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A szarvasi 
rizstermelés.
Ami kOzćpfoku gazdasá

gi tanintézetünk úttörő mun
kásságának legújabb bizo
nyítéka az a hir, mely sze
rint az intézet gazdaságában 
kísérletet fognak tenni a 
rizstermeléssel is, mely ha 
beválik, Szarvas mezőgaz
dálkodása egy rendkívül jö
vedelmező gazdálkodási ág
gal fog gyarapodni. A föld- 
mivelésügyi minisztérium kü
lönben a megindított ver
senygazdálkodási akcióval 
kapcsolatban széleskörű pro
pagandát indított a rizster
melés elterjesztése érdeké
ben, annál inkább is, mivel 
a kísérletek eredménye na
gyon kecsegtető. Bebizonyult 
ugyanis, hogy Magyarország 
éghajlata s talajviszonyai na
gyon alkalmasak rizsterme
lésre s a szikes talajok kü
lönösen jó sikerrel használ
hatók ily célra. Megállapí
tották azt is, hogy a hazai 
termelésű rizs semmivel sem 
marad mögötte a külföldi
nek, sőt bizonyos tekintet
ben felül is múlja azt. Nagy 
előnye a rizstermelésnek fő
leg az, hogy értéke s jöve
delmezősége felülmúlja min
den szemes terményét. Gaz
dasági tanintézetünk kiváló 
szakerői teljes biztosítékot 
nyújtanak arra, hogy az in
tézet növénykisérleti s nö
vénytermelési sikerei Szarvast 
és környékét reá fogják ve
zetni a legmodernebb gaz
dálkodásra, a többtermelés
re, és a jobbtermelésre, nem 
szabad megelégednünk azzal, 
hogy a szokásos ősi gazda
sági rendszer alapján leg
prímább földjeink felényit 
jövedelmeznek pl. a német 
földeknél.

A. régi 
Csabacsüd újraéled

A török hódoltság előtt a 
csabacsüdi puszta helyén 
virágzó község állott, ugyan
csak virágzó falvak voltak 
egykor Káka, Décse és Ha
lásztelek is. A folytonos ha
dakozások azonban s a meg
szálló török garázdálkodása 
eltörölte a föld színéről e 
falvakat.

Jóleső örömmel figyelhet
jük azonban, hogy az ismét 
önálló községgé alakult s 
hamvaiból valósággal újra
éledő Csabacsüd rohamos 
léptekkel halad a fejlődés 
utján. Sokat köszönhet a 
község annak, hogy élére 
egy modern látkőrü, nagy 
inteligenciáju ember került 
Demcsák főjegyző szemé
lyében, ki mellett a kultu
rális élet egyik lelkes irá

nyítója a nemrég megvá
lasztott, fiatal lelkész, Cho- 
van József. Az ifjú lelki- 
pásztor a hivek között fa
natikus terjesztője a magya
ros szellemnek, a hazafias 
gondolkozásnak. Nagy ha
ladást jelent, hogy a köz
ségben már közmivelődési 
előadások is folynak s rend
kívüli élénk, pezsgő iletü 
olvasókörben tömörülnek az 
ottani gazdák, telve a ha
ladás iránti szeretettel, ha 
Csabacsüd fejlődése a je
lenlegi méretek között fog 
mozogni továbbra is, úgy 
rövid idő alatt Békésmegye 
■egyik legvirágzóbb községét 
fogjuk üdvözölni benne s 
méltó lesz a régi Csaba- 
csüdhöz, mely egykor Cor
vin János birtoka isg volt.

Az O.F.B. ítéletei
Szarvas, Békésszentandrás és Csabacsüd

ügyeiben.
(A Közlöny eredeti tudósítása) 

(Harmadik közlemény.)

A szarvasi földek birtok
ba adása végett a Magyar 
Földhitel Intézethez a jó- 
zsefszállási földek birtokba 
adása végett pedig a Ma
gyar Földhitelintézetek Or
szágos Szövetségéhez kell 
fordulni.

A föld hasznai a föld- 
hözjuttatottakat a birtokba
adás, illetőleg birtokba vé
tel időpontjától kezdve il
letik meg, az egyházmegyé
nek az a kérelme tehát nem 
teljesíthető, hogy a szóban- 
lévő f ö l d e k  után az 
1926/1927. gazdasági évre 
az egyházmegye javára ha
szonbér állapitassék meg.

Ifj. Sovik György szarvasi 
hadirokkant kérvényét az Or
szágos Földbirtokrendező Bí
róság azzal a felhívással

küldi meg Szarvas község 
elöljáróságának, hogy ameny- 
nyiben még kiosztatlan ház
helyek volnának, vagy le
mondás, vagy más egyébb 
okból házhely megüresed
nék a kérelmező házhely
hez juttatására tegyen ja
vaslatot.

Wolf Gyulát értesíti az 
Országos Földbirtok rende
ző B í r ó s á g ,  hogy a 
29.583/1926. O.F B. szám 
alatt hozott ítélet reávonat
kozó részének elnöki tanács
ban felülvizsgálata iránt elő
terjesztett kérelmével eluta- 
sittatott.

Ugyancsak Léderer Ru
dolfot is értesiti az Orszá
gos Földbirtokrendéző Bíró
ság, hogy a 19.128/1927.
O.F.B. sfcám alatt hozott 
végzésnek felülvizsgálata iránt 
előterjesztett kérelmének az 
Országos Földbirtokrendező

Bíróság elnöke nem adott 
helyet.

Wolf Gyulának, Simkó 
Gyulának és feleségének a 
megváltási ár megállapítása 
iránt előterjesztett kérvényét 
az O.F.B. azzal a felhívás
sal adja ki dr. Mandola Ele
mér kir. törvényszéki bíró
nak, hogy a megváltási ár 
megállapítása tárgyában sür
gősen járjon el. Addig is, 
amig a megváltási ár jog
erős megállapitást nyer a 
földhözjuttatottak a már le
járt időre is kötelesek éven
ként és holdanként 28 pen
gő előleget fizetni, amelyet 
a megváltási áT végleges meg
állapítása után majd a meg
váltási árba, illetőleg kama
taiba számítani. A már le
járt időre esedékes előleget 
a jelen végzés közhirrététe- 
léiől számított 60 nap alatt 
kell megfizetni.

(Folytatás a jŐvÖ számban.)

Autóbeleset 
a csabacsüdi 
állomásnál.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

F. hó 7 én reggel 7 óra
kor Gyula felé haladt Nobik 
Ernő szarvasi bérautó tulaj
donos Fiat autóján dr. Készt 
Ármin ügyvéd. Az autót 
Gergely György soffőr ve
zette, aki a csabacsüdi ál
lomásnál egy két kerekű 
kordét akart szabályszerűen 
meeelőzni. A kordé elé fo
gott ló azonban megugrott 
és hirtelen odarántotta a 
kordét az autóhoz, amelynek 
sárhányója elkapta és felbo- 
boritotta a könyü jármüvei. 
A kordéban ülő Bárdon And
rás 17 éves fiatalember ki
esett az ülésről még pedig 
oly szerencsétlenül hogy épen 
az autó kerekei alá került 
és dacára a soffőr hirtelen 
fékezésének az első kerék 
átment a fiatalember comb
ján. Nyomban beszállították 
az állomás épületébe, ahon



nan Gyuláról visszafelé jö
vet ugyanezen autón behoz
ták a súlyos zuzódásokat, 
s z e n ved e t t  fiatalembert 
Szarvasra, ahol orvosi ke
zelés alá vették. Miután a 
szerencsétlenséget kétségte
lenül a véletlen okozta a 
hatóság nem is látta szük
ségét, hogy a soffőr ellen 
az eljárást megindítsa.

Békés együttműkö
dést hirdet a Kis- 

gazda-Kör.
(A Kisgazda-Kör értekez

letéről alant következő rész
letes tudósitást annál is in
kább készséggel leközöljük, 
miután az értekezlet lefo
lyásában kétségtelen bizo
nyítékát. látjuk az eddigi
osziályharcos politika elej
tésének és amit mi mindig 
hirdettünk végre talán lehe- 
lővé válik a többi osztá-
tyokkal való harmonikus és 
békés együttműködés).

Kisgada köri értekezlet 
volt vasárnap a Kör összes 
helyiségeiben. Az értekezle
ten százakra menő tömeg
fényesen dokumentálta azt, 
hogy a Kör széthulásáról 
terjesztett hirek alaptalanok. 
A gazda társadalom és mind 
azok akik vele együtt érez
nek, a Gazdák és Iparqsok 
Szövetkezetével való fúzió 
következtében mintha fel
ocsúdott volna tétlenségéből 
és végre egy táborba tömö
rülve igyekeznek elsősorban 
gazdasági érdekeiket meg
védeni. Az értekezleten több 
a gazdatársadalmat közelről 
érdekelt kérdés került meg
vitatásra. Többek között Bor
gulya Pál elnök ismertette a 
tanyán kémények seprése 
ügyét- s az értekezlet ezen 
ügyet egyhangúlag elitélte 
Krsnyák Pál részletesen is
mertette az állatbiztosító szö
vetkezet ügy Ott, s rámutatott 
arra, hogy ezen téma több 
figyelmet, érdeklődést kelt
hetne az összes állattartó 
közönségben.

Ezután Borgulya Pál el
nök felhívta a közönség fi
gyelmét a közeli presbiteri 
választásokra, s kijelentette 
hogy a kisgazdákat kell, hogy 
azon eszme vezérelje ennél 
a kezdésnél, hogy az egy
ház élére az arra hivatottak 
kerüljenek. Az értekezlet er
re úgy döntött, hogy a je
lölő bizottság által kijelölt 
120 tagból közvetlen a vá
lasztást megelőzőleg min
denki* belevonásával fogják 
álláspontjukat elfoglalni.

Kéri tehát mindazokat, akik 
szivükön viselik az egyház

sorsát, azon az értekezleten 
jelenjenek meg, hogy a leg
szélesebb igényeknek meg
felelhessen.

E g y
■ » a g y a r

bál.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Külsőségeiben impozáns és 
ízig-vérig magyar jellegű 
mulatságot készítenek elő 
vendégeiknek a szarvasi le
venteoktatók f. hó 11-én 
rendezendő müsoros.estélyü- 
kön. Szebbnél-szebb magyar 
táncok, bravúros sportmutat
ványok és elsőrangú műsor- 
számok fogják előkészíteni a 
hangulatot a késő reggelig 
tartó tánchoz. A leventeokta
tók élükön szeretett parancs
nokukkal, dr. vitéz Zerinváry 
Szilárddal minden elképzel- 
hetőt elkövetnek, hogy az 
estélyen résztvevők, különö
sen pedig a hölgyek felejthe
tetlenül kedves emlékeik kö- 
zé sorozzák az 1928-iki év
nek ezt a forró farsangi ‘éj
szakáját. A részletes műsor 
itt következik.

1. „Hiszekegy". 2. Dalkar 
3. Zenés gyakorlatok vilá
gitó buzogánnyal. 4 Dalkar 
5. Parter-torna. 6. »Elnöki 
beszámoló. Tartja dr. Aszó- 
dy Imre elnök. 7. »Dal a 
zászlóról" Látványos zenés 
szinü a levente életből 1. 
felvonásban. Irta: Miklós vi
téz. 8. Élőkép.

A színdarabban ősi ma
gyar toborzó kerül bemuta
tásra, míg az élőkép végén 
20 délceg levente fogja jár
ni ugyanannyi magyarruhás 
szép lánnyal a palotást. A 
műsor befejezése után a ren
dezők a bálanyákkal nyitják 
meg a táncot.

Jegyek csakis a levente 
irodában jegyezhetők elő a 
községházán, ugyanide for
duljanak mindazok, akik vé
letlenül meghívót nem kaptak

H Í R E K .
— Halálozások. Az elmúlt 

héten dús aaatása volt a halál, 
nak, a könyörtelen kaszás több 
közismert családot- borított gyász
ba szeretteik elvesztésével.

F. hó 4-én, szombaton délután 
temették nagy részvét mellett a 
református temetőben h. főjegy
zőnk édesanyját, Biki Nagy Ist
vánná úrasszonyt. Az elhunyt 
matróna temetésén a rokonokon 
és ismerősökön kivül résztvett a 
községi elöljáróság, a községházi 
tisztviselők, úgyszintén a leventék 
és a tűzoltók is.

Vasárnap délután 3 órakor te
mették a kOzség egyik érdemes 
tisztviselőjét, Petricz Zoltán nyu
galmazott kataszteri nyilvántartót, 
aki több mint két évtizeden át 
szolgálta becsülettel községünket, 
mig most évekig tartó, hosszas 
betegeskedés után váltotta meg 
szenvedésétől a halál. Gyászba- 
borult családján kívül előkelő ro
konság gyászolja, köztük testvér- 
Occse Péteri József békésszent
andrási főjegyző.

Tragikus hirtelenséggel hunyt 
el folyó hó 6-án'reggel a szarva
si tanítóegyesület egyik kiválóan 
képzett jeles tagja, Brachna Gá
bor életének 47-ik, tanítói pályá
jának 27-ik évében. Szerdán fo
lyó hó 8-án délelőtt végbement 
temetésén rokonain és rengeteg 
jói&merősén kívül testületileg vett 
részt a helyi Tanító Egyesület, 
valamint a Levente Egyesület is, 
amelynek az elhunyt egyik zász
lóaljparancsnoka volt.

— A becsületes munka ju
talma. Több mint 33 évig szol
gált hűséggel és becsülettel Ho- 
dálik Mihály mint gazdasági cse
léd Borgulya Pál v. nemzetgyű
lési képviselőnél, illetve még a 
képviselő édesatyjánál. Ezt a ma
napság oly ritka hűséget megju
talmazandó, a földmivelétügyi 
minisztor díszoklevéllel és 100 
pengő jutalommal tüntette ki a 
derék cselédet, akinek dr. Schauer 

Gábor járási főszolgabíró lendü
letes szép beszéd kíséretében 
nyújtotta át a miniszter ajándékát 
és oklevelét. Hodálik meghatva 
köszönte meg a kitüntetést, majd 
volt gazdája Borgulya Pál üdvö
zölte hűséges alkalmazottját, aki
nek beszéde után dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselő köszön
tötte a munka frontjának derék 
harcosát.

— Eljegyzés. Fabó Mancika 
urleányt eljegyezte lmgrund Fe
renc Németbolyról. (Minden kü
lön értesítés helyett.

— Eljegyzés. Bunzl Izidor 
helybeli kereskedő eljegyezte 
Bleier Szerénkét Zentáról. (Min
den külön értesítés helyett.)

— Esküvő. Folyó hó 9-én déli
12 órakor vezeti oltárhoz a tor- 
dasi ág. ev. templomban ifj.Bucz 
Béla oki. gépészmérnök, szk.v. 
tüzéi hadnagy Podhradszky Ilonke 
urleányt, Dankó Soma volt szarva
si igazgató-tanitó bájós kis uno
káját. Gratulálunk az ifj. párnak.

Megmérgezte magát egy kis 
cseléd a részletfizetés miatt
A szomszédos MezÖberény köz
ségben Pázsit Teréz 14 éves kis 
cselédleiny egy budapesti cég 
ügynökétől részletfizetésre ablak
függönyt vásárolt. Mivel a részle
teket nem tudta fizetni, a cég 
ügyvéd utján felszólította, amitől 
a tapasztalatlan kisleány annyira 
megijedt, hogy szülei lakásán 
hétfőn délelőtt nagy mennyiségű

marólúggal megmérgezte magát, 
segíteni nem lehetett rajta, úgy
hogy délutánra kiszenvedett. Fi
atal legények és fehérruhás kis
lányok vitték utolsó útjára az 
undorító üzleti lelkiismeretlen
ségnek szerencsétlen kis áldozatát.

Ezen eset kapcsán felemlítjük, 
hogy Szarvason is vannak lelki
ismeretlen, különösen textiláruk
kal házaló lecsúszott egzisztenci
ák, akik sokszor a családfő tudta 
nélkül adják el részletfizetésre 
silány bóvlijukat a tapasztalatlan 
és könnyen hivő asszonyoknak 
és lányoknak. Az ilyen 25 botot 
érdemlő félkézkalmárokat szó 
nélkül ki kell hajítani mindenün
nen, ahova befurakodnak, nagy 
szolgálatot testnek ezzel a tisz
tességes kereskedőknak, akik 
mellett élősdi féregként virulnak 
ezek a semmiféle adót nem fizető 
szélhámos piócák.

— A kötelező német nyelv- 
oktatást akarják behozni a 
gazdasági tanintézetbe. Az 
ország gazdasági iskoláinak ta
nárai vasárnap népes gyűlést tar* 
tottak Budapesten, amelyen töb
bek között elhatározták, hogy a 
kultuszminisztériumban indítvá
nyozni fogják a középfokú gaz
dasági tanintézetekben való köte
lező német nyelvoktatást. Ugyan
csak elhatározták, hogy kérni 
fogják a gimnáziumi • tanárokéval 
egyező fizetési fokozatokba való 
beosztásukat.

— Márciustól kezdve pos
tán utálják ki a hadigondo
zottak segélyét. Sok fölösleges 
herce-hurcától és ácsorgástól 
menti meg a hadirokkantakat, 
hadiözvegyeket és hadiárvákat a 
népjóléti miniszternek a legköze
lebbi napokban megjelenő rende- 
lete, amely értesülésünk szerint 
.elrendeli a hadigondozottak járu
lékának postán, csekkel tOrténő 
kifizetését. Ezáltal a községeket 
is rengeteg sok adminisztratív 
muukától szabadítja meg a ren
delet.

— A cipészek egységes ár
szabálya. A szarvasi cipész
szakosztály tisztelettel értésére 
adja a t. közönségnek, mivel a 
bőr és talpárak az 1928. évi ja
nuár havában 60%-al drágnltak, 

a nyersbőr drágulása a kész bőr 
külföldre kivitele folytán lehetet
lenné tett« a bőr feldolgozó ipa
rosok életfenntartását, mivel a 
mostani lábbeli árak az önkölt
ségi árat sem fedik, ezért kény
szerítve vagyunk úgy az; uj, mint 
a javításra kerülő lábbelik árát 
25%-aI felemelni. Mély tisztelet
tel: A szarvasi cipész-szakosztály.

— Kitünően sikerült a szarva
si jótékony Nőegylet f. hó 4-én 
rendezett bálja, amely anyagilag 
is szépen előmozdította a szarva
si hölgyek ezen egyesülésének 
gyönyörű emberbaráti céljainak 
elérését.



igyál
Kathreiner-féle

KNE1PP
matátakávé t
Nyitva soha nem kapható, 

hanem kizárólag zárt eredeti 
csomagolásban, Knelpp tisz

telendő arcképével.

— Felhívás a volt 4-es hon
védekhez. Kratochwil Károly 
altábornagy ur ő-nagymél
tósága azzal a kéréssel for
dul lapunk utján a parancs
noksága alatt szolgált 4-es 
honvédekhez és népfelke
lőkhöz, hogy harctéri em
lékeikről szolgáltassanak ada
tokat mostanában sajtó alá 
kerülő nagy munkájához, a
4-es honvédek és népfelke
lők történetéhez. Minden 
idevonatkozó adatot, leirást, 
naplót, fényképet stb. adják 
át nyugta ellenében szer
kesztőségünknek, mi kész
séggel közvetítjük az ő volt 
szeretett parancsnokuknak.

— Kitünteti leventeoktató. 
A vármegyei testnevelési ta
nács Frankó Mihály szarvasi 
leventeoktatót a levente-ügyek 
körül szerzett érdemei elis
meréséül dicsérő leirattal és 
80 pengő jutalommal tün
tette ki.

— Egy szarvasi f!u művé
szi sikere. Néh. Privler Pál 
volt szarvasi kát. tanitó fi
áról, Oyuláról egy balassa
gyarmati hangverseny alkal
mából, mint kiváló zongo
raművészről emlékeznek meg 
a nógrádi lapok. Reméljük, 
hogy legközelebb Szarvason 
is élvezni fogjuk gyönyörű 
zpngora játékát.

— Műsoros népművelési elő
adás. A a Szarvasi Középhalmi 
Magyar Olvasókör" folyó évi 
február 12-én este 7 órai kez
dettel bérelt helyiségében (Bed- 
nár-féle ház, T. V. 204/1) a kör
nyékbeli fiataltig közreműködé
sével előadást tart, melyre az ér
deklődőket ez úttal is tisztelettel 
meghívja a vezetőség.

— Világjáró cserkészek. A
napokban megjelent szerkesztő
ségünkben két napbarnított, vi
harvert magyar cserkész Tatiara 
Lajos és Bálint Miklós, akik már 
másfél év óta járják a világot 
egy saját tapasztalataik alapján 
megírandó útleírás érdekében. Az 
eddig megtett ut több mint
50.000 km. és bejárták törökor
szági Kís-Ázsiától kezdve föl 
Svédországig, úgyszólván egész 
Európát. Most indulnak a többi 
világrészbe.___________________

T e h e r a u t ó  
fuvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

1 doboz ára 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban és 

drogériákban.

— A Kereskedők Egyesüle
tének rendkívüli közgyűlése. 
Vasárnap délután tartotta a 
„Szarvasi Kereskedők Egyesülete" 
rendkívüli közgyűlését az Árpád 
szálló dísztermében, amelyen a 
csaknem teljes számmal megje
lent tagokon kívül igen sok ven
dég is résztvett, megjelent többek 
között a kereskedők igaz barátja 
dr. Tóth Pál országgyűlési kép
viselő is. A gyűlésen az OMGE. 
képviseletében Nádor Jenő titkár 
tartott előadást és a több száz főre 
rugó közönség figyelmét mindvé
gig lebilincselő, tartalmas elő
adásában tárta fel a kereskede
lem és ipar vigasztalan és sivár 
helyzetét, úgyszintén a kereske
dőknek a lehetetlenül súlyos adók 
okozta sérelmeit fejtegette. Dr. 
Tóth Pál képviselő megígérte a 
gyűlésen résztvevőknek, hogy az 
egy fázisos forgalmi adó-rendszer 
érdekében annak idején ő is szót 
emel a parlamentben.

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

— A „Szarvasi Nőegylet“ 
közgyűlése. Folyó hó 12-én 
délután 4 órakor tartja a Szarvasi 
Nőegylet közgyűlését a főgimná
zium tanártermében, amelyen a 
tárgy fontosságára és a tiszluji-
l ásra való tekintettel a tagok tel
es számú megjelenését kéri Kut- 
ik Endrené elnöknő.

— Kezdők és haladók ré
szére zongora órákat adok. 
Cira a kiadóban.

— 50%-os utazási kedvez
mény a tenyészállatklállitásra 
utazóknak. A kereskedelemügyi 
miniszter a március 22—26 nap
jain tartandó tenyészállat,- ter
mény- és gépkiállításra Buda
pestre utazóknak 50%-os menet- 
dij kedvezményt biztosit a MÁV. 
és a MÁV. kezelésében lévő he
lyiérdekű vasutak vonalain, Ér
deklődők forduljanak az OMGE 
kiállítás rendező bizottságához 
Budapest, IX. Köztelek-utca 8.

— Sok panaszra adott okot 
a tanyák világában az a minisz
teri rendelet, amely büntető vég
zések terhe alatt parancsolja 
meg, hogy a tengeriszárat ver
meljék le, vagy pedig égessék el 
a termelők a kukoricamoly el
pusztítása érdekében. A földmű
velésügyi miniszter most még

hallgatta a gazdák panaszait és 
egyik utolsó körrendeletében olyan 
utasítást adott a végrehajtást il
letően, hogy csak azokat a gaz
dákat kell és szabad a kukorica
szár elégetésére kényszeríteni, 
akik nem a kellő gondossággal 
raktározták el.

— Alulírott közlöm, hogy 
özv. Mikolai Jánosné irószerke- 
reskedését átvettem, azt továbbra 
a saját nevem alatt vezetem. Ké
rem a hitelezőit, hogy az esetle
ges követeléseit nálam 8 napon 
belül bejelenteni szíveskedjenek. 
Szarvas, 1928. Február 5. Nagy 
Sándor könyv és papirkereskedő*

— Országos v á s á r o k .  A 
szarvasi februári országos vásár 
folyó hó 17, 18 és 19-én, a 
szeghalmi téli országos vásár pe
dig folyó hó 13-án lesz meg
tartva.

— A szik a föld betegsége és 
ahol szikes a föld, ott eredmeny- 
nyel lehet földgáz után kutatni 
mondotta Pávai Vajna főbánya 
tanácsos, aki a karcagi fúrásokat 
irányítja. Ugyanis a föld mélyé
ben levő gázok a rétegeken át
hatolva termelik a sziket, tehát 
nézete szerint sikeresen lehetne 
az ilyen helyeken ezt a belátha
tatlan hasznothozó világítási és 
gépek hajtására szolgáló ingye
nes erőforrást kihasználni. Jó 
lenne fontolóra venni ezt a dolgot 
különösen a szikes területekkel 
bőven megáldott békésszentandrá- 
si és peresi földtulajdonosoknak.

— Furcsa babona. A közeli 
Tótkomlóson 3 pengő pénzbün
tetésre ítélte a bíró egy fiatal 
gazda-leányt, mert több ház falá
ról—ahol fiatal legények laktak— 
levakarta a vakolatot é6 kendő
jében hazavitte. Tettét azzal indo
kolta, hogy házuknál fonókát 
akartak tartani és igy azok a le
gények, akiknek házáról a vako
latot levakarta egész biztosan 
megjelentek volna a fonókán.

— Mozi hírek. Szombaton 
f. hó 11-én d. u. 5 és este 
8 órai kezdettel Lehár Fe
renc világhírű operettje Her
cegkisasszony kerül bemu
tatásra. Mozinkban hosszú 
szünet után ismét alkalma 
nyílik a közönségnek Harry 
Liedke kivételes tehetségé
ben gyönyörködni, ki ebben 
a filmjében ismét bebizo
nyítja, hogy jelenleg ő a 
legelső mozi bonviván. Va
sárnap, a nagy sikert ara
tott Rinaldó Rinaldí test 
vér filmje Rinaldó a fegy- 
házban kerül bemutatásra, 
mely attrakciók és bravúrok 
valamint izgalmas cselek
mény dolgában jóval felül 
múlja a Rinaldó Rinaldit. 
Előadások d. u. ő és este
8 órakor.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak a jó ismerősöknek, barátainknak és 
rokonainknak, akik felejthetetlen édesanyánk, illetve 
nagymamánk végtisztességén megjelentek és ezáltal is 
igyekeztek mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni, ezúton 
fejezzük ki szivünkből fakadó igaz köszönetünket.

Szarvas, 1928. február hó 8.

Biki Nagy Imre és családja.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak és is
merősöknek, akik felejthetetlen édes

ETUKÁNK
végtisztességén megjelentek és ezáltal igyekeztek eny
híteni mérhetetlen fájdalmunkat, ezúton fejezzük ki igaz 
köszönetünket

Szarvas, 1928. február hó 6.
Szloszjár János és neje nevelő szülei. 
Szloszjár József és neje szülei.



— Csak finoman. A f pénz
ügyminiszter egyik legutób
bi körrendeletében a legszi
gorúbb fegyelmi büntetések, 
sőt elcsapatás terhe alatt til
totta meg az ad&behajtó kö
zegeknek az erőszakos fel
lépést és a durva modort. 
Tehát el lehetünk rá ké
szülve, hogy a végrehajtó ur 
legközelebb: „Édes apukám 
méltóztasséksziveskedni meg
bocsátani, hogy ezt a kis 
párnácskát a kis fejecskéje 
alól el bátorkodom siállitani* 
formájú kis szónoklattal vi
szi el az elviendőket.

— Gyomor-, bél-, éa anyag- 
cserebat egeknél a természetes 

Ferenc József keserüviz az emész- 
tőszerek működését hathatósan 
előmozdítja s igy lehetóvó teszi, 
hogy az egészséges tápláló anya
gok a vérbe kerüljenek. Orvosi 
szakvélemények hangsúlyozzák, 
hogy a Ferenc József víz külö
nösen érelmeszesedésnél igen 
hasznos bélszabályozó szer. Kap
ható gyógyszertárakban, drogéri
ákban és. fűszerüzletekben.

— Felhívás a csabacsüdi 
házhelyhez-jutottakhoz. Értesí
ti a csabacsüdi elöljáróság á 
Csabacsüdön házhelyhez juttatott- 
egyéneket, hogy a település meg
kezdése tárgyában a Faksz egy 
értekezlet tartását rendelte"'él. 
Ezen értekezlet Szarvason az 
Árpád szálló emeleti helyiségében 
1928 évi február 11-én szomba
ton d. e. 9 órakor lesz megtart
va s azon a Faksz kiküldöttje 
is megjelenik. Felhivatnák az ér
dekeltek, hogy az értekezleten 
saját érdekűkben teljes számban 
megjelenni szíveskedjenek. Az 
értekezlet nyilvános,, azon a ház
helyhez nem jutott csabacsüdi 
lakosok is részt vehetnek.

Elöljáróság.
— Helybeli gabona Arak. 

Búza 2970—29 80, árpa 25.
00-25-50, zab 25 00—26 00, 
morzsolt uj tengeri 25 00—25.
00 lucerna 220.00—230 00. 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

9
m

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

9
15 sz.

— Kondoros! piactéren a leg
forgalmasabb helyen bármilyen 
Üzletre alkalmas helyiség azonnal 
kiadó. Érdeklődni Wagner End
rénél Kondoroson. 6

T e h e r a u t ó  
f u v a r v á l l a l a l .  

T e l e f o n  O l .  IV .  15 o .

— Az I. sö kér. 145 ház
szám alatti 1800 Öles beltelken 5 
szoba mellékhelyiségekkel, és 2 
mellék épületben 1-1 szoba 
konyhával, kamrával együttesen 
vagy külön - külön május else
jére haszonbérbe kiadó, érdek
lődni lehet Radvánszky Iván 
Nagykunság utca 58 szám alatti 
Ingatlan irodájában.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— Eljegyzés. Bagi Adám 
kOzs. forgalmi kezelő elje
gyezte Bíró Mariskát Békés- 
szentandráson. Sok szeren
csét kívánunk nekik''!

— A villany. A Salgótarjáni 
Villamossági Rt. végre megegye
zésre jutott a Békésszentandrás 
—Öcsöd v. rt.-vel. Az üzem át
vétele már meg is történt. A tő
keerős új vállalat úgy hisszük, 
reményt nyújt arra, hogy ezután 
egész éjjel . kapjunk világítást. 
Fontos a  különösen télen, a Jó
szággal bibelődö gazdának, vala
mint a sürgős munka elvégzésére 
hajnalbán kelő kisiparosra, re
méljük a legjobbakat!

— Rádió-kiállitás. Az elmúlt 
vasárnap Czitó Sándor körgaz- 
dász a helybeli Iparos Körben 
előadással és tea-esttel egybekö
tött rádió-kiállítást rendezett. Is
mertette a rádió lényegét, a kul
túra fejlődésére való hatását és 

bemutatta a helybeli amatőrök 
rádió-készülékeit. KOzben a- jobb 
számokat hangtölcsérrel leadta a 
jelenlevőknek. A számok kOzül 
legérdekesebb volt Gyarmatliy 
beszéde Szentandráshoz a köz
pontból, melyben örömét fejezte 
ki a rádió-kiállitás megrendezé
sén. — A csekély beléptidijak 
a helyi Levente Egyesület zász
lója alapjára forditatnak. A Műn* 

kés Egylet f. hó 5-én Jandó Pál 
k. jegyző elnöki-.téve! farsangi 
közvacsorát adott, amelyen na
gyon szép és épületes beszédek 
hangzottak el a magyar munkás 
és a nemzeti fejlődés kapcsolatá
ról. A közvacsorán részívett dr. 
Tóth Pál, a kerület szeretett or
szággyűlési képviselője is.

— A Katholikus Kör bálja 

vasárnap is, inint mindig 
nagyon jól sikerült, amely 
sikert a bál megrendezőinek 
köszönhet a kör érdekelt

sége.

— Dal-est. Folyó hó 11 
napján, szombaton este az 
Iparos Dalárda műsorral 
egybekötött közvacsorát ren
dez, amelyre már eddig több, 
mint 200 aláiró jelentkezett. 
A sokat ígérő estén előre
láthatólag képviselőnk is 
meg fog jclenni-

— A Kath. Kör műkedvelő 
gárdája f. hó 20-án, farsang 
másnapján nagyszabású tánc
cal egybekötött estét ad.

Kondoros.

— Kiesett a szánból. Brusz-
nyicki János kondorost fiatalem
ber véletlenül kiesett a gyorsan 
haladó szánból. Súlyos zuzódások- 
kal szállították a kórházba. Dob* 
rotka Pál kőművest súlyos sze
rencsétlenség érte cementfaragás 
közben. Egy lepattanó sziláhk 
ugyan|s a szemébe, fúródott, 
s komoly sérülést okozva orvosi 
kezelése hosszabb időt vesz 
igénybe.

— Az iparos Ifjúság február 
4-én sikerült kabaré-estélyt ren
dezett fi „Remény" mozgó helyi
ségében. A női szereplők közül 
kitünően megálták helyüket Árvái 
Magda, Tóth BOske Ilonka és Irán- 
ke, Zuba Kató, Hoppál Ró/sika, 
mig a férfiak kézül Csernus Jó
zsef, Uhljar Mihály, B a t o S- 
GyOrgy, Mészáros Béla, Szikora 
András, Mrávik Károly és Hro- 
nyec Pál arattak jól megérdemelt 
tapsokat. A rendezésért Csernus 
Jóssef — különösen a két bohó
zat kitűnő betanításáért — min
den dicséretet megérdemel.

— Békéscsaba—Kondorai— 
Szarvas közötti autóbusz ügye- 
F. hó 3-án, pénteken tartották. 
Békéscsabán az érdekeltek bevo
násával a Magyar Államvasutak 
Autóbuszközlekedési Vállalatának, 
képviselői helyszíni tárgyalásukat. 
Értesülésünk szerint a tárgyalá
sok sikerrel kecsegtetnek, úgy
hogy remélni lehet ennek a nagy
fon tosságu közlekedési eszköznek 
mielőbbi beállítását ezen a jelzett 
szakaszon.

Van szerencsém érte
síteni a nagyérdemű 
közönséget, hogy üzle

temet I. kér. Deák Ferehcruccából áthelyeztem (II. 
kér. Szent István király-ucca 300 szám alá özv. 
Holmik Jánosné házába.) A nagyérdemű közönség 
szives pártfogását leérem, kiváló tisztélettel

Emesz Mihály borbély,

E l a d ó  egy Fordson-traktor, egy éves abszolút 
üzembiztos, minden kopástól mentes. Hozzátartozik egy 
Hoffher és Schrantz-féle hármas eke, mely kOnnyedén ket
tesre alakítható. Egyéb tartozékok: villamos világítás, Taco 
golyós szabályzó, szijtárcsa gyári szerszámkészlet, gyári pót- 
kapaszkodó-készlet, petroleumszivattyu, különféle petróleum, 
benzin, olaj-kannák, nagy 250 kgr-os vasho^dó, számtalan 
csavar — pótalkatrész stb. stb. Ara 4200 pengő Közelebbi 
fölvilágositást nyújt Általános Villamossági és Rádió- 
technikai Vállalat.

Luther Arvaház.

©ysna
’iSszvény, esuz

isdiias, szaí-rgatíLB, sznráfl ellen
luxokban bevált a 4J*-

Kriesner-félo Gyógyszertár
Budapest. VIIl/100 Calvm-tér 

j? E P A R Ĵ TO R (Baross-utca sarok)

va 1 GO f il lé r  minden patikában,
n urtetö liTzíítot borkinuk ezivcaen leüli! 

teljesen ingyen a för&kt&r:
Strlegncr



A  R h o d e  I a l a n d  R e d
(Vörös Itlandi) 

és az amerikai

Fehér Leghom
az a két baromfi fajta, amelyek 
óriási tojáshozamukkal és 
csibéik könnyű felnevelésé
vel a i egész világ baromfi
tenyésztőit meghódították.

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

darabonként 80 filléres árban.

Tojáshatcon Fajbaromfiftelep 
K I S S Z É N Á S  

Tulajdonos: Sterbetz József.
Tenyésztojások megrendelhetők és 

átvehetők Szarvason is 
özv. Sterbetz Gábomé házánál.

Céükolt̂ auló

MachánnáL

Értesítés.
Értesítjük mindazokat a 

szarvas-marha tulajdonosokat 
akiket' az állat-biztositás érde
kel aaját jól felfogott érdekük- 
ben A Szarvasi Gazdák és Ipa
rosok Szövetkezeténél, mielőbb 
jelentkezzenek a . hol bővebb 
felvilágosítást nyernek.

7. Az Igazgatóság.

Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI. VAcI-ul 19.

uJszerRezeltl cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettőssoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztítóiéiUleteik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb cséplési e- 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz alkalmaz-

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt vontat
olcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyös feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

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

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

— Olcsó fehér és p i r o s  
Wolftnan burgonya 8 fillér 
kilója Keszlerfi-féle urada
lomban TiszakOrtön.

Eladó ttzv. Csaiztvan OySrgyné

II. kér. 372. sz. háza

Teherautó 
fuvarválla lat 

Telefon 91. IV. 150.

Soproni 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r.í.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
?.

Meghívó.
A Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezete és a Polgári Fogyasztási és 
Értékesítő Szövetkezet 1928. február 12-én d. u. 2 órakor a Polgári Fo

gyasztási1 és Értékesítő Szövetkezet helyiségében tartandó

XXXIII/1. évi rendes közgyűlésére
Tárgysorozat:

1.) Jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése.
2.) Mindkét intézet igazgatósági és felügyelői bizottsági jelentése az 1927-ik üzletévről, a felmentvények

megadása és a tiszta nyereség felosztása.
3.) A két intézet fu»iónálásának végleges kimondása és a megnyitó mérleg megállapítása.
4.) Elnök választása 3 évre. '
5.) 18 igazgatósági tag és 3 póttag azonkívül 6. felügyelő bizottsági tag és 2 póttag választása 3 évre.
6. 25. választmányi tag és 2 póttag választása I évre.
7. Esetleges indítványok.

Szarvas, 1928. évi február 1-én.
Barfos Pál s. k. elnök. 

Borgulya Pál s. k. elnök.

Jegyzet : Az alapszabályok 20-ik §-a értelmében, ha ezen közgyűlésen határozatképes szám ném jönne össze, 
úgy február 19-én ujabb msghivó nélkül tartandó közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes a fenti 
tárgysorozatban felvett tárgyak felett.

A két intézet külön-külön tartott közgyűlés határozata értelmében mindazok a tagok, akik a Polgári Fogyasztási és 
Értékesítő Szövetkezeténél levő részjegyeiket nem egészítették ki, tekintet nélkül részjegyeik számára 1 szavazatot gyakorolhatnak 
Azok pedig akik részjegyeiket a két intézet közgyűlése alapján kiegésaitették, a Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezete alap
szabályai szerint gyakorolhatják szavazati jogaikat. '



A Frecska garage 
és autója vitó műhelyben
Rákóc«i-ucca 178.

1 d rb .
1 és fél tonnás teher Ford autó, 

1 drb. 
3 személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó. 

ÉrteKezés ugyanott.

I ERCO |

ön e legánsa  n OltttzkSdlk,

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen az ~ Š& s&  védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

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

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

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

Telefon J. 331—52.

65 holdas igen szép tanyás
birtok teljesen jókarban levő épü
letekkel igen jutányos áron eladó 
azonnal, érdeklődni a szerkesztő
ségben 111. 119______________ 8

Tusjak János 111 kerület 227 
számú háza eladó, ugyanott trá
gya *s eladó, érdeklődni lehet 
ugyanott____________________ 8

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

-tEladó 111 kerület 115 számú 
ház vagy két szoba mellékhelyi
ségekkel haszonbérbe kiadó

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

(Jj elönyomda nagy válasz- 
tékban, Rácz Albertné Gróf Szé- 
chenyi-u. 79, Brant Károly-féle 
ház 8

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

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

Egy 2 szobás lakás nagy kert
lel, május 1 re kiadó. Bővebbel 
Salgó Szerénnél, I. k. Gróf And- 
rási-utca 106 sz._____________6

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

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

8
Kasnyik Pál maczózugi 219 ■  

gyümölcsöse eladó. Jelentkezni 
lehet IV. 183 sz. 7

ESSEX
Super Six Sedan
lég modernebb

6 hengeres 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

6 sz.

Sürgősen eladó 1. kér. 420 sz. 
ház vagy pedig felerésze. 9

II. kér. Juhász-utca 174 sz.
alatt eladó egy nagy kályha, két 
asztal, egy női gép, egy csizma
kihordó kocsi, egy láda, sátor 
karók, sámfa és kaptafa. Daru- 
váry Jánosnál._________

Egy erős fiút tanulónak felvesz 
D e m c s á k Pál mészáros és 
hentos.____________  7

Kepenyes Györgynek IV. kér. 
157. számú háza eladó._______7

Kiadó 2 szoba, 1 konyha, 1 
kamra. 633 B-öl kertel. Érdek
lődni lehett I. kér. Vajda Péter 
utca 388. sz. alatt Szarvas 7

Bertók Katalin örököseinek 7 
hold föld Csabacsüdön örök áron 
eladó. Érdeklődni lehett II. kér. 
253 és 445 számok alatt._____ 7

IV. kér. 179 számú fél ház el
adó. Érdeklődni ugyanott._____6

Egy fa tengelyű paraszt kocsi. 
eladó. Cím a kiadó hivatalban.

írógép, VII. modellü Adlér, 
alig használt jutányos árban el
adó. Részletfizetésre is. Dr. Emst 
Imre ügyvéd II. (Kossuth Lajos 
ucca) 55 sz.

Szakács Pálnak V-ik kai. kér. 
321 számú tanyája 3 hold földeb 
eladó. Érdeklődni lehett VI kér.. 
Tónisxáláson.________________T

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

Azonnal elfoglalható üzlethe
lyiség kiadó Vitális János keres
kedő háziban. 6

Asztalos szerszám eladó II. kér.. 
Tessedik utca 502.

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

Mezőtúron egy jó forgalmú mé- 
száros és hentes üzlet eladó vagy 
haszonbérbe kiadó. Értekezni le
het Fazekas Ferenc Mezőtúr Kflrth 
ucca 31 szám. Az üzlet azonnal 
átvehető.

2 bútorozott szoba I. kerület 
Kényes-utca 105. szám alatt 
kiadó, 6

Potoczki György kovács Grek 
sza téglagyárral szemben, egy 
jóravaló fiút tanulónak felvesz.

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

I. k. 58 szám alatt 2 szoba 1 
konyha és 1 speiz kiadó. Érdek-

/

Sertés vágást és füstölést
Jutányos á r o n  elvállalok. A vágást 
megrendelhető a  piacon és a  h ázn á l

Veres György hentes
11. kér. 313. Cupráék mellett.

— Bármely budapeeti vagy 
vidéki lap részére hirdetéseket 
fetvMz lapunk szerkesztősége és 
kiadóhivatala 111. kér. 119.

lődni ugyanott. 6 
özv, Dancs Szilárdné II. kér. 

27 szám alatti háza eladó. Érdek
lődni lehet RADVÁNSZKY IVÁN 
II. kér. 58 sz. Hitel és Ingatlan 
irodájában.

II. kér. Liska György né örökö 
leinek 299 számú háza eladó.

111. kér. 83 számú ház eladó.

11 kerület 253 számú ház el
adó, érdeklődni ugyanott , 8 

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

Egy gramafon jutányos áron 
eladó 1. kér. 78. *

II kér. 446 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott. 6 

11. kér. 251 számú ház eladó.
8 Szvák Mihály II. kér. 564 sz. 

fél poriás háza eladó. Érdeklődni 
ugyanott. 6111 kerület 389 számú ház el

adó, érdeklődni ugyanott 8

Kunstár Pál zöldpázsiti háza el
adó. 11 sz.

III. kér. 6 számú ház eladó. 5
— Kettő darabb jókarban lévő 

szobaajtó sürgősen eladó. Megte
kinthető III. kér. Zrinyi-utca 361 
sz. alatt.

Steinfeld Miksa il. kér. loO 
számú háza eladó. Érdeklődni 
ugyanott. 6

Kossuth-tércn 1 üzlet helyiség 
(Legye.>i-féle mészáros és hentes 
üzlet) Február hó 1-től kiadó 6

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
35 N a g y  S á n d o r  könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók.



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

Autó és Traktor 
javítás._____

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
"Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
g épjaviíás.

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!

Újdonság!  13 Rakláron I

Autogén 
heggesztés ?

Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Magosix 6 tai**, Magomobil,
luxusautomobilok,

1 és ÍVs tonnás M A G O S I X és autóbuszok

--- Délmagyarországl kizárólagos képviselete ---

T a u r i l  P n e u m a t i k  Rt. s z eged i  l e r a k a t á n á l
Szeged, Kossuth Lajos sugárut 5. szám.

Telefon 3—80. Sürgönyeim: Paestauril.

Autóalkatrészraktár
' v

Cordatic pneumatik Tauril tömörabroncs.
7

Érett nyü- d  a m ^  Mindenféle déligyü- 
galtndlaí mölcs, narancs, fiige

datolya nagy választékban, valamint cu

korka és csokoládé különlegességek.

Kapható András Mátyás üzletében.

C f ' t ’A G lt 'P C  Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy lakásomat a II. kér. 319 házszám alól, az 1. kér. 204 sz.
l-*fl IvOllCö* aiá helyeztem át, (Farkas gyógyszertárral szemben), ahol 18 éve fennálló szobafestő es mázoló műhelyemet 
újonnan rendeztem be s ezáltal a legmagasabb igényeket is kitudom elégíteni. Készítek a munkaadó óhaja és ízlése szerint úgy 
szobafestő, mint mázoló munkálatokat

gobelin, damaszt, szőnyeg, moare, selyem, batik, hengerezett, festéseket,
valamint különböző plasztikus gipsz dombormű vonalozásokat mnl falszegély. Megérkeztek Németországból

a legújabb es legmodernebb mintalapjain, eredeti színekben és nagyságban.
A munkálatokat magam végzem el lelkiismeretes pontossággal s gy sokkal olcsóbban eszközölhetem, mint bárki más. Egy szoba 
festése 200.000, egy konyha festése 100.000 korosa. Konyhabútor tetszés szerinti színre való kétszeri festése 190.000 korona.

Kérem a n. é. közönséget, szíveskedjen mai áraimról és kész munkáimról meggyőződést szerezni. 

KO Tisztelettel FukSZ szobafestő és mázoló mester.

„CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unka! Elegáns! Tartós! Olcsót

Kaphaíó kizárólag Deutsch Ármin dlvalámházában

Békés-Sa»nr—on. Csak a  talpon látHató védjeggyel va l $dl!
52 sz,



8 S Z A R a A S 1 K O Z L Ö N Y

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divatárutiázában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű és elismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ab lakon dobálfa k i pénzét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR d lva láruházában  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, ak ik  
abemutalott miníákna k meg nem felelő silány 

árul szállítanak. 52

503 „FIAT“ bérautó
megrendelhető

Nofoík Ernő-nél

n. 87- Telefon 75 és79.
11 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 Bük-házban

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

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

14. ' Szives pártfogást kérve 1FJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó t ú r a  
bérautó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)

13

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopoloczky János füszerüzletében és M a k ó  
G y u l á n á l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

7 sz. Belopotocky Mihály

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

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

Értesítés
Kitűnő szénsavdus sződaviz kapható az

„Italmérők Szikvizgyárában“
ahol a legjobb és legújabb rendszerű géppel van a 
szódaviz gyártva. Lakodalmakra és disznótorokra a 
Iegjutányosabb árban megrendelhető.

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

10
Tisztelettel:

Szarvasi Italmérők Szikvizgyára.

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


