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Nem is olyan régen 
volt az a szarvasi 

gazdagyiilés,
amikor az ország minden 
részéből összegyülekezett kis
gazdák a nagy vezérnek, 
Nagyatádi Szabó Istvánnak 
szelleméhez hiven hitvallást 
tettek gróf Bethlen István 
miniszterelnök mellett. „Láb
hoz tett fegyverrel állanak 
Nagyatádi Szabó István har
cos katonái elhunyt vezérük 
emlékéhez hiven egy ember
ként az ő hűséges politikai 
fegyverbarátja, gróf Bethlen 
István háta mögött" — mon
dotta a kisgazdák egyik szó
noka. Ugyanennek a gyűlés
nek egyik vezérszónoka, 
Berky Gyula ugyancsak ilyen 
szellemben nyilatkozott. Mi, 
a magasabb politikán kivül 
állók, nem tudhatjuk, miért 
lépett ki Berky Gyula abból 
a pártból, amelynek addig 
olyan harcos katonája volt, 
mi csak azt láttuk, hogy ez 
a gróf Bethlen most is épen 
úgy, mint hatodfél év óta 
mindig megfeszített erővel 
minden idegszálával küzd 
ennek a pártoskodó szegény 
országnak újjáépítésén; Berky 
Gyula azonban és vele egy
néhány kisgazdatársa bizo
nyára olyan nagy bűnéről 
tud a miniszterelnöknek, 
amiért azt a bizonyos lábhoz 
tett fegyvert jó messze el 
kell hajítani; és ez még a 
jobbik eset, mert veszélyes 
egy ilyen fegyver a vezért 
elhagyni készülő, az ellenség 
táborához szegődő seregben, 
ott a vezér háta mögött.

Bizonyosan nagy ok lehe
tett rá, talán nem adott a 
gazdiknak ingyen műtrágyát, 
vagy ő volt az oka annak, 
hogy olyan kevés kisgazdát 
hívtak meg a szarvasi gaz
dasági intézd felavatására, 
nem lehessen tudni. Min
denesetre kapóra jött nem
csak Nagy Emilnek, aki ezt a 
lábhoz tett fegyvert dum-dum 
golyóra töltve el is sütötte 
vezérére és volt miniszter-

társárá, hanem kapöra jött 
különösen most a szentgott
hárdi incidens és a romá
niai optánsok pőrének genfi 
tárgyalása előtt a körülöttünk 
ólálkodó nyájas szomszédok
nak. Ugyancsak rosszul vá
lasztották ki az időt ezek a

derék dilettáns honmentő 
urak, hogy alátámasszák ki* 
csinyes kis fondorkodásaik- 
kal Rothermere lordnak ér- 
dekünkben az egész világ 
ellen folytatott revíziós ak
cióját.

Az O. F. B. ítéletei Szarvas, 
Békésszentandrás és Csabacsűd

ügyeiben.
(A Közlöny eredeti tudósítása) 

(Első közlemény.)

‘Most érkezett le a fent 
jelzett községek elöljárósá
gaihoz az O.F.B. 52.782/1927 
számú Ítélete, mely többed 
között a következő fontosabb 
Ítéleteket az tartalmazza.

Az O.F.B; ítéletében ki
mondotta, hogy a földhöz- 
jutottak 10 éven belül egyen
lő részletekben kötelesek a 
megváltási árat a megváltást 
szenvedett földbirtokosoknak 
kifizetni, az első részlet, va
lamint a trágyázásért és a 
felszántásért megállapított 
összeg ezen ítélet közhirré- 
tételétől számitott 60 nap 
alatt fizetendő ki, mert el
lenkező esetben az O.F.B. 
a törvény idevonatkozó pa
ragrafusa értelmében az il
letőktől elveheti a földet és 
más arra érdemes igényjogo
sultnak ítélheti oda.

Itt említjük meg, hogy az 
O.F.B. tudomásul vette, mi
szerint Liska György, Liska 
Mihály, Szenteczki János, 
Mrena Elek, Sonkoly Mihály 
és Sándor György a Józsa 
Ida birtokából nekik juttatott 
földről, a békésszentandrási 
m. kir. csendőrőrs a Léde- 
rer Rudolf birtokából neki 
juttatott 5 holdv800 n.ölről, 
végül Emődi István békés
szentandrási lakos a Fehér 
Sámueltől és Weis Ignác 
örököseitől megváltott földek
ből neki juttatott 2 hold 800 
n.ölről lemondott. Az O.F.B.

az Emődi István lemondása 
folytán megüresedett 2 hol
dat 800 n.ölet Bohák Mihály 
békésszentandrási' lakosnak 
juttatja, a csendőrőrs és Liska 
György és társai lemondása 
folytán megüresedett földek 
juttatása kérdésében pedig 
dr. Mandola Elemér kir. tör
vényszéki bírót javaslattételre 
feihivja. Amíg végleges dön
tés nem történik, addig a 
Józsa Ida-földek hasznosítá
sáról a kiküldött biró gon
doskodik, mig a békésszent- 
'andrási csendőrőrs által visz- 
szaadott földet Filák Antal
nak adták haszonbérbe.

A Bohák Mihály részére 
!a Léderer-féle birtokból ki
osztott 5442/9. helyrajzi szá
mú, alakjánál fogva alkal
matlan 1000 n.ölnyi terüle
tet Bohák Mihály lemondása 
folytán az O.F.B. közterület 
céljára Békésszentandrás köz
ségnek juttatja. Bohák Mi
hály kárpótlásul kapja az 
előbbi bekezdésben megje
lölt 2 holdat és 800 n.ölet.

Az O F.B. jóváhagyóan 
tudomásul veszi, hogy Bende 
István békésszentandrási la
kos a neki juttatott házhelyet 
Csató Jánosnak és feleségé
nek Pálinkás Ilonának, Nagy 
Károly békésszentandrási la
kos a fiától Nagy Antaltól 
öröklés utján nyert házhelyet 
Dursánszki János békésszent
andrási lakosnak, Magyar Já
nos szarvasi lakos az ószé- 
nástéri 35 számú házhelyét 
Barna Imre szarvasi csendőr

törzsőrmesternek, Laczkó Já- 
nosné békésszentandrási la
kos a Wesz Ignác örökösei 
és Fehér Sámuel birtokából 
neki juttatott földet testvéré
nek Laczkó Mátyásnak adta
át, (Folytatás a jövő számunkban.)

Egy hűséges juhász- 
bojtár lelegeltette 

gazdája két harago
sának kaszálóját.
Még a nyáron történt, 

hogy Horváth István török- 
fáypusztai juhászbojtárt a 
gazdája nap-nap után szem
rehányással illette, mert a 
rábízott 78 darab juh nem 
akart gömbölyödni. Horváth 
egyideig némán tűrte a szem
rehányások özönét és amikor 
már megélégelte a napi szi
dalmazásokat, önérzetesen 
felvetette a fejét és kijelen
tette :

— Majd megmutatom én
— mondotta, — hogy meg 
fognak a juhok hízni. Csak 
bízza rám a tekintetes ur!

És Horváth Mihály Ígére
tét be is váltotta, mert a rá
következő éjszaka pulikutyá
ját otthonhagyva, a nyáj 
nyakáról leszedve a kolom- 
pokat, azt egy szénaboglyába 
rejtette el s a juhokat kite
relte gazdája két haragosá
nak földjére, amit reggelre 
az állatok teljesen letaroltak.

A két károsult paraszt- 
gazda felbőszültén sietett a 
csendőrségre és feljelentést 
tettek Horváth István ellen, 
aki az elsőfokú bíróság előtt 
azzal védekezett, hogy nem 
bírta gazdája szemrehányá
sait továbbra elviselni és 
mindenképen azon volt, hogy 
a juhnyáj meghízzon. Miután 
a saját legelőjük nagyon 
gyér volt, ezért terelte a gaz
dag kaszálóra.

— És ha már máshová 
tereltem az állatokat, akkor 
már gazdám haragosát vá
lasztottam ki — mondotta 
védekezésében a vádlott.



A bíróság Horváth Istvánt 
hathónapi börtönbüntetésre 
ítélte azzal az indokolással, 
hogy idegen legelő legelte
tése is kimeríti a lopás bűn
tettét.

A tábla az ítéletet a na
pokban helybenhagyta.

A kiscsákóiak 
kulturháza.

j

Kegyetlenül lefőznek ben
nünket a iciscsákóiak. Ez a 
maroknyi nép ugyanis a mü
veit ember lelkiszükségleté
nek megnyílatkozásaképen 
lelkes mozgalmat indított oly 
irányban, hogy társadalmi és 
szellemi életének fejlesztése 
céljából fculturházat építsen.

Ez a törekvés nem maradt 
náluk üres tervezgetés, ha
nem megkeresték ez ügyben 
ai orosházi elöljáróságot is. 
A dicséretes kulturérzékü 
Orosháza fel is ajánlott 2500 
pengő támogatást, míg a 
többi költségre nézve a fő
ispán utján államsegélyt kér
nek a kultuszminisztertől. És 
amikor ezt a hirt olvassuk 
nti szarvasiak, kiknek lakó
helye régi és történelmi be
csű kulturhely, tekintettel 
Tessedik Sámuel egykori 
nagyhírű gazdasági tevékeny
ségére s a község falain be
lül működött országos hirü 
irodalmi értékeinkre joggal 
szégyenkezhetünk amiatt, 
hogy mi utódok még a kis
csákóiak nívóját sem értük 
el a társas és intellektuális 
élet fejlesztését illetőleg.

Valami homályos tervek 
vannak ugyan a piactéren 
építendő s vásárcsarnokkal 
összekapcsolandó kulturház- 
féle torzszülötre, de ez is 
csak puszta ötlet, mondhatni 
bizarr ötlet még s kulturház 
helyett ez idő szerint legfel
jebb feneketlen sarat talá
lunk a piactéren.

i

Füstkarikák.
Nyulvacsorát adott a na

pokban két kitűnő polgár
társunk, Kovácsik Károly és 
Kondacs Lajos, a „Polgári 
Kör" szépen felszerelt uj 
helyiségeiben. A kitűnő nyul- 
paprikás után ugyancsak csú
szott a jó kis homoki vinkó, 
igen emelkedett volt a han
gulat, több szónoklat is hang
zott el, legnagyobb részük 
nem igen birná el a nyom
dafestéket, na dehát vadá
szok között nem olyan túl
ságos nagy bűn ez. Volt 
azonban egy kaján rossz

májú szónok, aki azt han
goztatta, hogy amit Kondacs 
és Kovácsik Károly már 
nem bírtak értékesíteni (az 
illető úgy mondotta, hogy 
egy kis szagot kaptak) nyu- 
Iakat, azokkal traktálták olyan 
bőkezűen jobbsorsra érde
mes barátaikat Dacára an
nak, hogy szerkesztőségünket 
csúnyán megsértették neve
zett urak azzal, hogy nem 
hívták meg a fájin bankettre, 
mi mégis önzetlen erkölcsi 
kötelességünknek tartjuk ezt 
a gálád rosszindulatu rágal
mat megcáfolni,; csak a 
tényállás kiderítésére kikül
dött tudósítónk azt találta 
viszont egy kissé feltűnő je
lenségnek, hogy a nyulva- 
csora előtti napon megfog
hatatlan módon eltűnt Ková
csikék szomszédjából Bo- 
roséknak és Szemzőéknek 
egy-egy szép nagy fekete 
macskája, mig Kondacsék 
közelében Honthy Sanyi egy 
nagy szürke kandúr, Klimajék 
pedig egy kitünően ‘egeré- 
sző cirmofe rejtélyes eltűné
sét siratják.

A napokban Baranyi bá
csi óvakodott be a szerkesz
tőségünkbe valahonnét a 
szentesi tanyákról. Nem akar
ta elhinni az öreg magyar, 
hogy a birkákról szóló hir
detése megjelent volna az 
újságban, mert dacára an
nak, hogy ő rendesen meg
fizette az árát, mégse jelent
kezett a fene se. Csak ak
kor nyugodott meg Baranyi 
bátyánk, mikor segédszer
kesztőnk megmutatta néki 
fehéren feketét, az ujságbéli 
hirdetését. Az öreg figyel
mesen megnézte és látható
lag megnyugodott. „Hát bá
tyám, szokott-e olvasni oda- 
künn újságot ?“ — kérdez
tük tőle. „S/okott a fene“.
— Jelentette ki angyali nyu
galommal az öreg, — „nem 
tudok én irást, csak kivetet-

oszt ha gyün valaki, hát 
csak igazítsák arrafele az 
Inkei-kákán túl, dilekció a 
szélmalomtul srég-vizavé.“ 

Tehát kérjük olvasóinkat, 
ha csafc lehet jelentkezzenek 
mielőbb a megadott pontos 

cimen a birkái« erányábán, 
mert ha megint nem lesz 
jelentkező, akkor mán nem 
nagyon tudjuk mégegyszer 
kivetni Baranyi bátyánkból a 
kétséget.

HÍREK.
— Pál-napja. Meleg ünnep

lésben részesítették a szarvasiak 
Pál-napján szeretett képviselőjü
ket, dr. Tóth Pált. Este 7 órakor 
a Szarvasi Férfi Dalkar gyönyörű 
szerenáddal köszöntötte a képvi
selőt, aki egyúttal elnöke is a da
lárdának, mire ő meghatva kö
szönte meg a megtiszteltetést, 
majd vendégfll látta a dalárdistá- 
kat. A Polgári Körben nagy Pál- 
napi vacsorát rendeztek mintegy 
Btven tag résztvételével. A vacso
rán megjelenő dr. Tóth Pál kép
viselőt Szrnka J. János bátyánk 
köszöntötte ötletes módon egy 
régi tót köszöntő-énekkel. A va
csora folyamán dr. Silberstein 
Dezső a tőle megszokott szónoki 
készséggel üdvözölte a Kör Pál 
nevű tagjait, amire dr. Tóth Pál 
képviselő, Ribárszky Pál a kör 
elnöke és Molnár Pál mondottak 
köszönetét. Még sok fel köszöntő 
hangzott el és az egybegyűltek 
a legvidámabb hangulatban a 
késő éjjeli órákig maradtak együtt.

Valkovszky Pál polgártársunkat 
is nagy számban keresték fel 
társadalmunk minden rétegéből 
jókívánságaikkal, a gratulánsokat 
az ünnepelt magyaros vendégsze
retettel pompás vacsorára látta 
vendégül.

— Elismerő díszoklevél h. 
főjegyzőnknek. Az Országos 
Magyar Hadimuzeum Egyesület 
Biki Nagy Imre h. főjegyzőt a 
„Nemzeti, Ereklyé“-Jc. terjesztése 
körül szerzett kiváló érdemei, el
ismeréséül dicsérő oklevéllel tün
tette ki.

— Egy derék iparos tragi
kus halála. A szarvasi iparos 
társadalom egyik kitűnő tagját, 
Földváry János cipészmestest tra
gikus hirtelenséggel ragadta el a 
halál f. hó 22-ére virradó éjjel. 
Még szombalon este résztveít a 
dalárdának -»• melynek 33 év óta 
agilis tagja volt — próbáján és 
amikor hazaért a próbáról, nem
sokára szivszélhüdésben elhunyt. 
A 49 éves rokonszenves iparos 
temetésén óriási nagy részvét 
nyilványult meg nemcsak iparos
társai, hanem Szarvas egész kö-

részéröl. Áldás és 
!

— A németek Is elismerik a 
szarvasi hősi szobor szépsé
gét. A stuttgarti „Bibliotek des 
Württ Landesgewerbeamts“-hoz 
eljuttaták a szarvasi hősök em
lékszobrának fényképét. Most ez 
a kiváló művészekből álló egye
sület levelet intézet a község 
elöljáróságához, melyben meleg 
elismerését fejezi ki á remekül 
sikerült €Í örök becsü kiváló al
kotással szemben.

— G ő z ! iirclő szombat, 
vasárnap és. hétfőn. Kádfürdő 
mindennap. Á kádas szobák reg
gel 5 órától este 9-ig állandóan 
fütve vannak.

— Szarvas Is képviselteti 
magát a newyortó Kossuth- 
ázobor leleplezésen. Kossuth 
Lajos szobrát nemsokára lelep
lezik Newyorkban. A leleplezési 
Ünnepségekre óriási arányú za
rándoklat indul Magyarországból 
és a résztvevők soraiban ott lesz 
Szarvas képviselője is, akinek 
személyéről a' f. hó 31-én meg
tartandó képviselőtestületi gyűlés 
fog dönteni. Szarvas felhívta a 
járásbeli községeket is, hogy já
ruljanak hozzá az őket is képvi
selő kiküldött útiköltségeihez, a 
megkeresésre Pétery József bé- 
késszentandrási főjegyző már ér
tesítette is községének 300 pen
gős hozzájárulásáról a szarvasi 
elöljáróságot.

— Birkózóink Orosházán. 
F. hó 22-én leventéink birkózó
csapata igen szép eredménnyel 
mérkőzött az orosházi birkózó- 
gárdával. 8-an mentek át a ver
senyre, ezek közül Laurenczi Já
nos a légsulyban első, pehely
súlyban Laurenczi Gyula harma
dik, kis középsulyban Pável Jó
zsef második és légsulyban Uj- 
faluczki István a második dijat 
hozták háza. Értékes győzelmük
kel öregbítve a szarvasi leventék 
kitűnő hírnevét. Külön dicséret 
illeti meg kitűnő oktatójukat Ker
tész Györgyöt, aki a parterre-tor- 
náia is betanítván növendékeit, 
annak bemutatásával valóságos 
tapsvihart váltott ki az orosházi 
közönség részéről.

— A Szarvasi Dalkör müso-
,i

Íos dalestjét alelnöke elhalálozása 
niatt február 5 re halasztja.

— - Gazdasági előadások a 
gazdaifjaknak. Mint már emlí
tettük a gazdaifjak önképzőköre 
elhatározta, hogy az eddigi szo
kásoktól eltérően nemcsak a 
táncmulatságok rendezését és a 
különböző barátságos összejöve
teleket tartja kizárólagos céljának, 
hanem komoly szakemberek be
vonásával rendes gazdasági elő
adások megtartásával gyarapítja 
tagjainak a modern gazdálkodás
ban való hiányos ismereteit. Si
került megnyerniük tervüknek Páll 
Bélát, a gazdasági tanintézet ki
váló tanárát, aki minden héten 
egyszer megbeszélést fog tartani 
a különböző aktuális gazdasági 
kérdésekről a kör tagjaival, többi 
tanártársaival pedig átlag heten
ként egy szar rendszeres előadást 
tart. Legutóbb Páll Béla tartott 
„A talajerő fentartásával kapcso
latos kérdésekéről élénk érdeklő
dés mellett előadást.

— Meghivó! A Szarvasi Ipa
ros Ifjak Önképző Kőre 1928 
február hó 5-én, azaz vasárnap 
d. után 3 órai kezdettel tartja évi 
rendes tisztnyitó közgyűlését a 
Kör termében (v. Roszjarovicz 
tánc iskola)melyre a Kör tagjait 
ezúton is tisztelettel meghívja az 
Elnökség. (5

tem aziránti kétségemet, hogy 
betették-e a tekintetes urék,

yzönségének
Déke emlékezetén!



— A Szarvasi Polgári Kör 
f. hó 29-én vasárnap dél
után 2 órakor a kör helyi
ségében közgyűlést tart. 
Tárgy: az ev. presbiteri vá
lasztás előkészítése. Felké
retnek a tagok, hogy a tárgy 
fontosságára való tekintet
tel minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek.

— Mozi hírek. F. hó 28-án 
Szombaton Az amerikai hires 
Fox-gyár európában készült 
nagy filmje a Hágai fia c. 
10 felvonásos dráma kerül 
bemutatásra főszereplője Ma- 
dy Christians. Az amerikai 
tőke és a német rendezői 
zseni diadala ez a film. Va
sárnap f. hó 29-én a sze
zon legnagyobb kalandor 
filmje Rinaldó Rinaldini ke
rül bemutatásra Fucians Al- 
bertinivel é s Elisabeth 
Pinajeffel a főszerepben. Elő
adások kezdete d. u. 5 és 
este 8 órakor.

— Terjed a vármegyében a 
trachoma. Dr. Zőldy János vár
megyei főorvosnak 4 megye al
ispánjához beterjesztett jelentésé
ből kiderül, hogy milyen vesze
delmes arányokban pusztít a 
trachoma, ez a veszedelmes szem- 
betegség vármegyénkben. 484 
eset fordult elő a megyében, leg
súlyosabb a helyzet Endrődön, 
ahol 326 a trachomás beteg, 
azonban Szarvas is sajnos, 32 
beteggel szerepel ebben a szo
morú jelentésben.

— Iparigazolványt nyertek. 
A szarvasi járásban január hó
ban a következők nyertek ipar- 
igazolványt: Méri Ferenc cipész 
Öcsöd, Romhányi Sándor ko
vács Békésszeniandrás, Lakos 
István szíjgyártó és nyerges 
Szarvas, Zvara János varrógép 
és villanyszerelő Kondoros, Báni 
Cirilné paprika és fa-eszköz árus 
Bérei Anna vegyeskereskedő 
Szarvas.

— Leventeoktató-bál. Sien- 
zációs lesz a leventeoktatók febr.
11-iki táncmulatsága, amely ki
tűnő műsorral lesz egybekötve. 
Bővebben jövő számunkban em
lékszünk meg erről a maga ne* 
mében egyedül álló mulatságról, 
mely mindenben a magyar jelle
get domborítja ki, táncokban, lá
nyok és fiuk magyaros öltözeté
tében és a magyaros három na
pig tartó vidám mulatságban.

1 dobos ára 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban is 

drogériákba!.

T eherauió 
fuvarvállalat. 

I Telefon 91. ÍV. 15o. I

— Műsoros estély. A Szar
vasi Kereskedők ^Egyesülete a 
Női Kereskedelmi Iskola közre
működésével f. hó 28-án fél 9 
órai kezdettel az Árpád-szálló
ban nagyszabású műsorral egy
bekötött zártkörű táncestélyt ren
dez, amely már az elsőrangú 
müsorszámok miatt is feltétlenül 
megérdemli azt a nagy érdeklő
dés, ami az estély iránt város
szerte megnyilvánul. A műsor a 
következő kitűnő számokból á ll: 
1) Éneklő hangjegyek. (Prolog 
Miklós vitéztől.) Éneklik; Csicsely 
Mária, Grexa Mária, Ungár Éva, 
Keresk. isk. II. évf. növ. Brózik 
Jolán, Petrásovits Ella, Tóth Má
ria, Valkovszky Bözse keresk. isk.
I. évf. növ. 2) Páris rózsája. Víg
játék 2 felvonásban. Irta: K. 
Scholti Imre. Előadják: Borka 
Anna, Filyó Margit, Gabányi Ir
ma, Sábel Ilona, keresk. isTc. II. 
évf. Papp Vilma és Petrásovits 
Ella keresk. isk. I. évf. növ. 3) 
Mozart: D. moll Fantázia. Bach: 
Solfeggio. Zongorán előadja: 
Salgó Verona keresk. isk. I. évf. 
növ. 4) Farsangi mese. Irta: Lo- 
vich Ilona. Előadja: Grexa Mária 
keresk. isk. II. évf. növ. 5) Be
széljünk németül. Irta: Bárány 
Margit. Előadják: Csicsely Mária, 
Mihácsi Mária, Stern Mária, Un
gár Éva keresk. isk. II. évf. növ., 
Brózik Jolán, Valkovszky Bözse 
keresk. isk. I. évf. növ. 6) a) 
Pierette tánc, b) Rózsa ballet, 
c) Confetti tánc. A táncokat be
tanította és azokat zongorán ki
séri: Iszer Izabella.

— Vallásos estély. A helyi 
Luther Szövetség f. hó 29-én, 
vasárnap d. u. 5 órakor a gimn. 
tornacsarnokában vallásos estélyt 
tart a következő műsorral: 1) 

Közének. 2) Az apostolok, Lévay 
Józseftől. Szavalja Bankó Sándor.
3) Ima, Szlojanovics Jánostól. 
Harmonium kiséret mellett elő
adják a tnképz. növendékei. 4) 
A franciaországi protestantiemuc- 
ról előadást tart: Chován József 

csabicsüdi ev. lelkész. 5) Zsoltár. 
Énekli a szarvasi férfikar, Ro
hoska Géza karnagy vezetése 
mellett. 6) Isten. Irla Nagy La
jos, szavalja Novodomszky Ica. 
7) Ima. 8) Közének. Beléptidij 
nincs, Önkéntes adományokat, 
szegényeinek felsegélyezésére kö
szönettel fogad a Szövetség.

Egy jó családból való fiút tanu
lónak felvesz Komlóvszky János 
fűszerkereskedő.

Ilffl \ n n

' igyál 
Kathreiner-féle

KNEIPP
mlmSm ’ matátakávé t

Gyermekeid nagyszerű itala,

/  - iA  
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amelytől erőteljesen fejlődnek.

— Elitélték, mert lelőtte 
csábitóját. Csatlós Etel, egy 
uradalmi intéző feltűnően 
szép fiatal leánya — mint 
annak idején megírtuk — 
agyonlőtte csábítóját Breyer 
dévaványai orvost, aki a sze
gény leányt — akit szülei is 
kitagadtak — durván kiuta
sított lakásából. A szolnoki 
kir. törvényszék tegnap, szer
dán a szerencsétlen jobb 
sorsra érdemes fiatal urilány* 
öt évi fegyházra ítélte.

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

— Lóvásár. A Magyaror
szági Lótenyésztők Szövetsé
ge lósorozásokat fog tartani 
a vidéken és pedig 1928. 
január 28-án Szentesen, janu
ár 29-én Oyomán, január 30- 
án Szarvason. Többszáz lo
vat akarnak ezúton vásárol
ni s megvételre kerülnek
3—7 éves mének, kancák, 
heréitek 162 cm. magasság
tól feljebb, szürke és tarka 
kivételével minden színben. 
A lovaknak jól tápláltaknak, 
egészségeseknek, katonai cé
lokra alkalmasaknak kell len
niük. Elhanyagolt, gyenge 
lovak fel sem vezetendők.

— Asstaloskellékek, furnérok 
keményfa. enyvezett lemezek pör- 
lécek legolcsóbban GRÜN SÁN- 
DOS Budapest, VII. Kazinczy- 
ucca 22. Telefon: 436—97.

KSszönetnyllvánllás.

Mindazon rokonoknak, ismerősöknek és jóbarátoknak, 
kik felejthetetlen drága jó férjem, illetve apánk végtisz
tességén megjelentek, és fájdalmunkat enyhíteni igyekez
tek, fogadják ezúton hálás köszönetűnket.

Szarvas, 1928 január hó,

özv.^öldvóry Jánosné és családja.

— Egy fö karban lévő 
használt karikahajós

Adria
tányos ároa Megtekint
hető ek Vlllamiroddban'

— Helybeli gabona árak. 
Búza 29*70—29 80, árpa 24. 
00-25 00, zab 24 00—25 00, 
morzsolt uj tengeri 24,00~25*
00 lucerna 210.00-—212’00. 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

NEUMANN
ÉS

SCHWARZ
Budapest, IV. Bécsi u. 1.

Speciális 
újdonságok 

női ruhadiszekben

Mindennemű hímzés, diszzsi- 
nor, rojt, gomb, csatt, csipke- 
vonalt, ruha és fehérnemücsíp- 
ke, gyöngy és flitterdiszek, füg- 
gönytüllők, ruha és butorpa- 

szomáhyok.

Rendeléseket postafordul
tával intézQrk el.

A. Rhode Island Red
(Vörös Islandi) 

és az amerikai

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

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

darabonként 80 filléres árban.

Tojásliaszon Fajbaromfitelep 
K I S S Z É N Á S

Tulajdonos: Sterbetz József. 
Tenyésztojások megrendelhetők ćs 

átvehetők Szarvason is 
özv. Sterbetz Gáborné házánál.



— Szarvasi Italmérők Szik- 
vtz Gyára. 1928. február 2-án 
özv. Polőnyi Pálné vendéglőjé
ben délelőtt 10 órakor fél évi 
közgyűlést tart, melyre tisztelet
tel meghívja a tisztelt tagokat 
az Elnökség.

— Felhívás I az országos 
munkásbistesitó pénztár rendele
tének ismertetése'céljából felhívom 
az érdekelt munkaadókat, hogy
f. hó 29-én vasárnap d. u. 3 
órakor az ipartestfllet székházban 
saját érdekük szempontjából meg
jelenni szíveskedjenek. Tákos La
jos pénztári megbízóit.

— A Szarvasi ftadirokkan- 
tak özvegyek és Árvák szil
veszteri bálján fel Đlfižettek: 
Dr. Tóth Pál, báré Benz Ottóné, 
Grexa Mihály .és Wigner Sán
dor 20 P. Gróf Bolza Géza 14 
P. Kellő Gusztáv, Molnár János 
'és Dr. Mázor Elemér.. 10, P. 
Ponyiczky Kálmán 6 P. Liszka 
Gyula, id. Dauda Mihály, jan i
nk György, Lapis Pál, Forster 
Károly, dr. Reismann Jyiő, ; De- 
im János, Petrásovits, dr. Zih 
berstein Dezső, dr.Kácser Ré
zsű, dr. Szemző Imre, Géczi De
zső, dr. Valkovszki GyOrgy, Po- 
dani János, Fetzer ■ József és 
Csasztvan-nyomda 5 P. Czupra 
János, Breitner testvérek, dr. Ke- 
rényi Miksa, László Sadi és dr. 
Ernszt Inire 4 P. Pataki János 
és Veszter Vilmos 3 P. Ková- 
csik Károly, Rohony Pál, Osz- 
terland Gyula, Bakator József, 
dr, Ungár László, Holub János, 
WedvegyBéla, Tákos Lajos és 
Litauszki Pál 2 P. Fábri János 
és Reicb Sándor 1 P. Brachna 
M. 50 fillért Melyért hálás kö- 
szOnetet mond a vezetőség.

— A Szarvasi Kereskedő 
Alkalmazottak bálján felülfi- 
zetteks Dr. TóUi Pál ,20 P. Sil- 
berstein Ffllöp, Boross Pál, Ma
ró Gyula, Simkovics Mihály, Bá- 
<ány Béla és Meitner Soma 10 P. 
Holub István, Miklós József, Ko- 
/ácsik Pál, Nagy Sándor, Hanzó 
cukrász Kovácsik Károly, Dem- 
aák Mihály és Breitner H. és 
;ia 5 P. Szokolai János 10 P. 
(adáncz Imre 10.40 P. Kóvá- 
islfc Gyida és Deutsch Ármin
I P. Steinfeldjózsef és Simkó 
3yula 3 P. Deutsch Jenő, Dah- 
<ó Sámuel, Köriig Mór, Fenyő 
László >-és Berger 2 P. Lizon 
íánoŝ  3.20 P. Sztrehovszky mitt* 
izerész/J.40 Pt Győri József

l .80 P., Csasztvan -nyom da 8 P. 
tfedtfegy Béla, Podapi János, 
?odmanyiczky János, Betopo- 
oczky János, v, Teplíczky Já- 
ios, dr. Szemző Imre, dr. SÍI* 
restéin Gyula, Gerlei N. és Sza- 
ió János 5 P. Donner Árpád és 
Székely drogéria 4 P. Ungár Jó
lás 5 P. Wigner Lajos és fia
0 P. Grossz Ármin, özv. Med- 
'egy Györgyné és Wciczner 
jáspár 3.40 P. Blaskó Jenő 
< 80 P. László Sándor, dr. Szem- 
cő István, Klein Mlhály. Bracbna

N., és Gilli Emil 1.40 P. Bük 
Adolf 2.40 P. Mihálik János 50 
fiit, Reicb Sándor 2.80 P. Mfll- 
ler Károlyné 2 P. Franck László 
40 fül., dr. Készt Béla, Schőn- 
vald K. Tóth Mihály és Stem 
Miksa 3 P. Weinberger S. és 
Klein Mór 5 P. Klein Jakab 4 
P. dr. Fisbein Imre és András 
István 2 P. Tákos Lajos 1.40 P. 
Melyért hálás köszönetét mond 
a vezetőség.

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

— Az I. s6 kér. 145 ház
szám alatti 1800 öles beltelken 5 
szoba mellékhelyiségekkel, és 2 
mellék épületben J - I szoba 
konyhával, kamrával együttesen 
vagy külön-külön május else
jére haszonbérbe kiadó, érdek-: 
lődni lehet Radvánszky Iván 
Nagykunság utca 58-szám alatti 
Ingatlan Irodájában. 6

— Öngyilkossági kísérlet 
Könnyen végzetessé válható szo
morú öngyilkossági kísérletről szá
mol be tudósítónk. Az egyik bara- 
nyamegyei faluban egy 8 éves,

(egészséges, egyébként, mindig 
vigkedélyt} kisfiú követett él ön
gyilkosságot, amely szerencsére 
és hála a gyors orvosi segítség
nek nem sikerüli. A kis fiú tetfét 
bánatában követte el, mert nagyon 
szereti a zenét és vágyott egy 
hangszer után, melyet szüld nem 
vették meg neki. A szülők ugya
nis nem ismerték még a világ 
egyik leghíresebb hangszergyárát 
a MEINEL és HEROLD céget, 
KLINGENTHAL 389/N. szárny 
Szászországban, ahol elsőrangú*' 
an kidolgozott hangszerek is meg-* 
lepő olcsó, mindenki számára 
elérhető árban , kaphatók. Mert 
hogyha tudták volna ezt dehogy 
is tagadták volna meg gyermekük 
kérését, Mint haljuk, ezen hang
szergyár díszes kivitelű képes 
magyar főárjegyzékét, amely óri
ási választékot nyajt mindenféle 
hangszerből, s amely a megelé
gedett vevők részéről beküldött 
több, -mint 20.000 elismerőlevél - 
bői egész kis gyűjteményre való 
magyarországi köszönőlevelet is 
tartalmaz  ̂— . teljesen ingyen  
küldi meg égjfcziesrü levelezőlap- 
kérésre* (A levelezőlap! Szászor- 
siágbá 16 filléres bélyeggel 
bérmentesRéndő.J

Elhájasodásaál/kfPszvény- 
nél és y'ctrtorbetegségeknéI 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. Kapha
tó gyógyszertárakban, drogériák
ban és funcrOxIeUkben,

Kondoros.
— Tanító választás. A kon- 

dorosi ág. hitv. ev. egyház egyik 
közszeretetben álló tagjától vesz 
búcsút, amikor őt illetve nejét is 
a nagybánhegyesi ág, hitv. ev. 
egyház egyhangúlag mindkettőjü
ket rendes tanítónak megválasz
totta, a kondorosi kartársai 
sajnálják az eltávozökat, kívánják 
hogy az uj állomás helyén ugyan 
azt az otthont és barátságot 
leljék fel, mint azt körükben 
élvezték.

— Csendőrlaktanya építés, 
A-község által erre-a célra adott 
telken a kora tavasszal az épít
kezés kezdetét veszi és egy szép 
monumentális épület fogja díszí
teni a községet

— NépmQvelődési előadás. 
Az ipartestületben Makrányi La-

i jós s. jegyző, a polgári olvasókör
ében Fabók Ferenc s. lelkész, az 
( általános népkörben Dr. Bőlim 
József ügyvéd és az Apponyi föl
dön Fenyves Dezső tartottak 

\ előadást. A helybeli szociáldemok- 
' ratápártban Dr. Dezső Antal tar
tott előadást Az előadás iránt 
minden körben nagy érdeklődés 
voll.

— Mozi előadás. .Elveszett 
Potyi* érdek feszitő látványos és 
mulatságos darabot mutatott be a 
.Remény mozgó.*

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyhází Nagy Lajos.

— Hősi szobrunk. A békés
szentandrási hősök szobra ércbe- 
öntve teljesen kész és a bpestí 
Andrássy-uti képző - művészeti, 
téli tárlaton január 31-ig lesz 
kiállítva. A szobor tervezője Berán 
Lajos szobrászművész. Ezt a mü
vét az Országos-Magyar-Hadi- 
muzeum-Egyesületének bíráló bi
zottsága a hadkegyeleti harmadik 
díjjal tüntette ki. A gyönyörű 
szobrot május 28-án, Pünkösd 
másnarján állítják fel községünk
ben. A helyi szoborbizottság a 
szobor talpazatán elhelyezendő 
felirat elkészítését' Marjay Géza 
ref. lelkészre bizta, akinek mély, 
poéta lelke bizonyára a legmeg
felelőbb hangját fogja megtalálni 
a hálás kegyeletnek,

— Községünk képviselő-tts- 
tfllete f. hó , 24-én rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen az 1928 
évi virilisek névsorát mutatta be 
az előadó. Ezen kívül a newyor- 
ki Kossuth szobor leleplezésére 
járásunk községei által küldendő 
képviselője részére 300 P.-t 
szavazott meg a testület A 
községi alkalmazottaknak a Mun
kás biztosítóba való beirálását 
tudomásul vették. Á Szarvason 
felállítandó Mentő-állomás költ
ségeinek fedezésére évi 190 P.-t 
szavazott meg a képviselő testü
let.

A katholikuskőr f. hó 22- 
en. tartotta tiszlujiló gyűlését. Az 
uj ttetvtaeMfcar a tagok részére

közvacsorát adott, melyen Péteri 
József főjegyző társelnök köszön
tötte az ujonan megválasztottakat 
A magyar-féltő, és a keresztény 
katholikus eszmétől áthatott be
szédben a legteljesebb bizalom
mal fordul Dr. Domanek Pál 
esperes plébános, kötelnökhözés 
kéri őt, mint erre leghivatottabbat, 
hogy vegye át a kör erkölcsi 
vezetését. Dr. Domanek Pál 
nagystílű válaszában kifejti a kör 
célját vallás—erkölcsi és 'nemze
ti alapon, hangsúlyozza hogy 
mindenkinek össze kell fognia a 
mai, erkölcsialapon nyugvó társa
dalom megmentésére az Istenta- 
gadókkal és felforgatókkal szem
ben. A köri életnek szerinte ebbe 
a gondolatba kell belemélyülnie, 
mert csak igy, menthetjük meg 
magunkat Önmagunk, hitünk és 
nemzetünk részére. A köri vezetőt 
szívből és lélekből éljenezte íneg 
a fellelkesült jelenlevők ünneplő 
sokasága.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági: végre

hajtó az 1881. évi LX. t. c. 
1Ö2. §-a értelmében ezen
nel közhírré teáii, hogy a 
szarvasi kir. járásbíróságnak 
2926. évi 4258/3 számú vég
zése következtében dr. Ló* 
vy Gyula szarvasi ügyvéd 
által képviselt Simkó Gyula 
javára 181 P. 48 f." s jár. 
erejéig 1927. évi október hó 
18-án foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján le- é- 
felülfoglalt és 9092 P. fir- 
lérre becsült következő plQ& 
díván, ruha szekrény, éjjeli 
szekrény, toalet tükör, ágy 
székek, kapta fák, asztal, 
falikép, fehérre festett bú
torok, és fonott székek, asz
tal, fürdőkád nyilvános ár
verésen eladatnak. /

Mely árverésnek a szarva
si kir. járásbíróság 1927-ik 
évi 4556 számú végzése 
folytán 181 P. 48 fillér tő
kekövetelés ennek 1926 évi 
október hó 26 napjától járó 
havi 1 és egyketted száza
lékos kamatai és eddig ösz- 
szesen 12 P. 68 fillérben 
biróilsg már megállapított 
költségek erejéig Rózsa Mik
sa 160 P. s jár. Szarvason 
alperes lakásán II. kér. 340 
jpz. alatt Szent István utcá
ban leendő megtartására 
1928. évi február hó 3*ik 
-napjának délelőtt 9 órája 
határidői)! kitüzetik és ah- 
hoa a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel 
hívatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108 §-ai 
értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség esetén becs-



áron alul is el fognak adatni.
Amennyiben aa elárvere

zendő ingósákokat mások is 
le- és felfllfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyer
tek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 
értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Szarvas, 1928. jan. 16 

MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bír. végrehajtó.

esi

Anyakönyvi hírek.

1928. jan. 18-tól 25-ig.

Házasságot az elmúlt hé
ten egyet sem kötöttek.

Születtek.

■ Zahorecz János fia Pál, 
Zahorec János fia Mihály, 
Jelen János leánya Anna, 
Janurik Mihály fia Mihály, 
Tusjak György'leánya Mária, 
Magyar Lajos fia György, 
Kovács András leánya Anna, 
Gyurik György leánya Annp, 
Gutyan Pál leánya Zsuzsanna, 
Petrovics György leánya Zsu
zsanna, Jantik István leánya 
Mária.

Meghaltak.

Bencsik Mártonná 56 éves, 
özv. Lentvorszki Jánosné 72 
éves, Sándor István 8 hó
napos, özv. Glembocki Dá- 
nielné 64 éves Ganyecz Já
nosné 40 éves, Földvári Já
nos 49 éves, Kondacs Mi
hály 62 éves, Súlyán György 
85 éves, özv. Szrnka Já
nosné 62 éves Huszárik Pál
74 éves, özv. Gombár Ist- 
vánné 79 éves,  Mucha 
György 69 éves.

Kihirdetett jegyesek.

Litauszki János és Melis 
Mária, Czudor András és 
Nyíri Etel, Bella Jánoá és 
Csjerni Anna, Sovány Mi
hály ésPleskó Mária, Juhos 
Pál és Jancsó Judit.

Teherautó 
fuvarválla la t 

Telefon 91. IV. 150.

Idegbajosok Igazi 
’V lgaSZt *» IA Ih f t« n » k

könyvemben, mely' a napok
ban jelent meg. E könyv ma
gában foglalja az idegbeteg
ségek okaira, keletkezéseire és 
gyógyítására vonatkozólag sok 
éven át gyújtott tapasztalato
kat. Az egészségnek ezen e- 
vangéliumát teljesen díjtalanul 
megküldöm mindenkinek, a- 
mennyiben az alanti címen er
re felkér. Ezer meg ezer kö
szönő irat nyújt tanúbizonysá
got arról a páratlan eredmény
ről, melyet a lelkiismeretes és 
ernyedeUen tudományos kuta
tás a szenvedő emberiség ja
vára elért. Aki az

Idegbajosok 
nagy tömegéhez

tartozik, akinek szórakozottság, 
tériszony, az emlékezőképes- 
ség gyengesége, ideges főfá
jás, álmatlanság, emésztési za
varok, túlérzékenység, szagga
tások, általános és részleges 
testi gyengeség és más szám
talan jelenség miatt panaszai 
vannak,
vlgasztnyujló ktfny> 

vec«kémet megho
zatni el ne mulassza!

Aki azt figyelmesen végigol
vassa, belőle azt a megnyug
tató meggyflzOdést fogja merí
teni, hogy van egy olyan egy
szerű ut, mely az egészséghez 
és életörömhöz vezet Ne ha
logassa a dolgot és még a mai 
napon írjon!

AUGIJST MERZKJB
BEnUN-WOMEnS DOBF

Bruchsaler str. 5. Abt. 74.

H ó  
és sárcipők

Javilása, sarkalása és 
lalpaiása ^  ^ órán be* 

f e l e l ő s s é g  ^ 4  ltu 
mellett szUlnek.

Vulkanizáló műhely

(Machán házban.)

Eladó özv. Csasztyan Györgyné

II. kér. 372. sz. háza

Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VLVhcl-ul 19.

ujszerkezettl cséplőgépei legjobbak,

JC'.

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettössom, 
önbeállö, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelQletelk rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb cséplési 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár- 
- mely traktorhoz alkalmaz

hatók.

Fordson- traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt vontat
olcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyös feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

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

Felhívás!
Nyersolaf traklorvevőlnk részére a tavaszi munkálatok 

megkezdése elölt gyárunkban Ismét lanlolyamol tartunk és 
pedig 4 turnusban:

j anuár 9-től 14-ig, január 23-tól 28-ig,február 6-tól ll-ig> február 20-tó! 25-ig
E tanfolyamokon résztvehet minden traktorvevőnk, vagy annak kiküldöttje a kezelés alapos elsajátítása végett.

Az oktatás ingyenes. A résztvevőknek csupán lakásról és ellátásról kell saját'költségén gondoskodnia, 
de rajta leszünk, hogy az illetők saját alkalmazóijainknál jutányos áron szálláshoz, ill. ellátáshoz jussanak. 
Jelentkezni lehet Mlklya Pálnál uj-templommal szemben̂  Szarvas.

Teljes tisztelettel:

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



Soproni Szőnyég 
és Texlilmüvek r.f.
ezelőtt Haász Fülöp és Fiai

egyedüli gyűri lerakata.

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

Breitner H. és Fia
c é g n é l .

I ERCO |

Ö n  e l e g á n s a n  6 1 i O z k O d l  k ,

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen az védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

A drága tojás
bizonyítja, 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 küldőnk- 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 Vili., Főherceg Sándor-ucca 4. 

Telefon J. 331—52.

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

Veres Cyörgy heníes
11. kér. 315.

8
Cupráék mellett.

Kőnig Mórné házánál egy uj 
mázsa eladó II. kér. 497. sz. 5

Kunstár Pál zöldpázsiti háza el
adó. 11 sz.

III. kér. Zrinyi-utca 389 számú 
ház eladó. Ugyanott gazdasági 
felszerelések is elddók. 4

III kér. 6 számú ház eladó. 5

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Rákóczl-ucca 178.

1 drb.
1 és fél tonnás teher Ford autó, 

1 drb. 
3 személyes luxus Ford autó 

kittinő állapotban eladó. 

ÉrteKezés ugyanott.

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

15 sz.

ESSEX
Super Six Sedan 
lég modernebb 

«» hengeies 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

6 sz.

— Bármely budapesti vagy 
vidéki lap részére hirdetéseket 
fel VMS lapunk szerkesztősége és 
kiadóhivatala III. kér. 119.

II. kér. Liska Györgyné örökö 
seinek 299 számú háza eladó.

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

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

Husíárik Pál VI. kül. kér. 521 
számú háza a volt Weiczner ma
lommal szemben kovácsmühely- 
lyel együtt eladó. Érdeklődni 
ugyanott. 4

Teherautó 
fuvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

özv. Holmik Jánosnénál egy 
üzlethelyiség kiadó II. kerület
300 sz._____________________ 5

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

Sürgősen eladó kedvező felté
telek melleit 1. kcr. 420 számú
ház. Vagy felerész.___________ 5

Eladó 20 mázsa bognárnak va
ló szilfa. Érdeklődni lehett VII.
kül kér. 511 szám.__________ 4

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

5-
Potoczki György kovács Grek 

sza téglagyárral szemben, egy 
jóravaló fiút tanulónak felvesz.

Tusjak János 1. kér. 436 szá
mú háza eladó. Érdeklődmi lehet
ugyanott.____________________4

Steinfeld Miksa II. kér. 160 
számú háza eladó. Érdeklődni
ugyanott. _______________ _6

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

I. k. 58 szám alatt 2 szoba 1
konyha és 1 speiz kiadó. Érdek
lődni ugyanott. __________ 6

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

111. kér. 83 számú ház eladó.

Egy utcai bútorozott szoba ki- 
adó 1. kér. 78. 6

II kér. 446 számú ház eladó 
Érdeklődni ugyanott._________ 6

II. kér. 215 számú ház eladói 
Szvák Mihály II. kér. 564 se.

fél portás háza eladó. Érdeklődni 
ugyanott.____________________6

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

— Kettő darabb jókarban lévő 
szobaajtó sürgősen eladó. Megte
kinthető III. kér. Zrinyi-utca 361 
87. alatt.

— Kettöszobás és egyszobás
lakás kiadó I. k. 28 sz. 5

Farkas Mihály II. kér. 389 sz. 
alalt egy kommenciós kovácsot 
keres külkerületbe. Kovács szer
számot is veszek megvételre. 
Érdeklődni ugyanott. &

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
. 35 N a g y  S á n d o r  könyvkereskedésébe« legolcsóbb napi irom kaphatók.



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

A u t ó  és Traktor 
javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

g épfavtíás.

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

rica szórók bármely ekére szerelhető !

VJdonsAg I 13 RakJáron!

Autogén 
heg g esztés!

Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Magosix 6 heoíeres, Magomobil,
luxusautomobilok,

1 és 172 tonnás MAGOSIXés autóbuszok

--- Délmagyarországl kizárólagos képviselete ---

T a u r i l  P n e u m a t i k  Rt. s z eged i  l e r a k a t á n á l
s

Szeged, Kossuth Lajos sugárut 5. szám.

Sürgönyeim: Paestauril.

Autóalkalrészraklár /

Telefon 3—80.

Cordatic pneumatik Tauril iömörabroncs.

Érettnyu-nANÁN Mindenféledéllgyil- 
gatlndlai mölcs, narancs, f Uge

datolya nagy választékban, valamint cu

korka és csokoládé különlegességek.

Kapható András Mátyás üzletében.

F j* 'f p c í t P Q  ^ an szerencŝ m értesíteni a n. é. közönséget, hogy lakásomat a II. kér. 319 házszám alól, az I. kér. 204 sz. 
1_*1 I v o l l v o «  a]á helyeztem át, (Farkas gyógyszertárral szemben), ahol 18 éve fennálló szobafestő és mázoló műhelyemet 
újonnan rendeztem be s ezáltal a legmagasabb igényeket is kitudom elégíteni. Készítek a munkaadó óhaja és ízlése szerint úgy 
szobafestő, mint mázoló munkálatokat

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

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

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

52 sz Tisztelettel I F u k s z  szobafestő és mázoló mester.

ff
CSELIK” cipőt viseljen

Elsőrendű, kézim unkái Elegáns! Tartós! Olcsó!

Kapbató kizárólag Deutsch Ármin divaláruházában

Békés^Szarvason. Csak a  talpon látható védjeggyel va l ©*dl!
v 52 sz,



8 S Z A R a A S I  k ö z l ö n y

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaíaruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű és elismerten 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 lakón  dobálfa k i pénzét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KUBIN 
MÓR d ivatáruházában  Beliczey-ut 8. (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a leUtiismereilen ulazoklól, ak ik  

afoemulatott mintáknak meg nem felelő síiány 

árul szállítanak. 52

503 „FIAT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő-nél

II. 87. Telefon 75 és79.
11 SZ. /

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

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

ahol is elvállalok minden villamos berendezést, vilamos csengő 
berendezést, uj kerékpár és varrógép raktáron, égők, tulipánok, 
zsinórok sjb. 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 (Piactér)

13
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A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

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

Tisztelettel

7 sz. Belopoiocky Mihály

V adászfegyverek,

&

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

Makó Gyula
fegyver és lőszerHereskedő u. kerület 104. szám. 52

Értesítés
Kitűnő szénsavdus szódavíz kapható az

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

Gyár és irödá: 11. kér. Beliczey-ut 14 sz. (Je 
szenszky-haz), ahol bármikor gyors, pontos és a leg
olcsóbb kiszolgálásban részesül a nagyérdemű közönség.

Tisztelettel:
10

Szarvasi Italmérők Szikvizgyára.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatai! özv. CwwÉna György é InOnmwqwnflájihan Szarvason.


