FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP*.
Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési árek.
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő,
félévre 4 Pengő. Vidékre postán küldve egynegyed
évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

József apánk.
Milyen kedvesen, és melegen
hangzik ez a két szó: „József
apánk". A magyar baka szivében,
mikor József főherceg nevét hallja,
ugyanaz a mélységes tisztelet és
szeretet éled lángra, melyet. a jó
atya fogalma kelt. De ez a ne
mes érzést sugárzó, nemesen lük
tető sživ nemcsak katonára, de e
szegény agyoncsonkitott haza
minden rendű és rangú polgárára
egyaránt árasztja derűs tiszta me
legét.
Valami különös’ lelki gyönyörű
séggel, lélekben megrendülve ol
vassuk Naplójának drámaian fen
séges gyöngy sorait. Az irás
Verescsagin-ja áll előttünk, de
mig a „Petropavlovszk“ cirkálón
a vad tengeri csata harci tüzében
elpusztult világhírű orosz festő
csak vászonra vetette azt, amit
mások jelenítettek meg előtte, ad
dig József főherceg azt a törté
nelmet, melynek megrázó sorait
papirra vetette, maga csinálta vé
gig. Marsnak Clio által homlokoncsókolt vitéz fia egyik kezében
karddal irta meg a magyar hő
siességnek ezeket a soha el nem
múló ragyogó emlékeit. Gyenge
és erőtlen szárnypróbálgatás eh
hez a műhöz hasonlítva a bádeni
bölcs vezérkar öreg generálisainak
lélektelen és aktaszagu memoárjai,
de hogy is tudták volna több
száz kilométernyi biztos Ifitávol
ból megírni azt, amit ő az első
vonalban végigcsinált és amit a
puskaporszagtól és vérgőztől inég
terhes levegőben jegyzett be nap
lójába.
Talán másképp is fordult volna
nálunk a világ sora a háborús
vérözönben, ha hallgattak volna
ezek a kitűnő badeni generálisok,
a bécsi Hofkriedsralh érdemdús
tagjai, a Conradolc, Krobatinok
és mások az C bölcs, harci ta
pasztalatokban leszűrt és előrelátó
tanácsaira, mert egészen bizonyos,
hogy idejekorán juttatta cl azo
kat az intelmeit az erőltetett zsák
mányvadászat és a kíméletlen
emberpazarlá6 ellen illetékes kö
rökhöz, amelyekről naplójában
úgyszólván minden második na
pon elkeseredetten emlékezik meg.
Katonái iránti végtelen szere
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tet, az igaz érdem őszinte meg
becsülése csendül ki könyvének
minden sorából. Ma már minden
magyar ember tudja, hogy ezt a
katonái iránt való mélységes sze
reteket mennyire átérzi ma is az
ő jóságos atyjuk és ezt a meleg
érzést a siron túl is táplálja itántuk. Kényelmet, pihenést félre
téve vesz részt az egész ország
ban mindenütt az ő elesett hőse
inek második végtisztességén, a
nagy magyar Kájvárián rója vé
gig a neki százszorosán fájdalmas
stációkat, hogy lángra gyújtogassa
a becsület mezején elesett vitéze
inek emlékénél a hazaszeretet
szent, örök mécsesét.
És csak áldjuk: a jó Istent,

I. kér. Vajda Péter-utca 145. szári), hová min
dennemű küldemény cimzendő.

hogy a nagy világégés pusztító
viharában megőrizte, megtartotta
számunkra azt az-embert, aki ha
a világháborúiban a főrendelkezést
a kezében tarthatta volna, romok,
gyűlölet, ádáz tusakodás helyett
jólétet* megértést, haladást terem
tett volna széles e hazában.
Nagyon-.nagyon nehezen és
erősen ,bízó hittel várjuk az ő
ujabb könyveit.. Valami boldog,
isteni sugallat sejteti a mi fana
tikus magyar lelkűnkkel azt, hogy
azt az ujabb kötetet nemcsak
megírja, dé annak történetét' meg
is csinálja, hogy ez az ujább,
nehezen várt kötet riiár az inte
ger, boldog, Nagy-Magyarország
feltámadását fogja hirdetni I

Választások a községházán.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Szokatlanul nagy érdek
lődés előzte meg a f. hó
4-én, szombaton d. u meg
tartott képviselőtestületi köz
gyűlést, az u. n. „tiszti
szék“-et, amelyet több, a
községnél megüresedett tiszt
viselői állás betöltése végett
hívott össze a járás főszolgabirája. A pályázók nagy
számára való tekintettel úgy
szólván 'az összes képviselőtestületi tagok megjelentek,
még az u. n. „mezei ha
dakkal is felvonultatták a
jelöltek. Igazán olyanok is
megjelentek, akiknek láttára
meglepődve
mondották a
szorgelniasabb
képviselők,
hogy „Nini, nem is tudtam,
hogy ez i$ kollega11.

**. ,c. ■

A közgyűlést pontban d, u.
3 órakor nyitotta meg dr.
Valkovszky György tb. fő
szolgabíró, aki a tőle meg
szokott bölcs körültekintés
sel és tapintattal vezette le
a választást — amely dacára
a várt erős küldelmeknek —
minden emóció nélkül úgy
szólván végig egyhangúan és
egyhangúlag zajlott le alig egy
negyedóra alatt.
A választás eredménye a
következő: községi állatorvos
Pogány Béla, tűzoltó alparancsnok dr. Simkovics
Mihály, birloknyilvántartó Marozsi László,- adótiszt Janu
rik János és Orosz Iván, Ír
nok Demjan György és Ruzsicska György, tiizőr Kusuba Pál lett.

Mégegyszer
a szarvasi „ápoldai" gyöngyéletről
vagy a iakarékos község.
(A Közlöny eredeti tudósítása.) | az ő vérbe, epébe mártott, szinte
Nem ambicionáljuk a purifi- ! szélsőségesen szenvedelmes tol
kátor kétes dicsőségét, egy egész j lára lenne szükség, amikor a
világ választ el bennünket a hír községi ápolda gyönyöreinek
hedt hírlapíró.
Fényes László részleteiről akarunk írni.
Ez az emberbaráti célzatú in
érzés- és gondolatkörétől, felfo
gásától, mégis úgy érezzük, hogy tézet bátran fakirképző tanfolya

mot nyithatna, ahol az ember a
.koplalást, a táplálkozási igényelt?'
ről való végleges lemondást nagy
szerűen elsajátíthatja.' A római
lukullusi lakomákon különös
ínyencség gyanánt fülemile-nyelvet is ettek. Az ápoldai szegé
nyeknek még .verébnyelv sem jut,
ellenben reggelire kapnak 4 deci
nagyon szerény rántott levest,
(u. n. zupát) délben a leveshez
szinte megdöbbetően szerény 300
gram husnélküli főzelék jön. Este
ismét 4 deci levés. A 'papiros
szerint néha tejet is' kapnának.
De csak a papiros szerint. A
papir ugyanis mindent elbir. Char
ta non erubescit: a papir nem
pirul el, mondja Cicero.
Mondanunk sem kell, hogy az
ápóldában valósággal dühöng a
kényszer-bicsérdizmus, mivel húst
a szegények asztalán a világító
torony teflektoraival sem lehetne
találni. Azaz mégis! Legyünk
csak teljesen tárgyilagosak. Ha
a szarvasi banketteken, lakodal
makon marad valami húsfelesleg,
ami niár a kutyának sem kell
(pedig a kutya husigénye igen
egyszerű) nosza felkerül az ápol
dai martyrok asztalára.
Ezeken az állapotokon végre
már segíteni kell, mert ha az ar
ra hivatottak nem segítenek, ak
kor igazán mást nem kívánha
tunk mint, hogy akik ezt a meüt, az ismertetett mennyiségben
s minőségben ajánlották, meg
szavazták és megtűrik, azokat
ártsák egy hónapig ezen a
ösztön.
Van azután még egy jellemző
kis mellékhajtása ezeknek az ápol
dai paradicsomi állapotoknak.
Egy hősi halált halt ó-szőllői
tanítónak, Tóth Pálnak édcsatyja — aki 56 évig egyfolytában
volt becsületes, munkás adófizető
iparos — elerőtlenedvén, a sze
gényházba vétette fel magát, át
engedve csekély butorkáját a köz- .
ségnek. Az ápoldai gyönyörök?
tőt azonban megcsömörlött és
kétségbeesetten menekült az ot
tani jómód elől. Kapott is a vá
rosban égy kis szobát és a köz
ségtől az ottan elraktározott bú
torait visszakérte, hogy legyen
mire lehajtani a fejét. A község
azzal az indokolással tagadta meg

a bútorok kiadását, hogy a bentöltött 3 hónap ellátási diját kell
előbb kifizetni, öreg Tóth István
a csupasz földön, párna nélkül,
rongyokba burkolva alszik kis
kamrájában, ha néha elmegy a
községháza elé, könnybeborult
szemmel nézegeti a monumentá
lis emlékművön hősi halált hait
Pali fiának arannyal kivésett ne
vét. azután ha oldalt a kösségháza raktárhelyisége felé tekint
szeme ugyancsak könnybelábbad,
ha rágondol ott lévő árva bú
toraira.

ügyi jelentőségükkel kiválnak
a többi intézmények közzül.
E szanatóriumokban a fej
letlen, tüdővészre hajlamos
vagy már valami fertőzött
baj által megtámadott gyer
mekek lennének elhelyezve
Ezek nemcsak gyógykezelte
tésben, de iskolai oktatásban
is részesülnének. Különösen
a
szegényebb néprétegek
gyermekei kerülnének a gyermekszanatóriumokba. Egy
más után mozdulnak meg a
megye nagyobb községei,
hogy ilyen szanatóriumot

kapjanak. A miniszter csu
pán 1000— 1500 négyszögöles telket kíván, a többit ő
adja. Szarvason a gyermek
egészség a sok nélkülözés
miatt is, nem a legkifogástalanabb s nagy áldás lenne
nálunk is egy gyermeksza
natórium. Nem kell ide más,
csak lelkes megmozdulás, a
község áldozatkészsége aa
ingyen telket illetőleg s ak
kor mi is gazdagabbak le
szünk egy becses szociális
intézménnyel.
im srai a a

Bartóky József
Egy szarvasi fiatal ember elfogta
halála.
Péterffy Jenőt.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)
Valamikor, a múlt század
70 es éveiben szintén
a
szarvasi ev.
főgimnázium
növendéke volt a magyar
közélet nemrég elhunyt je
lese: Bartóky József ny. föld
művelésügyi államtitkár, belső
titkos tanácsos, a Petőfi és
Kisfaludy Társaság tagja.
Békéscsabán. született és Is
ten áldotta tehetsége, ritka
férfiúi erényei folytán gyorsan ivclő pályán haladt előre
Mint szoigabiró működött
Orosházán, majd főjegyző
lett Oyulán. Kiváló szociális
érzéke folytán a földművelés
ügyi minisztériumba került,
hol az államtitkárságig emel*
kedett s korszakos becsü
szociális
törvényjavaslatai
örökítik nevét, 53 éves ko
rában irodalmi téren is fel
tűnt különböző müveivel s
mint iró, szintén népszerű
lett. Jelképes meséi még a
tankönyvekben is helyet fog
lalnak. Nyugalomba vonulá
sakor Zebegényben telepe
dett le, ott Írogatott s élt
idillikusán egyszerű életet.
Az elmúlt pénteken helyez
ték örök nyugalomra. Kopor
sójánál a Szarvasi öregdiá
kok nevében Szontágh Ta
más mondott Istenhozzádot
neki. Végtisztességén a leg
kiválóbb közéleti tekintélyek
vettek részt s hamvait a
gyászszertartás után kedvenc
tusculánumára, Zebegénybe
szállították. Legyen áldott
emlékezete.
MAHMMHÉAMUAMMAHHMAUlAAAHAMÉMMÉÉ

Gyermekszanatóriumot Szarvasnak!
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A népjóléti miniszter he
lyes szociális érzékkel egy
más után létesíti a legaltruisztikusabb intézményeket. A
legáidásosabb
rendeltetésű
alkotásai a gyermekszafnatóriumok, melyek népegészség

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Lapunkban már többizben
megemlékeztünk Péteffy Je
nőről, a hírhedt szélhámos
ról, aki nemcaak szarvasi is
merőseinél. hanem Mezőberényben is nagyobbszabásu
betöréseket követett el és akit
a szarvasi csendőrség felhí
vására az ország összes ha
tóságai kerestek.
* Most aztán a véletlen jut
tatta rendőrkézre a keresett
betörőt. Az elmúlt héten
szombaton Budapesten járt
ugyanis Bárány József fiatal
gazdatiszt, aki a keleti pá
lyaudvar előtt felismerte a
nyugodtan arra sétálgató Péterffy Jenőt. Bárány, akinek
a közelmúltban bérautófuva
rozó vállalata volt és szarvasi
vendégszereplése alkalmával
autóján szállította is Péterffyt,
nyomban felismerte, elébe lé-

HÍREK.
— Dr. Bikády Antal halála.
Orosházának nagy gyásza van.
Közéletének egyik vezető férfia,
a községnek éveken át volt országgyQlési képviselője dr. Bikáliy Antal ügyvéd, a békési ág.
ev. egyházmegye felügyelője 67
éves korában a szegedi klinika
kórágyán — ahová hasihagymáa
tünetek között beszállították —
szombaton, f. hó 7-én váratlanul
elhunyt. Halála széles körökben
keltett nagy részvétet. Szarvason
ii igen sokén ismerték, gimná
ziumi tanulmányait isjtt végezte.
Temetése hétfőn d. u. volt Oros
házán óriási részvét mellett. Az
elhunytban Pintér ezredes, a bé
késcsabai gyalogezred parancs
noka apósát gyászolja.
— Vitézi telket alapított sa
ját földjéből. A hivatalos lap
egyik legutóbbi számában jelent
meg a következő rendelet: Ma
gyarország Főméltóságu Kor
mányzója a m. kir. miniszterel

pett és felszólította, hogy kö
vesse a rendőrségre. A meg
lepett betörő hirtelen ijedtsé
géből magához térve Bárányt
mellbevágta, majd dulakodni
kezdett vele, azonban erre
már figyelmessé lettek a já
ró-kelők is, akiknek segítsé
gével azután a közelben
posztoló rendőr előállította
a főkapitányságra a vesze
delmes szélhámost. Itt, miu
tán kétségtelenül megállapí
tották személyazonosságát,
előzetes letartóztatásba he
lyezték, majd értesítették a
szarvasi csendőrséget, amely
nek egyik járőre felment Péterffyért Budapestre, azután
lehozták Szarvasra és miután
itt a helyszínen a nyomo
zást befejezték vele, átkisérték a gyulai ügyészség fog
házába.

nők előterjesztésére a vitéz Tepliczky János volt tartalékos had
nagy, mérnök, szarvasi lakos ál
tal a saját, valamint az- alapító
levélben megjelölt jogutódai ré
szére Békés vármegyében, Szarvas
nagykösség határában alapított
vitézi telekről szóló alapítólevelet
1928. máj. 19. napján kelt magas
elhatározásával jóváhagyni és a
vitézi telekalapitást megerősíteni
méltóztatott.
— Tudnivalók a vitézzé ava
tásról. Az Országos Vitézi Szék
ezúton közli az érdekeltekkel,
hogy az általános vitézi avatás
a jövő 1929. évvel befejezést
nyer. Ezért a vitézi Kis Káté
szerinti mértéket megütök kér
vényeiket mielőbb, de legkésőbb
dec. 31-ig feltétlenül adják be,
mert később beérkezett kérvények
már nem dolgozhatók fel.
— Az O. F. B. kiküldött
blrájának
tárgyalásai. Dr,
Mandola Elemér, az 0. F. B.
kiküldött tárgyaló bírája f. hó
10-én és 11-én tárgyalásokat

folytatott a Schwartz-féle birtokon
földhözjutottak, valamint a meg
váltást szenvedett földbirtokosok
képviselőivel. A szarvasi község
házánál megjelentek a tárgyaláson
a kiküldött budapesti szakértőn
k'vül dr. Szi ágyi Artúr és dr.
Készt Ármin ügyvédek Schwartz
Gyula, dr. Mázor Elemér az ág.
ev. egyház és a békési ev. esperesség képviseletében, a földhözjutottak nevében dr. Kiss Jenő
budapesti ügyvéd, Kelcsi János,
Nagy János és Csik György vet
tek részt a tárgyaláson, amely
után autón helyszíni szemlére
mentek ki CsabacsUdre Demcsák
János csabacsüdi főjegyzővel
együtt. A tárgyalás jelenlegi ál
lásában a földhözjutottak 900
pengős ajánlatával szemben ter
mészetesen a megváltást szen
vedettek aránytalanul többet, 1650
pengőt, valamint a szántási és
trágyázási költségüket is követe
lik, azonban megvan hozzá a
remény, hogy a bíróság • szak
értő parcellánkénti- becslése alap
ján 1000 pengő körüli méltá
nyos árban állapítja meg a föld
árát holdanként.
— Eljegyzés. Négyessy Man
cikét Szentesről eljegyezte Komlovszky János kereskedő. Szarvas.
— Nemsokára működni fog
a tómozi. Sok nehézség után a
a Halászcsárda áldozatkész tulaj
donosa, úgy látszik, mégis csak
megvalósítja a tómozit. A csárda
előtt a Kőrösben már készén áll
a cölöpökre helyezett, faállványra
rögzített vetítővászon. Mondanunk
sem kell, hogy a nyári melegben
kellemes élvezet lesz a hüs Kő
rösparton gyönyörködni a szép
moziképekben? Szarvasnak ezzel
egy megyeszerto párját rikító ne
vezetessége lesz.
— Bogaras szarvasi búza
földek. A bogaras embereket
nem nagyon szeretjük, de még
ellenszenvesebbek főleg gazdáink
előtt a bogaras búzaföldek. És
az idén a szarvasi határban ilye
nek is akadnak. A gabonának
még tejes érésben levő magvait
több helyen sáskamódra lepte el
egy barnás-foltos, 9—11 milim.
hosszú bogár s a magok nedvét
szívja ki, úgy hogy a kalászok
üresen meredeznek az ég felé.
Tóniszálláson több száz hold
pusztult el a kártékony rovar
miatt. Irtását csupán kézzel való
leszedegetéssel eszközölhetni.
— Vitorlás hajó a körösön.
A mi türelmes Holt-Körösünk há
tán lasanként minden hajónem
képviselve lesz. Ladikok, regatták,
motoros és gőzhajók hajítják a
nem épen illatos hullámokat, de
ott ring a vitorlás csónak is. Akinek
erősebb a fantáziája, az szinte a
Balatotnon képzelheti magát, as
zal a külömbséggel, hogy rianást
nem a jégen, de esetleg a túlfeszült fürdőtrikókon láthatni?

— Placskó István emléke
zete. Az elmúlt napokban a bé
kési ág. ev. egyházmegye lelké
szt kara értekezletet tartott Oros
házán, amely alkalommal Szlancsik Pál puszta földvári lelkész
szép magvas előadás keretében
ismertette néhai Placskó István
volt szarvasi lelkész életét és
működését. Az értekezleten hatá
rozatba ment, hogy az egyház
megye érdemdús régi lelkészeinek
életrajzát megírják, igy Haviár
Dánielét Keviczky László kondo
rosi lelkész, Veres Józsefét Kál
mán Rezső egyházmegyei főjegyző
vállalta magára.
— Leugrott a kigyulladt
autóról. Katz Béla fiatal szarvasi
kereskedő édesatyjának teherau
tóján vásárról igyekezett hazafelé.
A porcellán és üvegedényeKkcl
megrakott teherautón a csoma
golásra használt szalma a kipuffogó csőből kipattanó szikrától
meggyulladt éá eiősc*n füstölni
kezdett. A szállítmány kflzött ülő
egyik segéd kopogott a soffőrnek,
hogy állitsa meg a gépkocsit.
Amikor az elölülők hátranéztek
és látták a nagy füstöt, a soffőr
mellett ülő Katz Béla ijedtében
hirtelen kiugrott a lejtőn inég a
rendesnél is nagyobb sebességgel
robogó autóból, a levegőben
többször megfordult és olyan
szerencsétlenül esett az árokpartra,
hogy jobb kulcscsontját eltörte.
A soffőr az autót nyomban lefé
kezte, a tüzet eifojtotlák ćs a
sérült Katz Bélát Garay Pál bér
autófuvarozó automobilján haza
szállítottak, ahol nyomban orvosi
kezelés alá vették. Tanulság: ha
az autó kigyullad, nem kell be
gyulladni.
— Singer-varrógépek kizá
rólag nálunk kaphatók l Singer
varrógép részv. társ. Szarvas
Kossuth-tér 47.
— Hirtelen megörült. Fisclier János budapesti lakos —
aki az utóbbi időben Franciaorseágban dolgozott — a napokbán Szarvason lakó testvéréhez
jött látogatóba. A szerencsétlen
emberen itt hirtelen elmezavar
tört ki, úgyhogy miután sz orvo
si vizsgálat megállapította róla,
hogy köz és önveszélyes elme
beteg, bs kellelt szállítani a men
tő-autón a gyulai közkórház el
me-osztályára'
— A hőség Áldozata. Kubéni
József budapesti malomszerelő —
aki jelenleg a szövetkezeti malom
szerelésénél dolgozik — a Körös
re ment fürdeni, azonban az óri
ási hőségtől és az égető naptól
még a vízben rosszullét fogta el,
úgyhogy csak nagynehezen tudott
a partra kivergődni, ahol azután
eszméletlenül esett össze. Később
találtak rá az arrajárók, segítsé
get hívtak, egy rendőr és egy
tűzoltó hordágyon szállították a
súlyos állapotban lévő szerelőt
dr. Takács tiszti orvoshoz, aki
első segélyben részesitetto és
lakására szállította.
— Krebs-kertészet telefon

száma 117.

— EltOrte mindkét lábát.

— Mozi hirek. Szombaton és

Vasárnap reggel beszállították a vasárnap mutatja be a Frecska
gyulai közkóiházba orvosai taná mozi, al év egyik legnagyobb
csára egy súlyos műtét végrehaj
tása végett Szitó Imre pincért. film sikerét a legszebb háborús
Alig ért vissza a mentő-automo filmet, a Nagy szünetet. A fii ni
bil Gyuláról, mikor újból vissza főszereplője Dolores Del Rio
kellett fordulnia, hogy egy súlyos kinek művészete nem szorul bő
baleset áldozatát vigye ugyancsak vebb méltatásra. Ebben n filmben
Gyulára. Molnár János I. 18 sz.
aratta első világsikerét. A leg
alatti lakos ugyanis megrakó t
kocsijáról olyan szerencsétlenül előkelőbb fővárosi lapok és folyó
iratok szerint is ez a film a* ed
zuhant le, hogy mindkét lábán
combtörést szenvedett és sürgő
dig megjelölt filmek egyik legna
sen sebészi beavatkozás, illetve gyobbja*
műtét látszott szükségesnek, igy
— H e l y b e l i gabonaárak:
nyomban beszállították Gyulára.
Amióta a mentő-autó megvan,
Ó-buza: 26 50—27 20
szinte példátlanul felszökött a
Uj-buza: 25 00—25 50
közkórházba szállitandók száma,
Uj-árpa: 21-00—2150
talán az emberek is kevésbé vi
gyáznak magukra, tudván, hogy
Ó-zab: 2100-2150
a nap minden órájában egy ilyen
Tengeri: 3050—31*00
moder alkalmatosságon
viszik
Az á r a k métermázsánként
őket be a kórházba.
m- Uj gépészmérnök. Mocs- pengőben értendők.
konyi Miklós, a szarvasi Mocs— Meghívó I Magán vagy üz
konyi-család egyik derék tagja
leti
ügyekbeni utazások alkalmá
Budapesten a műegyetemen a
mérnrtWi oklevelet megszerezte és val Budapesten a legkellemesebb
gépészmérnökké avatták.
otthont nyújtja a legelőnyösebb

— Uj sportegyesület alakul
Szarvason. A Szarvasi Keres
kedelmi Alkalmazottak újból
életre akarják hivni a múlt
ban már szép sikerrel sze
replő
sportegyesületüket,
amelynek főcélja a kereske
dő ifjúság összetartásán kí
vül a futball-sport intenzi
vebb művelése. Az uj egye
sület, mely „Törekvés" ne
vet fogja viselni mindenké
pen megérdemli közönségünk
— különösen pedig a ke
reskedők — támogatását.
— A vagyonváltság búza
ára julius hóra 33 pengő.
— Bő t e r m é s ígérkezik
Szarvason. Az aratást a ha

feltételek mellett a keleti pálya
udvar érkezési oldalival szemban
levő Grand Hotel Park nagy
szálloda Budapest, Vili. Barosstér 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 1 Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg.
Saját érdeke ezen előnyök folytán,
hogy okvetlenül nállunk szálljon
meg. Előzetes szobamegrendelés
ajánlatos.
Uzleláihelyezés. Urak.

tárban már félig-meddig be és hölgyek llgyelmébe.
fejezték és örömmel lehet Úri- és hOIgytodrAsz«
megái apitani, hogy a ter Üzletemet 1928. lunlua
-tól az újonnan épUU
més minden tekintetben fe 6
róm. kath. Iskola épü
lülmúlja még a legvérme- letébe (I»lacíér) helyez
sebb várakozásokat is. bgyes tem 61. Janurlk Lajos
jobb földeken
12— 13 má úri- és hOlgylodrász.
zsás termés sem ritkaság,
Perczel-cukrászda
most már csak azt szeret
nék a gazdák, hogy a búza' telefonszáma: 114.
ára is feljebb
menne egy Megbízható csukott bérautó
Bakosnál.
kissé.

— Amikor arcszlne fakó,
sztlrkéssárga és tekintete bá
gyadt, amikor szomorú, nyomott
hangulat és felfúvódás kínozza,
olyankor tanácsos néhány napon
át reggel éhgyomorra 1—1 pohár
természete „Feieuc József" keserüviiet inni. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— Az Ojság uj száma szen
záción aktuálitásokat közöl. A
Bölcs Rabi remek, a hét legkósebb vicce még remekebb, Papp
Jancsi viccgyilkolása a legremekebb. Mutatványszámot ingyen
küld a kiadóhivatal, Budapest
VI. Ó-ucca 12.
— Villannyal varr ön ? A
Singer motor megkíméli önt a
fáradságtól, hogy varrógépét láb
bal hajtsa! Szíveskedjék valame
lyik Singer fióküzletben a Singer
motor bemutatását kérni. Vélelkényszer nincsen. Singer Varró
gép R.-T. Szarvas, Kossuth-tér 47

— Vízumot megszállott te
rületre, vagy külföldre három
nap alatt megszerez szerkesz
tőségünk.

Kondoros.
— Uj segédlelkész. A kon
dorosi ev. egyházközséghez
a bányakerületi püspök Viszkok Lajos, kitüntetéssel szak
vizsgázott theológust küldte
ki segédlelkésznek, aki ezen
állását julius 1-évcl már el
is foglalta.
— A kondorosi tűzoltóság
fejlesztése. Kondoros község

képviselőtestülete elhatároz
ta, hogy a tűzoltók felszere
lésének kiegészítésére meg
rendel egy kétkerekű moto
ros fecskendőt 4400 pengő

ELIDA
SHAMPOO
•'
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értékben továbbá egy 800
literes, utcai locsolásra is
alkalmas lajtkocsit 1600 pen
gő értékben, egy ugyanilyen
lajtkocsit, de öntözőcsövek
nélkül 1520 pengő értékben
és néhány apróbb tűzoltófölszerelést összesen 7970
pengő értékben. Ezekkel a
kiegészítésekkel a kondorosi
tűzoltók felszerelése teljesen
meg fog felelni a mai igé
nyeknek.
— Aratási baleset. Rák Mi
hály kondorosi tanya 77 sz.
alatti lakos, 19 éves földmüveslegény kaszálás köz
ben ballába fején ae inakat
elvágta kaszájával. A békés
csabai közkórházba szállí
tották. Sérülése 2—3 hét
alatt gyógyuló.
— Felakasztotta magát egy
bicikliért. Balázs Pál 19 éves

kondorosi fiatalember szülei
lakásán a múlt héten fel
akasztotta magát és mire rá
találtak, már halott volt. Hoz
zátartozói előadása szerint
Balázs Pál azért lett öngyil
kos, mive1 régóta akart ke
rékpárt venni és semmiké
pen sem tudta megszerezni
hozzá a szükséges pénzt.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi,
hogy a szarvasi kir. járásbíróság
nak 1925. évi 1365/19 szániu
végzése következtében dr. Dávid
László szaivasl ügyvéd által kép
viselt Kozsuch Pál javára 171 P.
60 f. s jár erejéig 1928. évi ju
nius hó 11-éu foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 4000 Pengőre becsült kö
vetkező ingóságok, u. m : 4 ülé
ses S. 21—913 sz. személyszál
lító autó nyilványos árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szarvasi kir.
járásbíróság 1928-ik év 3048 sz.
végrése folytán 171 P. 60 f tő
kekövetelés, ennek 1925. évi ok
tóber hó 5 napjától járó 5% ka
matai és eddig összesen 107 P.
62 f. biróüag már megállapított

költségek erejéig, Szarvason al ták és azokra kielégítési jogot
peres garagéjában III. kér. 178. nyertek volna, ezen árverés az
sz. alatt leendő megtartására 1928. 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a él
évi julius hó 19 napjának dél teimében ezek javára is elrendel
utáni 4 órája határidőül kitüze tetik. tik és ahhoz a venni szándéko
Szarvas, 1928. julius hó 1-én.
zók ezennel oly megjegyzéssel
Molnár István bir. végrehajtó.
hivatnak mpg, hogy az érintett
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c mnmimmmmmrMmmmiMimi
107. és 108. §-ai értelmében
készpénzfizetés mellett, a legtöb
bet Ígérőnek szükség esetén becs
Alulírott bírósági végrehajtó az
áron alul is el fognak adatni.
1881. évi LX. t.'C. 102. § a érAmennyiben az elárverezendő felniében ezennel közhírré teszi,
ingóságokat mások is lefoglaltat hogy a szarvasi kir. járásbíró
ták és azokra kielégítési jogot ságnak 1928 évi 1251/2 és
nyertek volna, ezen árverés az 130412/928 számú v'gzése kö
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér vetkeztében dr. Dávid László
telmében ezek javára is elrendel 1szarvasi ügyvéd által képviselt
tetik.
Havas László javára 43 P. és
Szarvas, 1928. julius hó 1-én. 177 fill. s jár. erejéig 1928. évi
[Molnár István bir. végrehajtó. május hó 18-án foganatosított
mmmmtmmmmmmmr nmmn kielégítési végrehajtás utján leés felülfoglalt és 800 P. becsült
következő ingóságok, u. m.: férfi
ruha öltönyök és varrógép nyil
Alulírott bírósági végrehajtó az vános árverésen eladatnak.
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
Mely árverésnek a szarvasi kir.
telmében közhírré teszi, hogy a járásbíróságnak 2680/1928 sz.
bpesti központi kir. járásbíróság végzése folytán 177 P. tőke en
nak 1928. évi 11382 sz. végzése nek 1928 március 10*tői 8 szá
következtében dr. Dávid László zalékos kamata és 43 P. ennek
szarvasi ügyvéd által képviselt 1928. március 10-től 6 százalé
Adám Károly javára 321 P. 75 f. kos kamata. Faragó János 382.
s jár. erejéig 1928. évi május hó P. tőke s jár. Bordács Géza 900
20-án foganatosított kielégítési P. tőke jár. Szín Antal és neje
végrehajtás utján lefoglalt és 774 1740 P. jár. Rózemberg Ignác
P. becsült következő ingóságok, 1440 P. tőke s jár. Schlésinger
u, m.: üzleti berendezés, haris Zsigmond 290 P. tőke' s 'jár.'
nyák, ingek, alsónadrág, gom Fischer Sándor és Társa cég
bok, fonál, keztyük, cérna, csat 100 P. s jár. Bordács Géza 900
tok, selyem, gallérok nyilvános P. tőke s jár. Szín Antal és neje
árverésen eladatnak.
1740 tőke s jár. rejéig BékésMely árverésnek a szarvasi szentandráson az alperes lakásán
kir. járásbiróság 1928. év 2851 1928. évi julius hó 25-ik nap
számú végzése folytán 321 P. 75 jának délelőtti 10 órája határ
f. tőkekövetelés, ennek 1927. évi időül kitüzetik és ahhoz a venni
november hó 19 [napjától járó szándékozók ezennel oly meg
5% kamatai és eddig összesen jegyzéssel hivatnak meg. hogy
111 P. 62 f. biróilag már meg az érintett ingóságok az 1881.
állapított költségek erejéig, a évi LX. t.-c. 107. és 108. §*ai
szarvasi alperes üzletében Deák értelmében készpénzfízelés mel
Ferenc-utca I. kér, 85 sz. alatt leit, a legtöbbet ígérőnek szük
1928. évi julius hó 18-ik napjá ség esetén becsáron alul is el
nak délelőtti 9 órája határidőül fognak adatni.
kitüzetik és ahhoz a venni szán
Amennyiben az elárverezendő
dékozók ezennel oly megjegyzés ingóságokat is le- és felülfoglal
sel hivatnak meg, hogy az érin tatták és azokra kielégítési jogot
tett ingóságok az 1881. évi LX nyertek volna, ezen árverés az
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 1881 évi LX. t.-c. 102. § a ér
észpénzfizetés mellett, a legtöb telmében ezek javára is elren
bet ígérőnek szükség esetén becs deltetik.
Kelt Szarvas, 1928. évi julius
áron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő hó 3-án.
Molnár István végrehajtó.
ingóságokat mások is lefoglaltat

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
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üzletemet újból megnyi
toltam. Állandóanraktáron tartok; bükk hasáb,
fűrészelt és aprított tűzifát, fenyőfát, valamint porosz és
hazai kályha és cséplésí szeneket első osztályú minő
ségben. Házhoz szállítva. Tüzelőanyag szükségletét min
denki jutányos árak mellett szerezheti be julius 15 tői
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Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az
1881: évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi,
hogy a bpesti központi kir. járás
bíróságnak 1928. évi 100.302/3,
számú végzése következtében dr.
Faragó Jenő szarvasi ügyvéd ál
tal képviselt Egyesült Gép és
Fémárugyár javára 542 P. 16 f.
jár. erejéig 1928. évi február hó
28-án foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt és 2310
Pengőre becsült következő ingó
ságok, u. m.: szódagyártógép a
hozzávaló kellékekkel, 420 lemonádés, kupakos üvegek 3 drb., 1
drb. két sulyu ingaóra, díván és
5 pár férfi csizma nyilvános ár
verésen eladatnak.
Mely árverésnek a szarvasi^ir.
járásbiróság 1928. év 1080 számú
végzése folytán 542 P. 96. fill.
tőkekövetelés, ennek 1927. évi
október hó 18 napjától járó 8%
kamatai és eddig összesen 133
P. 36 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig és a
csatlakozottak: Süss és Tsa cég
12.368.078 K. tőke és jár., Neu
mann Benjámin 1.155.000 .K.
tőke és jár., Nagy József 360 P.
tőke és jár., Zvagy és Tsa cég
118 P. 07 f. tőke és jár., Kont
Oszkár 629 P. 70 f. tőke és jár.,
Liska Soma 4000 P. tőke és jár,
és Délmagyar Ipar és Kereske
delmi rt. 186 P. 05 f. tőke s jár.
Szarvason az alperesek sződagyárában és folytatva 11. kér. 172
sz. Juhász-utca leendő megtartá
sára 1928. évi julius hó 26-ik
napjának délelőtti 9 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni
szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok * az 1881. évi
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a
legtöbbet ígérőnek szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő
ingóságokat mások is lefoglaltat
ták és azokra kielégítési jogot
nyerlek volna, ezen árverés az
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezek javára elrendeltetik.
Szarvas, 1928. julius hó 4-én.
Molnár Isván végrehajtó.

SINGER

varrógépek

r é g b e v ált jó m in ő s é g b e n

Kedvció

f iz e té s i fe tté te le k

S I N G E R

V A R R Ó G É P

R ÉSZV ÉN YT AR9A SAQ

Szarvas, Kossuth-tér 47.

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

15 sz.

Ozletáthelyezés.
A nagyérdemű közönség tudo
mására hozom, hogy üzletemet
II. kér. 66 szám alól julius 1-én
(I. kér. 13 szám alá postával
szembe helyezem át.) A nagyér
demű közönség szives pártfogá
sát kérem. Kiváló tisztelettel Korbely Samu úri szabó.

Értesítés.
• Alulírott tisztelettel értesítem a
n. é. közönséget, hogy a Sárkány,
Bányász és Thury cég vállalati
irodája megszűnt illetve én abból
kiléptem, és saját vállalati irodát
nyitottam. Elvállalok tervezést
költségvetés készítést és bárminő
építkezést. A n. é. közönség szi
ves pártfogását kérem Bányász
János ép. vállalkozó.

vetőgépre van önnek szüksége

Losonci tipusu
ha többet és olcsóbban akar termelni.
„RECORD DRILL" sorvetőgép

„RECOED VIII" sorvető- és sortrágyázógép
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BraunerGyörgyné
a Fábriczy-féle telepen 111. kér. Kásamalom-ucca 116. sz.

Sorbanvel!

Sorbanirágyáz

Újdonság!32-sorostraktorvöntatásu sorvető és sortrágyázógép

GyártjaazElső Magyar Gazdasági Gépgyár Rt.
34

. Budapest VI, Váci-ut 19 — Telefon: L. 909-33.

Ha
bármit venni, vagy eladni akar,
biztos sikerrel hirdethet a
SZARVASI KÖZLÖNY-ben,
amely nemcsak Szarvas, ha
nem Kondoros, Békésszentand
rás és Öcsöd legelterjedtebb
lapja.
Hirdetéseket és előfizetéseket
felvesz: Szerkesztőségünk (I.
Vajda Péter-u. 145.) továbbá a
C s a s z lv a n - n y o m d a (ártézi fürdővel szemben.) Nagy
Sándor könyvkereskedése, a
Győri-féle piactéri dohánytőzsde és a Vitális-füszerkereskcdés.

Fotó-fényké
pészeti cikkek
legolcsóbb
beszerzési
forrása.
Makó
G

y

u

l

Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
a szőlő betegségei ellen a
V fn o lla l kevert bordói lé. Hét év tapasztalatai bizonyítják,
hogy feltétlenül h a tá so s és használata 50 u/o-os
megtakarítást jelent.

K é r j e n i smer t et ést !
Kapható 5, 10, 25, 50 és 100 literes ballonokban.
Forgalomba hozza: Nemzeti Közgazdasági R.-T. Budapest,
Bizományi lerakata M e d v e g y B é la fűszer-, festék és ve
gyes kereskedése. (Luther Árvaház épület.

a

fe g y v e r
é i lő sz e rk e re s —
kettőnél.

A sertés szép és egészséges
fejlődése és gyors gyarapodása
elsősorban a neki nyújtott táplá
léktól függ.
Iszapolt „Krétapor1' bősé
gesen tartalmazza azon ásvány I ta
karmánypótló sótápot, melyre a
fejlődő sertésnek, hízónak szük
sége van.
Kapható minden fflszerkerés
edénél.

ía r o m fi& in t& lc f

iszapéit

Szarvas község állattenyésztői
nek Szövetkezete felhívja rnind* azokat akik a jutalékos állami
k ö l c s ö n b ő l vásárolandó

tenyésztehenekre igényt tartanak
és ezt már a Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezetében
bejelentették, hogy e hó 2 3 » á n d. u. 6 órakor a fenti
Szövetkezet helyiségében (községházával szemben) meg
jelenni szíveskedjenek.

Mindenféle zsákot, viz~
mentes ponyvái,
vászon«*zsinegárut
le g o lc s ó b b g y á r i á ro n

BUNZL IZIDOR
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zsák és ponyvaüzletében (Berkovits házban)
szerezheti be.

Sósav, vitriol szalmiákszesz

f f ü Vás áriásnál ilyen dobozt kérjen !
Kapható és megrendelhető: Slefáni
kereskedőnél Szarvason.

Á
György

Komlovszky János
füszerűzletében kapható a legolcsóbban.

Tanuló ugyanott felvétetik.

H

Gaztíak figyelmébe!
Gép nélkül ma már lehetetlen gazdálkodni I Vegyen minél tökéletesebb gazdasági gépet és szerszámot I
Bármily elsőrendű gyárímónyu modern gazdasági gépet szállítok.! I!

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

Vegye igénybe bármily beszerzésnél cégem szolgálatait!
Ford gyártmányú személy és teherautók. Fordson, VVallisch és Hart-Park traktorok. Olivér Matsey-Harrisch, Báchcr és Eberhardt
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 molor kenőanyagok, kocslkenőcs.

Adómentes ásványolaj raktár.
H Tüzelő, műszaki és építkezési anyagok nagykereskedése.

Bük Adolf
Szarvas.

rillBBÜLlIll

Piactér.

Kölcsön zsák jutányos áron
II. kér. 307 számú ház eladó.
kapható Weinberger Jenőnél II. Érdeklődni lehet ugyanott.
27
kér. Bem-u. 236.____________ 28
II. kér. Kossuth Lajos-utca £5
Marsai Sándor fogtechnikus
egy négy középiskolát végzett számú ház eladó, Érgeklődui
30
ügyes fiút felvesz tanulónak. 29 ugyanott.
II. kér. 90 számú ház eladó.
Házhoz várni megyek fehér
neműt és géphimzést tanítok. Ér Érdeklődni Demcsák Mihály üz30
deklődni lehel Kereszt-utca 62 létében.
sz, Roflicséknál.______________
VI.
kér. 298 sz. Kohut Pál tu
Gádoroson örökáron és kedve
lajdonát képezd húz eladó. Nyulző
fizetési feltételek mellet és árzugban 650 ®-öl gyümölcsös
tézi
kút közelében eladó ház
eladó. Érdeklődni ugyanott.
30
ugyanot két üzlethelyiség és lakás
kiadó. Érdeklődni lehet Gádoro
son 345 szám alatt.
30

Polgárista tanulólányokat tel
Kaylca-düllőben Fabó-féle föld
ből 6 hold eladó, érdeklődni le jes ellátással felvesz özv. Holmik
het II. kér. 371 sz.
28 Jánosné II. kér. 300 szám. Útbai
gazítást ad a kiadóhivatal.
28
Belopotoczky István féle ház
111. kér 115 sz. ház örökáron,
örökáron eladó. Jelentkezni VII.
vagy
2 szobáslakás mellék helyi
kül. kér, 584/2.
30
ségekkel együtt haszonbérbe kia
dó.
28
Kovácsségéd tanyára felvétetik.
Női, férfi és gyermek
Érdeklődni lehet, II. k. 389 sz.
Farkas Mihálynái.
30
111.
77 szám alatt, Misik János
kerékgyártónál két pados szoba,
konyha, speiz és fáskamra azon
melyek elsőrendű anyagból
nali beköltözésre kiadó.
29

Jutányos á r b a n
a lcgizlésesebb formában
készülnek, azokat c s a k

R e n d k ív ü l
k e v e s e t h a s z n á lt

ESSEX
SUPER
SIX

túra autó
e l a d ó . Érdeklődni lehet
Bárány Bélánál.

Szűcsnél
szerezze be.

ESSEX
Super Six Sedan
légmodernebb
6 henge.es
b é r a u tó .
Teljesen csukott karosszériája
mindenkor véd az időjárás
viszontagságai ellen.
Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.
Telefon:

8.

19 sz

|ERCO |
ö n e 1e g á n s a n i S l i ö z k ö d l k ,

Ergo ERCO gallért visel.
Ügyeljen a

"^2 ^ ^

védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

h r f A C f f tf»C 1 Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű
1~«1 ICollCo* közönséget hogy t a v a s z ln y á r l
S Z Ö vetrak láram megérkezett dús választékban.

Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

á
S
í0
"n
ő
s4havirészlet
re
olcsóárban,«
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz£■* p e n g ő t ő l följebb kézám mert férfi öltönyök v J
szülnek. Kérem nagyérdemű
közönség szives pártfogását.
Tisztelettel
B a l á z s J á n o s úri szabó.
(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné házában).
Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Kiadó udvari lakás, ugyanott
egy 72 klg. használt kovács üllő
és egy feketére fényezett börfedeles keveset használt 2 ló után
való hintó eladó. Nagy könyv
kereskedőnél.________________ ?
4 es H- P. tavagó motor eladó.
]V. kér. 248 szám, alatt._____ 30
Mezőtúri határban Csergetiyö
13 k. hold föld eladó, érdeklődni
Piacsek Pálnál Mezőtúr, Szabad
ság-tér 25._________________ 28
Eladó I. kér. félsziget-utca 454
sz. ház nagy gyümölcsös kerttel.
2 szoba padolt, 1 konyha,
1
kamra, 1 műhely, 1 alsó konyha,
1 speiz, 2 ól, nagy jégverem, 1
hentes üzlet berendezéssel, 1 szin,
villanybcrendeaéssel,
közvetlen
ártéii kút mellett, évi bér 1000
Pengő bevétellel.____________28
Gyors- és gépírással állást keres, cim a szerkesztőségben. 28
Vasalónő állandó munkára fel
vétetik Süveges festőnél.
28
Csabacsüd és Kondoros között
közvetlen a köve»ut mellett 50 kis
hold szántó tanyával együtt ha
szonbérbe kiadó,
ugyanott a
Szörhalmi közlegelőből egy és fél
paletta örökáron, eladó, érdeklődni
III. kér. 61 sz.
28
Kavka-dQllőben 4 hold szántó
föld eladó, érdeklődni II kerület
Szent István király-utca 519, 28

Kereskedelmit végzett gép és
gyorsírásban jártas állást keres.
__________________________ 30
Konylia-butor, vaságy, 1 ruha
szekrény eladó. IV. Jókai Mórucca 141 sz. alatt.
30
Eladó 2 éveB gyorsteherautó
25 lóerős, személyek szállítására
is alkalmas. Cim : Kovács Benjá
min Orosháza, Temető-ucca 1. 30
Piactéren II. kér. 49 sz. alat
egy üzlethelyisék kiadó. Érdek
lődni lehel G lózik vendéglősnél.
__ ________________________30
I. kerület gróf Andrássy-utca
131 szám allatt két uccai szoba,
konyha és éléskamra azonnal
kiadó._______________________
1. kér, Benka Gyula utca (volt
Kényes utca) 121 szám alatt egy
padolt szoba esetleg kettő és
egy konyha, kamra kiadó. Ér
deklődni lehet ugyanott.
30111.
kér. 280 számú két ház 4
üzlethelyiséggel és két üzlet he
lyiség összes berendezéssel másvállalat míat eladó. Esetleg fele
része is. Érdeklődni ugyanott a
vendéglőben.
29

Kereskedelmit végzett gép és
gyorsírásban jártas urilány állást
keres, cim a szerkesztőségben. 28Mezőtúri határban Marinka
Gábornak a komp közelében 37
hold szántóföldje eladó.
28
I. 314 számú ház azonnali be
költözéssel eladó. Érdeklődni le
het ugyanott.
2$
Petrás Jánosné örököseinek
háza eladó II. k. 89 sz.
28-

AF
E
K
E
T
E ?
BORÍTÓ SZALAGOKAT.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22

N a g y S á n d r könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók..

JUTALOM KIOSZTÁS

Július 15.

Teljesen jó k a rb a n

Soproni
Szőnyeg

lévő vasúti deszkalá

dák igen olcsón kap h atók a Dohánynagyárudában

ésTextilmüvek r.í.

üzlet más
vállalkozás
miatt eladó.
Cim a kiadóba

Értesítés.

ezelőtt H aász
F ü lö p és F iai
egyedüli gyári lerakata.
Elsőrendű szőnyegek min
den nagyságban, összekötő,
falvédő, ágyelő és futósző
nyegek, takarók, paplanok,
ágy- és asztalterítők, bú
torszövetek kaphatók

29

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 stb. nagy választékban raktáron tartok.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri
Komár Pálné, Blaskó Karol in
temetkezési intézete.
(Kreizler György asztalos házában*

A tisztelt cséplőgép tulajdonosok
figyelmét felhívjuk, hogy a legfőbb

Breitner
H. és Fia

gépszljakat
vízmentes ponyvákat
valamint gabonás zsákokat

cégnél.

minden méretben a
29

legolcsóbb gyári áron

- H á z eladó U
.

kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

F űsze r«

kaphatja Szarvason
35

Slmktí Gyula
bőrkereskedésében.

37

A z anyagi gondok
nehéz n ap ja ib a n .
amikor úgy szólván senkinek
a keresete nem födi a kiadá
sokat
szép pénzt kereshet
mint fő- vagy méllék-foglalkozással, ha értékes és érdekes
könyveinknek részletfizetéses
terjesztésére vállalkozik. Mi
ugyanis megtanítjuk, hogyan
kell eladni könyveket részletfizetésre. 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
„Palladls" könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.

m

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
Autó és T raktor

M

gépfavitás.

javítás._______
Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí
pusokhoz
Raktáron autók vételét és
eladását közvetítem.

Autogén
heggesztés!

e z ő g a z d a s á g i

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e t ő - '
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko
rica szórók bármely ekére szerelhető!
IIJdonsAg I

26

Raktáron

Vas—aczél —réz—bronz

alumínium
öntvények szakszerű heggesztése. Kívánatra vidékre
is megyek.
UHUM

U
M
M
iU
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M
M
M
tfU
U
M
ttM
ttM
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Accumulátor99

Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd
—Kondoros érdekelt lakófait, hogy a „S1RIUS és VARTA-féle
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és
Anödaccumulátor telepeket, Minden kivitelben, úgyszintén azok
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumulátorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok
bármilyen jtvitását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a
eggyorssbban elvállalom.

Makó Gyula
rádió kereskedő. Szarvas.

és

M
M

Ne mulassza el senmérlegeit szakszerűen kijavíttatni
kJ*■ mielőtt
a hatósági mértékhitelesi-

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 feS MÉHLEOPONTOSITÖ
I. Ctáky Albln-utca 7S. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be.

CSEL1K” cipőt

29

j

viseljen

fflBfffTm
itil u^Smimkaf
Ele9Áns!
T a rtó s !
Olcsói
Kapltaáó klzArlag Deutech. Ármin divatáruhiÁ*ában
a talpon láfli&ló védjeggyel valódi
52 az,

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KXEIN
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt és selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér
liner kendőket stb.Aas a b l a k o n d o b á lja lel pén zét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KXÉIN
MÖR d lv a t á r u h á z á b a n Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvaködfimk a lelkiismeretlen utazókldl, akik
a bemulaíott mintáknak meg nem felélő silány
árut szálllíanak.
' “
K
O

„FIAT""
NobiR

"
-nél

A legmodernebb ötszemélyes
■ •9 9
Mr.
, : LUXUS BÉRAUTÓ ;MEGRENDELHETŐ
vJ s.B e l o p o t o c z k y J á n o s fűszerüzletében és M a k ó
G y i i l á n á i l Telefon- 75. %T .• nagyérdemű közönség szives
pártfogását kérve maradiéin
__
• - • • : m..- . . .
.Tisztelettel
.T

Belopotoeity Mihály

33 sz.

II. ST. Telefon 75 és79.

27 sz.

Kerékpárok,
Varrógépek és Rádiók.

V
*.
Q
m
N
m Villanyszerelés csengő berendezés.
« Égók, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya
u
gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja
tá vítás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás.
0 Mindenféle rádiék, kristályos, lámpás
készülékek fölsze
relését eszközöljük. — Tegyen próba rendelést és rzerelést.
4
Tisztelettel
a
x
S z ire h o y s z k y M árton és T á r s a
•v
keresk. min. által. eng. rádió-árusító, villamszerelö
u
és műszerészek, és szerelő üzem.
U
*
‘Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.______

Vadászfegyverek,

f

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 rszkttzlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keliberben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók.
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

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

Átköltöztem

- 1 1
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é k s z e r é s z

ff®

üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

régi Fischbein-féle
üzletbe. Továbbra is kéri a nagyérdemű közönség szives pártfogását’
35

Halászné Sz. Szerén.

B

a k

o

s

íy ííp ig p i

nál Árpád-bazár 1. szám. A legjobb, leg
olcsóbb kerékpárok, varrógépek és al
katrészek felelősség mellett kaphatók és
javíttathatok.

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

