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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

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

félévre 4 Pengő. Vidtkre 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 cimzendő.

Irredenta szellemű 
nevelés.

A trianoni kényszerű bé
keszerződés állal teremtett 
lehetetlen helyzet mind erő
teljesebben kezd kidombo
rodni a maga kiáltó igaz
ságtalanságával az európai 
müveit nemzetek előtt.

A fejlett jogérzék 11 s kor
rekt gondolkozásu angol leg- 
hamarább ismerte fel e bé
keszerződés békét veszélyez
tető, súlyos kilengéseit. Rész
véttel és megértéssel van 
irányunkban és segitő kezét 
nyújtja. Ha már az egykori 
ellenfelek is tudatára jönnek 
a velünk történt igazságtalan
ságnak, akkor nekünk magya
roknak e kegyetlen szerződés 
szomorú áldozatainak még 
inkább át kell éreznünk a 
mi igaztalanul nehéz hely
zetünket s ezt végleges álla
potnak nem szabad tekinte
nünk.

Az irredenta gondolat, mint 
egy hatalmas, élő .tiltakozás, 
kell, hogy áthassa egész va
lónkat s gondolkozásunk, 
cselekvésünk, érzésünk irá
nyitója legyen. Sajnos, a mai 
viszonyok nem kedveznek a 
lángoló hazaszeretetből fa
kadó irredenta érzésnek és 
gondolatnak. Az emberek 
óriási tömegét a nyomorúság 
fojtogatja. A kenyér idegölő, 
sivár gondja fásult közönnyel 
burkolja a magasabb eszmé
nyek iránt fogékonytalanná 
lett lelkeket. A rideg kenyér
harc, az őrült tülekedés a 
betevő falatért alegnyersebb 
materiális szellem, a legri
degebb önzés megteremtője 
lett.

Tanár és tanító teljesen 
kimerül az élettel való lehe
tetlen viaskodásában s fa
gyott lélekkel hogyan tudjon 
lelkesedni ? És mert a lel* 
kés, hazafias szellemű neve
lés alapozza meg a jövőt, 
meg kell n̂ enteni azokat a 
kibirhatatlan anyagi gondok-: 
tói, kikre az ifjúság nevelése 
vár. Adjuk meg nekik á

nyugodt megélhetést, hogy 
gyermekeink leikében fel
építhessék az e g y s é g e s  
Magyarország képét s a 
lángra gyújtott fiatal lelkek

szuggesztiv ereje belevigye 
minden magyar lélekbe a 
soha nem alvó, mindig éb
ren őrködő irredenta szelle
met.

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

ügyeiben.
(A Közlöny eredeti tudósítása) 

(Második közlemény.)

J ó v á h a g y j a  az 1920. 
XXXVI. t c. 76. §-ának 2. 
bekezdése alapján az Orszá
gos Földbirtokrendező Bíró
ság azt is, hogy Párkány Já- 
nos békésszentandrási lakos 
a Csabacsüd községben ka
pott házhelyet elcserélje á 
Barecz Mihálynak juttatott 
békésszentandrási házhellyel.

Abban a kérdésben az 
Országos Földbirtokrendező 
Bíróság ezúttal nem határoz, 
hogy a Zábrádi Ferenc bé
késszentandrási lakosnak jut
tatott házhelyet Szabó Imre 
átveheti-e. Felhívja az Or
szágos Földbirtokrendező Bí
róság Békésszentandrás köz
ség elöljáróságát, állapítsa 
meg, hogy Zábrádi Ferenc 
hová költözött, az illetékes 
községi elöljáróságot keresse 
meg a végett, hogy hallgassa 
meg Zábrádi Ferencet arra 
nézve, véglegesen elköltö 
zött-e Békésszentandrásról, 
lemond e a Békésszentandrá- 
son neki juttatott házhelyről, 
ha nem mond le, mikor 
szándékozik rá házat építeni 
és addig is mikép gondos
kodik arról, hogy az üres 
házhely parlagon ne marad
jon. A megkeresett elöljáró
ság válaszának megérkezése 
után Békésszentandrás köz
ség elöljárósága tegyen je
lentést.

A 19.928/1927. O.F.B. sz. 
alatt hozott ítélettel tudomá
sul vette, hogy vitéz Nagy 
Károly József, vitéz Takács 
József javára lemondott a 
neki juttatott 5 hold földről. 
Minthogy utóbb megállapí

tást nyert, hogy vitéz Takács 
keresztneve nem József, ha
nem István, az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság a 
ítélet idevágó rendelkezését 
ilyen értelemben helyesbiti, 
ezúttal kimondja, hogy a 
földdel járó teiheket vitéz 
Takács István az 1927. évi 
október hó 1 napjától kezdve 
köteles viselni. A vitéz Ta
kács Istvántól bemutatott rok 
kantsági egyéni lapot az Or
szágos Földbirtokrendező Bí
róság azzal az értesítéssel 
adja vissza, hogy a rokkant
ság cimén nem tarthat igényt 
a megváltási ár kedvezőbb 
megállapítására, mert ez a 
kedvezmény csak a vagyon- 
váltságföldekből földhörjut- 
tatottakat illeti meg, a szó- 
banlévő föld pedig nem va- 
gyonvállság föld.

Az endrődvidéki róm. kath 
esperes-plébános a Csaba- 
csüdön építendő templom, 
papiak, iskola, tanítói lakás 
és tanitói javadalom céljaira 
földet kér Az Országos Föld
birtokrendező Bíróság érte
síti az esperes-plebánost, 
hogy a kérele n most, ami
kor a megváltási eljárás már 
befejezést nyer, nem teljesít
hető.

A békési ág hitv. evangélikus 
egyházmegye esperesét értesíti az 
0 rs7ágos Földbirtokrendező Bí
róság, hogy Schwartz Gyula bir
tokának u n. Dögösi részéből az 
egyházmegyének juttatott föld ki
cserélésére ezúttal nem áll ren
delkezésre föld. Ezt a földet, va
lamint a Mezőgazdasági Kender
ipar r. t. u. n. Józsefszállási bir
tokából juttatott földet az egyház
megye bármikor birtokába veheti.

(Folytatás a j0v6 számban)

A szarvasi csodafa.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A Jókai Mór-ucca uj-te- 
mető felé eső részén, a leg
csikorgóbb téli idő közepett 
is különös látványban van 
részük az arrajáróknak. A 
199. sz. ház udvarából, a 
kerítés mellől üde, zöld 
lombu fa levéldiszbe öltözött 
koronája hajlik a gyalogjáró 
fölé.

A szemlélő az első pilla
natban zavarba jő. Nem 
tudja elképzelni, hogy a 
szarvasi lombhullató fák kö
zött .hogyan tarthatja meg 
valamelyik üde, zöld lomb
ját még január közepén is. 
Csak alaposabb szemlélet 
után jövünk aztán arra, hogy 
egy elhatalmasodott kúszó 
növény, az örökzöld levelű 
borostyán ejtett bennünket 
tévedés^.

A kerítés mellett levő 
lombhii'lató fának Ugyanis 
nemcsak a törjsét, de ösz- 
szes ágait is teljesen bebo
rította 2 öld színű levél- 
mozaikjával s olyan képet 
nyújt, mintha a támasztékul 
szolgáló fa eredeti lombja 
lenne. Ez az ál-lombu fa 
olyan érdekes természeti 
különlegesség, hogy méltó 
volna fényképen való meg
örökítése a tudomány szá
mára.

Állatbiztositó Szö
vetkezet Szarvason.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Rendkívül fontos és a gaz
dák szempontjából valóság
gal életbevágó uj biztosítási 
ágazatot honosított meg 
Szarvason a „Gazdák és Ipa
rosok Szövetkezete" agilis 
igazgatósága. Egy szövetke
zetei alapítottak ugyanis, 
amelynek tagjai szarvasmar
háik és lovaik becsértékének 
3&/o-át fizetik be biztosítási 
díjként, ezért a csekély ösz- 
szegért azután jószágaik



egész éven át rendszeres ál
latorvosi kezelésben, sőt 
szükség esetén oltóanyagban 
ét gyógyszerekben részesül
nek. Az állattenyésztés szem
pontjából mi sem bizonyítja 
jobban ennek rendkívüli elő
nyét, mint az a kis statisz
tika, amiről öcsödi tudósí
tónk értesít bennünket. Esze
rint Öcsödön — ahol már 
régebben működik egy ilyen 
szövetkezet — összesen 1400 
drb. szarvasmarha van, mely
ből a múlt évben 400 volt 
bebiztosítva. Ebből a 400-ból 
elpusztult 2, míg a be nem 
biztosított 1000-ből 46 drb, 
tehát % bán kifejezve a gon
dos orvosi kezelésben része
sülő és állandó felügyelet 
alatt álló jószágok mindösz- 
sze fél °/«-a pusztult a be 
nem biztosítottak négy és fél 
%-val szemben. Gazdaközön- 
ségünk, de más magánosok 
is saját érdekükben mielőbb 
lépjenek be tehát ebbe a 
közhasznú szövetkezetbe.

A képviselőtes
tület közgyűlése
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Január hó 3l-én délután 3 
órakor tartotta a község képvise
lőtestülete Komár Cs. György 
bíró elnöklésével rendkívüli köz
gyűlését, a tárgysorožat fonto
sabb pontjairól az alábbiakban 
számolunk be.

Az 1928. évi legtöbb adót fi
zető képviselőtestületi tagok név
jegyzékét megállapító főszolga
bírói rendelet szerint virilis jo
gon tagjai a képviselőtestületnek 
gróf Bolza Géza, dr. Haviár Gyu
la szarvasi ág. ev. egyház kép
viseletében Szelényi János ig. 
lelkész, özv. Báró Hertelendi 
Lászlónéképvisele.ében dr. Fisch- 
bein Soma, Kákái közbirtokos
ság képviseletében dr. Mázor Ele
mér, Kacskovics Aladár, özv. 
Horváth Pálné képviseletében 
Aszódi Imre, vitéz Tepliczky Já
nos, Kőnig Mór. özv. dr. Len
gyel Sándorné, képviseletében 
dr. Déri Henrik, szarvasi ág. ev. 
főgimnázium képviseletében Sas- 
kó Soma, dr. Szemző Imre, Fet- 
zer József, Tóniszállási birto
kosság képviseletében Podani 
Aladár, gróf Bolza Pál képvise
letében dr. Tóth Pál, dr. Szi- 
ráczky János, Borgulya Pál, Nagy 
Béla, dr. Mázor Elemér és Ma- 
chan György.

Dina Mátyás harangozónak 41 
évi hűséges szolgálata után az 
1928. évi költségvetés terhére 1 
q. búza' kegydijat állapítanak 
meg, (3 q búzáért mennyi ideig 
kell szolgálni? Szerig)

Miután vármegyei hozzájáru

láshoz, tisztviselő fizetéshez, a 
betlehemi közkút építéséhez
40.000 pengő függőkölcsönre van 
szükség, annak felvételére a kép
viselőtestület a legolcsóbb aján
lattevőhöz utasítja az elöljárósá
got. Az időközben felmerülő és 
momentán szükséges apróbb köl
csönök felvételére a pénzintéze
tek két elöljáróság! tag aláírására 
adnak váltókOlcsönt. Mivel azon
ban az elöljáróság tagjaiért a 
község áll jót dr. Mázor indítvá
nyára lehetőleg előre, de a köl
csön felvétele utáni közgyűlésen 
azonnal jelenteni kell a kölcsön 
felvételét.

A pénzügyigazgatóság rendelete 
értelmében Szarvason a képvi
selőtestület az italmérő jogosítvá
nyok számát a belterületen 34, a 
külterületen 8 számban állapítja 
meg.

Az idevonatkozó belügyminisz
teri rendelet értelmében a gyám- 
pénztári és közpénzeket gyümöl
csözőig kell takarékpénztáraknál 
kihelyezni. A helybeli takarék- 
pénztárak közül a legelőnyösebb 
ajánlattevőét a Szarvasi Gazdák 
és Iparosok Szövetkezetének
9 l/4-ed %-os ajánlatát fogadták 
el a többi pénzintézet 7%-os 
ajánlatával szemben.

A házhelyhez-jutottak közül a 
Gerlei-malomnál levők 80 fillér
ért, a többiek az elöljáróság 60 
filléres ajánlatával szemben 40 
fillérért (2 évi fizetésre) a hadi
rokkantak pedig a tanács 40 fil
léres ajánlatával szemben 28 fil
lérért (3 évi. fizetésre) kapták meg 
négyszögölenként házhelyüket a 
képviselőtestülettől.

A newyorki Kossuth-szobor 
leleplezési ünnepélyére dr. Schauer 
Gábor járási főszolgabírót kérik 
fel és a költségekre 1000 pengőt 
szavaznak meg.

Az I. kér. 121. svám alatt egy 
modern iskola felépítését hatá
rozták el. A telket és” az építési 
költségek 25%-át, melyet a köz
ség 5 éves törlesztéses kölcsönre 
venne fel, a község adná, míg a 
költségek többi 75%-át egy a 
vármegye főispánja által vezetendő 

deputáció fogja kérni a kultusz- 
minisztertől.

A külterületen' lévő kémények 
seprésére vonatkozólag megint azt 
határozták, hogy máskor hátároz- 
nak! ! !

Darida kovácsmester fellebbe
zésével szemben a képviselőtestü
let újból Oszterland Gyulának ad
ja ki a kovácsmunkákat.

A toronyőrök 1928 évre egy-egy 
mázsa fizetésemelést kapnak, Ha
jas István nyugdíjazás előtti há
rom havi, úgyszintén Szvák Pál 
6 heti szabadságát engedélyezték.

A vármegye jóváhagyja az Ipa
ros Ifjak Önképzőkörének segé
lyezését. úgyszintén a tanítóknak 
megszavazott tiszteletdijat.

Füstkarikák.
A „Békésmegyei Közlöny" ked

di száma ugyancsak leszedi ró
lunk a keresztvizet, amiért nem 
találtuk olyan világraszóló . bot
ránynak a gazdasági tanintézet 
stilizált magyar címerét. Kioktat 
bennünket arra is, hogy a ma
gyar nemzetnek szimbóluma az 
a címer s azt meg is kell védeni 
az ilyen elrajzolások ellen. Hát- 
kérjük szeretettel — anélkül, hugy 
harci érdenfekre hivatkoznánk — 
mi illetékes helyén annak idején 
inkább géppuskával védelmeztük 
ezt a szimbólumot és most is az 
a szerény véleményünk, hogy H. 
tanár ur is jobban tenné, ha 
duzzadó energiáját nem paza- 
rólná el — egy-két akó tintával 
együtt — mostan hanem annak 
idején szintén géppuskával pró
bálja a címer pajzsán kikorrigál
ni a jelenleg ugyancsak súlyo
sabb hibát, a kiigazításra szoru
ló hármas halmot és a négy 
folyót.

No de hogy ne mondhassa 
laptársunk, hogy megint ntm 
csiholunk ki mi szarvasi humo
risták egy kis aranyos derűt és 
magyaros kedélyességét, hát rá 
kell mutatnunk a modern zsur
nalisztikának arra a korszakal
kotó meglepetésre, a telepáti
ának és a távolbalátásnak az új
ságírásban való megdöbbentően 
praktikus kihasználására, ami a 
kedden délután megjelenő szá
mából tűnik ki fent nevezett ko
moly laptársunknak. Ebben 
ugyanis közli a szarvasi képvi
selőtestület kedden délután meg
tartott közgyűléséből részleles- 
•éggel referálván a 20 egyné
hány pontból álló tárgysorozat
ról, illetve pontosan megírja az 
abban hozott határozatokat is. 
Hát ezt kérjük alássan nem tud
juk megérteni, itt olyan szédü
letes prespektivája nyílik meg az 
újságírás haladásának, hogy ez
zel a korszakalkotó felfedezés
sel vétek volna Csabán maradni. 
A „Chicago Tribüné** vagy a 
,,Daily Mai!“ bizonyára milliár- 
dokat fizetnének ezélt a talál
mányért, aminek a segítségével 
pl. a népszövetségi konferencia 
előtt pár órával már le tudnák 
közölni az ott hozott hátározato- 
kat, vagy pl „Matin“ fél nap
pal a marnei csata előtt hoxta 
volna külön kiadásban a döntő 
fontosságú ütközet eredményét; 
épen úgy, mintahogy fürge csa
bai rikkancsok még a szarvasi 
képviselőtestületi gyűlés befeje
zése előtt vígan árusították lap
társunknak azt a számát, melyben 
erről a gyűlésről referált. És még 
mi vagyunk humoristák ?

* *
*

Egyik, budapesti szántógép-gyár 
képviselője a napokban autóján 
kivitte a tanyára egyik idősebb 
szarvasi gazdát, hogy ott a hely

színen bemutassa munkaközben 
gyárának egy traktorját, amit 
szintén egy idevaló gazdának 
adott el. „Látja gazd-uram — 
dicsérte portékáját a pesti ur — 
ezt oszt érdemes megvenni, tiz- 
tizenkét holdat is felszánt egy 
nap, oszt még se kell neki enni 
adni mindig, mint a jószágnak 
csak akkor, amikor dolgozik. 
Apóka nézte a masinát egy. da
rabig, azután egyet sercentve 
csendesen megjegyezte: „Jó, jó 
uram, igaz, hogy nem eszik ez a 
masina, de nem is trágyázik és 
nem is szaporodik." És ezzel ré
szére el is volt intézve a trak
torvásárlás, ezt a két dolgot csak
ugyan nem tudta produkálni ma
sinájával a pesti ur.

H Í R E K . .
— Meghalt özv. dr. Szemző 

Gyuláné. A gyermekeit rajongásig 
szerető anyának, az önfeláldozó 
hitvesi hűség és szerétéinek igazi 
megszemélyesítője szállt sírba a 
napokban. Váratlan és korai el
múlásával mély gyá6zbaborulva 
hagyva a legjobb édesanyját imá- 
dásig szerető fiait. Még akik alig 
két héttel ezelőtt frissen, üdén és
— mint mindig — elegánsan 
látták őt fiai karján fölmenni a 
Nőegylet báljára, dehogyis gon
dolták volna, hogy ezt a fiatalos, 
derűs és kedves uriasszonyt már 
oly rövid idő múlva magával ra
gadja a kérlelhetetlen csontem
ber. Azonban előbb a háború 
utolsó napjaiban legkisebb fiának 
a harctéren történt váratlan fog- 
ságbajutása, majd ké6öbb nagy
beteg férjének évekig tarló ápo
lása elgyöngitette az 'ö nemes 
szivét, úgy hogy most, amikor 
súlyosabb kór vett rajta erőt, 
már a leggondosabb orvosi ke
zelés sem tudott rajta segíteni és 
a budapesti Park szanatóriumban 
pénteken délelőtt visszaadta ne
mes lelkét Teremtőjének. A meg
boldogult uriasszony földi ma
radványait családja hazahozatta 
és vasárnap, január hó 29-én 
temették el az ó-temetöben 
Szarvas egész társadalmának 
mély és igaz részvéte mellett. 
Végtisztességén sokan megjelen
tek az ő volt kórházi fiai is, aki
ket a Vörös Kereszt kórházban 
mint sebesülteket és betegeket 
ápolt több, mint négy éven át. 
Áldás és béke emlékezetén I

— Helyreigazítás. Lapunk 
múlt számban kezdtük közölni 
az O. F. B.-nek egypár fontosabb 
ítéletét, amelyet mai számunkban 
is folytatunk. Meg kel azonban 
jegyeznünk, hogy az első közle
ményünknek az elején lévő azon 
rész, mely a megváltási árakat, 
illetve ezen árak mikénti fizetését 
határozza meg, nem vonatkozik 
a Schwartz Gyula féle csabacsüdi 
földekre, mivel ezeknek megváltási 
ára még nincs megállapítva.



— Meggyógyult az igazság
ügyiminiszter. Pesthy Pál igaz
ságügyiminiszter, a szarvasi ág. 
ev. egyház szeretett felügyelője a 
múlt héten influenzában megbete' 
gedett és orvosai tanácsára a sú
lyosabb komplikációk elkerülése 
végett az ágyat kellett Őriznie. 
Mint olvasóinknak örömmel je
lenthetjük, a miniszter már telje
sen felépült, úgy hogy kedden 
már nagyobb beszédet is mondott 
a parlamentben.

— Kinevezések a szarvasi 
pénzDgyőri szakasznál. A gyű
lai pénzügyigazgatóság a szarvasi 
szakasznál szolgálatot teljesítő két 
derék pénzügyőri vigyázót Ormösi 
Lajost és Gőzsi Jenőt I. osztályú 
vigyázókká léptette elő.

— Kinevezés. A Békésvár 
megyei Törvényhatósági Iskolán- 
kivüli NéptnUveíődési Bizottság 
tagjaivá az 1928. évi január hó 
1-től 1930-ik évi december hó
1-ig terjedő időszak tartamára a 
vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Szirmay L. Árpád pápai pre- 
látus-kanonok, egyházmegyei fő- 
tanfelügyelőt, dr. Korniss Géza 
Békéscsaba városi tanácsost, Har- 
sányi Pál Békésbánáti ref. espe
rest, Kovács Andor ág. It. ev. es
perest és dr. Rell Lajos ' főgím- 
náziutni igazgatót kinevezte.

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

— Kigyulladt a film a mo
ziban. Szombaton este 10 óra 
tájban a „Hágár fia" c. film elő
adása közben a roppant erejű 
villanylámpa melegétől meggyül- 
ladt a könnyű celluloid-film, 
azonban a mozi tulajdonosa, 
Frecska Soma és Ferkel József 
tűzoltó egy-két perc alatt Mini- 
max-al elfojtották a tüzet, amely 
a közönségre niézve, különben 
sem lehetett volna veszedelmes, 
tekintve, hogy a vetitőkamra már 
úgy van építve, hogy még akkor 
sem történhet semmi baj, ha az 
egész film egyszerre elégoe. Az 
előadás különben pár perc múlva 
zavartalanul folyt tovább* és az 
egész jelentéktelen tűzesetet csak 
azért említjük meg, nehogy ha
sonló alkalomkor esetleg pánik 
törjön ki, mert arra semmi ok 
nincsen.

— A hideg idő nem ártott 
a vetéseknek. A földművelés
ügyi minisztérium legutóbbi je
lentése szerint az üt hétig tartó 
abnormisan hideg idő nem ártott 
a vetéseknek, mivel az őszi veté
sek már jól megeaisödve kerültek 
a liótakaró alá, sőt a hideg any- 
nyiból még jó volt, hogy a mezei 
egér és pocok csaknem teljesen 
elpusztult.

(
Teherautó 
fuvarvállalat. 

Telefon Ol. IV. ISo.

ENRILO
a családok legolcsóbb itala' s ezért 

nem szabad hiányoznia egyetlen ház

tartásból sem.

Főzéshez kész. megőrOlni nem 

kell, használati utasítás minden cso
magon.

Kapható minden fűszer- és gyar

matáru kereskedésben.

Kizárólagosan gyártja:

Frank Henrik Fiai Rt.
Budapest,

Nagykanizsa, Mosonszentjános

— Valorizálják az árvák 
pénzét. Bizonyára széles körben 
kelt megnyugvást a pénzügy- 
miniszternek a napokban tett 
nyilatkozata, mely szeiint már az 
ez évi költségvetésibe be fogja 
állifani a gyámpénztárak által 
jegyzett (hadikölcsönök egyelőre 
kb. 10%-os valorizációját. A 
nemzet becsülete megkívánja ezen 
kérdés mielőbbi tisztázását, mert 
hiszeír itt olyanoknak a pénzéről 
van szó, akiket épen kiskorúsá
guk miatt az állam, mint leglelki
ismeretesebb gyám, vett gondo
zás alá és akik most békebeli 
ezer koronákért nagykorusitásuk- 
kor annyit sem kapnak, hogv a 
nyugta- és postabélyeg kiteljen 
belőle

— K ü l ö n ö s  autóbaleset 
Nagyszénáson. A napokban egy 
teherautó Gádorosról Nagyszé
násra menet, mivel a soffőr az 
óriási recgeli ködben nem tudott 
tájékozódni, midőn már beért a 
faluba, az egyik fordulónál az 
árkon keresztül nekihajtott az 
egyik ház faiának olvan erővel, 
hogy a fal belső olda'án, ahol 
épen két kis gyermek tilt a ka
napén, ezek a nagy rázkódástól 
le is estek, azonban semmi na
gyobb baj nem történt, csak az 
autó rongálódott meg

— Szegedi egyetemi ifjak 
Szarvason. A Szarva«? Luther 
Szövetség karöltve a Prof. Nő- 
szövetséeeel f h4, 12-én este 
nagyszabású kultureVélyt rendez 
a szegedi egyetemi ifjak* Luther

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak a fó isme
rősöknek, barátainknak és 
rokonainknak, akik fel'jthe- 
tetlen édesanyánk végtisz- 
tességén megjelentek és ez
által igyekeztek egvhileni 
mérhetetlen fájdalmunkat, 
ezúton fejezzük ki szóbeli ] 
igaz köszönet ünket.

Szarvas, 1928 feh. 1.

Dr. Szemző István
• Dr. Szemző Imre 

Szemző Pál

Szövetségének javára és közre
működésével az Árpád díszter
mében. Erre a kulturestélyre — 
mely szeretetvendégséggel és 
táncmulatsággal lesz egybekötve,
— kb. 5 egyetemi tanár és 30 
egyetemi ifjú jön Szegedről

• Szarvasra. A részletes program- 
mot lapunk legközelebbi számá
ban fogjuk ismertetni.

— Testnevelő és vivó tan
folyam. Dr Freitag János és 
Oláh Miklós főgimnáziumi taná
rok február elején a főgimnázium 
tornacsarnokában testnevelő es 
vivó tanfolyamot nyitnak, ame
lyen svédtornát is tanítanak. A 
tanfolyamon 6 éves kortól kezdve 
felvesznek úgy flu. mint leány- 
növendékeket. Érdeklődni lehet 
dr. Freitag János gimnáziumi ta
nárnál.

— A Szarvasi Luther Szö
vetség irodája. Igen életrevaló 
eszmét valósított meg a Szarvasi 
Luther Szövetség azzal, hogy a 
központi iskola földszinti felvételi 
termében egy útbaigazító irodát 
nyitott, amelyben minden kedden 
és pénteken d e 10—12, vasár
naponként pedig d. e. 11 — 12-ig 
díjtalanul ad útbaigazítást, taná
csot, segélyt, stb. mindenkinek, 
aki ügyes-bajos dolgában oda 
fordul. Ebben az irodában egyéb
ként minden szombaton délután 
összejönnek a Luther Szövetség 
tagjai s itt az összes ev. egyh. 
lapok rendelkezésökre állanak.

— Kérem az idős. fájós lábú 
hölgyeket, hogy korán jöjjenek a 
gőzfürdőbe, mert csak 5 drb. alsó 
kulcs van s nem hagyom félre 
tenni senkinak, mert az én jó
indulatú előzékenységemért sok 
kellemetlenséget kall hallanom. 
Szives, tiszteletlel Konrád J.-né.

— Az I. s6 kér. 145 ház
szám alatti 1800 öles beltelken 5 
szoba mellékhelyiségekkel, és 2 
mellék épületben 1-1 szoba 
konyhával, kamrával együttesen 
vagy külön - külön május else
jére haszonbérbe kiadó, érdek
lődni lehet Radvánszky Iván 
Nagykunság utca 58 szám alatti 
Ingatlan irodájában.

— Öcsöd község tiz éyes 
részletfizetési kedvezményt 
kér áz útépítési hozzájárulás 
letörlesztésére. Öcsöd község 
hétfőn, küldötlségíleg kereste fel 
a vármegye alispánját és arra 
kérte, hogy az öcsöd—mester- 
szállási ut építési költségeiből 
vállalt 50 százalékos hozzájáru
lását ne három év alatt, hanem 
tiz év alatt törleszthesse le. Dai- 
mel Sándor dr. alispán válaszá
ban kifejtette, hogy tavasszal 
hozzáfognak az ut kiépítéséhez 
ésjinnak költségeit a vármegye 
előlegezi is, a kért visszafizetési 
határidő dolgában azonban nem 
nyilatkozhatik, mert a hozzájáru
lási összeg befizetésének feltéte
leit a vármegye törvényhatósági 
bizottsága fogja megállapítani. 
Annyit már előre is jelzett az al
ispán, hogy a törvényhatósági 
bizottság aligha fog hozzájárulni 
a visszafizetésnek ily módon való 
kitolásához.

— Szenzációs sikerűnek Ígér
kezik a levente oktatók február
ll-iki műsoros estélye. Külön
böző niókák, színdarab, magyar 
táncok, villanyerőre berendezett 
vérfagyasztó jelenetek,ićmitik és 
cagtaiják halálra a mulatnivágyó 
közönséget. Erre az igazán elite- 
bálra csak azok a kislányok kap
tak meghívót, akik kötelezték 
magukat arra, hogy egyfolytában
3 napig láncolnak még akkor is, 
ha az összes gardedámok meg
szöknek, vagy elalszanak. Jövő 
számunkban részletesebben I 111

1 doboz ára 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban és 

drogériákbaa.



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

ujszerkezetll cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 
mert eredeti svéd kettőssom, 
.önbeálló, golyós csapágyakkal 

bimak
mert tisztitófelületeik rendkívül 

nagyra méretezettek 
mert legtökéletesebb cséplési e- 

redményt szolgáltatják 
mert könnyű súlyuknál fogva bár

mely traktorhoz alkalmaz
hatók-

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt vontat
olcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyös feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

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

— Meghívói A Szarvasi Ipa
ros Ifjak önképző Köre 1928 
február hó 5-én, azaz vasárnap 
d. után 3 órai kezdettel tartja évi 
rendes' tisztújító közgyűlését a 
Kör termében (v. Roszjarovicz 
tánc iskola)melyre a Kör tagjait 
exuton is tisztelettel meghívja az 
Elnökség. (5

— Helybeli gabona árak.
Bűz* 29 70—29 80, árpa 24. 
00-24-50, zab 25 00—25 50, 
morzsolt uj tengeri 23 50--23.
75 lucerna 210.00—212 00. 
Az árak métermázsinkénl 
pengőben értendők.

— Kondoros! piactéren a lég*
forgalmasabb helyen bármilyen 
üzletre alkalmas helyiség azonnal 
kiadó. Érdeklődni Wagner End
rénél Kondoroson. 6

— Még a csehek is kényte
lenek megbecsülni a köteles
ségtudó magyar katonát. Prá
gából jelentik: Mastaryk köztár
sasági elnök a katonai kötelesség- 
tűd^ és önfeláldozás szimbólu
mául a gömöri Baki-pusztán sír
követ emeltett Kis Ferenc ma
gyar csendőrörvezetőnek, aki az 
olműtzi fogházból megszökött 
Lecián rablógyilkos üldözésekor 
a banditával folytatott harcban 
életét vesztette.

— Országos vásár. Kunszent- 
mártonban a téli országos vásárt 
február hó 12-én tartják meg.

Anyakönyvi hirek.

1928. ján. 25-tól febr. Mg.

Házasságot kötöttek:
Szilágyi Mihály Szoliár Anná

val, Mátyás Pál Bleskó Erzsébet
tel, Szvák Pál Tusjak Annával, 
Kovács Márton Janurík Judittal.

Meghaltak.

-Benkó Györgyné 84 éves, Mi- 
halecz János 24 éves. Katrenyik 
Pálné 76 éves. Bankó Mihályné 
32 éves, Furár Györgyné 77 éves, 
Mrsan Anna 21 éves, Szloszjar 
Etel 15 éves, Gajdos György 83 
éves, Skorka Zsuzsanna 7 napos.

Születtek.

Poch Károly fia Károly, Pál, 
Brusznyicki András fia András, 
Lippai István leánya Anna, Mária, 
Skorka Mihály leánya Judit, Ma- 
czik Pál leánya Katalin, Frankó 
András fia Andráŝ  Podani János 
fia György, Roszik Mihály fia 
Mátyás, Kugyelka János fia Já
nos, Rómer György leánya Er
zsébet, Tusjak Pál leánya János, 
Hobel Mihály leánya Mária, Ha- 
nuszka János fia György, Koniár 
Mátyás leánya Mária, ifj. Osztás 
Pál fia György, ifj. Uhljar János 
leánya Zsuzsanna, Mátyás Pál 
fia Mihály, Sárkány Mihály fia 
Pál, Szklená  ̂Mihály leánya Ju
dit, Andermann Béla leánya 

Emma.

— A vagyonváltság-buza 
ára. A pénzügyminiszter a föld- 
mivelésügyi miniszterrel egyetér
tőig a vagyonváltság-buza árát 
1928 február hóra huszonnyolc 
pengőben állapította meg.

— Nyilvános öszpróba. A
.Szarvasi dalkar” február 5-én 

: vasárnap eBte fél 8 órától az 
ipartestület helyiségében a dalkar 
pártolói és a magyar dal kedvelői 
részére változatos műsorral egy
bekötött nyilvános összpróbát tart. 
Belépődíjat nem szed, önkéntes 

; adományokat azonban előadási
■ jog megszerzés céljára köszö
nettel fogad a Szarvasi Dalkar.

— Agyvértódulás, szivszo- 
rongás, nehéz légzés, félelemérzés, 
idegesség, migrén, lehangoltság, 
álmatlanság a természetes „Ferenc 
József" keserüviz használata által 
rövidesen megszüntethetök. Tudo
mányos megállapítások megerősí
tik, hogy a Ferenc József viz a 
makacs székszorulás mindenféle 
jelenségeinél a legjobb szolgálatot 
teszi. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és fQszerüzletekben.

mmmmmrmmrmmrmmmmmrm

Árverési hirdetmény
K. Nagy László végrehajtónak 

Mucsi Sándorné végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi ható
ság árverést 5 q búza tőkeköve
telés és járulékai behajtása vé
gett a szarvasi kir. járásbíróság 
területén levő Öcsöd községben 
fekvő s az öcsödi 1029 sz. be
tétbeli A 1. sorsz. 1127. hrsz. 
212 B-öl 1135 őisz. beltelkes 
házra és udvarra 16 OCO.COO kor. 
azaz 1280 P. kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1928 évi február 
hó 20 napjának délelőtt 10 órá
ját Öcsöd község házánál fog
ják megtartani. Az árverezés alá 
kerülő ingatlan a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron alul 
nem adható el. Az árverezni 
szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy at 

1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában 
meghatározott árfolyammal szá
mított ovadékképes értékpapír
ban a kiküldöttnél letenni, vagy 
a bánatpénznek clőleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított le
teti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket 
aláírni. Az aki az ingatlanért a 
kikiáltási árnál magasabb' Ígére
teit tett, ha többet ígérni senki 
sem a kir, köteles nyomban a 
kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított bánatpénzt az ál
tala ígért ár ugyanannyi száza
lékáig kiegészíteni.

Szarvas, 1927 nov. 14.
Dr. Zerinváry s. k. kir. jbiró.

A kiadvány hiteléül.
Császár Ferenc főtiszt.

— G ő z f ü r d ő  szombat, 
vasárnap és hétfőn. Kádfürdő 
mindennap. A kádas szobák reg
gel 5 órától este 9-ig állandóan 
fűtve vannak.

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

Hó
és »árcipők

Javítása, sarkalása és 
lalpalása ^  ^ órán be- 

felelősség ̂ 4  lt&1 ké- 
melleit s z i l i n e k .

Vulkanizáló miihely

(Machán házban.)

Reuma
Höszvény, csuz

ischma, szaggatás, szórás ellen, 
legjobban bevált a 
Kriegiter-féle Gyógyszertár

_  _  — ------ a *  Budapest VlII/100 Calvln-térHEPAR AT O R (Baross-utca sarok)

.ra 1 pengS 60 fillér minden patikában, 
iiuortotó füzetet bárkinek szívesen küld 

teljesen ingyen a fóraktár:
K ricgaejL .------



A Rliocle Island Red
(Vörös Islandi) 
és az amerikai

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

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

darabonként 80 filléres árban.

Tojlshaazon Fajbaromfitelep 
K I S S Z É N Á S  

Tulajdonos: Sterbetz József.
Tenyésztojáeok megrendelhetők és 

átvehetők Szarvason is 
Özv. Sterbetz Gábomé házánál.

Céukott-auló

MachánnAl.

Értesítés.
; Értesítjük mindazokat a 

szarvas-marha tulajdonosokat 
akik«t az állat-biztositás érde
kel saját jól felfogott érdekük
ben A Szarvasi Gazdák és Ipa
rosok Szövetkezeténél mielőbb 
jelentkezzenek a hol bővebb 
felvilágosítást nyernek.

7. Az Igazgatóság.

Meghívó.
A Békésszentandrási 

Takarékpénztár Részvénytársaság

Békéss2entandráson az intézeti ház termében 1928. február hó 
22 én délelőtt 11 órakor tartandó

40-ik rendes közgyűlésére
a tisztelt részvényesek meghivatnak. 

Tárgysorozat.:

1. Elnök jegyzőkönyvezetőt és igazolóbizottságot küld ki.
2. Igazgatósági jelentés az 1927-ik tlzletévről.
3. Az 1927. évi zárszámadások előterjesztése és a mérleg meg

állapítása.
4. Félügyelőbizottság jelentése.
5. Tiszta nyereség felosztása.
6. Határozat a felmentvény iránt.
7. Az igazgatóság jelentése az alaptőke emelés befejezéséről.
8. Az alapszabályok 5-ik §-ának módosítása.
9. 3J 1 igazgatósági tag választása.
10. Igazgatósági tagok jelenléti dijának megállapítása.
11. Felügyelőbizottsági tagok választása.
12. Esetleges indítványok.

Békésszentandrás, 1928. évi február 1-én

Gróf BolzaGéza
elnök.

Eladó özv. Csasztvan Györgyné

II. kér. 372. sz. háza

Teherautó 
fuvarválla lat 

Telefon 91. IV. ISO.

Soproni 

Szőnyeg 

és Textil— 

müvek r.í.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

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

gyasztási és Értékesitő Szövetkezet helyiségében tartandó

XXXIII/1. évi rendes közgyűlésére
Tárgysorozat:

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

megadása és a tiszta nyereség felosztása.
3.) A két intézet fussiónálásának végleges kimondása és a megnyitó mérleg megállapítása.
4) Elnök választása 3 évre.
5.) 18 igazgatósági tag és 3 póttag azonkívül 6, felügyelő bizottsági tag ás 2 póttag választása 3 évre. ,
6 25. választmányi tag és 2 póttag választása 1 évre.
7. Esetleges indítványok.

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

Borgulya Pál s. k. elnök.

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

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



A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Rákóczî ucqa 178.

1 drb. 
1 és fél tonnás teher Ford autó, 

1 drb. 
3 személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó. 

ÉrteKezés ugyanott.

I E R C O  |

ö n e l e g án s an  ö 11 ti z k ö d I k,

Ergo ERCO gaUérl visel.

Ügyeljen az védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

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

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

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

Telefon J. 331—52.

Sertés vágást és füstölést
Jutányos á r o n  e lválla lok . A vágási 
megrendelheíő a  piacon és a  háznál

V e r e s  György henies
11. kér. 315. Cuptáék melleit.

König Morne házánál t:;.-y uj 
mázsa eladó II. kér. 497. sz. 5

Kunstár Pál zfildpázsiti háza el
adó. 11 sz.

Teherautó 
fuvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

Özv. Holmik Jánosnénál egy 
üzlethelyiség kiadó II. kerület 
300 sz. 5

■ Zsigmondi örökösök tulajdoné 
képző il. k. 340 számú eladó 
Érdeklődni lehet ugyanott.

Sürgősen eladó kedvező felté
telek melleit I. kcr. 420 számú 
ház. Vagy felerész. 5

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

5

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

15 SZ.

Super Six Sedan 
lég modernebb

6 hengeres ’ 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.
Ő SZ.

— Bármely budapesti vagy 
vidéki lap részére hirdetéseket 
felvesz lapunk szerkesztősúge és 
kiadóhivaiala 111. kér. 119.

SÍ. kcr. Liska Györgyné örökö 
seipek 299 számú háza eladó. 
____ ____________________6

— Kettöszobas és egyszobás
Inkás kiadó 1. k. 28 sz. 5

Farkas M.huiy II. kér. 389 sz. 
alatt egy kommenciós kovácsot 
keres killkerületbe. Kovács szer
számot is veszek megvételre.

Ili Kcr 6 s/.amu náz eljdó. 5

Steinfeld Miksa II. kér. 1̂ 0 
számú háza eladó. Érdeklődni 
ugyanott. 6 1

Erd'-kifidni ugyanott. 8
— Kei>5 darabb jólurban lévő 

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

Sürgősen eladó 1. kér. 420 sž. 
ház vagy pedig felerésze.______9

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

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

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

Kiadó 2 szoba, 1 konvha, 1 
kamra. 633 ■-öl kertel. Érdek
lődni lehelt I. kér. Vajda Péter 
utca 388. sz. alatt Szarvas 7

Bertók Katalin örököseinek 7 
hold föld Csabacsüdön örökáron 
eladó. Érdeklődni lehelt 11. kér. 
253 és 445 számok alatt 7

IV. Jcer. 179 számú fél. ház el
adó. Érdeklődni ugyanott. 6

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

írógép, VII. modellü Adler, 
alig-használt jutányos árban el
adó. Részletfizetésre is. Dr. Ernst 
Imre ügyvéd II. (Kossuth Lajos 
uccá) 55 sz.

Szakács Pálnak V-ik kül. kér 
321 számú tanyája 3 hold földel 
eladó. Érdeklődni lehett VI kér. 
Tóniszáláson. 7

Kisszénáson özv. Sápszki Mi- 
hályné tulajdonát képező 8-as 
cséplőgépje eladó. Érdeklődni le
hett Csánvi-féle tanván. 7

Azonnal elfoglalható üzlether 
lyiség kiadő Vitális János keres
kedő házában. 6

Asztalos szerszám eladó II. kér. 
Tessedik utca 502.

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

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

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

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

III. kér. 157 számú ház eladó. 
Érdeklödnilehett ugyanott. (8

I. k 58 szám alatt *2 szoba í
konyha és 1 speiz kiadó. Érdek
lődni ugyanott______________ 6

özv, Dancs Szilárdné II. kér. 
27 szám alatti háza eladiV Érdek
lődni lehet RADVÁNSZKY IVÁN
II. kér. 58 sz. Hitel és Ingatlan 
irodájában.___________________

III. kér. 83 számú ház eladó.

Egy utcai bútorozott szoba ki
adó I. kér 78. ___________ 6

II Kér. 446 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott.____________6

II. kér. 251 számú ház eiadO.

Szvak Mihály II. kér 564 sz.
fél portás háza eladó. Érdeklődni 
ugyanotti____________ ______ 6

Kossuth-téren 1 üzlet helyiség 
(Legyesi-féle mészáros és hentes 
üzlet) Február hó 1-től kiadó 6

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



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

A u í q  és Traktor 
_____ javítás.

Speciális Szerelő által.
U) alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
___g épjaviíás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javitása. V e t ő -1 

c j č p  c s e r e .  Saját szisztémájú bevált k u k o 
r i c a  s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető i

Ufdonság t 13 Raktáron I

Aulogén 
heggesztés !
Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Magosix 6 hengeres, Magomobil 6 hengeres,

luxusautomobilok,

1 és lVs tonnás MAGOSIX és autóbuszok

--- Délmagyarországi kizárólagos képviselete ---

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

Sürgönyeim: Paestauril.

Autóalkatrészraktár

Tauril tömörabroncs.

Telefon 3—80.

Cordaíic pneumatik

Érettnyu-R AMÁ1V Mindenféledéligyil- 
galindiai mölcs, narancs, füge

?.

datolya nagy választékban, valamint cu

korka és csokoládé különlegességek.

Kapható András Mátyás üzletében.

F r f p Q l f P Q  Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy lakásomat a 11. kér. 319 házszám alól, £z 1. kér. 204 sz. 
U1 ICollCo. a|á 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, batik, hengerezett, festéseket,
valamint különböző plasztikus gipsz dombormű vonatozásokat mnt falszegély. Megérkeztek Németországból

a legújabb es legmodernebb mintalapjain, eredeti színekben és nagyságban.
A munkálatokat magam végzem el lelkiismeretes pontossággal s gy sokkal olcsóbban eszközölhetem, mint bárki má6. 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. 

22 s Tisztelettel F u k S Z  szobafestő és mázoló mester.

ffCSEL1K” cipőt viseljen
Elsőrendű ! Elegáns I Tartós! Olcsó!

y a p K a M  k i z á r ó l a g  D e u t s c h  Á r m i n  d í v a l á r u h á z á b a n

5ékés-Szarva«on. Csak a  tali>on látható védjeggyel va lód i I
52 sz,



8 S Z A R A  A SÍ  K Ö Z L Ö N Y

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

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

Ó v a k o d ju n k  a  le lk i is m e r e t le n  u ta z ó k tó l, a k ik  
a b e m u ta to tt  m in t á k n a k  m e g  n e m  fe le ló  s i lá n y  
á ru t  s z á l l í t a n a k . 52

503 „FIAT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő-nél

II. S7. T e le fo n  7 5  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 i to t t a m

ahol Í6 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 IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó tú ra  
b é r a u t ó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piac tér)

13

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopotoczky János füszerűzletében és M akó 
G yulánál Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

7 sz. B e l o p o f o c k y  M i h á l y

V a d á s z f e g y v e r e k ,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban rsz- 
kftzlöm. 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 |[. kerület 104. szám. 52

É r t e s í t é s

Kitűnő szénsavdus szódavíz kapható az

„Italmérők Szikvizgyárában“
ahol a legjobb és legújabb rendszerű géppel van a 
szódaviz 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 özv. Csaazhnn Györgyné könyvnyomdájában Szarvason.


