
FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési árak. 

Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 
félévre 4 'Pengő. Vidékre postán kflldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznóczy Béla
■ Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Magyar hét, 
magyar jövendő!

Halottak napja után meg
kezdődött a magyar ipar ün
nepe, mintha csak halottaiból 
akarná feltámasztani a haza* 
fias nekibuzdulás? Mert hi
szen a magyar ipar mai 
helyzete rosszabb a halál* 
nál. A halál ugyanis végét 
jelenti minden gyötrődésnek, 
a kétségbeesetten vergődő 
magyar ipar ellenben a kál
vária útját járja. ;A magyar 
hét a hazafias lelkiismeret 
életrekeltését célozza.

A dús kirakatok bőven 
tárják elénk a magyar ipar 
szebbnél-szebb termékeit. 
Látjuk és tapasztaljuk hét 
napon keresztül, hogy a fej
lett magyar ipar mennyire 
megérdemli a legszélesebb- 
körü támogatást s milyen 
hazaellenes bűnt követ el az, 
aki a magyar ipari produk
tumok mellőzésével divathó
bortból a külföldi ipart tá- 
mogatja, Mi azonban két do
logtól félünk. Nagyon tartunk 
tőle, hogy ez a magyar hét 
csak amolyan szalmaláng- 
tüzü tulipán mozgalom lesz, 
mely amily gyorsan jött, oly 
gyorsan fog majd elham
vadni ? De tartunk attól is, 
hogy aki a magyar ipar ter
mékeiért őszintén tudna lel
kesedni és áldozatot hozni, 
az az anyagilag tehetetlen, 
teljesen elnyomorodott kö
zéposztály, mely még a maga 
mindennapi száraz kenyerét 
sem képes már biztosítani. 
Intenzivebb iparpártoláshoz 
anyagilag rendezett viszo
nyok között élő társadalmi 
osztályok kellenek s talán 
célravezetőbb volna az ipar
pártolást először is ezen el
esett osztályok talpraállitásá- 
val kezdeni ?

Két autó^baleset 
egy nap a csabacsüdi 
„halál^szakaszon”.

(A Közlöny eredeti tudósitása).

Tulajdonképen már külön ro

vatot kellene nyitnunk azoknak a 

sorozatos autókatasztrófáknak és 

baleseteknek registrálására, ame

lyek valami kifürkészhetetlenül 

csodálatos és végzetes véletlen 

folytán a csabacsüdi országút egy 

bizonyos szakaszán szinté soro

zatosan megismétlődnek.

Csupán a szerencsés véletlen

nek köszönhető, hogy *  hétfői 

naptól két könnyebb és nem va

lami halálos katasztrórával vég

ződő esetről számolhatunk be. 

Hétfőn reggel nyolc óra tájban 
Belopotoczki Mihály szarvasi bér

autós egy vizsgázni készülő sof- 

főrjelölttel és egy másik fiatal

emberrel nagy sebességgel haladt 

Steyer-autóján Gyula felé, ami

dőn Csabacsüd közelében a már 

említett útszakaszon észrevette, 

hogy egy husz-huszonöt főből 

álló vadásztársaság halad az autó 

előtt. Ugylátszik a vadászok a 

nagy beszélgetés közben nem 

hallották az aXitó jelzését és kö

zeledését és bár Belopotoczki az 

utolsó pillanatban teljes erővel 

fékezett, mégsem kerülhette volna 

el, hogy belerohanjon a társa

ságba, ha hirtelen lélekjelenléttel 

és saját élete kockáztatásával hir

telen jobbra nem rántja a kor

mányt. Az autó valósággal átszö
kött az árkon, majd nekiütődve 

egy fának megállott. Különös 

csoda, hogy a bennülőknek, va

lamint az autónak semmi baja 

nem történt.
A másik baleset ugyanaznap 

eéte hét óra tájban történt, ugyan

csak a jelzett helyen Halasi gyu

lai mészáros teherautója nekisza
ladt egy Szarvasról Csaba felé 

igyekvő autónak, amelynek veze

tőjét Hipszki Istvánt az össze

törött szélvédő üveg cserepei oly 
súlyosan sebezték meg a fején, 

hogy ha egy épen Szarvas felé 
haladó gyulai autó bej nem szál

lítja rögtön Szarvasra, esetleg 

könnyen elvérezhetett volna. Itt 

Herényi Miksa dr. részesítette 

első segélyben a szerencsétlenül 

járt gépkocsivezetőt, akinek sérü

lései nem életveszélyesek. A sze

rencsétlenségért mindegyik soffőr 
a másikat okolja, azt állitván, 

hogy a másik autójának hatalmas 

reflektorától elvakitv« nem tudta 
a gépét helyesen kormányozni. A 

való tényállást a megindított nyo. 

mozás van hivatva megállapítani.

nmm

Katholikus^nap
Szarvason.

(A Közlöny eredeti tudósitása).

Múlt számunkban megem
lékeztünk már a szarvasi róm. 
kath. egyház nagyszabású 
ünnepéről, melyet az uj is
kola és kulturház felavatásá
val kapcsolatban katholikus 
népszövetségi gyűléssel együtt 
rendeznek. Az ünnepség rész
letes programmja a követ
kező :

November 10-én, szombaton 

délután 4 órakor előkészítő ifjú

sági szentbeszéd a templomban. 

Mondja egy budapesti hitszónok. 

Este 6 órakor Veni Sancte, elő

készítő beszéd felnőtteknek.

Mondja egy budapesti hitszónok.

Vasárnap, november 11-én dél

előtt negyed 9 órakor szentmise. 

Utána felvonulás az ui iskolához.

9 órakor az uj iskolát felszenteli 

dr. Lindenberger János püspöki 

helynök, Utána rövid ünnepély. 

Fél-10 órakor ünnepi nagy misét 

celebrál dr. Lindenberger János 

püspöki helynök, melyen alkalmi 

vagyeskar énekel. Közben szent 

beszéd. Mise után átvonulás a 

színházba, hol II órakor Disz- 

gyülés, melyen dr. Tóth Pál 

országgyűlési képviselő üdvözli a 

vendégeket, dr. Lindenberger Já

nos megnyitja a gyűlést s beszé

deket mondanak: dr. Kovactici 

Dezső főispán, dr. Ernszt Sándor, 

a Kath. Népsi. elnöke, ország

gyűlési képviselő, dr. Haller Ist

ván v. minisiter, dr. Ciettler Jeaő 

egy. tanár, országgyűlési képvi
selő. 1 órakor az Árpád-szálló 

dísztermében közts ebéd, melyre 

minden érdeklődet saivesen lát

nak. Jelentkezni lehet a plébá

nián, Percztl cukrásznál, Kovácsik 

Pálnál, Konrádéknál, Vitálisnál. 

Hogy a szegényebbek is részt 

vehessenek, kétféle ebéd. 3 tál 

étel 2 pengő 80 fillér, paprikás 

kenyérrel 1 pengő 20 fillér. Dél

után 3 órakor a színházban a 

sociális szakosztály gyűlése. Be

szédet mondanak: Frühwirth Má

tyás országgyűlési képviselő, Kó- 

csán Károly országfyülési képvi
selő, dr. Czettler Jenő egy. tanár, 

országgyűlési képviselő. Egyide

jűleg 3 órakor az uj kath. iskola 

kultúrtermében a kulturális osz

tály gyűlése. Beszédet mondanak: 

dr. Láng János országgyűlési 

képviselő, a budapesti nőcsoport 

elnöke, Csernus Mihály v. kép

viseld. Fél-3 órakor egyes képvi

selők látogatása a Kisgazda Kör

ben és 5 órakor az Ipartestület

ben. Délután 6 órakor a temp

lomban szent óra, Te Deum.

Az ünnepségekre, gyűlésekre 

belépődíj nincs. Felmerülő költ

ségekre önkéntes hozzájárulást a 

plébániára kérünk küldeni. A 

gyűlésekre, melyeknek sem párt- 

alakitó, sem bárkivel szemben 

támadó célzatuk nincs, minden 

érdeklődőt szívesen Iát a rende

zőség.

Kitűnő fogást csi
náltak a szarvasi 

csendőrök.
Kleptomániás, vagy megrög

zött tolvaj-e a jómódú endrő- 

di szabó.

(A Közlöny eredeti tudósitása) 

Lapunk hasábjain mosta
nában több izben beszámol
tunk arról, hogy egy rejté
lyes besurranó tolvaj láto
gatja sorba az olyan laká
sokat, ahol véletlenül nyitva 
felejtették az ablakot. A ke-



zeűgyébe került holmit — fő
ként ai ágyneműt — ösz- 
szecsomagoíta és , nyom nél
kül ugyancsak ablakon 
távoiott$ CsendÓrségtnk és 
rendőrségünk ió darabig te
hetetlen .yjDll^a fttófangós és 
nyilváuvllban egyedül dol
gozó tolvajjal szemben; mig 
most a szarvasi csendőr- 
szakasz parancsnokának sze
rencsésötlete révén alig két 
n&pra a Petuker Lajos tanár 
kárára elkövetett legutóbbi 
tolvajlástól sikerült elcsípni 
a vakmerő tettest. A sza- 
kaszparáncsnok, Barecz Ká
roly tiszthelyettes, aki End- 
rődön szolgált, emlékezett 
arra, hogy akkoriban ott is 
sorozatos besurranó tolvaj- 
lásokat követett el egy Tí
már Vince nevű odavaló jó
módú szabó-mester. Tudo
mása szerint azonban Tímár 
börtönben ült mivel akkori
ban 5 évi fegyházra ítélték* 
Mégis érdeklődött utána End- 
rődön és ekkor kiderült, hogy 
Tímárt feltételesen szabad
lábra helyezték, és jelenleg 
idehaza tartózkodik. Nyom
ban előállitották és vallatóra 
fogták, és rövidesen beval
lotta, hogy az utóbbi idők 
besurranó tolvajlásait Szarva
son ő követte el. Hosszú és 
fárasztó nyomozás után egy
másután kerültek elő a dr, 
Készt Ármin ügyvédtől, Ber- 
kovics Manó kereskedőtől. 
Petuker Lajos tanártól és 
még többektől összelopko
dott holmik. Különösen Bró
zik Károly tanítót károsította 
meg éraákenyen, innen óriási 
batyuban vitte el az ágyne
műt és az egyébb megmoz
gatható holmit. Azt »vallja 
Tímár, hogy ellenál hatatlan 
kényszer vitte őt a lopások 
ra, amiben különben semmi 
féle haszna nem volt, mert 
a zsákmányt sohasem érté
kesítette, hanem elhagyott 
földeken álló szalmakazlak
ba dugta el. Ez az állítása 
valónak is bizonyult, mert 
az általa ellopott dolgokat 
csaknem hiánytalanul meg
találták az általa megmuta
tott helyeken. Timár Vincét 
a lefolytatott nyomozás után 
a nyilvánvalóan kleptománi- 
ás szabómestert átkisérik a 
gyulai kir. ügyészség fog
házába.

Füstkarikák.
Nemrégiben — mint ismeretet

— az arany ifjúság egypár ki

tűnő tagja összeütközésbe került 

a fennálló társadalmi renddel, il

letve a tanitónőképző-intézet öreg 

kerítésével. Enaek az összeütkö

zésnek az árát akkor a kerítés

adta meg, gyengének bizonyul

ván, mit tehetett ^yebeüfÜiedölt. 

Az AĆMtf&fiZletei iránt hétfőn ér-̂  
^dektödött Valkovszky szqígabir$; 

ur mint rendőri büntető biró ésv 

ekkor a vallatásnál kiderült, hogy. 

■‘julajdqipképfcn kolosszális, téve- 

. désről 'Van ‘ u ö , ' nem gyereke«: 

csmyrői^barijj^ ám Mciózurf iatak; 

emberek olthatatlan tudomány- 
szomjának és, tanulnivágyásának 

tulajdonítható a kis -esetr ífjtink 

ugyanis már akkor kitűnően vol

tak informálva arról, hogy fi- 
tanitóképzőj akarnak ; csinálni a 

női képzőből, és mihelyt meg

hallották; rögtöii rohantak beirat

kozni, emlékezve, a régi j$ időkre, 

amikor olyan rengetegen hem
zsegtek az ifjú Pestalozzi-jelöltek, 

hogy már többet nem birtak fel

venni. Ezért próbálták tehát rög

tön rohammal bevenni a tudo

mány várát. Bölcs Salamon mo

dern rendőri büntető-biró utóda 

méltányolva a nyomós argumen

tumokat, mindössze négy pen

gőre Ítélte el per kopoltyú a* éj

jeli beiratkozókat.

És még mondja valaki, hogy 

az autó előbb-utóbb megöli, il

letve feleslegessé teszi a lovat. 

Erre élénken rácáfol az alanti kis 

eset.
Népszerű járási főorvosunkat a 

minap hirtelen egy súlyos beteg

hez hívták a Betlehembe. Hogy 
gyorsabban odajusson, autót; 

akartak neki fogadni, azonban ai  
Árpád előtt táborozó hét autó 

közül egynek a soffőrje sem mert 

vállalkozni arra, hogy megbirkóz
zon a kitűnő vendégmarasztaló 

betlehemi sárral.
Végre is a főorvos ur kitűnő 

telivérje mentette meg a helyze

tet és a beteget, gazdája ugyanis 

befogatta az öreg keselyt és pár 

perc múlva már a beteg háza 

előtt állott meg fényesen lepi

pálva a csak a köves ulon uri- 

záló és pöfögő modern masiná

kat.

h í r e k ..
— Kegyeleti staféta. Két év 

előtt a szarvasi Levente Egyesü

let, tavaly a szarvasi Főgimná

zium, ez idén pedig a szarvasi 

Középfokú Gazdasági Tanintézet 

rendezi meg a helybeli ifjúság 

hagyományos őszi kegyeleti sta

féta versenyét. — a Beliczei-ut- 

cán f. hó 11-én, vasárnap dél

előtt 11— 12 óra között. A neve

zett intézetek, illetve testületek 

sportszerető ifjúsága ez évben is 

igán nagy ambícióval készülődik 

a versenyre, melynek verseny- 

számai a következők: 1) 10x400 

m. 16 éven aluliak részére. 2) 

10x200 m. 16 éven aluliak ré

szére. 3) 10x200 m. tanyai le* 

vente csapatok részére. A győz
tesként befutó staféták koszorút

helyeznek el a Hősök szobrának 

talapzatára, azután a győztes csa- 

patokdpkoráMsa, y$gfll az^0Krf?
- szes csapatok diszehfönulástptö-'

- veUiesiic a Hősök szobra el<Mt Az j 

összes verseny -számokban' szép 
és. erős, küzdelmek Várhatók. A ' 

versenydijakat a Szarvasi Levente ;

> Egyesület ajánlót^- féltés sijtere-: 

tettel kéri a hazafias íeözönséget, 
Jiogy a verseny alkalmáyal.az 

ezen célra felállított urnák igényb*_ 

vételével a költségekhez;, 10— 10 
fillérekkel hozzájárulni szivesked-

' jenek!':J '

Kegyelet ünnepéi.Szarvas 

közönsége és tanuló ifjúsága szép

. ünn$p keretében áldozott a hősök 

temetőjében a világháborúban el

esett hősök emlékének. November 

elsején délután kivonultak a hő

sök sírjaihoz és ott szavalatok és 

beszédek kíséretében koszorúkat 

helyeztek el. Thessedik Sámuel 

sírját is megkoszorúzták a róla 

elnevezett gazdasági tanintézet 

tanárai és növendékei. Rengeteg 

koszorú — közöttük a Hadröa 

hatalmas koszorúja baritotta el a 

Hősök szobrát is.

— Dr. Készt Béla orvos a 

budapesti fogászati klinikán tar

tóit fogorvosi tovább képző tan

folyamról vissza érkezett és ren

delését újból megkezdte.

— A Magyar Hét szebbnél- 

szebb kirakatai. A szarvasi ke

reskedők és iparosok nagy és 

lelkes örömmel karolták fel a 

magyar áru és iparcikkek propa

gálására rendezett Magyar Hét 

eszméjét. Szombaton és vasárnap 

mindenütt nagy közönség nézte a 
magyar árukból összeállított és 

ízlésesen rendezett kirakatokat, 

amelyeket vasárnap a dr. Tóth 

Pál országgyűlési képviselő, dr. 

Schauer Gábor főszolgabíró és 

vitéz Biki Nagy Imre h. főjegy

zőből álló zsűri is végig nézett 

Bük Jenő, a kereskedők egyleté

nek titkára kalauzolása mellett. 

Legnagyobb feltűnést keltette 

Laukó György hentes óriási mun
kával és szobrász-művészeket 

megszégyenítő művészettel elké

szített kirakata, amelyben a bu

dapesti Kossuth-szobor teljesen 

hü másit láthatta a közönség 

zsírból művésziesen elkészítve, 

ízléses szép kirakatok voltak még 

Nagy Sándor könyvkereskedő, 

Breitner H. és Fiainak a soproni 

szőnyeg gyár cikkeiből rendezett 

kirakata, valamint Deutch Ármin, 

Klein Mór, Kovácsik Károly. Pod- 

maniczki János és még igen 6ok 

kereskedő és iparos kirakata. A 

zsűri a dijak odaítéléséről csü

törtökön dönt, a döntés eredmé

nyét a jövő számunkban közöljük.

— T u d o m á n y o s  estély 

Szarvason. Az európai hírű vas- 

vármegyei muzeum, melynek 

igazgatója báró Miske Kálmán, a 

muzeum fejlesztése céljáoól Bé

késmegyében tudományos esté-

telyet óhajt rendezn i^e lőad á 

sokat a muzeum ĵ es'- tintása 
>.Ben^LászfóJjiiljedntológus ttöfa. 

A legelső t uirományos^estély:. íen - 
dezése Szarvason vahitervbe véve 

e tío folyamán; A dunántuli 

embér. lesje a 'tárgya.;« gyönyöjH 

azines képek és meglepően éide- 
JteS' leletek bemutatása: Jogja il

lusztrálni ezen előadást.^ '"

— Adomány. Dr. Dénes Jenő 
békésszentandrási orvos 20 pen

gőt adományozott a hadirokkan

tak egyesületének, amelyet ezúton 

hálásan nyugtái az egyesület el
nöksége.

— K a i a i t n - e s l  n o 

v e m b e r  2 4 - é n .

— Amerikai nágyarbarát 

vendég Szarvason. A szibériai 

volt magyar hadifoglyok legna- 

nagyobb jótevője R. W.Teeuwis- 
sen, amerikai ref. lelkész, f. 22-én 

körünkbe érkezik. E látogatása 
alkalmával, mint a K. I. E. (Ker. 

Ifj. Egyesületek) leglelkesebb kép

viselője, a helyi Luther Szövetség 

műsoros estélyén előadást tart. 

1919-ben járt Szibériában. Soka

kat megismert és sokan ismer

kedtek meg Vele is foglyaink kö

zül. Kérjük azokat, akiknek „ter

hét boldog örömmel hordozta* a 

fogság nyomorúságában, valamint 

azokat is, akik Szibériában élve- 

holtan maradt szeretteikről hallani 

akarnának, ragadják meg a Vele 
való találkozásnak e ritka alkal

mát, R. W. Teeuwissen a oladi- 

vostoki s a nikolskussuriskii fo

goly táborok legalaposabb isme

rője, ha személyesen £talán nem, 

úgy ismerősei révén bizonnyal 
mindenkiről tud s készséggel is 

fog adni felvilágosítást. L. Szöv. 

Elnöksége.

— Halálozás. Majerik Dezső 

oki. gazdatiszt, a volt cs. és kir. 

37. gy.e. és a m. kir. nemzeti 

hadsereg t. hadnagya, az ezüst 

és bronz vitézség! érmek, a Ká- 

roly-csapatkereszt tulajdonosa ifjú 

életének 31-ik évében hosszas 

szenvedés után elhunyt. A el

hunytat szülein és kiterjedt ro

konságán kívül testvéröccsei Ma

jerik Jenő községi tisztviselő és 

lapunk hosszú ideig volt segéd

szerkesztője Majerik Kálmán gyá

szolják. Temetése f. hó 9-én, 

pénteken délután 3 órakor lesz az 

I. ker. 172. sz. gyászházból.

— Tűzoltók bálján felfllfi-

zettek. Folytatás: Walkovszki 

György, Breitner H. és Fia, dr. 

Simon Béla, Weíaberger Simon, 

dr. Molnár János, Czinkoczki Já

nos, Kiss János, Krajcsovics Már

ton, Szrenka György, Teffert Ká

roly, Kovácsik Gyula, dr. Mázor 

Elemér, dr, Dörnyei József, Szo

kol Károly, dr. Gerő Oszkár, 

Miklya Pál, Czupra János és 

Scheiner Bemát 5 pengőt.

— Hétszemélyes Magosix csu- 
kot luxus bérautó megrendelhető 
Farkas-gyógyszertárban. Telefon:



Nágy árleszállítás.
Magyar irók müveiből

hétre 3-tól 7-ig
10 °/o-tól 50 %  engedmény a bolti árból

Irodai, iskolai cikkekből és más raktá
romon lévő áruk bolti áraiból 10 száza
lék engedmény! élvezhet min
denki a Magyar  Kél alatt.

Ne mulassza el 
senki ezt a kedvező 

alkalmai,

könyv ét paplrkereskedönél.

Bellcey~ut 9. Telefon sz. 16.

-^Gyermekelőadás.-Az Áll. 

Tanítók, Orsz. Egyesülete . fenn

állásának 30-ik évfordulója al

kalmával .országos, tanügyi., kiál

lítást rendez Budapesten, az „Orsz. 

Iparművészeti Muzeumban, nov. 

17—26-ig, melyre a szarvasi ál

lami elemi iskola is 14 ms-nyi 

területet elfoglaló anyagot kül

dött fel. Fenti egyesület felszó
lítására gyermekelőadást tart az 

áll. elemi iskola nov. 11 -én fél 

5 órakor a polgári iskola torna

termében, melynek az elmúlt 10 

évre való tekintettel, hazafias tár

gyú műsora lesz, amtly 15 pont

ból fog állani s melyre az ér

deklődőket ez utón tisztelettel 

meghívja. Belépő-dij nincs, ön

kéntes adományokat az „Állami 

Tanítói Gyógyház" javára kö

szönettel fogad a tanítótestület.

— Elhelyezik a piactéri má- 
zsaházat. A képviselőtestület 

szombati közgyűlésén elhatároz

ták, hogy a piactéri-mázsaházat 

mely város-szépészeti szempon

tokból is erősen kifogásolható, 
jelenlegi helyéről máBhová he

lyezik el. A mérnök javaslata 

alapján fogják megállapítani, hogy 
hová helyezzék.

— Moci hirek. F. hó 10 és 

11-én :az év legnagyobb film 

szenzációját a Spiont mutatja be 

a Frecska Mozgó. Ez a szenzá

ciós 12 felvonásos film egy nagy

hatalom kémszervezetének mű

ködését és azt a igaszi küz

delmet mutatja.be, mely ennek a 

bűnszövetkezetnek ártalmatlanná 
tételét eredményezi.

— Betöréses-lopás. Czesznak 

Mihály IV, kér. 97. szám alatti 

lakos kamrájába kedden éjjel ed

dig még ismeretlen tettesek az 

ajtót felfeszilve behatoltak és on

nan négy z«ák tengerit elvittek. 

A nyomozás folyik.

— Mégis kilakoltatják a rok- 

kant iskolaszolgát. Egyik múlt 

számunkban megemlékeztünk Je

szenszky Paulovics Ferenc hadi* 

rokkant iskolaszolga szomorú sor

sáról, akinek az ev. egyháztanács 

október 15-re felmondott. Mivel 

Jeszenszky a jelzett időre nem 

tudott hova költözni, az egyház 

ügyésze utján a szarvasi kir. já

rásbíróságnál Jeszenszky kilakol

tatása iránt tett előterjesztést. F. 

hó 3-án, szombaton a megtartott 

tárgyaláson a kir. járásbiróság 

kötelezte is Jeszenszkit a lakás 

elhagyására és 65 pengő perkölt

ség megfizetésére. Jeszenszky ügy

védje dr. Dávid László utján* fel

lebbezett a kir. törvényszékhez, 

főként azért, mivel sem végkielé

gítést, sem ez évre szóló fizeté

sét nem kapta ki, ellenben kije

lentette, hogy megunva a són*

hercc-hurcát kiköltözik, egy az 

édesatyja által rendelkezésre -bo

csátott kis szobába, ahol tizen

harmad magával fog ugyan lakni, 

de legalább nem zaklátják.

— K a t a l l a ^ e s É  no
vember 2 4 -én.

— Villannyal vanv ön ? A 

Singer motor megkíméli Önt a 

fáradságtól,hogy varrógépét láb-, 
bal hajtsa! Szíveskedjék valame
lyik Singer fióküzletben a Singer 
motor bemutatását kérni. Vétel 
kényszer nincsen. Singer Varró
gép R.-T. Szarvas Kossuth-téi 47.

— H e l y b e l i  gabonaárak:

Búza: 23 60—23*80
Árpa : 23*80—23 80
Zab: 23 00 - 23*25

Uj*tengeri: 21*00—21 50 
Lucerna: 16000—165 00 
Az á rak métermázsánként 
pengőben értendők.

Anyakönyvi hirek.
1928. nov. 1-töl nov. 8-ig.

Házasságot kötöttek:

Ifj. Dudás János Ribár Judittal, 

Medvegy György Závoda Anná

val, Kituljak János Búzás Zsuzsi- 

kával, Feder János Zuberecz Er

zsébettel, Schlehta Pál Pecznik 

Máriával, Kovács Pál Jancsó An

nával, ifj. Gazsó András Csicsely 

Judittal.
Születtek:

Trnovsxki István fia György, 

Markovics János fia János, ifj. 
Mravik Pál fia Pál, Uhljar Pál 

leánya Mária, Gabó György leá

nya Zsuzsanna, Somogyi Mihály 

leánya Judit, ifj. Rák János fia 

János, Mravik János leánya Er

zsébet, Korbely György leánya 

Erzsébet, Gráfik György leánya 

Judit.
Meghaltak:

Belicza Pál 77 éves, Czigléczki 

Andrásné éves, Opauszki Má

ria 16 napos, özv. Otti Ferencné

48 éves.
mmmmmmmmmmmnmmmmm

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— Gyűlés. Az országos Stefá

nia szövetség helyi fiókja október 

hó 31-én d. u. 5 órakor gyűlést 

tart a községháza nagytanácster

mében. A gyűlés egyhangúlag 

elhatározta, hogy a nemes cél ér

dekében gyűlést indít, egyben 

megállapította a tagsági dijakat. 

Alapitó tagsAgidij 20 pengő, ren

des- tagsagidij évi 1 pengő, három

évi kötelezettséggel és pártoló 

tagiágidij 5 pengő egyszersmín- 

denkorra.

— Halálozás. Uhljár Mihály 

67 éves korában e hó 2-án el

hunyt. ifj. Uhljar Mihály borbély 

edeaatyját gyászoljaiaz elhunytban,

—  Népmüvelfldésl előadás. 

F. hó 4-én volt az elsé előadás 

megtartva a polg. elv. körben 

Czirbusz Endre ev ig. tanitó. A 

tudás hasznáról, az általános nép

körben Dr. Rohály Pál orvos az 

állatokról elragadható betegségek 

ről. Mind két testületben szépszá

mú hallgatóság vett részt.

— Épitő bizottsági gyűlés. 

Az ág. h. ev. templom és torony 

renoválása befejeztetett, az átvétel 

és leszámolás e ho 10-én tartan

dó gyűlésén iesz elintézve.’

— Táncterem építés. A kon

dorosi ev. egyház egy uj táncter

met épit állam segítségével. A 

terv és költségvetés most lett fel

terjesztve a Községi bizotság utján 

a Közokt. miniszterhez, hogy az

után a versenytárgyalást napratüz- 
zék.

B é k é s s z e n ta n d r á s i  
h i r e k .

— Békésszentandrás é s 

Öcsöd is Mezőtúrról kapják a 

Villanyt (Közlöny eredeti tudó

sitása.) Mint ismeretes, Öcsöd 

és Békésszentandrás a villanyvilá

gításhoz szükséges áramot eddig 

a „Béksésszentandrási szőnyeg

gyár- áramfejlesztő telepéről kap

ták. A szönyeggyárral kapcsola

tos pénz ügyi tranzakciónál az 

állam — amelynek a tulajdonába 

ment át a szőnyeggyár ré s z -  
vénylőbbsége nem vette át a vil

lany világitáshozjszükséges beren

dezéseket is, hanem ezeket a 

salgótarjáni villlamos centrale 

vásárolta meg Bagiéktól. Mivel 

azonban addig mig a Centrale 

elkészül az egész ország áram

szolgáltatási hálózatának berende

zésével nemérdemes külön foglal

koznia a két község áram ellátá

sával, egyelőre átengedte a meg
vásárolt villanytelepnek. Annál is 
inkább tehette ezt a Centrale, mert 
hiszen nyilvánvaló, ho^y rövid 
idő leforgása alatt a mezőtúri 
telep is az ő tulajdonába megy 
át. A villanytelep munkásai és 
szerelői már be is kapcsolták a 
mezőtúri telep hálózatába Öcsöd 
és Szentandrás villtnyberendezé- 
seit, még pedig olyan formán, 
hogy a szarvas-szentandrási or
szágúton a Krebs-féle kertészeti 
telepnél csinálták meg az elága
zást és Békésszentandráson a 
katholikus templom előtt lévő 
transzformátorban lesz egyúttal 
az árammérő óra is, melynek 
alapján fogja a két község fizet
ni az áram diját.

Hűbéri tánciskola, tanfolyam táncpróbabája 1Q2.Ö. év i 
november ho 11-én vasárnap lesz. Cigány ze
nével.



KOzségl61
12 km.-nyire 20 kis hold fold 
megfelelő tanyaépületekkel 3 
szoba, konyha s mellékhelyi
ségekkel igen jutányos áron 
azonnal eladó. Felvilágosítást 
ad: Dr. Em szt Imre ügyvéd 
Szarvason. (Reizmann-féle 
ház.

vevó/afie/éj Č ha  
mefóyozótw árról 
Aopc/IêőASdii 
pc Ađ đ*

vóbbővéfetird
'SObbdftmldJldlđ 

Hejyi kqpwvM' 

1929-re kerestetik

Puch Müvek Budapest, 
Liszt Ferenc-tét 9.

Ingyen ruhát
nem kap sehol, de ölesét, jót 
és divatosat beszerezhet úri 
szabóaahelyembe melyet III. 
kér. 157. szám alól III. kér. 
219. szám alá (Jókay-utcza) 
helyeztem át, ahol minden e 
szakmába vágó munkát a leg
kényesebb igényeknek meg
felelően készítek.

Gyors és pontos kiszolgálás 
Szövetmintákat kívánatra be

mutatom.
Szives pártfogást kér 

Gunda M ihály  
52 úri szabó.

— Hét személyes Magosix 
csukott luxus bérautó megren
delhető Farkas-gyógyszertár
ban. Telefon: 119.

Csabacsüdőn
50 kishold föld kedvező fize

tési feltételek mellett eladó. 

Felvilágosítást ad:

Dr. Ernszt
Imre ügyvéd Szarvason.

(Reizmann-féle ház.)

Meghívó.
A Szarvasi Állaitenyészlők Sző- 
vetkezele f. év november 11-én d. e. fél 11 óra
kor a Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezete helyiségé

ben r e n d k ív ü l i

tart, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyvvezetők kiküldése.
2. Az alapítás körül működő tagok felmentvé

nyének megadása.
3. Esetleges indítványok.

I g a z g a t ó s á i g .

Hirdetmény.
A HármaskörOsi Halászati Társulat a kötelékébe tartozó Hár- 

maskörős folyó I. II. és IV.-ik számú üzemszakaszait 1929 évi 

január 1-től 1934. december 31-ig terjedő 6 (Hat) évre Szarvas 

községháza tanácstermében f. é. november hó 24-én szombaton 

d. e. 9 órakor előzetes zárt ajánlati versenytárgyalás utján, ha 

pedig ennek eredményét az Elnökség nem találja kielégítőnek, ak

kor ezt kővető nyilvános szóbeli árverés utján haszonbérbe adja.

A versenytárgyalási, árverési és haszonbérleti szerződési fel

tételek Szarvason, Ribárazky Pál alelnök-igazgatónál az ármente- 

sitő társulati irodában megtekinthető és 5. P. (öt) pengő kiállí

tási áron beszerezhetők és kívánatra ezen Összeg előzetes be

küldése ellenében postán is megküldenek.

Szarvas, 1928. október 30.

Halászati 
Társulati ElnSksćg

Műterem megnyitás.
Van szerencsém értesíteni Szarvas és kornyékének n. é. 

közönségét, hogy a Kossuth Lajos u. 53 sz. alatt (Dr. Melis-féle 
házban, Szarvasi Takarék mellett) uj modern télen füthető fény
képészeti műtermet nyitottam. — Elvállalom - mindennemű e szak
mába vágó müvésziss felvételei', nagyítások, levelezőlapok, festett
képek stb. készitését leggyorsabban és legjutanyosabban. —  Kí
vánságra háznál is készítek felvételeket (vidéken is.)

Szives pártfogást kér tisztelettel

Berger Margit
5 . fényképész II. kér. Kossuth Lajos-u. 53

Legkényelmesebb, legmodernebb, 6 hengeres, 
csukott hat személyes

BUICK
bérautó áll a n. é. közönség rendelkezésére

Krizsán Mihály
autófuvarozónál. — Megrendelhető telefon 64. vagy az Árpád 

5 előtti autó-állomáson.

Megbízható csukott bérautó- 

Bakosnál. Telefonszám: 116.

Ha
bármit venni, vagy eladni akar, 

biztos sikerrel hirdethet a

SZARVASI KÖZLÖNY-ben,

amely nemcsak Szarvas, ha
nem Kondoros, Békésszentand
rás és Öcsöd legelterjedtebb 

lapia.

Hirdetéseket és előfizetéseket 
felvesz: Szerkesztőségünk (I. 
Vajda Péter- u. 145.) továbbá a 
C » a » z lv a i» .- n y o m d a  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedés.

Bouclé
ebédlő és futószőnye
gek, ágyelők, ágy és 
asztal térítők, asztal- 
nemüek, takarók, szO- 

' vőfonalak és kárpitos 
kellékek nagy válasz
tékban legolcsóbban 

beszerezhetők

BunzI Izidor
Főutca (Berkovics-féle ház)

3 sz.

?  ,

Autó
fuvarozás!!

Ismét üzembe helyezve I

Üzembiztos 
kényelmes 

olcsó.
Megbizható vezető

Megrendeléseket felvesz 

BÁRÁNY BÉLA vaskereskedő.

Telefon-liivás Strasser és Kő- 

nig-céghez 78.

48

H AHT-P ARR
a kemény, szikes talajok legerősebb traktora.

Kezelése a legegyszerűbb! — Élettartama a leghosszabb I — Üzeme a legolcsóbb!

Árajánlattal, részletes ismertetéssel és bemutatással szolgál a képviselet!

Ifj. Debreczenl Endre Gyoma.
45



Értesítés.
Van szeremcsém felhívni a n. é. közönség 
szives figyelmét, hogy parkettezést, valamint 
a megrongált parkett-padozat kijavitésát és 
kitisztítását felelőség mellett elvállalom. 

Midőn a legpontosabb szakszerű munkáról biztosítom a mélyen 
tisztelt közönséget, egyben minél számosabb támogatást kérek.

< Tisztelettel

Sió Károly
parkettező-asztalos III. kér. 283 szám 

(Laurák üzlet mellett)

U r a d a l m i
borok, klstlstl pálinkák, lakodalm ak
ra, eljegyzésekre és családi ünne
pélyekre legolcsóbb árban  beszerez— 
50 beli

vasul! Kőnig vendéglőjében

Saját tapasztalatomból mondha
tom. hogy az általam is használt 

fatüzeléses

Zephyrkályha
a lehető legtökéletesebb. Tiszta 
és kényelmes. Kevés tüzelővel ál
landóan egyenletes, hőmérsékletű 
kellemes meleg szobája van ön 
nek. Nincs hamu, szénpor, füst, 
széngáz és egyébb kellemetlenség 

mint más kályháknál.

Felülmúl minden m á s  kályhát. /

Még ma rendelje meg a 
képviseletnél.

helyi

Telefon: 20. BÜK. ADOLF
Piactóri üzletében.

Olcsóbb és jobb a porosz szénnél a legideálisabb fűtőanyag a

pécsi préselt szén
Az Első Dunagőzhajózási Társaság mosott fekete szénből sajtol1 
tojásalaku szenét (cca. 70 gr. súlyban) most hozza forgalomba* 
A mosás által az éghetetlen (palás) alkatrészek a szénből már 
előre eltávolíttatnak, ennek következtében a mosott szén hfiértéke 
cca. 7000 kalóriára emelkedik és eléri, a legjobb márkájú porosz 
sziléziai szenek minőségét. Árban olcsóbb, fűtőhatásában értéke
sebb a porosz szeneknél. Tüzeljen magyar szénnel. Egyébb szén
fajtáink: baglyasaljai, dorogi és mizserfai darabos szenek. A Sal
gótarjáni Kőszénbánya társulat bányáiból. Elsőrendű porosz szi
léziai szalon fütőszén. Tűzifa száraz elsőrendű, hasábos, fűrészelt, 
vagy aprított. Kovácsszén. Elsőrendű és legjobban bevált karvini 

dió szén. Legelőnyösebb árban.

Telefon: 26.
46

BÜK ADOLF
Szarvas Piactér

Tisztelettel bejelentem, hogy bérautó

fuvarozás
céljaira egy legmodernebb typusu

csukot „Whippeí" autót
szereztem be, mely a (Rákóczy garageban) Rákóczy-ucca 178. sz. 
alatt, (Telefon 51) állandóan, a legjutányosabb díjszabás mellett 
a n. é. közönség rendelkezésére áll. — Szives megkeresést kér

51 Frecska Gyula

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgyközönséget,

hogy az úri és női szabóságomat 

Klein Mór házába helyeztem át,
ahol a legolcsóbb napi áron készítek férfi és női öltönyöket. 

Minta kollekcióm ószl és téli Idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem, kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

Horváth János
angol.úri és női szabó.

É f i C S i t é S .  Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű közönséget, hogy II. kér. Bem-utca 320 szám alatt

cipész műhelyt
nyitottam, hol a mai igényeknek megfelelően úgy luxus, mint 

bármilyen cipőket elsőrendűen és olcsón készítek mérték után. 

Javításokat elfogadok. Kiváló tisztelettel

Plentri János
50 cipész mester.

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

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

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

44
Hrabóvszky Ádám

ártézi kutmester.

F V f É»cí+£c Értesítem a nagyérdemű h ö lg y k ö z ö n -  
I-»I LCollCo* s é g e t , hogy szeptember l —é t ő l

szabászat!
növendékeket felveszek. Beiratkozás reggel 8-tól este 6-ig.

Iszer Izabella  oki. mesterszabász. 

47 II. kér. Kossuth-u 37. sz. (Szücs-féle ház.)

Hibás, érzékeny, lud- 
íalpas lábakra 
megfelelően készít ci~ 
pőket Kuli János
orthopád és normál cipész a róm. kath. uj-iskola udvarában.

1



111, kér. 199 ssám ' alatt egy 
szoba, fcoflyha és kamra kiadó

Egy teljesen jókarbgn levő üz
leti berendezés puld'és állvány 
nagyon alkalmat cukrásznak el
adó, érdeklődni a kiadóban. 45

Szabadonfató kontrafékes ke
rékpár eladó IV* kér. Luther,-utca 
443 szám alatt_______________ 47

özv. Polónyi Pálnénál az ösz- 
szes vendéglői helyiségek lako
dalmi célokra jutányos áron ki- 
adók 11. kér. 149. 45

111. kér. Lehel-utca 103 számú 
ház elutazás miatt sürgősen eladó.

Eladó loO hold -  
föld a szarvasi határban, kö
zei a városhoz, tányaépületekkel 
egytagban vagy . parcellázott ál
lapotban, kedvező ' fizetési fel* 
tételekkel. Esetleg haszonbérbe 
adó. Az eladással dr.Lőwy Gyula 
szarvasi ügyvéd van megbízva.

Damjanics és Wesselényi sarok 
üzlet kiadó. Érdeklődni Frecska 
villám üzletben.- ?

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

A gazdaközönség figyelmébe!
Az országos kisgazdapárt által alapitett Kisbirtokosok Biz

tositó Intézetének helyi képviseletét elvállalva, szeretettel kérem a 
gazdaközönséget, h?gy

tűz, betörés, jég, állat, temetkezési és 
élétbiztositásai

ügyében bizalommal forduljon hozzám. Mindenki számíthat elő

nyös feltételekre. Ez a szinmagyar intézet törekvéseink zászlóvi

vője, tömörüljünk tehát azon zászló-alá, melyet az intézet nagy
nevű alapítója néhai Nagyatádi Szabó István bontott ki.

Kurllk János Szarvas Beliczey-utca.
52 (Bunzl-féle zsáküzlet, vagy Krakkó 107. sz.J

Halló!
Figyelem.

Halló!

Vanszerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. rendelő közön

séget hogy IV. kér. (Damjanich-u.) 33 szám alatt u r i  é s n ő l

cipész műhelyt
nyitottam, ahol elvállalok minden e szakmába vágó munkát a le
hető legolcsóbb napi áron. Javításokat gyorsan és hihetetlen ol
csón végzek. Továbbá mérték után (hozott apvagból) készítek 
felsőrészeket is a legújabb divat szerint. — És egy ügyes fiút 
tanulónak felveszek. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását.

50 Lestyan Pál úri- és női cipész.

Fordson traktor és Ford alkatré
szek Carmobil'í'̂
fém (gyorsforgáshoz) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan

kaphatók.

A v i l á g h í r ű

Fichte és Sachs „F. & S.“ védjegyű
golyós-csapágyak, mezőgazdasági és egyéb gépekhez általam 

beszerezhetők. P o d a n i  J á n o s
51 vas- és festékkereskedő

Értesítés.
Vanszerencsém értesíteni a n. é. közönséget, 
hogy III. 119. szám a Komlóvszky-félc házban

cipészm uhe lyt
nyitottam, ahol a legkényesebb igényeknek is megfelelő minden
nemű e szakmába vágó munkát a legjutányosabb áron elvállalok, 
Javításokat gyorsan és olcsón eszközlök. — A n.é. közönség szi

ves pártfogását kéri N y e r s  K á r o l y
Beteg és hibás lábakra különös gondot fordítok cipészmester. 51

rEgy ügyes fiút géplakatos ta- 
noncnak felvesz Kontra Sándor 
géplakatos mester. (Machán-ház, 
fürdővel szemben). 47—

III. kér. ’’178. sz. alatti, jelenleg 
Frecska áltál garáge ‘és műhely 
céljaira bérelt helyiségek . 1929. 
január hő 1-től kezdve bérbe
adók. Értekezni dr. Szemző István 
ügyvédnél lehet. 47—

Eladó ésvflzemben megtekint
hető egy 100 HP. Comnick szán- 
tógép, ugyanott eladó két garni
túra magánjáró cséplőgép is. 
Kovács Imre Békésszentandrás 
184: _________47

I. kér. 190 számú ház 2 szo
ba 1 konyha mellék épülettel 
eladó. Érdeklődni ugyanott 46

Olcsóbb a bor, 
mint a szódavíz!v , t ( • ■ -.-r,

Egy liter elsőrendű feliét vágy 
kadarka tisztán fejtett bor a 
soltvadkerti vasútállomáson az 

ön  címére feladva

3 5  fillér!
Szétküldés 50 litert meghaladó 
tételekben kölcsönhordókban 
utánvéttel vagy a pénz előze
tes beküldése ellenében. A köl- 
csönhordókért literenként 20 
fillér betétet számítok, melyet 
azonban a hordó visszaérke
zésekor visszatéritek. Tegyen 
egy próbarendelést. Cím: Szé
kely Ferenc Soltvadkert. Ily 
kedvező alkalom soha többé 
nem. lesz! Adja fel rendelését 
még mai 46

1. kér. 206 Kon Mátyás urnái 
üres boros hordók eladók. 46

111. kér. 404 számú ház min- 
den elfogadható árért eladó 46

Eladó egy darab jókarban lévő 
szabadonfutó kontrafékes kerék- 
pár. Cim a kiadóba._______ «

Egy jó hózból való fiút tanu
lónak felvesz, Póch Károly 
borbély. ?

Eredeti uj Singer varrógépe
ket elád kettő évi részletfizetésre 
Stern Bernát Szarvas 111. kér. 
140. 47

- Egy -szabadonfutó kontrafékes- 
kevesst használt kerékpár ela^ó. 
Érdeklődni lehet á -kiádobáj ; 47 

Egy ügyes fiút géplakatos ta- 
nónenák felvesz Kontra Sándor 
géplakatos mester. Machán-hár:
Fürdővel szemben._________  47

Irodai tisztviselőt .gyors és gép
írót azonnali belépésre keres Bük
Adolf gépraktára. _____________

Elveszett egy női goiblein ké
zimunka krintus fej a Kon rád- 
fürdőtől özv. Medvegy György ni 
sarkáig. Kérem szives megtalá
lóját, vigye be Fenyő László üz
letébe-ahol kellő jutalomba ré
s z e s ü l . ______ 46

II. kér. 367 számú bás eladó
Deákmálom-utca _______45

, Butornakvaló szilfa eladó Mra- 
vik Sándor asztalosnál IV. kér.
218. szám alatt. ______ 47

Perzsaszőnyeget saját szövő- ' 
székemen bármilyen nagyságba 
elválalok. Cim IV. kér. 423 sz. 
Szarvas. : y . _______ 47

Technológiát végzett soffőr. jó . 
bizonyítvánnyal, szakember aján- 
kozik lukxus v. gyosteher kocsira: 

Cim a kiadóban.

Jó karban lévő kovács szer- 
szám eladó. Cim a kiadóban.

Eladó
levő, világos sárgára festet, tölgy
fa floderozással ellátott igén szép 
8 polezos üzleti állvány és ugyan 
olyan pult Megtekinthető Szarva
son 11. kér. Szent István király 
utca 74 szám alatti cipő-üzletben

13 és fél hold kákái közös le
gelő kedvező fizetési feltételek 
mellett eladó. Részletes felvilágo
sítást nyújt dr. Dávid László 
Ügyvéd Szarvason____________44

Décs pusztán
10 kis hold föld igen kedvező 

fizetési feltételek mellet eladó. 

Felvilágosítást ad: Dr. Ernszt 
Imre ügyvéd Szarvason.
(Reizmann-féle ház)

varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ  MINŐSÉGBEN 

/Cedvezőfizefésife//éfe/eA

S I N G E R  V A R R Ó G É P
R ÉS ZV É NVTÁRSAS A G*

Szarvas, Kossuth-tér 47.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
Nagy Sándor könyvkeisskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók.



£ Női, férfi és gyermek

&:■
V V, i ■*
melyek' elsőrendű ariya'gbó! 

Jutányos á r b a n
legizlésesebb formában 

‘készülnek*/ azokat c s a k

.szerezze bp.

Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfia 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.

1 SZ.

Értesítés.
; váh!  szerenclíoo. tisztelettel• Jelhiyhi a ii: é ... közönség b. Ji- 

gyelmét, hogy

II. kér. Simon-féle házba helyeztem át, hol a legkényesebb igé

nyeknek megfelelő.ruhákat készítek, u. m.: . téli-kabátokat, felöl

tőket, utcai Ć8 estélyi ruhákat/ vadász és sport öltönyöket, valamint 

külön lovagló és pitim nadrágokat és minden e szakmába vágó 

munkát pontosan készítek. — 'Kétém a n. é. ’ közönség 'szives 

pártfogását Tisztelettel'

> Balázs János
Együgyes fim tanulónak; felvétetik.'

uri-szabó.
48;

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

árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom.

Balázs gépkereskedő. sJSStLi
3 ‘ szemben.

e l a d  ó
II. kér. 162. ö. i. sz. alatt 
Érdeklődni ugyanott.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat

szép pénzt kereshet 

mint fő- vagy méllék-foglalko- 
zással, ha értékes és érdekes 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
kell eladni könyveket részlet- 
fizetésre. A mi kiadványaink 
mind márkás, irodalmi művek, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Palladis" könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.

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

Auló és Traktor 
javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
___gépjavítás.

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

r íC £k  s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető!

Újdonság 1 52 R a k t á r o n

Autogén 
heggesztés!
Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

HMHMMéMUMéMéUMM

,, Accu muláto”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-féle 
Összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóéit raktáron tartok rádióhoz való Fülő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
Összes alkatrészeit, továbbá aotomobil-Oninditó és világitó accumu- 
ütorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorsabban elvállalom. 49

Makó Gyula
rAdló kereskedő, Szarvas.

jól és divatosat csak a „Gombáru* 
h ázban " vásárolhat.Olcsón,

(Szarvas, II. kér. Kossuth Lajos-utca 42. Piactér, Hajas-ház.

Nagy választék úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők 

legújabb divatszinekben. Divatos fazonú gallérok, női, férfi 

és gyermek harisnyák, színes selyem és cérna csipkék. Mini- 

denféle szalag és ruhadiszek. Gyöngyök és flitterek dús vá

lasztékban, divat ruhacsattok, gombok, cérnák, pamut-fonalak 

és az összes rövidáru é s  s z a b ó k e l l é k e k ,  

f i , .  budapesti gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- 
JL .llm .CB . sabban és legszebben mos, tisztit és vasal, 

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés, 3

„CSELIK” cipőt viseljen
M t t f f d l l  lrtfwlmunlrn T E legáns! Tartós! Olcsöl
¥ n rb i> tf ktaárlA^ Demlaeh Aratta* d lv *té r«k A »á lia ii

Caak a Éiiwiwi léftsié védfs«0y«l valódi



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

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

sonyt ék selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén á legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 

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

óvakodtunk a leU&ilsmereflen utazóktól, akik. 
a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 
árat szállítanak. 52
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Kerékpárok, <
Varrógépek és Rádiók. |

Villanyszereié« csengő berendezés.

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

Tisztelettel *

Szlrehovszky Márton és Társa ̂
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó. villamszerelő *S 

és műszerészek, és szerelő üzem. 2.
1 ■ n
_____ Piac-t^r ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 
Szőnyeg 
és Textil* 
müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

ESSEX
Super Six Sedan 
lég modernebb 

6 hengeres 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

45 sz

Lakodalmi

meghívó
legolcsóbb árban merendelhető

a

Csasztvan -nyomdában.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget,, hogy 

raktáramban ismét kapható bármely nagy mennyiségű építő 

anyagok, asztalos áru, stb. Listafák készítését a legrövidebb időn 

belül vállalom. Mindenfajta fák, úgymint akác, kőris, dió, stb.

bérvágását a legjutányosabban vállalom.
Használt építő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

3
Szives pártfogást kérve, p V r l / t C  R A l ó  fakereskedő, 

teljes tisztelettel J-'1 u u ® u c i a  Szarvas

Vadászfegyverek,
fióbert, 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 esz
közlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen krli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

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

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

javíttathatok.20

Nyomatott özv. Csasztvan Gyöigyné köayvoyoBftá̂ á bán Szarvason.


