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Ma már a tanyák népének életével 
és egészségével számolni kell. . .
Dr. Tóth Pál beszéde a népjóléti tárca költségvetési vitájában.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A múlt héten felszólalt a 
parlamentben a népjóléti 
tárca költségvetésénél dr Tóth 
Pál szarvasi követ is. Miről 
beszélt a mi képviselőnk ? 
Most is arról, amiről máskor 
is hallatni szokta szavát a 
szegényeknek és elesetteknek, 
a betegeknek és szenvedők
nek, a rokkantaknak, hadi
özvegyeknek és árváknak, 
"valamint a tanyák elhagyott 
népének ez a gondviseléstől 
küldött szószólója.

Beszédét azzal kezdte, 
hogy a veszteit háború és a 
trianoni ŝzerencsétlen béke 
által a nyomorúság kénysze
rűsége folytán életrehivott 
népjóléti tárca költségvetését 
nemcsak hogy elfogadja, de 
erre a célra még többhöz is 
hozzájárulna. A hadirokkan
tak, hadiözvegyek és hadi
árvák ellátásáról szólva kép
telenségnek tartja az 1 pen
gős hadirokkantsági és 5 
pengős hadiözvegyi járulé
kokat, feltétlenül bizik benne, 
hogy az ősszel megrende
zendő felülvizsgálatnál a 
népjóléti miniszter véglege
sen és kielégítően rendezi a 
nemzetnek ezt a becsületbeli 
adósságát.

Nem tudja eléggé dicsérni 
va Stefánia Szövetségnek a 
gyermek- és csecsemővéde
lem terén kifejtett áldásos 
tevékenységét, örömmel látja, 
hogy a népjóléti miniszter a 
lehetőséghez képest elég nagy 
összeggel felemelte az évi 
segélyt, saját tapasztalatából 
mondhatja, hogy a Szövet
ség vezetői és védőnői fel
adatuk magaslatán állanak, 
sőt nemcsak egészségügyi, 
hanem á nép között kultu
rális missziót is teljesítenek. 
Azután összehasonlítást tesz 
a Dunántul és az Alföld 
kórházi viszonyairól, fájda
lommal konstatálja, hogy 
ebben a tekintetben még

igen sok kívánnivaló van, a 
szegedi és debreceni kórhá
zakon kívül óriási területen 
alig van modern kórház. 
Békésvármegyében Gyulán 
van ugyan igen jól felszerelt 
közkórház, azonban lehetet
len 100 km-es távolságokról 
életveszélyes állapotban lévő 
betegeket rossz utakon ide 
beszállítani.

A tanyák népének életével 
és egészségével ma már szá
molni kell, mert kint, szerte 
a tanyákon egyre sűrűbb # 
lakosság és itt az emberek 
egyre nehezebb viszonyok 
között élnek, mert távol a 
kulturközpontoktól magukra 
hagyatva, utak nélkül van
nak. Örömmel állapítja meg, 
hogy végre talán a közsé
gek háztartása hozzájuthat 
egy jelentékeny jövedelem- 
többlethez, amennyiben egy 
határozati javaslatát elfogadta 
a t. Ház a közelmúltban, 
mely szerint a községek ház

tartási céljaira a kereseti 
adón kivül egyéb adónemek 
js felhasználhatók, igy talán 
jut majd a nagyobb közsé
geknek kórház építésre is.

A maga részéről a népjó* 
léti minisztérium kötelessé
gének tartja, hogy a társa
dalmi szolidaritás szüksé
gességének érzetét belene
velje az emberekbe, Krisztus 
után kétezer évvel ideje volna 
annak, hogy a pogány gon- 
dolkozásmód’ és érzelemvilág 
egyszer már végleg eltűnjék 
az emberek szivéből.

Nagyhatású, helyeslésektől 
sűrűn megszakított, remekül 
felépített beszédét képvise
lőnk a következő sraVakka! 
fejezte be: „A keresztény
vaUás egy eladdig ismeretien 
érzést, az irgalmasságot és 
a felebaráti szeretetnek is
teni érzéséi ültetgette és ül- 
telgeti ma is az emberek 
szivébe. Mivel ugv látom, 
hogy a népjóléti minisztérium 
ódon falai között ilyen szel
lemben folyik a szamaritá 
nusi munka, köllségve'ését 
bizalommal e 1 f o g a d o m". 
(Élénk éljenzés és taps.)
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Nagy ünnepségek Szarvason.
A Benka-szobor leleplezése, az ág. ev. árvaház és iskola 

felavatása, az öreg és a fiatal diákok nyári ünnepélye.

a piactéren felépült hatalmas 
Luther árvaházat és a vele 
kapcsolatos uj elemi iskolát

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Már több izben megem
lékeztünk arról, hogy a 
Szarvasi öregdiákok Szövet
sége Keviczky Hugó szob
rászművésszel elkészíttette a 
feledhetetlen emlékű Benka 
Gyula mellszobrát. A szobor 
már elkészült és értesülésünk 
szerint jun. 2-án nagysza
bású ünnepség keretében 
fogják leleplezni a főgimná
zium udvarának déli részén, 
amelyet erre a célra külön par
kíroztak. Az öregdiákok Szö
vetségének egyik nagynevű 
vezetője dr. Raffay Sándor 
bányakerületi ág. ev. püs
pök ugyanezen a napon fogja 
az eddigi tervek és megálla
podások szerint — felavatni

A nagy számban Szarvasra 
érkező öregdiákok kívánsá
gára ugyanekkor tartja meg 
a főgimnázium ifjúsága, is 
évente szokásos nyári mulat
ságát, amikorís a z öreg 
és fiatal diákok zászlók alatt 
zeneszó mellett vonulnak ki 
a városon keresztül a mulat
ság színhelyére, az Erszébet- 
ligetbe.

A fényesnek ígérkező ün
nepségről különben lapunk 
legközelebbi számaiban tel
jes részletességgel fogunk hirt 
adni.

Újból régi sírokra 
leltek Szarvason.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Az ev. egyház a régi haran- 

gozói lakást lebontatta, hogy 

helyébe uj épületet emeltessen. 

Az alapozás céljából a műit hé

ten próbaásatások voltak az 

ó-templom megetti területen, az 

ev. lelkéázi lak szomszédságában. 

Ezen alkalommal mintegy 120 

cm. mélységben a napszámosok 

emberi csontvázakra s edényekre 

íjkadlak. Piliszki János ev. ig. 

tanító tudómást .szerezvén a le

letről, eléggé nem dicsérhető fi

gyelemmel értesítette ami Szarva

son iMzfi régészeti kutatónkat a 

leletről s ajánlotta a hely meg

tekintését. Mire azonban az illető 

szakember a helyszínére ért, a 

kiásott gödör kornyékén C6upán 

néhány széthányt embercsonttöre- 

déket talált, mig két koponyát s 

két edényt a főgimnáziumhoz 

szolgáltattak be az ásatást vég

zők. Valószínű, hogy a jelen 

esetben a törpk hódoltság idejé

ből származó sírokról van szó, 

de az sem lehetetlen, hogy a 

Kőrös környéken oly gyakori 

honfoglaláskori sírokra akadtak a 

napszámosok. Sőt, ami különö

sen becses volna, ujabb kőkor 

települőinek telrmei is előkerül

hetnek e helyről. Az ó-templom 

helyén állóit óriási méretű Szarvas

halom. ugyanis, mint geográfiai 

fixpont már a csiszolt-kőkorban 

is nagyon jelentős hely lehetett s 

kornyéke még mindig rejthet ma

gában olyan emlékeket, melyek 

művelődéstörténeti Szempontból 

országos jelentőségűek lehetnek.

Itt említjük meg, h&gy a róm. 

kath. uj iskola pincéjének áfásai

kor milyen rendkivt)! érdekes sí

rokra bukkantak. A sirok mind

egyikében roppant erős fakopor

sókban Emelhettek el válamikor 

a halottakat, mivel az rengeteg 

ideig fellen'állt a ránehezedő 

óriási sulyu földréteg nyomásá

nak és amikor teljesen szélpor

ladt a fakoporsó egy külön sir- 

üreg keletkezett, amely mintha 

egyenesen erre a cé<ra készült 

volna iey, olyan benyomást tett 

a szemlélőre. Sajnos a leletek



legnagyobb részét a tudatlan 
munkások itt is széjjelszórták, 
pedig a tudomány és Szarvas 
története/ számára bizonyára nem 
lett volna érdektelen, ha idejében 
hozzáértő régész és antropológus 
vizsgálja meg a leleteket. Remél
jük, hogy adandó alkalommal a 
közönség értesíti szerkesztősé- 
günket̂  hogy módunkban legyen 
szakembert felkérni a vizsgálatra.

Betöréses-lopás 
Krebsz kertésznél.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Vakmerő betörés történt 
f. hó 6-án, vasárnap este 
Krebsz Zoltánnak, az ismert 
jóhirntvü kertésznek a bé
késszentandrási ut melletti 
telepén lévő lakóházában. A 
kertész és felesége bent vol
tak a városban a moziban 
és amidőn este 11 óra felé 
haza értek, a legnagyobb 
megdöbbenéssel tapasztalták, 
hogy az egész lakás fel van 
forgatva és hogy a bezárt 
szekrényeket is feltörték. 
Nyomban utána néztek, hogy 
mi hiányzik és ekkor kide
rült, hogy értékes arany és 
ezüslnemüjöket — mintegy 
500 - 600 pengő értékben — 
szedtek össze az enyveske7ü 
vendégek, de — ami szinte 
érthetetlen — az arany- 
nemüek közvetlen közelében 
lévő több mint 500 pengő 
készpénzt érintetlenül ott 
hagyták. Ugylátszik a betö
rők a készpénz iránt vala
milyen ellenszenvvel viseltet
tek mert egy másik szem
beötlő helyen lévő kisebb 
összegű készpénzt ugyancsak 
ott hagytak.

A betörők valószínűleg az 
ablakon keresztül jutottak be 
Krebszék lakásába és miután 
tudták, hogy a tulajdonosok 
nincsenek otthon, nyugodtan 
dolgozhattak. Az eddig még 
ismeretlen tettesek kinyomo
zására csendőrségiink és 
rendőrségünk erélyes intéz
kedéseket tett. ’

Üzenet a Faksznak 
a z ö l d p á z s i t i  

deklin gból.
’ (A Közlöny eredeti tudósítása.)

Szarvason a Zöldpázsit épen 
nem Eidorádót jelent. A község 
külső területén fekvő eme béka
zenés, vizenyős, ínséges telkeken 
nagyszerű r otthona van a tüdő- 
vésznek. A község nagylelkűsége 
jelölte ki ezt a közegészségügyi 
szempontból is hatodrangú te
rületet a boldog tisztviselők, ha
dirokkantak számára; házépítés 

topn szeretünk Szarvas

nak erotikus' perifériáim sétálni. 
Jgy fes&tt utunkba a Zöldpázsit 
is. És a .kép. amit ott láttunk, a 
festő ecsetjére való. A véres idők 
ijesztő kísértene gyanánt valósá
gos „dekung*’ötlött szemünkbe 
egy fordulónál. Vasúti ládának 
deszkáiból összetákolt, hamisí
tatlan harctéri delcung, melynek 
tetejét tisztán csak kátránypapi- 
ros alkotja. Ebben a hihetetlen
ül primitiv deszkaodoba csupán 
egy ágyat, egy szekrényt és két 
széket lehetett belepréselni s a 
palotának nem nevezhető kis 
üregben egy hadi-iokkant él a fe
leségével. Valóságos hadirokkant 
mert hisz a világháborúban tü
dejét lőtték át, vállát bajonet- 
szurás érte, fején hatalmas vá* 
gás nyoma, karját pedig gránát? 
szilánk roncsolta. Dorgáló han
gon vontuk kérdőre a rokkant 
hősi, hogy miért nem építtet be
csületes lakást magának a Faksz 
jóvoltából, ahonnét kölcsönt ve
hetne s kapna ilyen célra ? A ne
héz napokat látott hadirokkant 
keserű mosollyal, lemondólag le
gyintett kezével: „Ugyan kérem! 
Nekem mondja? Hát nejn tudja 
az ur hogy a Faksztól gyermek
telen házaspár legfeljebb négy
száz pengő kölcsönt kaphat s 
ezért köteleznie kell magát, hogy 
téglaalapu épületet emeltet, pad
lózott szobával, kamrával, klo- 
zettal stb. ami legalább is 4000 
pengőbe kerül ?- Ezért aztán úgy 
gondoltam, hogyha a harctéren 
jó volt a dekung, hát talán meg
teszi lakásnak a szarvasi Zöld
pázsiton is ? Nem ártana, ha a 
Fakszot egy kicsit gondolkodóba 
ejtené ez a szarvasi dekung-lakás 
és égy keveset eltűnődne azon 
is mikép lehetne a házhelyen 
házat is építeni. Mindenesetre 
érdemesnek tartjuk ezt a desz
kabarlangot lefotografálni s a 
megnagyobbított fényképet a 
Faksz igazgatósága előszobája 
falának díszítésére felajánlani, 
hogy hirdesse az utókornak is s 
Faksz nagyszerű családi otthon- 
biztositó akcióját széles e vi
lágon.

Hőseink 
emlékünnepe.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A minden évben május 
utolsó vásárnapján megtar
tandó hősök emlékünnepe 
az idén az utolsó előtti má
jusi vasárnapon lesz meg
tartva, mivel az utolsó va
sárnapra esik Pünkösd ün
nepe. Biki Nagy Imre h. fő
jegyző f. hó 8-án délután 
értekezletre hivta össze a 
különböző testületek és egye
sületek vezetőit, hogy meg
állapodjanak a kegyeletes 
ünnepély programmjára vo

natkozólag. A megállapodás 
értelmében az impozánsnak 
ígérkező ünnepség a követ
kező számokból fog állani: 
Ünnepélyes istentisztelet az 
összes felekezetek templo
maiban, mely után az ün
neplő közönség a hősi szo
borhoz vonul, ahol 1) a Dal
kar éneke, 2) egy tanítónő-, 
képző intézeti növendék sza
valata, 8) Bartos Pál ünnepi 
szónoklata, 4) tanitónőképző 
intézet énekkara, 5) Bankó 
Sándor levente s. ok t a t ó  
szavalja Gyula diák „Anyáin, 
én elmegyek!“ cimö költe
ményét, 6) a Dalkar éneke, 
mélynek tartama alatt a kis 
elemista lányok virágot szór
nak a szoborra, 7) testületek 
és magánosok elhelyezik ko
szorúikat és végiül a Dal kar 
éneke fejezi be a szép* ha
zafias ünnepélyt.

Füstkarikák.
Egy ,,másik“ szarvasi lap ve- 

zetőhelyen foglalkozik többek kö
zölt „egyik" szarvasi lapnak a 
választások előtti és utáni ma
gatartásával Ez a „másik" szarvasi 
laptól jövő kis naiv müfelhábo- 
ródás vájjon kinek szólhat ? Csak 
épen, hogy nem mondta ki a 
kis hamis, amint szokás „Nem 
akarok ujjal rámutatni", mert azt 
bizonyára tudja még a „másik" 
szarvasi lap is hogy kedves-köz
ségünkben rajtuk és a Közlö
nyön kívül más újság nem igen 
jelenik meg. Hát kedves,.másik"! 
Mi nem nagyon szégyeljük, hogy 
a választás alatt a mostani kép
viselőt támogattuk, tettük ezt in
gyen akkor is, amikor valószí
nűleg takaros kis summát kap
tunk volna azért, ha mi is „házi 
tolvaj" és egyéb ilyen díszítő 
jelzővel ruháztuk volna fel azt, 
akiről pár hónap múlva a „má
sik" helyi sajtó-orgánum már 4 
hasábos interjúban a legalázato
sabban elismerte, hogy mégis 
valamivel többet ér, mint az ál
taluk favorizált kitűnő politikai 
tehetség. Még csak annyit, hogy 
épen elveink fentartását bizonyí
tottuk azzal, hogy nem mint sa
ját cikkünket, hanem, mint nyílt
téri közleményt adtuk le az em
lített kisgazda-nyilatkozatot, ' itt 
újból hangsúlyozva, hogy ezt is 
ingyen. Már mi ezt igy szoktuk 
és elvhüségre való kitanitást még 
egy ilyen közismerten elvű és 
önzetlen „másik"-tól sem foga
dunk el, úgyszintén — bár éve
kig soha semmiféle formában 
nem törődtünk és nem foglal
koztunk a „másik" lappal — 
nem fogjuk hagyni a jövőben 
sem magunkat hivatásos kis izet- 
lenkedők nyilacskáihak céltáblá
jául odaengedni, dilettantizmu

sunk szomorú lesajn̂  ^ ŝ an !s 
elég keményeknek érez. zük 
magunkat ahhoz, hogy ’ a *s 
epés; nyilvesszőcskék visék 
tanhassanak a kis hamis, ijáv.

H Í R E  k .
. — Esküvő.. Kelen József a 

Kőrös—Tisza—Marós ármente- 
sitő társulat szarvasi szakaszának 
folyammérnöke f. hó 5-én reggel 
8 órakor vezette oltárhoz a 
szarvasi róm. kath. templomban 
Ats Nagy Ferenc ny. járásbirósági 
elnök bájos leányát, Sárikát. Az 
esküvő után az uj pár nyomban 
az állomáshoz hajtatott és hosz- 
szabb külföldi nászúira indult.

— Egy volt szarvasi tanár 
ünneplése; Páratlanul szép és 
megható ünneplésben volt része 
a tótkomlósiak őw lelkipásztorá
nak, Gajdács Pálnak — aki a 
70-es - években Szarvason mint 
főgimnáziumi tanár működött — 
több mint fél évszázadot meg
haladó lelkipásztori működése al
kalmából. A Luther Társaság 
díszoklevelét Kovács Sándor theo- 
lógiai tanár nyújtotta át neki, a 
lelkészegyesület nevében Kovács 
Andor esperes, a tótkomlósi hí
vek nevében Jeszenszky János 
lelkészemig a szarvasi és békés
csabai főgimnáziumok képvisele
tében Rell Lajos igazgató üdvö
zölte az ünnepeltet.

— Hadiözvegy temetése. A
becsület mezején hősi halált halt 
egyik polgártársunknak, Antal Já
nosnak özvegye kedden hosszas 
szenvedés után 40 éves korában 
elhunyt. Özvegy Antal Jánosné 
sehogyan sem tudott beletörődni 
szeretett férje elvesztésébe, a 
nagy bánatba belebetegedett és 
most hosszas szenvedés után kö
vette férjét a hí Iáiba. Temetése
— amelyen a Hadröa intéző
bizottsága zászló alatt vonult ki
— óriást részvét mellett ment 
végbe f. hó 3-án délelőtt.

— Járásköri gyűlés. Ma dél
előtt tartotta a Békésmegyei Ál
talános Tanító Egyesület szarvasi 
járásköre az ipariskola rajztermé
ben gyűlését, amelynek tárgy
sorozatán szerepelt özv. Fértig 
Alajosné ,1. osztályos beszéd és 
éitelemgyakorlat* és Lászfóffy 
Rózsa óvónő „óvodai foglalko
zásokéról szóló előadásával. A 
Bukovinszky Emil kondorosi ta
nító elnöklésével megtartott gyű
lésről lapzárta ' miatt részletesen 
jövő számunkban referálunk. -

— Körgátjaink felülvizsgá
lata. A szarvasi és békésszent-, 
andrási árvízvédelmi berendezé
seket — különösen a körgátakat
— a múlt héten az alispán ren* 
deletére felülvizsgálta egy bizott
ság, amelynek tagjai voltak dr. 
Pánczél József vármegyei II



hogy tavaly, mikor Hollywoodban járt, jó-ta* 
pasztalatokat szerzett a női szépség ápolásának 
terén is. Megirta akkor, hogy. „egy női s lar 
Amerikában, am ikor ágyban (eksžik, úgy fesi 
mini egy marnia, A Iába; karja be van ias- 
Uzva, kezén uazelinos kesztyű, fésűéi sárga 
krém föltárja, arcát befödi a gyógysár . . .u 
A fáslit, vazelinos kesztyűt, sárgá krérrfet már ná-. 
lünk is minden nő ismerté, de hogy mi az a 
^gyógysár44,, — azt még cpak kevesen tudták. 
Elérkezett azonban már Hozzánk is s jól teszik 
hölgyeink, ha naponta 16-^20 percet szentelnek 
arcúit ápolásának s kemolitozzák magukat! 
Mert ez a^ Amerikában közismert gyógysár — . nem 
jnás, mint — a Kemolite, A

'vx-y*/: ;

lét
pl\Vj

■1 : A;,; 1
oly természetadta kiváló hatású bőrápolószer, mely 
kivonja a i  pórusokban felgyülemlett 1 tiszt átlan sá- 
g9kat, elősegíti ; a bőr1 legfontosabb feladatát ’rr— 
annak normális légzését; növeli a bőr szöveteinek 

f HKtivitását; a benne levő véredénye^et fokozot
t a d  munkára serkenti s ezáltal megerősíti s jüdéJi. tartja* Eltünteti aí kidiésokeí^jyÖrösiJoltokat^ 
pörsenéseket, bőr hám lások ftt. A bőr zsiros-lényességét megsV.Üiiteti, a z&irof mit estnek et (kiszo- 

' riija. ftÜnd$zöresr'ha)szlnálat melleit a kezdődő ráncokat 1 kisirnjtja .,yis^zat*dj[at a hírnek éreSeti 
litttal.os íldof^gét. CsQdálaíös hadása m ár v egyszeri a lka tm ará^a  u/án ísf íópasziálháto í. 

. Próbacs^n ' '* -m*--*  ̂ ■ < - *
é? knzmei 
podtabÖlye«í ‘i
- — • iX-f pOsta^ÓK 1$«,; f

főjegyző és Safáry László kir. fő
mérnök A felülvizsgálaton min
dent rendben találtak.

. — A franciák nagy gyárat 
akartak alapítani Szarvason.
Nemrégiben Szarvason járt egy 
hatalmas lyoni selyemfonál és 
szövőgyár főmérnöke. A főmér
nök tolmács segítségével (a tol
mács dr. Faragó Mór orvos fia 
voit) tárgyalásokat. folytatott a 
község elöljáróságával a vasúti 
állomás előtt lévő nagy üres tel
ken létesítendő hatalmas szövő
gyár felállításának lehetőségéről, 
azután " Csabacsüdreis -. kiment 
autón dr. Tóth Pál képviselő és 
a čsabacstldi főjegyző kíséretében, 
hogy amennyiben' a Szarvás- 

>é! folytatott tárgyalások nem ve-,

'žćln^nek eredményié 4f‘' 'tóéííég 
ott állítanák fel a gyárát.' A meg

beszéléseit után a , mérnök VÍMÉ&-
jita^ótí Franciaországba, liögy: 
megbízóinak referáljon. A gyár 
konkrét és részletes ajánlatát: 
most hagy érdeklődéssel várja a 
két község elöljárósága.' '

: — MUvészest az Árpádban.
A szai vasi intelligenciának nem 
mindennapi 1 műélvezetben volt 
fé ẑe az elmúlt kedden este az 
Árpád-szálló dísztermében. Há
rom fővárosi, vérbeli színművész, 
Buday Ilonka, Buday Sándor és 
Fehér Tivadar kiváló költők, mo
dern színműírók alkotásainak leg
javából olyan gazdag és tartal
mas műsort állítottak egybe,- 
mely nívó tekintetében elsőrangú 
vőlt. Minden számot áthatotta a 
teljesen kiforrott művészet lebilin
cselő varázsa, úgy, hogy a kö
zönség a legteljesebb elismeréssel 
s kitörő tetszéssel honorálta a 
komoly és tehetséges művészeket. 
Az irredenta számok egyenesen 
lélekbemarkolók voltak. Ilyen 
művészeket bármikor szívesen, 
szeretettel látunk máskor is.

— Értesítem mindazon mén- 
lég és mérőeszköz tulajdonosokat, 
akik mérlegeiket bármi ok miatt 
a most elmúlt időszakos hitelesí
tés alatt néni hitelesítették meg, 
ha f. hó 20-ig nálam jelentkez
nek, mérlegeiket meghitelesitem.

Petrásovits Gyula.

— Gyógyszerészek gyűlése. 
A napokban tartották Békéscabán 
a békésmegyei gyógyszerészek 
rendes közgyűlésüket, amelyen 
főleg szakmabeli ügyeket tárgyal
ták'. A tisztujitáson válaszmányi 
tagoknak megválasztották Teffert 
Károly szarvasi és Petri Zoltán 
öcsttdi .gyógyszerészeket is.

— Tizszázalék lesz a legma
gasabb törvényes kamat Búd
János pénzügyminiszter törvény* 
tervezetet készített a szedhető leg
magasabb kamatról, amelyet 10%' 
bán óhajt megállapítani, illetve 
megszavaztatni a partamenttel.

— A vagyonváltság búza 
árát május hóra 32 pengőben ál
lapították meg.

— A Stefánia Szövetség 
május hó 5-én tartott közgyűlé
séről szóló részletes referádánkat 
helyszűke miatt lapunk jövő szá
mában közöljük.

— Szarvasi diákok' 50 éves 
találkozója. A szarvasi főgim
názium 1878rban érettségizett volt 
növendékei f. évi junius hó 22-én 
találkozóra jönnek össze Szarva
son. A találkozót a szintén ekkor 
érettségizett dr. Haviár Gyula kir. 
közjegyző készíti elő. Dr. jedlicska 
Béla, a szegedi kerületi kir. köz
jegyzői kamara elnöke a talál
kozóra összejövő iskolatársak 
egyike tervbe vette, hogy ugyan
ekkor tartják meg a szegedi kir. 
közjegyzői kamara évente szoká
sos vándorgyólését is Szarvason.

— Az 0. F. B. kiküldött bi- 
rájának tárgyalásai. Dr. Man- 
dola Elemér kir, törvényszéki bíró
— az O. F. B. kiküldött tárgya
ló bírája — a napokban Szarvas
ra érkezett és a Schwartz Gyula és 
Schcwartz Ignácné-féle csabacsü- 
di,a Wolf Gyula és Józsa Ida-féle 
sz a r v a s i megváltást-szenvedők 
ügyében a csabacsűdi, békés- 
szentandrási és szarvasi község
házákon tárgyalásokat folytat a 
földhözjutottak és a megváltást- 
szenvedők megbizottaival a földek 
megváltási árának megállapítá
sa'tárgyában, azonkívül a csaba- 
csüdi földhözjutpttak'utnyitás irán
ti kérelmét is tárgyalja.

— A fejlődésben vissza ma
radt sertések szervezetének fejlesz
tésére megbecsülhetetlen szolgála
tot tesz a M. Kir. F. Miniszter ál
tal engedélyezel „Iszapolt kréta
por" kapható minden üzletben.

— Fáklyás zene Raffay püs
pök tiszteletére. Lapunk' más 
helyén megemlékeztünk már ar
ról hogy az ifjúság Benka Gyu-

ia szobrának leleplezésével kap- : 
csolatban nagyszabású ünnepsé
geket rendez, junius hó 1-én 
este 4 nagyszámban érkező vi
déki vendékek és különösen pe-< 
dig dr. Raffay Sándor püspök — 
az ünnepi szónok — tiszteletére 
fáklyás estélyt rendez a főgimná
zium ifjúsága. Itt említjük meg,: 
hogy diákjaink kérik a közönség 
szeretetteljes támogatását az ün
nepély rendezése és az elszállá
solás stb. tekintetében.

- Csak-Turul 6:1 (2:1).
Vasárnap délután találkozott a 
Turul a bajnokcsapattal arány
lag kevés számú közönség jelen
létében. Az első félidőben a Tu
rul még egyenrangú ellenfele 
volt a Csaknak és úgy látszott 
hogy eldöntetlen vagy legalább 
kis gólarányu győzelmet tud el
könyvelni a bajnokcsapat, azon
ban a saját maga általi diktált 
öldöklő iram a második félidőre 
már kifullasztotta az anélkül is 
kevesebb rutinnal és tréninggel 
rendelkező Turult, aminek ered
ménye volt azután a nagyobb 
arányú vereség. Vezér II. pár
tatlanul bíráskodott.

— Iparengedélyt nyertek a 
szarvasi járásban. Rofrics Kál
mán cukrász, Glózik János csiz
madia, Vitális György kovács, 
Gaál István géplakatos, Sutyinszki 
Márton cipész,. Szarvasi Gazdák 
és Iparotok Szövetkezete és Me- 
lis János korcsma, Steinfeld Mik
sa szatócs, Simkó Gyula és Feu- 
ermann Lajos zsákáru, ifj. Za- 
horecz Páloé burge-nya gyü
mölcs, Zahorecz Jánosné burgo
nya gyümölcs, özv. Skorka Já
nosné, özv. Mucha Györgyné 
baromfi és tojás, Gazsó János 
kenyér, liszt és korpa kereske
dők, Godó Gyula, Csemezi Jó- 
zsefné szatócs. Öcsödön: Dezső

Benedek - mészáros; és hentes,. 
Dezső.. Sándor, ,gazd, gépkeresk. 
Kondoroson:, Kasnyik;: Bál..mér

> szára* és hfntes, Vince, Lajo»
■ kifőzés, Vinccf ; J-ajos kávémét és.

— ‘ Iparengedélyről lemond
tak a szarvasij á r á s b a n .
Szarvason: Weisz Jenő gabona 
és termény bizományos, Gyurica 
Mihályné korcsma, Tóth György 
csizmadia, özv. Gaál Feténcné 
;gépész és kovács, Horváth Imre 
: szatócs. Kondoroson: Nagy Sán- 
dorné baromfi és tojás, Balla 
Julianna; főzelék és gyümölcs, 
Braun József szarvasmarha és 
sertés, özv. Makó Elekné papír 
és bazár, - Tímár Gergelyné fű
szer és festék .keresk. Rajki Já
nos kovács-, Valach Imre szíj
gyártó Miloszrdni Pál szücs; 
Öcsödön: Barcsik Mihály bá
dogos.

, «

— A sportegyesületek figyel
mébe. a Levente Egyesület 
parancsnoksága figyelmezteti a 
labdarugó-sporttal f og l a l k o z ó  
egyesületeket, hogy a pályáján a 
mérkőzéseket csak abban az eset
ben fogja megengedni, ha a 
mérkőzés előtt 3 nappal a rende
ző egyesület írásban kéri az enge
délyt a parncsnokságtól, a leven
te főoktátó úrhoz címezve. A 
rendező, egyesület a megbízott 
leventéoktatonak azonnal * mérkő
zés után tartozik elszámölní mert 
elleneséiben a pályára többé nem 
léphet. A helybeli levente oktatók 
a pályán belé]ptídijat nem fizet
nek. ' "

— Figyeljen Idei Ha serté
sek és baromfiak részére isza
polt krétaport kér az üzletben, 
jól nézze meg -rajta yan-e a do
boz oldalán Stetání Qy. aláírása 
és a másik oldalán m. kir. F. M. 
engedély számot.mert, csak en
nek jóságáért válaliok felelős

séget.



— Volt 16-os huszárok! 
A bajtársias kegyelet szob
rot állít fel Debrecenben a 
világháborúban hési halált 
halt huszároknak. A volt 
16-os huszárezred tisztikará
nak és legénységének kegye- 
letes áldozatkészsége adja 
össze a szoborra szükséges 
összeget. A békésmegyei ille
tőségű volt 16-os huszár 
bajtársakat vitéz Tóth Imre 
mezőberényí (városháza) la
kos arra kéri, hogy lakóhe
lyüket pontos címmel vele 
sürgősen közöljék egy leve
lező lapon, hogyminden 
mozzanatról idejében tud
janak.

— Tekintélyes mellékkere
setet érhetnek el köztisztvi
selők, nyugdíjasok és hason
lók, nemes ügyben való köz
reműködéssel Ajánlatokat 
.Becsületes munka- jeligére 
a szerkesztőségbe kérünk.

— Adófizetés iránti megln- 
tés. A községi elöljáróság 
felhívja az adóhátralékos la
kosokat, hogy adófizetési kö
telezettségüknek 8 napon be
lül annál is inkább tegyenek 
eleget, mivel ellenkező eset
ben — a felsőbbség szigorú 
utasítására — a hátrálékos 
összegeket a legnagyobb szi
gorral végrehajtás utján hajt
ják be.

— Méhészeink figyelmébe! 
A szarvasi méhészkör f. hó 
13-án délután 2 órakor a 
polgári iskolában havi elő
adó gyűlést rendez, melyre - 
a tagokat ezúton hívja meg. 
Tárgy: a belügyminisztérium 
rendelete a mézelő fák vé
delméről, bzarvas község 
ujabb fásításának hibás volta.

— A Szarvasi Dalkar f  hó 
28-án Pü n k ö s d  hétfőjén 
hangversennyel egybekötött 
táncmulatságot rendez. Je
gyek jánovszki György taní
tónál már kaphatók.

— Ezután gőzfürdő szom
baton és vasárnap lesz. Hit 
főn nem lesz gő/, ; de a közös 
medencében hétfőn is lesz tiszta 
friss meleg viz.

— Felhívás a hadirokkan
takhoz és hadiözvegyekhez. 
A hadröa elnöksége felhívja az 
összes szarvasi hadirokkantakat 
és hadiözvegyeket az egyesületbe 
való mielőbbi — de legkésőbb 
julius l-'g való belépésre annál 
is inkább, miután ingyeges jogi 
védelemben, eikölcsi és anyagi 
támogatásban, szeretetadomáoyok 
bán stb. az alapszabályok értel
mében csupán a tagok részesi - 
hetők. Jelentkezni lehet a Gyöii- 
féle dohánytőzsdében

— Az Eisö Keresztény Biz
tositó intézet Rt. Békéscsabán hi
vatalát május hó elsejétől S<ent • 
István-tér 9. s/. alá helyezte át. | 
Forduljon bizalommal a helyi j 
képviselőhöz Privler Pál tanítóhoz. I

— Diákjaink a békési közép
iskolai tornaversenyen. F. hó. 
13-án rendezik a béké6megyei 
középiskolák ez évi intézetközi 
tornaversenyüket. A szarvasi fő
gimnázium csapata is részlvesz a 
versenyeken és minden reményünk 
meg van hozzá, hagy a sportban 
mindenkor az elsők között szerep
lő diákjaink most is egypár érté
kes győzelemmel térhetnek haza 
pátriájukba.

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

— A kunszentmértoni or
szágos vásárt f. hó 20-án tart
ják meg,

— A szódavizgyártás va
sárnapi munkaszünetét a ke
reskedelemügyi mi n i sz t er  
73109/928 sz. rendeletével 
május 1-től szeptember 9-ig 
felfüggesztette. Ezen időn 
belül úgy a szódavíz gyár
tása, mint házhoz szállítása 
vasárnapokon és Szent Ist
ván napján is egész napon 
át végezhető.

— A szarvasi gyógyszeré
szek hitelbeszüntetése. Alulírott 
gyógyszertártulajdonosok a nagy
közönség síives tudomására hoz
zuk, hogy kénytelenek vagyunk a 
gyógyszerek hitelre való kiadását 
megszüntetni, illetve módját meg- 
valtoztatni. A nehéz gazdasági 
viszonyok és ama körülmény, 
hogy a nagykereskedőktől vásá
rolt gyógyszereket kénytelenek 
vagyunk készpénzzel fizetni, kény
szerít bennünket erre az elhatá
rozásunkra. Olyan egyéneknek, 
kiknek eddig kontójuk nem volt, 
hilelt egyáltalán nem adunk. 
Azon éves fizetőink kik a múlt 
évi tartozásukat február havában 
kifizették, ujabb hitelt csak ab
ban az esetben kaphatnak, ha 
tartozásukat minden naptári ne
gyedév első napján kiegyenlítik. 
Azon vevőinket pedig, akik múlt 
évi tartozásukat még ezideig sem 
fúették ki, nyomatékosan felhív
juk, hogy azt nyolc napon belől 
rendezzék, különben kényszerítve 
vagyunk követeléseinket bírói 
utón behajtani. — Farkas A. Já
nos, Géczy Dezső, Szemző Imre 
dr., Somogyi Lajos. Teffert Ká
roly szarvasi gyógyszertártulaj
donosok. 19

— Helybeli gabonaárak: 

Búza 32 50—32 60, árpa 29. 
00-29 50, zab 30 00—3100. 
morzsolt tengeri 2800--28. 
50, lucerna 200 00 - 220 00 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

A Maczóban 375 fg gyümölcsös 
és egy kerékpár cl3dó. Édeklődni
III. kér. 404 sz. Felkér Józsefnél.

— Meghívó I Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 
feltételek mellett a keleti pályaud
var érkezési oldalával szemben 
levő Grand Hotel PARK nagy 
szálloda Budapest, Vili. Baross- 
tér 10. sz., mert 20% engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, lO'/o en
gedményt kap olcsó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 
pengőt megtakarít autótaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magát I Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

— Újból megnyílik a Singer 
fióküzlet Szarvason, Kossuth-tér 
47, az uj róm. kath. isk. épük
ében május hóban amikor Singer 
varrógépek, Singer varrógép 
alkatrészek, Singer-tQ, Singer 
olaj stb. a rég bevált jó minő
ségben rendkívül kedvező fize

tési feltételek mellett ismét kap
hatók lesznek városunkban. Ez
által egy régóta érzett hiány fog 
megszűnni és dicséret illeti a 
Singer varrógép részvénytársasá
got, hogy fáradságot és pénzál
dozatot nem kímélve ezen uj 
fióküzlet felállításával közönsé
günk nélkülözhetetlen érdekeinek 
szemelőlt tartásával egyben vá
rosunk iparának fejlesztésében is 
tevékenyen kiveszi részét.

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

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál.

— Akármilyen kemény, akár 
milyen vörös, repedt, kérges és a 
lószerszám vagy lábbeli a Bodo- 
Iin egyszeri használala után puha 
és fekete lesz. Kapható, Veszter, 
Podani, Bárány, ifj. Kovácsik és 
Medvegy Györgvné üzletekben

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

— Két utcai szobá
ból mellékhelyiségekből álló 
világos szép lakás május 1-re 
kiadó 1. kér. 131 szám alatt. 
Ugyanott egy kitfinö három
lámpás r á d i ó  k é s z t l "  
l é k  e l a d ó .  20

— Gyomor- és hasbántalmak,
izgékonyság, migrén, kime
rültség, már nagyon is két
ségbeejtő esetekben megszűn
tek azáltal, hogy a beteg na
ponkint reggel éhgyomorra 
megivott egy pohár termé
szetes „Ferenc József" kese- 
rüvizet. Kapható gyógyszer- 
tárakban, drogériákban és 
fűszerüzletekben.

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál.

— Mozi. Szombaton egy igen 
kivételes film esemény .Máglya 
és élet“ kerül bemutatásra Con- 
rad Veidt és John Barrymore 
művészi alakításával.' Vasárnap 
„Mata Hari“ kerül bemutatásra. 
Ez a film egy hindu táncosnőnek 
tragédiáját tárja elénk, mely való
sággal történelmi tényből meríti 
alapját.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— Ezüst lakodalom. Pc/>féth 
Lajos és neje Perczel Vilma a 
múlt hó 25-én ünnepelték házas
ságuk 25-éves évfordulóját, vala-

' mint vasutas szolgálatának 32-ik, 
amelyből községünkben 17-ik 
évét tölti Az ünnepelteke számo
séin keresték fel jókivánataikkal 
barátai és tisztelői kőiéből.

— Képviselő látogatás. Dr,
Zeőke Antal a gyomai kerület 
országgyűlési képviselője e hó 5- 
én községünkbe érkezett s ez al
kalommal látogatást tett az ösz- 
szes egyesületekben.

— Adomány. Volentik Zoltán- 
né szül. Glózik Erzsébet jelenleg 
szarvasi lakos, ritka szép tanuje- 
lét adta egyházához való ragasz
kodásának. A kondorosi ág. hitv. 
egyháznak egy díszes és értékes 
oltár és szószék térítőt ajándéko
zott.

Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
a szőlő betegségei ellen a

Vlnollal kevert bordói lé. Hét év tapasztalatai bizonyítják, 
hogy feltétlenül hatásos és használata 50 u/o-os 

megtakarítást jelent.

Kérfen ismertetést!
Kapható 5, 10, 25, 50 és 100 literes ballonokban.

Forgalomba hozza: Nemzeti Közgazdasági R.-T. Budapest, 
Bizományi lerakata Mcdvegy Béla fűszer-, festék és ve

gyes kereskedése. (Luther Árvaház épület.



— Kaszinói gyfilés. Az úri 
kaszinó e hó 6-án tartotta meg 
meg rendes évi közgyűlését erdő
tarcsai Fejér Imre elnöklete alatt. 
A gyűlés tárgysorozatában szere
pelt a múlt évi zárszámadás, alap
szabály módosítás és a kaszinó- 
berendezésének átvétele. A f. hó 
4-én megtartott választmányi gyű
lés javaslatát a közgyűlés elfogad
ta, 1000 pengőért átvette tulaj
donába a berendezéseket.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— A szobor befon talpaza
tát öptik már s hőseink 
szobra is útban van. A na
pokban leérkezik maga a 
művész is: Bcrán Lajos és 
elhelyezi az örökidőknek 
szóló bronz emléket, amely 
hirdeti az utókornak a hő
sük önfeláldozó tetteit. Az 
egész községben lázas elő
készületek folynak a 28-iki 
ünnepélyes leleplezésre.

— Az Iparos Dalárda tag
jait kéri a vezetőség, hogy 
kivétel nélkül jelenjenek meg 
pontosan a próbákon, hogy 
a hősök emlékünnepére el 
tudjanak kellőképen készülni.

— A testnevelési bizottság 
a leventék foglalkozási ide
jére nézve f. hó 5-én úgy 
határozott, hogy ezután min
den levente köteles a vasár
napi istentiszteleten is részt 
venni. A foglalkozás vasár
nap délelőtt 10-tól délután 
I-ig fog tartani. A jelent
kezési lapot már az isten
tisztelet előtt beszedik s csak 
a foglalkozás után adják ki.

— Az évben a község gyö
nyörű fasorokat ültetett. Fel
hívjuk a rendőrség figyelmét, 
hogy az ott játszadozó gyer
mekeket kisérje szemmel, 
mert a vásottabbjai rongál
ják a fákat.

. A l b u s  k é z m o s ó s z a p p a n

a legfinomabb nyersanyagokból 

készül, teljesen közömbös, úgy

hogy a legfinomabb bőrí sem 

támadja meg, kellemes érzést idéz 

elő a mosakodásnál.

Felnőttek és gyermekek mos

dásra k i t ü n ő e n  használhatják. 

Garantáltan tiszta és ment minden 

idegen és káros alkatrésztől.

M ,.inden dobozon az Albus szó 

és a harang védjegy! Kérjen ki

fejezetten Albus 

kézmosószappant 

és ne fogadjon el 

másít

TABO*

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

15 sz.

Rendkívül 

keveset használt

ESSEX
SUPER
SIX

túra autó
e l a d ó .  Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

Pünkösdre
női, férfi és gyermek

cip Ölt
melyek elsőrendű anyagból 
Jutányos árban

a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat c s ak

Szűcsnél
szerezze be.

Gazdák figyelmébe!
Gép nélkül ma már lehetetlen gazdálkodni! Vegyen minél tökéletesebb gazdasági gépet és szerszámot I 

Bármily elsőrendű gyártmányú modem gazdasági gépet szállítok.!!!

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

Vegye igénybe bármily beszerzésnél cégem szolgálatait!
Ford gyártmányú személy és teherautók. Ford són, Wallisch és Hart-Park traktorok. Olivér Matsey-Harrisch, BScher és Eberhardti

gyártmányú traktorekék és tárcsás boronák. Fűkaszáló és aratógépek.
Manilla zsineg. Széna gereblyék és bármiféle egyéb gazdasági gépek.

A Nyirbogdányi Petroléumgyár R.-T. lerakata. Benzin, petróleum, gázolaj és kenőolajok.
Speciális autó és motor kenőanyagok, kocsikenőcs.

Adómentes ásványolaj raktár.
Tüzelő, műszaki és építkezési anyagok nagykereskedése. B ü k  A d o l f

Szarvas. Piactér.



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

ufszerkezetü cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettőssoru, 
Önbeálló, golyóé, csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelületeik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb C9éplési e- 
redmépyt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz 
hatók. ’

alkalmaz-■j

Fordson traktor
a gazda univerzális erőeépe 

csépel szánt vontat
orcsö
könnyen kezelhető 
kévését fogyaszt

Előnyős feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

Automobil és Traktor Kereskedelmi Rw-T.
Budapest VIII. Ráköczi-ut 19,

|ERCO I

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

Ergo CRCO gallért visel.

Ügyeljen a védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható-

P p c í f p c  Van. szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
L-#I IC o I lC Ö «  közönséget Íio#y t a v a s z i  n y á r i  
s z ő v e l r a k l á r a m  megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében gyö-

'5$, JL. b  a  v i  r  éS2elei~ j 
re' olcsó árbiaiiSt;:
mintha készpénz árban vásárolni ruhaszükségletét. Fordul* i 
jón bizalommal . hoz-. ̂ r  ,/?r p e n g ő t ő l  jföljfbb - ké; j 
zám mertférfr ö l t ö n y ö k -s z é l n e k .  Kérem; nagyéidemíi; j 
közönség szives pártfogását. Tisztelettel * J

Balázs János úri szabó, i
(Kossuth tér 147. özv. Harmatiné hálában). ?i

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Super Six Sedan
legmodernebb 

6 hengeres 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor. véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető: 
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon : 8.

19 sz

Sörgőaen eladó I. kér. 420 sz. 
ház. Érdeklődni ilehet ugyanott.

", • ' ü ' 19

III.’ker. 96: sz.! Gazdasági Is
kolával szemben ilevő Winternitz 
féle ház és beltelek egészben vagy 
parcellázva eladó.1 Érdeklődőknek 
felvilágosítást ad (dr. Salacz Ala
dár ügyvéd. 20

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

Nyulzugban Uhljar Mihálynak 
110 S2l-öt dinyeföldje eladó. 
Jelentkezni lehet 111. kül kér. 223 
szám alatt. 19
----- * _____________

Biztos hatású hernyó és alma
moly irtó szer valamint az összes 
gyümölcsfa és szőlő védelmi 
szerek gyáii áron beszerezhetők 
Kovacsik Pál kereskedésében. 
Ugyanott gyümölcsfa és szőlő 
permetező gépek kölcsön kapha
tók. 22

Eladó felerészben egy cséplő 
garnitúra. Érdeklődni ugarokon 
Ili. kül. kér. 260 sz.

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

Eladó egy darab Cselló eset
leg hegedűért is elcserélendő. 
Cim a kiadóban 1Í9

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

II kér. Szent István Király ut
ca 373 szám alatt egy teljesen 
külön álló lakás május 1-ére Ida-' 
dó. szoba, konyha, és kanjra. Je
lentkezni lehet ugyanólt 19

Bérbeadó első szoba fél k ny
ilává] és istállóval IV; 390: síim 
áTátt. ’ " ’ ;

Melis-félejiázban ríV-.. kér. 1 
szám alatt l szoba, l konyha, 1 
speiz, j kamra, 1 sziíi fél pad
lásból álló lakás 1928 évi május 
hó 15-től haszonbérbe kiadó, 
vagy öfök áron eladód. Jelentkez
ni lehet ?tzv.:'Mefi*' Páfhénál. 19

Furár Mihály I, kér. zöldpázsi
ton. 22 szám alatti háza sürgősen 
eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.
___________ _________  19

Julius 1-re kiadó padolt szo
ba, konyha és kamra. Érdeklőd
ni lehet I. kér. 121. sz. 22

Egy szoöa, konyha és kamra 
1. 499 szám alatt azonnal kiadó.

21.
II. kér. 108 szám alatt 3 szo

ba mellékhelyiségekkel együtt ki
adó augusztus 1-re.

II. kér. 299 számú ház ugyan
ott trágya is eladó. Érdeklődni 
ugyanott pénteken és vasárnap 
lehet. ' - ' ' ‘ "24

I. kér. 58 szám alatt külön be
járatú szqba kiadó- 21

Kettő darab teljesen jó állapod
ba levő iroda-asztal, egy . kérik* 
pár, és egy 3 számú Wertljsinv 
kassza, eladó. Megtekinthető ' 1)1. 
kér. Beli"czey-u. 184: .21

Egy négy polgárit végett,le
ány üzletben kiszolgálj, vagy 
pénztárnoki állást keres. Ciiji,' a- 
kiadóhivatalban.

.IV. Jk. 179 számú ház el^dó. 
Érdeklődni ugyanott.' '19

II. k, 59 számú ház és 5 hold; 
szántó föd B szentandrási határ
ban eladó. Érdeklődni ugyanott'

19'

8 Hápi Glajton gőz garnitúra 
magánjáró, páros, tavaly volt nyo
matva, teljes felszereléssel és 5 
évi engedéiy eladó. Érdeklődni 
lehet Triabach Györg> Szarvas 111. 
307 .sz 19

Petrás Jánosné örököseinek há
za eladó. Érdeklődni 11. kér. 83 
sz. alatt. 19

1|. kér. 503 számú ház eladó. 
Bálint János örököseié. Jelent
kezni lehet ugyanott 19

I. kér. 184 számu ház kiadó.
Érdeklődni ugyanott. 19.

II. kér. 160 szám alatt 2 S70-. 

ha, konyha és kamra kiadó. Ér
deklődni I. kér. 206 szám. 19 >

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

19

Kákán az iskola niellett 13 hold 
föld tanyával együtt eladó. Ér
deklődni I. kér. 288 sz. 19

Wolf-file nagy raktár kiadó
20

Közel a városhoz 12 hold 
szántó föld eladó. Érdeklődni 
lehet IV. kér 99 sz. 20

Piactéren üzlethelyiség kiadó. 
Bővebb felvilágosítást dr. Fisbein 
ügyvédnél. 20

Autó alváz 6 személyes generál 
javított H^risaLoid motorral üzem
képes állapotban uj gummikkal 
olcsón eladó Komlovszky János 
kereskedőnél Szarvas . 20

, II. kér. 38 sz. alatt a gőzfür
dővel szemben két üzlethelyiség 
és egy udyari egyszobás konyhás
lakásJcfadói. 20

22

Thonet-féle hajlitott székek többféle kivitelben
Nagy SAndor könyvkereskedésében legelcsóbfe napi íren kaphatók..



Soproni 

S z ő n y e g  

és Textil- 

müvek r.l.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedül! 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.
29

— H á z  eladó ll.
kér. 162. ö. i sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

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

Q í i l r o f  rádiöcsövek megjavi- 
O U tY C l (ását elvállalom. Ma
kó Gyula rádió kereskedő.

I. kér. 388 számú ház eladó.

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

A n. Ć. közönség szives pártfogását kéri

Komár Pálné, Blaskó Karolin 
temetkezési intézete,

(Kreizler György asztalos házában-

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

S z o b a fe s té s t ,
X  a legolcsóbb díjtétellel a legizlé- 

I U O . a / U Í U . 9 1  sesebb és legmüvésziesebb kivi
telben a lehető legrövidebb idő alatt kedvező fizetési feltételek 
mellett készit

Konrád Gyula.
modern festővállalata Szarvas Kossuth uica 

Vidéki megbízást is elfogad ! Költségvetést és terveket díjtalanul küld 

Művészi kivitelű cmitáhla. reklám és plakátfrsfésck.

42

Budapest leforgalmasabb 

helyén huszonegy év óta 
fenáJló

nagyforgalmu 
hen t es  és 

mészáros üzlet
eladó. Levelek „Legmoder
nebb berendezés" jeligével 
Rudoll Nosse hirdetőirodába, 
Budapest, IV. Váci utca 18.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat

szép pénzt kereshet
mint fö- 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. 
Méfej ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Palladis“ kflnyvosztálya
Budapest, V., AlkotniAny-utca 4.

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

Autó és Traktor I 
javítás._____

•ty

•Rakta
Cli

Speciális Szerelő által, 
alkatrészek az' összes tí

pusokhoz 
ron autók vételét és 
adását közvetítem.

M e z ő g ^ d a s á g l  

g  é p g a v lt á s ,

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e tő - ' 
gép ĉ ere. Saját szisztémájú bevált kuko» 

rica szórók bármely ekére szerelhető !

Ufdonság! 25 Raktáron

A u to g é n  
h e g g  e s z té s  I
Vas—aczél - réz—bionz és

a lu m ín iu m
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

>s megyek.

VéééUéHMH UtttftfUU

cumulátor”

Tiszti 
—Kondoros éi 
összes typusü < 
részére, átvettem. 
Anódáccumulátor' 
összes alkatrészeit, 
látorokat és azok ö.
accumulátorok. eredek
bármilyen javítását a 4 
eggyorsabban elvállaló

lettel értesítem Szarvás—Békésszentandrás—öcsOd 
.dekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-féle 
\ccumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 

Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűlő és 
telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 

további automobil-öninditó és világitó accumu- 
iszes alkatrészeit minden typusban. A 'fenti 
H gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 

legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
m.

G y u la i
ádió kereskedő, Szarvas.

Ne mulasszad sen-

kj mérlegeit szakszerűen kiiavitftni
* mielőtt a hatósági méri* k íil̂ lesi- 

tósnek veti őket alá. Ezáltal sok feles

leges kflliséget takarít meg Mindenne
mű mérleget a legprecízebben és leg- 
pontosabbin kijivit, kívánatra hitélesil- 
ve szállítja vissza.

HAMZA LÁSZLÓ
L A K A T O S  É S  M É f t L E G P O N T O S I T Ó

’ I. C s á k y  A l b i n - u i c a  7 8 ,  s z .

Uj sulyok nálam lego’csóbb árban szerezhetők be. 29

V CSELIK” ci vis
W readU kézimunka 1 Elegáns! Tartps! Olcsó!

E t o A  H a k S U l y A r l a r y  D e u t S C h  A r c a i n  < i i V á t á r u l & á x & b a n

Kapi ScflLn-EHiTM CftAk A tmkpoa iátttaAó védjeggyel *

• ■ —



j  Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

1 KLEIN dlTatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségi! éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. ni.: szövetet, posztót, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Aa& ablakon dobalja, ki pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR dívaíáruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, Akik 

a bemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

árul szállítanak.

503 „FíAT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő-nél

H. 87. Telefon 75 és79.
24 sz.
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Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a P i a c t é r e n  a Bulc-házban

villám felszerelési üzletet n yitottam

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.

27. Szives pártfogást kérve IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, f 
megbízható és 
olcsó túra 
b é r a u t ó

megrendelhető

Bárány Béta

vaskereskedé
sében (Piac tér)
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A legmodernebb ötszemélyes

STEYR”
BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

99 '

LUXUS

S e l o p o t o c z k y  J á n o s  fuszerüzletében és M a k ó  
G y u l á n á l l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

20 sz. Belopolocky Mihály

V a d á s z f e g y v e r e k ,

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

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

a c » : lagaeaga

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Rákóczl'ucca 178.

1 d r b .
1 és fél tonnás teher Ford autó,

1 d r b .  *
3 személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó. 

Értekezés ugyanott.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csuatvaa Gyiegyaé kőayfeywedájáben. Srayason.


