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A mi felvágott ereinkből 
folyton szivárog a vér**___

A nyomorgó magyar életről, a kUzség és a lanyavllág nagy sérelmeiről, 
a rettenetes adólerhekrtfl és a kamaluzsoráról beszélt képviselőnk az

országházban.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Dr. Tóth Pál képviselő 
közel egy órás parlamenti 
beszédéből a képviselőház 
márc. 20-iki naplója nyomán 
^  következőkben számolunk 
be.

Bevezetőül a háború utáni 
magyar élet keserveit pana
szolta fel és az élet és élet 
közti különbségeket, kiindulva 
abból a megállapításból, hogy 
az élet az egyiknek szaka
datlan élvezetek láncolata, a 
másoknak nehéz, gondterhes 
munka sora. A sociálpolitika 
feladatairól szólva, igy foly
tatta :

„Ha az általános vonatko
zású dolgokat a mi speciális 
magyar viszonyainkra alkal
mazzuk, akkor nehéz szívvel 
kell megállapítanunk, hogy 
felnégyelt és kirabolt orszá
gunkban nehéz munka vára 
sociálpolitikára. Különlege
sek a mi viszonyaink és most 
még betegek is vagyunk, 
nagyon betegek.

Beteg a lelkünk, szivünket 
összezúzták a sorozatos sze
rencsétlenségek és igazság- 
érzetünket halálra sebezte 
Trianon nagy igazságtalan
sága. Látásunk fátyolos az 
el nem sirt könnyek árjától, 
hallásunkat' zavarossá teszi 
elszakított testvéreinknek jajja 
és siráma, a mi felvágott 
ereinkből folyton szivárog a 
vér. . .

Igazat kell adnunk Jánossy 
Gábor t. képviselőtársunk 
sokszor megismételt közbe
kiáltásának, hogy minden 
nyomoruságunknak Trianon 
az oka“.

A beteg társadalmi élet 
ecsetelése után áttér képvi
selőnk az alföldi falvak és 
tanyák sérelmeinek ismerte
tésére s- igy beszél:

„A bécsi uralomba soha 
belenyugodni nem tudó, a

függetlenségi Kossuth eszmé
ket azonban mohon magába 
togadó alföldi magyar ottho
nának szebbé, jobbá, von
zóbbá, melegebbé tételével a 
magyar közös ügyes politika 
édes keveset törődött.

A határszéli városokat lát
ták el akkor mindenféle földi 
jóval, utakkal, vasutakkal, 
iskolákkal, középületekkel, 
ahol ma nem a magyar az ur.

Elvesztek a végek, ahol 
dalosajku acéloskaru magyar 
vitézek állták az ezereszten
dős vártát, a magyar Alföld 
horizontja katasztrófáiisan le
szűkült, a tiszántúli róna 
délibábja bántón törik meg 
a román határ frissen má
zolt cölöpjein é3 szomorú 
valósággá realizálódik a ma
gyar tanyákon is a strugge 
fór life, harc a mindennapi 
kenyérért*.

Nem szabad a magyar 
falut magára hagyni. A sok 
adóból, amit az állam be
szed, engedjen át a közsé
geknek is. Az átengedett 
kereseti adó az alföld*, köz
ségekben nem jöhet számí
tásba, mert az kevés a köz
ségek szükségleteinek fede
zésére.

Az Alföld tanyavilága ma 
már ezer és ezer egziszten
ciának otthona. Sajnos, hogy 
ez az otthon nélkülözi az 
emberi kulturáltság legele
mibb követelményeit is.

A tanyai otthont közelebb 
kell hozni a városhoz.

Első feladatunk, hogy az 
Alföldet köves utakkal lássuk 
el, mert a tanyák népe az 
év legnagyobb részében ki 
sem tud mozdulni a járha
tatlan, sáros ut miatt egész
ségtelen otthonából.

„Építsünk utakat az Al
földön, mert minden köves 
ut, amely az eddig hozzá
férhetetlen Alföld fekete termő

humuszán, vagy vadvizes 
szikesein halaü keresztül, 
közelebb hozza a nemzet 
szivéhez a magyar rögnek 
sok ezer dolgos munkását".

Ezután hosszasan beszél 
a képviselőnk a tanyai ké
mények kötelező sepréséről, 
kérve az épen jelenlevő ke
reskedelmi minisztert, hogy 
a tanyai népet méltatlanul 
sújtó rendeletét módosítsa 
és legyen különbséget a ta
nyai négyszegletes nyitott 
kémény és a városi cilinde- 
res kémény között.

Szól ezután a földhöz 
juttatott szegény nép sérel
meiről.

Felolvassa Tóth Sándor, 
Jordán Lajos, Révész László 
és Kiss Sámuel öcsödi la
kosok jegyzőkönyvi panaszát, 
melyben előadják, hogy a 
juttatott 1 — 2 hold földjük 
alig hoz valami jövedelmet, 
vagy épen rá is fizetnek

Kifogásolja az OFB. eljá
rás hihetetlen lassúságát.

Majd áttér az adó bírálá
sára.

„ Egész adózási rendsze
rünk kétségtelenül tele van 
hibákkal. Ideje volna véget 
vetni azoknak a tragikomi 
kus jeleneteknek, emikor a 
község főuccáján egy nagy 
stráfkocsin 5 ember kísér be 
egy pár lefoglalt uj csizmát: 
a végrehajtó, a becsüs, a 
rendőr, a kocsis és egy 
napszamos".

Adózási rendszerünk csep
pet sem szimpatikus.

A forgalmi adó pedig 
egyenesen gyűlöletes, azzá 
teszi az ellenőrzésnek állan
dósult ellenszenves módja.

A forgalmi adó ahány gyű
lésen csak szóba kerül, va
lóságos forrongást idéz elő, 
itt a legfőbb idő, hogy ezen 
változtassanak.
3  Az adó zaklatásoknak meg

kell szűnni.
Ezután a kamat lehetetlen 

magas voltát teszi szóvá. .
„Az az adósság, amely 

után 12—J8 százalékos-ka
matot 'keTl fizetni, előbb- 
üfóbb megfojtja az adóst. Az 
ország népe elvárja a kor* 
mánytól, hogy az igen tisz
telt miniszterelnök urdebre- 
ceni bejelentése szerint cél
ravezető eszközökkel oda fog 
hatni, hogy a .kamatúzsora 
végre eltünjöngaz3asági eíe- 
tünfbőt*T "
*~"E1 ismeréssel szól a föld
művelésügyi miniszter szik- 
javitási akciójáról, majd vé
gezetül következőket mondja:

„Egyformán rá van utalva 
mindenki — kisgazda, kis
iparos, kiskereskedő és mun
kás — hogy az államháztar
tás keretein belül segítségére 
siessünk.

Nem szabad elfelejteni, 
hogy magyar és magyar ál
lampolgár között nincs kü
lönbség, sem foglalkozási ág, 
sem felekezet szerint és ha 
mégis van, akkor ez szerin
tem forradalmi állapot.

Sohasem volt nagyobb szüksége 
a magyarnak a társadalmi együtt
érzés és testvériség ellentéteket 
kiküszöbölő nagy munkájára, hogy 
hazája szereidében egységes ér
zésben forrjon össze a nemzet 
minden egyes tagja, mert a nem
zeti megpróbáltatásoknak súlyo
sabb és végzetesebb idejét éljük 
a Mohács utáni Magyarországnál.

És a fekete éjszakában sehol 
semmi fény, amely a fejlődő, ha
ladó nagy nemzetek országutján 
a mi útvonalunkat is bevilágítaná.

A szomorú jelen és a kilátás
talan közeljövő nehéz feladatok 
és nagy elhivatások elé állítja a 
magyar törvényhozást. Reánk há
rul az a törlénelnii feladat, hogy 
a rombadölt ezeréves oltáron 
élesszük a honszerelemnek örök 
tüzét, amelynek világító fénye mu
tatja nekünk az eljövendő nagy 
cselekvésnek útjait, sugárzó melege 
pedig a testvériségnek szent érzé
sét hevíti mindnyájunk szivében.

Ha ezt cselekesszük, akkor a 
nemzet legfőbb célja, a történelmi 
határok felé vezetjüknemzetünket".



Három és fél évi fegyházra ítélte 
a Tábla a vérengző szentandrási

fuvarost.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

1927. január 2i-én véres 
szenzációja volt Békésszent- 
andrásnak. Csik György 31 
éves fuvaros össze-vissza 
szurkálta különváltan élő fe
leségét, sőt eanek édesanyján 
Is súlyos sérüléseket ejtett.

A házaspár az eset előtt 
pár évig a legboldogabb 
házaséletet élte, amikor a férj 
mind gyakrabban kezdett ki- 
maradozni. Ezzel egyfltt járt 
az is, hogy feleségével dur
ván bánt. A megkínzott asz- 
szony végre megunta ezt a 
pokolbeli életet és hazaköl
tözött szflleihez. Az elköltö
zést brutális jelenetek előzték 
meg és igy a megsanyarga
tott Csik Györgyné alighogy 
hazaért, ágynak dőlt. Egy 
hét letelte után Csik György 
elhatározta, hogy visszahívja 
feleségét. Felkereste tehát az 
asszonyt, aki már lábbadozó 
beteg volt és mintegy 2 órán 
keresztül békéltette. Felesége, 
mivel akkor is észrevette, 
hogy férje nem józan, kije
lentette, hogy csak abban az 
esetben megy vissza, ha 
megígéri, hogy felhagy az 
ivással és nem lesz többé 
goromba hozzá. Csik György 
mindent megígért, majd tá
vozáskor megkérte feleségét, 
hogy kisérje ki. A mit sem 
sejtő asszony követte is fér

jét, aki az udvaron egyszer 
csak váratlanul előkapott 
egy nagy konyhakést és ahol 
csak érte, ott szúrta össze 
feleségét

A megtámadott assaony 
sikoltozására édesanyja is 
kifutott az udvarra és az 
öregasszonyt sziatén megse
besítette a megvadult em
ber.

A gyulai kir. ügyészség 
házastárson elkövetett szán* 
dékos emberölés bűntettének 
kísérlete és 6ulyos testisér
tés cimén emelt vádat a ga
rázda fuvaros ellen, akit a 
kir. törvényszék 3 és fél évi 
fegyházra ítélt.

A szegedi Ítélőtábla ta
nácsa Kovács Rókus kir. kú
riai biró elnöklete alatt a 
múlt héten tárgyalta ezt az 
ügyet és a gyulai kir. tör
vényszéknek Csik Györgyre 
kirótt 3 és fél évi fegyház 
büntetését helybenhagyta. Az 
Ítélet ellen a vádlott feleb- 
bezést jelentett be a Kúri
ához. Az ítélet jogerőre való 
emelkedését nagy érdeklő
déssel várják Békésszentan- 
dráson, ahol a szereplők ki
terjedt rokonságára való te
kintettel annak idejen a vé
res eset érhető izgalmat kel
tett.

Szarvasnak történelmi neve van a 
talajjavítás terén.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A moziíátogató közönség 
országszerte szemlélhette azt 
a tanulságos filmet, mely a 
szarvasi Tessedik-féle közép
fokú gazdasági tanintézet 
ünnepélyes felavatásáról lett 
felvéve.'Örömmel tölthet el 
bennünket az a tudat, hogy 
ez a sokrahivatott intézet az 
ó szaktudás és széles látó* 
kör tekintetében nagy. kon
cepciójú igazgatója vezetése 
mellett a modem gazdálko
dás országos hirO útmutatója 
és irányítója lesz rövidesen, 
legalább is joggal lehet kö
vetkeztetni erre arról a szé
les mederben megindult, sok
oldalú munkásságról, mely 
mind szélesebb körzetben 
kezdi éreztetni áldásos hatá
sát. De jólesé büszkeséggel 
tölthet el bennünket viszont 
ama körülmény, hogy a szi
kes talajok javításának óriási

jelentőségű problémája meg
oldásánál ami gazdáinknak 
volt irányitó szerepök. Nem
rég ismertette egy lap a 
szarvasi szikes talajjavitáei 
e r edményes  kísérleteket, 
melyek már 1880. óta foly
nak. A statisztika szerint 
Szarvason a Kresnyak féle 
„digózás*-sal (sárga földdel 
való feljavítás) 4500 katasz- 
trális holdat alakítottak át 
kitűnő termőtalajjá.

És amikor • 1924-ben az 
Állandó Központi Talajjavító 
Bizottság Szarvason járt, csu
pán okmányok utján tudott 
meggyőződni arról, hogy mi
lyen nagykiterjedésü szikes 
területek voltak Szarvason. 
A búza nagyszerűen fizet a 
megjavitott szikes talajon, 
úgy hogy a hozam 80—82 
kilogrammos Haz ánkban  
1 300 000 katasztrális hold 
szikes terület van s ebből a

Tisza vidékére 800.000 kát. 
hold esik. A mészszegény 
szikes talajokat a Trieszt-féle 
meszezéssel lehet megjavítani 
s e í az eljárás egyszersmin- 
denkorra rendbehozza a szi
kes talajt Tekintettel ama 
körülményre, hogy szépen 
fejlődő gazdasági tanintéze
tünk modernül felszerelt kí
sérleti területekkel rendelke
zik, joggal remélhetjük, hogy 
a földművelés és állattenyész
tés terén nagyjelentőségű újí
tások és eredmények fognak 
fűződni Szarvas nevéhez.

Füstkarikák.
Saját külön alkalmi főmun

katársunktól levelet kaptunk, 
amelyben arról tudósit ben- 
nünkét kitűnő munkatársunk, 
hogy a községi jéggyár bér
lői felbuzdulva a múlt évi 
üzleti eredményeken feleme
lik az évi haszonbért évente 
előre fizetendő 50 000 pen
gőre, mindössze az az egyet
len csekély kikötésük van, 
hogy a felemelt haszonbér 
ellenében a község egyéb 
haszon hajtó intézményeit, 
mint pld. a kenderáztatót, 
ugyanannyi évi bérért árlej
tés mellőzésével nekik adják 
oda (Az utolsó pillanatban 
vesszük észre, hogy a hihe
tetlenül hangzó hírt hozó tu
dósításunk felett április el
sejei dátum díszeleg.

Az emberi butaságnak ri
kító példája az u. n. „sze
rencselánc* már Szarvason is 
felütötte a fejét. Rengetegen 
kaptak egy zagyva és értel
metlen levelet a következő 
tartalommal:

„Flaudmed szerencselánc'. A 
Flaudmed szerencseláncot ktlldie 
egy jóakaróm és én azt viszont 
kaidöm neked. Ezt a láncot, hogy 
félb% ne szakadjon, misold le és 
24 óra alatt küld el négy isme
rősödnek, akiknek jót kívánsz. 
Ezt a láncot egy Flaudmed (?) 
katonatiszt kezdte és háromszor 
kell a világ körűi járnia. Aki ezen 
láncot megszakítja, szerencsétlen
ség éri. .Istenem, te vagy min
denem!* A legérdekesebb a do
logban az, hogy még a felvilágo
sultabbak is többnyire megírják 
és továbbítják a négy levelet, 
mindössze az a vigasztald tünet 
az egészben, hogy az emberek, 
ha babonásak is, de annyira még 
sem balyék, hogy a levelekre 16 
filléres bélyeget ragasszanak, 
többnyire portómentesen küldik 
jóindulatú szerencseláncukat ked
ves ismerőseiknek. Azért kedves 
ismerős, légy óvatos és ha por- 
tós levelet kapsz helyből, ne 
vedd át, had legyen a m. kir. 
postának is szerencselánca.

H I R E K.
— T. előfizetőink figyel

mébe! Felkérjük igen tisztelt elő
fizetőinket, akiknek előfizetése f. 
évi március 31-én lejár, hogy a 
helybeliek a lapkézbesitőnél lévő 
nyugta ellenében, a vidéki előfi
zetők pedig az ezen számunkhoz 
mellékelt posta utalványon az 
előfizetési dijat befizetni szíves
kedjenek, miután a nagy nyom
dai költségek miatt a késedelmes 
előfizetőknek nem áll módunk
ban a lapot tovább küldeni.

— Eljegyzés. Takács Katinkát 
eljegyezte vitéz Kovács Ferenc a 
Vaskoronarend lovagja, a Szen
tesi Takarékpénztár cégjegyző fő
könyvelője.

— Eljegyzés. Pohl Ella és 
dr. Salacz László f. évi március 
hó 24-én tartották eljegyzésüket 
(Minden kfllön értesítés helyett.)

— Olvasóink figyelmébe! 
Kellemes meglepetésként fog hatni 
olvasóinkra, hogy április 1-én 
kezdődő negyedévben külön mel
lékletet is adunk, amely Ger- 
stfleker Frigyesnek, a 60-as évek 
nagy német regényírójának egy a 
Vad Nyugatról írott páratlanul ér- 
dekfeszitő folytatásos regényén 
kívül állandóan rengeteg kis tré
fát, érdekes hazai és külföldi 
cikkeket fog tartalmazni.

— Letört virág. Egy remény
teljes fiatal élet kora elmúlásáról 
kell mélységes megilletódéssel 
beszámolnunk. Oravetz Margitka 
22 éves korában szüleinek és 
rokonságának végtelen fájdalmára 
f. hó 23-án elhunyt. Temetése 
25-én, vasárnap délután volt óri
ási részvét mellett. Az. elhunyt
ban Orosz Iván hírlapíró-kolle
gánk édeB testvérét gyászolja.

— Húsvéti róm. kath. mls- 
siós előadások. A róm. kath. 
plébánia-hivatal értesítése szerint 
dr. Szabó Vendel egyetemi tanár 
husvét előtt missiós előadásokat 
fog tartani a vallásos áhitat eme
lésére a következő programmal: 
29-én, csütörtökön délután 6 óra
kor bevezető beszéd, utána ál
dás, este fél-8 órakor beszéd ki
zárólag a férfiaknak. 30-án, pén
teken s következő napokon szom
baton, vasárnap és hétfőn reggel
6 órától gyóntatás, ha valaki kéri. 
korábban is. Fél-9 órakor szent 
mise, utána beszéd. Délután 
mindennap fél-3 órától gyóntatás. 
Délután fél-6 órakor fájdalmas 
olvasó vagy keresztül, 6 órakor 
beszéd, áldás. Fél-8 órakor min
dennap beszéd a férfiaknak. 3-án, 
kedden közös áldozás, befejeiés. 
Ugyancsak a plébánia értesítése 
szerint dr. Szabó Vendel ur 
Öméltósága kívánságukra a bete
geket lakásukon meglátogatja.

— B á b  eladóII.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér« 
deklődni ugyanott.



— Szarvasi diákok találko
zója Budapesten A szarvasi 
főgimnáziumban 1898-ban érett
ségizett öregdiákok ezentúl Buda
pesten havonta egyszer összejö
vetelt óhajtanak tartani. Az első 
ilyea összejövetel ápr. 18-án este
9 órakor lesz a Belvárosi Kávé
ház billiárd termében, amelyre 
szeretettel hivják meg volt osz
tálytársaikat dr. Lukács Izsó kir. 
közjegyző és Krecsmárik Endre 
tanár.

_  Kisázsiában szeretné fe 
lejteni a kövér asszonyt. A 
.Kunszentmártoni Híradó" irja. 
hogy K. Kiss Péter, aki 13 évve 
ezelőtt került orosz hadifogságba, 
most váratlanul levelet intézett 
Kisázsiából édesatyjához K. Kiss 
László kunszentmártoni lakoshoz, 
amelyben értesíti, hogy jó egész

ségben él Kisázsiában, csak rop
pant bántja a honvágy, ezért 
mihelyt lehet egy pesti cipész 
barátjával és annak feleségével 
hazaindul, de előbb egy kis há
zat épit feleségének és ellátja őt 
mindennel, azután ottfelejti Kis
ázsiában, mert felesége roppant 
kövér nő és nem akarja haza

hozni.

— Az ág. ev. egyház uj 
presbyterei. A szarvasi ág. ev. 
egyház legutóbbi közgyűlésén a 
következő egyháztanácsosokat vá
lasztották meg: Rendes tagok: 
Borgulya Pál, Andrássy Dezső, 
Krsnyjak János, Prjevara György, 
Velki Mihály, Oaláth György. 
Pribelszki Pál, Czinkoczki János. 
Sonkoly Sámuel, Darida György, 
Komár Györgyi dr. Mázor Ele
mér, Tusjak j/nos, Litauszki Já
nos. Brusznyiczki Mátyás, Li
tauszki György, Podani Mihály, 
Sárkány János, Melich Márton, 
Czesznak János, Medvegy Mik* 
lós, Borgulya János, Osztroluczki 
Pál, Kondacs Pál, Szirony János. 
Szekera Pál, Medvegy Pál, Kraj- 
csovics Pál, Kondacs Pál, Czin
koczki Márton, Borgulya István, 
Gutyan Mihály, Galáth János, 
Csonka János, Medvegy Pál, 
Szmka J. János, ifj. Gulyás Pál, 
Pataki János, Zima Pál, Szen- 
teszki János, Kudlák Pál, ‘Bankó 
István, Czigléczki Mihály, Ku- 
gyela András, Blaskó Pál, Gyeb- 
nár György, Kepenyes Mihály, 
Brusznyiczki Pál, Medvegy Má
tyás, ifj. Podani István, Simko- 
vics György, Kis János, Janurik 
Márton. Búzás János, Hrncsjar 
János, Medvegy Mihály, Paulik 
Pál, ifj Pékár Mihály, Frankó 
Márton is  Tisljar András. Pót
tagok : Czinkoczki György, Kraj- 
csovics Márton, Kondacs And
rás, Roszik János, Slajchó Sá
muel, Czibula János, Kis János, 
Piácsek András, Holub János. 
Wünschendorfer Aladár, Brachna 
István, Mihálik János, Medvegy 
György, Kcpka Mihály, Nyem- 
csok János. Kugyela János, Ko- 
nyecsni András, Molnár Mihály, 
Medvegy Mátyás és A n d r á s 
András.

— Iparigazolványt nyertek:
ifj. Lucz Mihály mérlegkészitő, 
Klein Izraelné gyümölcskereske- 
dő Szarvason, Akócsi Lajos asz
talos, Demjén Sándor zöldség
kereskedő Öcsödön és Filyó 
György ács Kondoroson.

— Ne izgass a Levente 
Egyesület ellen! "Hátai József 
turkevei gazdálkodó ittas állapot
ban becsmérlfileg nyilatkozott 
az egész Levente-intézményről. 
Feljelentésre izgatás cim'n a bí
róság — figyelembe véve a vád
lott ittas állapotát, — 7 napi ál
lamfogházra ítélte Kátait.

— Nem kapunk pénzt a 
szarvasi leányiskolára. Szarvas 
község a felépítendő állami le
ányiskola költségeire már régeb
ben -kapott segélyt a kultuszkor
mánytól. A képviselőtestület en
nek a segélynek felemelését és 
olcsó kölcsön kiutalását kérte 
újabban; a kultuszminisztérium
ból érkezett válasz szerint azon
ban további segélyt vagy köl
csönt erie a célra Szarvas nem 
kaphat, egyrészt, mert ilyen se
gítséget csak a legszegényebb 
községeknek adnak, másrészt pe» 
dig a most épülő ág. evangéli
kus és róm. kath. iskola építke
zéséhez a kultuszminiszter nagy 
összeggel járult hozzá.

— Hajdúböszörményben még 
nem halnak ihen. Tóth István 
73 éves hajdúböszörményi kis
gazda Sándor nevű fia a napok-;, 
bán tartotta lakodalmát, amely 
alkalommal a 750 főnyi vendé
get mintegy 100 lovas vőfény 
hivta össze, A lakodalmon elfo
gyott egy hízott ökör, 3 hizott 
sertés, 30 drb. birka, 400 drb. 
aprójószág, több mint 100 torta 
és 1500 liter bor.

— Raffay Sándor pQspOk 
Szentesen. Raffay Sándor bá
nyakerületi ev. püspök március 
31-én és április 1-én Szentesen 
egyházlátogatást tart.

Q heneskeclónem érfxx
minden ueoóéhülön megáén 
dezni, hogy miit/ káoé/vóétá. - 
kőé óhqjt. Gzéd-a£jéréelme£> 
hár/assrortg kifejeeeéien

liiló d i Fmnckroti
akáoécícuxzióoal'Á íár.
(hah ahhor biztos -aó* 

bán, hogy Jká&éja mindig 
j ó f- ü U e n í .

— Rendkívüli megyegyOlés. 
A vármegye törvényhatósági bi
zottságát dr. Daimel Sándor al
ispán április 3-ára rendkívüli 
közgyűlésre hivta össze, amely
nek főtárgya dr. Berthóty Károly 
és társainak indítványa a dr. Ko
vácsiéi Dezső főispán és dr. Ma
jor Simon törvényhatósági bizott
sági tag között felmerült ügyben 
történő állásfoglalás. A tárgysoro
zaton szerepel még Szarvas, Kon
doros és Biékésszentandrás egy- 
egy jelentéktelen ponttal.

— Nyolc millió baktérium 
egy liter sterilizált tejben. 
Hunkár Béla székesfővárosi fő- 
vegyész az OMGE tejgazdasági 
bizottságának vasárnapi gyűlésén 
adatokkal igazolta, hogy egy 
köbcentiméter budapesti pasztő- 
rizált tejben • kétségbevonhátatla- 
nul megállapította 8000 veszedel
mes baktérium jelenlétét. Gaz- 
dasszonyaink körében általános 
a komisz szarvasi lefölözött és 
megkeresztelt tejek miatt is a pa
nasz, különösen most az ünnepek 
előtt aktuálisnak tartjuk az illeté
kes hatóságok figyelmét felhívni 
a Szarvas és környékbeli piaci 
tejárusok megrazziázására és a 
tejtermékek szigorú ellenőrzésére.

— Központ kávéházban f. hó 
31-én, szombaton és a következő 
napokon elsőrendű budapesti női 
zenekar játszik.

— Burgonyatermelők ügyei
mébe. Aki burgonyatermését ve- 
tőgumónak óhajtja hivatalosan 
nyilváníttatni, ebbeli szándékát 
április 15-ig Jelentse be a m. 
kir. földművelésügyi minisztérium 
burgonyatermelési osztályához 
(V. Kossuth-tér 11.)

— Az Állatbiztosító Szövet
kezet alakuló közgyűlése. A 
Hangyával fuzionált Gazdák és 
Iparosok Szövetkezetének keretein 
belül most fog véglegesen meg
alakulni a gazdák állatbiztosító 
szövetkezete. Az alakuló gyűlés 
megtartása előtt már több mint 
100 gazda jelentette be csatlako
zását ehez a — mezőgazdasági 
szempontból életbevágóan fontos
— intézményhez és már az ed
dig biztosított szarvasmarhák 
száma meghaladja az 500-at. ör
vendetes jelenség ez, mert ebből 
látszik, hogy a gazdák tudatára 
ébredtek annak, hogy micsoda 
óriási kockázattól és költségtől 
mentesíti őket az a csekély havi 
biztosítási díj, amelynek ellenében 
jószágaik rendszeresen beoltatnak 
és állandó állatorvosi ellenőrzés 
alatt állanak, sőt amennyiben a 
jószág elpusztul, úgy becsértéké
nek 80°/o-át a szövetkezet kész
pénzben kifizeti.

— I. kér. 388 számú félház 
eladó.

ENRILO
a családok legolcsóbb itala s ezért 

nem szabad hiányoznia egyetlen ház

tartásból sem.

Főzéshez kész. megörölni nem 

kell, használati utasítás minden cso

magon.

Kapható minden fűszer- és gyar

matáru kereskedésben.

Kizárólagosan gyártja:

Frank Henrik Fiai Rt.
Budapest, V 
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— Végre elcsípik a rádi- 
ózók rémét. Hitt .adtunk már 
arról, hogy Szarvason egy két 
íádió-hóhér komisz és kezdetle
ges készülékét állandóan fütyül
ted, úgyhogy emiatt már hetek 
óta — eltekintve a budapesti 
adó egyéb hibáitól — szinte le
hetetlen a rádiózók számára a 
tiszta és hibátlan vétel. Értesülé- 
lésünk szerint végre hivatalos kö
rök is megsokalták ezeknek a 
lelkiismeretlen egyéneknek a ga
rázdálkodását, a napokban szak
értő kózegek sorra vizsgálják az 
összes szarvasi készülékeket és 
nemcsak, hogy elkobozzák az 
ilyen antennára vis6zacsatolós, 
tiltott készülékeket, hanem azok 
tulajdonosait is feljelentik.

— Hangversennyel egybe
kötött leventebál. Mint értesü
lünk husvét másodnapján este 8 
órakor az Árpád-szálló díszter
mében elsőrangú helybeli és vi
déki művészi erők közreműködé
sével hangversenyt rendez a Le
vente Egyesület. A hangverseny 
után az Iparos Ifjak Önképző
körével együttesen reggelig tartó 
táncmulatság lesz. A fényes sike
rűnek ígérkező mulatság részletes 
programmját jövő számunkban 
közöljük. Jegyek a községházi 
Levente-irodában előre válthatók.

— A szarvasi Iskolánkivuli 
Népművelési Bizottság az 1927/ 
28. tanévben is igen sok hasz
nos és oktató előadást tartott, 
különösen a leventék részére. 
Ezeknek az előadásoknak a ve
zetője Wágner Géza főgimnázi
umi tanár volt, előadók Reme- 
nyik László, Falusi Pál, Rohony 
Pál, Pataki János, Rohoska Jenő 
és Lajos, Frankó János, dr. Grósz 
Jenő és Korim Kálmán voltak, 
akiknetc népnevelő és hazafias 
közreműködésükért, úgyszintén a 
polgári iskola igazgatóságának a 
tornateremnek az előadás céljaira 
való szives átengedéséért a Bi
zottság hálás köszönetét fejezi ki.

— Országos vásárok. A me-
zőberényi országos tavaszi vásár 
március hó 30, 31 és április hó 
1-én, a cibakházi március hó 
31-én, a mindszenti április hó 
14 és 15-én lesz megtartva. (

— Életmentő vak fiú és élet
mentő csendőrök kltGntetése.
Szép ünnepség keretében adták 
át a Vakok Országos Intézetében 
a Kormányzó áltat adományozott 
arany érdemkercsztet Kiss Illés 
14 éves vak fiúnak, aki Gyula
vári határában a Fehérkörösből 
élete kockáztatásával kimentett 
egy fuldokló leányt. Ugyancs'ak 
a múlt héten tűzte a mellére a 
Kormányzó által adományozott 
magyar ezüát-érmet Armandola 
Vladimír csendőrőrnagy Mónus 
János és Kocsis Jánosnak, a 
gyomai őrs két derék őrmesteré
nek, akik a Hármas Körösből
-yomán kimentették özv, Gecsei

Sándorné sz. Nagy Juliannát és 
Szöllőei Piroskát.

— 101-es emlékalbum. A
„101-.es Bajtársi Szövetség" az 
ezred történetét, valamint az ez
red vitéz fiainak hőstetteit kime
rítően ismertető díszes emlékmű
vet ad ki a legközelebbi időben. 
Az emlékmű részére adatokat, 
úgyszintén az albumra' való elő-, 
jegyzéseket elfogad lapunk szer
kesztősége is. Az album tiszta 
jövedelméből fedezik a Békés
csabán felállítandó és elesett hő
seink emlékét hirdető díszes már
ványtábla költségeit. A mü ára 
tisztek és a jómódú legénység 
részére 6—10 pengő között lesz 
megállapítva, míg a szegényebb 
sorsuak 3 pengőért juthatnak 
hozzá a gyönyörű albumhoz.

— Meghalt a békésszent- 
andrási költő-káplán. Mányi 
Sándor volt gyulai, azelőtt békés
szentandrási röm. kath. segédlel
kész életének 28-ik, áldozárságá- 
nak 6-ik évében Gyomán elhunyt. 
Temetése ugyanott ment végbe 
óriási részvét mellett. A költői 
lelkületű fiatal segédlelkész—aki
nek édesanyja Mányiné Prigl Olga 
a jeles írónő volt — verseit több 
ízben közölte lapunk is.

— Különös öngyilkosság.
Nem mindennapi módon vetett 
véget életének Nizzában egy kü
lönösségéről közismert Alexan- 
drovics nevű orosz emigráns. A 
nagy sétányon a kora reggeli , szi
táló esőben a járó-kelők megdöb
benve vették észre, hogy Alexan- 

drovics a sétány egyik alacsony 
fájára felakasztotta magát, úgy
hogy cipőjének a hegye még érte 
is a földet. A teljesen megmere
vedett holttest kihalt kezében 
mereven tartotta feje ; fölé még 
akkor is esernyőjét, melyet a kü
lönc Alexandrovics valószínűleg 
azért nyitott ki öngyilkossága 
előtt, hogy hullája meg ne áz
zon.

v — A Szarvasi Hitelbank Rt. 
a helybeli .„Stefánia Szövetség" 
támogatására 100 P., a női ke
reskedelmi szaktanfolyam segé
lyezésére 80 (P.-t adományozott. 
Mindkét intézmény e nemes ál
dozatért ezúton mond hálás kö
szönetét a bank igazgatóságának.

— Vallásos estély. A helyi 
Luther-Szövetség ápr. 6-án, nagy
pénteken d. u. fél 6 órai kez
dettel, a gimn. tornacsarnokában 
vallásos estélyt tart, melyen Bor
gulya Mancika urleány és Kiss 
György theol. egyet; hallgató 
szavalata mellett különösen vitéz 
Dr. Zerinváry János, bonyhádi 
gimn. tanár zongora-játéka és 
Havranek, dr. Ribárszky, Slajchó, 
dr. Tokay vonósnégyes hegedű- 
játéka fogja gyönyörködtetni a 
hallgatóságot. A részletes műsort 
lapunk legközelebbi száma közli.

— Az uj gyulai polgármes
ter. Tegnap, szerdán délben hir
dették ki a gyulai polgármester

választás eredményét, amely sze
rint dr. Varga Gyula ügyvédet 
választották meg 96 szavazattal 
dr. Kiss László vm. árvaszéki 
ülnök 46 szavazata ellenében, 
mig a másik két jelölt jóval ke
vesebb szavazatot kapott. A vá
lasztást Lovich Ödön — aki ré
gebben volt Gyulán polgármes
ter — hivei megfelébbezik, mi
vel Lovich Ödönt nem is je
lölték.

— József főherceg Békés
csabán. József kir. herceg áp
rilis 1-én, vasárnap délután 2 
órakor érkezik Békéscsabára, hogy 
résztvegyen a CsAK által crende- 
zett országos vivóverseny ün
nepségein. Délután József főher
ceg megszemléli a vivóverse- 
nyek döntőjét, valamint a tiszte
letére kivonult békéscsabai le
ventéket. Este a főherceg tiszte
letére bankett lesz. amely után 
a közszeretetben álló magyar fő
herceg éjjel fél 12 órakor vissza
utazik Budapestre. *

— Mozi hirek. Szombaton f. 
hó 31-én este 8 órai kezdettel 
a világ egyik legnagyobb művé
szeinek Rudolf Schildkrautnak 
„Ember küzdj** cimü monumen
tális alakítása lesz bemutatva. 
Vasárnap Bánky Vilma briliáns 
alakítása, világsiker „A sivatag 

árvája" igazolja, hogy mennyire 
megérdemelten sorozzák Bánky 
Vilmát, nekünk magyaroknak 
büszkeségét, a legelső filmcsil
lagok közé. Ezt bizonyítja az a 
fejedelmi fogadtatás is amelyben 
legutóbbi budapesti tartózkodása 
alkalmával részesítették.

/

— Ipar és kereskedelem. A
szarvasi Építőipari Szövetség a 
mérnöki kamara tagjainak fentar- 
tandó munkakör és a kibocsáj- 
tandó rendelet tervezete ügyé
ben Andrási Dezső építész elnök
lete alatt ülést tartott. A szövetség 
beható eszmecsere után a terve
zetet tárgyalási alapul sem tartja 
elfogadhatónak, miért is feliratot 
intézett a kér. ministerhez hogy a 
szóbanforgó tervezetet, nemcsak 
imint időszerűtlent, de mint olyant 
mely szerzett jogokat óhajt elko
bozni és ezzel a meglevő egzisz
tenciák sokaságát lehetetlenné 
(eszi, továbbá belenyúl a gyári és 
kézműves iparba, valamint az épí
tő iparba, vegye le napirendről. 
A szövetség nésete'szerint magát, 
a kamarát kellene átszervezni A 
kamara, a magánmérnökök és 
msgánépitészek cím és erkölcsi 
védelmével foglalkozzon. A mér
nöki kamarából, a közérdek szem
pontjából. ki kellene[rekeszteni az 
összes köztisztviselőket, kiknek 
érdekük nem azonos azokéval kik 
az ő ellenőrzésük alá utaltatnak. 
Ezen*(így támogatása céljából a 
szövetség felkérte a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamarát és 
Dr. Tóth Pál országgyőlési képvi
selőt.

— Doktorrá-avatás. Dr. Ha
viár Lajost — dr. Haviár Gyula 
kir. közjegyző negyedik fiát—a 
pécsi tudomány egyetemen f. hó 
28-án, szerdán az államtudomá
nyok doktorává avatták.

— Nem szabad javítani a 
munkakönyveken és a marhaleve
leken. Az utóbbi időben sürün 
fordult elő, hogy cselédkönyvek, 
vagy munkakönyvek tulajdonosai 
könyvükben a nekik nem tetsző 
beírást kijavították, úgyszintén 
marhalevelekben az állatok élet
korát egyes kupecok fiatalabbra 
korrigálták. A kir. ügyészségek 
minden ilyen esetben az illetők 
ellen a 6 havi börtönbüntetéssel 
sújtható közokirat hamisítás vád
ját emelik.

— Merénylet egy asszony 
ellen. Rák János kondorosi fiatal 
napszámos tegnapelőtt reggel az 
országúton megtámadta az arra 
haladó P. I.-né fiatal kondoros
tanyai asszonyt és erkölcstelen̂  
merényletet akart elkövetni ellene.. 
A sikoltozó fiatal asszonyt kétsége 
beesett helyzetéből egy véletlenül" 
arahaladó kocsi utasai mentet
ték ki, akiknek közeledtére a 
bestiális támadó megszökött. Kéz- 
rekeritésére a hatóság megtette a 
szükséges intézkedéseket.

— (öngyilkossági kísérlet, 
vagy baleset? H. J. fiatal ke
reskedő-segéd édesatyjának revol
verével mellbelőtte magát. Rög
tön orvost hívtak, aki megállapí
totta, hogy a sérülés nem élet- 
veszélyes, de a golyót súlyosabb 
komplikációk elkertllése végett 
egyelőre nem lehet kivenni. A fi
atal kereskedő állítása szerint 
baleset következtében került a 
golyó a testébe, de nincs ki
zárva, hogy öngyilkossági kísér
let történt.

— Lelőtték a csendőrök a 
duhaj legényt. Mezőkovácshá- 
zán a napokban a csendőrök el
fogtak egy Tólh Béla nevű 22 
éves legényt, aki fiatal kora da
cára sógorának megöléséért már 
egy évi fogházat leült. Mostani 
bűne az volt a garázda legény
nek, hogy egy szerencsétlen kis
fiút úgy ütött arcul, hogy annak 
a szeme kifolyt. A duhaj legény 
a csendőrök kezéből szökni pró
bált és amikor a felszólításra 
nem állott meg, az egyik csendőr 
lövésére szivén találva holtan ro
gyott össze.

— Múnkakönyvekért szed
hető kiállítási dij a kereske
delemügyi miniszter rendelete ér
telmében nem lehet több, mint 
az egyszerű munkakönyv ára és 
a bélyegilleték megtéiitése. Tan
szerződések megszűnése, vagy 
felbontása alkalmával az iparha
tóságnak semmiféle címen nincs 
joga a féltől dijat beszedni.

— Legszebb, legolcsóbb és 
legelegánsabb cipők Komlósi Já
nos cipőáruházában kaphatók 
Szent István király-u. (Simon-ház).



Az élen.

(Szerző „Véres zsoltárok" clmti sajtó 
alatt lévő müvéből.)

Anyám, ha látnád: én megyek az élen, 
anyám, érted-e: én, a te fiad!
Otthon mindenki még kölyöknek nézett; 
itt rám bízták, anyám, az elővédet 
s mögöttem jönnek komoly férfiak!

Anyám ha látnál: én megyek az élen, 
elsőnek léptem át a gránicot, 
megcsodált, hej, a muszka tilalomfa, 
negyven kun legény lépked a nyomomba 
s az élen, anyám, én, most én vagyok!

Nagymessziről hódolva integetnie 
riadt faluk és sápadt kupolák.
Csörög rajtam hej, biztatón a fegyver, 
tele a szivem büszke énekekkel 
s virágzik bennem győztes ifjúság.

Anyám : ujjongok ! Köszönöm, hogy szültél, 
hogy itt járhatok, seregek előtt, 
bimbózó, bizó, büszke ifjúságba’ 
s régi csatákból megyek uj csatákba 
anyám, tedd el a könnyes keszkenőt.

Anyám, tudod-e: én megyek az élen,
. mögöttem negyven bátyám lépeget, 
még hátrább: ezred, dübörgő brigádok, 
egy hadsereg és győztes generálok, 
de legelői a fiad — én megyek!

Anyám, idenézz: én megyek az élen, 
én, az egyszerű, szürke kis kadét, 
kezemben letört, rügyező husáng, 
lóbálgatom királyi bot gyanánt 
s kurjongatom a hősök énekét I

Ne sir] utánam s ne nevess ki érte!
1915. Orosz harctér.

Gyula diák.

— Féláru vasúti jegy a 
mezőgazdasági munkásoknak. 
Mint minden évben, úgy ez 
évben is a hivatásos mező
gazdasági és szőlőmunkások 
a szerződésileg vállalt mun- 
kájok elvégzésének helyére 
a lakóhelyükről oda és visz- 
sza a MÁV és a MÁV keze
lésében lévő H.É. vasutak 
vonalain féláru utazás ked
vezményében részesíthetők, 
ha a szerződéseket a községi 
elöljáróság hitelesíti és egy 
csoportban legalább 12-en 
utaznak.

— Megszállott területre, 
vagy bármely kUlföldi ország
ba szóló vízumot három nap 
alatt megszerzőnk csekély 
dijért. Bővebb felvilágosítás
ért érdeklődők forduljanak e 
lap szerkesztőségéhez.

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

— Kis tréfa. Blau mészáros 
így telefonált a vásárról a felesé
gének :

— Mivel a mai vonaton nem 
szállítanak marhát, igy csak hol
nap megyek.

— Mégis vannak becsületes 
emberek a v i l á g o n .  New- 

Yorkban egy Luboyvszky 
nevű állástalan szobafestő az 
elmúlt héten egy 52.000 drb. 
egy dollárost tartalmazó lá
dát talált az utcán, amely 
egy szállító cég autójáról 
esett le. A több mint 3 és 
fél milliárdnyi összeget azon
nal visszavilte jogos tulaj
donosának, illetve a szállító 
cégnek, amely a becsületes 
megtalálónak nyomban 1500 
dollár jutalmat utalt ki és 
igen jó fizetéssel azonnal 
álláát is adták neki.

— A megfagyott emberből 
piócák lakmároztak. A Kecske
mét melletti Kerekegyháza község 
öreg kézbesítőjét, Vigh Imrét 
gyanús sérülésekkel elborítva meg
fagyva találták a község melletti 
vizes gödrök egyikében. Eleinte 
gyilkosságra gondoltak, de azután 
megállapították a boncolásnál, 
hogy az öreg kézbesítő ittas ál
lapotban fulladt bele a gödörbe, 
ahol azután megfagyott holttestét 
a piócák ezrei marcangolták ősz- 
szc.
Kiadó üzlethelyiség. A szarvasi 

Luther árvaházban egy üzlethelyi
ség f. é. április 1-től kiadó. Fel
világosítást ad a gondnoki hivatal.

— Megjelentek az első rek
lámpadok. Mint már megírtuk a 
község képviselőtestülete enge
délyt adott Pirker dévaványai la
kos „Keletmagyarországi Reklám 
Vállalatáénak reklámmal ellátott 
favédőrácsok és padok feláll Há
tára. Az első 2—3 ilyen pad már 
megjelent a szarvasi utcán és re
mélhetőleg több is fogja követni, 
hogy úgy mondjuk egy kis váro
sias ízt kölcsönöz az utcának, 
bár az igazság érdekében meg 
kell jegyeznünk, hogy jogosnak 
látszik egy helybeli polgártársunk 
hozzánk megírt panasza, hogy 
neki ugyanilyen engedély kiadá
sát a községházán kategoríca 
megtagadták.

— A XX. m. kir. osztálysors
játék április I4-én kezdődik. Az 
összes sorsjegyeknek a felét kisor
solják, tehát minden második 
sorsjegy nyer. A nyeremények 
összege több mint 6 millió pengő, 
melyett azonnal készpénzben fizet
nek ki. Már egy sorsjeggyel sze
rencsés esetben 500.000 pengő 
nyerhető, jutalom 300.000 pengő, 
főnyeremény 200.000 pengő, ezen
kívül 100.000, 50.000, 40,000,
30.000, 25.000 pengő stb. Nyerési 
esélyek tekintetében az összes 
sorsjátékok élén áll. Ezen körül
ményben és a feltétlen megbíz
hatóságban leli magyarázatát 'ezen 
intézmény napról napra fokozódó 
közkedveltsége. Sorsjegyek az ed
digi áron : egész 20 pengő, fél 10 
pengő, negyed 5 pengő, nyolcad 
2V2 pengő az összes árusítóknál 
kaphatók.

— Ma már senkinek sem 
mindegy, hogy a mindennapi 
kávéja miből készül, amióta Franck 
Henrik Fiai r. t. Budapest, a 
közismert világcég piacra hozta 
a „Valódi Franck kávépótlékot,, 
amely hazai gyárakban Moson- 
szentjános és Nagykaniszán ké
szül. A kávé zamatját finomabbá 
teszi, szép aranybarna szint ad 
neki és emellett kiadóságánál fog
va rendkívül olcsó is. Ma a „Való
di Franck kávépótlék" a gazdasá
gosan gondolkozó háziasszony* 
nak közkincset jelent, neve pedig 
mindé háztartásban fogalommá 
vált.

— Agy-és szivérelmeszese- 
désben szenvedő egyéneknek 
a természetes „FereKJózsef" kese- 
rüviz megbecsülhetetlen szolgála
tot tesz az által, hogy a béltartal
mat kíméletesen távolítja el. Tudo
mányos tapasztalatok kétségtelen
né tették hogy a Ferenc József víz- 
egész sereg féloldali hüdésben 
fekvő betegnél is megtette a kellő 
hatást s igy nagy megkönnyebbü
lést okozott. Kapható gyógyszer
tárakban, diogériákban és füszer- 
üzletekben.

— „Szarvasi Deák Évek.” 
Ezen a címen immár második 
kiadásban jelenik meg Ruttkay 
Sándor ny. ág. ev. lelkész könyve 
a régi szarvasi diákévekről. Mind

nyájan szeretettel emlékezünk 
vissza alma materünkben eltöl
tött ifjú éveinkre, a sok bohókás 
diákcsiny aranyos derűjét a jobb 
házában elköltözött derék öreg 
tanárainak kedves emlékét hozza 
vissza közénk a mai küzdelmes 
idők nehéz forgatagába Ruttkay 
ti6zteletes uram kedves közvetlen- 
séggel megírt könyve. A könyv a 
szerzőnél, valamint Nagy Sándor 
könyv kereskedőnél kapható pél
dányonként 5 pengőért.

— Két nagyérdekü regény 
folyik a Ujjdőke heti számában 
Elbeszélést Bónyl Adorján, Andai 
Ernő cikket Surányi Miklós is 
Hangai Sándor, verset Kosztolányi 
Dezső és Somlyó Zoltán írtak, 
Herczeg Ferenc képes szépirodal
mi hetilapjának előfizetési ára 
negyedévre P. 6.40. Mutatvány- 
számot kívánatra díjtalanul küld 
a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andrási ut 16,

— Az Ojság vicclap április 
elsején 500 pengő jutalommal vicc 
és anokdota pályázatot kezd el. 
Feltételek az uj számban. Mutat
ványszámot ingyen küld a kiadó- 
hivatal, Budapest VI. Ó-ucca 11.

— A fővárosi napisajtó egyik 
legelőkelőbb orgánuma a 8 Órai 
Újság a legterjettebb hírszolgálati 
anyagon kívül folytatásokban közli 
Alán Gray-nek, a kitűnő ame
rikai írónak regényét a „Szinpad 
királynői” címmel. Egy egy 
szám ára 10 fillér.

— Helybeli gabona árak: 
Búza 31 50—3i 60, árpa 28.
00-28-50, zab 28 00 —28-50. 
morzsolt uj tengeri 27*50—28. 
50 lucerna 190-00—195-
00 Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Tűzfészek. Közérdekű cik
két szívesen közöljük, azon- 
csak úgy, ha a személyekre 
vonatkozó részét kihagyhat
juk.

Városi flu. Verseit — ame
lyekről ázt írja, hogy a maga 
szórakozására íródtak — 
nem közölhetjük, használja 
fel azokat az ön által em
lített célra.

Spectator. Ha bármelyik 
cikkünkre válaszolni óhajt — 
mint már többször kifejtettük
— azt csak teljes névalá
írással teheti.

Vásárcsarnoki bérbeadás.

A mezőtúri országos vá
sártéren levő összesen 36 
elárusító helyiség 3 évi bér
letére április 10 én délelőtt 
10 órakor a városháza 10. 
sz. szobájában nyilvános 
szóbeli árverés fog tartatni.

Az árverési feltételek a 
városháza 10. sz. szobájá
ban megtekinthetők.

Mezőtúr, 1928. márc. 27. 
Dr. Spett Ernő polgármester.



Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— Műkedvelő. A helybeli 
Iparos Kör jnükedvelő ifjú
sága f. hó 25-én kitünően 
sikerült előadást rendezett, 
melynek tiszta bevételét a 
kör felvirágoztatására for
dítják.

— Elemi-iskolásfiu, mint 
költő. Hogy a mi ábrándos, 
keleti fajtánk tele van po- 
ézissal, azt már réges-régen 
tudjuk. De hogy mennyi 
költői hajlamosság van ben
nünk, azt ez az alant ide
csatolt kis versike is bizo
nyítja, melyet egy 11 éves 
elemista irt:

S óhajtásunk.

Isten! Nem látod, hogy milyen ez
[a haza;

Nem látod, hogy mit tett vele a 
[nagy csoda? 

Látod-e, hogy mit tett a nagy 
[ősök átka? 

Felszabadulását most hiába várja.

Testvérharcok szárnyán meglepett
[Trianon

S lett Magyarországból nagy, ki- 
[nos siralom. 

Magyarok Istene ne hagyd el e
[hazát!

Feláldozta érte sok jó magyar
[magát.

Segitsd meg hazánkat és ne 
[hagyd elvenni, 

Ne hagyd nemzetünket pusztu
lásba menni, 

Segitsd és vigasztald ezt a bús
[országot,

Aztán megmutatja ő is a jóságot

BOZÓKI FERENC 
VI. el. isk. tanuló.

— A tüdőgondozó-szanató

rium községünkben a meg
valósulás felé közeledik. E 
különösen szükséges intéz
mény ügyét olyan emberek 
vették kezükbe, akik mé 
lyen átérzik szociális érté
két. S mivel most már a 
hely, az épület kérdése egye
dül anyagi kérdést hordoz 
magában, községünk képvi
seletétől függ egyedül, hogy 
egy kis államsegéllyel meg
valósulhasson — s hogy 
emléküket unokáik áldják 
érette.

— Mindazoknak a szent- 
andrási és szarvasi jó ba
rátainknak és ismerőseink
nek, akik feledhetetlen fi
amnak Mányi Sándor rk. 
segédlelkésznek temetésen 
résztvettek és családunk nagy 
fájdalmát jelenléttükkel eny
híteni igyekeztek, ezúton is 
köszönetét mondok. Gyoma 
1928 márc. hó. Mányiné Prigl 
Olga.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Bél«.

— Megőrült a világháború
ban eltűnt katona fia. Uhl-

jár György 18 éves kondo
rosi fiúnak édesatyja még a 
világháború folyamán nyom
talanul eltűnt és családja 
azóta is hiába kerestette, 
sehol nem tudtak nyomára 
akadni. Az eltűnt katona 
György nevű fia folyton bán
kódott édesatya elvesztése 
felett nemrégiben mutatkoz
ni kezdettek rajta az elme
zavar tünetei, mig a napok
ban azután teljesen kitört 
rajta, úgyhogy az elöljáró
ság f. hó 25-én mint ön és 
közveszélyes elmebeteget be- 
szállittatta a gyulai közkór
házba.

— Az alispán hivatalvizs
gálata. A múlt héten Kon
doroson járt dr. Daimel Sán
dor Békésvármegye alispán
ja, hogy felülvizsgálja a köz
ség ügykezelését Mindent 
rendbenlévőnek talált és a 
tapasztaltak felett a község
házán elismerését nyilvání
totta.

— Utkövezés. A szarvas— 
kondoros—békésföldvári rész 
útjavítási munkálatai már 
kezdetüket vették. Gonda 
vezető mérnök már az ut- 
méréseket is megkezdte s 
most a föld fagyának elmúl
tával a kövezési munkálatok 
már meg is kezdődnek.

— Remény mozgó. Március 
hó 31-én és április hó 1-én 
bemutatásra kerül „Tánc a 
nő körül*' vidám házassági 
bonyadalmak 8 felvonásban
16 éven aluliak részére is 
engedélyezve. Kiegészítésül 
Sokat kérő Buszter és a 
szépség verseny.

KőszOnetnyllvánitás. Mindazon rokonok és is
merősöknek, akik felejthetetlen

Jucika
leányunknak és testvérünknek végtisztességén megje
lentek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek 
fogadják hálás köszönetünket.

Adamik család.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a bpesti közp. kir. járás
bíróságnak 1927. évi 4122 szá
mú végzése következtében dr. 
Ernst Imre ügyvéd által képvi
selt Lyra hangszer kereskedelmi 
r.-t. javára 453 P. s jár. erejéig 
1927. évi április hó 6-án foga
natosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 4.000 
P. becsült következő ingóságok,
u. m.: feketére fényezett zongora 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a survasi kir. 
járásbiróság 1927-ik évi T. k. 
1628/4 számú végzése folytán 
453 P. tökekövetelés ennek 1927 
évi február hó 1 napjától járó 
havi 1 1/2-°/o kamatai V3% vál- 
tódij és eddig összesen P, fillér
ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, és a csatlako- 
zottnak kimondott Stadler Tiva
dar 36 p. tőke s jár. Szarvason 
alperes lakásán 11. kér. 67 szám 
alatt leendő megtartására 1928. 
évi március hó 31-ik napjának 
délelőtti 9 órája határidőül kitü- 
zetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség ese
tén becsárón 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 ac 1881. évi LX. t.-c. 102. 
§-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt, Szarvas 1928. márc: 16.
MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bir. végrehajtó.

PirfÉTEFI IÍcukorkX

-X

1 doboz ára 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban és 

drogériákbaa.

Soproni 

Szőnyeg 

és Texíit- 

müvek r.t.
ezelőtt Haász 

Fulop es Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
?.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat
szép pénzt kereshet 

mint fő- vagy méllék-fô lalko- 
zással, ha értékes és érdekes 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
kell eladni könyveket részlet- 
fizetésre. A mi kiadványaink 
mind márkás, irodalmi mOvek, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Pa11adis“ könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.

I. kér. 388 számú ház eladó.

Teherautó 
luvarválla la t 

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
szőltfkezt)lő kertész.
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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.
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Tavaszi vásári Méltányos á ra k !

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

KOMLŐSI JÁNOS
CIPŐ ÜZLETÉBEN

Szarvason. (Simon ház).

Magya^r kéz remekel I Szép és tartós m unk ák !

LOSONCI egyszerű kombinált és traktoros VETŐGÉPEK.

a „Falu" Szövetség kisgép akciófa alapján

három évi kamatmentes fizetés mellett
\

kaphatók a  Lábassy-iéle M ezőgazdasági Ipar és Gépgyár Rt.~nál

TÖRÖKSZENTMIKIÓSON.

ESSEK
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

Mezőgazdasági 
___g épjaviíás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e t ő - ’ 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko~ 

rica szórók bármely eké/e szerelhető !

Ufdonság! 13 Raktáron 1

Autogén 
heggesziés t
Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumulálor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIR1US és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fülő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világító accumu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen jtvitását a legolcsóbb napi árban,' szakszerűen és- a 
eggy őrs abban elvállalom.

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvas.

Ne mulassza el sen-

kj mérlegeit szakszerűen kijavíttatni
* mielőtt a hatósági mértékhitelesi- 

tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles-

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

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS ÉS MÉRLEGPONTOSITÓ

I. Csáky Albin-ulca 78. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be.

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

Kapható kizárólag Deutsch Annin divatáruházában 

Békés-Szarva«®«. Csak a  talpon látható védjeggyel v a ló d i!



Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI. Václ-uí 19.

ujszerkezetü cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettőssoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelfileteik 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 vontat
olcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyös feltételek mellett szállítja:

AUTOR ÍZÁLT F O R D  képviselet

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

|ERCO |

Ön e legánsan i f l tözködt  le.

Ergo ERCO gallérí visel.

Ügyeljen az védjegyre !

Szarvason kizárólag: hollós Antal-cégnél Piactér kapható.

P r f p c l f p c  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
J_*riCoIlCo. közönséget hogy tavaszlnyárl 
^zövetraktáram megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ*

aírífhô 4 havi részlet
re “fy”” olcsó árban,lí,
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- p e n g ő t ő l  följebb ké-

szülnek. Kérem nagyérdemű 
Tisztelettel

zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

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

Ugyanott egy Qgyós fiú tanulónak felvétetik.

Földbirtokokra (5 holdtól 
holdanként 700 — pengőig) becs
lés nélkül, 35 évi amortizációra,
7. Vs % kamatalapon, az orsság 
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 é6 információ 
képes tisztviselőknek, magánosok
nak Ékszerfedezetre, az érték 
80%-ig a zonna l  folyósítunk. 
„New York”-HiteIiroda Buda
pest, VI. Podmaniczky-ucca 29.

(Válaszbélyeg beküldendő.)

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

IV. k. 516 számú ház eladó.
14

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

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

11. 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.

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

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

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

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

K á k á n  Kepenyes György
nek járása kiadó * 13

öebian János háza eladó. £r- 
deklődni a borbély üzletben lehet 
ugyanott egy alig használt kerék
pár eladó. 13

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

Cigány éri csatorna mellet 330 
££ pótlék eladó. Érdeklődni 
Koczka István IV. k. 318.

'Balczó Istvánnak décsi-laposban
10 kis hold földje eladó, jelent
kezni lehett Podani Györgynél
IV. kér. 408 szám. 16

Veselényi és Damjanics-utca 
sarki üzlet házzal együtt eladó, 
vagy kiadó. Érdeklőén i Frecska 
villám Üzletben,

Egy magános nö — esetleg egy 
magános férfihoz - ajánlkozik ház
vezetőnőnek. Vidékre is elmegy. 
Cim a kiadóban megtudható. (1

Eiadom Huszár Mikály ügyfe 
.lemnek a Hl kér. Görbe-ucca 82 
sz. házát. Érdeklődök hoz
zám forduljanak Dr. Robitsek Jenő 
ügyvéd. 16
III. k. 261 számú ház eladó. Ér

deklődni lehett ugyanott. 16

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

Csabacsűdön 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 Jakás 
kiadó 1, 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 kovács műhellyel 
eladó értekezni lehet ugyanott. 16

Marsall Sándor fogtechnikus 
egy jóravaló ügyes fiút tanulónak 
felvesz. i5

1. kér. 28 szimu ház öröklakással 
eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.

15

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

Babinszki Jánosné tulajdonát 
képző 6 hold tanyával eladó. 
Érdeklődni VII. k. k. 217 szám 
Baku1a*sor. lg

1. kér. 172 szám alatt 40—50 
kocsi trágya és boros hordók 
azonnal eladó. Érdeklődni ugyan
ott.

Szarvason 1. kerület 145 
szám alatt 3 szoba, konyha, 
fürdő szoba és mellékhelyi
ségből álló lakás május hó
1 elsejére haszonbérbe kiadó. 
Érdeklődni lehet Radvánszky 
ingatlan irodájában.

8 Hápi Glajton góz garnitúra 
magánjára, 03föS, tavaly volt nyo
matva, teljes felszereléssel és öt 
évi engedéíy eladó. Érdeklődni 
lehet Trabach Györg) Szarvas 111. 
307 sz. 16

I. kér. 41 szám alatt 2 szoba, 
konyha, kamrábólálló udvari lakás 
azonnal kiadó. Érdeklődni ugya
nott.

T eherauló 
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“ -féle

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

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22 N a g y  S á n d o r  könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók.,



Magosix 6 hengeres, Magomobil 4 hengeres,

luxusautomobilok,

1 és iVí tQnnás MAGOSIX
teherautók és autóbuszok

--- Délmagyarországi 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
Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 5. szám.

Telefon 3—80. Sürgönyeim: Pneutauril.

Autóalkatrészraktár.

Cordatic pneumatik. Tauril íömörabroncs.

Felhívás.
A Szarvasi Polgári Fogyasztást és Érté" 

kesitő Szöveíke«̂  'fig n j i i j  kezdve az iSsz~ 

zei üzleíhelylsé- HE r Ilii zses áruk cső« 
gében f. évi ápr. I l i  U l U i  portonként ár

verés utján eladásra kerülnek.
a

Igazgatóság.

Kalapok, sapkák, 
harisnyák, soknik, 
férfi ingek, gallérok, 
nyakkendők, keztyük, 
női fehérneműek, ernyők, 
kötöttáruk, retikülök, 
férfi öltönyök, felöltök, 
gummikabátok, sport nadrágok 
munkaköppenyek, overallok, 
gyermek ruhák, tiroli nadrágok, 
böröndök, sport cikkek, 
sétabotok, pyjamák, 
levente sapkák, cserkész ingek.

Üzletáthelyezés
miatt

olcsón

kiárusittatnak

H o l l ó s

divatáruházában. Piac-téren.

Üzletáthelyezés előtt a ra'ktár 
kiárusítása
s z e n z á c ió s  o lc só  á r a k  m e lle t t

megkezdődött a

Galambos Cipőáruházban Piac téren.

Siessen fedezni húsvéti szükségletét idejében míg a készlet tart. 

Gyönyörű tavaszi újdonságok! Elsőrendű minőségek!

____________ kp

9
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.

9

15 sz.

Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy nálam

állandóan 

e l s ő r e n d ű '

pácolt füstölt

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

/

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

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 
inegliitelesitve adok vissza üz
letfeleimnek.

Tisztelettel

PETRASOVITS GYULA 
tanfolyamot 

végzett mérleg javító.

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

III. kér 222. szám alatt teljes 
lakás kiadó április 1-éré. Érdek
lődni lehett 111. kér. 28. szám 
alatt 13

I. kér. 299. számú ház feleré
sze vagy 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

T eherautő 
(uvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

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

Óvakodjunk a lelkiismeretlen ulazoklól, akik 

a bemutatott minlákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak.. 52

503 „F1AT“ bérautó
megrendelhető

Nobík Ernől-nél

II. 87- Telefon 75 és79.
II sz.

m mnamnM iim ii««™

Értesítés.
«

A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a Piaciéren a Btik-házban

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

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

14." Szives pártfogást kérve IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó túra 
bérautó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopotoczky János füszerüzletében és Makó 
G y u l á n á l  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 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban csz- 
kfizlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

i

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő 11* kerület 104. szám. 52

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Rákóczi>ucca 178.

1 d r b .

1 és fél tonnás íeher Ford autó,
1 drb.

3  személyes luxus Ford autó 
kitlinő állapotban eladó.

ÉrteKezés ugyanott.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csasztvan Györgyné könyvnyomdájában Szarvason.


