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III. kerület, Piac-tér 119. szám, hová mín- 
dennemü küldemény cimzendő.

Meddig tart 
a magyar böjt?

A magyar böjt ott kezdő
dött, amikor 1914 ben, Sara- 
jevóban eldördült a merénylő 
szerb diák fegyvere. Gyilkos 
golyók még úgy nem vágtak 
bele soha a nemzet testébe, 
mint az a néhány halált hozó 
löveg, mely boldogulásunkat 
robbantotta szét egy időre. 
vÉs hogy a baj ,ne járjon 

gyedül, jött a kommün — 
élborulás és mindeneknek 
ájdalmas töviskoszoruja a 
egyetlen Trianon.

A Páris közelében büsz
kélkedő pompás petit Tria
nonban, hol a királyi udvar 
léha hölgyei s majd később 
a tragikus végű királynő, 
Mária Antoniette farsangol
tak, 1920-ban az átkos bé
keszerződéssel megteremtet
ték számunkra h legkeserve
sebb böjtöt. Szörnyű vessző
futása lett nemzetünknek. 
Megtépve, megalázva dobtak 
oda bennünket a bizonytalan
ságnak, a nyomornak s ül
döztetéseknek. De a magyar 
keményül állta a sarat.

A nem ! nem ! soha 1 jel
szava titáni erőt öntött a ka
rokba és lelkekbe egyaránt. 
Kezdtünk talpraállani s kez
dünk ismét uj erőre kapni. 
A magyar böjt még tart 
ugyan s még sokat kell 
imádkoznunk és vezekelnünk, 
de a háttérben már kezd 
kibontakozni glóriás derűben 
a magyar feltámadás.

Lélekben, építő munkában 
összefogva, az. ellentéteket 
okos megértéssel és sok-sok 
felebaráti szeretettel elsimítva, 
fel fog jönni bizonyára ami 
napunk is. És a hosszú, 
szenvedésteli magyar böjt 
után jő a feloldozás, a meg
váltásami szerencsétlen, meg
gyötört népünk, nemzetünk 
számára. Rajtunk áll, hogy a 
jobb kor . hajnala mielőbb 
felderüljön! '

Március 15-ike megünneplése.
f(A Közlöny eredeti tudósítása )

■j A nagy nap emlékéhez méltó
an impozáns módon ünnepelte 

ilmeg Szarvas közönsége március 
-Idusát.

Délelőtt a hatóságok, testüle
tek, e g y e s ü l e t e k ,  és a 
tanuló ifjúság bevonásával ün
nepélyes istentiszteletek voltak a 
különböző felekezetek templo
maiban, majd d. e. 11 órakor 
az Árpád-szállÓ zsúfolásig meg
telt dísztermében a helyi Tanitó 
Egyesület tartotta meg az egész 
társadalom résztvételével évente 
szokásos * hazafias ünnepélyéi, 
melyen az ünnepi beszédet vitéz 
dr. Zerinváry Szilárd kir. járás- 
biró tartotta, ragyogó ékr̂ szó- 
lásával magával ragadva az Őt 
áhítattal hallgató hazafias publi
kumot. Délben 12 órakor a Hő
sök emlékszobrát koszoruzták 
meg derék leventéink a Kontra 
Károly által készített és adomá
nyozott gyönyörű bronz babér
koszorúval dr. Aszódy Imre Le
vente-egyesületi elnök vezetésé
vel, mig az ifjúsághoz vitéz Kiss 
Miklós huszárzázados tartott buz
dító beszédet.

Délután az állami elemi le
ányiskolában megtartott jól si
került ünnepély után a Luther 
tanitónőképző intézet és a fő
gimnázium ifjúsága által rende
zett magas nívójú emlékünnep 
zajlott le Szarvas egész közön
ségének élénk rsztvételével. 
Czigléczky Jánosnak, az ifjúság 
lelkes szónokának nagy sikeré
ben osztoznak a többi szerep
lők is: Hosztják Kató, Tóth Em
ma, Solti Lenke, Palkovics Ist
ván. Hovanyecz Zoltán és Tatai 
Sándor, valamint az ének és ze
nekarok tagjai.

lisie megtartották a szokásos 
kí'izvacrorákat a Polgári Kör, az 
Ipartesitilct helyiségében, továb
bá a Gyurik vendéglőben a Vi
tézi szék, az Árpád-szállóban 
pedig az Iparos Asszonyok ds 
Leányok Szövetsége az Iparos 
Ifjak Önképzőkörével egyesülve 
tartott hazafias jellegű közvacso
rával egybekötött estélyt. Társas 
vacsora volt még ezenkívül a 
Laurik, Pribelszky, Lampert.Gló- 
zik ćs Laukó-féle vendéglőben 
is nagyszámú résztvevő jelen
létével.

Képviselőnk 
nagy beszéde a parlamentben.

(A numerus ciaususról, a falu kultúrájáról a müutakról és a 
helytelen adózási rendszerről, a földhözjutottak tarthatatlan 

helyzetéről, a község jövedelmének fokozásáról.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A most folyó költségveté
si vitábán kedden délután 
Reischl Richard beszéde után 
felszólalt kerületünk képvi
selője, dr. Tóth Pál, min
denre kiterjedd, a • Ház ál
talános figyelmétől kisért, 
mélyen szántó és tartalmas 
beszédének rövid kivonatát 
alant közöljük: ,

Beszédében mindenekelőtt 
megemlékezett a numerus 
ciaususról, nem csodálkozik 
rajta, hogy sokan fájó seb
nek találták a nemzet tes
tén. Rámutatott azután arra,

nj^nnyire szükséges volna a 
város fejlesztett kultúrájának 
átvitele a falu éleiébe, is
merteti a *anyavilág sok 
ezernyi gondját, baját, süt-* 
getve a kövesutak mielőbbi 
általános kiépítését, azután 
megemlékezik a mostani 
adózási rendszer helytelen 
kinövéseiről és egyes kép
telen rendelkézéseirőli miután 
nyilvánvaló, hogy a közsé
gek mostani bevétele nem 
képes fedezni a mindinkább 
nagyobbodó' kiadásokat, ha
tározati javaslatban kéri, hogy 
az általános kereseti adón

kivül kiegészítő jövedelmi 
forrásokat, más adónemeket 
éngedjenek át a községek 
részére.

Beszéde további folyamán 
ecseteli a földhözjutottak si
ralmas helyzetét, lehetetle
nül magasnak tartja az O.F.B. 
által megállapított haszonbé
ri, vagy megváltási árakat, 
hangsúlyozza, hogy minden 
nyomoruságunknak s z ü l ő 
any j a  az átkos trianoni 
béke és egy nagy egyetértő 
összefogás érdekében a leg
szükségesebbnek tartja a falu 
és a város népének egy
máshoz való megértő viszo
nyát.

Hatalmas és többször he
lyesléssel kisért beszéde után 
képviselőnket számosán üd
vözölték.

Füstkarikák.
A környéken szerény és 

dolgos kezek már erősen 
dolgoznak az O.F.B. által 
kiosztott házhelyeken a szép 
kis hajlékok felépítésén és 
az ezzel kapcsolatos kerítés, 
kút stb munkálatokon. Az 
egyik portán kutásás közben 
a már meglehetősen mély 
gödör alján felbukkanó víz
be belepottyant egy fiatal 
he l ybe l i  polgártársunk. 
Életveszélyes helyzetének sú
lyosságát még növelte az a 
körülmény, hogy a laza föld 
miatt megközelíteni sem igen 
lehetett, mert félő volt, hogy 
a gödör széle a segítők alatt 
ráomlik és végleg eltemeti 
a szorult helyzetben lévő 
atyafit. Végre is úgy■ oldot
ták meg a dolgot, hogy a 
meregető vödör jó vastag 
kötelét bocsátották le után<i 
a mélységbe és hat ember 
alaposan' nekigyürkőzve hoz
záfogott a kötél másik végé
be kapaszkodó szerencsét
lenül járt honfitársuk kihú
zásához. A derék magyar
nak a feje már fel is tűnt 
a gödör szélén, amikor a



mentő-szomszédok l egna 
gyobb  megdöbbenésére ék
telen nevetésben tört ki a 
halálos veszedelemből még 
ki sem jutott svagre. „Hát 
kend mit röhög?" kérdik 
tőle, azt hivén, hogy a nagy 
bajban megháborodott sze
gény. „Azt nevetem — vi
gyorgott tovább a humoros 
magyar — hogyha én most 
elereszteném a kötelet és 
vissza ugranék 'a  kútba, 
kendtek mindnyájan bele
csücsülnének a sárba".

*
* *

András bátyánk boizal- 
masan össze-vissza vert és 
karmolt arccal állított be 
valamelyik este a rendes 
korcsmájába. „Hát kendnek 
mi a baja, hol verték meg 
igy?“ érdeklődnek a jó is
merősök. „Nem verekedtem 
én sehol, hanem én fejtem 
a riskát, oszt hogy fejés 
közben mindig ütögette a 
képemet a farkával, hát ezt 
meg akartam akadályozni, 
oszt rákötöttem egy fél tég
lát a farkára".

h í r e k .
N e  n é z z  

a  b á n a t  s z e m é b e ! . . .

Hogy a szivünk arany-kelyhén 
Nem csorran meg mindig 
Az örömnek gyöngzözö 
Édes nedűje; —
S hogy nélia-néha 
A fájdalom keserű borát is 
Fanyargatjuk iákényszeredve:
Ne nézz hosszan a bánatnak 
Könnyes szemébe I 
Tudod kedves, — attól féjek, 
Hogy pacsirta — ajkadon 
Elhal a dal s kacagás, —
S a bánat bús árnya 
Elsötéti verőfényes utadat. —

Igaz,... a mi életünk,
E kétszólamu dal,
A fájó örömnek is 
Megpenditi néha 
Mélabus zenéjét. —
De volna-e dalunkban 
Szerelmes, lágy halkság, —
S volna-e a forténak 
Égig-érő lángja,
Ha rajongó szemünk « , 
Fájó örömben
Soha meg nem nedvesülhetnék? —,

Azért,,.. csak ne néz?él 
Hosszan a bánatnak 
Könnyes szemébe! ,

f. Nagy Lajos

— Képviselőnk teljes be

szédét és az ág. ev. egyház 
uj presbytereinek teljes név
sorát —- helyszűke miatt — 
lapunk jövő számában kö
zöljük.

— Olvasóink figyelmébe t
K e I le m e s meglepetésként fog 
hatni olvasóinkra, hogy április 
1-én kezdődő negyedévben külön 
mellékletet is .adunk, amely Ger- 
stacker Frigyesnek, a 60-as évek 
nagy német regényírójának egy a 
vad Nyugatról írott páratlanul ér- 
dekíeszitő folytatásos regényén 
kívül állandóan rengeteg kis tré- 
fát, érdekes hazai és külföldi 
cikkeket fog tartalmazni.

— Képviselőnk a március 
15-iki ünnepségeken. Hogy a 
mi képviselőnk mennyire össze
forrott az ő választókerületével és 
hogy kerületének minden rendű 
és rangú polgáraival milyen meg
hitt jó viszonyt tart fent, misem 
bizonyítja jobban, minthogy a 
mostani márciusi ünnepségekre 
csaknem egy félszáz különféle 
meghívást kapott, úgyhogy szinte 
fizikai lehetetlenség volt vala
mennyin résztvennie. Napközben 
Szarvason és a környéken vett 
részt a különböző istentisztelete
ken és ünnepségeken, este va
csorára az öcscdi Népkör — 
ahová már hónapokkal ezelőtt 
eligérkézett — látta vendégül, 
majd ugyanott meglátogatta á 
Polgári Kaszinót és a Független
ségi Kört, mindenütt remek haza
fias beszéddel méltatva ' a napé 
jelentőségét Azután autón Szarvas
ra jött vissza, itt sorban meglá
togatta az Ipartestületet, a . (pol
gári Kört, a Vitézi rend bankett
jét, majd a többi helyeken, is. 
vele együtt lévő dr. Schauer Gá
bor járási főszolgabíróval együtt 
ellátogatott a Lampert, Laukó és 
Pribelszki-féle vendéglőkben, to
vábbá a „Szarvasi Takarékpéqz- 
tár“-nak az Árpádban megtartott 
társasvacsorájára, ahol mindenütt 
lelkesen ünnepelték a ritka szó
noki képességgel megáldott nep- 
szerü követet. Ezután résztvett az 
Iparos Asszonyok és Leányok 
tánccal egybekötött hazafias es
télyén, ahol a fáradhatatlan kép
viselő még meg is forgatta a ta
karos iparos menyecskéket és lá
nyokat. Vacsorázni természetesen 
csak egy helyen, az Öcsödi Nép- 
körben vacsorázott, utóvégi e azt 
még egy képviselőtől sem lehet 
kívánni, hogy 15—20 helyen vé
gig egye — a különben bármi
lyen ízletes — marha- és birka 
paprikásokat.

— József-napja. Régi jó ma
gyar szokáshoz híven Szarvason 
is sokan ünnepelték József nap
ján az ilyen nevű jóbarátokat, 
rokonokat és ismerősöket.- Meleg 
ünneplésben részesítették biveV 
Fetzer József pápai kamarás, eš*' 
peres-plebánost is, akit a Kálló-'r 
féle iskolának; zsúfolásig megteli 
tantermében beszéddel, szavala
tokkal köszöntötték és szeretelQk 
látható jeléül valósággal elárasz
tották virággal közszeretet és be
cslésben álló jóságos, meleg 
szivü lelkipásztorukat.

— Sándor, József, Benedek
— .mint a régi mondás tartja — 
zsákkal hozza a meleget. Most 
mintha egy kis hiba csúszott 
volna bele ebbe a jövendőmon
dásba, épen Benepek nap után
10 fok C. hideget mutatott a hő
mérő, valószínűleg ebben a há
ború utáni nyomorúságos időben 
a meleget is papirzsákban szállí
tották és a nagy utón a meleget 
elhagyták belőle valahol.

— Megrögzött ékszertolvajt 
fogtak el. A Laukó-féle vendég
lőben március 15-én megtartott 
társasvacsorán az egyik részt
vevő — Filó Mihály — észre
vette, hogy értékes aranygyűrűjét 

egy ott őgyelgő Károlyi Lajos nevű 
cigány ellopta. Filó több társával 
utánna eredt az időközben meg
szökött Károlyinak,-megfogták és 
bevitték a rendőrségre, ahol be
vallotta, .hogy a gyűrűt tényleg ő 
lopta el és azt elő is adta. Ekkor 
derült ki, hogy Károlyi már 3 
ízben volt ékszerlopás miatt a 

gyulai kir. törvényszék fogházá
nak vendége. Először Ő napot, 
másodízben 3 hónapot, harmad
szor 8 hónapi fogházbüntetést 
kapott, most újból beszállították 
a gyulai ügyészség fogházába, 
ahonnan a megrögzött tolvaj bi
zonyára nem fog olcsón meg
szabadulni.

• — Folytonosság. A Pénzinté
zeti Központ altal kinevezett fő- 
árusítóknál általános szokás, hogy 
az osztálysorsjátékban résztve
vőknek az eddig játszott -sorsje
gyeket a következő I. osztályra 
is felajánlják a folytonosság biz
tosítása végett. Az uj játékterv 
maradt a régi, a sorsjegyek arát 
sein. emelték, egész 20 pengő, 
fél 10 pengő, negyed 5 pengő, 
nyolcad 2’/2 pengő. Értesülésünk 

szerint a beküldött sorsjegyeket 
nagyon kevesen küldik vissza, 
mindenki tovább játszik, uj ref- 
lektánsúknak tehát ajánlatos meg
bízásaikat sürgőben elintézni. El
érhető legnagyobb nyeremény 
500 000 pengő. Minden második 
sorsjegy nyeri Húzás április 14-én 
kezdődik.

— A szarvasi rádlózók ré
me. Valami haszontalan és lelki- 
ismeretlen rádió-sintér kezdetle
ges, antennára visszacsatoló ko
misz masinájával hetek óta kí
nozza a füleit és tépi az idegeit 
a rádiózni szerelő közönségnek. 
Kérjük olvasóinkat, hogy lehető
leg nyomozzák ki ezt az - egyént 
és tegyenek róla jelentést a pos
tafőnökségen. Igaz ugyan, hogy 
nem sok az a 80 — 100 pengő 
büntetés, amit az illető kapna, de 
sajnos az ilyen alkalmakra aján
latos botbüntetés egyelőre fel 
van függesztve.

— A mezőberényi országos 
tavaszi vásárt március 30, 31 és 
április 1-én tartják meg.

— Helyreigazítás. Kútba ug
rott egy elmebajos asszony cimü 
múlt számunkban közölt hírünk 
téves értesülésen alapult. Fahó 
Mihályné ugyanis, mint velünk 
közük, vizmerités közben meg
szédült s igy esett be a kútba. 
Az ijedtség annyira megviselte a 
szerencsétlen fiatal asszony ide
geit, hogy hozzátartozói nagyobb 
bajtól tartva Gyutára szállították, 
honnan mint halljuk a közel na
pokban teljesen egészségesen már 
vissza is térhet.

— Kigyulladt szemétdomb.
Lustyik Mihály rendőr éberségé
nek köszönhető, hogy a Brachna- 
féle iskolában nagyobb tüzve- 
szedelem nem támadt. A rendőr 
20-án, kedden délben u. i. ész
revette, hogy nagy füst gomo
lyog elő az iskola udvarából, 
látta, hogy az udvaron lévő s<e- 
métdomb ég, gyorsán fellármáz
ta a szomszédokat, akiknek se
gítségével sikerült a már lángoló 
szemétdombot eloltani és a na
gyobb tüzveszedelmet megaka
dályozni.

— Missió a kath templom
ban. A szarvasi róm. kath. plébá
nia hivatal ezúton is értesíti híveit, 
hogy a húsvéti lelki kötelezettsé
gek elvégzésének megkönnyítésére, 
s az ünuephez méltó előkészület 
lehetővé léteiére ez évben is tar
tanak mis&iós előadásokat, mire 
sikerült megnyerni dr. Szabó 
Vendel, egyetemi tanárt, kinek 
neve már záloga a sikernek, s 
önzetlen vállalkozása megérdemli, 
hogy senki sem maradjon el elő
adásainak meghallgatásától. A 
missiós beszédek 29-én csütörtö
kön este. 6 órakor kezdődnek, s 
pénteken, szombaton, vasárnap 
és hétfőn folytatódnak Szintén 
este 6 órakor. Délelőtt szombaton 
vasárnap és hétfőn 9 órakor, lesz 
szt. beszéd. Ezen kívül férfiaknak 
külön minden este Vz 8 órakor.

— A háziasszony hatalma a 
vásárlásnál sokkal nagyobb len
ne, ha mindig elsőrangú árut 
követelne. Éppen élelmiszerek vá
sárlásánál nem volna szabad ezt 
egészségügyi szempontbői sem 
elmulasztania. Olyan gyártmá
nyok, amelyeknek elsőrendű minő
sége minden kétségen felül áll, 
mindenütt első helyet biztosítanak 
■maguknak. Ez áll a „Franck Henrik 
Fiai r. t , Budapest, Mosonszent- 
jános, Nagykanizsa  ̂cég gyártmá
nyaira i9, amelyről mai számunk
hoz két képes röpcédulát melléke
lünk. A „Valódi Franck gyártmá
nyokat a kávédarálóvar, mint 
elsőrendű napi fogyasztási cikke
ket minden tapasztalt bázissszony 
nagyrabecsüli.

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



Nincsen Jobb
hé.oépóíléh rrurié a.

^ l ó d i
ő hétoédsrálóoal; 
ugyszemeskéoéhoi., 
frűni g<xboricdzćuyćhoz..

Gtőnyei - eLfinjornkaOé* 
zamcrf é&hLactás* 
sága, használata 
pécbg Jrzbar-éJzos-- 
súgóé Jelené.

— Uj ügyvéd. Dr Oncsik 
Pál — városunk szülötte — 
Kondoroson ügyvédi irodát 
nyitott.

— Akaratlan utazás Kondo
rostól Szolnokig. T. Palkó
tizenegy éves kondorosi fiú 
föikapaszkodott egy lassan 
haladó autóra. Közben a 
soffőr gyorsított, a kis fiú 
nem mert leugrani és csak 
Szolnokon — ahol az autó 
megállóit — szedték le a 
félájult gyereket a gépkocsi 
hátuljáról. Az akaratlan autó
utas négynapi hányódás után 
került haza kétségbeesett 
szüleihez

— Jön a szarvasi mentö- 
automobil. Rakovszky Iván 
volt belügyminiszter elnök- 
I ésével az Országos Mentő 
Egyesület legutóbbi ülésén 
Urbanits Kálmán országgyű
lési képviselőt, ügyvezető 
igazgatót felhatalmazták a 
szarvast mentőállomás mie
lőbbi megszervezésére, ami
nek eredményeképen — ér
tesülésünk szerint — már a 
legközelebbi időben meg
kapjuk a mentő-automobilt 
és a. szükséges berendezési 
tárgyakat

— Vasárnap POLA NEGRI 

nagy filmje: Gyűlölet Földje.

— Helybeli gabona árak: 

Búza 32 00—32 00, árpa 27. 
50-28 50, zab 28 00—28 25. 
morzsolt uj tengeri 27'00—27. 

50 Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

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

— A Magyar Államvasut és 
hajózási társaságok 50%-os 
menetdij kedvezménye és egyéb 
hasznos tudnivalók. Mint minden 
alkalommal, úgy most is olvasó
ink érdekét akarjuk szolgálni, 
amikor ludatjuk, hogy a Tenyész
állat és Gépkiállításra Budapestre 
utazók 50% kedvezménnyel utaz
hatnak. Még inkább szolgáljuk 
azzal, hogy felhívjuk figyelmüket 
a világ szerte kitűnő hírnévnek 
örvendő Semler cég (Budapest 
IV. Bécsi utca 7 szám) 1850 óta 
fennáló szövetáruházra ahol erede
ti férfi és női gyapjúszövet külön
legességek óriási választékban 
állnak a vásárlóközönségek ren
delkezésére. A cég maradékosztá
lyán ugyan ezen szövetkülönleges* 
ségek minden méretű maradékai 
a nagy forgalom folytán kitűnő 
alkalmat nyújtanak a Semler 
minőségű szövetek rendkívüli 
occasiós áron való megszerzésére. 
A fővárosban kiszámított idővel 
rendelkező vidéki vásárlóközönség 
soronkivül a legfigyelmesebb 
kiszolgálásban részesül*

— Ha Budapestre utazik 
okvetlen nézze meg a „Papagáj" 
világvárosi szórakozóhelyet (VII. 
Erzsébet körút 33) hol 101/* órától. 
1-ig elsőrendű kabaré varieté és 
tánemüsor mulattatja a közönséget 
Oláh Gyárfás Mihály igazgató 
minden hónapban máé más att
rakciókat szerepeltet a közkedvelt 
színházban, hol kellemes, vidám 
hangulatban és polgári éttermi 
árak mellett tölti mindenki az 
estét.

— Számos női bajnál a ter
mészetes „Ferenc József" keserű 
víz használata végtelen nagy meg- 
könnyefcülést szerez, A nőorvos 
klinikák bizoii>itványai tanúsítják 
hogy a rendkívül enyhe hatású 
Ferenc József vizet különösen a 
szülészeti osztályon a legjo b 
sikerrel alkalmazzák, Kapható 
gyógyszertáriban drogériákban 
és fűszerüzletekben.

— Vasárnap POLA NEGRI 
nagy filmje: Gyűlölet Földje.

Nyllllér («»)

(E rovatban közlöttekért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség)*

Fényes győzelmet aratott a 
Kisgazdapárt a múlt hetekben le
zajlott presbiteri választáson. Fé
nyesen megcáfolja ezen körül
mény a Polgári párt azon beállí
tását, hogy a gazdák nagy tö
mege az ő zászlójuk alatt tömö
rült volna.

Nem szándékozom ebből poli
tikumot csinálni, de le kell szö
geznem azon tényt, hogy a kis 
gazda párt szellemének de
mokratikus alapokon való fekte
tése megbékített mindenkit ( s tár
sadalmi osztályokra való tekintet 
nélkül helyt ad mindenkinek so
raiban, aki nem ravaszsággal és 
a kijátszás gondolatával közzénk 
akar állani. A kisgazdatársadalom 
felocsúdott tétlenségéből s az ed
digieknél sokkal hatalmasabb te
vékenységet akar kifejteni minden 
téren. Bizalommal nézünk a jövő
be s reméljük, hogy még az a 
töredék is, amelyik főként sze
mélyes sérelmei folytán fordult 
el tőlünk, megismerve a köztünk 
uralkodó szellemet, a nagy és 
nemes cél elérhetése céljából 
visszatér sorainkba s vállvetve 
dolgozhatunk, nem csak a kis
gazdák, hanem az összes társa
dalmi osztályok boldogulásának 
az előmozdításán.

Hogy igy merek nyilatkozni, 
annak alapja apresbyteri válasz
tások statisztikája, amely a kö
vetkezőképen fest.

A kisgazdák összesége által 
jelöltek részére leadott 1100 sza
vazat, míg a polgári párt jelöltjei 
csak 240 szavazattal szerepelnek.

Nem hiú dicsekvéssel közlöm 
ezt. Célom csak az, hogy a kis
gazdatársaimat, valamint a többi 
társadalmi osztályok tagjait meg

győzzem arról, hogy a sorainkban 
mutatkozó bomlási folyamat meg
szűnt, sőt táborzunk, napról-napra 
gyarapodik s mindenkit szívesen 
lát, aki a nemes célokért, mind
nyájunk jogaiért és megbecsül- 
tetésünkért velünk akar harcolni.

Kresnyak Pál.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— Március 15-iki ünnepély.
Kondoros hazafias közönsége is 
kivette részét az ünneplésből. Az 
ünnepélyt megelőzőleg ünnepi 
istentiszteletek voltak, mindkét 
templom zsúfolásig megtelt kö
zönséggel, a hatóságok,- egyletek 
mind képviselve voltak. 11 óra
kor a sok százfőnyi közönség a 
községháza előtti térségen gyüle
kezett. A Himnusz eiéneklése 
után „Szellemek legendáját** sza
valta nagy hatással Jeszenszky 
Sándor ev. tanító, ugyancsak az 
ő betanításival növendékei ket- 
tősszólamu hazafias dalokkal 
szerepeltek a közönség tetszé
sére. Az Ünnepi beszédet Fabók 
Ferenc ev. segédlelkész tartotta. 
A közönség lelkesedve hallgatta 
mindvégig a tartalmas és gondo
latokban gazdag beszédet.

Kiss László, R. Szabó Imre 
levente segédoktatók és az isko
lások szép szavalatai is emelték 
az ünnepély fényét.

Keviczky László ev, lelkész 
záróbeszéde után a „Szózat** el- 
éneklésével a lélekemelő ünne
pély befejeződött.

— Kondoros története* Já
noska Gyula és Szánthó Frigyes 
a „Magyar vármegyék és városok 
fejlődése** munkatársai Kondoros 
történetének összeáílitása végett 
községünkben tartózkodnak. A 
nagy munkán a község vezetői 
dolgoznak,

— Eljegyzés. Prókay János 
csendőrőrmester és Hollner Ma
riska e hó 10-én tartották eljegy
zésüket.

igyál
Kathreiner-féle

KNE1PP
malátakávét

reggelire és uzsonnára. 
Igazán élvezetes ital és 

napról-napra növeli életked
vedet.

Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonoknak, jó 
barátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen drága 
édes anyam yégtisztességén megjelentek és fájdalmamat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják ez utón szivemből jövő, 
igaz {hálás köszönetemet.

Mihalik János és családja.



— Sándor és józsef-napja.
Jeszenszky Sándor és Dauda Sán
dor ev. lanitók ’— valamint Fe- 
ketené Jeszenszky Józsa, Frankó 
József és ifj. Szarka József sztí- 
kebb baráti körben ünnepelték 
meg névünnepélyüket. A régi jó 
szokás még Kondoroson fenntar- 

tatolt.

— Presbyterválasztás. A
közel jövőben ez is meg fog tör
ténni, hogy a lejárt mandátumok 
a régi, esetleg uj tagokkal betöl
tetnek.

— Remény mozgó. A „Re
mény mozgóban* f. hó 24-én 
és 25-én bemutatásra kerül Ben- 
Hur 12 felvonásban és Lewis 
Walace regénye. Hatalmas törté- 
nelmi mü, mely a kereszténység 
első századából« meríti témáját.

— Halálozás. Suhajda János 
gépész neje szül. Konyecsnyi 
Anna'múlt hóban hosszas szen
vedés után halt meg. Ehó 13-án 
nagy részvét mellett temették el 
János 14 évfs fiát, aki a békés
csabai áll. polg. fiú iskola IV-ik 
osztályának magántanulója volt.

A szarvasi kir. járásbíróság mint 
tkvi. hatóságtól.

1896/1927. tkVi. szám.

Árverési 
hirdetményi kivonat

Motor Rt. bcsabai bej. ezég 

végrehajtatőnak Bankó Pál és 

neje sz Kondacs Anna végre

hajtást szenvedő ellen indított 

végrehajtási ügyében a tkvi. ha

tóság a* árverést 236 P. 80. f. 

tőkekövetelés és járulékai behaj

tása végett a szarvasi kir. járás

bíróság területén levő Kondoros 

községben fekvő s a kondorosi

427 sz. betétben A I. 1 — 2 sor. 

538—539 hr. számok alatt fel

vett kert a belíelektn 163 R-öl 

és lakház ugyanott 137 flg-öl te

rületit ingatlanra 1500 P. Egy- 

ezerötszáz pengő kikiáltási árban 

elrendelte.

Az árverést . 1928. évi április 

hó 11 napjának délelőtt 10 órára 

Kondoros község házánál fogják 

megtartani

Az árverés alá kerülő ingat

lant a kikiáltási ár felénél ala

csonyabb áron alul nem 2dható 

el. Az árverezni szándékozók 

kötelesek bánatpénzül a kikiál

tási ár 10 százalékát készpénz

ben, vagy az 1881. évi IX. te. 

42 §-ában meghatározott árfo

lyammal számított óvadékképes 

értékpapirosban a kiküldöttnél 

letenni, vagy a bánatpénznek 

előleges bírói letétbe helyezésé

ről kiállítod letéti elismervényt 

a kiküldöttnek átadni és az ár

verési feltételeket aláírni., Az, aki 

az ingatlanért a kikiáltási árnál 

magasabb Ígéretet telt. ha töb

bet igérhi senki sem akar, köte

les nyomban a kikiáltási ár szá

zaléka szerint megállapított bá

natpénzt az* általa ígért és ugyan

annyi százalékáig kiegészíteni.

Szarvas, 1927 dec. hó 28.

Dr. Zerinváry sk. kir. járásbiró.

A kiadvány hiteléül.

Császár Ferenc 

főtiszt.
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Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szarvasi kir. járásbíró
ságnak 1927. évi 568/2 számú 
végzése következtében, dr. Le- 
opold Elemér bpesti Zoltán utca 
lősz. ügyvéd által képviselt Vul
kán gumijavitó r.-t. .javára Ma- 
ginyecz András és trsa szarvasi 
lakosok ellen 26 P. 63 f. s jár. 
erejéig 1928. évi február hó 23-án 
foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felül foglalt és 
3000 P. becsült következő ingó
ságok, u. m.: 6 üléses Fiát gyárt
mányú S. 21—490 sz. személy 
szállító autó nyilvános árverésen 
eládatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbiróság 1928-ik évi 9/98. 
számú végzése folytán 26 P. 63 
fillér tőkekövetelés ennek 1927. 
évi december hó 20 napjától 
járó 5 százalékos kamatai és ed
dig összesen 12 P. 22 fillérben 
biróilag már megállapított költ-' 
ségek erejéig és a csatlakozód
nak kimondott Első Gyulai Ke
reskedelmi r.-t. 120 p. tőke s
jár Szarvason III. kér. 178. sz. 
alatt a Frecska-féle garagéban 
leendő megtartására 1928. évi 
április hó 4-ik napjának dél
előtti 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 
és 108 §-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen ár
verés az 1881, évi LX. t.-c. 102. 
§-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Szarvas, 1928. márc. 16.

MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bir. végrehajtó

Árverési 
hirdetményi kivonat

özv. Nándori Györgyné végre
hajtatónak Paraszt Ferencz és neje 
végrehajtást szenvedők ellen in
dított végrehajtási ügyében'a tkvi. 
hatóság a végrehajtasi árverést 
tulajdonközösség megszüntetése 
végett a szarvasi kir. járásb'iró-

ság területén levő Bsztandrás 
községben fekvő s a bsztandrási 
1469 sz. betétben 899, 900 hrsz. 
felett ház a beltelekben 397. o. i. 
sz. alatt 155-ÖI udvar, 55-ÖI szől- 
lőre 1680 P. kikiáltási] árban el
rendelte.

Az árverés a fenti betétben C.
5 sors sorsz. alatt a 72/1922. 
Tkv. sz. végzéssel Özv. Nándori 

Istvánné Nagy Rozália javára be
kebelezett özvegyi haszonélvezeti 
jogot nem érinti.

Az árverést 1928. évi julius 
hó 9 napján délelőtt 9 órakor 
Bsztandrás község házánál fog
ják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan 
kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron nem adható el.

Az árverezni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási

Árverési hirdetmény
1819/1927. tkvi. sz. Sajószent- 

péteri Takarékpénztár és csatla
kozott társai végrehajtatóknak 
Szokol János kondorosi lakos 
végrehajtást szenvedők ellen in
dított végrehajtási ügyében a tkvi. 
hatóság a végrehajtási árverést 
960 pengő tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a ‘szarvasi 
kir. járásbíróság területén levő, 
Kondoros községben fekvő s a 
kondorosi 310. számú betétben, 
A, I. 1. sorszám, 86. hrszámu 
ház, 42. ö. i. sz. udvarral, 173. 
négyszögöt a beltelekben; A. 1. 2. 
sorszám, 87. hrszám, 126. négy
szögöl kert a beltelekben és A.
I. 3. sorszám, 97. hrszám, 248. 
négyszögöl kert a beltelekben, 
ingatlanból Szokol Jánost (nős, 
Rágyanszki Judittal) B. 3. alatt 
illető jutalékra, 2000 pengő ki
kiáltási 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 árvcrelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár
10 százalékát készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t.-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapiros- 
ban a kiküldöttnél letenni, vagy 
a bánatpénznek előleges bitói 
letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881. LX t.-c. 147., 150., 
170. §§ 1908: XL. t.-c. 21. §.

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet tett, 
ha többét ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. § ) 
Szarvas, 1928. évi január hó 20 
napján. A szarvasi kir. járásbíró
ság, mint telekkönyvi hatóság.

ár 10 százalékát készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában. 
meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapiros
ban a kiküldöttnél letenni, hogy 
a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket, 
aláírni (1881. LX. t.-c. 14. f.
150, 170. §§.1908. sz. t.-c. 21 §)•

Az aki az ingatlanéit a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet- 
tett, ha többet ígérni senki sem, 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa ígért: 
és ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni (1908. XLI. 21 §.)

Szarvas, 1928. febr. hó 27.
Dr. Zerinváry sk. kir. járásbiró;̂  

A kiadvány hiteléül
Császár Ferenc főtiszt..

Árverési hirdetmény
7778/1927. szám. Schützenbcr- 

ger Alajos kondorosi lakos vég- 
rehajtatónak Szokol Jánosné szül. 
Rágyanszki Judit végrehajtást: 
szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a tkvi. hatóság a 
végrehajtási árverést 125 mm. 
búza 'tőkekövetelés és járulékai-, 
behajtása végett a szarvasi kir. 
járásbiróság területén levő, Kon
doros községben fekvő s a kon
dorosi 310. számú telekkönyvi, 
betétben, A. 1- 1—3. sorszám,. 
86—87. és 97. hrszámok alatt 
felvett, Szokol Jánosné szül. Rá
gyanszki Judit tulajdonául beke
belezve levő ház, udvar és kert
ből álló féle ingatlanhányadra el
rendeli, 1500 pengő kikiáltási- 
árban.

Az árverést 1928. április hó 7. 
napján délelőtt 10 órakor Kon
doros község elöljáróságnál fog
ják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatla
nok a kikiáltási ár kétharmadánál, 
alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 százalékát készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. 
§-ábán meghatározott árfolyam
mal számított óvadékképes érték- 
pipirosban a kiküldöttnél letenni' 
vagy a bánatpénznek előleges 
birói letétbehelyezéséről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket 
aláírni. (1181. LX. t.-c. 147.,
150 , 170. §-ai; 1908. XL. t.-c., 

21. §•).
Az, aki áz ingatlanéit a kikiál

tási ámál magasabb Ígéretet tett, 
ha többet Ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) 
Szarvas, 1928. évi'január hó 20. 
napján A szarvasi kir. járásbíró
ság, mint telekkönyvi hatóság.



Árban,

minőségben

Komlóvszky

fttszerlizlete

vezeí.
Ugyanott egy ügyes flu 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 
tánfolyamot 

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. Félsziget-u. 450.

Eladó vagy kiadó három hold 
legelöterület a Hegyesi első ki
osztásban. Érdeklődni lehet Po-
dani Sámuel l kér. 17.______ 13

III. kér 221.. szám alatt teljes 
lakás kiadó április 1-ére. Érdek
lődni lehett 111. kér. 28. szám
alatt________ _̂_____________13

1. kér. 299 számú ház feleré
sze vapv 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 
fuvarvállalal. 

Telefon 91. IV. ISo.

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
szőlőkezOlő kertész.

Meghívó.
A Wagner Testvérek Részvénytársaság 1928. évl’.rnárcius 

hó 30-án délután 3 órakor a „Gazdakör* helyiségében t̂árt|íjdó 

IV. év1 rendes közgyűlésére,
melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak, ‘‘s
T á r g y s o r o z a t :
!•) Jegyzőkönyvvezető kirendelése és két részvényes ki

küldése a jegyzőkönyv hitelesítésére.
2.) Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése' a lefolyt 

Uzletévről. A zárszámadások, mérleg és eredményszámla bemutatása, 
a nyereség megállapítása, annak hová fordításáról határozat hozatal.

3.) Az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a fel
mentvény megadása.

4.} Az alaptőke felemeléséről határozat hozatal.
5.) Alaptőke emelés esetén az alapszabályoknak megfelelő 

módosítása.
6.) Alapszabályszerü időben benyújtott írásbeli indítványok

tárgyalása.
A múlt évi mérleg és zárszámadás a részvénytársaság 

irodájában a hivatalos órák alatt megtejcinthető.
Az alapszabályok 17. §-a szerint: „A közgyűlésen csak 

olyan részvényes gyakorolhatja szavazati jogát, kinek a részvénye a 
közgyűlés megtartása előtt legalább 30 nappal nevére átíratott és 
ezen részvényt szelvényeivel együtt, vagy az erről szóló köz- vagy 
hitelintézeti letéti igazolványt, a meghatalmazott pedig ezen kívül 
meghatalmazását is a közgyűlést megelőző napig a részvénytársaság 
pénztáránál bemutatta vagy letette.*

'Amennyiben a fenti napon a részvényesek határozatképes 
számban nem jelennének meg, úgy a közgyűlést ugyancsak a fenti 
helyen 1928. évi április hó 6-án délután 3 órakor fogjuk megtar
tani, amikor is a tárgysorozatban felvett fenti ügyekben, a megjelenő 
részvényesek számára való tekintet nélkül határozunk.

Kelt Szarvason, 1928. március hó 20-án.
Igazgatóság.

— .Gőzfürdő szombat, 
vasárnap és hétfőn. Kádfürdő 
mindennap. A kádas szobák reg
gel 5 óidtól este 9-ig állandóan 
fűtve varnak.

Kiadó üzlethelyiség. A szarvasi 
Luther árvaházban ejjy üzlethelyi
ség f. é. április 1-től kiadó. Fel- 
világosilást ad a gondnoki hiva
tal. '

Soproni 

Szőnyeg 

és Texíll- 

müvek r.i.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

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

15 sz.

T e h e r a u t ó  
fuvarvóllalat 

Telefon 91. IV. 150-

GYUJTSE
A FEKETE

BORÍTÓ szalagokat .

JUTALOM KIOSZTÁS

Július 15.



Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI. Váci-ut 19.

ufszerkezelli cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettössoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelületeik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb cséplési e- 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz alkalmaz-

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 VIII. Rákóczi-ut 19,

|ERCO |

Ön e le  gá n s a n ö l i ö z k S d l  k,

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen az védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

Értesítés. Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
közönséget hogy t a v a s z i  n y á r i  

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

ÍSr" h"*y 4  h a v i részlete 
re S ” olcsó árban ,
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- p e n g ő t ő l  följebb ké
zé m mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

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

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

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

Földbirtokokra (5 holdtól 
holdanként 700 — pengőig) becs
lés nélkül, 35 évi amortizációra, 
7. V-2 % kamatalapon, az ország 
legnagyobb pénzintézetétől 5 nap 
alatt gyorsfolyósltás! 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  folyositunk. 
„New York”-Hiteliroda Buda
pest, VI. Podmaniczky-ucca 29.

(Válaszbélyeg beküldendő.)

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

Kepenyts Györgynek 157 sz.
haza és mangolban 400 B-öl
gyümölcsöse eladó. 12

IV. k. 516 számú ház eladó.
14

III. k. 157 számú ház eladó
Érdeklődni ugyanott 16

111. k. 404 sz. ház és maczózug- 
ban 375 Q-öI gyümölcsös eladó. 
  12

Egy uccai szoba, konyha és 
spejz május 1-ére kiadó. II. kér. 
19 sz. alatt._________________12

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

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

Kiadó lakas IV. kér. 234 bz. 
Kossuth Lajos utca. Érdeklődni 
ugyanott lehet.

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

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

Kiadu 2 szoba, 1 konyha, 1 
kamra 633 @8*öl kerttel vagy 
örökáron eladó. Érdeklődni le
het 1 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

tíutorozot szoba április 1-re 
kiadó III. kér. 337,

K ákán  Ktpenyes György
nek 6  járása kiadó 13

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

Egv jókarban lévő eke, kocsi 
és tftbféle gazdasági felszerelései 
jutányos áron eladók. Érdeklődni 
lehelt II k. 164 sz. 17

Bognárnak való száraz kőris 
fa és kemencéhez szükséges kor
pád III. k. 417 szám alatt elac’ók

12

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

Csabacsüdön a Petényi-féle 
tanyán ákácoszlopok és egy 16 
öles hosszú épület van eladó. (?

III. k. 115 sz. a Baginyi-féle 
házban 2 szoba kiadó._________

özv. Harmati Jánosné piactéri 
háza eladó. Érdeklődők Liszka 
Gyula állomás főnőkhöz fordul- 
janak.________________________

Egy vagy két szobás lakás 
kiadó I, kér. Gyóni Géza-uta208 
sz. alat. ,15

II. kér. 525 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott. 15-

III. kül kerület Ezüst szöllő
521 számú ház eladó értekezni- 
lehet ugyanott. 16

Marsall Sándor fogtechnikus 
egy jóravaló ügyes fiút tanulónak 
felvesz. 15

I. kér. 28 számú ház örklakással 
eladó. Érdeklődni lehet ugyanott..

15

II. kér. Juhász-utca 175 sz. 
alatt eladó két asztal egv jó női> 
varrógép, sátor és sánfa. Daruvá
ri Jánosnál. 12

1. k. Nagybetlehem utca 440 sz.. 
ház eladó. 15

Babinszki Jánosné tulajdonát 
képző 6 hold tanyával eladó. 
Érdeklődni VII. k. k. 217 szám 
Bakula-sor. 18

Eladó a Belopotoczky István 
féle ház IV. k 218. jelentkezni VII. 
kül-kerület 54 sz. 12.

IPfNETEFÍ

1 doboz ára 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban és. 

drogériákban.

Teherautó 
fuvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

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

„Báró Huszár“-féie

póhalmi (Gyoma mellett) nagy
birtok parcellázása megkezdő
dött. Első osztályú szántók, 
legelők, kisebb és nagyobb 
parcellákban kaphatók. Rész
letes felvilágosítást nyújt: Dr. 
Faerber Viktor ügyvéd, Bé
késcsaba, Andrássy ut 31.

Thonet-félé hajlított székek többféle kivitelben
22 N a g y  S á n d o r legolcsóbb nap'. ároH 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.

Mezőgazdasági 
g épjavííás.

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

ríca szórók bármely ekére szerelhető 1

. Újdonság I 

* .....................

13 Raktáron!

Autogén 
l ^ e g g ^ s z l é s !

Vas—aczél — réz— bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Tavaszi vásár! Méltányos á ra k !

NŐI DlVATCIPŐK
a  legfinom abb Ízlést Is kielégítő kivi- 
telben és nagy választékban kaphatók .

KOMLŐSI JÁNOS
CIPŐ ÜZLETÉBEN

Szarvason.

Magyar kéz rem ekel!

(Simon ház).

Szép és tartós m unk ák !

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6 hengei es 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 

mindenkor véd az idöjátás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:

Szemző Pál, Szarvas.

Telefon : 8.

19 SZ

* ' . .... - ■
J ; •---------------------------- 1 1 -  ̂ .^Jl -

X Q S ON C1 egyszerű kombinált és traktoros VET Ő(IÉP E K.

a „Falu” Szövetség kisgép akciója alapján

három évi kamatmentes fizetés mellett
l&CtpliaUfrlf a  Lábassy'féle M ezőgazdasági Ipar és Gépgyár Rt.-nál

TÖRÖKSZENTMIKLÓSON.

„Accumulálor”
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
rádió kereskedő, Szarvas.

MiniÉMin

Ne mulassza el sen-
1^ 1 mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 

mielőtt a hatósági mértékhitelesí- 
tésmk veti őket alá. Ezáltal sok feles-

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

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS ÉS MÉRLECPONTOSITÓ

I. Csáky Albin-ulca 7S. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be.

„CSELIK” cipőt viseljen
dsőrendU kézimunka Elegáns! Tartós! Olcsó!

Î apbaló klzárölag Dteutsch Ármin dlvaláruházában 

Békés-Sntfvcím . C*ak a  talpon látható védjeggyel va lód i 1
J6 SZ|



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dlvaíáruhá^ábah
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 ablakon dobalja k i pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR d lva láruház ában  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindént sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen titkoktól, akik 

a bemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak.

503 „F1AT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő «
II. 87. Telefon 75 és79.

11 sz.
EliMIMl

Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsűit 
közönséget, hogy a Piactéren a B u li- h á zb a n

villám felszerelési üzletet n y it o t t a m

ahol is elvállalok minden villamos berendezést, viiamos 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 (Piactér)

3̂

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopoíoczky János faszerüzletében és Makó 
G y u lá D L c f k l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

7 sz. Belopotocky Mihály

V a d á s z f e g y v e r e k ,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javitosát etválíalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
baruiiását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz- 
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 11* kerület 104. szám. 52

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.

ÉrleKezés ugyanott.

Nyomatott özv. Csasztvan Györgyné könyvnyomdájában Szarvason.


