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Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési ára«* * 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 

félévre 4 Pengő. Vidékre 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.

Önként a halálba...
A napokban halálra ítélte, 

magát egy 17 esztendős gye-j 
rekember. Döbbenetes cso
dálkozással kérdezzük: miért? 
A fiú gazdag és mint a fold 
népének egyszerű, józan gon- 
dolkozásu ivadéka távolról 
sem gyanúsítható a mostani 
nagyvárosi mocsárperek ser
dülő lápvirágainak korán 
érett és szexuális eltévelye
désével. Valamikor az ön- 
gyilkosságok a lapok szen
zációs rovatát képezték. Egy 
szerelmes cselédleány, egy 
sikkasztó hivatalnok, vagy 
életunt filozófus öngyilkos
ság nemcsak a közvetlen 
rokonokat renditette meg, ha
nem kihatott az egész társa
dalomra, amely a felebaráti 
részvét őszinte megnyilatko
zásával sajnálkozott azon, 
aki eldobta magától az éle
tet, amelyhez mindenki oly 
görcsösen ragaszkodott. A 
háború előtt még mély er
kölcsi tartalma volt az öreg 
emberről és a halálról szóló 
mesének, mert a háború előtt 
az életet másképen értékelte 
az egyén és a társadalom is 
és bárhogyan jajgattunk is, 
sopánkodtunk és kivántuk a 
halált sokszor, tulajdonképen 
még vadul ragaszkodtunk az 
élethez.

Hová távolodtunk ma az 
életnek filozófiai értékelésé* 
tői. hol van ma valaki, aki 
öngyilkosságokon felindulni 
tudna, akinek kezében meg
reszketne a lap, ha öngyil
kosságokról olvas? Ma az 
öngyilkosság megszokott je
lenség és ha néhány évvel 
ezelőtt még a fiatalkorúak 
drámái, tragikus viszályai az 
élettel figyel meztetőleg ko
pogtattak lelkiismeretűnk aj
taján, hogy itt valami egé
szen különös történik, ma az 
ilyen gyermeköngyilkosságok 
felett is közönbösen siklunk 
el. Helyesebben, ma már nem 
az • egyént sajnáljuk, mert 
sokkal inkább eltompultunk, 
hanem önmagunk jövendőjé

nek lehetőségeit vizsgáljuk 
némi döbbenettel: meglehet, 
hogy holnap bennünket ér 
utói az a bizonyos pillanat
nyi elmezavar, hogy holnap- 
holnapután a mi kezünkben 
dördül el a browning, vagy 
a mi reszkető ujjaink közül 
csepegtetjük a mérget a po
hárba.

Amióta lefolyt a négy éves 
szabadalmazott embermé
szárlás, azóta az emberek- 
bei* tragikus dac alakult ki 
a halállal szemben, csupán 
játékszernek nézték a jó Is
ten csodálatos és nagyszerű 
játékát: az Életet. A legtöbb 
ember azért lett önkéntessé 
a halálnak, mert nem volt 
ereje élni, egyedül ahhoz volt 
bátorsága, hogy meghaljon.

És a gyermekek? Őket is 
a háború lelke mérgezte meg 
A gyermek, aki mindent ál
landónak hitt, egyszer csak 
inogni érezte maga alatt a 
talajt és halhatatlannak hitt 
szüleit, atyját egy szép na
pon el kellett siratnia. Bar- 
busse a Tűz című regényé
ben nagyszerű példáját adja

annak a döbbent . érzésnek, 
amelyet a feljebbvaló halála 
kivált. A káplár elesett és a 
katonák ijedten kérdezik: ő 
is meghalhatott? A gyerme
ket a háború teljesen kilen
dítette abból az ideális me
semondói hangulatból, amely
ben mindaddig élt és ko
mollyá, keserűvé, gyülölkö- 
dővé avatta. Ez a koraérett
ség a magyarázata a fiatal
ság tragédiájának.

Vájjon mikor fog meg
szűnni ez a vitustánc a sir 
körül, mikor szűnik meg a 
veszélyes játék ?z öldöklő 
szerszámokkal? Mintha igaza 
volna Coudenhove Kalergi- 
nek, hogy a világnak ideá
lizmusra, erkölcsösségre van 
szüksége. Istenbe vetett hitre 
van szüksége ahhoz, hogy 
újból meg tudjuk szeretni az 
életet a maga szenvedéseivel, 
bajaival,' örömeivel és kese
rűségeivel együtt. Erkölcsi 
erőre van szüksége, hogy 
bátran és bizakodóan visel
hessük a terheket.

Sorozatos rosszullét az utcán.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Eddig hála Istennek ritkán 
kellett arról referálnunk, 
hogy valaki hirtelen rosszul 
lett vagy hirtelen összeesett 
a nyílt utcán. A véletlen 
megdöbbentően csodálatos 
összetalálkozása folytán most 
egyszerre 4 ilyen esetről is 
kell egyszerre beszámolnunk, 
ami nem egészen 24 óra 
leforgása alatt történt szom
baton és vasárnap:

Boda István m. kir. posta 
altiszt szokott kézbesítői kör
útját végezte, amikor a Ro- 
bitsekmalom előtt az utcán 
egyszerre eszméletlenül ösz- 
szeesett. Dr. Tóth Pál or- 
szággyülési képviselő nyúj
totta neki az első segélyt,

megállapítván, hogy Boda 
"István nagymérvű vérveszte
séget szén /edett azáltal, hogy 
a nagy hidegben kiujult a 
foghúzás következtében alig 
behegedt sebe és bár a kö
telességtudó derék ember 
érezte, hogy a vérveszteség 
következtében folyton gyen
gül, mindaddig nem hagyta 
abba a kézbesítést, amíg 
össze nem rogyott eszmélet
lenül. Hordágyon szállították 
lakására, most már jobban 
van és hiinden remény meg
van felépüléséhez.!

A piactéren vasárnap reg
gel egyszerre csak hirtelen 
elvágódott egy fiatal kis le
ány Cigléczki Anna, ki a nagy 
hideg .miatt lett rosszul. Mi

vel arcán is súlyos sérülése
ket szenvedett, Demcsák rend
őrfel ügyelő rögtön elvitte dr. 
Kerényi Miksa orvoshoz első 
segélynyújtás végett. Ugyan
csak ekkor a róm. kath. 
tempIomb3n is rosszul lett 
egy úri asszony, égy forgal
miadó ellenőr fiatal felesége, 
akit nyomban lakására szál
lítottak.

A nagy hideg következtében 
lett szintén rosszul Kertész Már
ton 20 éves mészáros, a rendőr- 
felügyelő az eszméletlen embert 
bevitte az Árpád kávéházba, itt 
magához térítették, amikor is‘el
mondotta, hogyha valamivel na
gyobb hideg van a normálisnál, 
akkor többször jön rá ilyen sziv- 
eörcs, hogy eszméletét elveszti, 
öt is lakására szállították."

Épen ideje volna a mentőállo
más rögtöni felállításának,- -mert 
most is nem tudjuk, mi lett volna, 
ha derék rendőreink nem látták 
volna el a mentő-szolgálatot.

Az ág. ev. egyház 
presbyteri gyűlése.

(A Közlöny eredeti tudósitásá.)

Az ág. ev. egyháztanács 
múlt héten tartott gyűlésén
— amelyen 49 tanácstag 
vett részt — főként az uj 
iskola építési költségeit tár
gyalták Mivel a régi isko
lák eladására egyenlőre nem 
lehet számítani, elhatározták, 
hogy a költségekre a Kisipa
rosok Országos Földhitelin
tézetétől 40.000 pengő köl
csönt vesznek fel.

Tudomásul vették a kizárt 
tanácstagok visszahelyezésére 
vonatkozó egyetemes közgyű
lési Határozatot, valamint a 
Kovács Pál furugyi tanítóra 
vonatkozó Ítéletet, továbbá 
az elhunyt Brachna Gábor 
helyettesítésével 100 pengő 
havi fizetéssel Placskó Máriát 
bízták meg. Politikai termé
szetű gyűléseknek az iskolá
ban történt engedélyezése 
miatt vizsgálatot indítanak 
Janurik Mátyás, Hanzó Mi
hály, vitéz Csatai György és 
Trizna jános tanítók ellen. 
Ezenkívül még több kisebb 
jelentőségű ügyet tárgyaltak.



Az Ipartestület 
tisztújító közgyűlése
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

F. hó 27-én délután tar
totta a .Szarvasi Ipartestület" 
tisztújító közgyűlését szék
házának nagytermében a ta
gok érthetőleg nagy érdek
lődése mellett. A gyűlést Fe
hér József elnök nyitotta meg, 
a hatóság képviseletében dr. 
Valkovszky György tb. fő
szolgabíró és Mold Béla 
jegyző, iparhatósági biztos 
vettek részt. A zárszámadá
sokat egy kis személyes élQ 
vita után Tákos Lajos és* 
Bruncsák János hozzászólá
sával elfogadta a közgyűlés, 
majd áttértek a választásokra, 
amelyen csaknem teljes egé
szében a régi tisztikart vá
lasztották meg.

A három elnökjelölt — 
Fehér József, Forster Gusz
táv és Darida János — kö
zül óriási többséggel a régi 
elnököt Fehér Józsefet vá
lasztották meg titkos szava
zással, mig jegyzőnek Tákos 
Lajost, pénztárosnak Kasnyik 
Jánost, ügyésznek dr. Mázor 
Elemért. Elöljáróság! tagok 
lettek: Gyurik István, Kántor 
Sámuel, Erdei Ferenc, Kud- 
lák Pál, Podani Soma, Mi- 
hálik János, Holub János, 
Rohony János, özv. dr. Wie- 
land Sándorné. Barton Ven
cel, Tomasovszki István, Sin- 
kovicz Pál, Frecska Mihály, 
Pásztor Gyula, Piacsek Pál, 
Kelemen Ferenc, Baginyi |ó- 
zsef, Dauda János, Szücs Jó
zsef, Brachna Lajos, Moli- 
tórisz Pál, Forster Gusztáv, 
Dankó András és Lampert 
Gábor.

Számvevőkül Bruncsák Já- 
nos, Forster Károly és Sü
veges János, könyvtárnokul 
Povázsai György és. Kis Mi
hály, házgondnokul Szrenka 
György és borgondnokul Mi
sik Jánost választották meg 
nyilvános szavazással.

A Polgári Kör 
uj helyiségének 

felavatása.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)
A Szarvasi Polgári Kör az el

múlt szombaton adta át uj helyi
ségeit a használatnak. Az ez al
kalomból rendezett társas vacso
rán a kör tagjai zsúfolásig meg
töltötték a tágas helyiségeket.

Az ízletes vacsora után dr. 
Tóth Pál országgyűlési képviselő, 
dr. Schauer Gábor főszolgabíró, 
Ribárszky Pál köri elnök, dr. Sil- 
berstein Dezső, Demcsák János, 
Liska Soma és Gaál András kö
szöntötték az egybegyült vendég

sereget, majd Szarka Ica bájos 
monológ számai arattak zajos 
tetszést és elismerést.

Másnap a köri tagok, mármint 
megszokott helyre gyülekeztek az 
uj otthonba. Agilis követünk 
ugyanis ezen a napon valóságos 
fiókparlamentet rögtönzött a kör
ben. Tárgyalás alá került az ál
lategészségügy rendezésről szóló 
törvényjavaslat, melyet szakaszon- 
kint dr. Déri Ármin állatorvos 
ismertetett. Dr. Gulácsy Sándor 
igazgató szakszerű és nagy ér
deklődéssel kísért fejtegetései után 
dr. Gábos gazdasági iskolai ta
nár, Liska Soma, Molnár Pál és 
Gál Mátyás szóltak hozzá a ja
vaslathoz, melyről végül is egy
értelműig megállapították, hogy 
általános gazdasági szempontból 
sok hasznos és uj rendelkezést 
tartalmaz.

Déri Ármin közölte még a 
megjelent gazdákkal, hogy az ál
lam 50.000 P. kedvezményes köl
csönt engedélyezett a szarvasi 
gazdáknak tenyészállatok beszer
zésére, melyet az érdeklődők 
általa igénybevehetnek.

Örömmel üdvözöljük úgy dr. 
Tóth Pál országgyűlési képvise
lőnek, mint az értekezleten közre
működött szakférfiaknak azt az 
akcióját, hogy a gazdák érdeke
iért vívott nemes harcuknak szin
terébe bevonták a Polgári Kört 
is. Elvégre itt az ideje, hogy le
számoljunk azzal' a tényleges 
helyzettel, hogy a szarvasi gaz
dák nagyobbik fele ennek a kör
nek a zászlaja alatt vívta meg 
győztes csatáját. — Ennek a való 
és le nem. cáfolható ténynek az 
értékéből semmit sem von le az 
a körülmény, hogy a Polgári Kör
ben a társadalom más rétegei is 
elférnek.

mrmmmmimrmmmmmmmrmn

Díszközgyűlés.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)
A Szarvasi Hitelbank R.t. tágas 

pénztártermét zsúfolásig megtöltő 
közönség ünnepelte az elmúlt va
sárnapon az intézet negyed száza
dos fennálásának évfordulóját. Az 
ünnepélyen rendkívüli nagy szám
ban jelentek meg a részvényesek, 
mivel ugyanekkor leplezték le 
az intézet nagyérdemű néhai 
igazgatósági elnökeinek: Mikolay 
Mihály és Liska János Jólsikerült 
arcképeit is.

Feszült figyelem mellett nyi
totta meg a díszközgyűlést Gróf 
Bolza Pál, az igazgatóság elnöke, 
kiemelve, hogy az intézet 25 év
vel ezelőtti éleirehivása és azóta 
kifejtett működése közgazdasági 
szükséget elégített ki az egyete
mes érdekeknek számára. A hála
érzet kegyeletes szavaival emlé
kezett meg az intézet alapításá
ban oly tevékeny részt vett Mi
kolay Mihály és Liska Jánosnak 
nagy érdemeiről.

A nagy hatást kiváltó beszédre 
felzugott tapsok után Kellő Gusz
táv igazgatósági tag kezdette meg 
ünnepi beszédét, amellyel meg
koszorúzta eddigi számos szónoki 
sikereit. Beszédében többek • kö
zött rámutatott arra, hogy az 
egyetemes erkölcsi rendnek szol
gálatát látja az intézet működé
sében, mely szolid üzleti elveivel 
mindenkor lefokozta az üzíeíne-
vSRtnységet gyakran kísérő_mo-
•ffóiságorjís a íelfínálkozó alkal
mak dacára dicséretes tisztesség
gel tartózkodó LA?ár wnlt a
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konjunktúrák idejében is.

FelzugíT tapsőTneTTTéih csen

desülő ovációja fogadta az el

hangzott beszédet, amely után az 

intézet osztatlan népszerüségü 

vezérigazgatója: Salgó Miksa is

mertette az intézet 25 éves törté

netének kimagaslóbb eseményeit.

Az ünnepélyt dr. Silberstein 

Deftső nagyhatású beszéde fejezte 

be, ki a részvényesek háláját tol

mácsolta a boldog emlékezetű 

volt igazgatósági elnökök iránt, 

akiknek szelleme és irányt muta

tó lelke ma is itt kisért az inté

zet jelenlegi vezetőiben, mert 

igaz a dybuk, a kabala tudomá

nyának tanítása, az, hogy az 

olyan embereknek a lelke, akik 

nem végezhettek el a reájuk ki
mért küldetést, beleszáll más élő 

ember testébe és ott folytatja félbe

szakadt életét A Mikolay Mihály és 
Liska János megszálló lelke ösz
tönözze a jelenlegi vezetőséget az 
intézet további kiépítésében, mert 
csak a fellendült gazdasági élet 
szüli meg a magyar jövendőt és 
hozza vissza a régi nagy Magyar- 
országot.

Az ünnepély befejezése után az 
intézet vezetősége bőséges terí
tékű asztalok mellett vendégelte 
meg a részvényeseket.

m

HÍREK.
— A szarvasi csendőr-járás

parancsnok tragikus halála.
Rácz Miklós csendőr-alhadnagy, 
a szarvasi járás csendjének és 
rendjének éber őre f. hó 25-én 
hajnalban 62 éves korában agy
vérzés következtében váratlanul 
elhunyt. A kitűnő csendőr-őrs- 
parancsnok temetésén — akit fe
lesége és öt gyermeke gyászol 
— részt vettek az összes testüle
tek és hatóságok vezetőig kivo
nult a csendőrség, rendőrség, 
tűzoltóság és a leventék. A sír
nál Réz István m. kir. csendőr- 
százados — orosházi szárnypa
rancsnok — mondott a példás 
életű és kötelességtudó derek al
hadnagy felett búcsúztatót.

— Postai ügynökségek a 
tanyák között. Régi átka a ta
nyavilágnak, hogy csak óriási 
késedelmekkel jut hozzá a 
postájához. Ezen a bajon óhaj
tott segíteni dr. Tóth Pál ország
gyűlési képviselő, amikor a keres
kedelmi miniszternél és a posta-

vezérigazgatóságnál közbenjárt, 
hogy az ezüst és ó-szőlőkben 
postai ügynökségeket állítanak 
fel, amit azután követni fog a 
népesebb tanyai körzetek ilyen 
irányú ellátása. Egyben közölhet
jük, hogy a szarvasi postahivatal 
agilis uj főnöke Miron Lajos köz
benjárt a községi elöljáróságnál, 
hogy a távolabb fekvő tanyákon 
a községi kézbesítők (az u. n. 
lovas hadnagyok) kézbesítik majd 
a postai küldeményeket is.

— Házasság. Krenyiczky Já
nos házasságot kötött Palotai 
Mancikával. (Minden külön érte
sítés helyett.)

— A Szarvasi Nőegylet feb
ruár 26-án tartotta meg évi ren
des közgyűlését Kutlik Endréné 
.Öméltósága elnöklete mellett. Sok 
jcsaládot támogat az egyesület. 
11927-ben 377 pengőt fordított 

segélyekre. A tagok pénzbeli se
gélyén kjvül négy családot látnak 
el ebéddel. 1928-ban a rendezett 
bál jövedelméből juttatlak 276 
pengőt segélyekre. Ezenkívül 160 
pengőt adnak a rendes segélye
zettnek. A közgyűlés köszönetét 

szavazott dr. Sziráczky Jánosné- 
nak a bálrendezésért, továbbá 
Miron Lajos, Holéczy Barna, vitéz 
Tepliczky János és Haviár István 
uraknak a bál rendezése körül 
kifejtett buzgalmukért.

— A vagyonváltság búza 
március havi árát a pénzügy- 
miniszter a földművelésügyi mi
niszterrel egyetértőleg 28 pengő
ben állapította meg.

— Hitelesíteni kell a mér
legeket. A községi elöljáróság 
hirdetményben hivja föl az ösz- 
szes árusításra használt mérlegek 
tulajdonosait, hogy március 13-tól 
április 28-ig az 1. kér. ovodában 
mutassák be mérlegeiket hitelesí
tés végett, mivel mulasztás ese
tén nemcsak szigorú pénzbünte
tés, hanem a mérlegek hatósági 
elkobzása is bekövetkezhet.

— Leventebirkózóink Püs
pökladányban. Szép sikerrel 
szerepeltek leventebirkózóink a 
püspökladányi birkózóversenyen, 
amikor is Pável József a nagy- 
középsulyban, I. dijat, Laurenci 
Gyula a könnyüsulyban 111. dijat, 
B u k o v i n s z k y  E m i ’! a 
p e h e l y s ú l y b a n  III. dijat 
nyert. Gyönyörűen szerepelt Lau- 
renczi János, aki Tót József több
szörös országos bajnokot dupla 
Nelsonnal 5 perc alatt dobta, 
azonban a nehéz küzdelem any- 
nyira kimerítette, hogy további 
eredményt nem tudott elérni.

— Baromfi k e U e tő -
gép a m e r i k a i  rendszerű 
200-tól 500 tojás befogadásig 
jutányos áron eladók. Érdeklődni 
lehet Szarvason, Józsa városi fő
kertésznél. 11

— Négy polgárit végzett 16 
éves leány állást keres szerény 
fizetéssel. Cím a kiadóban.



— A megyegyülés elé ke
rült a tanyai kéményseprés 
ügye. A sok port felvert szarvasi 
tanyai kéményseprés dolgában a 
tanyák népe névében erélyes til
takozással éltek a szarvasi me
gyebizottsági tagok. Dr. Tóth Pál 
és Csizmadia András országgyű
lési képviselők, valamint dr. Dai- 
mel Sándor alispán és Borgulya 
Pál felszólalása után elfogadták 
Csizmadia András indítványát, 
melynek értelmébsn a szarvasiak 
kívánsága szerint felir a törvény
hatósági bizottság a tanyai ké
mények kötelező sepretésének 
megszüntetése érdekében.

— Tejszövetkezet van ala
kulóban. A Gazdák és Iparosok 
Szövetkezete, amely a Hangyába 
való fúzió óta még életerősebbé 
vált, agilis igazgatójának helyes 
vezetése mellett minden irányban 
ki akar terjeszkedni a gazdák 
érdekeinek teljes megvédésére. 
Ujabbsn tervbevették, hogy I. 
rangú faj tenyész-állatokat fognak 
beszerezni, először is szarvas* 
marhákat, hogy a gazdák jószág
állományát felfrissítsék és ha a 
faj-állatok beállításával természet
szerűleg a tejtermelés is fokozó
dik, már a közel jövőben meg
fogják alakítani a szarvasi gaz
dák tejszövetkezetét. Gazdatársa- 
dalmunk saját érdeke ellen vét, 
ha nem kiséri kellő figyelemmel 
és nem pártolja e nemes törek
véseket.

— Lányok párbaja egy le
gényért. A keddi piacon két 18 
éves leány Opauszki Erzsébet és 
Jasák Zsuzsanna közös ideáljuk 
egy délceg legény fölött össze
szólalkoztak, majd a vita - hevé
ben ugyancsak megtépázták egy
más copfját és . olyan súlyossá 
kezdett válni a verekedés, hogy 
végre a rendői ségnek kellett elő
állítani a két amazont, akiket 
azután kihallgátásuk után szaba
don bocsátottak, de az eljárás 
folyik ellenük botrány okozás 
miatt.

Egy ügyes flu i tanu

lónak  felvesz

Gaál Ferenc
fűszer- és csemege kereskedő.

T e h e r a u t ó  
fuvarvállalat.

I Telefon 91. IV. ISo.

ENRILO
a családok legolcsóbb itala s ezért 

nem szabad hiányoznia egyetlen ház

tartásból sem.

Főzéshez kész. megőrölni nem 

kell, használati utasitás minden cso

magon.

Kapható minden fűszer- és gyar

matáru kereskedésben.

Kizárólagosan gyártja:

Frank Henrik Fiai Rt.
Budapest,

Nagykanizsa, Mosonszentjános

1 doboz ára 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban és 

drogériákba!.

— A cipészek egységes ár
szabálya. A szarvasi cipész
szakosztály tisztelettel értésére 
adja a t. közönségnek, mivel a, 
bőr és talpárak az 1S2S. évi. ja
nuár havában 60°/o-al drágultak 
a nyersbőr drágulása a kési bőr 
külföldre kivitele folytán lehetet
lenné tette a bőr feldolgozó ipa
rosok életféntartását, mivel a 
mostani lábbeli árak az önkölt
ségi árat sem fedik, azért kény- 
szeriive vagyunk úgy az uj, mint 
a javításra kerülő lábbelik árát 
25%-al felemelni. Mély tisztelet
tel : A szarvasi cipész-akosztály.

— Ne a piacon vásároljon 
gyümölcsfát, mert drága lehet 
a meglepetés, lia a piaci fa ter
mőre fordul. Ungváry Józse! fa
iskolája Cégléd. Budapesten ki
zárólag Andrássy-ut 54. Árjegy
zék ingyen. '

— Az Ipartestület hivatalos 
órái. A „Szarvasi Ipartestület" 
ezúton értesíti kebelbeli tagjait, 
hogy hivatalos óráit 1928, évi 
március hó 1-től a következő 
időkben tartja. Hétfőn és szerdán 
délután délután 5-től 7 óráig. 
Kedden és pénteken délután 3 
órától 7 óráig. Szegfidtetés k«d- 
den, szabaditás pénteken, mun
kakönyv be és kijelentése min
den hivatalos órán eszkOzölhetők.

Elnökség.

— Kibővítik a halásztetki 
vasúti állomást. Értesülésünk 
szerint képviselőnk a napokban 
tárgyalásokat folytatott a kereske
delmi minisztérium illetékes osz
tályával a halásztelki vasúti állo
más kibővitése, illetőleg a teher
forgalom beállítása érdekében. A 
tárgyalások sikeres eredménnyel 
biztatnak.

— Eladó az özv. Mikolay 
Jánosné féle Írószer üzlet kézi* 
munkával egybekötve, biztos jövő. 
Bővebbet Nagy Sándor könyv- 
kereskedő tulajdonosnál.

. — Únnepélŷ az_ojáiÍfllUÜyo~ 
milásSnak emlékére. A Baráti 
Kör mmHnmSetTžvben, úgy 
"az idén is az oláhok kivonulá
sának emlékezetéretnárcius 
3-án. szombaton deVuián*fél- 
b ór^kefBBeffiST^  igen^ m-
"vős műsorral — hazafias 
ünnepélyt rendez a főgimná
zium tornacsarnokában. Be- 
léptidij nincs, a költségek fe
dezésére adományokat elfo
gad a rendezőség.

— A Szarvasi öregdiákok 
Szövetsége f. évi március 3-án, 
szombaton este fél 8 órakor Buda
pesten, VI. Andrássy ut 25. szám 
alatt levő {Operaliázzal szemben) 
Dénes Aladár vendéglőjének sou- 
terrén helyiségében tartja szoká
sos havi összejövetelét. Ezen ösz- 
szejövetel műsor lesz, azonban 
műsort, tekintettel a szereplők 
nagy számára, csak a helyszínen 
adna, Az összejövetelre a Szö
vetség összes tagjait és családtag
jait baráti szeretettel ezúton is 
meghívják.

— öngyilkossági kísérlet. 
Hrabov§zky Pál 17 éves fiatalem
ber szüleinek Csipkár-soron lévő 
tanyáján felakasztotta magát 
Szerencsére tettét hozzátartozói 
észrevették és levágták a kötélről, 
majd rögtön kocsira tették és 
vágtatva hozták haza 1I.-ik kerü
leti lakásukra, ahol dr. Placskó 
orvos csaknem 24 óráig egyfoly
tában fáradozott megmentésén. 
Tettének okát még elképzelni 
sem tudják, ő maga pedig fel
világosítást nem ad, de nem is 
tud adni, miután torka annyira 
megsérül, hogy lehet, miszerint 
örökre elveszti beszélőképességét.

— 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,
— II. kér. Gróf Csáky Albin- 

utca 90 sz. ház eladó, érdeklődni 
lehet Demcsák füszerüzletében.

— Mozi hírek. Szombaton!. 
hó3-án az év legszenzációsab 
német vigjátéka a felejthetetlen 
„Csákó Kalap" cimü film fősze
replőivel biztosítja a két órás 
folytonos kacagást a moziban. 
Vasárnap f. hó 4-én. A Paramo- 
unt filmgyár világatrakciója „Óce
án hőseis című grandiózus film
4 felvonásban, történet amerika 

hőskorából, rögzíti a mozi sike
reit. /

— Elhájasod ásnál, kösz- 
vénynél é> cukorbetegségnél a 
természetes „Ferenc József” kese- 
rüviz javítja a gyomor és a belek 
működését és előmozdítja az 
emésztést. Az anyagcserebántal- 
mak gyógyító eljárásainak több 
kutatója megállapította, hogy a 
Ferenc József viz-kura nagyon 
szép eredményhez vezet. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben.

— Komlóvszky János fűszer- 
kereskedő egy jfiravaló ügyes fiút 
tanulóul felvesz.

Reuma
köszvény9 csuz

lőcLiiíis, szaggatás, sztirás ellen 
legjobban bevált a 

Kriegner-fóle

3EPARATOR
\ra 1 pengő 60 fillér minden patikában 
onurtotő füzetet bárkinek szívesen ktüd 

teljosűo ingyen a főraktár: 
Krlegner

Gyógyszertár
Budapest VIlI/100 Calvin-tér

(Baross-utca sarok)



— Három egyház vallásos- 
előadása a moziban. A vélet
len úgy hozta magával, hogy 
a múl héten három külön
böző egyház rendezett val
lásos előadást a Frecska-mozi- 
bán. 21-én, kedden az evan
gélikus Luther Szövetség 
szép műsoros előadása, 23- 
án, csütörtökön a róm, kath. 
missiós társulat előadása 
egybekötve a csikágói eucha- 
ristikus kongresszusról felvett 
filmmel, 24-én este a szarvasi 
baptista egyház töltötte meg 
a mozi termet, hogy meghall
gassa egy hires prédikátoruk 
szónoklatát. Elismerés illeti 
meg a mozitulajdonost, hogy 
moziját az egyházak, egye
sületek nemes szándékú elő
adásaira átengedte.

Jutányos áron eladó a Krecs
márik-féle könykötészeii berende
zés Egy -drb. ovális, erős bádog 
cégtábla és egy drb. jóhangu gra- 
mafon lemezekkel ÍI1. Lehel-u. 104.

Kondoros.

Rovatvezető: Velky Béla.

. Műkedvelő előadás. A le
vente egyesület által e hó 12-én 
előadott „Levente” cimü színjá
tékot közkívánatra e hó 24-én 
újra előadták a nagytermet zsú
folásig megtöltő közönség előtt. 
A szereplők mindannyian megáll- 
ták helyüket, valósággal művészi 
tehetséget fedezett fel a közönség 
hémelyik szereplőben, Kisbiró: 
(Kiss László), öregember. (Ko
csis Mihály), Tamás János föld
birtokos, főhadnagy: (Zuba Lajos). 
Zsuzsika a mátkája: (Árvay Mag- 
duska), özv. Tamásné: (Balázs 
Irénke), Kocsis Márton? (Fekete 
Antal), Direktóriumi eintik: (Bar- 
tos György), Szolnoki tanitó: 
(Szpisják Jáno?), "Kocsm.iros: 
(Ivanics Mihály), Karmeslcr: (Be- 
han János), Regős: (R. Szabó 
Imre), Palkó: (Pribelszki Mihály), 
Jankó: (Kiss Lajos), Mihály: (Kon- 
dacs Mihály), Józsi: (Hajdú Mi
hály), Gyuri: (Gaál Imre), Anna: 
(Csicsely Mariska). Kati: (Kruchió 
Bözsike). Juli: (Kántor Annuska), 
Bözsike: (Balázs Irmuska), Le
vente: (Szabó Ferenc), Balog: 
(Hrivnák Mátyás), B a 1 o g n é: 
(Kruchió Bözsike), öreg asszony: 
(Kántor Annuska), Cigányprimás: 
(Asboht Dezső). Sall Ferenc a 
rendezésnél rendkívüli nagy  
ügyességet tanúsított. Befejezésül 
Árvay Magduska „Nem veszhet 
el Magyarország soha sem0 ci
mü irredenta dalt énekelte az ő 
szép, bájos hangján.

1 A rendezés, betanítás nagy 
munkáját Kupcsek Tibor főoktató 
végezte, kinek fáradságát a kö
zönség elismeréssel jutalmazta.

— Népmüvelődési előadás. 
A polg olv. körben dr. Bőhm 
József ügyvéd tartott előadást e 
hó 26-án, a télt szezon előadásai 
ezzel befejeződtek.

— Tanitó választás. A kül
telki ev. iskola üresedésben lévő 
tanítói állásra a választás március 
hó 4-ére lett kitűzve.

— Március 15-iki ünnepély
előkészítésére vonatkozólak e hó 
25-én a községházánál értekezlet 
tartatott, ünnepi szónoknak Fabók 
Ferenc ev. s. lelkészt kćrte fel az 
értekezlet.

— Remény mozgó. F hó 25- 
én és 26-án került bemutatásra a 
film művészet hatalmas alkotása 
a hazaszeretet zz önfeláldozás 
leghatalmasabb kálváriája nyilvá
nul meg e viliág filmen a „Hotel 
imperiár-ban. A tulajdonos min
den lehetőt megtesz, hogy a kö

zönségnek kellemes szórakozást 
nyújtson. Kiegészítésül még a 
„Francia saláta* és „Jaj de beteg 
vagyok, című falrengetőburleszk 
került bemutatásra.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— IskolánkivQli népművelés. 
A Katholikus Kör február hó 
26-án este 6 órakor tartotta 
folytatólagos iskolánkivüli 
előadását. Ez az előadás 
már a tél folyamán a tize
dik. Az előadó dr. Szerényi 
Iván községi orvos volt, aki

a test ápolásáról tartott foly
tatólagos szakelőadást. A 
nagyszámú közönség figyelő 
érdeklődéssel hallgatta a köz
vetlen és közhasznú előadást.

— Ellenőr-választás. Folyó 
évi február hó 25-én köz
ségi ellenőr-választásra gyűlt 
össze a képviselőtestület. A 
választást azonban Schauer 
Gábor dr. járási főszolgabirő, 
közgyűlési elnök alaki okok 
miatt elhalasztotta. Az uj vá
lasztás időpontját ezután ál
lapítják meg.

— Géza-nap. Február 26-án 
tartotta Marjay Géza közsé
günk közszeretetben álló re
formátus lelkésze névünne
pét, amelyen tisztelőinek 
egész serege vett részt. A 
vig ünnepelés belenyúlt az 
éjszakába. A résztvevők bi
zonyára a legkellemesebb em
lékekkel távoztak a vendég
szerető papi háztól.

— Vasárnap leventéink 9 
csapata vonult vonult végig 
a kőuton. Az ifjúság szép 
felvonulása lélekemelő jelen
sége volt a nemzeti erő itju 
megnyilvánulásának.

— Eladó I. Gazsó Imre gaz
dálkodónál Békésszentandráson 
saját termésű, elsőrendű szőlő
oltvány, gyökeres. A különféle 
fajtájú oltványok kisebb-nagyobb 
mennyiségben kaphatók a 37-es 
házszám alatt. 13

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t,-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a szarvasi kir. járásbíróság
nak 1927. évi 183/6 számú vég
zése következtében Dr. Mezey 
Lajos ügyvéd által képviselt Bor
sos Szabó Ferencz javára 1927. 
évi szeptember hó 21-én foga- 
natositott kielégítés i végrehajtá 
utján le- és fe lülfoglalt és P. 
4.110-re becsül t következő ingó
ságok, u. m.: buzaszalma, kccsi, 
lovak, csikók, vetőgép, tizedes 
mérleg, vaseke, vadász fegyver 
férfi öltöny és körülbelül 150 kg. 
alma nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbiróság 4206/927 sz. végzé
se folytán P. 1.200 tőke, ennek
1926. október 14-től 18 százalé
kos kamata és eddig összesen
426 P. 87 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig és 
Klein Miksa P. 1 664.60 töke és 
jár., Frecska Sámuel P. 215. tő
ke és jár. és P. 233 94 tőke és 
jár Márkus Gyula ingók kiadása 
és jár. követelése Ć6 Lakatos Ist
ván 8 q buzatőke és jár., Kun 
Arnold 25 q buzatőke és jár.. 
Szarvasi Hitelbank R -T. P. 
3.200 tőke és jár., Szarvasi Ta
karékpénztár P. 1.760 töke és 
jár., iránt Öcsö'lön alperes la

Köszönetnyllyánttás.

Mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó 
barátoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen jó fér
jem végti6ztességén megjelentek és ezáltal fájdalmamat 
enyhíteni igyekeztek-ezúton fejezem ki szivemből fakadó 
igaz köszönetemet.

Szarvas, 1928. február 25.

özv..Garai Mihályné.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, kar
fásaknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen jó fér
jem, illetve édes apánk végtisztességén megjelentek 
és ezáltal is igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni ezúton 
fejezzük ki szivünkből fakadó igaz köszönetünket.

Szarvas, 1928 február hó. 22

özv. Palotai Ferencné is  családja.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jó ismerősünknek, rokonunknak akik 
felejthetetlen nagymamánk

özv. gával G aál Istvánné
született Frankó Anna 

végtisztességén megjelentek és ezáltal igyekeztek fáj
dalmunkat enyhíteni ezután fejezzük ki őszinte köszö
netünket.

Szarvas, 1928. február hó
A gyaszóló család.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak akik felejthetetlen jó hitves édes 
anya, nagyanya, testvér, rokon és jó 'barát

Pecsenye Istvánné
született Ambrózy Erzsébet

f. hó 12-én d. u. a szarvasi ág. hitv. ev. templomba 
megtartott gyászisteni tiszteleten megjelentek részvétük
kel fájdalmunkat távollétünkben is enyhíteni igyekeztek 
valamint a Nagytiszteletü Kelló Gusztáv lelkész urnák 
aki a megboldogultat oly szívre hatóan mindnyájonk* 
tól elbucsuztatta, fogadják ezúton szívből jövő hálás 
köszönetünket.

Pecsenye István és családja 
és Ambrózy Mari testvére 

Arad. I



kásán és folytatva tanyáján le
endő megtartására 1928. évi 
március hó 8-ik napjának dél
előtti 10 órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107 és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, 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 kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
102 §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Szarvason, 1928 febr. 19.

MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bír. végrehajtó.

Árverési hirdetmény
Szarvasi Gazdák és Iparosok 

Szövetkezete végrehajtatónak Kraj- 
csi György ' és Krajcsi Mihály 
végrehajtást szenvedők ellen in
dított végrehajtási ügyében a 
tkvi hatóság a végrehajtási árve
rést 200 P. hátrálékos tőkeköve
telés és járulékai behajtása vé
get a szarvasi kir. jbiróság terü
letén levő Szarvas községben 
fekvő s a szarvasi 3005 sz. tkvi 
betétben felvett A I. 1—2 sor, 
16576/1 és 16576/2 a hrsz. Ház 
T. VI. kér. 87/1 összeiró-számu 
udvarral a Maconka düllőben és 
szántó ugyanott 727 Q-öl terü
lettel B. 3, 5, 12 és 15 szám 
alatt Krajcsi György és Krajcsi 
Mihály nevén álló 12/30-ad ju
talékára C. 2 szám alatti özve
gyi haszonélvezeti jogépségben 
tartása mellett 21Ö0 P. kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverést 1928. évi április 
hó 28 napján délelőt 10 órakor

O B E R A  R U H Á Z A T I  
V Á L L A L A T

Budapest, Andrássy-ut 20.

Az összes férfi és női ruhá
zati cikkek, vászonáruk, 

szőnyegek

előnyOs fizetési feltételek 
mellett.

Vidékre
kívánatra mintákat küldünk, esetleg 

utazónkat odairányitjuk.

0«yQ***rQoés környéke 
O Z a r  V ítfc rendszeres be

dolgozására 1—2 megbízható, 
ügyes urat alkalmaznánk, el
ismerten világhírű közszükség
leti cikknek magánfelekhez le
endő elhelyezésére. írásbeli 
ajánlatokat „Magas jutalék" 
jeligén a szerkesztőség (III. kér. 
119. sz.) továbbit! 10.

tkvi. hatóság kir. helyiségében 
fogják megtartani.

m  árverés alá kerülő ingatlan 
jutalékok kikiáltási ár kétharma
dánál alacsonyabb áron nem ad
hatók el.

Az árvei ezni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 százalékát készpénzben, 
vagy az 1881 LX. t.-c. 42. §-ában 
meghatározott árfolyammal szá-. 
initott óvadékképen értékpapírok
ban a kiküldöttnél letenni, hogy 
a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek

átadni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881. LX. t.-c. 14. f. 150 
170 §§. 1908. XL. t.-c. 21. k) 

Az aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa ígért 
és ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni (1908 XLI. 85. §).

Szarvas, 1927. évi dec. 31.

Dr. Zerinváry sk. kir. járásbiró 

A kiadvány hiteléül
Császár Ferencz

Soproni 

S a r ö n y e c p  

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.

A  R h o d e  I s l a n d  R e d
(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.

Tojáshaszon Fajbaromfitelep 
K I S S Z É N Á S

Tulajdonos: Sterbetz József.
Tenyésztojások megrendelhetők és 

átvehetők Szarvason is 
özv. Sterbetz Gáborné házánál.

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

15 sz.

Tehereut  
íuvarválla la t 

Telefon 91. IV. ISO.

Ne mulasszad sen-
1--5 mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 
K-l mielőtt a hatósági mértékhitelesi- 
tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles

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

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS ÉS MÉRLECPONTOSITÓ

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

Meghívó.
/

A Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezet 1928. márc. 
18-án délelőtt 9 órakor a városi színkörben tartja

XVII-ik évi rendes közgyűlését
melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja.

Tárgysorozat:

1 Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kiküldése.
2. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
3. Zárószámadások megvizsgálása, jóváhagyása és a mér

leg megállapítása.
4. Az igazgatóság javaslata a veszteség fedezésére.
5. 3. igazgatósági tag, 5 felügyelőbizottsági tag és 3 pót

tag választása.
6. Esetleges indítványok tárgyalása.

Kivonat az alapszabályokból.
1 7 . sz.

6. Oly tárgyak feletti indítványok, melyek a közgyűlés hatáskörébe 
tartoznak, a közgyűlés előtt legalább 8 nappal 10 tag aláírásával az 
igazgatóságnál írásban nyújtandók be. Ezen időponton túl beérkező 
indítványok nem vétetnek figyelembe.

11. Aki a közgyűlésen részt venni kiván, köteles a névre szóló 
tagsági könyvét a helyszínen felmutatni.

12. A közgyűlésen a szövetkezet minden tagja tekintet nélkül a
befizetett üzletrészek számára, csak egy szavazattal bír.

13. Meghatalmazott utján magát senki sem képviseltetheti.
Szarvas, 1928. február hó 20.

Az Igazgatósága.

Telepítsünk szőlőoltvánnyal

I. oszt. Ripária Portális alanyon, úgymint: Kadarka, 
Olasz—Bánát rizling. Mézes fehér Medoek, Noár 
Leányka, Hárs levelű Furmis, Muscat Ottonel, Chas- 
selas fehér-piros, ezenkívül gyökeres Ripáriák. Vállalok 
továbbá uj szőlők telepítését

f lrong Sándor
szőlőkezdlő kertész.



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

ujszerkezetü cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettőssoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófeliileteik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb cséplési e- 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz alkalmaz
hatók

Fordspn 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. Rákóczi-ut 19,

Ierco I

ön e le g án s an  S l lözk t fd i  k,

Ergo ERCO gallért 'visel.

Ügyeljen az védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

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

Veres György hentes

11. k é r .  3 1 5 .
8

Cupráék mellett.

Eladó özv. Csa&ztvan Györgyné

II. kér. 372. sz. háza

Kunstár Pál zöldpá2siti háza el- 
adó.____________________ 11 sz.

Laukó György bentes Piac-iér 
melletti háza eladó Hl. 121 sz. ?

Olcsó géphimzést tanítok. Er
dős Erzsébet Bethlen-utca 327 sz. 
özv. Elírnák Györgyné házában. 9

Orménykuton VI. kfllk. 15 hold 
szántó föld eladó, Érdeklődni 
lehet 11. k. 156 sz. alatt. 10

Weselényi és Damjanich 
utca sarok

üzlet helyiség lakás
sal együtt kiadó.

Érdeklődni lehett • a Frecska 
villám üzletben. 9.

IV. kér. 302számú ház .eladó 
ugyanott 2 hold föld örök áron 
eladó. Érdéklődni lehett ugyanott. 
 9

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

Értesítés.

_ Értesítem a közforgalomban 
levő mérleg és mérőeszköz tu
lajdonosokat, miszerint a most 
lolyamatban levő időszakos 
mérték hitelesítés alkalmából 
minden ténykedéssel készség
gel állok rendelkezésükre.

Minden mérleget és súlyt 
meghitelesitve adok vissza üz
letfeleimnek.

Tisztelettel

PETRASOVITS GYULA 
tanfolyamot 

végzett mérleg javító.

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb

6 hengeres 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemzó Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

6 sz

Csukott-aul6
MacbánnáL

Teherautó 
fuvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

Piactér közelében egy raktár
nak vagy műhelynek való helyi
ség kiadó. Érdeklődni lehett 111. k. 
Betlen-utca 146 sz. alatt. 9

Búzás Gyula borbély üzletében 
(Hl. kér. Laurik-féle üzletnél) 1 
éves gyönyörű farkas-kutya ol
csón eladó.

111. kér. 34 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott lehet.

Fábrl Dániel h áza
és Nádas-düllőben 6  kis hold 
földje elatfó. Érdeklődni lehett
II. kér. 357 szám. alatt. 11

Egy szoba kiadó 
szám alatt

III. kér. 14.
11

Értesítem a nagyérdemű kö
zönséget, hogy nálam állandóan 
első rendű páczolt füstölt son
kát napi áron lehej kapni úgy 
piaczi bódémban, valarrint a la
kásomon is. Nagy Imre hentes
I. kér. Félsziget-utca 450.

I kér. 413 Számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott._________1_1

Nyulzugban 1 hóid szántóföld 
eladó. Érdeklődni I. k. 252 szám 
alatt. 11

Petyovan-düllöben 1 és fél: 
hold föld eladó. Érdeklődni le
hett 8 kül. özv. Roszik' Mária 
tanyáján 134. sz. 11

Füszerüzlet házzal eladó vagy 
az üzlet kiadó. Blaskó Jenőné.

Két szobás lakás nagy kerttel 
kiadó május 1-re bővebbet Sal- 
gó Szerénnél Gróf Andrásí-utca 
156._______________________ n

Kondoroson özv. Demcsákjá- 
nosné házában egy üzlet helyi
ség kiadó május 1-re. Érdeklődni 
ugyanott. 11

Koczka Istvánnak macózugi 
110 fll-öl gyümölcsös és a te
mető alatt 280 B-öl pótléka el- 
adó. Érdeklődni IV. kér. 318 rz.

iV. kér. 421 szám alatt 1 szo
ba konyha és kamra kiadó. Ér
deklődni ugyanott 11.

Melis Mihálynak Törek és ku- 
korícza szár eladó. VII. kér. Sár- 
kány-düllö.____________‘_____U

Eladó egy darab jó karban lé
vő kéve-kötő araló-gép. Érdek- 
lődni II. kér. 86 szám._______ 11

Sürgősen eladó I. kér. 420 sz. 
ház vagy pedig felerésze. 9

Tessedih utcs I. k. 
alatt egy szoba kiadó.

273 sz.
9

II. kér. Juhász-utca 174 sz.
alatt eladó két asztal, egy jó női 
varrógép, sátor és sánfa. Daruvá
ri Jánosnál. 9

III. kér. 261 azámu ház eladó. 
 10

Eladö egy cséplőgarnitura l-ső 
Magyar Gazdasági 6—HP. Min
den elfogadható áron. Érdeklődni 
lehet 111. kér. 110 szám Galáth 
Istvánnál.___________________ 9

özv, Dancs Szilárdné II. kér. 
27 szám alatti háza eladó. Érdek
lődni lehet RADVÁNSZKY IVÁN
II. kér. 53 sz. Hitel és Ingatlan 
irodájában._________________ 10

Zsigmondi örökösök tulajdonát 
képző II. k. 340 számú eladó 
Érdeklődni lehet ueyanott.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
35 N a g y  S á n d o r  Mnyrfcwheriáeéh— lepolceébb napi-áron kaphatók.



Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
Auló és Traktor 

javítás.
Mezőg azdasági 

: :  gépfaviláS. ::

Autogén 
heg g eszíés!

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
'Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Gőz .és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. Vető-’ 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko~ 

rica szórók bármely ekére szerelhető!

Újdonság T 13 Raktáron I

Vas—aczél—réz—bronz és

aluminium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Felhívás.
A „Szarvasi Polgári Fogyasztási és 
lékesltő Szövetkezet" üzlethelyiségé'- 
ben az összes raktáron, lévő áruk ked
vezményes árban kiárusíttatnak.

Éreti nyu- d  a m Mindenfele déligyii-
gatindiai mölcs, narancs, ftige

datolya nagy választékban, valamint cu

korka és csokoládé különlegességek.
V

Kapható András Mátyás üzletében.

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Rákóczi-ucca 178.

1 drb. 
1 és fél tonnás teher Ford autó, 

1 drb. 
3  személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó. 

ÉrteKezés ugyanott.

„CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unka! Elegáns! Sarlós! Olcsó!

Kapható kizárólag Deutsch Ármin divatárabázában

Béké6>Szarva6on. Csak a  talpon látható védjeggyel va lód i!
52 sz,

A drága tojás
bizonyltja, hogy a céltudatos baromfitenyésztés a leg
jobb üzlet!

Most kell kezdeni.
A keltőgépek 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  keltetőgépgyár magyarországi 
vezérképviselete: Budapest VIII., Főherceg Sándor-ucca 4. 

Telefon J. 331—52.



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaíáruházában
* r

szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt és> selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ab lakon dobalja k i pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR d lvatáruházában  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik
i

abemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

árai szállítanak. „

503 „F1AT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernől-nél

Értesítés.
A nagyérdemű k d z Q n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a P i a c t é r e n  a Buli-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. Z Szives pártfogást kérve 1FJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

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

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYH”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

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

Tisztelettel

7 sz. Belopotocky Mihály

Vadászíegyverek,
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 csz- 
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 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 lég-, 
olcsóbb kiszolgálásban részesül a nagyérdemű közönség.

10
Tisztelettel:i

Szarvasi Italmérők Szikvizgyára.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csaaztvan Györgyné könyvnyomdáiéban Szarvason.


