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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS 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.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 

PRAZNOVSZKY BÉLA

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Hol kezdődik az uzsofa ?
A londoni Cityben az angol 

bank kormányzója hamarább ki
adja egyszerű névjegyedre a le
gendás hirü egymillió fontos 
■csekket, a new-yorki Wall-streeten 
Wanderbilt felhőkarcolójának im
pozáns páncéltermében könnyeb
ben leguberálnak egy millió dol
lárt aranyban becsületszavadra, 
mint egy vidéki pénzintézetben 
kétszáz pengőt minden ingó és 
ingatlan vagyonod, földi és meny* 
béli üdvöd lekötése ellenében, 
Terólad kedves magán vagy köz- 
tisztviselő barátom, kisiparos vagy 
kiskereskedő polgáltársam, tiróla- 
tok jie is beszéljünk. Ha ti alá
zatosan besompolyogiok végső 
szorultságtokban a nagytekintélyű 
Ur, a bankvezér különszobájába, 
már előre ott vár benneteket a 
stereotyp udvarias válasz: „vég
telen sajnálom, egyenlőre nem 
folyósitunk kölcsönt", vagy: „Több 
hónapra már elő vannak jegyezve 
reflektánsok“, vagy továbbá: „Vál
tót egyenlőre nem számitolunk 
le", stb. Ebből az elvből csak 
akkor engednek, ha az öreg 
Rotschild Náthán és Krausz Simi 
közösen garantálják érted a fize
tést, no meg ha sógorod a fel- 
ügyelöbizottság elnöke, vagy apó
sod az igazgatóság oszlopos tagja 
egy kis enyhe nyomást gyako
rolna a zord vezérre. Azonban a 
zord arcok mosolygóra válnak, 
ha kemény öntudatos léptekkel, 
hátad mögött száz hold teher
mentes földeddel belépsz kedves 
kisgazda testvérem a szentélybe. 
Te bizonyosan fogsz kapni köl
csönt, csak előbb némi kis for
malitásokon kell átesned. Holmi 
kis Írásokat kell beszerezned, 
telekkönyvi kivonatot, kataszteri 
birtokivei, községi bizonyítványt 
-arról, hogy a pénzt hasznos be
ruházásokra költöd és nem cif- 
rálkodásra vagy dorbézolásokra, 
másik községi bizonyítvány az 
erkölcseidről, föl és lemenő ágon 
jótállás hetediziglen, a leszerelési 
és ujraoltási bizonyítványod, stb. 
stb., persze mindez egy kis bé
lyeg és egyéb költséggel jár, 
közjegyzőnek, telekkönyvvezető
nek, a betáblázásért egy cse

kélyke honorárium a bank ügyé
szének, akkor Üzletszabályaink 
értelmében jön még egy kis [for
malitás, t. i. intézetünk csak rész
vényeseinek adhat kölcsönt, se- 
baj, jegyzel részvényt is. Na 
végre megkapom azt a kis pénzt
— gondolod magadban kisgazda 
testvérem, — hát mindjárt, mind
járt, csak előbb levonjuk belőle 
négy hónapra a tizenhárom és 
fél% kamatot, egy kis leszámíto
lási jutalékot, azután egy csekély 
jutaléki leszámítolást, úgy hogy

summa summárum, a végén a 
markodba nyomnak egy takaros 
kis Összeget, amiből ha jól megy, 
vásárolhatsz egy olcsóbb fajta 
zsebkendőt, amibe bele sírhatod 
az elérhetetlen Pénz utáni köny- 
nyeidet.

Mondjátok kedves kölcsönre 
szoruló polgártársaim, sokat tu- 
loztam-e? Gróf Bethlen István 
debreceni nagy beszédében köz- 
gazdasági életűnk romlását szin
tén a vidéki pénzintézetek drága 
kölcsöneiben látja, akik a Nem

zeti Banktól kapott pénzen nem 
elégszenek meg a békebeli 1— 2 
°/#-os kamattal, hanem 10 %-os 
haszonnal nyomorítják meg anél
kül is nyomorgó közgazdaságun
kat. A miniszterelnök beígérte az 
uzsoratörvényt; hát csak hadd 
jöjjön, békevilágban börtönbe ke
rültek azok, akik nyolc százalé
kon felül szedtek kamatot, most 
sem feltétlenül szükséges a hal* 
dokió kisipar és kiskereskedelem, 
vagy az ugyancsak elég nehéz 
viszonyok között lévő kisbirtokos 
zsebéből az utolsó fillért, lába 
alól az utolsó holdat kioperálni. 
Élni és élni hagyni, ez legyen a 
jelszó a vidéki bankok és takaré
kok berkeiben is.

Életmentő rendőr.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Pénteken délután 4 óra 
tájban izgalmas életmentési 
jelenetnek voltak szemtanúi 
a Kőrös hidján járó-kelők. A 
Holt-Kőrös jegén nem mesz- 
sze a hídtól egy csomó fia
tal gyerek vidám kurjongatás 
közben csuszkáit a nem na
gyon vástag jégfelületen, 
amikor egyszerre csak a vig 
gyermekzsivaj közé kétségbe
esett jajveszékelés vegyült. 
A parton állók — közöttük 
az épen arrahaladó Kunstár 
Mihály rendőr — megdöb
benve látták, hogy az egyik 
kisfiú alatt beszakadt a jég 
és a kétségbeesetten kapá- 
lódzó gyerek hiába próbált 
kievickélni, a vékony jégré
teg újra és újra leszakadt 
alatta és mindig visszapoty- 
tyant az eléggé mély, jég
hideg vizbe. Kunstár rendőr 
nem sokat tétovázott, hanem 
gyors lélekjelenléttel oda
rohant a közelben lévő ker
tészházhoz, ott felkapott egy 
létrát, miután látta, hogy 
másképen nem közelítheti 
meg a fuldokló kisfiút, majd 
amikor leért a partra, a lét
rát keresztülfektette a gyer
mek beszakadása által oko
zott léken, odamászott a lét
rára és az utolsó pillanatban 
6ikerült a már-már elmerülő,

eszméletlennek Játszó kis
fiút — a 12 éves Fulajtár 
Györgyöt — ruhájánál fogva 
kihúzni a jeges vizből, azu
tán magához téritette, majd 
beszaladt vele a községhá
zán lévő rendőrőrszobára, 
ahol azután teljesen megszá- 
ritották, hazavitték szüleihez, 
: kik mit sem tudtak arról, 
hogy micsoda halálos vesze
delemben forgott röviddel 
azelőtt gyermekük és akit 
élve valószínűleg nem láttak

volna viszont a derék Kuns
tár rendőr hőstétte nélkül.

Értesülésünk szerint Kuns
tár rendőrt jutalomra és ki
tüntetésre terjesztették fel. 
A magunk részéről még meg
jegyezzük, hogy minden di
cséretet megérdemel a kitűnő 
Demcsik felügyelő által ve
zetett rendőrségünk, amely a 
télen is egész csomó embert 
mentett meg éber őrködésé
vel a megfagyástól.

Gazdasági előadások.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A középfokú gazdasági tan
intézet igazgatója és tanárai 
dicséretes tevékenységet fej
tenek ki, hogy a gazdaközön
ség és a gazda-ifjuság mo
dern haladását iskolánkivüli 
szakelőadásokkal is előmoz
dítsák. Vasárnap délután a 
Polgári Körben nagyszámú 
hallgatóság előtt Cserey La
jos kertészeti főintéző tartott 
előadást a gyümölcsfák ne
mesítéséről és védelméről. 
Ugyanekkor a kisgazga kör
ben dr. Gulácsy Sándor igaz
gató a gazdák szervezkedé
séről, Veniss Gyula gyakor
nok a gazdasági növény

nemesitésről tartott előadást. 
Kedden az ó-szőlőkben Cse
rey Lajos megismételte a 
Polgári Körben tartott érte
kezését a gyümölcsfákról, ma, 
csütörtökön délután Uzonyi 
Ferenc dr. gazdasági tanin
tézeti tanár tart a kisgazda
körben a növényvédelemről 
előadást, mig szombaton, 
10-én Páll Béla tanár fogja 
ismertetni a gazda-ifjuság 
önképzőkörének tagjai előtt 
a lucerna termelést.

Kívánatos, hogy a gazda- 
ifjuság és az öregebb gaz
dák is minél nagyobb szám
ban vegyenek részt ezeken 
a praktikus előadásokon.



Ünnepély az oláhok 
kivonulásának 

emlékére.
(A Közlöny eredeti tudósítása.,)

A Baráti Kör mint minden 
évben, úgy az idén is már
cius 2-án hazafias ünnepélyt 
rendezett az oláh csapatok 
kivonulásának és a nemzeti 
hadsereg bevonulásának im
már nyolcadik évfordulóján. 
A főgimnázium tornacsarno
kát zsúfolásig megtöltő kö
zönség jelenlétében az ün
nepi beszédet Bartos Pál ág. 
ev. lelkész tartotta, aki ha- 
zafiságtól izzó lelkes magyar 
érzéstől sugalt beszédével 
szinte magával ragadta a 
társadalom minden rétegé
ből rekrutálódott nagy töme
get. Kitünően szavait Orexa 
Mariska és nagy zenei tudá
sáról tett tanúbizonyságot 
Freitag Emília urhölgy zon
gorajátékával, mig a fővárosi 
viszonylatban is elsőrangú 
vonósnégyes (dr. Tokay— 
Havranek— Payer — Slajchó) 
páratlan zenei élvezetben ré
szesítette a müértő közönsé
get. Az ünnepélyt a férfi 
dalkar precíz éneke nyitotta 
meg és zárta be.

Képviselőtestületi 
közgyűlés.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

F. hó 6-án délután 3 órai kez
dettel tartotta, a község képviselő
testülete meglehetősen gyenge 
érdeklődés mellett rendkivüli köz
gyűlését, amelyről az alábbiakban 
számolunk be. Az elnöklő Komár 
bíró megnyitotta a gyűlést, majd 
a múlt ülés jegyzőkönyvének hi
telesítése után rátértek a tárgy
sorozatra.

Dr. Pesthy Pál és Mayer János 
minisztereket, a község díszpol
gárait a Kormányzó által -az első 
osztályú magyar érdemkereszttel 
történt kitüntetésük alkalmavál a 
képviselőtestület távitatilag üd
vözli.

Petricz Zoltán ny. kataszteri 
nyilvántartó és Palotay Ferenc 
adőtiszt elhunyta alkalmából ér
demeiket a képviselőtestület jegy
zőkönyvben örökitteti meg és az 
elhunytak hozzátartozóinak rész
vétét fejezi ki.

A kákái legeltető társulat meg
bízottjaként a képviselőtestületbe 
Janurik M. Pál hivatott meg.

Dr. Takáts Gusztáv ügyvezető 
orvos jelentésében beszámol az 
elmúlt 1927. év II. félévének köz
egészségügyéről, örömmel értesíti 
a közgyűlést, hogy a mentőállo
más ügye rövidesen a megvaló
sulás stádiumába lép, tudatja 
azonkívül, hogy mivel a tábori

beépített fertőtlenítő készüléket 
nem találták megfelelőnek, ahe
lyett egy gőzfertőtlenitő készülé
ket kell rövidesen beszerezni* 
Janurik Mihály itt kérdést intéz a 
községi orvosi állás betöltése 
iránt, mire a főjegyző megjegyzi, 
hogy a járás főszolgabiráját fel
kérik ez ügyben történd intézke
désre.

A gyám és közpénztár felül
vizsgálatánál mindent rendben 
találtak.

Grexa Mihály községi állator
vos megrongált egészsége miatti 
nyugdíjazását tudomásul vették, 
ugyanugy Szrenka Mihály fővég
rehajtóét is, valamint Czinkoczky 
Pál száműgyi jegyző lemondását. 
Mindhárom állás betöltésére vo
natkozólag felkérik a főszolga
bírót a szükséges intézkedések 
mielőbbi megtételére. A számügyi 
jegyző helyettesítésével ideiglene
sen dr. Sinkovics jegyző bízatott 
meg.

id. Szvák Mihály iktató nyug
díjazási kérvényének végleges el
intézéséig március 15-től kezdő- 
dőleg szabadságoltatott.

A községi képviselőtestület ál
tal választandó 3 testnevelési ta
nácsbeli tagságra dr. Sinkovics 
György, Szokol Károly és Darida 
György választattak meg.

A gyámpénztár felülvizsgálatá
val 1928. évre Fehér József kép
viselőtestületi tagot bízták . meg.

A „Szarvasi öregdiákok Szö
vetsége* nevében Raffay Sándor 
püspök, Bartóky József v.b.t.t Is 
dr. Melich János egyetemi tanár

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Szarvas hazafias közön
sége, mint minden évben, 
úgy az idén is méltó fénnyel 
fogja megünnepelni 1848 
március 15-ének emlékezetét. 
Nagyobb szabású ünnepélyt 
rendez a helyi tanitó egye
sület, továbbá a tanitőnő- 
képző a főgimnáziummal 
együtt, (mindkét ünnepély 
részletes műsorát alant kö
zöljük), ezenkívül több ün
nepély és a szokásos társas 
vacsorák is meg lesznek 
tartva.

A Helyi Tanitó Egyesület
nek az A r p á d-szállóban 
15*én délelőtt 11 órakor ren
dezendő ünnepélyén az ün- 
ínepi beszédet vitéz dr. Ze- 
rinváry Szilárd mondja, sza
val Kiss Mihály és Novo- 
donszki Ilonka, énekel a 
Vegyeskar és a Szarvasi Dal
kar. Mindenkit szívesen lát 
a Szarvasi Helyi Tanitó Egye
sület.

A szarvasi ág. h. ev. gim
názium és Luther tanítónő

kérvénnyel fordultak a képviselő- 
testülethez a juniusban leleple
zendő Benka Gyula szobor költ
ségeihez való hozzájárulásért. A 
főjegyző mél látta Benka Gyula 
érdemeit, indítványára egyhangú
lag 400 pengőt szavaztak meg a 
szoborra, mivel Szarvas nem 
képviselteti magát a new-yorki 
Kossuth-szobor ünnepélyen, az 
erre a célra megszavazott 1000 
pengőből fedezik ezt a költséget.

A villany-ügyben a Mezőtúr 
városával való közvetlen tárgya
lás felvétele céljából bizottságot 
küldtek ki: a bíró, a h. főjegyző, 
a mérnök, dr. Haviár Gyula és 
Mold Béla jegyző személyében.

A tanitónőképző intézet eddigi 
segélyét 25 q. búza,' 10 q. árpa, 
30 q. tengerit továbbra is meg
szavazták, azonban a 3000 négy
szögöl veteményföldet ezentúl a 
mangolzugi községi földekből 
kapják azzal a megszorítással, 
hogy az intézet esetleges elhelye
zésével a segély automalice meg
szűnik.

A jéggyár bérlőinek (Liska 
Soma és társai) haszonbér elen
gedése iránti kérvényét elutasí
tották.

Az állami elemi leányiskola 
építkezésének ügyében a döntést 
a jövő közgyűlésre halasztották.

Májesz Pinkásznak kilátásba 
helyezték, hogy felveszik ‘ a köz
ség kötelékébe.

Egy pác jelentéktelen ügy le- 
tárgyalása után a közgyűlés vé
get ért.

képezde önképzőkörei 1928. 
március 15-én délután fél-6 
órakor ünnepélyt rendeznek 
a gimnázium tornacsarnoká
ban, melyre Szarvas város 
hazafias lakosságát szeretet
tel hívja meg a rendezőség. 
Az ünnepély műsora: 1) Szó
dat. Énekli a gimn. ének
kara. 2) Magyar tavasz. Vá- 
lyi Nagy Gézától. Szavalja 
Iiosztják Kató IV. oszt. tan. 
képzős növ. 3) Bihari keser
gője. Játsza a gimn. és ta
nitónőképző együttes zene
kara. 4) Ünnepi beszéd. 
Mondja Czigléczky János 
Vili. oszt. tan. 5) 100-ik zsol
tár: Kapi Gyulától. Énekli a 
vegyeskar. 6) Széchenyi és 
Kossuth találkozása. Jelenet 
Herczeg „Híd" c. darabjá
ból Előadják Palkovics Ist
ván Vili. és Hovanyecz Zol
tán VII. oszt. tanulók. .7) 
Chovan: Magyar táncok.
Zongorán játszák T ó t h  
Emma 11. és Solti Lenke 1. 
oszt. tanitónőképző növen
dékek. 8) Petőfi visszatér. 
Váradi Antaltól. Szavalja:

Tatay Sándor VII. oszt. tan. 
9. Vidd e| fecske: Kapi Gyu
lától. Énekli a tanítónőké- 
pezde énekkara. 10) Induló. 
Énekkar zenekari kísérettel.

HÍREK.
— A Középhalmi Magyar 

Olvasókör Dnnepe. F. hó 13-án, 
kedden e9te fogja ünnepelni a 
Középhalmi Magyar Olvasókör a 
márciusi nagy napok emlékét. Az 
olvasókörhöz tartozó lelkes és 
hazafias tagok ugyanekkor fogják 
átnyújtani Honthy Sándor indít
ványára a kör nemrégiben meg
választott díszei nőkének, Dr. Tóth 
Pál. országgyűlési képviselőnek 
szeretetük és hálájuk jeléül a 
megválasztásáról szóló díszokle
velet. Az ünnepély után társas 
vacsora.lesz, melyre a résztvétel 
Honthy Sándornál előjegyezhető.

— Szerencsétlenség a híd
építésnél. A tiszaugi híd építé
sének elömunkálatatainál a föld
munkások az öt méter magas 
földtöPés alján dolgoztak, midőn 
egy nagy fűzfa, nem bírván gyö- 
ke r •  i v *  I megkapaszkodni 
a m e g l a z u l t  f ö l dben ,  
reájuk zuhant, többen könnyeb
ben, Szalay István kubikos pedig 
olyan súlyosan sérült meg, hogy 
életveszélyes állapotban szállítot
ták á szentesi közkorházba.

— A szarvasi járásból nem 
megy senki Amerikába. Tud
valevőleg a belügyminiszter csak 
két főszolgabírónak engedélyezte 
a vármegyéből az amerikai utat, 
igy Dr. Schauer Gábor, járásunk 
főszolgabirája nem képviselheti
— mint az előre meg volt álla
pítva — járásunkat. Szomorúan 
jellemző tünet, hogy amíg a vár

megye minden nagyobb városáv 
ból és községéből (Gyula, Bé
késcsaba, Orosháza, Békés, Me- 
zőberény stb.) mindenünnen men
tek ki tehetősebb magán embe
rek, hallhatatlan emlékű Kossuth 
apánk méltó megünneplésére, 
addig a szarvasi járásból nem 
akadt egyetlen hazafias zarándok 
sem.

— 4-es honvédek márvány 
táblája. A világháborúban hősi
halált halt 4-es honvédek emlé
kének egy márvány táblán való 
inpozáns megörökítésének költ
ségeire f. hó 10-én szombaton 
este az ezred bajtársi szövetsége 
a honvéd tiszti kaszinó (IV. Vá
ci-utca 38) a legelőkelőbb mű
vészek bevonásával, nagyszabá
sú hangversenyt rendez, amelyre 
minden volt bajtársat, úgyszintén 
a menekült nagyváradiakat sze
retettel hívja meg a rendezőség. 
A szent célra való adományokat 
köszönettel fogadnak.

— II. kér. Gróf Csáky Albin- 
utca 90 sz. ház eladó, érdeklődni 
lehet Demcsák faszerüzletében.

Március idusának megünneplése.
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— Húsz bokorrósza 16 pengő,
10 magas rózsa 28 pengő, saját 
választásom szerint a legszebb 
fajtákban, csomagolva. Unghváry 
József faiskolája Cegléd. Buda
pesten kizárólag Andrássy-ut 54. 
Árjegyzék ingyen.

I — Gróf Bolza Pá|, leánya 
'kiskorú gróf Bolza Marietta tulaj
donát képző Bikazugi szentandrási 
határban lévő 68 ki*9hold földjét 
szabadkézből eladta, azonban 

Somogyvármegye árvaszéke az 
adás-vételhez hozzá nem járult- 
mert célszerűbbnek tartotta ha 
ez a főid nyilvános árlejtésen a 
legtöbbet Ígérőnek adatik el. Ezen 
árverést folyó évi március hó 13- 

án d. e. 10 órakor tartja meg az 
árvaszéki kiküldött dr. Sziráczky 
János ügyvéd irodájában. Az ár
verési részletes feltételeket, lapunk 
mai számában közöljük.

— Mezőgazdasági Bizott
sági Tagok választása. A köz
ségi elöljáróság hirdetménye sze
rint a mezőgazdasági bizottsági 
tagok választása f, hó 10-én, 
szombaton reggel 8 órakor kez
dődik a községháza különböző 
helyiségeiben. A választásra, a 
választói és választhatói igény 
jogosultságra vonatkozólag rész
letes felvilágosítással falragaszok 
szolgálnak.

— Ha olcsó és jó cipőt akar 
vásárolni, keresse fel a Szent 
István király utón, (Simon-féle 
házban) Komlósy János cipő 
áruházát.

— Vivó és testnevelő tan
folyam. A már meghirdetett ezen 
tanfolyamok március elsejével 
megkezdődtek: 6—12 éves le

ányok és fiuk, gazdasági és gim
náziumi tanulók, férfiak és szé- 
niorok, középiskolai leányok és 
hölgyek külön-külön összeállí

tott csoportjaiban. A tanfolya
mokra folytatólagos jelentkezés 
történhetik a gimnázium torna- 
csarnokában naponta d. u. 5-6-ig.

— A Szarvasi Baromfite
nyésztő Egyesület f. hó 11-én 
és 12-én vasárnap és hétfőn az 
Árpád-szálloda kerthelyiségében 
bemutató vásárt rendez, melyre 
a község közönségé figyelmét ez 
utón is felhívja az egyesület el
nöksége. - A vásár ünnepélyes 
megnyitása vasárnap délelőtt 9 
órakor lesz.

1 doboz ára 90 fillér, ■. 
kapható gyógyszertárakban és 

drogériákba«.

— Turul—MAFC 4-0 (2-0). 
Bíró: Wigner. Mintha magára ta
lált volna a Turul az őszi soro
zatos vereségek után. Kellemesen 
lepett meg mindenkit friss, erő
teljes, észzerü játékával. A mér

kőzés lefolyásáról ennyit: Fair 
játék, nagy Turul fölény, négy 
gól a MAFC hálójában. Wigner 
szöv. bíró kifogástalanul vezette 
a mérkőzést. Most pedig egy kis 
jóindulatú kritikát. A Turulon 
meglátszik, hogy erős de hely

telen tréningben van. Csak ál
lóképességre törekszik, elhanya
golva a gyorsaságot és a tech* 
nikát. Jó volna, ha az intéző ur, 
aki tudomásunk szerint tréner 
tanfolyamot is végzett szaksze
rűen foglalkozna a csapattal. Ki

válóan jók voltak: Rágyanszky 
gyönyörű vetődéseivel, Oaál II. 
észzerü de sokszor fölényes já
tékával, Krausz ötletes de kissé 
sok driblijével, Gaál I. szokat
lanul önzetlen játékával (sok ér
deme van a gólokban) és Farkas

4 góljával. A tavaszi szezon meg
kezdődött. A start jó voltl Saj
nos a közönség nagyon kevés! 
Több közönséget, fokozódó len
dületet és ellenállhatatlan finist 
kívánunk a Turulnak a tavaszi 
szezonban I

— A házhelyhezjutottak köl
csöne. A községi elöljáróság 
felhívja mindazon házhelyhez 
jutottadat, akik FAKSz. kölcsön
re igényt tartanak, (1500, 640, 
400 P), hogy f. hó 15-ig az 
adóellenőri jegyzői irodában sa
ját érdekükben jelentkezzenek.

— 46,000 pengőt talált egy 
fiú. A tiszaföldvári vasúti állo
máson a szolnoki cukorgyár 
egyik tisztviselője elveszített 46000 
pengőt, amelyet Sváb Gyula 
nagybirtokosnak kellett volna a 
cukorrépa termésért kifizetni. A 
pénzt Papp Kálmán 17 éves fiú 
találta meg és nyomban vissza 
is adta a tisztviselőnek.

— Követendő példa. Oroshá
za község képviselőtestülete elha
tározta, hogy március 15-én a 
nagy nap emlékére a szegénysor- 
su hadirokkantak és hadiözvegyek 
között 2000 pengőt oszt széjjel.

— Szublimáttal megmérgezte 
magát egg fiatal leány. Makan 
Anna 17 éves jómódú leány még 
február 20-án hirtelen rosszullett. 
A gyorsan előhívót dr. Herényi 
Miksa orvos mérgezést állapított 
meg. azonban a nagy adag szub
limál már annyira felszívódott a 
szervezetbe, hogy dacára annak, 
hogy dr. Déry járási tiszti főor
vos, dr. Molnár és Kerényi Miksa 
orvosok konziliun^t tartottak a 
beteg felett, már nem lehetett 
rajta segíteni. Vasárnap délelőtt 
temették óriási részvét mellett a 
jobbsorsra érdemes fiatal leányt, 
aki tsttének okáról az utolsó 
percig sem adott felvilágosítást.

— Hivatalvizsgálat. A vár
megyei számvevőségtől kiküldött 
Tóbiás vármegyei számellenör 
vizsgálatot tartott a szarvasi já
rás községeiben. A vizsgálat leg
tovább tartolt a szarvasi szám
vevő jegyzői hivatalban, ahol 
Czinkoczky Pál jegyző lemondása 
folytán vált szükségessé egy 
mindenre kiterjedő nagyobb  
szabású vizsgálat.

— Figyelem! Használt köny
vek egész vászon és félvászon 
kötésű jó regények és képes 
folyóiratok olcsó áron eladók. 
Krecsmárik Margitnál III. Lehel 
ucca 104. 12

— Életunt öregember. Bez
zeg Pál 76 éves mezőberényi 
gazdálkodó tanyájának padlásán 
felakasztotta inagát és mire tettét 
észrevették, már kiszenvedett.

— Országos vásár. Gyoma 
községben a legközelebbi orszá
gos vásár 1928 évi március 9. 10.
11-ik napján tarlatik meg.

— Mozi hirek. F. hó 10 és 11- 
én szombaton és vasárnap Cecil 
B. De Miile ezidei nagy attrakció
ja, Várkonyi Mihály kivételes 
klassisu alakítása, a Tripoliszi 
fogoly kerül bemutatásra, mint az 
esztendő egyik legnagyobb film 
eseménye.

— összeírják a szellemi 
munkásokat. A központi statisz
tikai hivatal felhívására Szarva
son összeírják mindazokat, akik 
legalább hat középiskolát végez
tek, vagy magasabb szellemi mű- v 
veltségnek megfelelő hivatásuk 
van.

A január hó 11-iki levante- 
bálon felDlfizettek: gróf Bolza 
Pál 20 P. Dr. Tóth Pál, özv. Per
cei Jánosné 10 P. Bük Adolf 8 P. 
Dr. Schauer Gábor 7 P. Frankó 
Mihály 6 P. Dr. Benczúr Vilmos, 
vitéz Csatay György, dr. Déri 
Henrik, dr. Gulácsy Sándor 5 
pengőt. (Folytatjuk.)

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

— Eladó az özv. Mikolay 
Jánosné féle írószer üzlet kézi
munkával egybekötve, biztos jövő 
Bővebbet Nagy Sándor könyv- 
kereskedő tulajdonosnál.
: — Baromfi keilető- 
g é p  a m e r i k a i  rendszerű 
200-tói 500 tojás befogadásig 
jutányos áron eladók. Érdeklődni 
lehet Szarvason, Józsa városi fő- 
kertésznél. 11

Jutányos áron eladó a Krecs- 
márik-féle könykötészeti berende
zés. Egy drb. ovális, erős bádog 
cégtábla és egy drb. jóhangu gra- 
mafon lemezekkel 111. Lehel u. 104

— Helybeli gabona árak: 
Búza 3100—31 20, árpa 27.
00-28 00, zab 27 50—28 50. 
morzsolt uj tengeri 26 50--27.
00 lucerna 210.00—220 00. 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Reuma
köszvény, csuz

Iflchlaa, szaggatás, szúrás ellen 
legjobban bevált a 

9 Krlegner-fóle

REPARATOR
\ra 1 p e ng 6  90  lillíV  minden patikában 
tinertetó füzetet b&rkinek szívese* kttlri 

teljesen Ingyen a főraktár: 
K rlagner

Gyógyszertár 
Budapest V11I/100 Calvin-tér 
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— Emésztési gyengeség vér- 
szegénység, lesoványodás, sápadt
ság, mirigybetegségek, bőrkiüté
sek, kelések, furunkulusok ese
teinél a természetes „Fér#ne Jó
zsef" keserüviz szabályozza a 
belek annyira fontos működését. 
Az orvosi tudomány számos ve- 
zérférfia megy őzöd ött arról, hogy 
a valódi Ferenc József viz ha
tása mindig kitünően bevállik. 
Kapható gyógyszertárakban, dro
gériákban és fűszerüzletekben.

Kondoros.

Rovatvezető: Velky Béla.

— Uj doktor. A kondorosi 
községi orvosnak, dr. Dezső An
talnak közgazdasági egyetemet 
végzett fia a doktorátust kitünte
téssel letette.

— Tanító választás elhalasz
tása. F. hő 4-ére kitűzött vá
lasztás a külső tanítói állásra 
nem lett megtartva. A jelentkezők 
a próbát megtették. Zorkóczy 
Gábor, ifj. Piliszki János, Ro- 
hoska Emília és Szrnka Pál az 
eddigi jelentkezők. A választás 
remélhetőleg e hó hó folyamán 
lesz megejtve.

— Halálozás. Ur bancsok  
András 19 éves kovács segéd, aki 
levente is volt, hosszú betegség 
után február hó 27-én elhunyt. 
Bajtársai szivbéli megindulással 
vettek részt a hozzátartozók fáj
dalmában.

— Helyszinitárgyalás. Han- 
zus János malomlulajdonos által 
Kondoros község lerületéri terve
zett villamosvilágitási vezeték
hálózat bővítésének műszaki be
járása a kereskedelemügyi mi
niszter rendelcte értelmében f. 
évi március hó 9-én délelőtt fćl-9 
órakor lesz.

— Március 15-nek ünnep
lése. Az üunepély rendezősége 
már megállapította az ünnepély 
sorrendjét D. e. 8—9-ig az is
kolák tartják meg az ünnepélyt 
tantermeikben, 9 órakor ünne
pélyes istentisztelet a rk. 10 óra
kor pedig az ág. hitv. ev. temp
lomban, a melyen ré9zt vésznek 
a hatóság, egyesületek és leven
ték. D. e. 11 órakor a község
háza előtti ünnepélyen Fabók 
Ferenc ev. s. lelkész tartja az 
ünnepi szónoklatot, majd a ta- 
nulóifjuság szavalatai és ének
számai után Keviczky László lel
kész záróbeszédével fejeződik be 
a hazafias ünnep.

— Ízléses kirakat. Általános 
feltflnést kfelt Nagy János keres
kedő müvészfes kirakata amelyet 
á kirakatrendezésben kivételes 
tehetségű Szpisjak János segéd 
szokott rendezni. Legutóbb egy 
szélmalmot, azelőtt pedig egy 
cséplő kazánt állított össze még 
a szakértők által is megbámult 
precizitással.

— Reménymozgó. F. hó 3-án 
és 4-én bemutatásra került „Az 
elvált asssony" 9 felvonásban, 
utána pazar burleszkok és a 
„Magyar Híradó", A terem zsú
folásig telt meg közönséggel. A 
tulajdonos 20 szebbnél-szebb 
filmet kötött le, hogy a közön
séget kellemes szórakozásban 
részesítse.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— Leventehir. Vitéz Kiss Mik
lós járási testnevelési vezető, hu
szárszázados, Szentpályi Imre tü- 

zét főhadnagy és Oláh Miklós 
gimn. tanár, levente főoktató kí
séretében f hó 4-én meglátogatta 
a helybeli leventék foglalkozását 

és megalakította a gazdálkodók 
fiaiból a lovas levente-osztagot. 
Szentpály Imre főhadnagy tüzére
ket toborzott a nagyobb korosz

tályú leventékből. A járási test- 
nevelési vezető megelégedését fe
jezte ki leventéink fegyelmezett
ségén.

— Hőseink emlékszobra.
. Péteri József községünk főjegy
zője és Gazsó Imre köz*, biró 
megtekintették a Berán Lajos 
szobrászművész által teljesen be

fejezett és Budapesten kiállított 
bronz szobormdvet, mely - közsé
günk hőseinek emlékét lesz hi-. 
vatva megörökíteni. Községünk 
bírája a legnagyobb elragadtatás

sal beszélt a mü megható szép
ségéről. Hősi szobrunk leleple
zése a tavaszi hónapokban törté
nik meg.

— A testnevelési bizottság 
f. hó 6-án tartotta rendes havi 
gyűlését, melyen a folyó ügye
ken kívül a leventék templomba 
járásáról, sporttelepről s egyéb 
fontos ügyekről hoztak határoza
tokat.

— Március 15. Köreink a leg
nagyobb előkészületet teszik meg 
március 15-ének méltó megün
neplésére.

— Eladón. Gazsó Imre gaz
dálkodónál Békésszentandrá6on 
saját termésű, elsőrendű szőlő- 
oltvány, gyökeres. A különféle 
fajtájú oltványok kisebb-nagyobb 
mennyiségben kaphatók a 37-es 
házszám alatt. 13

Másolat:
Szám: 5229/árv. 1928.
Somogyvármegye árvaszékétől.

Árverési hirdetmény
Somogyvármegye árvaszéke gróf 

Bolza Pál budapesti lakossal, 
mint kiskorú gróf Bolza Marietta 
törvényes képviselőjével egyet
értőén nyilvános magán árverés 
alá bocsátja a kiskorú gróf Bol
za Marietta tulajdonát képeaő 
békéssztntandrási 1621. sz. tkkvi 
betétben felvett azon összes in
gatlanokat, amelyet az O. F. B. 
51896/1925 és 59583/1926 szá
mú ítéletével vagyonváltság és 
megváltásként igénybe nem vett, 
s melyek a Magyar Földhitelin
tézet Gáli Imre nevű mérnöke ál
tal készített kimutatása szerint 
47. kát. hold 308 H-ölet tesz
nek ki.

Eladás tárgyát képezik az in
gatlanon lévő épületek, élőfák, 
szőllő, kerítések, a beépített jár
gány és tartozékai, szerszám, 
szín, félszer, disznóólak, kút fel* 
szerelésével és mintegy 8 faéter 
hosszú vasvályu.

Az árverés határideje 1928 évi 
március hó 13 napjának d. e.
10 óra.

Helye: Dr. Sziráczky János 
ügyvéd szarvasi irodája.

Kikiáltási ár 73.000 pengő azaz 
Hetvenháromezer pengő, melyen 
alól az ingatlan nem fog eladatni.

Árverezni szándékozók árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár
10 °/o-át, vagyis 7.300 P. azaz 
Hétezerháromszáz pengőt, vagy 
ilyen értékű óvadékképes érték
papírt tartoznak bánatpénzül le
tenni.
• Árverési vevővel az árverés 
után bekebelezésre alkalmas ok
irat készül.

Árverési vevő a beígért vételár

20 %-val tartozik a bánatpénz: 
kiegészíteni.

Aa árverés gyámhatósági jó
váhagyás után válik joghatá
lyossá.

Vevő az ingatlannak 1928 évi 
október hó 1-én lép birtokába, 
mely idő pontig tartozik az egész 
vételárat Somogyvármegye gyám- 
pénztárába 55366 postatakarék 
pénztári csekk számlára kiskorú 
gróf Bolza Marietta grófnő ja
vára befizetni, minek megtörtén
te után fogja Somogyvármegye 
árvaszéke a telekkönyvi bekebe
lezésre alkalmas jóváhagyási zá
radékkal ellátott okiratot vevő* 
nek kiadni.

Kelt Somogyvármegye árvaszé
kénél Kaposvárott 1928. már
cius 2-án.

(P. H.)

DR. STECZ sk. 
árvaszéki elnök

Egy ügyes flu l tanu

lónak  felvesz

Gaál Ferenc
fűszer- és csemege kereskedő.

T e h e r a u t ó  
fuvarválla la l. 

Telefon 91. IV. 15o.

ESSEX
uper Six Sedan 

legmodernebb

6 hengeres 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8..

19 sz

Tavaszi vásár! Méltányos Ár alt, I

NŐI DIVATCIPŐK
a  legfinom abb Ízlést Is kielégítő k iv i" 
télben és nagy választékban kaphatók .

k o m l ő s i  j á n o s
CIPŐ ÜZLETÉBEN

Szarvason. (Simon ház).
I

' - * * ' ■ - . . * .

Magyar kéz rem ekel! Szép és tartös m u n k á k  t



Árban, 

minőségben ( 

Komlóyszky 

lűszerUzlete 

veasel.
Ugyanott egy Qgyes iiu tanulónak felvétetik.

GYŰJTSE SA
A FEKETE

BORÍTÓ SZALAGOKAT.

JUTALOM KIOSZTÁS
Július 15.

Nagyothallók!
Azonnal hallanak a legújabb 
rendszerű villamos hallókészü
lékkel.
Bemutatás Békéscsabán  

március 10, 11-én a

FIUME SZÁLLÓBAN

Érdeklődőknek felvilágosítást 
ad: Dr. Kovács Budapest, VII. 
Erzsébet krt. 42.1. 4.

ÓBBRA. RUHÁZATI 
VÁLLALAT

Budapest, Andrássy-ut 20.

Az összes férfi és női ruhá
zati cikkek, vászonáruk, 

szőnyegek

előnyös fizetési feltételek 
mellett

Vidékre
kívánatra mintákat küldünk, esetleg 

utazónkat odairányitjuk.

c  környéke 
OZdlV 4b rendszeres be

dolgozására 1—2 megbízható, 
ügyes urat alkalmaznánk, el
ismerten világhírű közszükség
leti cikknek magánfelekhez te
endő elhelyezésére. Írásbeli 
ajánlatokat „Magas jutalék" 
jeligén á szerkesztőség (Ill.ker. 
119. sz.) továbbit I 10.

A Szarvasi Hengergözmalom mint Szövetkezet XV«lk é v i

rendes közgyűlését
1928. évi március hó 18-án vasárnap d. u. 2 órakor Szarvason a 
városi színkörben tartja meg, melyre a t. tagok ezennel meghivatnak

T órgysorozaí:

1. Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság kiküldése.
2. Igazgatóság jelentése a lefolyt üzlttévről.
3. Az 1927. évi zárószámadások és mérleg előterjesztése,

felügyeiőbizottság jelentése, mérleg megállapítása, 
határozathozatal a felmentvények megadásáról

4. Az igazgatóság javaslata a mérleg szerinti tiszta nye
reség felosztásáról. Határozathozatal e tárgyban.

A t. tagok értesittetnek, hogy az 1927. évi zárszámadá
sok-és a mérleg a malom pénztárhelyiségében a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

F i g y e l m e z t e t é s .  Ha a jelen közgyűlés nem 
Jenne határozatképe*, úgy az 1928. március 25-én 
külön meghívó nélkül tartandó ujabb közgyűlés a 
megjelent tagok számára való tekintet nélkül fog 
határozni a jelen közgyűlés tárgysorozata felett.

Ne mulassza el sen-

M mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 
mielőtt a hatósági mértékhitelesi- 

tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles-

a . .  /«.

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

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS tS  MÉRIEGP0NT09ITÓ

I. C$áky Albln-ulca 78. az. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn

Telepítsünk szőlőoltvánnyal

I. oszt. Ripária Portálig 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

Drong Sándor
szőltfkee V10 kertész.

Soproni 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r.i.

ezelőtt Haász 

Fulöp 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

F e l\ ér L e g h o r n
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), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjutányotabban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky Al- 
bin-u. Kovácsik Pál ftluer. 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

15 sz.

Teherout 
fuvarvállálát 

Telelőn 91. IV. ISO.



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

ufszerkezelil cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettőssoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelületeik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb cséplési e- 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz alkalmaz
hatok.

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. Rákóczi-ut 19,

|ERCO |

Ö n e legánsan  ö l l ö z k ö d l  k,

Ergo ERCO gallért 'visel.
/>

Ügyeljen az védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható-

|7t*f Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű
ICoIlCo. közönséget hogy tavaszi nyári 

szövetraktáram  megérkezett! dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

ÍTSS 4  havirészlet-
v* a  ugyan

olyan _______
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszűkségletét. Fordul- 1^ 
jón bizalommal hoz- ^  pengőtől följebb ké- 
zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

Balázs János úri szabó. 
(Kossuth-tér 10. özv. Harmatiné házában).

olcsó árban£

II. kér. 38 6z. ház eladó, ugyanott 
egy üzlethelyiség kiadó. 12

Földbirtokokra (5 holdtól
holdanként 700 — pengőig) becs
lés nélkül, 35 évi amortizációra, 
7. V2 % kamatalapón, az ország 
legnagyobb pénzintézetétől 5 nap 
alatt gyorsfc^yósitás 1 Házak
ra: 5—10 évig terjedő átmeneti 
kölcsönök. Kisipari hiteleket vál
tóra, 12%-ra szerzünk. Váltó
hitelt folyósítunk magánpézből 
(legfeljebb 1 évi tartamra) heti
kamatra, hitelképes kereskedőknek 
háztulajdonosoknak és információ 
képes tisztviselőknek, magánosok
nak Ékszerfedezetre, az érték 
80%-ig a zonna l  folyósítunk. 
»New York”-Hítelíroda Buda
pest, VI. Podmaniczky-ucca 29.

(Válaszbélyeg beküldendő.)

Örménykuton VI. külk. 15 hold 
szántó föld eladó, Érdeklődni 
lehet 11. k. 156 sz. alatt. 10 
Kunstár Pál zöldpázsiti háza el

ad^____________________ 11 sz.

— Bármely budapesti vagy 
vidéki lap részére hirdetéseket 
Mvwz lapunk sMrkesatflsége és 
kiadóhivatala 111. kér. 119.

Kaucióval iccésnek, vagy korcs
mát bérbe keresek. Guticska 
Békésszentandrás 145 sz._____ ?

Kcpenyes Györgynek 157 sz. 
háza és mangolban 400 W-öl 
gyümölcsöse eladó. 12

IV. k. 516 számú ház eladó. 
14

III. k. 157 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott 16

III. k. 404 sz. ház és maczózug- 
ban 375 R-öl gyümölcsös eladó. 
 _______________ 12

Eladó a Belopotoczky István 
féle ház IV. k 218. jelentkezni VII.
kül-kerület 54 sz. 11

Egy uccai szoba, konyha és 
spejz május 1 -éré kiadó. II. kér. 
19 sz. alatt. 12

VI. kér. 374 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehett ugyanott. J10

Értesítés.

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

Minden mérleget és súlyt 
meghitelesitve adok vissza üz
letfeleimnek.

Tisztelettel

PETRASOVITS GYULA 
tanfolyamot 1 

végzett mérleg javító.

Teherautó 
fuvarválla la l. 

Telefon 91. IV. 15o.

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

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

FábrI Dániel h áza
és Nádas-düllőben 6  kis hold 
földje eladó. Érdeklődni lehett
II. kér. 357 S2ám. alatt. ' 11

-Egy szoba kiadó 111. kér. 14. 
szám alatt__________ u

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

I kér. 413 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott. ______11

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

Petyovan-düllőben 1 és fél 
hold föld eladó. Érdeklődni le
hett 8 kül. özv. Roszik Mária 
tanyáján 134. sz.____________11

Füszerüzlet házzal eladó vagy 
az üzlet kiad*. Blaskó Jenőné.

Két szobás lakás nagy kerttel 
kiadó május 1-re bővebbet Sal- 
gó Szerénnél Gróf Andrási-utca 
156._______________________ 11

Kondoroson özv. Demcsák Já
nosné házában egy üzlet helyid 
ség kiadó május 1-re. Érdeklődni 
ugyanott._________________  i j

Koczka Istvánnak macózugi 
110 BB-öl gyümölcsös és a te
mető alatt 280 pótléka, el
adó. Érdeklődni IV. kér. 318 sz.

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

Melis Mihálynak törek és ku- 
koriczaszár eladó. VII. kér. Sár- 
kány-düllő. 11

Eladó egy darab jó karban lé
vő kévekötő arató-gép. Érdek
lődni II. kér. 86 szám. 11

111. kér. 261 számú ház eladó. 
 10

özv, Dancs Szilárdné II. kér. 
27 szám alatti háza eladó. Érdek
lődni lehet RADVÁNSZKY IVÁN
II. kér. 58 sz. Hitel és Ingatlan 
irodájában. 10

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

4 öl here SZÉNA eladó a halász
telki Szlovák tanyán. Érdeklődni 
lehet a Szarvasi Gazdák és Iparo
sok Szövetkezetében.

Fiatal kovács segéd felvétetik 
Madarász János kovács mester
nél VII. 482 sz. alatt hosszusor.

11

Bognárnak való száraz kőris 
fa és kemencéhez szükséges kör- 
pad III. k. 417 szám alatt eladó.

12

Egy jókarban lévő eke, kocsi 
és töbféle gazdasági felszerelések 
jutányos áron eladók. Érdeklődni 
lehett II. k. 164 sz. 17

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
35 N a g y  S á n d o r  Ih ffhM riM iM kM  lagslMÉbb napi áraa kaphatók.



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

javítás.
Mezőgazdasági 

:: gépjavítás. : :
Autogén 

heggesztés f

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! 13 Raktáron f

Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Felhívás.
A „Szarvasi Polgári Fogyasztási és Ér-'- 
lékesitő Szövetkezet" üzlethelyiségé  ̂
ben az összes raktáron lévő áruk ked-

t

vezményes árban kiárusittatnak.

. a

Érett nyu- d  a á Mindenféle déligyll-
gatindial mölcs,narancs,filge

datolya nagy választékban, valamint cu

korka és csokoládé különlegességek.

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.

A. drága 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  keltetőgépgyár magyarországi 
vezérképviselete: Budapest VIII., Főherceg Sándor-ucca 4. 

Telefon J. 331—52.

„CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unka! Elegáns! |artos! Olcsó!

Kapható kizárólag Deutsch Ármin divatáruházában

feHtfvason. Csak a talpon látható védjeggyel vad &dl f
52 sz,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt & selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, .úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. A.2E a b l a k o n  d o b á l j a  lc.1 p é n z é i ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor K L E IN  
M Ó R  d i v a l á r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8, (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen ulazokíólf akik 

a bemutatóit mintáknak meg nem felelő silány 

árut szállítanak.

503 „F1AT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernől-nél

II. S7. 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 yit o t t a m

ahol is elvállalok minden villamos berendezést, vílamos 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 túra 
bérautó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piac tér)

13

A. legmodernebb ötszemélyes

„STEVR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

B e l o p o l o c z k y  J á n o s  faszerüzletében és M a k ó  
f i y i i l á n í á l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

7 sz. Belopotocky Mihály

Vadászfegyverek,
flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalóin, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
barnilását. uj anyag készítését, a* legolcsóbb árban rsz- 
közlöm. Öres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő [i. kerület 104. szám. 52

É r te s íté s
Kitűnő szénsavdus szódavíz kapható az

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

Gyár és iroda: 11. 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. Csasstvan Györgyié hOa j —j »indájában Starvason.


