok . összecsör- 
rennek, vájjon nem fog-e 
nálunk is haragosabban ráz
kódni össze a föld, hogy 
épületromok alá temesse a 
perpatvarkodó embereket?

Száz és száz emberélet 
pusztul el, hatalmas virágzó 
városok pár perc alatt lesz
nek a földdel egyenlőkké, 
emberi életet, vagyont és 
építményeket dönt halomra 
a gyűlölet Európájában a ha
talmas Isten bosszúálló láng- 
ostorával ütve szét a maguk
ról és egymás megbecsülésé
ről megfeledkezett bűnös 
emberiségen.

Minket ugyan eléggé meg- 
edzett a történet vihara, mi 
már jól ismerjük a katasz
trófái is rengéseket, a trianoni 
földindulás eléggé megrázta 
alapjában szerencsétlen nem
zetünket s évezredes jogain
kat döntötte össze féktelen, 
vak haragjában.

Mibennünk azonban ez a 
brutális földindulás, ez a 
trianoni talajháborgás féle
lem helyet büszke dacossá
got és kemény akaratot szült 
a romok eltakarítására s atalaj 
biztosságának visszaállítására.

Hiszen Trianonnál már 
csak a pokol lehet rosszabb 
s mi mégis helyt állunk. 
Nem fogunk engedni egy 
talpalatnyi földet sem ide
gen kézen. A vértanúi halált 
halt fiatal erdélyi tanítónő. 
Kárpáthy Piroska szavai fog
nak v e z é r l ő  hangokként 
csendülni folyton fülünkbe: 

„Ha föld megindul, 
Mennybolt megszakad,
De a magyar föld 
Csak magyar  marad!

Az alispán hivatalvesztészre ítélte 
a volt szarvasi főjegyzőt.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Amilyen általános megle
petést okozott annakidején 
a Szarvason teljesen isme
retlen Szathmáry Bélának 
főjegyzővé történt megválasz
tása, ugyanolyan meglepetést 
keltett, amidőn alig egy évi 
hivatalbanléte után különböző 
szabálytalanságok és fegyelmi 
vétségek miatt fegyelmi vizs
gálatot indítottak ellene és 
a vizsgálat tartamára állásá 
tói is felfüggesztették. A 
vizsgálatot az alispán rende
letére dr. Schauer Oábor 
járási főszolgabíró folytatta le 
és annak eredményét előter
jesztette dr. Daimel Sándor 
alispánnak. A főszolgabíró 
által vezetett fegyelmi vÍ2S- 
gálat ugylátszik elegendő 
terhelő bizonyítékot produ
kált Szathmáry ellen, mivel 
az alispán most értesítette 
Szarvas község elöljáróságát, 
hogy Szathmáry Béla főjegy
zőt hivatalának elvesztésére 
itéli, egyben utasította az 
elöljáróságot, hogy az erről 
szóló végzést a képviselőtes
tületnek tudomásulvétel vé
gett mutassa be, úgyszintén 
kézbesítéssé Szathmáry Bé
lának is. Az elöljáróság már 
ki is küldte a képviselő'es- 
tület f. hó 28-án, szombaton 
megtartandó gyűlésére a 
tárgysorozat egyik pontjaként 
a hivatalvesztésre ítélt fő

jegyző ügyét, úgyszintén meg
próbálták kézbesíteni az ed
dig Szarvason tartózkodó 
Szathmárynak a végzést, köz
ben azonban ő eltávozott a 
községből és így valószínű 
tartózkodási helyére, Bajára 
küldték az iratokat.

Az alispán ítélete ellen 
Szathmárynak a kézbesítéstől 
siámitott 15 nap alatt jogá
ban van felebbezéssel élni, 
amely felebbezés az alispán 
u;ján nyújtandó be Békés
vármegye közigazgatási bi
zottságához illetve annak fe
gyelmi választmányához.

Amennyiben a fegyelmi 
választmány az alispán íté
letét jóváhagyja, úgy az jog
erőssé válik, ellenkező eset
ben pedig ez ügyben végső 
fokon a belügyminiszter dönt,

A község érdekében leg
helyesebb volna, ha ez az 
ügy már végleg tisztázódna 
és végre megszűnnének a 
különböző helyettesítések, 
amelyek idestova egy év
tizede állandóan tartanak. A 
község életére vonatkozó na
gyobb koncepciójú terveket 
a község jövendő életére ki 
ható fontosabb intézkedése
ket csak egy magát teljesen 
stabilnak érző főjegyző te
het, ezért van égetően szük
ség a helyzet mielőbbi vég
leges tisztázására.

A szegedi egyetemi ifjak 
kulturestélye.

(A Közlöny eredeti tudósilása.)

A szarvasi Protestáns Nő- 
szövétség a szegedi Egyetemi 
Luther-Szövetség javára és 
közreműködésével az Árpád
szálló dísztermében f. hó 
22=én, vasárnap este jólsike
rült teavendégséggel és tánc
cal egybekötött kulturestélyt 
rendezett. Bár az estély elég

látogatott volt az ott szereplő 
kiváló művészi erők és a 
protestáns egyetemi ifjúság 
iránt a helyi protestáns tár
sadalom mindenesetre na
gyobb érdeklődést tanúsítha
tott volna és a kitűnő sze
gedi vendégek tiszteletére 
erre az estélyre szakíthatott 
volna eddigi közismert kö

zönyösségével.
Kimagasló számai voltak a 

műsornak junker Klári ének- 
művésznő, aki csodaszép 
hangjával és Páll Sándor 
jogszigorló, aki frenetikus 
hatású szavalatával percekig 
tartó tapsra ragadta a kevés, 
de müértő közönséget. Első
rangút produkáltak Béndek 
Árpád ny. pénzügyi tanácsos 
mesteri hegedüjátékával és 
Paulovits Tibor jogszigorló 
a csodás precizitással elő
adott zongoraszámaival. A 
tanitónőképző, valamint az 
iparoslányok és a férfi dal
kar kitűnő énekszámai hatá- 
sosan egészítették ki a nívós 
piogrammot, melynek méltó 
befejezése volt Szelényi Já
nos ig. lelkész magas szár
nyalása lendületes beszéde.

A gazdag műsor után a 
fiatalság tánca következett a 
hajnali órákig.

Ne vegyétek el a mi 
mindennapi kenye- 

• rünket.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Világhírű egyetemeknek bá
mulatos precizitással össze
állított földrengést jelző mű
szerei nem reagálnak olyan 
páratlan érzékenységgel a 
több ezer kilométerre tőlük 
történő földrengésekre, mint 
amilyen csodás hirtelenséggel 
megérzik a mi pékjeink és 
kenyérsütőink még a legtá
volabb fekvő chicagói, kana
dai vagy argentínai termény- 
tőzsdék árfolyamainak lcg- 
parányibb felfelé mozdulá
sát. Az az rosszul ^mondot
tuk nem megérzik, hanem 
mindjárt éreztetik a jobb
sorsra érdemes nyomorult 
fogyasztókkal, de • amíg a 
búza 5-10 filléres áremel
kedésénél 3-4 pengővel 
emelik métermázsánként a 
kenyér árát, ugyanekkor a 
kőszikla szilárdságával tart
ják az égik emelt árakat a 
búza 1 pengős áresésénél is.



Nemrégiben 29 pengős bú
zaárnál 36 fillérért tudtak 
adni 1 kilogramm kenyeret 
a pékek, valószínűleg akkor 
sem fizettek rá, most azután 
12%-al megdrágult a búza, 
a dolgok természetes rendje 
szerint ugyanennyivel lehetne 
emelni a kenyér Arát. Ehe
lyett mit látunk ? A 12-%-os 
áremelés helyett kerek 30 
•/o-al emelték' mindennapi 
betevő falatunk árát a legá
lis 40 filléres ár helyett egy 
merész lendülettel 48 fillérig 
huzva fel anélkül is szükre- 
szabott kenyérádsgunk kilón
kénti árát.

A pékek természetesen a 
malmokra hivatkoznak, a 
malmok a termelőkre és a 
termelők pedigj a közvetítő
ket szidják. Kibúvó - mindig 
akad. De ezen isegiteni kell! 
Mert akármilyen élelmiszer 
árának megdrágulását köny- 
nyebben tudnánk elviselni, 
mint a mindennapi kenye
rünk árának indokolatlan föl- 
srófolását, mért á szegény 
néposztály úgyszólván csak 
kenyéren és vizen él és en
nek a legszükségesebb táp
láléknak nem volna szabad 
sohasem indokolatlanul ma
gas árat elérni. Az éüség 
rossz tanácsadó és mjgden 
baj ott kezdődik, amikor 
nincs kenyér, vagy ha van 
is, az a szegény embernek 
megfizethetetlen!
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Aki halott fiát üveg- 
szekrényben tartotta
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A túlhajtott kegyelet néha 
különös módon ' nyilatkozik 
meg. Vannak emberek, akik 
nem képesek lemondani ar
ról, hogy drága halottjukat 
a hideg föld örökre elfedje 
szemek elől. Egy neves bu
dapesti orvosprofesszornak, 
dr. Arányi Györgynek volt 
•gy 8 éves, bálványozásig 
szeretett s zseniális művészi 
tehetségű fia. Egy alkalom
mal a kis művész hangver
senyt tarrtott s utána difte- 
rítiszbe esett. A legodaadóbb 
ápolás dacára is a gyermek 
menthetetlen volt Elpusztult. 
A teljesen lesújtott apa a 
drága tetemet bebalzsamozt i 
s oÉiltagokkal díszített se- 
lyemruhácskába öltöztetve 
egy üvegszekrénybe helyezte, 
Olőhelyzetben s dolgozdszo- 
bája Íróasztala mellett tar
totta; Két év múlva az apa 
váratlanul elhunyt s a kis 
múmia a törvényszéki orvos
tani muzeumba került. A be
balzsamozott gyermek arca 
gyöngyház szinü, fénylő kül
sejű.

Füstkarikák.
A „Kis Újság" c. buda

pesti lap is megemlékezik 
Szarvas legújabb nevezetes
ségéről az axotíkus öltözékü 
szabósegédből lett trónköve
telőről, aki birván a hosszú 
élet titkát, még legalább 100 
évig óhajtaná boldogitani a 
magyar trónon fajtestvéreit. 
Most azután veszedelmes 
kon kurrense akadt egy szen
tesi hölgy személyében. Ez 
a Boryslawsky Ida nevezetű 
hölgy, aki különben felesége 
egy Ökrös Gyula nevű be
csületes asztalosmesternek, 
állítólag egyedüli örököse a 
mesébe illő Boryslawsky len
gyel hercegi család vagyo
nának, amely egyéb apró 
értéktárgyakon és kisebb cók- 
mókón kivül csekély 120.000 
holdnyi ingatlanból áll. A 
kitűnő hölgy már ki ;is mu
tatta svarc auf vájsz egye-, 
dűli igényjogosultságát eh
hez a kis darab földhöz, 
ezenkívül minden pillanatban 
kész bizonyítani, hogy a len
gyel trónnak jelenleg ő az 
egyedüli jogos várományosa. 
Milyen kár, hogy a mi hely- ’ 
beli trónkövetelőnk nem épí
tette még meg azt a kilenc
ezer métér magas kilátótor
nyot a Krinolinban — amit 
már oly régóta tervez — 
ennek a tetejéről egy jóguk- 
kerral bizonyosan megpil
lantotta volna ezt a hozzá 
egyedül illő derék urhölgyet. 
azután a többi már magától 
ment volna. A férjnek egy 
kis végkielégítés a 120.000 
holdból futotta volna, azu
tán ők ketten milyen köny- 
nyen megalkothatták volna 
álmaink netovábbját, a Nagy 
Lajos korabeli nagy-Magyar- 
országot, az Északi tengertől 
le az Adriáig. Most kell jól 
meggondolni a dolgot, azt 
hisszük egy darabig nem 
lesz ilyen alkalom a lengyel
— magyar personal-unió ilyen 
rapid megoldására.

H  Í R E K .

— Eljegyzés. Merczán János 
m. kir. pénzügyőri f őy i gyá zó  
(Szarvas) eljegyezte Oyebnár Man
cikét (Ujk;gyós). (Minden külön 
értesítés helyett.)

— József főherceg a szarvas! 
Hadröa Örökös fővédnöke. A 
.Hadirokkantak, Hadiözvegyek és 

Hadiárvák Nemzeti Szövetségé" - 
nek szarvasi fiókja vasárnap dél
után igen számos tag jelenlétében 
az ipariskola egyik termében rend- 
ki vOli közgyűlést tartott, amelyen 
Nagy János alelnök és Petykó

János intéző bizotsági tag indít
ványára a volt 101-esek és 4-es 
honvédek egykori hős hadvezérét, 
József kir. herceget, a hadigon
dozottak atyai támogatóját egy
hangú lelkesedéssel örökös fővéd
nökké választották.

— A Stefánia Szövetség helyi 
fiókjának közgyűlése. Csend
ben fejti ki áldásos működését 
községünkben az országos Stefá
nia Szövetségnek báró Benz Ottó- 
né sz. Csáky Ilona grófnő vezetése 
alatt álló anya és csecsemővédő 
intézete. A napokban járt itt 
budapesti ellenőrző fővédőnője, 
aki úgy a vezetés, mint az orvo
sok és védőnők működése felett 
a legmelegebb elismerését fejezte 
ki. A helyi fiókszővetség ez évi 
rendes közgyűlését május hó 5- 
én délután 5 órakor a községháza 
anyakönyvi termében fogja meg
tartani, melyre meghívja Szarvas 
község társadalmának tagjait, kik 
az állam és a községi elöljáróság 
mellett legbuzgóbb támogatói az 
anya és csecsemővédő intézetnek.

— ElnOkválasztás. A hadirok
kantak, hadiözvegyek és hadiár
vák egyesülete f.. hó 22-én, vasár
nap délután nagyszámú tag jelen- 
JíKében renbkivüli közgyűlést tar
tóit áz ipariskolában. A gyűlésen— 
amelyen a hatóság képviseletében 
dr. Schaiier Gábor, főszolgabíró 
jelent meg — a'megűresedet el
nöki állásra egyhangúlag Praz- 
novszky Bélát — lapunk szerkesz
tőjét — választották meg. Az uj 
elnök a megválasztást tudomására 
hozó küldöttségnek kijelentette, 
hogy—bár tavaly már örökös dísz- 
elnöknek megválasztották — az 
elnökséget mégis elfogadta, miu
tán az irányában megnyilvánult 
egyhangú bizalomban biztosítékát 
látja annak, hogy az egyesület — 
minden pártoskodást és széthú
zást félretéve — a társadalom 
jótékony támogatásával meg fog 
felelni eredeti céljának, a hadi
gondozottak erkölcsi és anyagi 
támogatásának. Ugyancsak ezen 
a gyűlésen titkárnak beválasztot
ták a hadigondozottak Legyesi 
nevű hadirokkant bajtársukat.

— Kedvezményes átázás a 
bndapesti nemzetközi vásárra.
Az egész világon óriási érdeklődés 
nyilvánul meg az ápr. 28-án kez
dődő és az eddigi méreteket sok
szorosan felülmúló nemzetközi 
áruminta-vásár iránt, melyre 50°/o- 
os kedvezménnyel lehet felutazni. 
A kedvezeményes jegyek váltására 
szolgáló igazolvány — mely egész 
május 12-ig érvényes — beszerez
hető Andermann.Béla piactéri üz

letében. .

— Kisgyermek halála. Janu
rik János Csabacsüd községi 
birtokos szép kis hat éves leánya 
difteritiszben meghalt, dacára a 
leggondosabb gyógykezelésnek. A 
mélyen sújtott szülők iránt általá
nos részvét nyilvánult meg.

Kedves.
Irta: félegyházi Nagy Lajos.

Tudom én azt jól,
Hogy amikor fehér kezeid,
Mint liliomszirmok 
Egymásra borulnak 
És kicsi szived 
A csodálat ütemére jár: 
Felismered lelkem mezején 
Az örömnek kigyuló 
Pásztortűzeit.

Csendesedjünk megl
S mig örömünk a csókunkban 
Megkristályosul
S mig kicsiny falunk 
Almán szendereg.
Hallgassuk. meg az éjnek,
Meg a Kőrös vizének.
Andalító kettős énekét,
Mjt oly kevesen 
Érthetünk csak meg. . .

A Prdt. Nőszövetség kö- 
szönete. A szegedi egyet, ifjak 
kulturestélyén felülfizettek a kö
vetkezők: 12, báró Benz Ottóné 
8, gróf Bolza Géza 5, dr. Ben
czúr Vilmos, Baginyi Endre, dr. 
Fisbein Soma> dr. Haviár Gyula, 
dr. Haviár Gyuláné, Maehan 
György, Paál * Béla. dr. Shauer 
Gábor 3-3, Réthy Vilmos 2, 
dr. Gülácsi Sándor 1, Medvegy 
Béla, v. Szomjas Frigyes, v. Tep- 
liczky János, N. N. pénztári több
let 4*80 P. Ezeknek a nagylelkű 
jóltevőknek, valamint az estélyen 
szereplő nemescélra mindig le- 
kfítelezően szolgálatkész Férfi 
Dalárdának, tanitónőképzői ének
karának és az egyházi vegyes- 
karnak, úgyszintén azoknak az 
áldozatos lelkeknek, akik a kul- 
turestélyt követő teavendégség
hez szendvicset, süteményt kek
szet stb. adományoztak. Minde
nek fölött pedig azoknak az ön
feláldozó hölgyeknek és uraknak, 
akik az estély előkészítésének* 
megrendezésének s a teaest ven
dégei kiszolgálásának nehéz mun
kájában hűséges odaadással 
buzgói kodtak — hő áldás kivá- 
natai kapcsán ieghálásabb kö
szönetét fejezi ki a Prot. Szö
vetség Vezetősége.

— A gróf Bolza PAIné Le
ány Egyesület 1928. ápr. 29-én 
vasárnap d. u. 5 órakor tartandó 
előadó gyűlésének műsora. 1- 
Novellafból felolvas: Praznovszky 
Béláné, 2. A „Rózsa" cimü mo
nologot előadja: Weszter Manci. 
3. Zongorázik: Nagy Manci. 4. 
Farkas J: „Az utolsó honvéd" 
szavalja: Valkovsdky Bözsi, 5. 
„Döntő pillanat* előadja: Szarka 
Ica, 6. Zongorázik: Freitag Emília. 
Önkéntes adományokat szegény 
tanulóink részére köszönettel fo
gadunk.

— Budapesti Nemzetközi 
árumintavásár látogatására ked
vezményes utazási igazolványok 
kaphatók Tákos Lajos ipái testü
leti jegyzőnél.
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— A rzarvasi gyógyszeré
szek hitelbeszüntetése. Alul
írott szarvast gyógyszertártulaj
donosok a nagyközönség szives 
tudomására hozzuk, hogy kény
telenek vagyunk a gyógyszerek 
hitelre való kiadását megszün
tetni, illetve annak módját meg
változtatni. A nehéz gazdasági 
viszonyok és ama körülmény, 
hogy a nagykereskedőktől vásá
rolt gyógyszereket kénytelenek 
vagyunk készpénzzel fizetni, kény
szerít bennünket erre az elhatá
rozásunkra. Olyan egyéneknek, 
kiknek eddig kontójuk nem volt, 
hitelt egyáltalán nem adunk. 
Azon éves fizetőink kik a múlt 
évi tartozásukat február havában 
kifizették, ujabb hitelt csak ab
ban az esetben kaphatnak, ha 
tartozásukat minden naptári ne
gyedév első napján kiegyenlítik. 
Azon vevőinket pedig, akik múlt 
évi tartozásukat még ezideig sem 
fizették ki, nyomatékosan felhív
juk, hogy azt nyolc napon belől 
rendezzék, különben kényszerítve 
vagyunk követeléseinket bírói 
utón behajtani. — Farkas A. Já
nos, Géczy Dezső, Szemző Imre 
dr., Somogyi Lajos, Teffert Ká
roly szarvasi gyógyszertártulaj
donosok. 19

Megbízható csukot bérautó Ba- 
kosnál.

— Az orvos kötelessége. Az 
egyik dobozi községi kézbesítőnek 
kis gyermeke vörhenyben meg
betegedett. A községi orvos meg
hagyta ugyan, hogy a ragályt 
jelző cédulát a házra kiragassák, 
azonban nem gondoskodott arról, 
hogy a kézbesítőt mentsék fel a 
betegség tartamára a kézbesítés 
alól. Maróthy Géza ny. ezredes 
emiatt több helyen úgy nyilatko
zott, hogy maga az orvos terjeszti 
a ragályt. Dr. Lakomcsik Károly 
községi orvos einiat két rendbeli 
rágalmazásé-t feljelentette az ez
redest, akinek az ügyét most 
tárgyalta a gyulai kir. törvény
szék Tóth-tanácsa. A bíróság 
beigazoltnak vette az ezredes jó
hiszeműségét, ezért öt a vád aló I 
felmentette. Az ügyész az itéle 
ellen fellebesett.

— Bajnoki mérkőzés. Vasár
nap a Turul Mezőberényben ven
dégszerepeit — és pedig valljuk 
be, elég gyengén - a honi pá
lyán amúgy is lelkesen játszó 
Mese csapata ellen, amelytől 
csak 1:1 arányú eldöntetlen ered
ményt tudott kicsikarni. A mér
kőzés bírája Fülöp volt

kLBUS KÉZMOSÓSZAPPAN 

a legfinomabb nyersanyagokból 

készül, teljesen közömbös, úgy

hogy & legfinomabb bőrt sem 

támadja meg, kellemes érzést idéz ! 

elő a mosakodásnál. j

Felnőitek és gyermekek mos

dásra k i t ü n ő e n  használhatják. 

Garantáltan tiszta és ment minden 

idegen és káros alkatrésztől.

M ,Jnden dobozon az Albus szó 

és a harang védjegy! Kérjen ki

fejezetten Albus 

kézmosószappant 

és ne fogadjon el 

mást!

gjjj 7*2*0*

— Uj szemléltető taneszköz
bemutatása. A szegedi elemiis
kolákban most mutatja be a nö
vendékek és a tantestület előtt 
Krecsmárik Endre áll. polg. is
kolai tanár az ő teljesen uj rend
szerű, transparens szemléltető
képeit. Úgy a növendékek, mint 
a tanerők rendkívüli nagy tet
széssel fogadják e képeket s nem
csak aa elemiskolai, de a közép
iskolai tanférfiak is úgy nyilat
koznak, hogy ezek a rendkívüli 
egyszerű módon és csekély költ
séggel, házilag is előállítható
transparens (színes, átvilágított)
képek, főleg a tanszerek hiányá
ban szenvedő tanyahelyeken a 
tanítás megbecsülhetetlen eszkö
zei lesznek Mivel az egyetemi 
építkezések miatt a 111. kér. polg. 
iskola május hó I-én már befe
jezi a tanévet, úgy halljuk, hogy 
Krecsmárik Endre a szarvasi pe
dagógusoknak is be fogja mu
tatni az ötletes és nagyon tanul
ságos taneszközt.

— Tekintélyes mellékkerese
tet érhetnek el köztisztviselők, 
nyugdíjasok és hasonlók, nemes 
ügyben való közreműködéssel 
Ajánlatokat .Becsületes munka* 
jeligére a szerkesztőségbe kérünk.

— Pályázat tűzoltó alpa- 
rancsnoki állásra. A járási fő
szolgabíró a lemondás folytán 
megüresedett tűzoltó alparancs- 
noki állásra pályázatot hirdet 
május 15-iki határidővel. Meg
felelő képzettségű egyének pá
lyázhatnak ezen 300 pengő évi 
tiszteletdijjal dotált tiszteletbeli 
állásra.

— Végleg megállapították 
a szarvasi ev. lelkészek fize
tését. F. hó 24-én, kedden dél
előtt az ág. ev. egyháztanács 
gyűlésén több kisebb ügy letár- 
gyalása után döntöttek a helybeli 
lelkészek fizetésemelési kérelme 
ügyében. A gyűlés a kérelem fe
lett napirendre téit, dacára az 
előkészítő és gazdasági bizottság 
javaslatának és elhatározták, hogy 
a sok huza-vonának véget ve
tendő, az 500 pengő készpénz, 
66 mázsa búza és 30 hold szán
tóföld élvezetéből álló természet
beni jövedelmeket évi 5104 pen
gőben állandósítják. Ugyancsak 
a gyűlésen elhatározták, hogy az 
árvaház és a vele kapcsolatos 
központi iskolát 35.000 pengőre 
bebiztosítja.

— Helybeli gabon táraak: 

Búza 32 40—32 50, árpa 28. 
00-29 00, zab 29 00—30 00. 
morzsolt tengeri 28 00—28. 
50 lucerna 200 00 - 220. 
00 Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

— Euex Super Slx autó 
eladó. Érdeklődni le
het Bárány BélAnAL

Q íS  I r a t  rádiócsövek megjavi- 
O U i l C l  táeát elvállalom. Ma
kó Gyula rádié kereskedő.

— I. kerület 388 számú fél
ház örökáron eladó, érdek
lődni ugyanott.

— Meghívó 1 Magán vagy őr
leti űgyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 

feltételek mellett a keleti pályaud
var érkezési oldalával szemben 
levő Gránd Hotel PARK nagy 
szálloda Budapest, Vili. Baross- 
tér 10. sz., mert 20% engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, 10% 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 nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

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

— Himlő elleni oltás. A 
védhimlő-oltásokat május hó 7,8, 
9, 10 napján a városi színkörben 
fogják eszközölni.



> — Újból megnyílik a Singer 
fióküzlet Szarvason, Kossuth-tér 
47, az uj róm. kath. isk. épült
ében május hóban amikor Singer 
varrógépek, Singer varrógép 
alkatrészek, Singer-tü, 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 kivészi részét.

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

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

— A „Szarvasi Deák Évek“- 
ben gyűjtötte össze a könyv 
szerzője, Ruttkay Sándor nyug. 
ág. ev. lelkész Sztraka bácsi, a 
híres 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.

Anyakönyvi hírek.
Április 19-től 25-ig 
Házasságot kötött:

Opauszki Mihály Kovács Ju
dittal, Opauszki György Hraskó 
Judittal.

Születtek:

ifj. Giccs Márton leánya Zsu- 
zsanna-Jjdit, Gyuris János fia 
János, Urbancsok János leánya 
Mária, Kopcsják András fia And
rás, Szappanos Mihály leánya 
Ilona-Rozália, Menárik János le
ánya Zsuzsanna. Králik Győrpy 
fia György, C/.inkoczki Pál leánya 
Mária, Litauszki Máté fia Máté- 
György.

Meghaltak:

Kondacs Erzsébet 7 hónapos, 
özv Hrncsjár Mihályné 73 éves, 
Bakuia Pa Iné 77 éves, Csicse* 
jános 57 éves, Litauszki Mária, 
14 napos, Urbancsok Mária I 
napos, Kocsis György 61 éves, 
Kiss Jánosné 20 éves.

— Mozi hirek. Szombaton 
este 8, vasárnap d. u. 6, dkte 8 
órai kezdettel, az év egyik leg
kimagaslóbb film eseménye Pre- 
vost abbi világhírű regényének 
Manón Lescautnak klasszikus 
film változata „A kultizán“ . ke
rül bemutatásra. Grandiózus re
gény XV. Lajos korából 12 fel
vonásban főszereplők Amerika 
legünnepeltebb művészei John 
Barrymore és Dolores Costello.

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

— Világvárosi, művészi a 
„Papagály“ (Budapest, Erzsé
bet körút 33). nemzetközi mű
sora. Oláh Gyárfás Mihály igazgató 
oly változatos remek kabaré, va
rieté és tánc számokat idott elő, 
hogy mindén este zsúfolva van 
a kedves, intim nívós helyiség. 
Senki se mulassza el — ha Bu
dapesten van, — egy estét a 
Papagáj ízléses előkelő vidám
ságában részt venni. Ott látható 
az igazi párisi hangulat.

— Hasznos tudnivalók a 
Nemzetközi -Vásárral kapcso
latban. Budapestre utazó olva
sóink érdekét kívánjuk szolgálni

, akkor, midőn figyelmüket kíván
juk felhívni arra, hogy a Nem
zetközi Vásárra 50% kedvez
ménnyel utazhatnak a Magyar 
Államvasutak és a hajózási vál
lalatok vonalain. A vásárt meg
tekintő olvasóink érdekében, mjnt 
hasznos tudnivalót közöljük, hogy 
a világszerte hírnévnek örvendő 
és közel nyolcvan esztendős űz-, 
leti múltra visszatekintő Semler 
cég (Budapest. IV. Bécsi utca 7 
szám) szövetáruházában eredeti 
a-igoi tavaszi és nyári férfi és 
női legkitűnőbb divatszövet kü
lönlegességek, óriási választék
ban állanak a vásárló közönség 
rendelkezésére, a minőségükhöz 
viszonyítottan alacsonz áron. A 
fent jelzett szövetktílönlegességek 
minden mér«tü maradékai a cég 
maradék osztályán is megtalál
hatók, amelyekből való vásárlás 
ritka és egyedülálló alkalmat nyújt 
mindenkinek a Semler minőség 
occassiós áron való megisme
résére.

— Asztma és szívbetegség, 
mell- és tüdőbaj, görvény- és 
angolkő, pajzsmirigynagyobbodás 
és golyvaképződés eseteinél a 
természetes „Ferenc József* ke- 
serüviz a gyomor és belek emész
tőképességót kedvezően növeli 
Európai és amerikai klinikusok 
sorvadásos egyéneknél tapasz
talták, hogy a betegség kezdetén 
jelentkező székrekedések a Fe
renc József víz használata foly
tán lényegesen enyhültek. Kap
ható gyógyszertárakban, drogéri
ákban és füszerűzletekben.

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

Világhírű nyaralók 
és fidfilők

PENSIÓK, INTERNÁTUSOK, 
leány- és fiuotthonok.

Havi ellátási díj tanulóknak 150 
P, felnőtteknek 160 P, mely he- 
tenkint változtatással négy nya
ralóhelyre érvenyes. Ezer sze
mély referenciája. Kérjen pros
pektust (válaszbélyeg).

Pestalozzl 
Inlernátus Iroda

(Fédération Internationale des 
Pensionnats Européens) Buda
pest V., Alkotmány-u. 4. 1. 

Telefon: Teréz 242-36.

N y a ra ló  
és ildülőlelepek:

Magyarországon: Budapest, 
Siófok, Balatonöszöd. Svájc
ban: Genf*, Lausanne* Ne- 
ucliatel*, Luzern, Montreux, 
Zürich*, Lugano*, St. Moritz. 
Franciaországban: Paris41,
Deauville, Trouville, Biarritz, 
Aix les Bains, Grenoble* Evi- 
an (genfi tó); a francia Ri
viérán: St. Raphael, Cannes, 
Nizza*, Juan les Pins. Monté 
Carlo, Memon. Olaszország
ban: San Remo*, Nervi Ve
lence, Bordighera, Abbazia, 
Riccone. Róma*, Nápoly, Pa
lermo. Ausztriában: Wien*, 
Zell am See, Linz*, Innsbruck*, 
Salzburg41. Ischl. Belgiumban: 
Ostende. Angliában: London* 
Gambridge*. ’Brighton, Fol- 
kestone. Afrikában: Algír*, 
Tunis*.

A "-gal jelölt helyek inter- 
nátusok, fiú- és leányotthonok, 
penzionatusok — felnőttek ré
szére is, nyitva egész éven át.

A többi helyek julius, au
gusztus és szeptember hónap
ban vannak nyitva. Társas uta
zási kedvezménvek (25-50%), 
külön direkt Pullmankocsik« 
Intem átusi dijak Budapesten 
havi 90 P. Jcülföldön 110 P.

NylUiér (»)
(E rovatban köröttekért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

K ö szönet nyilvánítás.
Az én kedves hadirokkant 

bajtársaim, valamint a be
csület mezején hősi halált 
halt bajtársaim özvegyei és 
árvái szivük meleg sugalatát 
követve oly tömegesen ke
restek fel vasárnap, f. hó 
22-én a Hadröa elnökévé 
történt megválasztásom és 
népnapom alkalmából sze
rencse és jókívánságaikkal, 
hogy egyenként képtelen lé
vén kifejezni őszinte, hálás 
köszönetemet, ezúton köszö
nöm meg mindnyájuknak a 
nekem oly végtelen jóleső 
kedves figyelmüket, úgyszin
tén a gyönyörű virágcsokrot,

valamint a Temek "szerenádot. 
Nem mulászfhfttófai él *z 
alkalommal külön is köszö
netemet kifejezni a küldött
ség szónokának Nagy János 
alelnöknek, valamint Hu- 
szárik Mariskának, ki a ha
diözvegyek és hadiárvák ne
vében nyújtotta át a csokrot, 
továbbá Gilan Pál tárogató- 
művésznek, aki csodaszép 
kurucdalok előadásával — és 
a kitűnő második magyar 
zenekarnak — smely gyö
nyörű zeneszámok előadásá
val tette még emlékezete
sebbé, ezt a nekem oly fe
lejthetetlenül szép estét.

Szarvas, 1928. április 28.
Praznovszky Béla.

Nyilatkozal.

Alulírott ezennel figyel
meztetek mindenkit, hogy fi
amnak Feder Pálnak senki 
semmilyen formában ne hi
telezzen, miután a neki nyúj
tott hitelekért felelősséget 
nem vállalok és azokat ki 
nem fizetem.

Szarvas, 1928. ápr. 24.
Feder János.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— Tanító-választás. Az ág. 
hitv. egyházközség e hó 22-én 
választotta meg tanítóját a kül
területi iskolához. Az öt pályázó 
közül 77 szavazattal Zorkóczy 
Gábor szentetornyai községi ta
nítót választotta meg.

— Építkezés. A községi gyep
mesteri lakás és telep építésére 
a beérkezett ajánlatok közül a f. 
hó 17-én megtartott községi

' képviselőtestületi közgyűlés Hajdú 
Mihály ^kl. ács és kőműves mes
ter ajánlatát fogadta el, aki 
4425 88 pengéért vállalta az 
építkezést minden féle anyagot 
ő ad hozzá.

,— Női fodrász. Adamcsok 
Pál borbély és fodrász neje a 
budapesti hathetes tanfolyamon 
a legújabb női hajviseleteknek 
ondolálását teljesen elsajátította 
arról igazolványt nyert & férjének 
ízlésesen berendezett üzletében 
ezen munkáját megkezdte.

— Üveg és keretezés üzlet.
Barabás Lajos községünk közis
mert ügyes és törekvő tagja Nagy 
János kereskedő házában üveg 
és keretezési üzletet nyitott. Ez 
az első üzlet* a községben amely 
kizárólag ezzel a szakmával fog
lalkozik.

— Presbiter választás. Az 
ág. hitv. ev. egyházközség a vá
lasztást e hó 30-án ejti meg, A 
választásban csak azok vehetnek 
részt és csak ízok szavazhatnak 
akik a múlt évi egyházi adóju
kat kifizették.



— Tüzeset. Klimaj Oyörgy 
bérlő tanyáján f. hó 20-in éjjel 
10 órakor tűz támadt, a tanya 
ék a hozzá épített istáló teljesen 
leégett. Az istállóban lévő négy 
lova is megégett, tanyásának min
den élelmiszere, a lovak szer
száma mind elhamvadt, maga a 
tulajdonos, aki lovait akarta meg
menteni súlyos égési sebeket 
szenvedett arcán és kezén. A 
tűz keletkezésének oka az hogy a 
falmélyedésében elhelyezett égő 
mécset a közelben álló ló a far
kával leütötte amely a vastagon 
elterített alom szalmára esett, a 
közelben alvó béres is csak ak
kor ébredt fel, amikor a haja 
perzselődött. A kár 25.000 P. 
biztosítva nem volt. Csodálatos, 
hogy gazdáinknak egy része a 
biztosításban nem bízik íme 
egy példa, semmi kárpótlás, a 
kár teljes egészében az övé. A 
tűzoltóság Bukovinszky Emil pa

rancsnokkal a toronyőr telefon 
értesítése után azonnal kivonult, 
de már akkor az egész szalma 
tetőzet lángokban állt, a sekély 
vizU kút pedig hamarosan fel
mondta a szolgálatot ami még 
menthető volt azt megmentették.

— Rothemere Lord üdvöz
lése. Igaz magyaros szeretettel 
üdvözölték a magyarnemzet jó
tevőjét és barátját a nemes szivü 
Lordot születésnapja alkalmá
ból az egyházak és testületek.

Eladó Ford4 üléses

keveset haszná l t ,  teljesen 
. üzemképes személykocsi, 
kedvező fizetési feltételek 
mellett. Balogh Zsigmond 
Békéscsaba, S*échenyi-u 4.

Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 
II. kér. 206 szám alatt temetkezési vállalatot nyitottam, 
ahol is mindennemű koporsót u. m. fa és érckoporsót 
koszorút s1b. nagy választékban raktáron tartok.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri

Kontár Pálné, Blaskó Karolin 
temetkezési intézete,

(Kreizler György asztalos házában.

Meghívó.
A Szarvasi Hengergőzmalom mint Szövetkezet 1928. május hó 6-án 
d. u. 2 órakor a városi színkörben

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a tisztelt tagok ezúton is meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t :

1. Jegyzököny hitelesítő bizottság kiküldése.
2, Az igazgatóság indítványa az üzem megnagyobbitása tár

gyában: e felett való határozathozatal.
Szarvas, 1928. április hó 22.

Az Igazgatóság.

Figyelmeztetés: Ha ezen közgyűlés nem lenne határozatképes 
úgy az 1928 május hó 13-án külön meghívó nélkül tartandó ujabb 
közgyűlés az alapszabályok értelmében a megjelentek számára való 
tekintet nélkül érvényesen határoz a határozatképtelen közgyűlés 
tárgysorozata felett,

Ha szépen van festve, mázolva a lakása, akkor van csak igazi,
meleg otthonai

Szobafestést,
T ir ^  2%  a legolcsóbb díjtétellel a legizlé

sesebb és legmüvésziesebb
telben a lehető legrövidebb idő alatt 
mellett készít

kedvező fizetési
kivi 

feltételek

Konrád Gyula
modern festővállalata Szarvas Kossuth utca 

Vidéki megbízást is elfogad ! Költségvetésit és terveket díjtalanul küld 

Művészi kivitelű cimtábla. reklám és plakátfestések.

Gazdak figyelmébe!
Gép nélkül ma már lehetetlen gazdálkodni 1 Vegyen minél tökéletesebb gazdasági gépet és szers2ámo11 

Bármily elsőrendű gyártmányú modern gazdasági gépet szállítok!!!

Minden érdeklődésre a legkészségesebben szolgálok felvilágosítással, útbaigazítással, tanáccsal, árajánlattal és költségvetéssel!

Vegye igénybe bármily beszerzésnél cégem szolgálatait!
Ford gyártmányú személy és teherautók. Fordson, Walliscli és Hart-Park traktorok. Olivér Matsey-Harrisch, Bácher és Eberhardti

gyártmányú traktorekék és tárcsás boronák. Fűkaszáló és aratógépek.

Manilla zsineg. Széna gereblyék és bármiféle egyéb gazdasági gépek,

A Nyirbogdányi Petroleumgyár R.-T. lerakata. Benzin, petróleum, gázolaj és kenőolajok.
► Speciális autó és motor kenőanyagok, kocsikenócs.

Adómentes ásványolaj raktár.
Tüzelő, műszaki és építkezési anyagok nagyktresktdése. Bük Adolf

Szarvas. Piactér.

A Szarvasi 9'olgárí Fogyasztási 

és Értékesítő Szövetkezet
í

üzlethelyiségeiben az áruk csoportonkénti önkéntes árverését már beszüntette és a megmaradt árucikkeket a szövetkezet

külön helyiségében bocsátja kiárusítás végett a közönség rendelkezésére.

Ezen rendkívül olcsó kiárusításra ezennel 

£ell\l'v|uR a n. é. közönség szives figyelmét.



Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VL VAcl-ul 19. 

ujszerkezetil cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettösioru, 
Önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelflleteik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb csépiési e- 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogra bár
mely traktorhoz alkalmaz
hatók.

Fordson traktor
a gazda univerzális erőeépe 

csépel szánt vontat
olcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyös feltételek mellett szilUtja:

AUTORIZÁLT F O R D  képviselet

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

IERCO |

On e l e g  á n s a n  0 11 «  z k O d 1 k,

Ergo ERCO gallért víseL

Ügyeljen a védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

F H 'P C Í i 'P C  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
1̂1 LCdllCo* közönséget hogy tavaszi nyári 
szövetraktáram megérkezelt dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönségei hogy saját érdekében gyö-

áírt“ hő«? 4 havi részlet
re olcsó árban̂ M
mintha készpénz árban vásárolná ruhasxtlkségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- ^  pengőtől följebb ké-

szülnek. Kérem nagyérdemű 
Tisztelettel

zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

Balázs János úri szabó.
(Xossutb-lér 10. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6 hengeies 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

Háromszobás lakás üziethelyi- 
ségg és telefonnal, Beliczei-ut 
184 sz. alatt kiadó. Érdeklődni 
lehet ugyanott.______________ 18

3 drb. ablak eladó. CrdeklOd- 
ni lehet Laukó György hentesnél 
 17

1. kér. 365 számú ház Örök
lakással eladó. Érdeklődni lehet 
ugyanott,___________________ 17

I. k. 267 szám alatt két szoba, 
konyha és kamra kiadó. Érdek
lődni lehett ugyanott 17

SörgOsen eladó I. kér. 420 sz. 
ház. Érdeklődni lehet ugyanott.
__ __________________ 19

Jól kitelelt méh csaladok ela
dók. Z0Idpáz6iton Medvegy Pál
nál. j7

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

Ügyes fiú tanulónak felvétetik 
Demcsák Pál mészáros és hentes

Egy jókarban lévő eke, kocsi 
és többféle gazdasági felszerelései 
jutányos áron eladók. Érdeklődni 
lehett II k 164 sz. 17

Eladó felerészben egy cséplő 
garnitúra. Érdeklődni ugarokon
111, kai kér. 260 sz.__________

Egy idősebb magányos nő aki 
gazdasszonynak ajánlkozik, eset
leg egy mágányos férfihez, vi
dékre is elmegy. Cim a kiadó- 
bán. 19.__________________

Eladó egy darab Cselló eset
leg hegedűért is elcserélendő. 
Cim a kiadóban 19
 ̂1 darab 3 lámpás rádió eladó. 

Érdeklődni a kiadóban. 19

1. .365 szám alatt eladó 2 ágy 
szekrény és egy asztal. Érdek
lődni ugyanott.

II kér. Szent István Király ut- 
ca 373 szám alatt egy teljesen 
kOIOn álló lakás május 1-ére kia
dó, szoba, konyha és kamra. Je
lentkezni lehet ugyanott 19

Bérbeadó első szoba fél k ny- 
hával és istállóval IV. 390. szám 
alatt.

Melis-féle házban IV. kér. I 
szám alatt 1 szoba, 1 konyha, 1 
speiz, 1 kamra, 1 szin fél pad
lásból álló lakás 1928 évi május 
hó 15-től haszonbérbe kiadó, 
vagy örök áron eladó Jelentkez
ni lehet Ozv. Melis Pálnénál. 19

Kiadó 4 járás a
I r ó l r o ]  legelőkön, azok kOzO] 
I t a i U l l  egy járás TEHÉNRE 
Felvilágosítás nyerhető bármely 
nap a Csasztvan-nyomdában.

Babinszki Jánosné tulajdonát 
képző 6 hold tanyával eladó. 
Érdeklődni VII. k. k. 217 saám 
Bakula-sor. ________  lg

Misik János bognár-mester 
macó-zugi 220négyzet01kunyhó- 
val felszerelt, drótkerítéssel beke
rített szőlője eladó. Érdeklődni 
III, k. postautcai lakásáu.

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

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

I. kér. 317 sz. ház eladó Pób 
utca. l£

I. kér 172 szám alatt 40—50
kocsi trágya és boros hordók 
azonnal eladó. Érdeklődni ugyan
ott__________________________

8 Hápi Glajton gőz garnitúra 
magánjáró, páros, tavaly volt nyo
matva, teljes felszereléssel és 5 
évi engedély eladó. Érdeklődni 
lehet Trabach Györgj Szarvas III. 
307 sz. lg

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

Egy kűlOn bejáratú 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

II. kér. Kossuth Lajos utca 35
számú ház eladó. Érdeklődni 
ugyanott.___________________ 19

Petrás Jánosné örököseinek há
za eladó. Érdeklődni II. kér, 83 
sz. alatt. 19

II. kér. 503 számú ház eladó. 
Bálint János OrOkOseié. Jelent
kezni lehel ugyanott 19

I. kér. 184 számú ház kiadó.
Érdeklődni ugyanott._________19

II. kér. 160 stám alatt 2 szo
ba, konyha és kamra kiadó. Ér- 
dcklődni I. kér. 206 szám. 19

IV. kér 275 szám alatt kiadó 
lakás. Érdeklődni lehet ugyanott. 
 19

Kákán az iskola mellett 13 hold 
fold tanyával együtt eladó. Ér
deklődni 1. kér. 288 sz. 19

Szabadonfutó kontrafékes ke
rékpár eladó IV. kér. Luther-u. 
443 sz.____________________ 18

hladó egy nagy dupla ablak, 
egy lejszeparátor és vaskályha, 
érdeklődni III. kér. 81. Görbe
utca. 17

Jancsó Pál örököseinek IV. 
kér. 462 6z. ház és hegyesdűlló- 
ben 236 B*01 föld eladó, érdek
lődni IV. k. 272 sz 17

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

IV. k. 62 szám alatt egy uj 
kontrafékes kerékpár eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott ____ 17

Uj pusztán Morocz Sándor II 
hold tanya épűleltel epyült 36 
mm. holdankén eladó Érdeklődni 
Orosházi-ut mentén 41 tanya sz

17

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
Nagy Sándor Mlerrkmhsdéslh— lagataséhfc napi inm kaphatók..22



Soproni

Szőnyeg 

ésTextil« 

müvek r.i.

ezelőtt Haász 

Fűlöp 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.
?.

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

Telepítsünk szőlőoltvánnyal
I

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
tzölökez 0 lő kertész.

Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fit (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot 6tb. legprímább mi
ségben és legjutányosabban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky AI- 
bin-u. Kovácsik Pál füsser. 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

15 sz,

Értesítés.
Értesítem a közforgalomban 

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

Minden mérleget és súlyt 
meghitelesitve adok vissza üz
letfeleimnek.

Tisztelettel

PETRASOVITS GYULA 
tanfolyamot

végzett mérleg javító.

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., Alkotmány-utca 4.

— 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 
fütve vannak.

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

T eherauttí 
fuvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

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

A u t ó  és Traktor 
javitás._____

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőg ̂ zdasági 
___gépfavilás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e l ő «  
cjfep csere. Saját szisztémájú bevált kuko* 

r lC A  s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető!

Ú j d o n s á g ! 13 R a k t á r o n !

Autogén 
heg g esziés ?

Vas—aczél—réz— bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumulálor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SÍRI US és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumu- 
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.

Makó Gyula
r á d i ó  k e r e t k e d d ,  S z a r v a s .

kiút

Ne mulasszad sen-

kl mérlegeit szakszerűen kijaviit-tni
* mielőtt a hatósági mérlékhitelesi- 

tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles-

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

HAMZA LÁSZLÓ
la k a to s  £s  m érlegpontositó

I. Cftáky Albln-ulca 78. §z.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be.

mm mm

CSEL1K” cipőt viseljen
FlđftrrniHI k^gimunka ! Elegáns! Tartós 1 Olcsói

Kapható kizárlag Deulsch Ármin dtvatániházéban

» talpon láthaM vćd|eogyel vslodl!
52 se,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. ni.: szövetet, posztót, bár
sonyt és. selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. A .Z  ablakon, dobálja ki pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR divaláruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkilsmereílen utazoklól, akik 

a bemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

503 „F1AT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő-nél

H87. Telefon 75 és79.
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 Buk-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 
javítás olcsón 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

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopoloczky János füszerüzletében és Makó 
Gyulánál Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

20 sz. Belopotocky Mihály

V a d á s z f e g y v e r e k ,

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 csz- 
kftzlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen j ke'i. 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő 11* kerület 104. szám. 52

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben 
Rákóczí>ucca 17®.

1 drb.
1 és fél tonnás teher Ford autó,

1 drb.
3 személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó. 

Értekezés ugyanott.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csautran Györgyié Irnwjmqr— dijában Saarvuoa.


