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Képviselőnk beszámolója Öcsödön
(A Közlöny eredeti tudósítása.)
Élénk érdeklődés mellett tar

totta meg kerületünk közszeretet
ben álló országgyűlési képvise
lője, dr. Tóth Pál . több előkelő 
politikai személyiség részvételével. 
beszámolóját kerülete egyik köz
ségében, Öcsödön. Ma már nyil
vánvaló és köztudomású, hogy 
dr. Tóth Pált nemcsak kerületé
nek minden rendű és rangú pol
gára tiszteli és becsüli, hanem 
országos viszonylatban is szá
mottevő és igen értékes tagja a 
magyar törvényhozásnak. Leg
ékesebb bizonyítéka {ennek vár
megyénk főispánjának nyílt és 
férfias kijelentése, hogy bár a 
választások alkalmával neki dr. 
Tóth politikai ellenfele volt, most 
készséggel emel kalapot a vá
lasztóközönségnek akkor kifeje
zett szuverén akarata előtt, most 
már ő is látja, hogy ez a válasz
tás milyen értékes és munkás 
embert küldött a parlamentbe. A 
beszámolóról tudósítónk a követ
kezőket jelenti:

Már a szombat esti vonattal 
megérkezett a szarvasiak élőit 
jólismeri celldömölki követ Já- 
nossy Gábor és a nagykaposiak 
képviselője Szabó Zoltán v. kor
mánybiztos, akiket a Polgári Kör 
mintegy 100 terítékes közvacsora 
keretében látott vendégül. A va
csora a legkedélyesebb hangulat
ban benyúlt egész a késő éjjeli 
órákba. Másnap, vasárnap a déli 
vonattal érkeztek Fráter Jenő 
nyug. altábornagy a nagylétai és 
dr. Brandt Vilmos Békésvárme
gye nyug. főispánja a törökszent
miklósi kerület képviselője, az 
utóbbit elkísérte.sógora dr. Szőke 
szolnokmtgyei nagybirtokos is, 
akiket az állomáson az időköz
ben Szarvasra érkezett Kovacsics 
főispán, dr. Schauer főszolgabíró 
és a már ittlévő képviselők fo
gadtak.

A főispán és a képviselők in
nen az Árpádhoz hajtattak, amely
nek, kerthelyiségében a vendégek 
tiszteletére 200 terítékes bankett 
volt. A banketten elsőnek dr. 
Schauer főszolgabíró szólalt fel, 
aki "szellemesen használta fel a 
magyar egységről szóló beszédé

ben azon körülményt, hogy mel
lette dr. Tóth Pál és dr. Oláh 
Antal ültek, mintegy jelképezve, 
hogy Nagy-Magyarországon a tót 
és az oláh milyen békésen fértek 
és férnének meg a magyarral. 
Dr. Kovacsics főispán már fön
tebb vázolt beszédében méltatta 
képviselőnk értékes munkáját, 
jánossy Gábor a szarvasi höl
gyeket köszöntötte, dr. Oláh An
tal öcsödi pártelnök a falu üd
vözletét tolmácsolta, majd Szabó 
Zoltán lelszólalása után Fetzer 
József esperes*plebános mon
dott hazafias lelkesedéstől izzó 
beszédet a várva-várt felsza
badítás után.

Hosszú autósorban vonultak 
ezután a képviselők kisérve dr, 
Tóth szarvasi párthiveitöl Öcsödre*, 
ahol a községháza előtti tćien 
dr. Oláh Antal ügyvéd, öcsödi 
pártelnök üdvözölte az előkelő 
vendégeket és a megjelent vá
lasztóközönség nevében felkérten 
képviselőt beszámolója megtartá
sára. Dr Tóth Pál az egész el
múlt politikai év munkáját és 
nevezetesebb eseményeit felölelő 
beszámolójában részletesen is
mertette a hadikölcsön charitativ 
valorizációjáról, az árva-pénzek 
kezeléséről, Kossuth Lajos örök 
érdeméről és március 15-ének 
megünnepléséről hozott törvénye
ket, majd rátért a földbirtokreform 
ügyében a lehetőségek határáig 
hozott módosításokra, valamint a 
kisiparosság érdekében minél 
előbb folyósítandó kisipari hitelre. 
Érintette a gazdák szempontjából 
annyira fontos állategészségügyi 
törvényeket, majd megemlítve a 
kiskorúakra káros alkohol kiszol
gáltatásának korlátozását, áltért 
az utóbbi idők legnagyobb szo
ciális alkotására, az öregség és

rokkantság esetére szóló biztosí
tás törvényének méltatására, hang
súlyozva, hogy az egységes páit 
mindent elkövet, hogy azt a leg
rövidebb időn belül a földmun
kásokra is kiterjesszék.

A zugó éljenzéssel fogadott 
tartalmas beszámoló után Jánossy 
Gábor szólott dr. Tóth Pál nagy 
kötelességtudásáról és munkás
ságáról, akinek — úgymond — 
tulajdonképen nincs is szüksége 
beszámoló taitására, annyira is
meri minden választója az ő tel
jesítményét és viszont ő annyira 
ismeri minden választójának 
ügyes-bajos dolgát, hogy való
sággal nyilvántartást vezethetne 
ez a csupasziv ember .kerületének 
minden egyes polgára életkörül
ményeiről.

Szabó Zoltán képviselőnek a 
haza újjáépítéséről, valamint az 
adóról szóló részben humoros 
fejtegetéseit sokszor szakította 
félbe a hallgatóság telszésmoraja.

Dr. Oláh Antal indítványára a 
gyűlés közönsége táviratilag üd
vözölte gióf Bethlen István mi
niszterelnökeit, majd az ö záró
szavaival véget is ért volna a 
gyűlés, azonban a közönség még 
hallani kívánta vármegyénk fő
ispánját is, aki rövid felszólalásá
ban megköszönte a személye iránt 
megnyilvánuló rokonszenvet és 
kifejezést adott abbeli készségé
nek, hogy mint a múltban, úgy 
a jövőben is szívesen áll rendel
kezésére az ügyes-bajos dolgaik
ban hozzáfordulóknak.

A beszámoló után a politiku
sok kíséretükkel együtt v ssza- 
jttttek Szarvasra, ahonnan egyix 
részük még aznap este elutazott, 
mig Fráler Jenő, Jánossy Gábor 
és Szabó Zoltán — ekík részt- 
vetlek a Baráti Kör vacsoráján — 
másnap a reggeli vonattal utaz
tak haza.

Wignerék építkezni akarnak az 
Erzsébet-ligetben.

(A Közlöny eredeti tudósitása).

Egyik múlt számunkban 
már megírtuk, hogy az Er
zsébet-ligeti pavillont az Ár

pád-szálló bérlője, Wigner 
Lajos bérelte ki 1000 pengő 
évi bérért. Wigner Lajos, 
aki két agilis fiával, András*

sál és Sándorral egyQt olyan 
szépen fellendítette az Árpá
dot és a meglehetősen elha
nyagolt szállót és kávéházat 
igazi városi nívóra emelte, 
most azzal a tervvel foglal
kozik, hogy az Erzsébet- 
ligetben egy teljesen modern
15-20 szobás pensiót fog 
építeni, hogy ezáltal is emel
je Szarvas idegenforgalmát, 
mert egészen bizonyos, hogy 
a messze földön hircs gyö
nyörű Erzsébet-liget közepén 
épült pensiónak nyaranta 
oly számos vendége fog 
akadni, hogy a tervbevett 
épület talán még szűknek is 
fog bizonyulni.

Értesülésünk szerint ezt a 
tervei melegen pártolja a já
rás főszolgabírója és az 
elöljáróság is, minthogy min
den illetékes tényezőnek ter- 
természetszeriileg rajta is 
kell lenni, hogy fellendítsük 
Szarvas idegenforgalmát.

Nemrégiben arról is meg
emlékeztünk, hogy a népjó
léti miniszter az ország kü
lönböző városaiban gyermek- 
szanatóriumokat épít, ha ahoz 
bizonyos százalékos arány
ban az illető városok hozzá
járulnak és a szükséges tel
ket ingyen adják át. Alkal
munk volt erről a kérdésről 
megkérdezni dr. Déry járási 
tiszti főorvost, — a gyermek
egészségügynek ezt a közis
mert önzetlen harcosát — 
aki kijelentette, hogy a még 
mindig aggasztó arányú 
gyermekhalandóság meggát- 
lásának célját szolgáló gyer
mekszanatóriumnak ideáli- 
sabb helyet elképzelni sem 
lehetne a mostani kioszk 
helyénél, hiszen a már meg
levő építkezést is fel lehetne 
használni. A magunk részéröl 
melegen ajánljuk ezt a figye
lemreméltó ügyet az illetékes- 
hatóság jóindulafába.



Kisorsoltuk az 
ingyen lakásokat 
olvasóinknak.
Budapest egyik legnagyobb 

szállójával, a „Park"-nagy- 
szállódával kötött megállapo
dásunk értelmében előfizető
inknek budapesti tartózkodá
si idejére ingyen lakást biz
tosítunk, mégpedig teljesen 
modern, szép uccai szobát 
ebben a közvetlen a Keleti- 
pályaudvarral szemben lévő 
elsőrangú hotelben. Az erre 
vonatkozó sorsolást most ej
tettük meg és ennek értelmé
ben a következő hat előfize
tőnk veheti igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét: Makó 
Gyula vailanyszerelö Scarvas, 
Golian Lajos főjegyző Öcsöd, 
Honthy Sándor fakereskedő 
Stirvas, dr. Simon Béla 
orvos Szarvas, Jeszenszky 
János ev. lelkész Tótkomlós.

Kérjük itt felsorolt k. elő
fizetőinket, hogy az ingyen 
szállodai szobára szóló utal
ványt vegyék át lapunk szer
kesztőségében, mig a vidéki- 
eknek kivánatukra 16 filléres 
válaszbé;yeg beküldése: elle
nében levélben^.m^HÜldjjik.

Hogyan büntet
ték a szarvasi 

lázadót?
(A Közlöny eredeti tudósítása).

Fakult írások, sárgult papir- 
fóliánsok halmazából a szor
galmas kutató néha igen 
nevezetes és érdekes dolgo
kat ás ki. Szarvas község 
története sincs híjával a drá
mai részleteknek s ilyen ese
tet elevenítünk fel az alábbi
akban is. Ismeretes dolog, 
hogy a török kiűzése után 
Szarvas területe is néptelen 
hely volt s az elpusztult, rész
ben elmenekült régi lakosság 
pótlása telepítés utján történt. 
Tót anyanyelvű polgárok 
jöttek ide Nógrád, Zólyom, 
Abauj és Zólyom megyékből, 
főkép az utóbbi helyről. A 
szarvasi lakosság józanságá
ról és jámborságáról már 
abban az időben is híres 
volt. De azért olykor akad
tak konkolyhintők is. Ezek 
között különösen hírhedt ne
vet szerzett magának egy 
Laffarowszky András nevű 
jobbágy, ki a lakosságot va
lósággal lázi tót ta az elöljá
róság ellen. Ez az emberi 
mivoltából teljesen kivetkŐ* 
zött szörnyeteg 1767 ben 
borzalmas bestialitást köve 
tett el. Egy Sonkoly Márton

nevű, szerencsétlen uradalmi 
s z o l g á t  bőszült dühében 
agyonütött, húsát megsütöt
te s társai számára nagy la
komát csapott, belőle. A för
telmes eset kitudótván, el
fogták s méltó megtorláské
pen hasonló kegyetlenség
gel pusztították el, neveze
tesen testét .három helyen is 
izzó harapófogókkal szaggat
ták, jobb kezét levágták 8 
gyilkosságra használt késé
vel együtt felakasztották. De 
még ez sem volt elég. Hul
láját kerékbetörték, fejét le
vágták s magas póznára 
szúrva közszemlére tették ki. 
Manapság talán megdöbbe
nünk a büntetés e kegyet
len szigorán, abban az idő
ben azonban, az erkölcsök 
nagymérvű elvadulása idején 
szükség volt ilyen borzalma
san elrettentő példára is.
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14 fillérért egy 
hónapi fogház.
(A Közlöny eredeti tudósítása).

jólismert vendégé a ren
dőrség és a járásbíróság fog
dájának a kitűnő Farkas 
Nigy5 Lajos cigány, akit csak 
a napokban ilélíek el8 nap
ra a szarvasi járásbíróságon 
az Andermann kereskedő ká
rára elkövetett ismeretes lo
pási ügyben. Szegény more 
elbusuitan gondolta, hogy 
„senki sem próféta a saját 
hazájában*1 és átrándult az 
orosházi vásárra, ide téve át 
működése színterét.

A vásár reggelén »mindjárt 
ki is emelt egy tömöttnek 
látszó bukszát Kvasz Mi* 
hály gerendást lakos zsebé 
bői, azonban ennél a mű
veletnél úgy látszik nem járt 
el a tőle már megszokott 
kiváló szakértelemmel, mert 
nyakor.csipték és a tettenért 
F. Nagy Lajost a járásbíró
ságon nyomban el is Ítél
ték egy havi fogházra. Még 
az egy hónapnál is — amit 
rámértek — jobban bántja 
jeles földinket, hogy amint 
a vallatásnál kiderült, mind
össze 14 fillér volt a tartal
ma annak a tárcának, amely 
az ő hüvösretételét okozta.
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Füstkarikák.
Az öcsödi beszámolón egy iz

gága bácsi sűrűn közbekiabilt a 
képviselő beszédébe különféle 
értelmetlen zagyvaságokat. A be
számoló végén megkérdezték tóle, 
hogy ugyan minek kiabált, mi 
kifogása van a képviselő, vagy 
a működése ellen.- Emberünk ke

resetlen egyszerűséggel kijelen
tette, hogy neki ugyan nincsen 
semmi kifogása, nem is igen 
tudja, hogy miket beszélt anacs- 
cságos ur, de hát valamit csak 
kellett, hogy szóljon, mikor min
denki hallgatott, nem is gyűlés 
az olyan, ahol közbe nem kia
bálnak. Hasonlit ez a mi öcsödi 
magyarunk erősen ahoz a tisztdt 
választóhoz, aki — az anekdota 
szerint — a programmbeszéd al
kalmával nagy áhítattal hallgatja 
a jelölt urat, le nem veszi róla 
a szemét, csakúgy nyeli a sza
vait, úgyhogy a végén a képvi
selőjelölt már szinte egyenesen 
neki beszélt, az ő hűséges pub
likumának. Meg is kérdezte tőle 
a beszéd végén, hogy tetszett-e 
a programmbeszéd ? „Nem értet
tem én abból uram egy szót se
— mondta az öreg magyar — én 
csak mindétig azt figyeltem, hogy 
tudja megállni a naccságos ur, 
hogy két óra hosszat nem köpött 
egyetse." Szólt és baloldalról 
jobbpofára igazitva a bagót egy 
élvezeteset sercintett.

így ősz táján a külterületeken 
takarítják, meszelgetik az iskolá
kat is. Mivel munkaalkalomhoz 
nehéz jutni, a hadiözvegyek sze
rették volna — mint akik erre 
.leginkább rászorulnak — hogy 
nekik juttassák ezeket ja.muDká- 

latokat. Szerkesztőnkhöz — aki 
egyben a „Hadrőa" elnöke is — 
fordultak tanácsért ebben az ügy
ben. Természetesen a községi 
gazdához utasítottuk őket, ahol 
azonban nemvárt válaszban ré
szesültek. A Bikazug detronizált 
uralkodója ugyanis, miután ma
gas szína elé bocsátotta audien
ciára a hadiözvegyek deputációját, 
kérésükre a következőkép vála
szolt: „Majd ha Práznöcki lesz a 
községi gazda, írnjd akkor ő 
rendelkezik itt a községházán, de 
addig olyannak adom a munkát, 
akit én arravalónak tartok." Ei- 
zel vége is volt az audienciának.

Hát t̂ ijosen k'»7a van abban 
gazduraü'ns!:. Ii"g\v minden ka
kas ur <* inán* /̂a-i'-étdombján és 
távol iegycu még a szándék is 
tőlünk, hogy ezen a — elismer
jük elég nagy — közséei sze
métdombon kapargáljunk. Rá
bízzuk ezt önre, kedves gazd- 
uram, a szénaszüretek nagytudásu 
főiendezőjére, a községi minta
gazdaság — ennek a rettentő 
jövedelmet hajtó intézménynek — 
derék kormányzójára.
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— Huszár Károly levele 
szerkesztőnkhöz. Huszár Ká
roly volt miniszterelnök, az „Or
szágos Munkásbiztositó Intézel" 
elnöke, az „egyke* ellen ország
szerte megindult mozgalom ve
zére levelet intézett lapunk szer

kesztőjéhez, amelyben értesíti, 
hogy nagy figyelemmel olvasta a 
Szarvasi Közlöny f. évi augusz
tus 30-án megjelent számában a 
„Szabad-e elpusztítani a remény
telen vagy a reményűéi i életet?"
c. cikket és azt fel is fogja hasz
nálni az „egyke* ellen megindí
tott mozgalom során írott cikkei
ben.

— A Luther-árvaház és a 
harangok felavatása. Vasárnap 
délután étkeztek meg az ág. ev. 
egyház harangjai, amelyeket úgy 
as állomáson, mint a templo
moknál nagy ünnepélyességgel 
fogadtak. Az állomáson Szeléryi 
János ig. lelkész üdvözölte a ha
rangokat, mint amelyek hirdetni 
fogják a Bzebb magyar jövendő 
hajnalhasadását. Az uj-templom- 
nál Bartos Pál, az ó-templomnál 
Kellő Gusztáv lelkészek üdvözöl
ték a harangokat, amelyeket f. 
hó 11-én, kedden fel is hoztak a 
toronyba. Értesülésünk szerint 
felavatásuk a Luther-árvaház ava
tásával egyidejűleg dr. Raffay 
Sándor püspök és dr. Kovács 
Andor esperes közreműködésével 
fog végbemenni szept. 30-án.

— Adomány. A szarvasi Ipar
testület 50 pengőt adományozott 
a Stefánia Szövetségnek, amelyért 
a Szövetség igazgatósága ezúton 
is hálás köszönetét fejezi ki. Bár 
a társadalom többi rétege is ha
sonló bőkezűséggel sietne támo
gatásai a ennek az áldásos intéz
ménynek.

— A boszniai okkupáció 
megünneplése Szarvason. Az
1878. évben Bosznia okkupáció- 
jánál, valamint az 1882—1883 
évben Bosznia és Herczegovina 
annexiöjánál harcolt szarvasi la
kosok az ottani harcok és szen
vedések emlékére az ág. ev. 
ó-templomban f. évi szeptember 
hó 23-án. vasárnap az istentisz
telet után, 11 órakor hálaadó 
istentiszteletet tartanak, amelyre 
úgy az ezekben a harcokban 
résztvett öreg harcosokat, mint a 
közönséget sierc-tetiel hivja meg 
a rendezőség.

— A szegedi kir. közjegy
zői Kamara f- hó 8-án tartotta 
közgyűlését Szegeden, amelyen a 
régi tisztikart választották míg 
újból, igy újból elnök lett dr. 
Jedlicska Béla szegedi kir. köz
jegyző és választmányi tag ma
radt dr. Haviár Gyula szarvasi 
kir. közjegyző.

— A szarvasi öregdiákok 
Szövetsége f. hó 8-án este tar
totta közgyűlését Budapesten, 
amelyen hálás kegyelettel áldoz
tak a szövetség elhunyt nagy
nevű elnöke néhai dr. Bartóky 
József v.b.tt. emlékének. Az el- 
nöki állásra dr. Raffay Sándor 
püspököt, — eddigi társelnököt
— mig az ő helyére egyik ér
demes alelnököt, dr. Melich Já
nos egyetemi tanári, főgimn.



felügyelőt, a megüresedett alel
nöki tisztségre pedig Mihályi 
Zoltán m. kir. gazd. főtanácsost 
választották meg egyhangú lel
kesedéssel. A szövetség tagjai
nak 6záma 546, azonban bár
milyen szép nagy szám is ez. 
mégis igen sokan vannak, akik 
nem léptek még be a szövetség
be; ezeknek az öregdiákoknak 
jelentkezését dr. Haviár Gyula 
kir. közjegyző alelnök bármikor 
elfogadja.

— Volt nemzetgyűlési kép
viselőnk éles^kirolianást intézett 
a képviselőtestület tegnapelőtt! 
gyűlésén egypár fiatalember vir
tuskodása, és kilengése miatt. 
Bár nem vesszük védelmünkbe, 
sőt feltétlenül elítéljük aa ilyen 
meggondolallan és könnyelmű 
kilengéseket, neir. tudjuk egé
szen megérteni, hogy a volt kép
viselő ur milyen cimen ragyog- 
tatta sokáig gondosan titkolt 
ékesszólását ebben a jelenték
telen ügyben amely különben 
egyáltalában nem tartozik a kép
viselőtestület elé. De különben 
már a múltkor is lett volna al
kalma ijyesféle ügyben kitűnő 
ékesszólását csillogtatni, amikor 
há jól emlékszünk egypár k i s- 
g a z d a - g y a k o r n o k  — akik 
között a volt képviselő úrhoz 
igenrigen közelálló i f j ú  is volt
— hatalmas botrányt rendezett 
cigányzene kísérettel a Beliczey-. 
uton. Akkor a szigorú és spártai 
jellemű atya ékesazólását felsőbb 
helyen — elég sikerrel, sőt a ta
nári tekintély egyenes aláásásá- 
val — nem a büntetés, hanem 
inkább a büntetés elengedése ér
dekében gyakorolta. Tehát most 
se kívánjon golyót és akasztófát 
exért a fiatalos csínyekért!

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

— Felismerték a Kőrös is
meretlen öreg halottját. Múlt 
számunkban hirt adtunk arról, 
hogy a mesterszállási kompnál 
a ráveszek — egy csupán alsó- 
ruhába öltözött — Öregember 
holttestét togták ki a Kőrösből. 
Eleinte a felsőruha hiánya miatt 
bűntényre gondoltak. Most azon
ban a szarvasi rendőrség kinyo
mozta, hogy az öregember a 
gróf Károlyi-iéle pálmatéri ura
dalomban lakó Haluska Mihály 
béres 84 éves Viszkok András 
nevű apósa. Időközben Békés- 
szentandráson a Kőrös-parton 
megtalálták az öreg Viszkok le
vetett ruháit és igy nyilvánvaló 
le.t, hogy aa Öreg Viszkok Pál. 
matérről történt clbujdosása után 
Békésszentandráson öngyilkossá
got követett el.

A Polgári Kör az üzletveze
tői teendők ellátásával Weisz Al
bertét bízta ineg, egyben a ve
zetőség tudomására hozza a t. 
tagoknak, hogy az üzletvezető 
meg van bízva a tagdijak besze
désével is.

— Iparművészeti tanfolyam,
amelyen készülnek mindennemű 
parmüvészeti dísztárgyak. Bati- 
kozott, reliefezett és ombré tech
nikájú sálak, divánpárnák, térí
tők, babajátékok. Bőrdiszmunka. 
tárcák, ridikülök. Speciálisan fes
tett üveg, hamu és gyümölcstál- 
cák. Fafestés és égetéssel vázák 

bonbonierek. Divatos gyöngy
munka, montirozás, lámpaernyő 
készítés és zsenilia hímzés. El
méleti és gyakorlati kiképzés. 
Érdeklődni lehet Vitális Ilonka 
oki. tanítónőnél, d. u. 3—5-ig.

— Gyomor,- bél- és anyag
cserebetegeknél a természetes 
.Ferenc József" keserüviz ac 
emésztőszervek működését hatha
tósan előmozdítja s igy megköny- 
nyiti, hogy a tápláló anyagok a 
vérbe kerüljenek. Orvosi szakvé
lemények hangsúlyozzák, hogy a 
Ferenc József víz. különösen ülő 
életmódnál igen hasznos gyomor 
és bélszabílyozó szer. Kapható 
gyógytárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben,

— Singer gépselyem minden
féle, színben kapható. Singer var
rógép fióküzlet Szarvas, Kossuth- 
tér 47 szám.

— Mozi. F. hó 15-én este 8, 
16-án vasárnap délután 6 és este 
fél 9 órai kezdettel Daudet örök
becsű .ifj. Fromont és idősb. Ris- 
ler" cimü drámájának világhírű 
filmváltozata „A Démon" 10 fel
vonásban lesz bemutatva, mely 
az utóbbi idők legnagyobb film 
sikere. Vasárnaptól, f. hó I6*tól 
kezdve a moziban a kisérő zenét 
Bogdán László közkedvelt zene- 
TüíT szolgáltatja.

— Iparos Asszonyok és Le
ányok Egyesülete tisztelettel 
értesíti tagjait, hogy az Ipartes- 
(Illet helyiségében minden kedden 
délután 2 órától 5 óráig kézi
munka délutánt rendez. Kérjük a 
tagok szives megjelenését.

— Zeneoktatás csoportban.
Jankuj józsefné tenetanárnő a 
tanítást szeptember hő 1-én meg
kezdte. Fővárosi mintára bevezeti 
a csoport oktatást. 2 növendék 
egy* órában hetenként kétszer havi 
tandíj 16 P. Zeneelmélet és hal
lásképzés. Jelentkezés naponta
1. kér. Gróf Csáky-utca 77.

— H e l y b e l i  g a b o n a á ra k :

Búza: 24 20-24*30
Árpa : 24 50—25 00
Zab : 22 50 23 00
ĆMengeri: 34 00—35 00
Uj tengeri: 18’00—19 00 

Lucerna mag 170—180.
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Dr. Gottlieb Árpád a szege
di szülészeti nőgyónyászali kli
nika volt tanársegédje, si'Jlész- 
nőgyógyász megkezdte rendelését 
Békéscsabán Andrássy-ut 12 I. 
emelet. Régi posta épület

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

— Sorsolás. Sárkány Loránd 
oki. rajztanár, festőművész a 
„Halászó fiu“ cimü értékes olaj
festménye f. hó 16-án vasárnap
d. e. 11 órakor a Percei cukrász
dában lesz kisorsolva az alispán 
ur által megbízott sorsolási biztos« 
továbbá dr. Tóth Pál orszgy. 
képviselő, vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző, Salgó Miksa a Szarvasi 
Hitelbank vezérigazgatója. Szokol 
Károly gimn. tanár és Vitális 
János kereskedő urak, mint sor
solási bizottsági tagok jelenlété
ben. Sorsjegyek darabonként 3 
pengőért még kaphatók a Percei 
cukrászdában, ahol a festmény 
megtekinthető.

— Luther-árvaház előtti be
tonjárda építésének munkálatait 
a megejtett versenytárgyaláson a 
Wagner Testvérek Rt; szarvasi 
cégnek adták ki, mint legolcsóbb 
ajánlattevőnek. A munkálatokat 
a megállapodás szerint szeptem
ber 30-ig kell befejezni.

Megbizható csukott bérauté 
Bakosnál Telefon szám: 116.

Anyakönyvi hirek.
1928. szept 5-tél azept. 11-ig.

Házasságot kötöttek:

ifj. Szlovák György és Nyém- 
csok Judit.

Születtek:

Hanzó Mihály fia Mihály,
Cselovszky János fia Mihály,
ifj. Pijesovszki György fia György, 
Cserhényi Mihály fia Mihály,
Juhos György leánya Zsuzsanna, 
gzklenár Mihály leánya Katalin, 
Juró Mihály leánya Anna, Snajder 
Pál fia Mihály, Szpisjak Pál leá
nya Anna, Klimaj Pál leánya 
Erzsébet, Belopotoczki Mihály 
leánya Zsuzsanna, Janurik Mihály 
fia György, András János leánya 
Ant.a, Szebegyinszki János fia 
János, Hudák Istsán fia Pál, 
Klimaj Pál leánya Anna, Trnov- 
szki János leánya Anna. Molnár 
János leánya Judit, Bohus Károly 
leánya Karolina, Kriska András 
leánya Mária, ifj. Bálint János 
fia János.

Meghaltak:

Miháiik Jánosné Dinaj Zsuzsan
na S2 éves, Borgulya Judit 3 
hónapos, Liplák Zsuzsanna 59 
éves, Kiszely Pál 1 napos, Gaj
dos János 86 éves, Durda András 
27 napos, Grexa János 21 éves, 
Bakulya Pál 77 éves, Zelenák 
Mihály 69 éves, Misurda János 
67 éves, Sucli József 81 éves, 
Vajgely Zsuzsanna 2 hónapas, 
Lestyan Erzsébet 3 hónapos, 
Holttányilvánitott Gajdos György 
30 éves.

J k  én titkom!

ELIDA'
S HAM POO

Békésszentandrási 
l&lrek.

— Leforrázott kisgyerek. 
Fazekas Jánosné békésszent
andrási lakos u. n. szabad
konyhán vizet forralt. Mikor 
az üstöt levette nem vette 
észre, hogy a szomszédos 
Balta Ferenc másfél éves 
kisfia, Jancsi mellette áll, 
úgyhogy megbotlott és a kis
fiú arcát a forróvizzel vé- 
gigöntötte. A kisfiút súlyos 
sérüléseivel odahaza ápol
ják, az eljárás megindult.

— Felborult a kocsi. F. hó 
7én délfelé a hetipiacról 
ment haza Békésszentand- 
rásra kocsijával Kozák Imre 
gazda, amidőn lovai egy 
szembejövő autótól megbok
rosodtak és a kocsit az árok
ba fordították. A kocsi ösz- 
szetörött, azonban ember
életben szerencsére kár nem 
esett, mivel úgy Kozák, mint 
a kocsin ülő három asszony 
még idejében ieugráltak — 
a veszedelmet látva — a 
kocsiról.

— Meggyógyult a cséplőgép 
áldozata. Pár héttel ezelőtt 
megírtuk, hogy Paraszt Gás
pár békésszentandrási jómó
dú vendéglős balkeze fejét 
a cséplő kazánjának fogas
kerekei leszaggatták. A gyu
lai közkórházban Paraszt 
Gáspár sebeit begyógyítot
ták, sőt mint örömmel hal
lottuk már annyira jobban 
van, hogy eljegyzéséi is meg
tartotta Farkas Apollónia he
lyes kis szentandrási leán
nyal.

— A vármegye gazdasági 

bizottsága a napokban tar
totta gyűlését a vármegye
ház kistermében, ezen a gyű
lésen többek között Ambrus 
János békésszentandrási la
kost is beválasztották a deb



receni mezőgazdasági kama
rába kiküldendő tagok közé.

— Autó és kocsi karambolja 
Kis János békéaszentandrási

\ m m

v a r r

/C e d v e x ö fíte fé s ife /íé fo /e Á . 

S I N G E R  V A R R Ó G É P
RÉ91VÉNYTARSAAAO

Szarvas, Kossuth-tér 47 sz.

VlUc*ub*da)oml 
Tartásig« Orökö#!

A tetakrjka csodlja! 
10 éves saranctnl

* *  *  ű í 11 ; £

C AlUzelétU, léglUleses, loiy» 
tonégO kályha

„Zephir“ kályhával fűt ma már a 
Makk-Ász is, Ha jó kályhát akar, 

szerezze be már is I

10 FÜT 24 r
egy normál szobát.

Leggnzdasigosabb, 1 e "higiénéik usabb!

Rekord szén-, koksz- és fatüze- 
lésü folytonégő kályhák. Vegyes- 
tüzelésü „Zephir1* kályhák. Elité 
takaréktüzbelyek. Kéménytoldók

A rlctpoí k é s z s é g g e l k U ld :

Héber Sándor
kályha-és tűzhelygyára, Budapest, 

VI Vilmos császár-ut 39. 
(Hajós-u. sarok)

Lerakat: Szarvas:

Bük Adolf

gyümölcskereskedő kocsijá
nak egy sebesen száguldó 
autó Kunszentmárton és Ti- 
szaföldvár között nekisza
ladt oly hatalmas erővel, 
hogy a kocsi teljesen ősz* 
szetörött, a lovat — amely
nek lábai és bordái eltörtek
— nyomban főbe kellett lő
ni, mig maga Kis János oly 
szerencsétlenül repült ki ko
csijából az országutra, hogy 
súlyos külső és belső sérü
léseket szenvedett. Az autó 
vezetője a gázolás után meg- 
sem állott, hanem még se
besebben száguldott tovább. 
A lelketlen soffőr ulán az 
illetékes csendőrség erélyes 
nyomozást indított.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla

— Zászlóavatás. A kondo
rosi IpartestQlet szeptember
16-án nagyszabású zászló - 
avató ünnepé l y t  rendez, 
amelynek előkészületei nagy
ban folynak. A községházán 
tartandó díszközgyűlésen a 
megnyitó beszédet Sebestyén 
József ipartestületi elnök, a 
diszbeszédet dr. 'Bőhm Jó
zsef ügyész mondja. Délben 
a csárdában diszebéd lesz.

— Veszedelmes tanyatflz. 
F. hó 10-én este a toronyőr — 
aki egyben tűzőr is — nagy 
tűzet vett észre a községtől na
gyobb távolságra, Nyomban je
lezte a tűzet, mire a tűzoltóság 
Bukovinszky parancsnok vezeté
sével a fecskendővel és (ajtókkal 
sietett a helyszínére, az Apponyi- 
féle földön lévő Hrivnák Mátyás 
gazdálkodó tanyájára, ahol azon
ban már ekkorára lángban állot
tak a tanyaépületek és igy a tűz
oltóság munkája csupán a tűz 
lokalizálására és a nagyobb kár 
megakadályozására szorítkozott, 
amíg több órai megfeszített munka 
után sikerült is á tüzet eloltani. 
Mint igen szomorú körülményt 
fel kell említenünk, hogy bár a 
környékről rengeteg ember sereg- 
let oda a tűzhöz, mégis a kivo
nult rendőröknek kelictt a száj- 
tátó és közönyös nézőket az ol
tásra karhatalommal kénvs/eri- 
teni. A rendőri bizottság megál
lapítása szerint a tüzet Hrivnák 
Mátyás feleségének gondatlansága 
okozta, aki midőn este felment a

padlásra, égő gyufát ejtett az ott 
felhalmozott kenderkóc közé. A 
kár több ezer pengi, mely biz
tosítás révén nem térül meg.

— A kondorosi elemi isko
lákban a beiratások még 
folynak, a tanítás szeptem
ber 17-én, hétfőn veszi kez
detét.

— As ág. ev. egyházközség
már régebben elhatározta, 
hogy a templom renoválására 
a Protestáns Központi Hitel
irodától 15 000 pengős köl
csönt vesz fel. Mivel a bé
kési egyházmegye ezt a ha
tározatot jóváhagyta, most 
már a kölcsön felvételének 
semmi akadálya nincs.

— öngyilkossági kísérlet. 
Kasnyik Zsuzsanna fiatal kon
dorosi cselédleány ismeret-, 
len okból öngyilkossági ̂ szán
dékkal marólúgot ivott. Álla
pota súlyos, lakásán ápolják.

— Mezőkorácsházai T. E: 
Kondoros’ TOrekvćs 4:0, félidő 
1:0. A mezőkovácsháján le
játszott mérkőzést a kondo
rosuk fiatal csapata a fenti 
arányban vesztette el, ami
ben nagyrésze volt a mező- 
kovácsházaiak durvajátéká- 
nak.

Konkurenciánál' 
letilt kontumclkk.

Budapesti mintára vidéken 
berendezendő üzemeink ön
álló és független vezetésére 
oly agilis urat keresek, aki 
existenciáját megalap zni 

óhajtja és cca 2000 pengő
vel rendelkezik. T is z t e 

li zeni Budapest, VIII. 
Rákéczi-ut 51. a *S.A.tf.H.A“ 
magyarországi vezérképvise

ltje. .
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Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a pécsi kir. járásbíróságnak
1927. évi 5572/3. számú végzése 
következtében dr. Parragh Antal 
pécsi ügyvéd által képviselt Dél- 
magyar Ipar ís Kereskedelmi rt. 
javára 186 pengő 05 fillér jár. 
erejéig 1928. évi junius hó 25-én 
foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1985 P. 
becsült következő ingóságok, u. 
m : szódagyártógép a hozzávaló

kellékekkel, lemonádés kupakos 
üvegek, egy nagy üvegben kb. 
15 kg. málnaszörp nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1928-ik év 3263 sz. 
végzése folytán 186 pengő 05 
fillér tőkekövetelés, ennek 1926. 
évi julius hó 1 napjától járó 18% 
kamatai és eddig összesen 57 
pengő 82 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig és 
a csatlakozottaknak kimondott: 
Süss és Társa cég 12.368.078 
kor. tőke és jár., Neumann Ben
jámin 1.455.000 kor. tőke és jár., 
Nagy József 360 pengő töke és 
jár., Zwack J. és Társa cég 118 
pengő 07 fillér töke és jár., 
Egyesült gép és fémipari gyárak 
542 pengő 96 fillér tőke és jár., 
Cont Oszkár 629 pengő 70 fillér 
tőke és jár., Liska Soma 4000 
pengő tőke és jár. Szarvason, 
alperes szédagyárában II. kér. 
229 sz. leendt megtartására 1928. 
évi szeptember hó 26 napjának 
délután 2 órája határidőül kitüzetik 
és abhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingó* 
ságok az 1881. évi. LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek szükség esetén beciáron alul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is felülfoglal
tatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezek javára is elren
deltetik.

Szarvas, 1928. szept. hó 5.

Molnár István végrehajtó.

Autó
fuvarozás!!

Ismét üzembe helyezve!

Üzembiztos # 
kényelmes 

olcsó.
Megbízható vezető

Megrendeléseket felvesz 
BÁRÁNY BÉLA vaskereskedő.

Telefon-hívás Strasser és Kő- 
níg-céghez 78.
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H A R T-PA R R
a kemény, szikes íalajok legerősebb íraklora.

K eze lé se  a  le g e g y s z e rű b b ! — É te lla r la m a  a  le g h o s s z a b b ! — Ü zem e ex le g o lc s ó b b !

Árajánlattal, részletes ismertetéssel és bemutatással szolgál a képviselet í

I f j .  Debreczeiii Endre Gyoma.



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 
Csa^Ztvan-nyonida (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedés.

Fotó-fényké- 
pészetí cikkek 
legolcsóbb 
beszerzési 
forrása. 

M a k ó  

Gyula
fegyver- 

és ltfsxerkeres- 
kedőnél.

A sertés szép ét egészséges 
fejlődés* és gyors gyarapodása 
Esősorban a neki nyújtott táplá
léktól függ.

Iszapolt „Krétapor" bősé
gesen tartalmazza azon ásványi ta
karmánypótló sótápot melyre a 
fejlődd sertésnek, hízónak szük
sége van.

Kapható minden fQszerkeree- 
ktdtnél.

Á
Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen !

Kapható és megrendelhető: Siefánf György 
kereskedőnél Szarvason.

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgyközönséget,

hogy az úri és női szabóságomat 

Klein M ór házába helyeztem át,

ahol a legolcsóbb napi áron készítek férfi és női öltönyöket. 

Minta kolekcióm őszi és téli idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán 

belUI elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem, kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

Horváth János
angol úri és női szabó.

„Kerékpárok"
Férfi« női és gyerm ek kerékpárok ,
a legszebb és a legmodernebb kivitelben, úgyszintén azok 
alkatrészei és gumik minden méretben és minőségben besze

rezhetők Griízner varrógépek állandó leg

olcsóbb beszerzési forrása.

Kedvezményes részletfizetés.

Makó Gyula
fegyver- lőszer, rádiókereskedő és 

villamossági vállalata. Szarvas

Mindenféle zsákot, vlz» 

mentes ponyvát, 
vászon zsinegárut
legolcsóbb gyári áron

BUNZL IZIDOR
zsák és ponyvaüzletében (Berkovits házban)

37 szerezheti be.

:IÍttilM&IÉÍiÍÍIÉÍí|i Ül

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

KÚTFÚRÁST
jelenleg Szarvason lévő szerszámaimnál a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
Galálh Jánosnál P e t ő f i-ulca 13 
szám alatt, vagy a Réthy-féle ecetgyárban. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

Hrabóvszky Ádám
ártézi kutmester.

H l

l^ftACÍipC Értesítem a nagyérdemű hölgyközön- 
U1 ICollCo* séget, hogy szeptember l~éiől

$ z a b á $ 2 a í i

növendékeket felveszek. Beiratkozás reggel 8-1ÓI este 6-ig.

I s z c r  I z a b e l l a  oki. mesterszabász.
II. kér. Kossuth-u 37. sz. (Szücs-féle hát.)

Boroshordó
tiJ és használt minden nagyságban kapható

Bőhm  Kálm án hordógyár bérlői

Grosz és Zoltán ?9“d,ptJJ;, £?ÍS5£



1, ker, 104 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet vasárnaponként 
ugyanott. 37

2 szobás utcai lakás mellék- 
helyiségekkel együti kiadó II. ker. 
215 sz. alatt.________________37

Macóba 375 H-öl gyümölcsös 
eladó. Érdeklődni lehet 111. ker. 
404 Félkörnél.

3 szobás lakás azonnal kiadó.
II. k. 180 szám 38

111. ker. Jókai Mór-utca 227 
számú ház és. trágya eladó. Ér
deklődni ugyanott. 37

Egy jókarban lévő férfi Singer 
varrógép jutányos áron eladó.
11. ker. Juhász-utca 185. 37

ócska Fordson
és m ás gyártm ányú traktorokat 

kedvező feltételek mellett eredeti

c o R m  i c K.
20 4* 30 HP petróleum traktorokra. 

Eredeti gyArl Árak. Kedvező fisetóst feltételek.

Iczkovits Gépáruházai
Békéscsaba Tótkomlós
Andrássy-ut 48. Fő-tér

Telsfon 275 Telefon 14

Orosháza
Szentesi-ut 
Telefon 198

Érdeklődni lehet szarvasi képviselőnknél

Petrovics Andrásnál
II. ker. Tessedik-u. 386.

Érdeklődők közöljék a becserélendő traktor gyári szá

mát, üzemképességét és ni ily árat igényelnek a használt

traktorért.

A. Co r mi ck traktor

traktorok királya

I E R C O  |

öneleg óns an ö l t özköd ik ,

Ergo ERCO gallért visel.
Ügyeljen a £ :y+l-’-‘-V védjegyre !

z -
S  Vv .\ ■ *

Szarvason kizárólag: Hollós Antai cégnél Piactér kapható.

Egy külön bejáratú utcai búto
rozott szoba kiadó, gróf Csáky 
Albin ucca 78. 38

I. 58 udvari lakas kiadó 2 
szoba, konyha, éa speiz, 38

Djmjanics és Wesselényi sarok 
üzlet kiadó. Érdeklődni Frecska 
villám üzletben. ?

Eladó a kákái táblákon a va
roshoz egész ktzel 16 kishold 
jéminöségü szántóföld tanyával 
egyült igen előnyös feltételek 
mellett. Az eladással dr Készt 
Ármin szarvasi ügyvéd van meg
bízva.

Deli István kovács mesternél 
egy jAkarbanlévő kovácsszerszám 
eladó Békésszentandrás Rózsa- 
utca 25 szám. ___________ 37

Kerenyes György IV. k«r. 
Beliczei-ut 157 sz. háza eladó. (38

111. ker. 187 számú ház a Vak
utcára nyíló kisportával eladó. (37

Eladó, egy teljesen uj mahagó
ni háló szoba' bútor asztallal és
4 drb. székkel II. k. 228 síim 
alatt________________-______ 39

Juhász István III. k. 142 számú 
háza szabadkézből minden elfo
gadható árért eladó. 38

Furutyban özv. n Garai Istvánná 
háta eladó. . . ■_______  37

Hl. ker. Lehel-utca 103 számú 
hiz elutazás miatt sürgősen eladó. 
_______________ ________  ?

Eladó Mucsi-háton 30 hold 
föld szép fás tanyával. Cim: dr. 
Hódyné Hódmezővásárhely, IV. 
ker. Lánc-u. 8._____________ 39

Egy vadonatúj kihúzható nagy 
keményfa ebédlőasztal azonnal 
eladó, Cim a szerkesztőségben. 39

Egy darab IV. voltos rádió-ac- 
cumulator üzemképes állapotban 
eladó. Érdeklődni a szerkesztő
ségben.____________________ 39

II. ker. 38 számú ház kedvező
fizetési feltétellel eladó. Bővebbet 
ugyanott.___________________ 39

Bútorozott szoba azonnal kiadó
III. ker. Beliczey-u. 99 alatt. 39

III. ker. 211 szám alatt fél te-
Iek építkezés céljaira eladó, ér
deklődni ugyanott. 39

I. ker. 106 szám alatt 2— 3 
szobás lakás esetleg üzlethelyi
séggel nov. 1-től kiadó.- 39
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Fűszerüzlet-berendezés IV. ker.. 
Honvéd-utca 468 szám alatt el
adó, érdeklődni ugyanott. 39

6 hold föld eladó
VII. ker. 113 alatt Sárkány soron, 
érdeklődni a Szarvasi Gazdák és 
Iparosok Szövetkezetében. 39

özv. Simon Károlyné házában 
egy üzlethelyiség kiadó. 39

II. ker. 162 szám alatt egy
udvari lakás kiadó_________?

Tükör-utca 35 szám alatt 2 
szoba, 1 konyha, 1 speiz. 1 fás- 
kamrából álló lakás haszonbérbe 
kiadó._____________________ 39

Egy ügyes fiút szobafestö- 
tanoncnak felvesz Kiszel Mihály
II. ker. 501 szám, ugyanott egy 
gyümölcsös lakóházzal Ezüst- 
szőlőkben eladó.____________ 49

Szabadonfutó kontrafékes ke-- 
rékpár eladó IV- ker. Luther-utca 
443 szám alatt. ___________ 47

Elsőrendű házikoszt, 
kapható Vitális János kereskedő 
házában.___________________ 39

III. ker. 106 szám alatt a há- 
tulsó kereszt épület 150-0 por
tával eladó, érdeklődni ugyanott.

1 szoba, 1 konyha, 1 speizból 
álló lakás II. ker. 89 szám alatt 
kiadó. ___________________ 39^

Eladó egy jó karbán levA jó 
feldolgozott disznóól. Megtekint
hető II. ker. 458 sz._________37

Dorogi Antalnak a Békésszent
andrási 3 hold föld tanyával' 
tehermentesen eladó. Érdeklődni 
Dorogi Antal Békésszentandrás
11 szám. Ugyanott akácfa oszlo- 
pok Is éladók.______________ 27"

November elsejére 2 szoba és 
kamra kiadó. II. ker 77. Érdek
lődni lehet ugyanott._______ 1—?

I. ker. 281 ssámu ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott. 3T

III. ker. 73 ssámu Petyovan-fé- 
le sarokház eladó. Értekezni le
het átellenben Cséke Gyula tulaj
donosnál___________3 7

II. ker. 307 számú ház eladó.
_________________ 3T

1 különbejáratu utcai és egy 
udvari bútorozott szoba azonnal 
kiadó esetleg tpaizal együtt. Bő
vebbet Hí. 173 sz. alatt.

Egy fiú tanoncnak felvétetik 
Dauda Sámuel úri szabónál Be- 
liczey-ut 5 s z ____________

Eladó C9Íz madia mesterséghez 
való mindenféle szerszámok és 
egy női Zinger varrógép, és egy 
bőrvarrógép. Érdeklődni lehet 
Daruvá rí Jánosnál.

I. 497 számú sarokház eladó 
Érdeklődni ugyanott. 37

— Lapunk állandóan knp- 
ható Kondoroson Medvegy 
János kereskedő házában, 
ugyanott hirdetések is felvé
tetnek.

Macó laposban 1414£g-öl drót- 
keríléssel bekerített szőlő és gyü- 
mö'csös kisebb részletekben is 
eladó. Érdeklődni III. 146 szám 
alatt. 3 7

III. ker. 167 számú házban 2 
üzlethelyiség lakószobákkal és
megfelelő mellékhelyiségekkel 

együtt kiadó.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22 Nagy Sándor kCnyvfcereefaedéeéfeen legolcsóbb napi áré« kaphatók.



jsjői, férfi és gyermek

c i p ő i t
melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos árban

a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat c s ak

Szűcsnél
szerezze be.

Mindennemű
tüzelőanyagot, tttzi-fát (ha
sáb és aprított), poroez- is 
ma*yar szenet, fenyMa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjutányasabban 
Honthy Sándor-aál sze
rezheti be. (Gr. Ceáky Al- 
bin-u. Kováciík Pál fűszer* 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

15 sz.

í ’f+ ü c J 'fÁ c  ^an szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
CtllCdllCo* közönséget hogy tavaszi nyári
szttvetrakláram megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

ÍTSS  4 havi részlet-
ugyan 

»  olyan o l c s ó  á r b a n ;
vásá- 

Lrolhat
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- ■ CL pengőltfl följebb ké-

sitiinek. Kérem nagyérdemű 
Tisztelettel

zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

Balázs János úri szabó. 
(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné hátában).

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Gazdasági gépeket,
kerékpárokat, varrógépeket elsőrendű különféle gyárt
mányú Traktort, Cséplőt, Rostát, Vetőgépet, Triöröket 
és mindenféle mérleget, mezőgazdasági gépeket és 
eszközöket, a Russia ZOV. speciális nemes traktor. 
Garantáltan legelsőrendü eredeti amerikai mindenféle 
gépolajat, gép-zsirt. aki venni akar győződjön meg 
hogy kedvező fizetési feltételek melleit a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom.

Baiázs gépkereskedő • Szövetkézen bolttal
szemben.

Ház 
eladó

II. kér. 162. ö. i. sz. alatt 
Érdeklődni ugyanott.

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 ina irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Palladia** könyvosztálya
Budapest V., Alkotmány-utca 4.

vjiumui wn

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca
------ mh—— a—— flOMTw m im raaa—   

M e z ő g a z d a s á g i

229. szám.

Auló és Traktor 
javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

g  é p f  stv t t á s .

Auíogén 
heg g esztés!

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e lő - ' 
g é p  c s e r e .  Saját szisztémájú bevált StlB.StO-' 

r i c a  s a t ö r ó í í .  bármely ekére szerelhető!

DJdonsdg t Raktáron

Vas—aczél—réz—bronz és

a l o s x i i x & I u m

öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

99Accumulátorw

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 Fütő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öainditó és világiló accumu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetek, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyersabban elvállalom.

Makó Gyula
rádió kereskedő. Szarvas.

,6ombáru>jól is divatosat csak a UlCSOn, h á z b a n ”  vásárolhat.

(Szarvas, II, kcr. Kossuth Lajos-utca 42. Piaciér. Hajas-ház.

Nagy választék úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők 
legújabb divatszínekbsn. Divatos fazonú gallérok, női, férfi 
és gyermek harisnyák, színes sslyem és cérna csipkék. Mini- 
denféle szalag és ruhadiszek. Gyöngyök és flitterek dús vá
lasztékban, divat ruliacsanok, gombolt, cérnák, pamut-fonalak 

és az összes rövidáru é s  s z a b  í i  1- í.c llé ltc lt.. 
w «  budapesti gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor-
A K í L G L  sahban és legszebben mos, tisztit és vasal.

Hctcnkiut kétszeri szállítás és cserélés. 55

*

C S E L IK ” cipőt viseljen
f f
m é r — dW  k é w i i m w l r n  1 Elegáas 1 Tartós! Olcsói

Deoitook Árm in d iv a tón iliá*áb a«

a loipM láüMió védf^wysl valódi
52 SS.



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaíáruliázában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati oikkeket: u. m:: szövetet,, posztót̂  bár
sonyt ét> selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem; zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ablakon dobálja ki pénzét, ha Pestre megy bevásárolni;, mikor KEfIPf 
MÓR dlvaláruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utezokfál, akik 
a bemutatott mintáknak meg nem feleld süány 
áru1 szállítanak. 52
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

berend ezés.Villanyszerelés cse ngő

Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya- S 
gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja- a 
vitás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás. ^  
Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze- n 
relését eszközöljük. — Tegyen próba rendelést és szerelést. *

Tisztelettel •

Szlrehoyszky Márton és Társa ®
keresk. min. állal. eng. rádió-árusitó, villamszerelő *8 

és műszerészek, és szerelő üzem. 2,
■ F

Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta. ___

Soproni
S z ő n y e g  

és Textilt 
müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári Ierakáta.

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

Breitner 

H. és Fia
cégnél.

29

ESSEX
Super Six Sedan

lég modernebb 
6 hengeres 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19  SZ

Fűszer-
üzlet más 

vállalkozás 
miatt eladó. 

Cim a kiadóba

37

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget; hogy 
raktáramban ismét kapható bármely vagy. mennyiségű' épít® 
anyagok, asztalos áru, stb» Listafák készítését a legrövidebb időn 
belül vállalom. Mindenfajta fák, úgymint akác, kőris, dió, stk

bérvágását a legjutányosabban váltatom.

Használt épitő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

Szives pártfogást kérve, PVrf/vc* R <£1 a  fakeresketfö, 
teljes tisztelettel C T d Q S  D C 1 U  Szarvas

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

fegyver és lőszerkereskedő II ■ kerület 104. szám. 52

Bakos János-
nál Árpád-bazár 1. szám. A legjobb, leg

olcsóbb kerékpárok, varrógépek és al

katrészek felelősség mellett kaphatók és 

javittathatók.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben

Nyomatott özv. Csaaztvan Gyöígyné köayvnyoniájában Szarvason.


