
Hatodik évfolyam 3. sas. ÁRA 16 FILLÉR 1928. év Január hó 2o.

S z á m i  K m

FÜGGETLEN POLITIKAI feS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési árak* 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő- 

félévre 4 Pengő. Vidékre postán küldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : 

PRAZNOVSZKY BÉLA

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

III. kerület, Piac-tér 119. szám, hová min* 
dennemü küldemény cimzendő.

A magyar gazda.
Társadalmi osztályaink har

monikus együttmíiködése cso
dás erőkifejtésre képes, mely 
maroknyi népet is nagy nem
zetek mérkőzésében jelenté
keny fajsúlyú tényezővé ké
pes emelni s a saját nem
zeti élete körében pedig az 
erőteljes fejlődés sziklaszilárd 
alapját adja.

Szomorú jelenség a mi 
szűk kis körünkben, hogy 
nálunk apró-cseprő súrlódá
sok, politikai összeütközések, 
'félreértések nem egyszer kel
lemetlen ellentéteket váltanak 
ki a gazdatársadalom és az 
intelligens osztály köréből. 
Ez az ellenszenv aztán káros 
széthúzásra, az egységes 
munkára hivatott lakosság 
sajnálatos széttagozódására 
vezet.

Mi azt hisszük, hogy ezek 
a súrlódások akkor fognak 
megszűnni, ha gazdák és 
nadrágosok között a művelt
ségben megnyilvánuló kü
lönbség mind kisebb lesz, 
ha gazdáink fokozódó intel
ligenciája mind tudatosabbá 
fogja tenni a földmivelö la
kosság lelkében azt a tényt, 
hogy a különböző társadalmi 
osztályok egymásra utaltsága 
meg kell, hogy ' szüntessen 
minden ellentétet, mivel a köl
csönös támogatás biztosítja 
legjobban minden társadalmi 
osztály boldogulását s a nem
zeti talpraállás is ezen épül
het fel. Tegyenek félre a mi 
xlerék és munkás gazdáink 
minden gyűlöletet, sajnálatos 
félreértésekből ne következ
tessenek lekicsinylő mellő
zésre, hiszen, akik becsüle
tesen dolgoznak hazájuk jobb 
jövőjéért, azok között a tár
sadalmi különbségek válasz
falai leomlanak s egymást 
megértve és együtt dolgozva 
támogatják szerencsétlen, le
tiport hizájokat.

Ez a $ becsületes magyar 
érzés és törekvés hozza ösz- 
sze mindazokat, akik jelen

leg keserű érzéssel s indo
kolatlan ellenszenvvel fordul
nak egymás ellen. A tiszta 
hazaszeretet követeli ezt min
den magyar gazdától.

Levél Timisoarából 
a Szarvasi Közlönyének.
Egy karácsonyi -vers mialt hadbíróság elé hur
colták az oláhok a szarvasi diákból leli kiváló 

köüő-papot, Szabolcs ka Mihályi.

Ha némelyik nyájas olva
sónk véletlenül nem tudná, 
hogy miféle hely az aTimi- 
soara, ezeknek meg kell ma
gyaráznunk, hogy ez egy klj. 
100 kilométernyire fekvő 
100.000 lakosú város, ahol 
még nem is egészen egy 
évtizeddel ezelőtt vad ma
gyarok puhították nyereg 
alatt a húst, szilaj huj-huj- 
hajrá kiáltások közt táncoltak 
villogó gatyában szörnyű fo
kost rázogatva, de ekkor jött 
a megváltás Mare-Románia 
felől, jöttek a kultura paten- 
tirozott bajnokai és hozták 
ennek a kultúrának minden 
áldását és gyönyörűségét: a 
szabadságot és a felvilágoso
dást ebbe az Istentől elru
gaszkodott magyar városba. 
Temesvárra. Hogy a derék 
frátyék hogyan értelmezik a 
libertátyét, annak illusztrá
lására alant szószerint közöl
jük szerkesztőnk egyik Te
mesvárra szakadt barátjának 
a napokban hozzánk juttatott 
levelét, érthető okokból el
hallgatva a levélíró nevét.

Itt közlöm az oláhok által

íme a levél:
Kedves Darálom!*
Mivel tudom, hogy Te 

most odahaza a mi kedves 
pátriánkban, Szarvason va
lami újságot szerkesztesz, 
bizonyára érdekelni fog úgy 
Téged, mint olvasóközönsé
gedet, hogy a szarvasi fő
gimnázium egykori növendé
kével, az országos hirü, Is
tentől ihletett költő-pappal 
hogyan bántak el az idemel
lékelt karácsonyi verse miatt 
a kedves román atyafiak. 
Hadbíróság elé idézték, több 
ízben kihallgatásokkal mo
lesztálták, nemsokára meg 
lesz ügyében a tárgyalás is 
és még jó, ha egy pár hó
napi fogsággal megszabadul 
a temesvári reformátusok ősz 
lelkipásztora.

Nem tudom, hogy a le
velem eljut-e Hozzád, mert 
a szabadság nagyobb dicső
ségére nálunk vigan műkö
dik a postai cenzúra, de ha 
eljut, úgy add hírül a szarva 
siaknak, hogy imájukba fog
lalhassák a hazafiságáért 
szenvedő egykori szarvasi 
diáknak nevét.

üdvözöl öreg barátod és iskolatársad
inkriminált versét, szeretettel 

B. K.

Karácsony ünnepe:
Te vagy a megváltás, 
Te vagy a béke. 
Minden üldözöttek, 
Elhagyott szegények 
Szent menedékei

Ma minden elhagyott, 
Minden árva koldus 
Lel pártfogóra . . . 
Ma mindenkinek van 
Könyj« letOrlóje, 
Vigasztalója.

— Szomorú népem te, 
Koldusok koldusa,
Árvák árvája:
Csak neked, neked nincs, 
Ki hozzád hajolna,
Aki megszánna.

. . . Karácsony éjjelén 
Herodesék vájjon 
Miről álmodnak ? I . . .  
Megváltás ünnepe, 
Hozol-e megváltást,
A koldusoknak?!

A csabacsüdi ág. ev. 
egyház közgyűlése.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A tavaly megalakult csa
bacsüdi ág. ev. egyházköz
ség f. hó 15-én, vasárnap 
d. e. 11 órakor több mint 
100 egyház tag jelenlétében , 
közgyűlést tartott a Kita-féle 
iskolában. A gyűlést a távol 
levő egyházfelügyelő, dr. 
Tóth Pál országgyűlési kép
viselő más irányú elfoglalt
sága miatt, dr. Walkovszky 
György másodfelügyelő ve
zette. A gyűlés legfontosabb 
tárgya a Jelkészi javadalma
zás megállapítása volt. Azon
ban ennek a kérdésnek a 
tárgyalását egyelőre levették 
a napirendről, mivel az ál
lami hozzájárulás (a congrua) 
mértékének megállapitása mi
niszteri rendeletben lesz le
fektetve és ezt az egyház- 
községnek be kell várnia.

Azután a 12 presbyterből 
álló tanácsot kiegészítették 
16-ra, azonban nemcsak a 
még hiányzó 4 hely került 
betöltésre, hanem az időköz
ben elhalálozott Kovács Já
nos és az egyházi esküdtté 
megválasztott Roszik Pál 
megüresedett helye is; így 
összesen 6 presbytert vá
lasztottak és pedig: Bertók 
György, Konstantinovics Mi
hály, Szloszjar János, Zaho- 
recz György, Kondacs Má
tyás és Klimaj Pált, azon
kívül választottak még 4 
póttagot.

Az egyházközség egyhan
gú határozata értelmében ol
tárra és harmóniumra gyűj
tést indítanak és szeretettel 
felkérnek mindenkit, hogy a 
nemes akciót tehetségéhez 
mérten mindenki támogassa.



A szarvasi 

Luther-szövetség 

megalakulása.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Az intenzivebb hitélet ápolásá
ra és a jótékonyság intézményes 
gyakorlására a szarvasi ág. ev. 
hívek Luther-szövetség néven egy 
nagy táborba tömörültek.

Elnök lelt Kellő Gusztáv lel
kész, belsőtitkár Szlovák Mik!ó6 
hitoktató, külső titkár Pataki Já
nos tanító, pénztáros Holéczy 
Béla számtanácsos, ellenőrOmasz- 
ta Béla irodatiszt, jegyző Gyuris 
Mátyás tanító.

Választmány a vezetőségen kí
vül az egyháztanácsnak 12 tagja, 
a szarvasi felekezeti tanintéze
tek igazgatói, Kíbs Mihály szabó, 
Podani Pál kereskedő, vitéz dr. 
Zerinvári Szilárd járásbiró, Krs- 
nyak Pál kisgazda s a prot. női 
szövetség képviseletében Szelé- 
nyi Jánosné és Lányi Anna.

A szövetség választmánya jan. 
14-én a központi iskola tanács
termében gyűlést tartott, ame
lyen elhatározták, hogy a hittest
vérek erkölcsi támogatásira bi
zonyos J meghatározott napokon 
ingyenes jogi segélyben és ügyes- 
bajos dolgaiban tanáccsal látják 
el őket, a szegényebb sorsú hit
testvéreket pedig az illető kör
zetbeli tanítók utján olyan mó
don részesítik segélyben, hogy 
az illetők tehetősebb hitsorsosá- 
tól direkte kapván segélyt ne
kik személyesen róhatják le há
lájukat. Azonkívül, hogy az ol
vasóteremben a tagok lelki épü
lésére egyházi folyóiratok és kü
lönböző világi lapok állanak ren
delkezésére, elhatározta a választ
mány ismeretterjesztő előadások 
tartását fs, amelynek ' tartására 
előadókul megnyerték a jogi 
tárgyra dr. Mázor Elemér ügy
véd, egészségügyre dr. Takács 
Gusztáv, dr. Lestyán Goda György 
és Simkovics György orvosok, 
gazdaságira Páll Béla gazdasági 
tanár, pénzügyire Mareczky Já
nos főszámtanácsos, közigazga
tásira Biki Nagy Imre községi 
főjegyző, természettudományiak
ra Raskó Kálmán és Wagner Gé
za főgimnáziumi tanárokat.

A legközelebbi vallásosünne
pélyt január 29-én tartják az ál
lami polgári leányiskola torna- 
csarnokában. Ez alkalommal mu
tatkozik be előszOr az ev, le- 
ányegyesület női énekkara. Mi
után az Összes külső felekezeti 
iskolákban is megalakult a Lut
her Szövetség, ugyanazon a na
pon a tanítók ott is vallásos elő
adásokat tartanak.

A szövetségben egyelőre nincs 
tagdíj, az anyagiak fedezésére a 
választmány a módosabb gazdá
kat tetszés szerinti adakozásra 
szólítja fel.

A választmány minden szom
baton összejön a jOvő heti teen
dők megbeszélésére.

Hogy minél szélesebb körben 
csináljanak propagandát a szö
vetségnek elhatározták, hogy a 
lelkészek a szószékről, választ
mány pedig falragaszok és röp- 
cédulák útján szólítja fel a hit
testvéreket a csatlakozásra.

Füstkarikák.
Az egyetemi ifjak megye- 

báljáröl műit számunkban 
annyi sok szépet és jót ir
tunk — aminthogy nem is 
igén írhattunk mást — hogy 
nem volt lelkünk a végén 
odaírni azt az egy dolgot, 
ami egy kissé csavarta az 
orrunkat. Ez az orrcsavarintó 
dolog pedig a táncok miné- 
mőségében rejlett. Kétséget 
kizárólag mindenkinek a leg
sajátosabb egyéni joga, hogy 
végtagjait olyan formában 
csavarja vagy ficamitsa ki, 
ahogyan épen akarja és sen
kinek sem lehet beleszólása 
abba, ha kedve szottyan bár
kinek egy szilaj sziu indián, 
vagy hottentotta táncot el
járni. Nekünk csak a stil- 
szerüeég miatt van egy kis 
kifogásunk a megyebálon el
járt tangók, scharlestonok 
irányában. Mert hiszen a hí
res törekvő hős, Kiniz&i is a 
kenyérmezei ütközet után 
szilaj haditáncot járt egy pár 
nyavalyás török hullájával a 
fogai között, — de hiteles 
történelmi kútfők szerint ma
gyar csárdást lejtett. Már 
most mit szólnának a mi if
júságunk szellemi védnökei 
Csaba Vezér vagy Zrínyi 
Miklós, ha megtudnák, hogy 
a róluk elnevezett bajtársak 
pl. scharlestont vagy black- 
bottomot járnának fogaik kö
zött „az udvarias formában 
kitessékelt6 zsidó kollegák 
hulláival. Ugy*e nem volna 
stilszerü ?

A múltkoriban csúnyán lepocs
kondiáztak bennünket egyik bé
kés megyei laptársunkban, mari 
agyon hallgattunk egy rémes tit
kot. Most már, hogy valamen
nyire lecsillapottak a rettenetes 
felfedezék után a kedélyek és el
ült a por, amit felvert a vészes 
titok kipattanása, töredelmes bün- 
bánattal bevalljuk, hogy tényleg 
elhallgattuk a nyáron, amit vá
rosunk születte, a kiváló heral- 
dikus, Haász tanár ur felfede
zett, hogy t. i. a gazdasági isko
la címerén a korona egy ]gár 
centiméterrel kisebb, mint a pajz6. 
Akkor nem mertük megírni, nem 
azért mintha helyszűke miatt 
kellet volna kihagyni (hiszen a 
tanár ur csekély nyolc hasábon

szögezte mellünknek a címerről 
szóló kéziratát) hanem egyrészt 
mert nem akartuk, hogy a ter
vező mérnököt agyonlOvessék, az 
iskola jóhiszemű igazgatóját fel
négyeljék, esetleg mindenek oku
lására elrettentő példaképen föl* 
dig lerombólják az egész épüle
tet (mint ahogyan azt már egy
szer hasonló súlyos indokokból 
meg is tették) másrészt pedig az 
öreg szőlőkben apókáink úgyis 
járatják a „Heraldikai Szemlé“-t 
meg a „Numizmatikai folyó
irat*-okát, tehát igazán felesle
ges lett volna megemlékeznünk 
erről az égbekiáltó dologról. Vé
gezetül csak annyit, hogy bár 
adna a jó Isten minden magyar 
embernek a mostani nehéz idők
ben annyi ráérő időt, hogy ilyen 
dolgokon törhesse a fejét éstölt- 
hcEse idejét.

HÍREK.
— Esküvő. „Lapunk békés- 

szentandrási rovatvezetője félegy- 
házi Nagy Lajos igazgató-tanitó 
f. hó 22-én d. u. 4 órakor ve
zeti oltárhoz a békésszentandrási 
róm. kath. plébánia templomban 
bájos aráját Kozák Rózsikát. Po- 
étalelkü kedves munkatársunknak 
kötendő frigye alkalmával minden 
jót kívánunk.

— Távozik a postafőnők. 
Lénárt József m. kir. posta és 
távirda főfelügyelő a szarvasi 
postahivatal közszeretetben és 
köztiszteletben álló főnöke f. hö
24-én távozik mostani állomás
helyéről, hogy felettes hatóságá
nak rendelkezésére még nagyobb 
postahivatalnak — a szegedi 2. 
számú postahivatalnak — veze
tését vegye át.

Barátai és tisztelői tegnap, 
szerdán este a Polgári Kör he
lyiségében tiszteletére igen láto
gatott bucsuvacsorát rendeztek, 
amelyen meghatva búcsúztak el 
a társadalom minden rétegében 
csak előnyösen ismert postafő
nöktől.

Utóda értesülésünk szerint min
den valószínűség szerint Miron 
Lajos m. kir. postafel ügyelő lesz 
és a posta vezérigazgatósága ez. 
zel a readelkezésével csak min
den szarvasi lakos őszinte kíván
ságát teljesítené, mert Miron fel
ügyelő tObb mint két évtizedes 
szarvasi tartózkodása alatt úgy 
társadalmi szereplésével, C mint 
pontos és lelkiismeretes hivatali 
munkájával arra méltán rászol
gált.

— Kérdem olvasóinkhoz* 
Kérjük kedves olvasóinkat, 
hogy Szarvasról elszakadt s 
idegenben élő rokonaik vagy 
ismerőseik nevét és pontos 
lakóimét velünk közölni szí
veskedjenek. hogy az ille
tőnek lapunkból mutatvány

számot indíthassunk. A cí
met akár levelezőlapon szer
kesztőségünkbe, (III. kerület 
119) akár pedig egy cédu
lára leírva *  lapkézbesitő ál
tal szíveskedjenek beküldeni. 
Ezáltal szolgálatot tesznek 
idegenbe szakadt véreinknek 
mert rendszeresen értesülnek 
a szülőföldjükön történtekről, 
másrészt pedig lapunk ter
jesztésével bennünket is tá
mogatnak munkánkban. ■

— Nem azonos. Sárkány Pál 
községi tisztviselő annak a meg
állapítására kért fel bennünket, 
hogy ő nem azonos azon Sár
kány Pál nevű egyénnel, aki — 
mint múlt heti számunkban meg
említettük — Palicska volt rendőr 
tizedest korcsmájában megtámadta 
és fojtogatta.

— Ötven fokos hideg Szarva
son. Hát igen, ilyen enyhe idő
járásról véltek tudni egyes ma
gán-időjósok, sőt fix dátumot is 
mondottak ezek az ostoba rémhír- 
terjesztők, akik szerint f. hó 
14, 15-én, de lehet egy későbbi 
időpontban fognak a fagytól ra
kásra hullani az utcán az embe
rek. Némelyek már azt is hallot
ták, hogy Raffai bácsi a piacon 
közhírre tette a tisztelt lakósok
nak, hogy a jelzett napokon 
mindenki otthon tartsa az orrát, 
mások pedig saját bevallásuk 
szerint a légből kapott híreket 
közvetítették, mert állítólag rádión 
hallották a nagy szenzációt. Mi
vel még intelligens emberek is 
felültek ezeknek a bő fantáziájú 
rémhirnököknek, kénytelenek va
gyunk komolyan foglalkozni az 
üggyel és megemlíteni, hogy a 
meteorologiai intézet egészen a 
mai napig már több mint egy 
hete állandóan enyhe időt jósol. 
Lapzártakor vesszük a meteorolo- 
giai intézet jelentését, mely sze
rint északkelet felől hidegebb 
időjárás várható.

— őzre vadásztak a vágó
híd mellett Kedden reggel a 
vágóhíd közelében arra járó fia
tal suhancok egy őzet pillantot
tak meg. Midőn közeledtek, az 
őz felugrott és menekülni igye
kezett , azonban az egyik suhanc 
véletlenül úgy találta fejen egy 
darab kővel, hogy az őz elká- 
balva összerogyott. Persze az 
amatőr őzvadászok rögtön neki
rohantak és agyonverték, majd 
beszállították a községházára. Itt 
a főszolgabiróság rendeletére, 
mint gazdátlan jószágot árverés 
utján értékesítették és a szépen 
kifejlett, 15 kgr-os őzbakot 28.30 
pengőért, mint legtöbbet ígérő, 
meg is vásárolta Szabó János vm. 
utbiztos. Az őz valószínűleg a 
kOzeli csákói Geisst-uradalomból 
szabadulhatott el.

— Asztaloskellékek, furnérok 
keményfa, enyvezett lemezek gör- 
lécek legolcsóbban GRON SAN- 
DOS Budapest, VII. Kazinczy- 
ucca 22. Telefon: 426—97.
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ENRILO
a családok legolcsóbb itala s ezért 

nem szabad hiányoznia egyetlen ház

tartásból sem.

Főzéshez kész. megőrölni nem 

kell, használati utasítás minden cso

magon.

Kapható minden fűszer- és gyar

matáru kereskedésben.

Kizárólagosan gyártja:

Frank Henrik Fiai Rt.
Budapest,

Nagykanizsa, Mosonszentjános

— A községi tisztviselők fize
téspótlása. A belügyminiszter 
egy igen érdekes rendelete érke
zett meg a megyéhez. A rendelet
ben a miniszter megengedi, hogy 
az állami és megyei tisztviselők 
részére engedélyezett 10—15 szá
zalékos fizetéspótlást a községi 
tisztviselőknek is megadják. Ez 
visszamenőleg november hó 1-ig 
szól. A miniszter megengedi azt 
is, hogy amenyiben erre fedezet 
a jelen pillanattban nem volna, 
előlegként a községi pénztárakból 
fizessék ki.

— Az Izraelita Nőegylet bál
ja. Fényes keretek között tartot
ta ezidei bálját a szarvasi Izraeli
ta Nőegylet f. hó 14-én este az 
Árpád szállóban. Az erkölcsileg, 
és anyagilag egyaránt nagyszerű
en sikerült bál kivilágos—kivlr- 
radtig tartott és igen szép össze
get juttatott a jótékonyság oltárá
ra.

— Elmúlt a vadászati szezon. 
Vasárnap este elhallgatlak a szar
vasi halálban a vadászpuskák, a 
nyulak békességben élhetnek Ősz
ig ; lejárt a vadászati idő. A va
dászati szezon utolsó napján igen 
sok nyúl került terítékre, ezek a 
nyulak azonban már nem megfe
lelők. A vadászok mindannyian 
arról panaszkodtak, hogy a nagy 
havazás és a nagy hidegek miatt 
a nyulak nem jutottak elegendő 
táplálékhoz, soványak, ma már 
csak a bőrük értékes, a husuk 
semmit sem ér már azért sem, 
mert a nyulaknál megkezdődött a 
párzási időszak.

— Országgyűlési képviselő- 
választók névjegyzékének ki
igazítása. Az elöljáróság hirdet
ményt tett közié, mely szerint 
mindazok, akik a választói jogo
sultságra igényt tartanak, de az 
1928. névjegyzékbe nincsenek 
felvéve, febr. hó 1-től 15-ig an
nál inkább jelentkezzenek a név
jegyzékbe való felvétel végett a 
községi iktatói irodában, m«rt 
ellenkező esetben választói jogo
sultságuktól az 1928. évben vég
leg elesnek.

—{Érdekes természeti tüne
mény. Az elmúlt napok szo
katlanul hideg időjárása ér
dekes természeti tüneményt 
idézett elő. Nyitrai István 
szeghalmi községi bíró la
kása előtt levő nagy gesz
tenyefa a hideg következté
ben puskalövésszwü robaj
jal kettészakadt. Oka az, 
hogy valószinfileg a meg
f ő t t  nedvessége szétfeszí
tette. A szokatlan jelenség 
csodája nagy tömeget von
zott a helyszínre.

— Borzalmas vérszerződés.
Saját külön légből kapott tudó
sításunk alapján elárulhatjuk, 
hogy a Turul-bálban résztvevő 
300 partie-képes fiatal ember
vérszerződést kötött egymással, 
amely szerint egy héten belül 
mindegyik oltárhoz vezeti azt a 
táncosnéját, akivel a Turul-bálban 
legtöbbet táncolt. Értesülésünk 
szerint erre a hirre még Mexi
kóból, Grőnlandból és Ausztrá
liából is érkeztek repülőgépen 
lányos mamák bájps ki» eladó 
portékájukkal a Turul-bálra.

— Falhoz szorította a bika. 
Kemencsi István tehénpász
tort a közeli Csikóspusztán 
etetés közben az egyik fel
dühödött bika a falhoz szo

rította Kemencsrt súlyos bel
ső sérüléseivel Budapestre 
szállították és itt az egyik 
kórházban vették ápolás alá.

— Szörnyethalt fa-rakás 
közben. Csépán szombaton 
délelőtt Varga János 21 éves 
munkás több társával fa- 
derekakat rakott egy kocsi
ra. Varga valahogy fejjel le
zuhant a kocsi tetejéről, egy 
oszlop meg Vargára esett. 
Kiszabaditották alóla, de Var
ga szörnyet-halt.

— A sikos utcai járdák kar
bantartása. Illetékes helyen fel
kértek bennünket annak közlésé
re, hogy minden háitulajdonos 
köteles a háza előtti gyalogjárót 
sikos vagy csnszós időjárás ese
tén homokkal vagy hamuval fel- 
hinteni még abban az esetben 
is kötelessége ez a háztulajdo
nosnak, ha t  maga esetleg má
sutt is lakik, mert a mulasztás' 
esetén nem a lakót, hanem min
denkor a ház tulajdonosát te
szik felelőssé.
- — Főbelőtte magát egy bé
kési ügyvéd. Szarvason is so. 
kan ismerték dr. Emperl Gyula 
békési ügyvédet, vm. tisztelet
beli főügyészt, aki a világhábo
rúban mint a 101-ik gy. e. tiszt
je teljesített harctéri szolgálatot. 
A rokonszenves fiatal ügyvéd 
hétfőn nyomasztó anyagi gond
jai miatt golyót röpített agyába 
és fél napi agónia után kiszen
vedett, özvegyet és két kictíny 
árvát hagyván maga után. Óri
ási részvét kisérte utolsó útjára.

— Polgári Kör helyiségé
ben e hó 24-én este 7 órai 
kezdettel N y ú l  v a c s o r a  
Kérjük az igen tisztelt jelent
kezőket hogy 23-lg a Kör he
lyiségében jelentkezzenek akik 
óhajtanak résztvenni. Egy te
ríték ára: 1.20.
— Egy |ó karb&n lévő 

használt karikahajó*

„ Á tír ta "  SE3Ž*5i£
lányos áron. Mejsickíni 
helő a VUforoírotíóban*

— Gyufával játszó gyere
kek. Csaknem végzetessé válható 
tüzet oVozoft Ríni Ciril bolgár 
kereskedőnek 2 éves kis fia. Bá
niék a pificon voltak elfoglalva, 
addig a IV. kér. 24. azámu ház

ban lévő lakásán 14 éves leánya 
vigyázott a 2 évss fiucskára. 
Közben a leány kiment az -ud
varra és a kis fiú magára ma
radva valószínűleg megkaparin
tott egy doboz gyufát, mert egy
szerre az udvaron lévő leány s 
az utcán ćpen arrahaladó egyik 
rendőr a szobából kitóduló nagy 
füstre lettek figyelmessé. Nyom
ban berohantak a szobába é* ki
mentették a kis gyujtogatót szo
rongatott helyzetéből és sikerült 
a tüzet is eloltani, mielőtt na
gyobb veszedelem keletkezett 
volna. így csak egy ágy és a 
benne levő ágynemű égett el.

— Panaszkodik a fürdő- 
bérlő. És el kell ismernünk, 
hogy teljes joggal panaszkodik 
Konrád-bácsi, mert magunk is 
meggyőződtünk róla, hogy ajiagy 
költséggel fűtött kádfürdőket, de 
rhég a gőzfürdőt is alig keresi 
fel naponta egy pár ember. Ha 
hem volna fürdőnk, akkor állan
dóan azon lamentálnánk, hogy 
iPiiért nincs, most pedig, hogy 
!|ran, ugylátszik nem nagyon vesz 
[ferőt a szarvasiakon a tisztálko
dási vágy, pedig a kultúrának 
1 mindig a szappan volt a legelső 
/fokmérője, de ugylátszik, hogy 
j minálunk a 0 fok körül van a 
i fogyasztás mértéke._\Itt említjük 
I Tnegrhögy f. évi március hó
i l-töl. 1929. március hó 1-ig igen
előnyös gőzfürdő bérletet nyit a 
fürdő bérlője. Egész évre 16 
pengő, 52-szeri fürdés, tehát alig 
kerül 30 fillérbe egyszeri fürdés 
és amellett meg van az az elő
nye, hogy a bérletjegy nem névre 
szól, a családból bárki használ
hatja.

— Szarvas határát nem fe
nyegeti az árviz-veszély. Mi
vel Békés vármegye alispánja a 
tavaszkor szokásos árvízvédelmi 
intézkedések irányítására szakér* 
tő közeg kiküldetését kérte a mi
nisztériumtól, sokan már azt hit
ték hogy Szarvas határát is fe
nyegeti az árvizveszedelem. Kér
dést intéztünk emiatt Ribárszky 
Pál ármentesitő társulati főmér
nökhöz, aki kijelentette, hogy ér- 
vizveszedelemrfll szó sincsen, az 
élő-Kőrös mindenütt medrében 
van, huszonöt cm. vastag jég
páncéllal borítva, zajlás még sc- 
holsem indult mep, még hirtelen 
olvadás esetén is legfeljebb csak

az árterület elöntéséről lehet szó. 
Aggodalomra tehát nincsen ok, 
az alispán intézkedése csak a 
preventív óvó rendszabályok meg
tétele miatt történt.

— Birkózó-m é r k ő z é s .  A 
szarvasi leventék kitűnő kondí
cióban levő birkózó csapata va
sárnap. f. hó 22-én Orosházán 
fog mérkőzni az orosházai Mun
kás Testedző Egyesület váloga
tott birkózó csapatával. A MACH 
elé szép reményekkel tekinthe
tünk, birkózóink tréningben mu
tatott jó formája miatt.

— Boldog város. Nem is 
gondolná az ember, hogy 
csonka hazánkban boldog 
város is van, pedig van és 
ez a boldog város Nagykő
rös. Ennek a városnak ugyan
is annyi jövedelme van, 
hogy a város polgárai pót- 
adót nem fizetnek. A kia
dásokat teljes egészében fe
dezi a rendes bevétel. A ren
des bevétel a város adós
ságának kamatát is fedezi, 
mert adóssága Nagykőrös
nek is van. Hét millió ko
rona az adóssága, de ez az 
adósság nem teher, mart 
jövedelmező befektetésre lett 
fordítva. Vájjon mikor ér el 
Szarvas háztartása egy ilyen 
mérleget?

— A karcagi furkósbot. 
Csontos Imre a karcagiak 
kisgazda. képviselője, a kép
viselőház szerdai ülésén egy 
karvastagságu furkósbottal 
jelent meg a folyosón. A 
képviselők érdeklődéssel né
zegették a díszes faragásu 
furkós-bolot, amelybe nagy 
betűkkel' bele volt vésve f
— Üsd, aki a magyart bánt
ja ! — A botot Szarka Pé
ter kai cégi kisgazda faragta. 
Hónapokig dolgozott rajta 
és hogy most elkészült ve
le, átadta a kertiiet képvi
selőjének hogy 'juttassa el 
azt Londonba, Rothennere 
lordnak, a magyarok igaz 
barátjának.



— A huszfillérest még birja, 
de az ötvenfilléres már meg
akad a torkán. Makkéról jelen
tik : Szatmári István Biró-utca 3. 
szám alatti lakos a szó szoros 
értelmében véve fuldokolva érke
zett ma a kórházba. Szatmári 
ugyanis pénznyelő bajnoknak 
képezi ki magát s mivel a 10 és 
20 filléresek nyelése már zavar
talanul ment, most egy 50 fillé
ressel próbálkozott meg. Ez azon
ban a torkán akadt s a kórház
ban operációval távolitották el. 
Szatmári a sikeres műtét ut&u 
kijelentette, hogy lemond a továb
bi kísérletezésről.

— Országos vásár Gyulán. 
A gyulai országos téli vásárt f. 
hó 20 és 21-én tartják meg.

— Utoljára legalább jól ki
mulatta magát T. Kovács 
Miklós tiszafőldvári 28 éves gaz
dálkodó csütörtökön, f. hó 12-én 
egész nap mulatott. Este 10 óra
kor az egész zenekar muzsikaszó
val kisérte haza. Éjfél után T. 
Kovács Miklós bátyja kinézett az 
udvarra és hogy az istálló ki volt 
világítva, odament és a legna
gyobb meglepetéssel látta, hogy 
Miklós öccse ott lóg az istálló 
gerendáján. Fellármázfa a szom
szédokat és levágták Miklóst, de 
akkor már nem volt bene élet. 
Állítólag anyagi gondok kergették 
a halálba.

— Örök némaságot fogadott.
Varsóból jelentik: Cortkovban
meghalt Frommer kereskedő, aki 
30 évvel ezelőtt veszekedés köz
ben azt mondta feleségének, hogy 
égjen meg és másnapra egy fel
robbant benzintartály füzében 
tényleg elégett Froromerné két 
gyermekével együt. A csodarabbi 
azt a büntetést szabta ki From- 
merre, hogy élete végéig hallgat
nia kell. A kereskedő örök néma
ságot fogadott és attól a perctől 
haláláig egyetlen szót sem szólt.

— Elvált asszonynak nem 
jár elhalt férje után nyugdíj. 

A közigazgatási bíróság igen ér
dekes döntést hozott egy elvált 
asszony ügyéden, akinek a férje 
Békéscsaba város szolgálatában 
állott. Az asszonynak ugyanis a 
bíróság a válás kimondásakor 
nem itélt tartásdijat és az asszony, 
amikor férje elhalt, a nyugdijat a 
várostól kérte. A város a kérelmet 
elutasította és az ellene beadott 
panasznak a közigazgatási bíró
ság nem adott helyet.

— Mozi hírek. Szombaton és 
Vasárnap d. u. 5 és este 8 órai 
kezdettel Charley a közvitéz cí
mű 10 felvonásos exsuper bur- 
Ieszk kerül bemutatásra Lyd 
Chaplinnal a főszerepben. A fe
lejthetetlen Aranyház óta ilyen 
hatalmas és nagyszerű buileszk 
nem volt még bemutatva., Az 
egész film elejétől végig csupa 
ötlet és egészséges humor. Lyd 
Chaplin nagyszerűsége pedig nem 
szorul bővebbb méltatásra.

— Rcklámpadok és favédő 
rácsok Szarvason. Égy déva- 
ványai cég „Pirker" keletma
gyarországi reklámvállalat aján
latot tett a községi elöljáróság
nak, hogy az Erzsébet ligetben, 
valamint a hősök szobra előtti 
parkban padokat állit fel kü
lönböző reklám-felírásokkal, úgy
szintén vasráccsal veszi körül a 

Beliczey utón lévő élőfákat a  rá
csokra itt is reklámtáblákat he
lyezve el. A tanács elvileg elfo
gadta az ajánlatot kikötvén, hogy 
a padok helyét az elöljáróság jelö
li ki, úgyszintén a hirdetések 
szövege is bemutatandó a ta
nácsnak. nehogy azoknak szö
vege vagy frajza a közerkölcs
be vagy a jóizlésbe ütközzön. 
Hat év letelte után ezek a pa
dok és rácsok díjmentesen a 
község tulajdonába mennek át, 
de addig azoknak jókarban tar
tásáért a eég felelős. — Csík he

lyeselni tudjuk, hogy a tanács 
az ajánlatba belement már csak 
azért is, mert, ez városiasabb 
jelleget kölcsönöz különben meg
lehetősen falusias utcáinknak, 
azonban semmiképen sem tudjuk 
megérteni, hogy eddig miért uta

sítottak vissza — még a közel
múltban is — minden hirdető 
vállalatot azzal a kifogással, hogy 
ilyen hicdetési objektumok felál-

' litása csak hirdetési szabályren-̂ , 
jdelettel biró városokban lehet-' 

séges. Sőt épen a napokban tár
gyalta a képviselőtestület Oros
háza községnek egy ilyen hirde
tési szabályrendelet megalkotása 
iránti kérelemhez való csatlako
zás szükségességét. Ugylátszik a 
tanács már előre biztosra veszi 
a belügyminiszter engedélyét. '

— Epe- és májbetegségeknél 
epekő és sárgaság eseteiben a 
természetes „Ferenc József" kese- 
rüviz a hasi szervek működését 
élénkebb tevékenységre serkenti. 
Klinikai tapasztalatok igazolják, 
hogy a otthoni ivókúra különösen 
hatásos ha a Ferenc József vizet 
kevés forró vízzel keverve, reg
gel éhgyomorra vészük be. Kap
ható gyógyszertárakban drogéri
ákban és füszerüzletekben.

— Budapestre utazik? 20. 
százalék engedményt kap, 
mint ezen lap előfizetője olcsó 
szoba-árainkból 10 százalék 
engedményt kap olcsó étter
mi árainkból. (Kitűnő ház
konyha) 5 pengőt megtaka
rít autótaxi költséget, mert 
gyalog átjöhet egy perc alat 
a pályaudvarról, otthon érzi 
magát jól fűtött szobáinkban. 
Elsőrendű kiszolgálás, szigo
rúan családi jelleg, saját ér
deke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlen nálunk szálljon 
meg Grand Hotel Park nagy- 
szálloda Budapest, Vili. Ba- 
ros-tér 10, a keleti pályaudvar 
érkezési oldalával szemben:

— „Lapunk Budapesten ál
landóan olvasható a Park 
szálloda kávéházában. Vili. 
Baross-tér 10.*

Teherautó 
fuvarvá lla la t 

Telefon 91. IV. 15o.

Csukott-autó
MachánnáL

Békésszentandrás.
— MOkedvelő. F. hó 15-én 

adta le az iparos ifjúság nagy
szerű kidolgozásban a „Gyur- 
kovics lányokat". A szereplők 
-rátermettsége, a rendezőség fá
radhatatlansága meghozta az er
kölcsi és anyagi eredményt. A 
leányok közül egynéhány, külö
nösen Rusz Rózsa ' művészi tö
kéletességet fejtett ki előadásuk
ban. Szívből gratulálunk az ipa
ros ifjúságnak!

— Tea-est képviselői be
számolóval. A helybeli „Nép- 
kör" teaestéi tartott i. hó 15-én, 
amelyen Dr. Tóth Pál képvise
lőnk is ott volt és lendületes, 
közvetlen, beszámoló félét tartott 
a zsúfolt körnek. A családias 
összejövetel csak mélyítette azt a 
vonzalmat, amely választó és 
képviselő között szükségszerű a 
mai szomorú állapotban.

— A Kisgazda Kör bálja vá
rakozáson felül jól sikerült, amely 
a vezetőség kitűnő szervezőké
pességére vall.

— Sötét van, nem látok...
Mostanában gyakran és elég ko
rán ránk sötétedik. Kérjük a vil
lanybizottságot, hasson oda, hogy 
köz- és magánvilági(ásunkban 
zavarok elő ne fordulhassanak. 
Élvégre is nem azért vezettettük 
be drága pénzekért a villanyt, 
hogy petroleumméccsel pótoljuk 
a világítást. — Különben is ez 
a dolog annyira fontos, hogy 
legközelebbi számunkban rész- 
eltesen kitérünk rá.

ttutmmum itianm iM iummmam

Kondoros.

— Tea-estély. A kondorosi 
úri kaszinó f. hó 12-én saját he
lyiségében tea-estélyt rende
zett. A feldiszitett termekben a 
szép számmal megjelent tagok 
családtagjaikkal valóságos ottho
nát lelték fel, a művésziesen fel
diszitett terem erdőtarcsai Fejér 
Imre kaszinó elnök szakavatott 
kertészét dicséri, aki az ő szak
tudását tanúsította. Kondorosi 
csárdában ecet ég a lámpában 
kezdetű ropogós csárdás vezette 
be a megnyitót, melyre mindenki. 
ki a tánc kedvelője talpraugrott 
és a legjobb hangulatban telje
sítette kötelességét. Az összejö
vetel és annak befejezése az 
eredményt biztosította a siker min

den érdekében. A zenét Ökrös 
Elemér közkedvelt zenekara szol
gáltatta, a vendégek igaz jó ma
gyaros ellátásáról pedig Liker 
Mihály a Csárda tulajdonosa11 
nem feledkezett meg bizonysága 
annak, hogy úgy ő, mint a ven
dégek igazi otthont találtak ott. 
A rendezés erdőtarcsai Fejér Im
re elnököt és fiát Lászlót illeti 
meg az önzetlen elismerés.

— Mozi előadás. A kondo
rosi mozi előadás műsorában a 
legújabban „Szeress és enyém a 
világ" vígjátékot mutatjuk be.

— Levente előadás. A kon
dorosi levente egyesület egy mű
kedvelő előadásra készül, mely 
február hóra van tervezve, a be
tanítással a levente főoktatója 
Kupcsek Tibor foglalkozik. Az 
előadás iránt [nagy az érdek
lődés.

— Népmüvelődési előadás. 
«Az ipartestületben Dr. Bőhm Jó
zsef ügyvéd „A nyugati eszme

/áramlatok hatása Magyarországra" 
~a polgári olv. körben dr. Rohály 
Pál orvos „A tüdővész elleni óva- 
kodás“ címen, az Általános Nép- 
körben Velky Béla tanító „Mire 
tanít a föld" az előadásokat mind 
három körben nagy érdeklődés
sel hallgatták a nagy számban 
lévő hallgatóság, az előadókat 
pedig valósággal ünnepelték.

— Tantestületi gyűlés. A 
kondorosi ág.- hitv. ev̂  tantestü
let legutóbbi gyűlésén kartársi 
szeretettel ünnepelte Vélky Béla 
tanítónak a VII-ik fizetési osz
tályba való előléptetését. Az arc
képes igazolványok érvényesíté
séért járó illetéket az egyház öt 
tanítójáért kifizeti.

Anyakönyvi hírek.

1928. jan. 11-től 18-ig.

Házasságot az elmúlt héten 
egyet sem kötöttek.

szlilettek:

Furár Mihály leánya Anna, 
Aranka, Sinkovics János fia Já
nos, Pál, Velki Márton leánya 
Zsuzsanna, Dologa János fia 
Jenő, ifj. Pimiller József fia Pál, 
Lestyan János fia János, Juhos 
leánya Erzsébet, Novodonszki 
András fia András, ifj. Mikus 
István leánya Mária, Oncsik Pál 
fia György, Jelen Pál leánya 
Anna, Komár Mihály fia István.

meghaltak:

Pljesovszki András 21 hónapos,. 
Szurgent János 72 éves, Zrena 
Margit 2 éves, Sutyins2ki Mi
hály 2 éves, Frankó Tamás 60 
éves.

Kihirdetett jegyesek:

Kovács Márton és Janurik Ju
dit, Szvák Pál és Tusjak Anna, 
Szirony György és Szakács Er
zsébet.



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

Autó és Traktor 
javítás.

Speciális Szerelő által. 
Uj alkatrészek az összes 

pusokhoz 
Raktáron autók vételét 

eladását közvetítem.

ti-

és

Mezőgazdasági 
____g épyaviiás.___

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

rica szórók bármely ekére szerelhetőí

Újdonság ( 13 Rakláron I

Autogén 

heg g eszíés f

Vas—aczél—réz—bronz £s

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Alledános Villamossági 
és Rádió»lechnlkai Vállalat.

Vállal mindennemű villamos szerelést a lególcsóbb áron.

Lakodalmi alkalmi (sátor) világitást a leggyorsab
ban szerelünk. Uradalmak, majorok önálló elektromos világítását a leg

messzebb menő garanciával. Költségvetés díjtalan.

Raktáron tartja Amerika rádió újdonságait a lehető legolcsóbban Egy lámpás 
készülékek 50 pengőtől fölfelé.

Vételkényszer nélkül tekintse meg készülékeinket.

Accumulátor töltés és szakszerű Javítás.

Érettnyu-d A1WÁ1W Mindenféledéllgyü- 
gaílndiai mölcs, narancs, fUge

datolya nagy 'választékban, 'valamint cu

korka és csokoládé különlegességek.

Kapható András Mátyás üzletében.

|h f r f p c í t p c  Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy lakásomat a II. kér. 319 házszám alól, az I. kér. 204 sz. 
E » r iC O llC ö *  alá helyeztem át, (Farkas gyógyszertárral szemben), ahol 18 éve fennálló szobafestő és mázoló műhelyemet 
újonnan rendeztem be s ezáltal a legmagasabb igényeket is kitudom elégíteni. Készítek a munkaadó óhaja és ízlése szerint úgy 
szobafestő, mint mázoló munkálatokat

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

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

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

KO Tisztelettel F u k S Z  szobafestő és mázoló mester.

„CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unka! Elegáns I Tartós! Olcsó!

Kaphaló kizárólag Deulsch Ármin divatáruházában

Békéft'SzarvaMm. Csak a  talpon látható védjeggyel valód i!
52 sz,



Soproni Szőnyeg 
és Texíllmüvek r.t.
ezelőtt Haász Fiilöp és Fiai

egyedüli gyári leraknia.

Elsőrangú szőnyegek minden nagyságban, összekötő, fal
védő, ágyelő és futószőnyegek, takarók, paplanok, ágy- 
és asztalterítők, bútorszövetek kaphatók

Breitner H. és Fia
c é g n é l .

E R C O  |

ö n e legánsan  ö H ö i  k O d 1 k,

• * ih

Ergo ERCO gallérí visel.

Ügyeljen az védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.'

Lakodalmakra
és egyéb házi mulatságokra is közvetlenül

n a g y t e r m e l ő k t ő l

beszerzett uradalmi borok elsőrendű minőségben olcsó 
árban, díjmentes kölcsOnhordókban és házhoz szállítva 
kaphatók

özv. Krausz Sándomé
c é g n é l .

Sertés vágást és füstölést
Jutányos á r o n  e lválla lok . A. vágási 
megrendelhető a  piacon és a  h ázn á l

Veres György henies

11. kér. 313.
8

Cupráék melleit.

Eladó &2TV. Csasztvan Györgyné

IS. kér. 372. sz. háza

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Rákőczi-ucca 178.

1 drb. 
1 és fél tonnás teher Ford autó,

1 d r b .

5 személyes luxus Ford autó 
kitűnő állapotban eladó.

ÉrteKezés ugyanott.

■a

Értesítem a nagyérdepiü kö
zönséget, hogy

privát sertésvágást 
igen jutányos árak mellett el
vállalok, továbbá a vágáshoz 
szükséges belek állandóan van
nak raktáron.

Elsőrendű füstölés!

Lakodalmi alkalmakra 
l.-rendü húsok nagyobb 
mennyiségben is s zo l i d  
árakon kaphatók.

Lakodalmi vágások!
A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kéri:

Legyessy Pál
3 mészáros és hentes.

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

15 SZ.

Import

kanári
énekesek, eredet i  ' 

Szei f er t  törzsből 

1 6 - 2 0  p e n g ő é r t

kapható

Bármikor megtekinthetők

I. kér. 351. sz.

Teherautó 
fuvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

Gyönyörű jelmezek eladók. I. 
kér. Vajda Péter-u. 145 szám.

Özv. Holmik jánosuénál egy 
üzlethelyiség kiadó II. kertllet 
300 sz.____________  5

III. kér. 6 számú ház eladó. 5
König Mórné házánál egy uj

mázsa eladó II. kér. 497. sz. 5

Zsigmondi örökösök tulajdoná 
képző II. k. 340 számú eladó 
Érdeklődni lehet ugyanott.
Kunstár Pál zöldpázsiti háza el- 

adó.__________________  11 sz.
Sürgősen eladó kedvező felté

telek melleit I. kcr. 420 számú 
Jiáz. Vagy felerész. 5

Eladó 20 mázsa bognárnak va- 
ló szilfa. Érdeklődni lehett VII. 
kői. kér. 511 szám. ' 4

IV. kér. 445 számú ház eladó, 
üzletnek is megfelelő uj városmel- 
ett. Érdeklődni lehet ugyanott.

5

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

Kiadó III. kér. 68 szám alatt
2 szoba, konyha kamra.

Tusjak János I. kér. 436 szá
mú háza eladó. Érdeklődmi lehet 
ugyanott._________________ 4

III. kér. Zrínyi-utca 389 6zámu 
ház eladó. Ugyanott gazdasági 
felszerelések is elddók._______ 4

Egy vaskályha és egy tejszepa
rátor. Görbe-utca 81 szám alatt 
eladó. 4

Huszárik Pál VI. kül. kér. 521 
számú háza a volt Weiczner ma
lommal szemben kovácsmütiely- 

Jyel egyUtt eladó. Érifcklődni 
ugyanott. 4

Ószén áskert mellet IV.kül kér. 
35 számú tanya eladó. 3

Bridzs Pál tulajdonát képző
IV. kér. 334 számú háza eladó. 4

Iroda vagy üzlethelyiség forgal
mas helyen kiadó Fürdővel szem
ben. Cim a kiadóban. 3

1. kér. 388 szá mu ház sür- 
gősen eladó.

• II. kér. Liska Györgyné ö rökö 
seinck 299 számú háza eladó.

3

Thoneí-féíe hajlított székek többféle kivitelben
35 N a g y  S á n d o r  könyvfeemfeedéeébea tegotcaAbb napi áron kaphatók.



Közgazdaság.
— Helybeli gabona árak. 

Búza 29 50—2g 60, árpa 2'i. 
50-24-00, zab 25-00—26-00, 
morzsolt uj tengeri 24*00—24* 
50 lucerna 215.00—220 00. 
Az árak métermázsánkéni 
pengőben értendők.

— Külföldi pénzek árai. 
Száz cseh korona 16"89—16 97, 
szász dinár 10*02—10 08, száz 
dollár 569 20—571 20, száz fran
cia frank 22.60—22 80, százhel- 
lendi forint 230 20—231-20, száz 
lengyel zloty 64—64-30, száz 
lei 3.49—3.54, száz liia 30.30—
30.50, száz német márka 135.95 
—13645, száz osztrák silling 80. 
40—80.75, száz svájci frank 110 
05—110*45 pengő.

— Budapesti sertésárak. 
Príma uradalmi fajsertés 1.50— 
1*52, Príma szedett 1'44-146-148 
szedett közép 1*88—140, szedett 
könnyül'30—1*34, 1. rendű öreg 
1*42—144, II. rendű Öreg 136—
1.40, Angol süldO 1*44—1*64, 
szalonna 1.64, szír 1'88, szalon- 
nás hasitott sertés 1 80—1*88. 
-olvasztani való szalonna 1 84 fillér.

— Budapesti takarmányárak. 
Réti széna I. rendű 9*50—11.00, 
réti széna II. rendű 7 00—9'25. 
réti széna III. rendű 400—9*50, 
muharszéna 11*50 1350, alom- 
szalma 1. rendű 6.0o alom
szalma II. rendű 4*00—5.00

— Nemesfémek árai. Ezü6t
1 koronás 44, 2 koronás 88, fo
rintos 119, 5 koronás2 35, arany
10 koronás 1160, 20 koronás
23*20, 14 karátos törtarany gram- 
ja 204—210 fillér.

Rádió amateurt
aki a rádiókereskedők és rá- 
dióamateurOknél jól be van ve
zetve, egyes vidéki városok és 
körzetek ' részére képviselőül 
keresünk. Ajánlatok részletes 
önmformációval és referenci
ákkal „Bu 4060" jelige alatt 
Rudolf Mosse hirdetőirodába, 
Budapest. IV., Váci utca 18. 
küldendők.

I
X eherauló 
fuvarvátllalat 

Telefon 91. IV. ISO.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó 

az 1881 évi LX. t -c. 102. §-a 
értelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a szarvasi kir. járás
bíróságnak 1927. évi P. k. 575/4 
számú végzése következtében dr. 
Faragó Jenő ügyvéd által képvi
seli Angol Magyar Bank javára 
603 P. f, s jár. erejéig 1927, évi 
szept. hó 6-án foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 1.720 P. becsült követke
ző ingóságok, u. m.: tengeri, 
üsző, búza szalma, sertések, szé
na, tehén és tOrek nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1927-ik évi 3960 
számú végzése folytán 603 P. 
tőkekövetelés ennek 1925. évi 
december hó 16 napjától járó 5 
százalékos kamatai és eddig ösz- 
szesen 708 P. 41 fillérben bi- 
róilag már megállapított költsé
gek erejéig, Kondoroson alperes 
tanyáján leendő megtartására 1928 
évi január hó 28-ik napjáuak 
délelőtti 10 órája határidőül ki- 
tüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy ax érin-

ESSEX
Super Six Sedan 
lég modernebb

6 hengeres 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

6 sz.

— Bármely budapesti vagy 
vidéki lap részére hirdetéseket 
felvesz lapunk szerkesztősége és 
kiadóhivatala 111. kér. 119.

tett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség ese
tén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe

lülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX, t.-c. 
102. §-a értelmében ezek javára 
is elrendelik.

Kelt Szarvas, 1028. jan. 6.

MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bír. végrehajtó

Önkéntes árverés.
F. hó 26-án, csütörtökön Fekecs Lajosnál Zöldpázsit 4. 

szám (Tusjak-féle házban) gazdaság feloszlatása miatt eladásra 
kerülnek: 8 drb. 120x200 cm. üvegházi ablakok (vaskeretes), 1 
drb. 8 és 1 drb, 6 méteres szalma illetve törekrakó létrajárda, 
továbbá üres fahordók (petroleumosak), nagyobb anyás csavarok, 
különféle ócskavasak. Eladásra kerül egy teljes cséplögépszij 
készlet és egy 20 méteres 130 mm. széles teveszőr főszij és egy 
nagy 3 soros speciális tengeri vetögép. Nevezett tárgyak becsáron 
alul nem adatnak el.

d a d ó  elköltözés miatt egy drb. Fordson traktor, Hoffher 
és Schrantz-féle hármas (de kettesre is alakítható) ekével. A trak
torhoz tartozik; gyári szerszámkészlet, szijtárcsa, egy drb. Taco 
regulátor, pótkapaszkodó készlet, petróleum szivattyú, petróleum, 
benzin és olaj kannák. A traktor majdnem teljesen uj, feltétlen 
üzemképes, ára fenti felszereléssel: 4200 pengő. Közelebbi fel
világosítást ad Általános Villamossági és Rádiótechnikai 
Vállalat, (Árvaházi épület.) Ugyanott egy cséplő-szekrényhez való 
teljes szijkészlet és egy 20 méteres (130 mm. széles) teveszőr 
főszij is.

Hó

és sárcipők
Javítása, sarkalása és 
talpalása ^  ^ órán be- 

felelősség ̂ 4  1U1 ké" 
mellett szülnek.

Vulkanizáló műhely

(Machán házban.)

Felhivás!
Nyersolaj traktorve vőlnk részére a tavaszi munkálatok 

megkezdése elölt gyárunkban ismét tanfolyamot tartunk és 

pedig 4 turnusban:

január 9-től 14-ig, január 23-tól 28-ig,február 6-tól 11-ig, február 20-tól 25-ig
E tanfolyamokon résztvehet minden traktorvevőnk, vagy annak kiküldöttje a kezelés alapos elsajátítása végett 

Az oktatás ingyenes. A résxtvevőknek csupán lakásról és ellátásról kell saját költségén gondoskodnia, 
de rajta leszünk, hogy az illetők saját alkalmazottatoknál jutányos áron szálláshoz, ill. ellátáshoz jussanak. 

Jelentkezni lehet Miklya Pálnál új-templommal szemben, Szarvas.
Teljes tisztelettel:

Hofferr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Müvek r.-t.
4



8 S Z A R a A S Í  K Ö Z L Ö N Y

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dlvaláruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű és elismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt éh selymet, vásznat, kanavászt és fianellt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat/ selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. A z  a b l a k o n  d o b  á l  Je l k i  p é n z é t ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor K I.F .1W 
MÓR d iva láruházában beliczey-ut 8. (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óyakodfunk a lelkiismeretlen utazóktól, Akik 

abemulaíott minlákna k meg nem felelő silány 

árut szállilanak. 52

503 „FIAT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő-nél

II. 87. Telefon 75 és79.
11 sz.

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

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

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

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

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó fura. 
bérautó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)

13

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

B elopoíoczky János faszerüzletében és M akó 
G y u l á n á l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

7 sz. Belopoíocky Mihály

V adászfegyverek,
flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását Ć6 mindenféle lőfegyverek axidálását, illetve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz* 
közlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő n. kerület 104. szám. 52

Értesítés

Kitűnő szénsavdus szódavíz kapható az

„Italmérők Szikvizgyárában"
ahol a legjobb és legújabb rendszerű géppel van a 
szódavíz gyártva. Lakodalmakra és disznótorokra a 
legjutányosabb árban megrendelhető.

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

10
Tisztelettel:

Szarvasi Italmérők Szikvizgyára.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott O n. C n o tia a  Gyöqgeé hOqpNqMBdáiAbM Saanratoo.


