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MAGYAR FIUKNAK!
Kiknek a szivéhez szólhatnék 

ma, ha nem a tiétekhez, drága 
fiatal magyar véreim, Szarvas 
szine-virága, jövendő b o l d o g  
Nagy-Magyarország reménységé
nek büszke zálogai. Nem az én 
feladatom a márciusi nagy napok 
-emlékét előttetek ismertetni, sok
kal hivatottabb művelői a törté
netírásnak és a szónoklatoknak 
megtették és megteszik azt ma is, 
én csak az akkori fiatalságra, az 
ifjúság akkori vezéreinek Petőfi, 
Jókai, Irányi és Vasvárynak sem
mitől meg nem rettenő fiatalos 
bátorságára, törhetetlen haza
szeretetére akarom figyelmeteket 
rÁirányitani, meg akarom veletek 
é'rtelni, hogy sokszor, amikor már 
iiem segít az öregek józan böl- 
ícsessége, a hazájukat bármennyire 
fis szerető okos politikusok diplo
máciai sakkhuzásai, akkor néha 
egy szerencsétlen nemzet sorsát 
fordíthatja meg a haláltmegvető 
magyar fiatalság bátor elszánt
sága.

Az életükkel játszottak vala
mennyien, sötéten ásítottak le rá
juk Budavárának ágyúi, osztrák 
tüzérek meggyujtott kanóccal ál
lottak mellettük, Hentzi tábornok 
egyetlen parancsszavára szurony- 
erdők indultak volna meg ellenük, 
de ők nem'féltek, dacos magyar 
mellüket bátran kitárták a zsar
nokság fegyverei elé, mert „fé
nyesebb a láncnál a kard". Ked
ves fiatal magyar véreim, jó ma
gyar diákok, 6tép magyar leven
ték emlékezzetek mindig dicső 
elődeitek példájára. Ti talán nem 
is tudjátok, hogy honnan is ered 
az a .levente" szó, aminek büsz
kén nevezi magát ma sok ezer 
délceg magyar fiú. Elmondom 
nektek: Temesváron az oláh meg
szállás első idejében ábrándos 
lelkületű, de izig-vérig magyar 
gyerekek az ottani piarista gim
názium fiatal hatodik-hetedik 
gimnázista ifjai alakítottak egy 
hazafias egyesületet „Levente" 
néven. Nemes, hazafias felbuzdu
lásukban nem kevesebbet akartak 
a derék kis magyar diákok, mint 
tömörítve a Bánság ntagyar fi
atalságát, kiverni az oláh hordát

legalább is Orsováig. Megneszel- 
ték a dolgot áz oláh pribékek, 
elfogták a kis diákok vezetőit, 
15—16 éves kis gimnázistákat, a 
helyőrségi fogház pincéjében bor
zalmas kínvallatásnak vetették alá 
törékeny, gyenge testüket, hogy 
kivegyék belőlük társaik és kép
zelt felbujtóik nevét. Nem irom 
le a szenvedéseiket, összeszorul 
a szivem, ökölbeszorul a kezem; 
a kis diákok nem vallottak, de a 
temesvári temetőben három kis 
sirhalom domborul nagyobb di
cséretére a bátor oláh hadsereg
nek. Nem fog-e el benneteket a 
vágy fiatal magyar testvéreim, 
hogy elvigyétek nemzeti szinü 
szalaggal díszített koszorúitokat 
erre a három kis fejfára. Nem 
fog-e el benneteket a vágy, hogy 
egy áldó imádságot mondjatok el 
a homonnai, körösmezői, mező- 
laborci és egyébb magyar csata
tereken nyogvó édesapátok vagy 
testvérbátyátok jeltelen sírjánál 
szent neveik felett. Nem gondol
tok-e arra, hogy micsoda szent
ségtörés, hagyni oláh csordáknak 
lábbal tiporni az „Aradi tizen
három" porladó szent hamvait, 
vagy eltűrni, hogy a branyiszkói

hegyek alján Guyon hős honvé
déinek sirján pimasz csehek bi- 
tangoljanak. Értsétek meg jó ma
gyar diákok, daliás leventék, nem 
nyughatnak ők szolgaföldön, tó
rátok várnak ők minden március 
15-én, várják, hogy a halkan su
hanó szellő elhozza — ha más
ként nem a ti kardjaitok hegyén 
a magyar tavasz, a feltámadás 
reménységét I

A „Szarvasi Közlöny* számára irta:

Gyula DUfc.

A sírból ftfvök éneke.

Mi mégis állunk
Féüg a sorban, sok sajgó sebbel
Feszül a vállunk I

Mások csak sírnak.
Mi hallgatunk, de fölemeltük 
Földjét a sírnak.

S, egyszer kilépünk.
És jaj lesz akkor itt mindeneknek, 
Hogyha Ítélünk I

Most még csak várunk.
De hív az élet s nagy, ősi daccal 
Feszül a vállunk.

€€

„Kossuth 
az emberiség prófétája.
A -volt »zarvasl, Jelenleg temesvári főrabbi ma

gyar érzésű, hazafias cikke egy temesvári
lapban.

Szarvason sokan emlékeznek 
meg a nagy tudásu, kiválóan 
képzett Drechsler Miksa főrab
bira, aki a háború előtti évek
ben volt a szarvasi zsidóság lelki 
vezetője. Azonban alig egyévi 
ittartózkodása után Drechsler Mik
sát az akkori Magyarország egyik 
legnagyobb és leggazdagabb hit
községe, a temesvári választotta 
meg főrabbinak és azóta i6 Te
mesváron működik és ahogyan 
elszakított református testvére
inknek méltó lelkipásztora Te
mesváron Szabolcska Mihály, úgy 

a hazafias és magyar érzésű zsi
dóságnak méltó vezetője Dreclis-

ler Miksa, akinek épen ez a ma
gyar érzésű gondolkodása már 
több ízben szen.etszurt az oláh 
hatóságnak is és bizony magyar
ságáért már sok ízben volt erős 
zaklatásban része a magát soha 
zsidó kisebbségnek el nem is
merő volt derék szarvasi rabbi
nak. Legutóbb, í. hó 11-én egyik 
temesvári lapban példátlan bá
torsággal egy cikket irt Kossuth- 
ról, mint az emberiség prófétá
járól, ebből a cikkből közöljük az 
alábbi szemelvényeket, lapunk 
szűk terjedelme nem engedvén 

meg az egész cikk szószerinti 
közlését.

„Minden, ami örök érték, sa
játos magyar szin és hangulat, 
vágy meg fenség, minden, ami 
szép, nagy és dicső a magyar 
lélekben, minden, ami egy em
beri életet felmagasztaí, fenséggé 
avat, az benn van Kossuth La
jos lelkében. A legékesebb ma
gyar erényeknek és a legfönsé- 
gesebb emberi ideálnak a ki
magasló, messzire fényt adó 
os/.lopa, a forradalmi Magyaror
szág halhatatlan nagy kormány
zója.

Nem csoda, hogy varázslatos 
egyénisége meghódította nemcsak 
nemzete gyúlékony szivét, de az 
egész müveit világ osztatlan sze- 
retetét, bámulatát. S nevének va
rázsa ma is lelkesedésre gyújtja 
mindazokat, kiknek legszentebb 
kincsük és legféltettebb eszmé
nyük: az emberi szabadság.

A honfoglaló magyarok véré' 
bői való Kossuth nemzetsége, de 
a vérközösségnél is még eggyebb 
a lelke Áipádnak meg amaz ős- 
magyarok leikével, akik csak a 
szabadság éltető levegőjében tud
nak megélni, akik mindent meg- 
birnak, elviselnek: harcot, küz
delmet, szenvedést, nélkülözést, 
száműzést, de a szolgaságot nem 
bírják.”

Majd rámutat arra, hogy Kos
suth miiyen haláltmegvető bá
torsággal nézett elébe várható 
vértanú-sorsának és szószerint 
idézi Kossuth egyik beszédéből:

“ Isten óvja meg a nemzetet. 
Isten óvja meg minden gonosz- 

.tól. De ha elkövetkeznének a vi
szontagság napjai, melyekben a 
honnak szüksége lenne férfiakra, 
kik tegyenek és áldozzanak, te

gyenek mindent, mit ember te
het, áldozzanak mindent, mit 
ember becsülhet az életben, életet, 
vagyont, minden családi örömöt 
s mindent, amit a szív szeret s 
ami mindennél több ha kell, a 
becsületet is: ha elkövetkeznének 
ily tettek s ily áldozatok napjai, 
tartozásom ..érzetében újra fdej- 
tendem erőtlenségemet s ez az 
érzet óriássá feszitendi e kebel
ben a törpe erőt s én, ki egyike 
vagyok a leggyöngébbeknek, ver
senyre kelendek a Jegerősebek- 
kel, nem'hírért, nem- jutalomért, 
nem dicsőségért, hanem verseny-



Egy szarvasi fiú 
kalandjai az idegen 

légióban.
A. hősi halált halt Igazgató fia a szaharal po
kolban. Szökés a ríff̂ kabyl harctérről. Irtózatos 
szenvedések Szíriában, kenyér utáni hajsza 
Bagdadban, Indiában és Perzsiábán. A léglo~ 
nista elbeszélése Irak~ról és a vahabltákról.

re tettben, versenyre áldozatban 
a Nemzetért!1*

Sajnos, erős a gyanúnk, hogy 
a kitűnő temesvári főrabbi ezután 
a cikk után a kiváló temesvári 
költő-pap, Szabolcska Mihály sor
sára jut és oláh pribékek vele is 
megismertetik a temesvári had
bíróság fogházának átkos emlé
kezetű celláit.

Füstkarikák.
Az én kedves öreg bajtár- 

sam, a reprezentatív magyar 
mintafalunak, Csabacsüdnek 
kitűnő főjegyzője, nemcsak a 
katonaságnál volt elöljáróm, 
hanem most úgy jött a sora, 
hogy civilben is az lett. Bir
tokos lettem Csabacsüdön én 
is, aminthogy Schwartz Gyula 
is az, neki is 3600 van, meg 
nekem is, (igaz, hogy az övé 
hold, az enyém meg négy
zetöl ) Katonáéknál jobb elöl
járóm volt a csabacsUdi fő
jegyző, mint itt civilben, mert 
a 3600 öl miatt a napokban 
két zord urat küldött a nya
kamra, akik melegen érdek-, 
lődtek az aranyrámás tükör 
meg a fényezett szekrény 
becsértéke iránt, valami adó
val kapcsolatban. Ennek már 
fele sem tréfa — gondoltam 
magamban — és hamarosan 
fizettem. Ekkor azután az én 
öreg kenyeres bajtársam csú
nyán megsértett; azt kérdezte 
ugyanis tőlem telefonon, hogy 
nem-e kívánom kifizetni előre 
az egész évi adót, Hát enge- 
delmet kérek azért, hogy va
laki elöljáró, azért nem illik 
az alantasait sértegetni; hát 
ki hallott ilyet, hogy magyar 
ember valaha előre fizetett 
volna bármilyen néven ne
vezendő adót? Erős magyar 
érzésemnek és őseimhez méltó 
gondolkodásomnak ilyen flag- 
ráns megsértése ellen erélye
sen tiltakozom!

Ez a kis jelenet a kondorosi
holdakon történt meg:

Egy urforma ember pisz
kálja az ut szélén botjával 
a jó fekete termőföldet. „Nem 
valami jó föld ez bácsi8 
mondja a tanyából kinéző 
öreg gazdának. „Nem a fe
nét — vágja vissza sértő
dötten apóka — tavaly is
11 mázsát termett ez, hol- 
dankint most is Ígérnek 85 
mázsát. De miért érdekli a 
tekintetes urat?* „As adó
kivető bizottság tagja va
gyok*, jegyzi meg csende
sen az érdeklődő ur, de ha
marosan el is kocogott on
nét, mert apóka ráuszította a 
két nagy komondort.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Szarvasról sokan ismerték Kür
tössy József igazgató-tanitót, aki 
a világháborúban mint a 4-ik 
honvédgyalogezred katonája hősi 
halált halt a becsület mezején. 
Úgyszólván vele egyidőben vo
nult be a 101 -ik gyalogezredhez 
kisebbik fia Ödön, aki miután 
végig harcolta a világháborút és 
résztvett vitéz ezredének sok di
csőséges ütközetében, valahogyan 
lekerült az összeomlás után a 
nagy alföldi metropolisba. Sze
gedre. A megszálló francia csa
patok toborzó ügynökeinek sok 
száz magyar fiúval együtt Kür- 
tössyt is sikerült rávenni, hogy 
belépjen a franciák hírhedt ide
gen légiójába az u. n. ..Légion 
d' etrangei“-ba. Konstantinápoly
ban hajózták be őket és rövid 
pár napos ut után Tuniszban 
már mint az idegen légió 1. ez
redének katonáját tették partra 
Kürtössy Ödönt.

Most kezdődött el az ,á leír
hatatlan küzdelmekkel teli kálvá
riajárás, amelyben oly hosszú 
időn át volt része ennek a jobb 
sorsra érdemes szarvasi fiúnak. 
Útépítés a borzalmas afrikai hő* 
ségben, utána a trópikus éjsza
kában őrt állani az ezernyi les* 
kelődö veszély, skorpió és kobra 
kígyó, fanatikus benszülöttek vá
ratlan támadása, sakálok üvöltése 
közben, majd hosszú, véres na
pok a riff-kabylokkal vívott — 
európaiak előtt szokatlanul ke
gyetlen — harcokban, nem cso
da, ha Kürtössy Ödön is ideg
szálainak minden megfeszítésével 
csupán egy gondolatnak élt: ho
gyan szökhetne meg. Most ami
kor elmondja olyan egyszerűnek 
látszik az egész, de ott, ahol a 
szökést véghezvitte, ahol a nomád 
arab törzsek 100 frankot kapnak 
egy elfogott légionistáért és öt- 
venet a szökött légiónista fejé
ért, talán még sem volt olyan 
egyszerű a druzok földjére, a 
Szíriába való kétségbesett mene
külés, különösen ha meggondol
juk, hogy könnyebb volt arara
boknak, — és szívesebben is 
tették — hogy csak a fejet pre
zentálták a francia hatóságoknak 
így csak a 100 frank felét kap
ták ugyan a fejért, de nem kel
lett az egész testtel sokáig ve- 
sződniök. Azt talán más alka
lommal írjuk meg, micsoda he- 
rolikus küzdelmet vívott ez a 
magyar fiatalember a mindenna
pi kenyerétt Bagdadban, vala
mint a perzsiai Bassorah, Siraz,

Ispahan városokban, most csak 
Irak állambeli tarasztalatairól 
akarunk pár sóiban megemlé
kezni, lévén ez a téma most na
gyon is aktuális, miután az an
gol fenhatóság alatti állam terü
letén nagy harcok dúlnak Hed- 
zsasz királya, a vahabiták és a 
benszülöit katonák között és bi
zony az angol hadügyminiszté
riumnak is igen nagy gondokat 
okoz jelenleg ez a meglehetősen 
ismeretlen kis mohamedán állam. 
Kürtössynek — akinek inteligen- 
ciáját mi sem bizonyítja jobban 
minthogy pár évi kóborlás alatt 
úgyszólván tökéletesen megtanult 
franciául, németül, angolul, tö
rökül. arabul, valamint kifogás- 
'talanul bírja a perzsa nyelvet 
még Írásban is — volt alkalma

a kezdet kezdetén" megfigyelni 
enne« a kis államhak megala
kulását, ő meséli, hogy a szabad 
Irak állam megalakulásakor, antf • 
dón a parlamentben az angM 
megbízottakkal aláírták a szer
ződéseket, a parlament előtti ttér 
tankokkal, a parlamentet körül
vevő házak lapos teteje géppus
kákkal alaposan ' meg volt pa
kolva, ékes bizonyságául annak, 
hogy talan mégsem kívánta olyan 
egyhangúan az iraki nép füg
getlenségük feladását és az an
golokkal kötött szerződést.

Irakba kerülése után nemso
kára azután megszűnt Kürtössy 
Ödön kálváriája. Az iraki angol 
főparancsnokság átiratára kül
ügyminisztériumunk átutalta az 
angol követség utján a Kürtössy 
hazaszállításához szükséges mint
egy 15 millió koronát kitevő költ
séget (melyért mindössze azt 
kellett aláírni, hogy ha majd 
módjában lesz, ezt a költséget 
visszatéríti a magyar államnak) és 
a sokat szenvedett magyar fiú 
Port-Saidban hajóra szállva Fi
úmén át végre hazajutott ott
honába.

H 1 R E K.

llfabb márciust!

Végigrohant a tavaszi moraj 
Minden nemzetek felhői felett 
S a fel legekből villámot, bitót, 
Vagy kardot kovácsolt a kikelet. 
Néhol csak vért és börtönzárkákat, 
Másutt csak ibolyát és diadalt; 
Nagyott villant a Kárpátok ölén 
És földre dobta a Nemzeti Dalt! 

És lángrügyekben csaptak ki a fák, 
Uj csillagokkal lett vemhes az ég, 
Mert olyan egekbe masírozó, 
Hozsannás tavasz nem volt soha még! 
És zúgott, zúgott a Nemzeti Dal,
Isaszeg, Szolnok, Vácz, Buda alatt;
Az ifjú honvéd pozdorját ütött 
S porrá verte a zsarnoki hadat.

Mint hogyha látnám, hogy mozdult a sík,
Mint hogyha látnám, hogy mozdult a hegy;
Ahol egy ifjú honvéd rohamoz,
Azt hinnéd, hogy Csaba királyfi megy!
Ne is, ne is láss márna semmi gyászt,
Magyar, te pártos, bilincsekbe vert;
Ünnepre készülj, hősök nemzete,
Mert megkezdted a második ezert;

S jön még utána három,... hét,... kilenc,
Amennyit az Isten a földnek ad;
Hajoljon, törjön Európa ott,
Amerre majd az uj honvéd halad!
Mert ha elloptátok az őshatárt,
Az uj ifjúság csinál újra jusst 
S majd három tenger partján flnnepel,
Magyarhoz méltóbb, ujabb márciust!

Miklós Vitéz.
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nem szabad hiányoznia egyetlen ház

tartásból sem.

Főzéshez kész. megőrülni népi 

kell, használati utasítás minden cso

magon.

Kapható minden fűszer- és gyar

matáru kereskedésben.

Kizárólagosan gyártja:

Frank Henrik Fiai Rt.
Budapest,

Nagykanizsa, Mosonszentjános

— Március 15-ike megün
neplése Szarvason. Lapunk 
múlt számában részletesen ismer
tettük a március 15-iki ünnepé
lyek teljes' műsorát, most csak 
arra szorítkozunk, hogy röviden 
elismételjük a külömböző feleke
zetek, testületek és egyesületek 
által a mai napon rendezendő 
ünnepélyeket: d. e. az összes fele
kezelek templomaiban a hatósá
gok. testületek és a tanuló ifjúság 
bevonásával istentiszteleteket tar
tanak az egyházak lelkipásztorai 
majd d. e. 11-órakor a helyi 
Tanitó Egyesület nagyszabású 
hazafias ünnepélye következik az 
Arpád-szálló dísztermében, d. u. 
1h  6-kor a főgimnázium torna
csarnokában gyűjti össze Szarvas 
egész társadalmát a főgimnázium 
és a tanitónőképző ifjúságának 
lelkes gárdája, hogy egy lélek- 
emelően szép, nívós ünnepéllyel 
áldozzanak dicső márciusi előde
ink emlékének. Este a szokásos 
ünnepi közvacsorákat tartják meg 
a Vitézi Szék a Gyurik-vendég- 
lőben, az ipartestület, a Polgári 
Kör. a kisgazda párt saját helyi
ségében, azonkívül úgy a város
ban, mint a külterületen több 
helyen ünnepük bankettel a külön
böző egyesületek és körök március 
Idusát.

— Képviselőnk az öcsödi 
ünnepségeken és a helybelie
ken. Dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselő egy régebbi Ígéretéhez 
hiven az öcsödi gazdakörben 
tartandó közvacsorára megy ki 
március 15-én. ugyanott ellátogat 
a Függetlenségi Körbe is, mind
két helyen beszédet is tart, majd 
visszaindul autón Szarvasra ahol 
sorban meglátogatja az összes 
egyesületek és testületek által 
rendezendő ünnepi összejövetele
ket.

— Teherautó-szerencsétlen- 
ségek. A napokban történt a 
mezőberényi országúton, hogy 
Steinberger János orosházi barom
fikereskedő hatalmas teherautója, 
amelyet Görbics János 19 éves 
6offőr vezetett, nekirohant Mező 
Sándor kétfogatu kocsijának, a 
kocsit teljesen összezúzta, de az 
összeüttközésnél az autó is az 
árokba fordult és két első kereke 
teljesen összetört. A nagy anyagi 
káron kívül csupán az isteni 
gondviselésnek köszönhető, hogy 
a kocsiban- és az autóban 
illők kisebb sérülésekkel menekül
tek. Most azután Mezőberény 
mellett a vágóhídi kanyarodónál 
Csuvarszky Mátyás békéscsabai 
autófuvaros nagy Sevrolet autója 
fordult bele a vízzel telt kanális
ba és kicsi híja volt, hogy a 
csukott soffőr fülkében lévő Csu
varszky Mátyás autótulajdonos, 
Miskovicz András soffőr és a 
Frank cég—melynek ingyen rek
lám kávéját szállította az autó— 
két alkalmazottja bele nem ful
ladtak a vizes árokba, csak a leg

nagyobb erőfeszítéssel tudtak 
valakogyan kimászni a zárt fülké
ből.

— H a z a f i a s  ünnepély a 
Trnovszky-féle csabai úti is
kolában. Lélekemelően szép ün
nepélyt rendezett szombaton, f. 
hó 10-én este egy lelkes tanyai 
tanitó Trnovszky Márton, aki 
egyúttal a leventék egyik zász
lóaljparancsnoka is. Színdarab, 
monológok, szavalatok, gyönyörű 
magyar táncok ragadták egymás
után tapsra a nagyszámban ösz- 
szegyült lelkes közönséget, akik 
között ott volt dr. Tóth Pál, a 
közszeretetben álló szarvasi kö
vet is, aki meleg szavakkal fe
jezte ki elismerését és köszöne

tét Trnovszky Mártonnak, Min
den dicséret megilleti Trnovszky 
tanitó bájos fiatal leányát, Mar- 
gitot is, aki a színdarab és a 
táncok fáradságos betanításával, 
de különösen a magyarul alig 
tudó kis tanyai csemetéknek ha
zafias magyar versekre való be
tanításával valóságos kulturmun- 
kát végzett.

— Egy derék fiatal iparos 
bronz babérkoszorúját helye
zik el a leventék a Hősök 
szobrára. Kontra Károly, egy fia
tal szarvasi mülakatos, ritka ha
zafias érzéséből tett tanúbizony
ságot, amidőn hosszú, fáradsá
gos munkával egy gyönyörű 
bronz babérkoszorút készített az
zal a rendeltetéssel, hogy az hősi 
halottaink emlékszobrát díszítse. 
A babérkoszorú a nagy integer 
Magyarország térképét veszi kö
rül. a térképből dombormüsze- 

rűen emelkedik ki a mai csonka, 
kis haza. Dr. Aszódi Imre veze- 
tő-járásbiró, a Levente Egyesü
let elnöke és vitéz dr. Zerinváry 
Szilárd levente parancsnok veze
tésével március 15-én kegyele* 
tes ünnepség keretében teszik le 
a koszorút leventéink a szent 
szobor talapzatára, ahol sokáig

fogja hirdetni az áldozatkész fia
tal iparos nemes felbuzdulásának 
eredményét.

— Figyelem! Használt köny
vek, egész vászon és félvászon 
kötésű jó regények és képes 
folyóiratok olcsó áron eladók. 
Krecsmárik Margitnál 111. Lehel 
ucca 104. £  12

— A Középhalmi Magyar Ol
vasókör Hármas ünnepe. Szép 
és lélekemelő ünnepély kereté
ben, számos szarvasi vendég és 
úgyszólván az összes tagok je
lenlétében tartotta meg a Közép
halmi Magyar Olvasókör f. hó 
13-án, kedden este márciusi em
lékünnepét, valamint a kör köz
szeretetben álló diszelnökének, 
Tóth Pál országgyűlési képvise
lőnek a megválasztásáról szóló 
díszoklevelet. Szlovák Pál tanító, 
egyesületi elnök lendületes be
szédben méltatta március 15 je
lentőségét, majd felkérte Bartos 
Pált a zászló megáldására. Bar- 
tos Pál lelkész a tőle megszo
kott szónoki eloquentiával adta 
áldását a kör zászlájának, majd 
Molnár László tanitó nyújtotta 
át a diszelnöki oklevelet magvas 
beszéd kíséretében dr. Tóth Pál
nak. A képviselő meghatott sza
vakkal köszönte meg az őt ért 
megtiszteltetést, egyúttal felhasz
nálta az alkalmat nagy nemzeti 
ünnepünk méltatására. Az ízle
tes vacsora közben felszólaltak 
Bartos Pál, aki a szabadság. 
testvériség és egyenlőség nemes 
élveiről, dr. Schauer Gábor Kos
suth halhatatlan szelleméről,_mig 
Demcsák János csabacsüdi fő* 
jegyző az ő kitűnő talpraesett 
humorával előadott toasztjával 
aratott általános tetszést. A kitü
nően sikerült bankett után a fi
atalság táncraperdült és bizony 
a szarvasi vendégek is már a 
felkelő nap sugarainál szállingóz
tak be a városba.

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

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

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

— „Szarvasi Deák Évek."
Ezen a cimen immár második 
Kiadásban jelenik meg Ruttkay 
Sándor ny. ág. ev. lelkesz könyve 
a régi szarvasi diákéletről. Mind
nyájan szeretettel emlékezünk 
vissza alma materünkben eltöl
tött ifjú éveinkre, a sok bohó- 
kás diákcsiny aranyos derűjét a 
jobb hazába elköltözött derék 
öreg tanáraink kedves emlékét 
hozza vissza közénk a mai küz
delmes idők nehéz forgatagába 
Ruttkay tiszteletes uram kedves 
közvetlenséggel megirt könyve. 
A' könyv a szerzőnél, valamint 
Nagy Sándor könyvkereskedőnél 
kapható példányonként 5 pen
gőért.

— Kutbaugrott egy elmeba
jos asszony. Fabó Mihályné 30 
éves fiatal asszony Halásztelken 
levő tanyájukon az udvaron levő 
kútba ugrott. Szerencsére tettét 
hozzátartozói idejekorán észrevet
ték és nagy nehézségek árán 
sikerült még életben kimenteni 
a jéghideg vízből. Ekkor derült 
ki, hogy a szerencsétlen fiatal 
asszony, — aki különben súlyos 
zuzódásokat is szenvedett—való* 
seinüleg hirtelen keletkezett elme- 
zavarában követte el tettét, mert 
megmentése után is olyan zava
rosan viselkedett, hogy hozzátar
tozói kénytelenek voltak nyomban 
beszállítani a gyulai közkórházba.

— Lopkodták az állomáson le
rakott szenet. A vasúti állomá
son szolgálatot teljesítő vasutasok-'



nak sikerült tetten éiniök több 
krakkói embert és egy—két fiatalko
rút, akik az állomáson {a vasúti ko
csikból kirakott szenet lopkodták 
Átadták, őket a csendőrségnek, 
amely nyomozás közben kiderítet
te hogy már hónapok óta rendszere
sen dézsmálják az állomáson lerak
tározott szenet. Eddig 14 egyént 
állítottak elő, némelyiknek laká
sán több száz kilogramm lopott 
szenet' találtak. Kihalgatásuk után 
szabadlábon hagyták őket, azon
ban az eljárás tovább folyik elle
neik.

— Üzlet áthelyezés! Tiszte
lettel értesítem a n. é. közönsé
get hogy szabó üzletemet, a Vitális 
házból, II. kér. Kossuth-utca 20 
szám alá helyeztem át. Ahol is 
minden e szakmába vágó munkát, 
a legkényesebb igényeknek is 
megfelelően a legolcsóbban vál
lalok. Ruha vasalást olcsón és 
gyorsan eszközlök! A n, é. 
közönség további szives pártfogá
sát kérve mardtam tisztelettel.

Kiss Mihály 
úri szabó.

. — Baromfi bemutató-vásár 
Szarvason. A Szarvasi Baromfi 
tenyésztő Egyesület e hó 11. és
12-én az Árpád-szálloda kerthelyi
ségében baromfi bemutató vásárt 
rendezett, amelyet állandóan nagy 
közönség keresett fel. Az ünnepé
lyes megnyitás vasárnap délelőtt 
történt, amikor is az egyesület el
nöke, gróf. Bolza Géza lendüle
tes szavakkal emlékezett fieg az 
egyesület eddigi munkájáról és 
kitartásra, fokozott szorgalomra 
buzdította a vezetőséget. A bemu
tató-kiállítást, amelyen számos 
szép baramfí volt kiállítva, hétfőn 
az iskolák tanulói tekintették meg 
és a tanárok, tanítók ismertető 
előadásokat tartottak részükie. ;A 
biráló-bizottság aienyésdók közül 
a következőket tüntette ki kiál
lított baromfiak szépségéért és 
standardjáért. Plymouth tenyész- 
törzseknél I. díj: aranyoklevéllel 
ifj. Galáth János, Miklya Pál, 
Szvák Pál, és Melis Mihály. II 
dij: Ezüst oklevéllel Machán 
György, Demcsák János. A 
Khóde leland és Lechorn te* 
nyésztörzseknél 1. és 11. díjjal 
Sterbetz József Kisszénás. Wian- 
dotte tenyésztörzseknél Miklya 
Pál I, díjjal. Sárga orpíngton* te- 
nyésztörzseknél Rohony Gábor
I. díjjal. Fehér orpíngton te
nyésztőknél I. díjjal Gaál András
II. díjjal Rohony Soma. Emdeni 
iudaknál 1. díjjal Gaál András. 
Pekingi kacsáknál I. dijjal Gaál 
András. Galamboknál I. dijjal 
Czinkoczky Pál és Szvák Mihály 
egyesületi tagokat tüntette ki.

1 doboz ára. 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban és 

drogériákban.

— Az Alföldkutató bizott
ság szarvasi tagjai A szegedi 
Ferenc József tud. egyetem ta
nárai a szegedi szakemberek be- 
levonásával a napokban, alapí
tották meg az Alföldkutató bi
zottságot, mely az Alföld déli ré
szének tudományos feldolgozá
sát tűzte ki célul. A vezetőség
ben ott szerepel megyénk főis
pánja dr. Kovacsics Dezső is, 
mig a tagok sorába beválasztot
ták földinket is, Krecsmárik End
re jelenlegi szegedi tanárt, kit 
legújabban a szegedi m';jmüve- 
lési bizottság a röszkei népfő
iskolán a természetrajz előadá
sával bízott meg.

— Fáj a feje és szédül, ha 
teltséget, bélizgalmat, gyomor
égést, oldalszurást, mellszoru- 
lást és szívdobogást érez, igyék 
minél előbb valódi „Ferenc Jó
zsef* keserüvizet. Gyomor* és 
bć’szakorvosok bizonyítják, hogy 
a Ferencz József vtz remek ter
mészetalkotta hashajtó. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban 
ós faszerüzletekben.

— Meghívói Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazasok alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a fegelőnyösebb 
feltételek mellett a keleti pálya
udvar érkezési oldalával szemben 
levő Grand Hotel PARK nagy- 
szálloda Budapest, VIII. Baross- 
tér 10. sz„ mert 20% engedményt 
kap; mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, 10% en
gedményt kap olcsó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 
pengőt megtakarít autótaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magáti Elsőrendű ki
szolgálás. szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nálunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

—. Hol vásároljanak olvasó
ink, ha jól akarnak öltözködni. 
Budapestről tudósitónk közli ve
lünk, hogy a londoni Semler cég 
már a v')ág»minden részébe szét- 
küldötte angol páratlan minőségű 
nemkülönben dístingvált ízlésű 
t avasz i  szövetkülönlegességeit, 
melyek a fővárosban a Semler 
cég (Bécsi-utca 7.) főJerakatában 
állanak teljes egészükben a vá
sárlóközönség rendelkezésére mi
nőségükhöz mérten alacsony áron. 
Midőn ezen körülményre olvasó
ink figyelmét felhívjuk, tudatjuk, 
hogy e több, mint háromnegyed 
évszázados világhírű cég mara
dékosztályán e kitűnő minőségű 
szivetek minden méretű maradé
kai megkaphatók, melyekből való 
vásárlás a Semler-minőség alkalmi 
áron való megismeréséhez vezet. 
Ezen előnyök még jobban ki
domborodnak a vásárláskor, mert 
a Budapesten kiszámított idővel 
rendelkező vidéki közönség so
ron kívül a legpontosabb kiszol
gálásban részesül.

— G t í z f t l r c l ő  szómba*, 
vasárnap és hétfőn. Kádfürdő 
mindennap. A kádas szobák reg
gel 5 ódától este 9-ig állandóan 
fütve vannak.

— Helybeli gabona árak: 
Búza 3180—32 00, árpa 27 
00-28 00, zab 27 00—28 00. 
morzsolt uj tengeri 26'50—27.
00 lucerna 200.00—210 00. 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

— Baromfi keiiető-
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

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

Egy ügyes fiú i tanu

lónak  felvesz

Gaál Ferenc
fűszer- és csemege kereskedő.

Teherautó 
fu'var'vállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

— Eladó 1. Gazsó Imre gaz
dálkodónál Békésszentandráson 
saját termésű, elsőrendű szőlő
oltvány, gyökeres. A különféle 
fajtájú oltványok kisebb-nagyobb 
mennyiségben kaphatók a 37-es 
házszám alatt. i3

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— Képviselőtestületi köz
gyűlés. Kondoros község kép
viselőtestülete f. hó 16-án rend
kívüli közgyűlést tart, melynek 
fontosabb tárgyai a következők: 1. 
A vasúti pályatest bővítési költsé
geihez való hozzájárulás. 2. a z  

ev. iskolák kérelme nemzeti zász
lók adományozása iránt. 3. Tüz- 
oltószerek beszerzésére előter
jesztés. 4. A közvágó hid épí
tési tervei, költségvetés az épít
kezéshez szükséges tőke bizto- 
sitásd

— Ipartestületi közgyűlés.
Az ipartestüiet e hó 11-én tar
totta évi rendes közgyűlését. El
nöknek egyhangúlag régi elnökét 
Sebestyén Józsefet, jegyzőnek 
szintén egyhangúlag Pusztay Ist
vánt választotta meg. Helyettes 
jegyzőnek Forrás Józsefet, ügyész
nek dr. Bčhm Józsefet, számvizs
gáló bizottsági tagoknak: Med
vegy György, Likőr Mihály és 
Hajdú Mihály tagokat. Gondnok
nak szintén a régi gondnokot 
Mravik Pált választotta meg egy
hangúlag. Könyvtárnoknak Sár
kány Jáno6t.

Az 1927-ik évben összesen 11 
gyűlés volt megtartva, ezek mind 
elöljárósági gyűlések, voltak, köz
gyűlés 1 rendes és 2 rendkívüli. 
Iktatói száma 181. önnálló ipa
rosok száma 150, az évvégén a 
létszám 163 volt. Elöljáróság:

Csókásy Károly, Kiss László, 
Adomcsok Pál, Szabó Ferenc, 
Simkó József, Szrnka János, 
Frankó József, Melis Mihály, 
Sztály János, ifj. Varga András, 
Sall Mátyás. Póttagok: Kosánszky 
Antal, id. Adamcsok Sándor, 
Vaszkó Imre, Salamon Gyula, ifj. 
Simkó Mihály és Gazsó Mihály. 
Segédek létszáma 20, évvégén 18. 
A tanoncok létszáma az év ele
jén 47, évvégén 59. Belépett 30, 
felszabadult 9. PártolótagQk szá
ma 40.

— Eljegyzés. Hadi Károly és 
Kondacs Mariska e hó 11-én 
tartották eljegyzésüket.

—  Március hó 15-ikét a Pol
gári Olvasókör régi hagyományai
hoz képest közvacsora rendezé
sével ünnepeli meg.

m m im m m n m m m m m m m m im m

Árverési 
hirdetményi-kivonat

Sajószentpéteri Tkptár és csat
lakozott társai végrehajtatóknak 
Szokol János kondorosi lakos 
végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyekben a tkvi- 
hatóság a végrehajtási árverést 
960 P. tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a szarvasi kir. 
járásbíróság területén levő Kon
doros községben fekvő s a kon
dorosi 310. sz. betétben A. I. 
1. sor 86. sz. ház 42 öl n. ud
varral, 173 E-öl a beltelekben 
A I. 2. sor 87. hsz. 126. B-öt 
kert a beltelekben és A I. 3. sor 
97. hsz. 248. J-ttl kert a belte
lekben ingatlanból Szokol Jánost 
(nős Rágyanszki Judittal) k. 3. 
alatt illető jutalékokra, 2000 P. 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1928. évi április 
hó 7. napján délelőtt 10 órakor 
Kondoros község elöljáróságánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan 
a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 
10%-át készpénzben vagy az 
1881. te. 42. §-ában meghatáro
zott árfolyammal számított óva
dékképen értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánat
pénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881. te. 147. 150.170. §§. 1908. 
sz. te. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb igéretett 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa ígért 
ár ugyanannyi százalékáig kiegé
szíteni.

Szarvas, 1928, jan. hó 20.
Dr. Zerinváry sk. kir. járásbiró.

Csás János főtiszt.



Árban,

m i n ő s é g b e n

Komlóvszky

fűszerüzleíe

vezet.
Ugyanott egy Qgyes fiú tanulónak felvétetik.

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.

Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy nálam

állandóan 

elsőrendű
pácolt füstölt

sonkát
napi áron lehet kapni úgy 
piaci bódémban, valamint 
a lakásomon is.

Nagy Imre
hentes, I. k.Félszíget-u. 450.

Éladó vagy kiadó három hold 
legelőterület a Hegyesi első ki
osztásban. Érdeklődni lehet Po-
dani Sámuel I kér. 17.______ 13

líl. kér 222. «zám‘ alatt teljes 
lakás kiadó április 1-ére. Érdek
lődni lehett 111. kér. 28. szám 
alatt_______________________ 13

I. kér. 299. számú ház feleré
sze vagv pedig az egész olcsón 
eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.
_________________ -________13

Eladó 11 hold föld tanyával 
kisszénáson az orosházi ut men
tén. Tanya szám 41 Mórócz Sán
dor. 13

Teherautó 
fuvarvállalat. 

I Telefon 91. IV. 15o.

Meghívó.
A Szarvasi Hengergőzmalom mint Szövetkezet XV«ik évi

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

Tárgysorozal:

1. Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság kiküldése.
2. Igazgatóság jelentése a lefolyt üzlatévről.
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 zárószámadá
sok és a mérleg a malom > pénztárhelyiségében a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Figyelmeztetés. Ha a jelen közgyűlés nem 
lenne határozatképes, 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-

kl mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 
■ mielőtt a hatósági mértékhitelesi- 
tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles

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

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS ÉS M&RLEGPONTOSITÓ

I. Csálty Albln*ulca 78. sz.

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

Drong Sándor
szőlőkexQlő kertész.

S o p r o n i  

S z ő n y e g  b 

és Textil- 

müvek r.t.
ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári Ierakata.

E 'űrendü szőnyegek min- 
di. i nagyságban, összekötő, 
fć' idő, ágyelő és futósző- 
nv ^ek, takarók, paplanok, 
ágy- és asztalterítők, bú
torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

A Rhode Island Red
(Vörös Islandi) 

és az amerikai

FehérLeghorn
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 dijtalafinl. 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 
ma;yar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és iegjutányosabban 
Honthy Sándor-nél sze
rezheti be. (Gr. Csáky Al- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer, 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

15 sz.

Teherautó 
fuvarvállalat 

Telefon 91. IV. 130.



Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VL Vácidul 19.

u j s x e r k e z e t i i  c s é p l ő g é p e i  l e g j o b b a k ,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettóssoru, 
öobeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelflleteik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb cséplési e- 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz alkalmaz
hatók.

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt yontat
olcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyős feltételek nullett szállítja:

AUTORIZÁLT F O R D  képviselet

Automobil ésTraktor Kereskedelmi R.-T.
Budapest Vili. Rákőczi-ut 19,

|ERCO |

ön e le  gá ns an tt 1 t ö z k 0 d 1 k,

Ergo CRCO gallért visel.

Ügyeljen az védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható*

FT r f p c í ' t á c  ^an szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
J~il ICollCd. közönséget hogy tavaszi nyári 
szövelraktáram  megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

üír6ii\”S -4 havi részlet« 
re öf/an" olcsó árban,«;
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- pengőtől följebb ké-
zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

szülnek. Kérem nagyérdemű 
Tisztelettel

B a l á z s  J á n o s  úri szabó. 
(Kossuth-tér 10. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

II. kér. 38 sz. ház eladó, ugyanott
egy üzlethelyiség kiadó._____ 12

Földbirtokokra (5 holdtól 
holdanként 700 — pengőig) becs
lés nélkül, 35 évi amortizációra, 
7. 1h  % kamatalapon, az ország 
legnagyobb pénzintézetétől 5 nap 
alatt' gyorsfolyósitás! 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”-HiteIiroda Buda
pest, VI. Podn: sniczky-ucca 29.

(Válaszbélyeg beküldendő.)
Kunstár Pál zöldpázsiti háza el- 

adó.____________________ 11 sz.

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

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

Kepenyes Györgynek 157 sz. 
háza és mangolban 400 M-fll 
gyümölcsöse eladó. 12

IV. k. 516 számú ház eladó.
14

III. k. 157 számú liáz eladó
Érdeklődni ugyanott 16

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

Eladó a Belopotoczky István 
féle ház IV. k 218. jelentkezni VII. 
kűl-kerület 54 sz.___________ M

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

Hegedű órákat ad kottából 
vagy natúrból kívánatra házhoz 
megy Rácz Albert 111. kér. Gróf 
Szécshényi ntca 79.___________

II. kér. 202 sz. alatt 1 szoba, 
konyha, 1 kamra azonnal kiadó. 
Érdeklődni ugyanott.

Kiadó lakás IV. kér. 234 sz. 
Kossuth Lajos utca. Érdeklődni 
ugyanott lehet.

III. kér. 92. szám alatt 1 flz- 
letajló eladó ugyanott április 
1-re bútorozott szoba kiadó. 12

1. kér. 184 szám alatt lakás 
kiadó és egy fél porta eladó.

Kiadó 2 szoba, 1 konyha, 1 
kamra 633 |-Öl kerttel vagy 
örökáron eladó. Érdeklődni le
het I k. Vajda Péter utca 388. 
szám alatt.

Magyar Mihály II. 528 szám 
alatti háza eladó. Érdeklődni 
ugyanott. 13

Helyi ügynököket magas fix és 
jutalék mellett felvesz Gárgyán 
reszelővágó telepe Orosháza. 12

Butorozot szoba április 1-re 
kiadó III. kér. 337.

K ákán  Kepenyes György
nek 6  járása kiadó. 13

bebián János háza eladó. Ér- 
deklődni a borbély üzletbe lehet 
ugyanott egy alig használt kerék
pár eladó. 13

Földbirtokra b é r h  á la k r a .
hosszúlejáratú amortizációs köl
csönt 7 és egyketted' százalék 
mellett. Rövidlejáratu kölcsönt 
9—10 százalék mellett. Ipari és 
kereskedelmi kölcsönt 9 száza
lék mellett, Zöldhitelt és gyap- 
juelöleget folyósittatok. Maga
sabb kamatú kölcsönt, olcsóbb 
kamatúra átcseréltetek. Minden
féle okmányok, útlevelek, ví
zumok. a leggyorsabban meg- 
szereztettnek. Földbirtokok, há
zak és mindennemű üzletek, va
lamint lakások vételét, eladását 
és bérletét közvetítem. Levélbeni 
megkeresésekre készséggel nyúj
tok felvilágosítást. Hirsch Mihály 
Bpest, VI.. Váczi-ut 1.1. II. (Nyu- 
gáti pályaudvar érk. old)______

'III. kér. 34 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott lehet.

F á b r I  D á n i e l  h á z a
és Nádas-düllőben G  kis hold 
földje eladó. Érdeklődni lehett
11. kér. 357 szám, alatt._____ 11̂

Egy szoba kiadó III. kér. 14. 
szám alatt_________ ________ 11

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

Nyulzugban 1 hold 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 Jenőnél

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

Kondoroson özv. Demcsák Já- 
nosné házában egy üzlet helyi
ség kiadó május 1-re. Érdeklődni 
ugyanott.___________________ Ír

Koczka Istvánnak macózugi
110 H-Ol gyümölcsös és a te
melő alatt 280 0-öl pótléka el
adó Érdeklődni IV. kér. 318 fz.

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

Melis Mihálynak törek és ku- 
koriczaszár eladó. VII. kér. Sár- 
kány-dűllő._________________ U

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

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 &egéd 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 eladók

12

Egy jókarban lévő eke, kocsi 
és töbféle gazdasági felszeielései 
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  UajMnmMéaéiMa lnslw élíb napi in a  kaphatók.



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

Autó és Traktor 
_____ javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
___gépjavítás.

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

rica szórók bármely ekére szerelhető !

Ú jdonság  ! 13 Raktáron!

A u t o g é n  

heg g esziés f

Vas—aczél — réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

tttÉÉÉÉÉMtMM«MMMÉÉIÉtÉÉMMMÉÉ«ttlÉÉÉIIUitWU

Tavaszi 'vásár! Méltányos árak !

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

KOMLÓSI JÁNOS
CIPŐ üzletében

S z a r v a s o n .

Magyar kéz rem ekel!

(Simon ház).

Szép és tartós m unk ák !

ESSEX
Super Six Sedan
lég modernebb 

6 hengeres 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

LOSONCI egyszerű kombinált és traktoros VI£TÖöfel*EK.

a „Falu” Szövetség kisgép akciója alapján

három évi kamatmentes fizetés mellett
kaphatók a  Lábassy~féle Mezőgazdasági Ipar és Gépgyár Rí.-nól

TÖRÖKSZENTMIKLÓSON.

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
leggyorsabban elvállalom.

Makó Gyula
rádlö kereskedő, Szarvas.

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  ćs T Á R S A  keltetőgépgyár magyarországi 
vezérképviselete: Budapest VIII., Főherceg Sándor-ucca 4. 

Telefon J. 331—52.

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

Kapható kizárólag Deutsch Ármin dlvatámházában

a talpon látható védjeggyel valódi!
52 tz,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dlvatáruházában
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 dobálja  k l pénzél, ha Ppstre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR d lva íáruházában  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

503 „FIAT" bérautó
megrendelhető

Nobik Ernőt-nél

II. 87. Telefon 7.5 és79.
11 sz.

1 H

Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö 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 Buk-házban

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

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

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

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó túra 
bérautó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)
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A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopoloczky János füszerűzletében és M a k ó  
G y u lÁ n t i .1  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

7 sz. Belopolocky Mihály

Vadászfegyverek, ,

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

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő 1̂  kerület 104. szám. 52

n e

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben 
Rákóczi>ucca 17S.

1 drb.
1 és fél tonnás teher Ford autó, 

1 drb. 
5 személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó. 

ÉrteKezés ugyanott.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott Óév. Csasztvan Gyúrgyoé kOnywyoiBdéiábaM Szarvason.


