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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési áraié 

Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő* 

félévre 4 Pengő. Vidikre postán küldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

PRAZNOVSZKY BÉLA

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

III. kerület, Piac-tér 119. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendfi.

Terjed a fizetés- 
képtelenség.

A szarvasi kereskedelmi 
^let anyagi katasztrófája mind 
aggasztóbb méreteket kezd 
ölteni. A fizetésképtelensé
gek ujabb és ujabb esetei 
ejtik gondolkozóba azokat, 
kik aggódó figyelemmel ki
sérik a gazdasági leromlás 
szomorú jelenségeit. De ott 
kisért a csőd az ipari élet 
terén is. Legtekintélyesebb 
iparosaink ajkáról hallani 
olyan elkeseredett panaszo« 
kát, melyek hű kifejezői 
anyagi helyzetük tarthatat
lanságának. És a gazdaosz
tály sem él Eldorádóban. 
Statisztikai adatok szólnak 
arról, hogy a gazdaosztály 
rosszabb helyzetbe került, 
mint volt a háború előtt. 
Ugyanis a földbirtok telek
könyvi megterhelésének át
laga 50% volt a háború előtt 
és 25% ma, de jelenleg a 
kamatláb az akkorinak több, 
mint háromszorosa. S ha
van társad a l m i „osztály, hol 
le^rüT)ti_és legkétségbe- 
esettébb a panasz, az a kö
zéposztály.

A társadalom egyre nö* 
vekvő gondja, a megélhetési 
nehézségek előre vetik az 
eljövendő nehéz idők árnyé
kát. Jólitben élt, gondot nem 
ismert exisztenciák roppan
tak össze hirtelen. Az. állam 
pénzügyei ma már szanálva 
vannak, pénzünk stabilizálása 
biztosítva van, most a leg
első fejadat lenije a magán- 
gazdaság szanálása. Miért 
bocsátanak ki rögtöni adó
fizetésre szóló ukázokat, ez
zel bizonyára nem állítják 
talpra a megrokkant magán
gazdaságot és lassan kiirtják 
vele az állam pénzügyeinek 
biztos bázisát, az adófizető 
alanyt. Ez a gazdasági talp- 
raállitás azonban nagyon ha
sonlít az ókori, epidauruszi 
orvosok gyógyításához, kika 
fej- és szemfájást gyökeresen 
úgy gyógyították, hogy egy
szerűen levágták a beteg fejét.

Mindnyájunknak ott kell lenni a 
Hősök emlékünnepén.

Múlt számunkban már kö
zöltük részletes programmját 
annak a nagyszabású kegye- 
letes emlékünnepnek, ame
lyet a község vezetősége 
rendez az összes társadalmi 
egyesületek bevonásával. 
Most újból és nyomatékosan 
felhívjuk a közönség figyel
mét erre a f. hó 20-án ren
dezendő ünnepélyre, mert 
igaz ugyan, hogy az ünne
pély rendezését a parlament 
által hozott törvény rendelte 
el, azonban hazafiasan érző 
szivünk törvénye diktálja 
azt, hogy ott minden belső 
és külső kényszer nélkül 
megjelenjünk, hogy legalább

némiképen lerćhassuk soha 
el nem múló kegyeletünket, 
és hálánkat azokkal szem
ben, akik mindennél drá
gább kincsüket, fiatal, re
ményteljes életüket áldozták 
fel hazájukért és érettünk.

Szarvas polgárai I Mind
annyian jelenjetek meg fe
lejthetetlen vitéz fiaink em
lékünnepén és házaitokat is 
lobogózzátok fel, hogy ne- 
cs:ik lelkünk és szivünk mé
lyén, de valamilyen külső 
formában is megnyilatkoz
zék az a végtelen hála, amit 
érzünk mindannyian a be
csület mezején hősi halált 
halt véfeink iránt.
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Nagy változások a gazdasági 
tanintézet vezetőségében.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Általános meglepetést kel
lett Szarvason az a hír, hogy 
a Tessedik Sámuelről elne
vezett középfokú gazdasági 
tanintézet vezetőségében a 
múlt héten a földmivelésügyi 
kormány gyökeres változást 
rendelt el. Még alig egy éve 
volt az intézetnek igazgató
ja dr. Gulátsy Sándor, akit 
most a földmivelésügyi mi
niszter rendelete Bajára he
lyezett át, hogy ott, mint a 
tanítóképző intézet gazdasá
gi tanára működjön. Ugyan
ezzel a rendelettel áthelyez
ték Paál Béla gazdasági ta
nárt, az intézet bikazugi min
tagazdaságának vezetőjét, ta
nárnak a somogyszentimrei 
főldmüvesiskolához

Az intézet igazgatójává pe
dig kinevezték Csabay Kál
mánt, a jászberényi földmü- 
vesiskola eddigi igazgatóját, 
aki gazdasági körökben már

eddig is ismertté tette nevét 
széleskörű szaktudásával és 
nívós gazdasági előadásaival. 
Az uj igazgató már a múlt 
hét végén el is foglalta ál
lását, ugyancsak megérkezett 
Paál Bélának, a mintagaz
daság vezetőjének, utódja is 
Kovács Zoltán tanár szemé
lyében, aki a szekszárdi gaz
dasági iskolának volt eddig 
igen értékes, fiatal tanerője.

A nagy személyi változás 
okairól különböző verziók 
keringenek, egyesek szerint 

/a gazdasági tanintézet fel
avatásánál annyira megsér
tették a kisgazdák érzékeny* 
ségét, hogv ők tettek nagy 
erőfeszítéseket a vezetőség 
megváltoztatására, mások el
lenben tudni vélik, hogy dr. 
Gulátsy igazgató és a tanári 
kar között felmerült és e| 
nem simítható controversiák 
okozták a rendszerváltozást.

Nagyarányú kerék- 
pár-tolvajl ásókat fe
dezett fel a csend

őrség.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A szarvasi csendőrségnek 
és rendőrségnek már hetek
kel ezelőtt feltűnt, hogy kü
lönösen a mezőtúri határban 
lévő tanyákról és a peresi 
részről fiatal béreslegények 
és kanászgyerekek többnyire 
drága bicikliken jönnek be a' 
községbe. Mivel ezeknek a 
fiatalkoruaknak csekély fize
téséből valószinüleg nem 
tellett volna drága kerékpá
rokra, érdeklődni kezdtek a 
dolog iránt és egymásután 
szólították fel igazolásra a 
kerékpáros tanyaikat. Az iga
zoltatásnak meglepő ered
ménye volt, egy nap alatt 9 
biciklitulajdonosról derítet
ték ki, hogy gépüket tulaj
donképen orgazdaság utján 
szerezték be, mivel egy ed
dig még ismeretlen egyéntől 
vásárolták valamennyien po
tom pénzen a többnyire igen 
értékes gépeket 25—90 pen
gőig terjedő áron. A kerék
párokat a hatóság lefoglalta 
és azok egyelőre a község
házán vannak, az orgazda 
tanyasiakat ugyan szabadon 
bocsátották, de az eljárást 
megindították ellenük, ugyan
csak erélyes nyomozás in
dult az olcsó biciklik árusi- 
tója ellen is, akiről már ed* 
dig is kiderült, hogy való
szinüleg azonos egy hírhedt 
budapesti kerékpár-tolvajjal, 
aki az eddigi adatok szerint 
a gépeket Békéscsabán, Oros
házán és egyebütt lopkodta 
össze és ezért adta el ilyen 
távoleső helyen, hogy a tu
lajdonosok rá ne ismerjenek.

Nem győzzük eléggé hang
súlyozni, hogy a kerékpár- 
tulajdonosok lássák el gé' 
püket biztonsági zárral vagy 
lakattal, hogy elvetemült tol
vajoknak ne legyen gépük 
könnyű prédája.



A Stefánia Szövet
ség közgyűlése.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)
Múlt számunkban már röviden 

megemlékeztünk a Stefánia anya 
és csecsemővédő Szövetség évi 
rendes közgyűléséről, melyről 
részletes tudósításunkat most itt 
adjuk: A községháza anyakönyvi 
termében folyt le élénk érdeklő
dés mellett máj. hó 5-én báró 
Benz Ottóné elnöklete blatt a 
közgyűlés, amelyen az intézet 16 
havi áldásos működéséről szóló 
kimerítő jelentési az egyesület 
agilis ügyvezető igazgatója: dr.
Déry Henrik tb. vármegyei főor
vos terjesztett elő. Örömmel em
lékezett meg beszámolójában ar
ról, hogy a szatvasi társadalom 
milyen meleg szeretettel karolta 
fel a szövetség ügyét, amennyi
ben mindjárt a megalakuláskor 
250-en jelentkeztek tagokként. A 
helyi fiók elnöke báró Benz 
Ottóné, védnökei gróf Bolza Géza 
és gróf Bolza Pál, ügyvezető 
igazgató dr. Déry Henrik, a vé
dőintézet ügyvezető főorvosa dr. 
Takács Gusztáv, rendelő orvosa 
dr. Lestyâ  Goda György és 
ügyvezető titkára Wágner Géza 
tanár lettek.

A védőintézet részére szüksé
ges helyiségeket a község, a 
mintaszerű berendezést pedig a 
Stefánia Szövetség központja adta. 
Szarvas nagyközség az intézmény 
fentartásálioz évi 3000 pengővel 
járult hozzá, az intézet jótevői 
között nagyobb adománnyal sze
repelnek báró Benz Ottóné 600 
pengő, gróf Bolza Géza 10 mm. 
búza, Szarvasi Hitelbank 100 és 
dr, Mázor Elemét 40 pengővel.

A jelentés hiteles adatokkal 
igazolja, hogy a Szövetség áldá
sos működésével a csecsemő- 
halandóság százalékát a harma
dára csökkentette és ezzel éven
ként 90 csecsemőt mentett meg 
az elpusztulástól.

Az anyák gyógykezelését dr. 
Takács Gusztáv ügyvezető főor-' 
vos, a csecsemők gyógyítását 
pedig dr. Lestyan Goda György 
végezte lelkiismeretes buzgóság- 
gal heti háromszori rendelőórán 
az intézet klinikai pedantériával 
berendezett helyiségeiben Az an- 
golkóras kisdedek dr. Takác« 
Gusztáv rendelőjében kékfényke- 
zelést nyertek. Megbecsülhetet
len szolgálatot tettek nemcsak 
egészségügyi szempontból a va
lóságos kultur-missziót teljesít* 
hivatásos védőnők, Mer a ve sík 
Margit és Stolz Emília,- akik az 
anyakönyvi hivatalban beszer
zett adatok alapján lakásukon 
felkeresték és .főtanáccsal látták 
el a szülő nőket és mivel egy 
anyát többizben látogattak meg, 
egy év alatt csaknem 8000 láto
gatást tettek.

Remélhető, hogy a jövőben a 
népjóléti miniszter nagyobb ösz-

szegge! tudja támogatni a szö

vetséget hogy ezáltal a tanyavi
lágot is be lehessen kapcsolni a 
szövetség működésének körébe 
mert eddig sajnos, csak a köz
ség belterületén hadakozhatott a 
szövetség az ijesztő gyermek- 
halandóság ellen.

Úgy hisszük kötelességet tel
jesítünk, amidőn Szarvas egész 
társadalmának .és közvéleményé
nek nevében meghajtjuk az el-

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Különös ember él Fegyveme- 
ken, kiről a lapok is több izben 
emlékeztek meg. A nevezetes fér
fiú Bordás Gyula álomfejtő. Ez 
egy kicsit ugyan különleges fog
lalkozás, amit ő időjárással is 
egybekapcsol, hogy nagyobb le
gyen a forgalom Mérsékelt díjért 
bárkinek hajlandó tetszés szerinti 
időt szállítani Ha napfény kell, 
napfényes időt varázsol, ha meg 
eső után áhítozik valaki, megin
dítja az ég csatornáit. A legkü
lönösebb a dologban, hogy ettől 
a csodaembertől mégsem rendelt

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Már megemlékeztünk róla, hogy 
Szarvas község az építendő is
kola céljaira megakarja vásárolni 
a volt Gyulayidéki Takarékpénz
tár piactéri házát, amely elég erős 
ahhoz, hogy emeletet is építse
nek rá Hogy az állam hozzá
járulását megnyerjék, kedden dr. 
Kovacsics Dezső főispán vezeté
sével küldöttség kereste fel a 
kultuszminisztériumban gróf Kle- 
bersberg Kunó minisztert. A kül
döttség tagjai voltak dr. Téth Pál 
országgyűlési képviselő, cr Ha
viár Gyula kir. közjegyző, dr. 
Schauer Gábor főszolgabíró és 
Biki Nagy Imre h. főjegyző. A

HÍREK.
— A közbejött áldozócsütör- 

tOki ünnep miatt lapunk a ren
desnél korábban jelent meg, jövő 
számunk ismét a rendes időben 
jelenik meg.

— SzerkesztöségOnk áthe
lyezése. Szerkesztőségünket f. hó 
15-től III. kér. 119 szám alól I. 
Vajda Péter-u. 145 szám alá 
(volt Sziráczky-féle villa) helyez« 
lük át. KérjQk k. olvasóinkat, 
hirdető feleinket és előfizetőin
ket, hogy a lapra vonatkozó min
dennemű ügyben a jelzett cim 
alatt keressenek fel.

— A képviselőtestület szer
dai közgyűléséről szóló rész
letes tudósításunk a közbejött ün
nep miatt jövő számunkban lesz 
közölve.

ismerés zászlóját úgy a szövet
ség, mint annak agilis vezetője, 
dr. Déry Henrik, valamint a két 
rendelő orvos, dr. Takács és 
Lestyan Goda György előtt, akik 
fáradságot nem ismerve nemes 

hivatásuk magaslatán állva hero
ikus munkával mentik meg cson
ka országunk jövendő remény
ségének egyetlen zálogait a ki
csiny, veszendő magyar palán
tákat.

időt senki, valószínűleg azért, 
mert pénzbe kerül, de legvalószí
nűbben azért, mert senki sem 
bízik isteni tehetségében s ter
mészetfeletti képességében. És 
hogy a fegynerneki álomfejtő tel
jesen boldoggá tegye az emberi
séget, találós kérdéseket is ad fel 
üres óráiban, melyek helyes meg
fejtőjének száz pengő jutalmat 
ígér. A tíz találós kérdés közül 
mutatóba egyet közlünk: »Minő 
kőből volt azon két tábla, melyre 
az Ur a tízparancsolatot irta Mó
zesnek ?“ Mi azt hisszük, aligha 
akad olyan bogaras ember, aki 
ily fajta rébuszok megfejtése mi
att álmatlan éjeket töltene ?

miniszter a küldöttséget dacára, 
hogy fogadónapja nem volt, rög
tön fogadta és miután a kérelmet 
meghallgatta, azzal a biztató ki
jelentéssel bocsátotta cl a kül
döttséget, hogy mindent el fog 
követni a kérés teljesítésére, ha a 
minisztéiium egy, a napokban 
kiküldendő műszaki szakembere 
alkalmasnak találja az épületet a 
jelzett célra.' A miniszter kedvező 

informálásában bizonyara sokat 
segített a szarvasi főgimnázium 
egykori volt diákja, dr. Denhoff 
Antal min. osztálytanácsos, aki 
jelenleg a miniszter személyi tit
kára.

— Uj főispáni titkár. A vár
megye főispánja dr. Hein- 
rich Dezső tb. fészolgabirót 
a főispánt titkári teendők 
ellátásával bizta meg.

— A vármegyei rendes ta
vaszi közgyűlés. Dr. Daimel 
Sándor alispán tudatta a tör
vényhatósági bizottság .tag
jaival, hogy a vármegye fő
ispánja a szervezési szabály- 
rendelet értelmében, a vár
megyei törvényhatósági bi
zottság rendes tavaszi köz
gyűlését máj. 24 (csütörtök) 
napjára tQzte ki.

— Raffay püspök tartja a 
Benka-szobor leleplezésén az 
ünnepi beszédet. Már megem
lékeztünk arról a nagyszabású

ünnepség!ől, amelyet a szarvasi 
öregdiákok szövetsége rendez ju
nius 2-án Ben ka Gyula szobrá
nak leleplezésével kapcsolatban. 
Az ünnepi beszédet értesülésünk 
szerint dr. Rüffay Sándor püspök
— Benka Gyula egykori tanít
ványa — fogja tartani, mig a 
főgimnázium nevében dr* Melich 
János egyetemi tanár, a főgim
názium felügyelője, veszi át az em
lékművet. Itt említjük meg. hogy 
dr. Rell Lajos, a csabai főgim
názium kiváló igazgatója megírta 
Benka Gyula életrajzát és az ér
tékes mű már a napokban el is 
készült.

— A ^Hadröa" elnöksége 
felkéri az összes hadirokkan
takat, hadiözvegyeket és ha
diárvákat, hogy folyó hó 
20-án, vasárnap d. e. fél-11 
órakor teljes számban jelen
jenek meg az Árpád-udvar
ban a színház előtti gyüle
kezési helyen, hogy innen 
zászló alatt vonuljanak fel a 
hősi szobornál megtartandó 
ünnepélyre. Erkölcsi köteles
ségének tartsa minden hadi- 
gondozott a pontos megje
lenést !

— Főgimnáziumunk máso
dik lett a békési tornaversep 
nyen. F. hó 13-án, vasárnap 6 
középiskola részvételével lolyt 
le Békésen a békésmegyei kö
zépiskolák tornaversenye. Fő
gimnáziumunk csapat? Oláh Mik
lósnak, a kitűnő tornatanárnak 
vereiése alatt igen szép sikerrel 
vett részt a versenyen, amennyi
ben 16 érmet hozott haza. Egyé
nileg gyönyörű sikert ért el a 
jeles fiatal sulyatléta, Czigléczky 
János, aki a súly dobásban 1086, 
a diszkoszvetésben pedig 32.60-at 
vitte el az első dijat.

— Az O.F.B. 'tárgyalásai. 
Az O.F.B. kiküldött bírája, dr. 
Mandola Elemér kir. törvényszéki 
bíró már több tárgyalást lefolyta
tott, különösen a csabacsüdi föld- 
hözjutottak ügyében. 10-én tár
gyalta a földhözjutottak utnyitási 
kérelmét, melyet uüy oldottak 
meg, hogy részben a Schwarta- 
féle birtokból hasítottak ki az ut 
részére szükséges területet, azon
kívül pedig 8 hadirokkant föld- 
hözjutottnak félöl szélességben i 
hasítottak le egy darabot az ut 
céljaira. A megváltási árak meg
állapítása a mostani folytatólagos 
tárgyalásokon van folyamatban és 
azoknak eredményéről legköze
lebb számolunk be.

— Előadás a szemléltető 
oktatásról. A csongrádmegyei 
tanítóegyesület szegedi járásköre 
az ujszegedi kir. róm. kath. ta
nítóképző tornacsarnokában az 
elmúlt szombaton gyűlést tartott 
mindegy száz tanító és tanítónő 
részvételével. Az előadók között 
yolt Krecsmárik Endre szegedi 
áll. polg. isk. tanár is, ki a 
szemléltető oktatásról tartott nagy 
tetszéssel fogadott előadást, uj 
rendszerű képek bemutatásával.

A fegyvernek! álomfejtő.

Szarvasi küldöttség a kultuszminiszternél.'



A KORZÓ SZÉPEIT
«s

különösen erős napsütéses napokon komoly 
veszély fenyegeti. Nem szabad tehát védtele
nül kitenni féltve őrzött arcbőrüket % bekö
vetkezhető súlyos ártalmaknak. A legkülön
bözőbb szépséghibák onnan származnak, hogy 
a nap heve megolvasztja a bőr faggyumiri- 
gyeinek felszínre törekvő zsíros váladékát, 
arra a levegőben úszó por és füstréteg reá
tapad, ez aztán magához vonzza a legkülön
bözőbb fertőző baktériumokat s a nők gya
kori puderhasználattal bedörzsölik ezeket az 
ártalmas fertőzést okozó csirákat arcbőrük 
pórusaiba. Hogy e veszedelmeket elkerülje, 
minden nő kivétel nólkül kemolltozza 
magát! A

oly természetadta kiváló hatású bőrápolószer, mely kivonja a pórusokban felgyülemlett tisztátlan- 
Ságokat, elősegíti a bőr legfontosabb feladatát — annak normális légzését; nő véli a bőr szövetei* 
nek' aktivitását; a benne levő véredényeket fokozottabb munkára serkenti s ezáltal meg
erősíti s üdén tartja. Eltünteti a kiütéseket, vörös foltokat, pörsenéseket, bőrhámlásokat. A bőr 
zsíros-fényességét megszünteti, a zsíros mitessereket kiszorítja. Rendszeres használat mellett a kez
dődő ráncokat kisimítja s visszaadja a bőrnek eredeti fiatalos üdeségét. Csodálatos hatása m ár 
egyszeri athalmozása után is tapasztatható. Próbacsomag használati utasítással 50 fillérért 
kapható minden gyógyszertárban, drogéria, illatsaer és kozmetikai szaktkzletben. Ahol esetleg nem 
volnaf oda e hirdetésre való hivatkozással 76 fillér postabélyeg beküldése élesében bénaentw 
megkaldeti a „Modlchemla" rw-L, Budapest, 7L, postaitok W.

— A Tábla 3 évre szállí
totta le Csatlós Etel bünteté
sét. Tavaly nyáron megem
lékeztünk arról a véres me
rényletről, amelyet egydéva- 
ványai fiatal urileány, Csat
lós Etelka követett el szerel
mese, Breyer Irnre dr. ottani 
orvos ellen, két revolverlö
véssel kivégezte hűtlen csá
bítóját. A szolnoki kir. tör
vényszék annakidején 5 évi 
fegyházra Ítélte a merénylő 
urileányt, mig most a Tábla
3 évi fegyházra szállította le 
büntetését.

— Nagy fagykár Szarvason.
Szombaton és vasárnap éjjel 
Szarvason is 2 fok Celsiusra 
szállott alá á hőmérő és ez az 
abnormisa.1 hideg idő az eddigi 
jelentések szerint meglehetős ká
rokat okozott, különösen a köz
ség környékén lévő szőlőkben, 
gyümölcsösökben és vetemény- 
földeken. Egyes helyeken csak 
5—10 százalékos fagykárok mu
tatkoztak, azonban a Maczó- és 
Mangol-zugban egyes helyeken a 
szőlőkben 80, sőt 90 százalékos, 
a burgonya-ültetvényekben pedig 
60—70 százalékos a fagy által 
okozott kár. A buzavetésekben 
eddig számbavehető károkat nem 
okozott a fagy, ellenben az alig 
kikelt kukoricát sok helyen újra 
kell vetni.

-—■ Nem csoda. Hogy Szarva - 
són a szabóipar szörnyen 
pang, annak nem csupán a 
válságos gazdasági helyzet 
az oka, hanem az a szinte 
hihetetlenül hangzó körül
mény is, hogy Szarvason 76 
szabó van.

— Jönnek az egyetemisták. 
A nemrég tartott szarvasi 
protestáns estélyen részt vett 
szegedi, Luther-szövetségbeli 
egyetemi hallgatók oly kel
lemesen érezték magukat 
Szarvason, hogy a jun. 2-iki 
diákmajálisra t ömegesen  
szándékoznak lerándulni, a 
szarvasi leányok nagy örö
mére !

— A hősi temetők dísze
sebb karbantartását végző bizott
ság bizalommal és szeretettel kéri 
Szarvas nagyközség polgárságát, 
hogy f. évi május hó 20-án dél
előtt a község utcáin felállított 
urnáknál, a nemes cél érdekében 
pár fillért adakozni szíveskedje
nek. Talán nincs család ebben a 
szegény csonka hazában, akinek 
egy fájdalmas és szép emléke, 
egy hősi halottja ne volna. Ne 
hagyjuk jeltelenül, virág nélkül 
az idegenben, árván álló hősi sí
rokat sem. A gyűjtést a Szarvasi 
Levente Egyesületnek a sport- 
téren e6zközlendő ezred-szemléje 
és a Hősök emlékünnepe alatt 
fogja a bizottság eszközölni — 
az urnák segítségével. Áldozzunk 
egy pár fillért szívesen és kegye
lettel a mi halhatatlan hőseink 
szent emlékének.

— Adtál Uram földet, de 
nincs köszönet benne. Való
színűleg igy vélekedtek azok a 
földhözjutottak, akiket az O FB. 
a földbirtokreform kapcsán a Jó- 
zsa Ida-féie megváltás alá eső 
birtokból (amely régebben néhai 
Csapó Soma tulajdonát képezte) 
elégített ki. Az uj földtulajdono
sok u. i. egyenként és összesen, 
számtzerint huszonnyolcon le
mondottak a részükre juttatott és 
összesen miniéi y 70 holdat ki
tevő földterületről, indokolásuk
ban előadván, hogy ez a darab 
föld talán Csőn ka-Magyarország 
legkomiszabb földje, amelynek 
árát azonban olyan magasan ál
lapították meg, hogy azért az 
összegért magánkézből sokkal 
jobb földet vásárolhatnak.

— Autóbuszközlekedés át
szállással Mesterszállás és Kun- 
szentmárton között. Julius else
jével Öcsöd—Mesterszállás—Ti- 
szaföldvár— Cibakháza között au- 
tókuszközlekedés indul meg két
szer naponkénti járattal. A for
galom Kunszentmárton és Mes
terszállás között Öcsödön való 
átszállással bonyolódik le

— Jön a színházi titkár. 
Korda Sándor, Kiss Árpád szín
társulatának t i t k á r a  pénteken 
Szarvasra érkezik, hogy megkezd
je a következő színi évadra a 
bérletek összeírását. Mivel a régi 
bérlők jogait respektálni óhajt
ja, kéri a volt bérlőket, hogy 
amennyiben az idén is feltart
ják bérletüket, ebbeli szándékukat 
szíveskedjenek a dohánynagyáru- 
dában bejelenteni, hogy megér
kezése után őket felkeresse.

— Ezután gőzfürdő szom
baton és vasárnap lesz. Hét
főn nem lesz gőz, de a közös 
medencében hétfőn is lesz tiszta 
friss meleg víz

— Figyeljen ide l Ha serté
sek és baromfiak részére Iszapolt 
krétaport kér az üzletben, jő) 
nézze meg, rajta van-e a doboz 
oldalán Stefáni Gy. aláírása és a 
másik oldalán M. Kir. F. M. en
gedély száma, mert csak ennek 
jóságáért vállalok felelősséget.

— Ha kellemes Pünkösdöt 
akar szerezni szeretetteinek. úgy 
vegyen nekik jótékonycélu állami 
sorsjegyet. Az 50,-ik jubileumi 
húzás I928, junius 9-én d. u. 3 
órakor lesz. Egész sorsjegy 2 P , 
fél sorsjegy l pengő.

— Féláru vasúti uta/ás. A 
MÁV. igazgatósága 50 százalék 
u t a z á s i  díjkedvezményt 
engedélyezett a Nemzeti Vadászati 
Védegylet Budapesten, a Mező
gazdasági Muzeumban május 19- 
étől 29-éig tartó vadászlrofea 
kiállításának vidéki látogatói szá
mára. Aki ezt igénybe óhajija 
venni, küldjön Nadler Herberl 
ügyvezető alelnök címére: Buda
pest, IV, egyetem utca 4. szám
2 pengőt, mely összeg ellenében 
postán egy belépőjegyet a kiállí
tásra és féláru vasúti jegy váltá
sára szolgáló igazolványt kap 
portómentesen.

— Kinek van Európában 
legtöbb gyermeke? A több- 
gyermeküség statisztikája szerint 
Olaszországban Cittarieló földmű
vesnek van a legtöbb gyermeke. 
Harminc gyermeke született és 
ezek közül huszonnégy most is él.

— Az Ojság cimü 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.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.

— Árlejtési hirdetmény ru
házati cikkekre. Szarvas köz
ség elöljárósága a rendőrök, kéz
besítők és szolgák továbbá a 
tűzoltók nyári ruházatát árlejtés 
utján óhajtja biztosíts ni. Felhívja 
ennélfogva az elöljáróság azon 
iparosokat, akik az alább felso
rolt ruházati cikkek szállítását
elnyerni óhalják, hogy zárt ár
ajánlataikat f. évi május hó 24-én 
vagyis csütörtökön d. e. 10 órá
ig minta kapcsán a községi ik
tató hivatalba beadni szívesked
jenek. Készítendő 4 öltöny csí
kos tűzoltóruha, 11 kézbesítő
részére 11 drb. kék posztó ka
bát, mellény és zeug nadrág, 11 
községi rendőr részére 11 drb. 
kék posztó blúz, mellény és zeug 
nadrág, 7 kocsis részére 7 drb. 
zeug öltön- kábái, mellény és 
nadrag továbbá 22 dr. köp-
peny. Ajánlati lapok a községi 
számügyi jegyzői irodában kap
hatók. A szállítási feltételekre vo
natkozólag bővebb felvilágosítás 
a községi számügyi jegyzői iro
dában nyerhető.

— A fejlődésben vissza ma
radt sértések szervezetének fej
lesztésére megbecsülhetetlen szol
gálatot tesz a M. Kir. F. Minisz
ter által engedélyezett „Iszapolt 
kréiapor" kapható minden üzletben.

:— Lelkiismeretlen tojásárus- 
nő. A rendőrség rajtacsipte Mol
nár Mihályné szarvasi külkerületi 
lakost, amint jó tojás helyett zápto
jásokat és olyanokat adott el ve
vőinek, amelyekben befulladt 
kiscsirkék is voltak. Az eljárás 
megindult ellene közegészségügyi 
kihágás címén, de a csekély 
büntetésen kívül ajánlanánk, 
hogy ezzel a lelkiismeretlen élel
miszer—kútárral megkel lene 8—
10 drb.-ot etelni a saját maga ál
tal árusítóit jófajta tojásából.



— Az Első Keresztény Biz
tosító Intézet Rt. Békéscsabán hi
vatalát május hó elsejétől 'Szent 
István-tér 9. sz. alá helyezte át. 
Forduljon bizalommal a helyi 
képviselőhöz Privler Pál tanítóhoz.

— Meghívó! 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, VIII. Baross- 
tér 10. sz., mert 20% engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, 10*/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. Náiunk ott
hon érzi magát! Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes s^oba megrendelés 
ajánlatos.

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

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

— Gazdák figyelmébe ! Ha 
rr.ég’nem iudja, mivel kefélje a 
lószerszámot, ne gondolkozzon 
rajta, mert a Bodolin kérges vörös 
lószerszámot egyszeri használat 
után újjá tesz. Kapható Podani, 
Weszter, Bárány, ifj. Kovácsik és 
Medvegy Györgyné üzletében.

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

— K é t  utcai szobá
ból mellékhelyiségekből álló 
világos szép lakás május 1-re 
kiadó I. kér. 131 szám alatt. 
Ugyanott egy kitűnő három
lámpás r á d i ó  k é s z t i~  
lék eladó. 20

— Értesítem mindazon mér
leg és mérőeszköz tulajdonosokat, 
akik mérlegeiket bármi ok miatt 
a most elmúlt időszakos hitelesí
tés alatt nem hitelesítették meg, 
ha f. hó 20-ig nálam jelentkez 
nek, mérlegeiket meghitelesittetem.

Petrasovits Gyula.

— Mozi hirek. F. hó 17-én 
Áldozócsütörtökön Harry Liedtke 
nagy atrakciója Őfensége házaso
dik című kitűnő sláger, szomba
ton 19-én Biró Lajos világsikere 
a Rablólovag Putty Liával és J 
Schildkrauttal, vasárnap 20-án 
0Emden“ egyedül álló páratlan 
film, mely a hires német csata hajó 
hőstetteit mutatja be, a német 
haditengerészeti minisztérium ere
deti felvételei alapján, kerülnek 
be mutatásra.

— Meghűlésnél, náthaláznál, 
torokgyulladásnál, idegfájdaIma k- 
nál, inszaggatáanál naponta fél 
pohár természetes , FerencJóasef„ 
keserű víz rendes gyomoi- és bél- 
működést biztosit. Egyetemi orvos- 
tanárok véleménye szerint a Ferenc 
József viz hatása, gyors, kellemes 
és megbízható. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és fü- 
szerüzletekben.

— Helybeli gabonaárak: 
Búza 3220^32 25, árpa 29.
00-29-3Q, 2ah 29 00—30 00. 
/norzsolt tengeri 28 50—29. 
00 Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál.
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Anyakönyvi hirek.

1928 május 9-től 16-ig 

Születtek:

ifj. Szalai György leánya Zsu
zsanna Ilona, Palyov János leánya 
Zsuzsanna. Szabó Pál leánya 
Mária, ifj. Galó Pál leánya Judit, 
lvanics Dezső fia Károly, Szekre- 
tár Mihály leánya Erzsébet, Csáki 
János fia Albert, Hraskó Pál fia 
Pál, ifj. Raffai Mihály fia László 
Sámuel, Vajgely Mihály fia János. 
Hugyecz János leánya Anna.

Házasságot kötött:

Kasnyik János Lipták Zsuzsan
nával. Balázs János Fecske Zsu
zsannával, Gulyás Pál Pljesov- 
szki Máriával, ifj. Kondacs Pál 
Gulyás Zsuzsannával, ifj. Chlebik 
János Krajcsi Erzsébettel. Fulajtár 
Mihály Janurik Máriával, Bodnár 
István Béla Súlyán Máriával, Ro- 
szik Mihály TomasovszVi Jud-Ital.

Meghaltak:

Szalbot György 6 hónapos, 
Giecs Zsuzsanna 17 napos, Závo- 
da János 74 éves. Kiszely Zsuzsan
na 12 napos, özv. Lestyan Pálné 
Baginyi Mária 64 éves, Ozsgyan 
György 20 napos.

Holttá nyilvánitattak:

Adamovszky András 31 éves, 4. 
gy. e 1917. dec. 31, Balázs György 
40 éves, 4. h. gy. e. 1917. dec. 31, 
Csonki György 20 éves 20, h. 
gy. e. 1917 dec. 31.

Kondoros.

— A kondorosi segédlel- 
hészt megválasztották Mező- 
berényben. A mezőberényi 
ev. egyház múlt vasárnapon 
Szeberényi Zs. Lajos dr. es
peres elnöklete mellett tar
tott közgyűlésében töltötte 
be a Jeszenszky Károly lel
kész elhunytával megürese
dett lelkészt állás egyikét 
mert két állást létesített az 
egyház a régebbi egy állás
ból. Megosztotta a földet és 
a buzajárandóságot. Az egyik 
lelkészt álláson Biszkup Fe
renc lelkészkedik, a másikra 
a mostani választáson 256 
szótöbbséggel négy jelölt 
közül Fabók Ferenc kondo
rosi segédlelkész lett meg- 
választva. A választók egy- 
része nagy örömmel vitte a 
hirt már vasárnap délután 
Kondorosra, mikor is a meg
választott lelkészt meleg sze
retettel üdvözölték.

— Autóbusz kellene Kondo
rosra. Olyan lehetetlen a 
Békéscsabával való összeköt
tetés állandósitása. Kondo
ros közönsége reménykedve 
várta a május elsejét, mert 
az volt az Ígéret, hogy akkor 
megindul az óhajtott autó
buszjárat.

— Életunt öregember.Varga 
István kondorosi lakos öz
vegységében élt, beteges is 
volt egy szerencsétlen esés 
óta, mindez olyan bánattal 
töltötte 'meg lelkét, hogy a 
73-ik esztendőnél többet nem 
akart. Vasárnap délután te
mették nagy részvéttel.

— Halálozás. Kondoroson 
hirtelen halállal hunyt el 59 
éves korában Pribelszki Gy. 
fakereskedo. Négy fia és égy 
leánya gyászolják a felesé
gén kivül. Temetése rifiájus 
Í5-én ment végbe nagy rész- 
véj^ mellett.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— A szoborbizottság a na
pokban állapította meg a 28-án 
megtartandó leleplezési ünnepély

sorrendjét. Eszerint: délelőtt 9-kor 
érkezik József főherceg Öcsöd fe
lől autón. A községháza előtt Pé
teri József főjegyző és Gazsó 
Imre bíró fogadják. Délelőtt fél 
U-ig mindkét templomban ün
nepi istentisztelet. Ezután a szo
borhoz megállapított rendben az 
ünneplő közönség. Az „Iparos- 
Dalárda* elénekli a Hiszekegyet, 
Dr. Schauer Gábor főbíró felkéri 
a Fenséget a hősök szobrának 
leleplezésére. A Fenség beszédet 
mond és leleplezi a szobrot. Az 
egyházak lelkészei beszédet mon-̂  
danak és megáldják a szobrot és; 
megkoszorúzzák. A Fenség a> 
honvédség nevében koszorút he
lyez a szoborra. Ezután az éide
kelt ezredek, vármegye, községek 
csendőrség, egyesületek, hadirok
kantak-, árvák-, özvegyek koszo-- 
ruzzák meg a hősök emlékét. A. 
község főjegyzője átveszi a szob
rot. Az Iparos Dalárda elénekli a 
Nem, nem, soha 1 c. dalt. Elvo
nulások a Fenség előtt (Leventék, 
tűzoltók, volt 101-sek, 4-sek stb.) 
Népének: Himnusz. — Délben a 
Katholikus Körben ünnepi ebéd.

— Az egészségügyi bizott
ság f. hó 16-án értekezletet tar
tott, melyen nagyon fontos hatá
rozatot hozott.

— Sporttelepünk kialakuló
ban van, Pethe István segéd
jegyző, sportvezető és vitéz Dom
bóvári János sportoktató fáradsá
got nem Ismerve mindent elkö
vetnek, hogy az átvett telep mi
hamarabb teljesen célszerű legyen.

Vegyenek 
állami sorsjegyet

mert az állami sorsjáték jö
vedelme a Népjóléti Miniszté
riumnak engedtetik át köz
hasznú és jótékony intézmé
nyek támogatására. Főnyere
mény pengő 30.000 kész
pénz jubileumi nyeremény
15.000 pengő azután 10 000, 
5,000, 2.500, 2000. 1CC0 P. 
stb. összesen: 14 001 nyere
mény tehát úgy nyeremények 
összege, mint a száma lénye
gesen felemeltetett. Egy sors
jegy ára csak 2 P. Fél sorsjegy 
ára csak 1 P. Húzás okvetlen 
junius hó O-én. Egy sorsjegy- 
gyei 2 nyeremény is nyerhető. 
Kapható minden bank- és sors
játéküzletben. dohánytőzsdében 
postahivatalokban és a Szé
kesfővárosi m. kir. Pénzügy- 
igazgatóságnál Budapest, V. 
Szalay utca 10—14 Telefon: 
Teréz 115—41, Lipót 924-22.

Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
a szőlő betegségei ellen a

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

megtakarítást jelent.

Kérjen Ismertetést!
Kapható 5, 10, 25, 50 és 100 literes ballonokban.

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

gyes kereskedése. (Luther Árvaház épület.



Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szarvasi kir. járásbíróság
nak 1927. évi 183/6 számú vég
zése következtében dr. Mezei 
Lajos kunszentmártoni ügyvéd 
által képviselt Borsos Szabó Fe
renc javára 1200 P. jár. erejéig
1927. évi szeptember hó 21-én 
foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 
1596 P. becsült következő ingó
ságok, u. m.: kb, 25—30 kocsi 
buza9zalma, csikók, borjuk, üsző, 
sertések, malacok, pulykák, libák, 
kacsák, tizedesmérleg, vadász
fegyver és sötétkék férfiöltöny, 
kb. 150 kgr. alma nyilvános ár
verésen el adatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1927-ik évi Pk. 
4206/3 számú végzése folytán 
1200 P. tőkekövetelés ennek 1926 
évi október hó 14 napjától járó 
14% kamatai és eddig összesen 
321 P. 15 fillérben biróilag mát 
megállapítod költségek erejéig, 
és csatlakozottak Szarvasi Taka
rékpénztár 1760 P. tőke s jár., 
Kun Arnold 25 q búza tőke 
jár., Szarvasi Hitelbank 3200 P. 
tőke s jár., Kun Arnold 725 P. 
tőke s jár. Öcsödön alperesek 
lakásán kezdődőleg és folytatva 
a tanyán leendő megtartására
1928. évi junius hó 2-ik napjá
nak délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöb
bet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- éŝ  felül
foglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a 
értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Szarvas, 1&28. évi május hó 11.
Molnár István végrehajtó.

tiM M t
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LBUS KÉZMOSÓSZAPPAN 

a legfinomabb nyersanyagokból. 

készül, teljesen közömbös, úgy

hogy a legfinomabb bőrt sem 

támadja meg, kellemes érzést idéz 

elő a mosakodásnál.

Felnőttek és gyermekek mos

dásra k i t ü n ő e n  használhatják. 

Garantáltan tiszla és ment minden 

idegen és káros alkatrésztől.

M ,inden dobozon az Albus szó 

és a harang védjegy! Kérjen ki

fejezetten Albus 

kézmosőszappan t 

és ne fogadjon el 

mást!

TA&OK.

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

15 sz.

R e n d k iv l i l  

k e v e s e t  h a s z n á l !

ESSEX
SUPER
SIX

túra autó
e l  A d ó .  Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

Pünkösdre
női, férfi és gyermek

cip oii
melyek elsőrendű anyagból 

J u t á n y o s  á r b a n

a legizlésesebb formában 

készülnek, azokat c s a k

Szűcsnél
szerezze be.

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

Bármily elsőrendű gyártmányú modern gazdasági gépel szállítok.!!!

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

Vegye igénybe bármily beszerzésnél cégem szqlgálatait!
Ford gyártmányú személy és teherautók. Fordson, Wallisjli és Hart-Park traktorok. Olivér Matsey-Harrisch, BScher és Eberhardli

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

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

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

Szarvas. Piactér.



Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI. Vácidul 19.

ujszerkezeíü cséplőgépet legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettössoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófeliileteik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb cséplési e- 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz alkalmaz
hatók.

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt vontat
olcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyős feltételek mellett szállítja :

AUTORIZÁLT F O R D  képviselet

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

|ERCO I

Ön e l e g á n s a n  ö 11 9 z k 9 d I k.

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen a ^  védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható*

HIHM

F f f p k c i + p c  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
*- '* I C o l l C ö «  közönséget hogy tavaszi nyári 
szöveírakíáram megérkezett dús valasziékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

ir«0" hogy 4  havi részlet̂
w í a  ugyan 

olyan olcsó árbaia,;S
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- gr p e n g ő t ő l  följebb ké- 
zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű

közönség szives pártfogását. Tisztelettel

B a lá z s  J á n o s  úri szabó. 

(Kossuth tér 147. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott égy Ggyes fiú tanulónak felvétetik.

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6 hengeres 

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

GYŰJTSE!
A FEKRTB % 

BORÍTÓ SZALAGOKAT.
JUTALOM KIOSZTÁS .

Július 15.

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
III. kül. kér. 260 sz.

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

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

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

Wolf-féle 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

Julius 1-re kiadó padolt szo
ba, konyha és kamra. Érdeklőd- 
ni lehet I. kér. ]21. sz. 22

Egy szoba, konyha és kamra
I. 499 szám alatt azonnal kiadó. 
 ____________ 21.

II. kér. 108 szám alatt 3 szo
ba mellékhelyiségekkel együtt ki
adó augusztus 1-re.

I. kér. 58 szám alatt különbé
járatú szoba kiadó. 21

Kettő darab teljesen jó állapot
ba levő iroda-asztal, egy kerék
pár és egy 3 számú Wertheim 
kassza eladó. Megtekinthető III. 
kér. Beliczey-u. 184. 21

Egy négy polgárit végzett le
ány üzletben kiszolgálói, vagy 
pénztárnoki állást keres. Cim a 
kiadóhivatalban.

III. kér. 96. sz. Gazdasági Is
kolával szeijiben levő Winternitz 
féle ház és beltelek egészben vagy 
parcellázva eladó. Érdeklődőknek 
felvilágosítást ad dr. Salacz Ala
dár ügyvéd. 20

II. kér. 320 számú ház eladó,
Érdeklődni ugyanott 20

IV. kér. 517 számú ház eladó. 
Érdeklődni Lévai Balázs II. kér. 
9 szám. 21

Elsőrangú fehér jávor bútor 
háló és szalon berendezés é& 
konyha bútorok juányos áron el
költözés miatt sürgősen eladók. 
Cim : Jókai M&r utca 141._____

I. kér. 317 sz. ház eladó. Pók
utca. 22

IV. kér 228 szám alatti lakás 
azonnal kiadó. 22

özv. Liska Györgyné örököse
inek II. 299 számú háza eladó. 
Érdeklődni lehet vasárnapi nap.
__________________________ 24

II. kér. Gróf. Csaky Albin utca 
egy utcai lakás, mely áll 2 szoba 
konyha és speizből, augusztus 1 
éré kiadó. Jelentkezni ugyanott.

8 Hápi Glajton gőz garnitúra 
magánjáró, páros, tavaly volt nyo
matva, teljes felszereléssel és 5 
évi engedély eladó. Érdeklődni 
lehet Trabach Györgj Szarvas III. 
307 .sz 20

Petrás Jánosné örököseinek há
za eladó. Érdeklődni II. kér. 83 
sz. alatt. 20

II. kér. 503 számú ház eladó. 
Bálint János örököseié. Jelent 
kezni lehet ugvanott 20

I kér. 184 számú ház kiadó 
Érdeklődni ugyanott. 20

II. kér. 160 s?ám alatt 2 szo
ba, konyha és kamra kiadó. Ér
deklődni I. kér. 206 szám. 20

IV.. k. 179 számú ház eladó.
Érdeklődni ugyanott. 20.

Autó alváz 6 személyes generál 
javított Hansá Lóid 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 udvari egyszobás konyhás 
lakás kiadó. 20

22

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
N a g y  S á n d o r  könyvkereskedés éb— tegetetóbb napi in n  kaphatók..



Soproni

Szőnyeg 

és Texííl- 

müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fölöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
29

—  H á z  e l a d ó  II.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

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

Q l  11m i-  rádiöcsövek megjavi- 
OiltVCl tását elvállalom. Ma
kó Gyula rádió kereskedő.

I. kér. 388 számú ház eladó.

Értesítés.

29

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

A n. 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!

Szobalesíési,
a lef>0,csóbb díjtétellel a legizlé- 

m d A ' w i C a S l .  sesebb és legmüvésziesebb kivi
telben a lehető legrövidebb idő alatt kedvező fizetési feltételek 
mellett készít

Konrád Gyula
modern festővállalata Szarvas Kossuth utca 

Vidéki megbízást is elfogad ! Költségvetést és terveket díjtalanul küld 

Művészi kivilelíi cimtáhla. reklám és plakálfestések.

42

Budapest leforgalmasabb 

helyén huszonegy év óta 
fenalló

nagyforgalmu 
h e n t e s  és 

mészáros üzlet
eladó. Levelek „Legmoder
nebb berendezés" jeligével 
Rudolf 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 fő- vagy méllék-foglalko- 
zássai, ha ériékes és érdekes 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
kell eladni könyveket részlet- 
fizetésre, A mi kiadványaink 
mind márkás, irodalmi müvek, 
amelyeknek terjesztésével iehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„P a !!a d is “ kflnyvnsztálya
Budapest, V., AlkotmAny-utca 4.

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

Autó és Traktor 
_____ javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
g épfaviíás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e lő - '  
g é p  csere. Saját szisztémájú bevált kuko« 

rÍC£L s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető !

Újdonság t 26 Raktáron!

Autogén 
heggeszíés ?

B Vas—aczél-réz—bronz és

alumínium
öntvények cszakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

AÉÉAtt ÉAMAAUMÉ ttUttMUU

„Accumuláíor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIR1US és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, ugyezintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorsabban elvállalom.

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvas.

I HMM

Ne mulassza el Sen
ki mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 

mielőtt a hatósági mérti khitelesi- 
tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles-

J f L

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

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS ÉS MÉRLEOPONTOSITÓ

I. csáky Albln-utca 78. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be. 29

yyCSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézimunka! Elegánst Tartós! Olcsói

Kaphatóklzárlag Deutsch Ármin divatáfahá zában

B é k é s - S e a r v a s o D . C s a k  a  t a lp o n  l á t h a l ó  v é d f e g g y e l v a l ó d i  I
52 sz,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KXEIN divatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m .: szövetet, posztót, bár

sonyt és selymet, vásznat, kanavászt és flánellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 

liner kendőket stb. Aac ablakon dobálja ki pénzét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR divatáruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Ó v a k o d ju n k  a  ie lk iis m e re íle n  u ta z ó k tó l, a k ik  
a  b em u ta tó it  m in t á k n a k  m e g  n e m  fe le lő  s i lá n y  
á ru i s z á llít a n a k .

503 „F1AT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernől-nél

II. ST. T e le fo n  75 és79.
24 sz.

BllllllUlllllllllll!lllllll!lllll[llilllllljlltl!lil!IIIIIS!l!l!lllllllllPll!lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllliailllllllHilll

Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a Piactéren a B u k - h ázb a n

villám felszerelési üzletet n y ito t ta 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.

27. Szives pártfogást kérve IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó in r a  
b é r a u tó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)
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A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

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

Tisztelettel

20 sz. Belopoíocky Mihály

sasa

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 
barnitásál_ uj anyag készítését, a legolcsóbb árban rsz- 
kftzlőm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen ke’i- 
berben. mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok

M a k ó  G y u l a
fegyver és lőszerkereskedő 11* kerület 104. szám. 52

Bakos S S L  lános-
nál Árpád-bazár 1. szám. A legjobb, leg
olcsóbb kerékpárok, varrógépek és al
katrészek felelősség mellett kaphatókés 

javittathatók.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott tev. Csaaatum Gyéipraé köaTvayMétájában Saanrason.


