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Megjelenik pénteken reggel. Elöfiíetgsi 

j^Jyben házhoz hordva egynegyed é lne  

'élévre 4 Pengő. Vidckre postán küldVe^gynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 P e n g ik

LÖS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : 

ZNOVSZKY BÉLA

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Alkoholtilalom.
Eí/hó 12-én életbe lépett 
ifjúság szesz fogyasztását 
lÁtozó rendelet, mely meg- 
pteni igyekszik a legfia- 
bb generációt áltól a ve- 
Selmes méregtől, mely 
fvezetromboló munkájával 
fóaf, szellemi és erkölcsi 
föníásba sodorja bele az 
iterek szánaít.

fiatalság megmentése a 
ífiíjbzet létfentartási érdeke
itől szorosan összefügg s a 

Ijakció egyoldalú lenne, 
Ibán az galkoholvesze 
^elhárítására irányulna.

generáció boldogu- 
^szélyeztítő egyéb mé- 

pfejrfcl szemben is fel kel- 
venni az államnak é;> 

rsacwomnak a legkimélet- 
aarcot.

I f e\l e n diákgyerekekre 
pe^jszer ütriek rajta, 

Kviri a korán fesledező 
paŝ envedélytől elvakul- 
jvetik oda magukat köny- 
iQen, már tacskó koruk- 

I a szerencsejátéknak. Pe- 
olykor az alkoholnál is 
peöe}rhcsebb anyagi és 

fir^csi* lezüllésbe sodorhatja 
K.wkoB szenvedély rabjait, 

čf J  nemzetietlen, erkölcsté- 
|<c, •-<pHo-, táncok, a deka- 

irodalom, a !■;.!v';"ségek- 
ben'mqgnyii/lfiu’-ó frivolság, 

iílé? erotikus irányú el- 
alkalmasak 

m *' kg* a flatal lelket fer- 
Hntsák s züllött kilen- 

csábítsák.
K Visszakeil Mlitani a csa

li és társadalmi élet puri- 
[íi tisztaságát, mert ezt fel
ién megkívánja nemzeti 
^ráállásunk érdeke, csak 
ít$án s lélekben tiszta ge- 
jáció tudja legbiztosabban 
‘Udmasztini és osztatlanul 

^rtani régi a Nagy-Ma- 
ütszágot.

láboru szerencsétlenjeit
nagyobb segélyben óhajtják részesíteni.
(Budapesti tudósítónk jelentése.)

A népjóléti minisztérium  ̂
bán — értesülésünk szerint 
— elhatározták a hadirok
kantak és hadiözvegyek mi
nősítésének revízióját. A ha
dirokkantak minősítéséhez 
ugyanis három éve nem 
nyúltak hozzá. Orvosi véle
mény szerint azonban a rok
kantak egészségi állapota 
kevés kivétellel évről-évi e 
romlik, munkaképességük 
csökken és ennek alapján 
idővel nagyobb segélyre is 
tarthatnak igényt. Ennek meg
állapítását célozza a tervbe 
vett revízió.

Budapesti tudósítónk ez 
ügyben érdeklődött a népjó
léti minisztériumban, alicl a 
k öve t ke z ő  felvilágosítást 
nyerte:

A minisEtérium már meg
kezdte a revízió munkájának 
előkészítését és azt tavasszal

végre is hajtjuk. A revízió 
jóakaratu. Nem akarunk sen 
kit sem megfosztani jogaitól, 
főt azokon akarunk segíteni, 
akiknek állapota súlyosbo
dott. Ezeknél magasabb rok
kantsági százalékot állapítunk 
meg és így nagyobb segélyt 
kapnak

Ezenkívül a betegeket
kórházba utaljuk, akinél pe
dig szükséges; orvosi keze
lést nyújtunk. A revízió so
rán sor kerül a hadiözvegyek 
és hadiárvák ügyének meg
vizsgálására is. Azoktól az 
öWsgyektől, akik időközben 
férjhez menlek és azoktól az 
árváktól, akik tizenhatodik 
életévüket betöltötték s igy 
önálló keresettel kell hotjy 
bírjanak, a segélyt megvon
juk és az így felszabadult 
összeget a többi igényjogo
sultaknak fogjuk kiszolgál
tatni.

(A Közlöny eredeti tudósítása)

A röm. kath. iskola épí
tése alkalmával felfedezett 
sirókról mér megemlékeztünk 
lapunk egy nem régi számá
ban. A százhúsz éves evan
gélikus temető magába fog 
lalja a fél p'iacteret is.

Régebben megtörtént, hogy 
a piaci árusok sátora alatt a 
föld süppedni kezdett a föld 
alatt levő régi kripták beom- 
lása miatt. Az Árpád építése 
alkalmával is számos krip
tára akadtak.s kissé különös 
dolog elgondolni, hogy ami
kor az Árpád szállóban túl
áradó jókedvvel ropják a 
csárdást s vigan szól a szi
laj magyar nóta. tulajdon
képp egy százhúsz éves te- 
met&felett vigadunk ?

Budapesten, pl. a v í^gi 
Nemzeti Színház töjcök te
mető fölé épült:?.:^c szóban

A százhúsz éves temetőben 
rác halottak is vannak.

forgó szarvasi százhúsz éves 
temetőből kikerült vázakból, 
bár csak töredékben, néhány 
koponya anthropológiai vizs
gálat alá került. Egy 45 év 
lei. rüii férfi koponya feltűnt faji 
jellegzelességéve', amely az 
úgynevezett űinári rasszt kép 
viselője. Valószínűleg rác em
ber fejváza lehetett. A sér
tetlen koponyatetőn különben 
nagyitó segítségével a hal- 
hagymák benyomottaíhól 
származó güdröcskék szá
mából és sűrűségéből követ
keztetni lehet a haj egykori 
sűrűségére, sőt az esetleges 
kopaszságra is.

Menyasszonyi párta foszlányai 
is előkerüllek az egyik sírból. 
SzftztvuBz év múltán elelnićlkedhe- 

hogy a menyasszonyi, 
akíir a föld felett, akár 

>csak a földben éke&ili a h 'inlo- 
ket, végeredményben mégis min
den élet a halottal együtt idővel 
csak á föld-alá kerül.

Megyebál.
(A Közlöny eredeti tudósítása)

Mintha boldog békeidők 
csillogó fényű, káprázatos 
megyebáljait varázsolták vol
na elénk a derék egyetemi 
polgárok, olyan remekül si
került, kitűnő mulatságban 
volt része a megye és Szarvas 
úri társadalmának a f. hó 
7-én, szombaton a Békés
megyei Egyetemi Ifjak által 
rendezett megyebálon.

Már-a gyönyörűen feldí
szített lépcsőházban frakkos 
rendezők várták és kalauzol
ták fel az érkező hölgyven
dégeket, akik közül a házi
asszonyok úgyszólván teljes 
számmal jelentek meg .és a 
mulatság megkezdés^ előtt a 
Casinó külön termében gyü
lekeztek. Fél 10 óra tájban 
érkezett meg báró Benz 
Ottóné, sz. Csáky Ilona gróf
nő, aki azután a bál házi
asszonyainak élén dr. Schauer 
Gábor főszolgabíró karján 
pálcás rendezők és a többi 
urak sorfala között bevonult 
a gyönyörűen feldíszített dísz
terembe. A díszteremben — 
melyet addig csak a három 
nagy lámpa világított meg — 
egyszerre kigyulladtak azöld 
füzérek közé rejtett színes 
villanylámpák és tündért fény
nyel ragyogták be a diszes 
vendégsereget. Midőn a lady 
patroness-ek elhelyezkedtek 
a részükre elkészített emel-" 
vényen, a zenekár elkezdte 
játszani a „Hallod rózsáin Ka- 
tika, Kell-e doktor, patika ?•* 
kezdetű csárdást, melynek 
hangjaira három pór: Benz
Ninon baronosse Krajcsovic$ 
Pál főrendezővel, ifj. Somo
gyi Lajosné Dérczy Ferenc
cel és Takáts Kató Molnár 
Istvánnal megkezdték a tán
cot, majd az eiső ütemek 
után az összes hölgyeket 
felkérve megkezdődött a tánc. 
amely azután kisebb meg
szakításokkal eltartott egé
szen a késő reggeli órákig 
Az összes megjelent hölgye*' 
egy mesésen sikerült bál 
emlékével távoztak a megye-



bálról, mert ezen a bálon á 
mostani szokásoktól eltérően 
hiányzott a maflasziget és 
hiányoztak a petrezselymet 
áruló táncosnők és hiányoz
tak a blazirt és unottan lő
dörgő fiatal urak itt szívből jö
vő vidámság, derűs kacaj és a 
szebbnél-szebb táncok vég
nélküli sora feledtették el a 
bál résztvevőivel legalább 
erre az egy éjszakára a min
dennapi élet nehéz küzdel
meit, gondját és bajait. Az 
ünnepélyen résztvevő leányok 
nevei közül a következők ne
veit sikerült feljegyeznünk:

báró Benz Mariett, Benz Éva, 
Benz Ninon, Raskó Baba, Vass 
Ica, Simon Ha (Budapest), Ma- 
chan Juckó, Malajsz Zsuzsó (Tót* 
komlós), Nagy Sári (Gyoma), 
Petrásovits Ella, Simon Ella, 
Miksa Marcsó, Barios Irén, Pé- 
czely Terka (Maglód), Biki Ica, 
Wünschendorfer Jolán, Kondacs 
Zsuzsó, Iázer Bella, Zalán Mag
da, Zalán Babcy, Fejér Mariska 
(Kondoros), Fejér Klári (Kondo
ros), Géczy Aranka, KoffánBetly, 
Medvegy Manci, Hunya Ica (En- 
drőd), Pável Manci, Pável Panni, 
Tóbiás Johanna (Szentes), Mik- 
Iya Juci, Marsall Ica, Marsall 
Manya, Rácz Ili, Moldován Klári, 
Valenti Jolán, Medvegy Marcsó, 
Veszter Manci, Rómer Ica, Grexa 
Eta, Grexa Ica, Grexa Manya, 
Nagy Manci, Nagy Böske, Schultz 
Manya, Havranck Baby, Jánovszki 
Ili, Trnovszki Manci, Fetzer Ka
rola (Szolnok).

A bál alkalmával a követ
kezők voltak szívesek ftlül- 
fizetni:

Bartos Pál 6, özv. Bárány Bé- 
láné 5, Bárány Béla 5, báró 
Benz Ottónk 10, Biki Nagy Imre 
7, Czinkoczky Kálmán 10, özv. 
dr. Dancs Szilárdné 10, dr. Dai- 
mel Sándor 50, dr. Dérczy Fe
renc 10, Dezső Jenő 8, özv. Ele
fánt Jánosné 4, Fejér Imre 20, 
Fetzer József 8, Géczy Dezső 10, 
dr. Gyúró József 7, dr. Haviár 
Gyula 10, ifj. vitéz dr. Haviár 
Gyula 12, Holéczy Barna 10, 
Holmik István 10, Horváth Gyula
10, Iványi György 2, dr. Kollár 
Iván 10, dr. Konkoly Iván 4, 
Kon rád János 5, Kovács Andor
10, Krsnyak Mihály 20, Kutlik 
Endre 5, özv. dr. Lengyel Sán- 
dorné 10, dr. Lestyan Goda 
György 20, Li6zka Gyula 10, 
Machan György 5, Makó Gyula
10, Marsall Sándor 4, Marsall 
Jenő 3, dr. Mázor Elemér 20, 
dr. Melich János 60, Miklya Pál
5, Oláh Miklós 5, Paál Béla 2, 
Pataky János 5, Pável Józsefné
6, Petrásovits Lajos 10, PodanI 
Pál 5, Prot. Nőszövetség 20, 
Raskó Kálmán 10, Róth Béla 4, 
Saguiy József 10, Saskó Samu
10, özv. Simon Kárólyné 2, So
mogyi Lajos 10, dr. Schauer Gá

bor 5, özv. Szlovák Kálmáhrié 5, 
Szabó János 10, dr. Takács Gusz
táv 12, vitéz Tépliczky János 10, 
dr. Tóth Pál .10, Vitális János
10, gróf Wenekhefm . László 40 
pengőt.

A bálon . elért hatalmas 
erkölcsi és anyagi sikerért 
az oroszlánrész a Krajcsovics 
Pál főrendező vezetése alatt 
dolgozó lelkes rendezői gár

dát illeti, de minden dicsé
retet megérdemel Makó Gy. 
villanyszerelő, aki a bálterem 
gyönyörű kivilágítását . telje
sen altruisztikusalapohćšak^ 
ném teljesen • ingyen végezte; 
A bál tiszta jövedelmét 
értesülésünk szerint — a 
szegénysorsu - egyetemi pol 
gárok jövő szigorlati költsé
geinek fedezésére" fordítják.

mm

A szarvasi helyi tanitó-egyesfilet 
közgyűlése.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Alig van az országban a 
tanítóknak még egy olyan 
egyesülete, amely minden 
kulturális téren olyan áldásos 
tevékenységet fejtene ki, mint 
a mi derék szarvasi tanító
ink egyesülete. 35 éve an
nak, hogy az ország egyik 
e l s ő  pedagógusának, a 
szarvasi főgimnázium felejt
hetetlen emlékű igazgatója, 
Benka Gyulának elnöklete 
alatt megalakult a nemzet 
napszámosainak ez a helyi 
egyesülete. A kultura front
ján a legelső lövészárokban 
harcolnak a tudománynak 
ezek a derék közkatonái és 
most f. hó 6-án egy év ál
dásos munkájáról számoltak 
be kitűnő tanférfiaink élénk 
érdeklődés mellett megtar
tott közgyűlésükön.

A gyűlés Rohoska Géza 
egyesületi elnök megnyitó 
beszédével és elnöki jelenté
sével kezdődött. Az elmúlt 
évben íiat tanító öivegye 
nyert gyámolitást, 12 tanító 
gyermek kapott ösztöndíjat, 
4 tanító fiú helyeztetett el a 
budapesti Tanítók Házában.

Molnár János nyugalomba 
vonulása alkalmával érdeme
inek elismeréséül tiszteletbeli 
tagnak választatott, özv. Fer
iig Alajosné, Konyecsni Já
nos és Falusi Pál tagok 25 
éves tanítóskodásuk évfordu
lóján az egyesület társasva
csorát tartott. Március 15 én

és okt. 6-án látogatott nyil
vános ünnepélyt tartott az 
egyesület. Az egyesület cél
jaira a tsgok 300 pengő ön 
kéntes adományt gyűjtöttek.

Hősök szobra leleplezése
kor az egyesület koszorút 
helyezett a szoborra. Az 
1928. évi költségelőirányzat 
575 pengőben állapíttatott 
meg. Pataki Jánosnak azon 
indítványát, hogy a tanyai 
tanítóknak a községbelieknél 
nagyobb fizelés adassék s 
minden 5 évi szolgálat után 
az állam részéről személyi 
pótlékban részesüljenek, a 
közgyűlés elfogadta s beter
jeszti a Tanítók Országos 
Szövetsége elnökségéhez. 
Tanügyi kongresszuson az 
egyesület 25 taggal képvi
selteti magát. A nyár folya
mán az egyesület jótékony- 
célu intézményeinek gyara
pítására nyilvános táncmulat
ságot rendez az Erzsébet li
getben.

Tisztujiláskor elnöknek Ro
hoska Géza, alelnöknek 
Brachna Gábor, jegyzőnek 
Berger Jenő, pénztárosnak 
Rohoska Béla, könyvtárosnak 
Rohony Pál választattak meg 
egyhangúlag. Választmányi 
tagok: Frankó Mihály, Falusi 
Pál, Pataki János. Számvizs
gálók: Jánovszki György, Kof- 
fán Béla és Blonder Sala
mon.

A közgyűlés lelkes hangu
latban ért véget.

Meghaló hála.
(A Közlöny eredeti tudósítása)

A mai sivár és rideg vi
lágban szinte szokatlan a 
hálás szeretetnek az a meg
nyilvánulása, amellyel a ha
dirokkantak, hadiözvegyek és 
hadiárvák felkeresték lapunk 
szerkesztőjét, hogy megkö
szönjék néki a karácsonyi 
szeretet-akciónál kifejtett fá
radozását, amellyel lehetővé 
tette, hogy a szeretet ünne

pén ők is átérezzék a min
dent átfogó krisztusi szere
tet benső melegét. Szónokuk 
az egyik hadirokkant egy
szerű, keresetlen szavakkal 
köszöntötte szerkesztőnket, 
az ő öreg bajtársukat, a ha
diözvegyek és hadiárvák pe
dig gyönyörű élővirág csok
rot nyújtottak át neki, a cso
kor széles fehér selyem sza
lagján a következő arany

felírással. „Szeretett- disil- 
nöküknek a hadirokkannk. 
hadiözvegyek és hadián^j^ 
S^erkesztőnfaoKghátv^
szönte meg -ugj___
ünneplést.^inJpgpg^nyörC 
csokrot, melynek minder 
szál virágát nagy szeretette! 
fillérenként gyűjtötték egymás 
között össze — ^é&válászá- 
ban kijelentette, 
vőben is örömmel.fog 
dozni az ő szomoíusOisujf 
ényhitésén és ennek 
..csokornak vttágszá£ait.,L jfifögg 
dolatban szétküldÍ;V:azoko&k 
a megértő és nemeslelkfl 
emberbarátoknak, akik őt 
mindenkor szívesen támogat
ták ilyen irányú munkájá- 
bati.

Itt említjük meg, „hogy 
Szarvas nagyközség aáotfáf, 
nyából inég fennmaradt 'Ili 
pengő az elszámoláskor 
ezért az összegért is\t( 
szereztünk be, mélyíti« , 
kg-os tételekben osztotfcutjlr 
szét . négy hadirokkant"/* 
három hadiözvegy 
Minden nemes’elküa' 
ezentúl is köszönettel 
dunk és rögtön 
a — sajnos igen $qK.< 
gos jelentkező között

H l  R E
— Kérelem olvasóii .

Kérjük kedves olvasóin]] 
Szarvasról elszakadt s 
élő rokonaik vagy 
nevét és pontos lakcit 
közölni szíveskedjenek 
illetőnek lapunkból 
számot indíthassunk, ff . 
akár levelezőlapon szerlte 
gilnkbc, (Hl- kér. 119) akár 
egy cédulára leírva a lapkél 
tő által szíveskedjenek bek| 
ni. Ezáltal szolgálatot 
idegenbe szakadt vérctrrklek. #] 
rendszeresen értesülnek i sz 
földjükön történtekről, jná6rf „ 
pedig lapunk terjesztésével tiy r 
ntlnket is támogatnak mukánki j^

— Szerkesztői t *  e 
„Egy úriember- nyUjtko*ws3 
készséggel közöljük de ab
ban az esetben, haazt tejes név
aláírással szíveskedik eW**. nV 

a cikk is, amelyre Ön 
szintén névaláírással voltj 
és épen úgy nem fedi * , 
lásponturíkat, mint az 
cára ennek mé̂ Ts 
említett cikket, amint közölnije 
juk az önét i», bár azt 
hogy a jelžett cikkre illetékeset  ̂
helyről kellett volna nyilatkozóig

— Hazahozzák Gyóni Clgfg 
hamvait. A Petöfi-tarsaság • ya| 
sárnap felolvasó gyűlést tartóttá 
Pékár Gyula elnöki megnyitóid 
bán ismertette Gyóni Uezfl 
B«m tábornok hamvainak  ̂
hozatalára vonatkozó tervek«



— Játék a fegyverrel. Kraj- 
csovics János orosházi lakos ta
nyájáról Kondorosra ment át ko
csiján kedden délelőtt. Mivel 
•úgy volt, hogy estére visszamegy 
'magára hagyta odahaza három 
gyermekét, akik közűi a legidő
sebb, a 10 esztendős János volt. 
Alighogy a gazda kocsija kigör
dült a tanya udvaráról, az öt 
éves Pista gyerek leakasztotta a 
falról édesapjuk töltött vadász- 
fegyverét és rácélzott a másik 
két gyerekre. A 10 éves Jancsi 
ki akarta csavarni öccse kezé
ből a fegyvert, miközben a ra
vaszt valahogyan elrántották és 
az egész töltés a szerencsétlen 
kis Pistába fúródott, úgyhogy a 
borzalmas sebesülésbe pár pil
lanat alatt kiszenvedett. A gyere- 
ktk kiabálására előkerüllek a 
szomszédok, azonban már nem 
tudlak segíteni. A mit sem sejtő 
Krajcsovics midőn este hazake
rült már-csak kedves kis fiának 
holttestéi láthatta viszont. A vizs
gálat megindult annak kideríté
sére, hogy nem-e a gazda vét
kes gondatlansága okozta a sze
rencsétlenséget.

— Mulatságok. A kereskedő- 
alkalmazottak igen szépen sike
rült táncmulatságot rendeztek f. 
hó 8-án az Árpád-szállóban. A 
kitűnő erkölcsi és anyagi siker
rel zárult bál — melyet kelle-

jTtjjsert tarkitolt a szépségverseny 
és a tombola — 'a legvidámabb 

hangulatban a reggeli órákban 
ért véget — A szarvasi izraelita 
Nőegylet f. hó 14-én eslc fél tiz 
órai kezdettel jótékonycélu zárt
körű táncmulatságot rendez. A 
Á nagyszabású és fényesnek 
Ígérkező bál irár.t — felekezeti 
viszonyokra való tekintet nélkül — 
városszerte rendkívül nagy az 
érdeklőd ’s Szeniélyjegy 3, pá

holy 20 P.
— Macskák lakmároztak egy 

kQlgpc öregasszony holttes
téből. Pernega községben egy 
különálló házban lakott Richter 
Franciska, egy 68 éves öreg
asszony. A különc öregasszony 
szokásai közé tartozott többek 
között, hogy bár rendesen be- 
bútorozott lakása' volt, ágyban 
soha nem aludt, hanem állandó
an a szekrény tetején. Mivel a 
napokban a falubeliek sokáig 
nem látták, a község bírája be
törette a lakás ajtaját, é6 ott az 
egyik szekrény tetején, a borzal
mas hidegben egy szál vékony 
kabáttal letakarva holtan talál* 
ták Richter Franciskát, akinek 
arcát és testét már félig szétmar
cangolta az öregasszonynak a 
szobába vele egyült bezárt négy 
kiéhezett macskája.

— Mozi. F. hó 14 és 15-én 
az idei legnngyobb világ filinatt- 
rakció Lord Byron örök életű al
kotása Don Jouan 12 felvonás
ban. Főszerepet az amerikai szín
padok koronázatlan fejedelme 
John Barrymoore alakítja.

— Bombarobbanás erejével 
fog hatni a Turul bálján a szép- 
sépverseny gyönyörű dija, vala
mint a? értékes tombola tárgyak. 
Ennek a bálnak külön szenzáci
ója, hogy még a 70 éves höl 
gyeknek is reggelig kell táncolni, 
mert a kitűnő táncosok óriási 
gárdáját másként nem lehetne 
foglalkoztatni.

— Fölvágta az ereit az end- 
ródi betörökirály. A szomszé
dos Endrőd nagyközségnek hír
hedt szülötte Tímár István, akit 
fiatal kora dacára kollegái a be
törökirály névvel tiszteltek meg. 
Tímár a budapesti Margit-köruti 
katonai fogházban töltötte 18 évi 
fegyházbüntetését, azonban nem
régiben páratlan vakmerőséggel 
börtönéből megszökött, megszál
lott román területre r enektllt és 
ott Nagyváradon, Aradon és Te
mesváron egymásután követett el 
vakmerő betöréseket és kassza- 
furátokat. Különösen a jőmene. 
telü ügyvédi irodákat kereste fel 
előszeretettel és Temesváron dr. 
Róth Dezső, Nagyváradon pedig 
dr. Thury Gábor ügyvédek pán
célszekrényét tisztelte meg éjjeli 
látogatásával, Nagyváradon azon
ban rajtavesztett és éifoglák. A 
váradi rendőrség azonban uj>ylát- 
szik, nem motozta meg elég kö
rültekintéssel Timárt, meit az a 
kihallgatás alkalmával a kabátja 
béléséből előszedett élesre fent 
késsel felvágta kezének. ütőerét. 
A súlyosan sérült betörökirályt a 
rabkórházba szállították, mivel 
azonban joggal lehetett tartani 
szökésétől, mindkét lábát erőben 
odaláncolták a kórházi vaságyhoz 
és felépülése után folytatják ki
hallgatását és döntenek afölött, 
hogy kiadják-e Magyarországnak.

— Jéghockey mérkőzés. Viz- 
kereszt délutánján mérkőzött a 
Levente Egyesület és a főgimná
zium jéghockey csapata a Holt- 
Kőrös jegén. A mérkőzés 4:4 
aráuybin eldöntetlenül végződött. 
A vasárnapra hirdetett orosházi
akkal való mérkőzés a jég olva
dása miatt elmaradt és amennyi
ben most vasárnap jobb lesz a 
jég, akkor délután féí 3-kor meg 
lesz tartva.

— Békésvármegye monog
ráfiája. Békésvármegyéről a leg
közelebbi időben nagyobb terje
delmű monográfiát szándékoznak 
kiadni, amely tartalmazni fogja 
az egyes városok és községek 
történetén kivül a hivatalok, tes
tületek, egyesületek stb. tagjainak 
névsorát, továbbá a nevesebb 
közéleti férfiak életrajzát stb. Az 
illusztrációkkal bőven ellátott ha
talmas munkána« szarvasi járás- 
beli szerkesztő bizottsága már a 
nBpokban megkezdi működését.

— Rosszul járnak a torony
órák. A jitrvasi toronyórák ugyan* 
csak zavarba hozhatják pl. azo
kat, akik a pontosan induló vo*

natokhoz igyekeznek az állomás
ra. Hétfőn délben pl. tizenkét 
óra 29 percet mutatott a kath. 
templom órája, ugyanakkor azon
ban az ó-templom órája elütötte 
már az egy órá*. Legérdekesebb 
a dologban az, hogy ugyanakkor 
a hivatalos rádió-jelzés szerint a 
pontos idő 12 óra 46 perc volt. 
Mindenesetre ajánlanánk, nögy 
felesleges kellemetlenségek elke
rülése végett naponként pontosan 
igazítsák meg az órákat, szer
kesztőségünk, mely a Magyar 
Távirati Iradanak is fiókja, kész
séggel ad felvilágosítást a pontos 
időről a nap bármely szakában 
egyszerű telefonhívásra is.

— Ágyukkal lövik szét az 
oláhok a Duna jegét. A fené
kig befagyott Duna óriási árviz 
veszedelmet rejt magában, mert 
egy hirtelen beálló olvadásnál 
feltétlenül kicsapna mindkét par
ton a medréből. Különösen lenn 
az Al-Dunán rendkívül kritikus a 
helyzet, úgyhogy most az oláhok 
Griurgiu és Galac között több 
üteg nehéz ágyúval lövik szét a 
Dunán feltorlódott jéglorlaszokat, 
sőt mivel ez sem bizonyult elég
nek egy egész repülőrajt mozgó
sítottak, amely 50 kgr. sulyu 
bombákkal próbál réstütni a Duna 
jégpáncélján. A kivételes helyzet
re való tekintettel a bolgárok 
megengedték, hogy a román ka
tonaság átlépje a bolgár határt.

— Asztaloskellékek, furnérok 
'kéményfa. enyvezett lemezek, gftr- 
lécck legolcsóbban GRÜN SÁN
DOR Budapest, VII, Kazinczy- 
ucca 22. Telefon: 426—97.

— Békésvármegye képvise
lete a newyorki Kossuth Ün
nepségen. Békésvármegye tör
vényhatósági bizottsága a new
yorki Kossuth-szobor leleplezési 
ünnepélyére a vármegye képvise
letében a vármegye főispánját, 
akadályoztatása esetén az alispán 
áltál kijelölt másik' törvényható
sági tagot küld kí és a felmerülő 
költségek fedezésére részére 3000 
pengőt szavazott meg.

— A Pepikertben mérgezik 
a kártékony vadakat A járási 
főszolgabiróság engedélyt adott 
arra, hogy a gróf Bolza Pál tu
lajdonát képező u. n. Pepi-kert
ben az elszaporodott kártékony 
ragadozó madarak pusztítására 
mérgezett csalétket használjanak. 
Ezúton figyelmeztetjük a lakos
ságot, hogy a kert közelében el
hullott szarkákat, varnyukat stb. 
lehetőleg rögtön ássa el, nehogy 
azokat valamilyen háziállat elfo
gyaszthassa

— Kaszinói mulatság ké
szül Kondoroson. A kaszinói 
közgyűlés megbízta a választ
mányt, hogy a farsang idejére 
rendezzen egy vidám estét, mely 
a maga egyszerűségéért legyen 
vonzó. A választmány januái 
21-éré, vagy pár nappal előbb 
óhajtja a kivánt mulatságot meg
rendezni.

— A vármegyei tisztviselők 
vasúti kedvezményes jegye. A
-vármegye alispánja a közigazga
tási tisztviselők és családjaik 
kedvezményes vasúti igazolvá
nyainak 1928. évre megújítását 
megkönnyíti az állal, hogy az 
érte járó 16 pengő illetéket szá
mukra folyósítja. Hír szerint a 
vármegye tiszteletre méltó példá
ját a többi illetékes fórumok is 
követni fogják s igy a .tisztvise
lők válláról leveszik e súlyos 
terhet, amit minden bizonnyal 
meg is érdemelnek.

— Öcsöd község népmoz
galmi statisztikája: 1927. évben 
született 197 gyermek 2.8 °/t, 
meghalt 158 egyén 2.25 %, halva 
született II, házasság köttetett 79 
esetben. A természetes szaporo
dás 39.

Lapzártakor ér
kezett hirek :

Búd János pénzügyminisz
ter az egységespárt mai ér
tekezletén bejelentette, hogy 
a kormány a hadikölcsön 
valorizációjának törvényja
vaslatánál törölni .fogja azt 
a szakaszt, amely szerint a 
hadikölcsön semmi féle for
mában nem valorizálható és 
nyitva hagyja ezt a kérdést 
addig az időpontig, amig 
annak pénzügyi megoldása 
lehetővé válik. A iiadikö!- 
csíin tulajdonosok körében 
ez a jő hír nagy megnyug
vást keltett.

Kolozsvári lapjelentések 
szerint a román hadügymi
nisztérium a besorozott ro
mánja zsidókat egy Nagy
szebenben állomásozó kü
lön zsidó hadtestben helyezi 
el. A hír a román zsidóság 
körében óriási elkeseredést 
váltott ki.

A kormány tudvalevőleg 
ankétet hivott egybe, amely 
hivatva lett volna tárgyalni 
az OFB. megszüntetéséről 
életbe léptetendő Országos 
Birtok Bíróság ügyében. 
Szerdán délután gróf Soms- 
sicli László az OMGE eJ* 
nöke az összes mezőgazdá
sági érdekeltségek nevében 
levelet nyújtott át Mayer 
miniszternek, amelyben be
jelenti, hogy mivel az Or
szágos Birtok Bíróság felállí
tását a jelen körülmények 
között úgy a föld ára, 'mint 
pedig a mezőgazda^pgi hitel 
szempontjából igen károsnak 
tartja, az ankéten semmi 
körülmények között nem 
vesznek részt.
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Titkok a 102 «sztesdds 
mlndenttadA könyvből
Ne legyünk olyan nagyra a 

modern ember tudásával, mert 
hisz a régiek is értettek sok 
mindenhez, volt ötlet, volt lele
ményesség bennök i6. Aki ké
telkedik ebben az állításban, 
vegye elő Fáy András 102 éves 
kis müvét, az 1828rban Pesten 
megjelent »Hasznos házi jegy
zeteket s olvashat és tanulhat 
abból sok-sok csodás dolgot.
1 Megtudhatjuk e könyvecské
ből, hogy a disznóparéj'hamuja 
szappanfőzésnélnagyszerüen pó
tolja a szódát. A zsindely iüz- 
veszélyessége pl. megszűnik, ha 
timsós vízben áztatjuk. Vagy pl. 
jó tudni a gazdasszonyoknak, 
hogy nyáron a húst sokáig el
tarthatják, ha ecetes kendőben 
helyezik a pincébe. Érdekes a 
szárított káposzta készítése is, 
amely a táborozó muszka ka
tonáktól származik. iBolhát köny- 
nyen irthatunk azáltal, ha 'bod- 
zalevéltfőztjével öntözzük a szoba 
padozatát.

'Megtanulhatjuk Fáy uram 
könyvéből asíMs.hegy a'meggyfa 
tetejébe lehet rlbizlit is oltani, 
48 éira alatt, meszezétt, galamb- 
trágyás földben saláta termel
hető. Kiterjed a mindénttudő 
könyvecske figyelme a fehér- 
népre is, mondván, hogy ha a 
nőszemélynek varrás közben iz
zad a keze, tartson a kezében 
gyakran zöld leveli békát.

Ej, ej, Fáy András uram, ha 
az asszonynép levelibékát szo
rongatna a kezében, mi lenne 
akkor a varmivalóval és a túrós 
rétessel ?

A hirtovábbitás
világrekordja.

Igazat kell adni azoknak, akik 
azt állítják, hogy a kulturát idő
vel kell mérni. Igaz ugyan, hogy 
az életben idővel mérnek min
dent. Még az életet is. Sokáig 
élni, gyorsan mindent látni. Aki 
sokát akar látni, annak gyorsan 
kell utaznia, ha valaki beteg, az 
orvosnak .gyorsan kell érkeznie, 
ha üzletét akarok csinálni, megint 
csak a gyorsaság kérdése kerül 
élőtérbe. Ezt azután az angolok 
'tudják. „The time is money*. 
Hány háború veszett el a múlt
ban, mert a segitőcsapstok nem 
tudtak elég gyorsan kijelölt he
lyükre érni. A világháborúban 
’tobbé-kevésbé/már kiküszöböl
ték .az id,őtV

»Vonatok, automobilok, repü
lőgépek, léghajók. Ma tovább 
fokozzák a gyorsaságot. Olasz
országban Wepster kapitány 500 
kilométert rqpül egy óra alatt 
hidroplánón. Angliában Cambell 
350 kilométert fut egy verseny* 
autóyal óránként. Á napokban 
lefödte őt égy amerikai. Ésmég 
mindig nincs megállás. Jön Opel

és a rakétaautó, utána a-rakéta- 
repülőgép. Egyre gyorsabban! 
És a gyorsaságnak a legfonto
sabb szerepe kétségtelenül az 
él Bt örök telegrafálójánál, az új
ságnál van.

•A hirterjesztés rekordját eddig 
az American Telegraph Com- 
pany tartotta. A Dempsey-Car- 
pentier boxviadalról 59 másod
perc alatt, röpítette át a döntő 
hirt Európába, de őt is lefőzték. 
És ez alkalommal, bár délameri
kai ember révén, mégis Ameri
kával szemben Európát koszo- 
ruzta babér.

Az Uruguay—rArgentina meccs 
végső eredményét az amsterdami 
stadionból 52 másodperc alatt

adta le Buenos-Airesbe a Diario 
szerkesztője. A stadioni posta- 
hivatal főnöke nem is mulasz
totta el az alkalmat, hogy az 
összegyűlt újságírók előtt kinyi
latkoztassa: — Igazán boldog 
vagyok, -hogy az amsterdami 
versenyeken nekünk is sikerült 
világrekordot javítani 1 

Irigyeljük a Diario szerkesz
tőjét, hogy nem is egész egy 
perc alatt röpítette sürgönyét 
ezer kilométereken át lapjához, 
irigyeljük, de mégis szerényeb
bek vagyunk nála. Mi egyelőre 
azzal is megelégednénk, ha a 
megye székhelyével lehetne 5 
perc alatt kapni egy telefonkap
csolást.

Vadászkalandok —-fényképezőgéppel
Irta: M. J . Dugmore őrnagy, a szudáni 

(Folytatás c

Mozifelvételt akartam készí
teni az elefántokról és javában 
forgattam készülékemet, amikor 
nagy megrökönyödésemre egy 
nőstény elefánt észrevett és ‘ék
telen trombitálással nekirugasz
kodva, reámrohant. Anélkül, 
hogy pillanatnyilag is félbe
hagytam volna a filmfelvételt, 
egyik kezemmel a fegyver után 
hyültam, amelyet bennszülött 
kísérőm vitt magával. A döntő, 
pillanatban 'vettem csak észre, 
hogy a derék beduin a halálos 
veszély pillanatában jónak látta 
elillanni, igy fegyvertelenül ál
lottam szemben 4 felbőszült ele
fánttal. Ĥelyzetem nem volt ke
délyesnek mondható, de hideg
vérem szerencsére most sem 
hagyott el és igy befejeztem 
a felvételt azzal a tudattal, hogy 
ha ihár elpusztulok, 'legalább 
érdekes ‘képpel kedveskedhetem 
a zoológusoknak. Az elefánttiz 
lépésnyié volt csak tőlem, ami
kor mégis úrrá lett rajtam az 
életösztön. Hirtelenül felugrot
tam és teljes erővel futásnak 
eredtem. Ész nélkül rohantam 
végig a Niger partján, egészen 
addig, amíg kimerülésemben 
össze nem rogytam. Félájultan 
körültekintettem s határtalan 
meglepetésemre üldözőmet az 
ellenkező .irányban láttám tova- 
száguldani a sivatag felé.

Szerencsés megmenekülésemet 
bizonyára csak annak a körül
ménynek köszönhettem, hogy

angol gyarmatok csztagparancsnoka. 

és vége.)

hirtelen felugrásom megriasz
totta az elefántot, amely egyéb
ként agyonzuzott volna ormá
nyának egyetlen csapásával s 
amelynek rendkívül sikerült 'fény
képét mostdegértékesebb vadász
emlékeim között őrzőm.

Az afrikai elefántok bár vala
mivel kisebbek, de sokkal va
dabbak és.vérszomjasabbak, mint 
indiai társaik. Rendkívül okos, 
szinte ravasz állatok az afrikai 
orrtnányosok, annak ellenére, 
hogy rabságban1 semmiféle mun
kára nem lehet őket felhasz
nálni, mert olyan vadak, hogy 
megszelídítésére gondolni sem 
lehet. Az óvatos és körültekintő 
állatok bámulatosan fürgék és 
mozgékonyak. Nagy távolságról 
is megsejtik a veszedelmet & 
az afrikai elefántcsorda néha 
pillanatok alatt szétrebben és 
nyomtalanul eltűnik a sivatagot 
szegélyező cserjék rengetegében.

Az állatvilág életének tanul
mányozásakor igen sok érdekes, 
szinte megindító vonást fedez
tem fel a ragadozóknál is. A 
nemes vad ösztönösen érez, sőt 
gondolkozik is. Megnyilatkozá
saiban megtalálható a szeretet, 
a becsületérzés, a féltékenység 
és a védelem érzéseinek nyoma, 
Kölykeiket sokszor megható sze
retettel ápolják és .gondozzák, a 
családi élet pedig úgy az ele
fántoknál, mint az oroszlánok
nál szinte közmondásos példa 
a bennszülöttek országában.

& texasi béka, mint a

Eddig egyetlenegy világhíres 
béka volt, mely azzal jutott 
hirre, hogy egy olasz természet- 
tudóst, ualvanit. rávezette a vil
lamosság titkának útjára. A ne
vezetes békacomb ugyanis Gal- 
vani kése 'alatt egyszerre ránga
tózni kezdett és z. zseniális 
,természettudósnak alkalmat adott 
arra, hogy a világot meglepje 
<* legnagyobb jelentőségű talál
mányával. Galvani békájának

hírét most némileg elhomályo
sítja ?gy másik béka, amely a 
természettudósoknak ujabb vita
anyagot szerzett Ez a béka még 
él s Phrynonak hívják, a leg
jobb egészségnek örvend s vi
dáman brekeg. Phiynonak fel
tűnést keltő élettörténete és esete, 
amellyel a természettudósok fi
gyelmét magára terelte, a kö
vetkező :

Van Texasban egy kis város, 
Eastlandnak hívják. Ennek a 
városkának a vezetői néhány 
hónappal ezelőtt elhatározták,

hogy lebontják a régi városhá
zát s uj épületet emelnek a he
lyén. Amikor a régi épület egyik 
alapkövét kiemelték, alatta külö
nös leletre bukkantak. Két alapkő 
sziklasirjában egy nagy békát 
talált két munkás. A szelíd állat 
teste sértetlennek látszott, de 
egyben olyannak is, mintha már 
nem lenne benne élet. Ezen 
nem is csodálkoztak a munká
sok, akiket azonban nagyon 
meglepett az, hogy tíz perccel 
azután, hogy a békát megtalál
ták, elkezdett pislogni, aztán 
halk brekegéssel egyszerre csak 
ugrott egyet. A munkások el
fogták, elszállították Newyorkba 
s ott átadták a Zoológiái Mu- 
zeum igazgatóságának.

Amint az eastlandi magisztrá
tus hivatalos irataiból kiderül, a 
most lebontott régi . városházát 
1897 júliusában építették. Ezek 
szerint tehát az alapkövek kö
zött talált béka 31 évig volt 
kősirjába zárva. A lelet hírére a 
békák életkoráról egyszerre uj 
vita támadt a természettudósok 
között. Egyes természettudósok 
azt állítják, högy 31 esztendő 
matuzsálemi kor egy béka éle
tében, mások viszont azt a vé
leményt képviselik, hogy egy 
béka 131 esztendeig is élélhet, 
még pedig anélkül, hogy táplá
lékra volna szüksége. A 'béka 
ugyanis — mondják egyes 'ter
mészettudósok — az állatók Vi
lágában valóságos koplalötnü- 
vész. Az émberek számára ter
mészetesen kissé, fantasztikusán 
hangzik, hogy egy 'élőlény 31 
esztendeig a legcsekélyebb1 táp
lálék nélkül életben tudjon má
radni. A Phryno nevezetű béka, 
amelyet nagyon lesoványodott 
állapotban találtak meg, ugylát- 
szik, véghezvitte ezt a művészi 
koplalást, legalább is az ̂ tmeri* 
kai természettudósok igy állíts 
ják. De a jeles béka ssete nem
csak azért csodálatos. -mtft.3£ 
esztendeig nem vett magába 
semmi táplálékot, hanem: még 
csodálatosabb azért,. .92 
alapkövek közé beírva 
höz sem juthatott, igazi ísklf; 
életet élhetett hát  ̂ '
Phrypo 31 esztendeig, .

ezek után érthető,, tye 
természettudósok köí4b|n 
feltűnést keltett a texasi. 
amely most a newyorld *■ 
giai Muzeum altvMufóift 
fejti el az átaludt levögi? 
táplálkozás nélküli 31 JjsS

KIS
— Mit bánmkakugy 

kor efizfica?
— Kérem szépen, rg 

azt hiszi, hogy mérgek® 
litott ma a IceröskeWÍ 
hatást.

— Miéjrt veri ojjri' 
a fiát, Mihály hácsP

— Ez nem az 
egy ‘rokongyerek,  ̂
küldték, hogy &&toár
vezze.
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— Ördög és pokol! — kiáltott 
fel most Curtis leugorva lováról — 
hatalmas fickónak látszik, még 
hozzá nem valami könnyűnek, néz
zétek csak, hogy belevágta itt a 
karmait; Szegény disznainkat ala
posan megugraszthatta és... — de 
mégsem, ez nem lehet medve- 
nyom! Erre ember járt, talán az 
indián. — Nem, ez nem lehetett 
Aszovaum. De hol a mennykőben 
vannak azok a kutyák? A medve 
még nem kelhetett át a folyón, 
fájd csak meg a kürtöt, Róbert.

Róbert messzire hallatszóan meg- 
fújta a kürtöt, mire kisvártatva 
zörgés és lihegés hallatszott a 
bokrokból és egyszerre Poppy 
ugrott a tisztáson levő férfiak közé. 
Nemsokára követte a többi kutya 
is, mert Poppy volt a falka veze
tője. Vonyitva és nyöszörögve fut
kosták, körül’ a tisztást, ahol ellen- 
ség nyomát érezték. Egyszerre 
csak,az egyik ráakadt a nyomra, 
felüvőltött, azután mint a nyil vá
gódott be a nyomon az erdő sű
rűjébe, a dombok irányában.

Poppyval évek óta most történt 
először, hogy hamis nyom után 
ment. Megszagolva a még meleg 
nyomot, nagyravágyásával nem 
tudva összeegyeztetni, hogy másik 
loitya legyen a hajtásban az első, 
utáttavetette magát a fiatalabb ku
tyák .csoportjának. A többit most 
jnárj lehetetlenség volt visszatar
tani, vad csörtetéssel tűntek élők 
is a többiek nyomában a dombok

..: Hiába .fújta kürtjét Róbert, hogy 
tüdeje, majd leszakadt, hiába hivo- 
gatia â . többi vadásszal együtt 
irisszá.dket, azok nem hallották, 
de;talán..inkább nem is akarták 
hállani gazdáik hívását.

-í—í Tüzes mennykő és csörgő- 
IdgyÓ! — kiáltott fel az öreg Ró- 
beft,{dühében földhöz csapva va- 
fláflzkűrtjét — Ördög vigye el 
ézeká^áz átkozott dögöket, téves 
■pjffltnrtn i. araiadnak most ezek 
a4páhik!Na, ilyet se láttam 

"f!'életemben I Tessék, most már 
az egész vadászatnak! 

tys mí a veszett nyavalya 
Mjst "ezekbe az átkozott dö- 
ylíLí- dőrmögte Curtis.

\égis medve lesz az oka — 
4páÜk vadász, aki a keleti 
WpkbÓl való volt és azért 
^ghez látogatóba, hogy 
.tfeggyszer egy igazi arkan- 

-— A fnedve való- 
rre tanyázott és azután 
|elé: vette útját.

sárkány volt, de 
; — ordított Róbert a 
\gasabb fokán. — Cur- 

itolt az á bestia! A 
jgnek annyi fogalma 
reqyomról, mint bir- 
mkéz nyelvről Cur- 
bitang csaholó szer

szám az enyém volna, Isten úgyse, 
alápörkölnék!

— Na, nem kívánok egyebet 
öregem, csak mrs. Róbert és mr. 
Rowson hallanák ezt a kegyes 
beszédet — kacagott Harper.

— Mr. Rowson törődjék csak 
a maga bajával. Ha ő itt volna, 
akkor se beszélnék másként, sőt...

— S ha mrs. Róbert volna itt?
— Ó, az nem jön el a Petite 

Jeanne mocsaraira. De igazán meg
eheti a méreg az embert, most itt 
állunk, mint medve a szilvásban 
és azt se tudjuk, tüled-e, vagy 
hozzád. — Na, hogy a dögök há
rom-négy óra előtt vissza nem tér
nek, arról biztosak lehetünk, akkor 
meg olyan fáradtak lesznek mint
a, — mint a kutyák!

— Hanem az ön Poppyja is 
ugyancsak a nyomukban volt. Az 
sem okosabb a többinél — jegyezte 
meg Curtis, aki tényleg dühös volt 
kutyája lekicsinylése miatt

— Csitt! — kiáltott Harper hir
telen, mialatt fegyverét maga elé 
tette a nyeregbe és jobb kezéből 
tölcsért formált füle mellé. — Olyas
mit hallok a dombok felől, ami 
éppen nem hasonlít kutyaugatás
hoz. Ez Aszovaum hangja, amint 
tereli vissza a kutyákat. Fújja csak 
Róbert, fújja, még nem tudja biz
tosan, hogy merre vagyunk.

Róbert kürtje ujrafelrivalt, mire 
hosszas, vontatott kiáltás hallat
szott a közeli dombok irányából

— Hurrá! — ez Aszovaum 
hangja és fogadni merek, hogy a 
kutyákat is visszahozza, mert 
Poppy jól ismeri őt

. Harpemek igaza volt, pár perc 
múlva csakugyan odaért az indián, 
nagynehezen magával hozva a ku
tyákat is, amelyek még akkor 
sem akartak letérni a nyomról. 
Poppy nyaka köré azonban vé
kony bőrlasszót vetett és azzal 
tartotta féken.

— Halló, domine rézbőr, hol 
találtad meg a kutyákat? — kiál
tott fel Róbert örvendve.

— A hegyről egy nagy medve 
jött le, — mondotta az indián — 
amelyik bajosan volt éhes. Egy 
követ sem emelt fel útjában, hogy 
giliszták után nézzen, egy szál kor
hadt fát sem fordított fel, vagy va
kart meg; nyoma egyenest a folyó 
partjához vezetett. A sűrű nádas
ban nyugalmas tanyára lelt a mo sz
idtok sem nagyon zavarták itt, 
Aszovaum jól ismeri ezt a helyet.

— De hogy akadtál a kutyákra ?
— Ha Aszovaum a medve nyo

mára ráakad, azt is tudja, hogy 
merre tolta orrát; Poppy közben 
elém került és amikor rámugrott, 
megragadtam ; ha a méhek rajza
nak, a legnagyobbat a legokosab
bat követik — igy tesznek a ku
tyák is, ha a vezető elfordult a 
nyomról, a többi sem marad meg 
rajta sokáig. Aszovaumnak van né

hány darab szarvascombja kunyhó
jában — az ebek tudják ezt — 
howgh I — és kinyújtva karját a 
falkára mutatott, amely most egy
két kölyökkutyát kivéve, a vadá
szok körűi sereglett össze.

— Kitűnő fickó ez az Aszovaum
— mondotta Harper, jókedvűen 
dörzsölgetve kezeit — hatalmas 
egy fattyu. Az ebeket most az 
igazi nyomra terelte, mint a villám.

— Futnak ismét vissza a he
gyekbe — szólott Aszovaum — 
de majd vezetem én Poppyt, a 
többi majd jön utánam, ha egyszer 
jó nyomon vannak, akkor többé 
le nem térnek róla.

Az indián indítványát rögtön el
fogadták és néhány lépés után 
Poppy is arra a meggyőződésre 
jutott, hogy az előbb roppant bo
londságot csinált, mert farkát lába 
közé huzva, siralmasan pislogott 
fel vezetőjére, aki azonban még 
mindig nem bízott benne és csak 
amidőn kétszáz lépésnyire haladt 
a helyes nyomon, akkor eresztette 
el a kutyát, amelyet még jobban 
feltüzelt buzdító vadászkiáltásai
val és nemsokára az egész falka 
óriási üvöltözés közben eltűnt a 
sűrűkben.

— Most pedig minden legény 
jól ülje meg a lovát! — kiáltott 
az öreg Róbert aki ebben a pil
lanatban legalább húsz évvel fia- 
talabbnak érezte magát — uccu! 
Poppy, vesd el magad, utána, haj! 
haj! — hajrá!

Olyan hatalmas erővel mondottá 
ki ezeket az utolsó szavakat hogy 
a lovak is megbokrosodtak tőle 
és a következő pillanatban szél
vész gyanánt vágtattak be az erdő 
belsejébe.

Hegyen-völgyön, árkon-bokron, 
fatörzseken és tavakon, mindenen 
keresztül gázoltak és a rengeteg
nek olyan részébe értek, ahol nagy- 
kiterjedésü sás erdő állta utjukat 
és amely áthatolhatatlan, kérész- 
tül-kasul font sűrűséget lehetetlen 
volt lóval átgázolni.

Eddig valamennyien emberül meg 
is ülték lovaikat, kivéve a szató
csot, aki a kúszó növények egy 
tömkelegében valahogyan lemaradt 
lováról és olyan szivettépően és 
keservesén jajgatott, hogy Harper 
egy pillanatra megállította nyerge
sét, de csak egy rövidke percig 
tartott ez, mert a következő pilla
natban már megint lovának vék- 
nyába vágta sarkantyúját és elvág
tatott a többiek után, mert népi is 
tartotta azt az embert vérbeli ar- 
lcan7AR7.i vadásznak, aki meleg 
medvenyomot fedezve fel, egy lo
váról leesett bajtársának segítsé
gére vesztegeti el a drága időt.

A sűrű nádas szélén azután va
lamennyien leszálltak lovaikról, 
amelyeket most szabadon eresz
tettek, elővették késeiket mert az 
iszalag és sás összecsomósodott 
szövevényein keresztül csakis kést 
sel vághatták magukat keresztül

Az amúgy is lázasan dolgozó 
vadászokat még jobban siettette az

a szinte elképzelhetetlen zsivaj, 
amely egészen közelükben, a ná
dasból kihallatszott. Az ebek vo
nítottak és csaholtak, a vékony 
nád recsegett, a lomb zörgött és 
a vadászok a támadó kutyákat 
feltüzelve, oly irtó módon kiabál
tak, hogy bátran azt gondolhatta 
volna akárki, hogy valami rette
netes őskori szörnyeteg dühöng, 
tombol az erdőn keresztül, vagy 
talán a kísérteties vadász vihar
zik át ádáz kutyáival az erdőn.

A kutyák vackában lepték meg 
a talpast és mielőtt még meglepe
téséből felocsúdhatott volna, Poppy 
és Eddy már közvetlen közelében 
voltak. Mivel Eddy csak közön
séges erdei kopó volt, nem sokat 
értett a nyomozáshoz, de még ke
vesebb hasznát lehetett venni az 
igazi támadásnál. Ellenben Poppy 
nem ismert nagyobb gyönyörűsé
get, mint combjainál ragadni meg 
a medvét mert arra nagyon vi
gyázott, hogy annak első lábainál 
ne nagyon alkalmatlankodjék.

Midőn tehát a mackó vad sző- 
t

késsel és letartott orral a sás töm
kelegén akart tovább állani, azon- 
vette észre magát, hogy Poppy 
mérgesen kapaszkodott bele bún-, 
dájába és amikor körmeivel se
hogyan sem tudta lerázni magá
ról a tolakodót, dühösen megfor
dult. Erre azonban már el volt ké
szülve Poppy. Villámgyorsan ol
dalt ugorva, a halálos csapást 
ügyesen kikerülve, újra kézete a 
játékot, mihelyt a dörmögő talpas 
hátatforditott neki.

Sokáig természetesen nem szó
rakozhatott volna igy, de a kővet
kező percben vad száguldással és 
óriási üvöltéssel megérkezett az 
egész falka, úgyhogy a mackónak 
nem maradt egyéb teendője, mint 
nézni azt, merre rövidebb az ut, 
ha nem akarja bőrével megfizetni 
a mulatságot.

Aközelifolyó feléigyekezett mely 
irányban a sűrű legáthatolhatatla- 
nabb volt; a falka azonban ismét 
eléje került mely mint megannyi 
veszett állat rajzott körülötte, de 
hozzá nyúlni nem igen mertek.

Végre is kénytelen volt a mackó 
tisztás felé menekülni, hogy on
nan a folyó mentében haladjon to
vább, amelynek meredek partjai 
meggátolták volna az ebeket ül
dözésükben. így megtámadás ese
tén ki nem kerülhették volna Őt a 
kutyák és igy egy ideig biztosítva 
lett volna üldözőinek fogai ellen, 
azonban felhasználták ezt a kö
rülményt a vadászok, akik a falka 
ordítására mindjárt észrevették, 
hogy merre meneul a talpas.

AJnidőn a medvéi a kutyák zak
latásától iszonyatosan feldühödve, 
baloldalt akart meglépni, hogy 
még egy kísérletet tegyen arra, 
hogy a folyót elérje, Róbert egé
szen közelében bukkant elő a sű
rűből, célzott és lőtt Ugyaneb
ben a pillanatban egy második 
lövés is eldördült, de Curtis go-, 
lyója a vad feje felett sivitott el'

(Jötö héten folytai jak.)
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— Meg akarta fojtani a 
korcsmárost. A zöldpázsiton 
egy kis szatócs üzletet és ezzel 
kapcsolatban italmérést nyitott a' 
községnek sok éven át volt ren
dőrtizedese, Palicska Pál. A na
pokban a kis korcsmába beállí
tott teljésen berúgva Sárkány Pál 
szarvasi lakos és mivel Palicska 
a részeg embernek szeszes italt 

nem akart kiszolgáltatni, ez vad 
dühében torkon ragadta Palicskát 
és olyan erővel kezdte fojtogatni, 
hogy már csaknem eszméletét 
vesztette és a dühöngő 'ember 
bizonyára meg is fojtja ha idő
közben segítségére nem érkezik 
Víg György, aki azután: lefogta 
Sárkányt és a szabályokat pon
tosan betartó korcsmárost kimen
tette szorongatott helyzetéből. A 
rabbiálus Sárkány ellen megin
dult az eljárás.

' — A rendőrség védi az ál
latokat. A rendőrség emberei 
dicséretes buzgalommal őrköd
nek azon, hogy egyes lelkiisme« 
retlen emberek ne kínozhassák 
lovaikat. Aki a hidegben állni 
hagyja takaró nélkül, vagy a sí
kos utón éles vasalás nélkül 
hagyja csúszkálni lovait, vagy a 
szegény párákat kímélet nélkül 
üti-veri, ezeket rögtön bekísérik 
a rendőrségre, ahonnan* csak ki- 
sebb-nagyobb bírságolás után 
eresztik őkét el. Nem tudjuk elég
gé helyeselni rendőrségünk eré
lyes fellépését.

— Négy napi fogság állat
kínzásért. Muclia János szarvasi 
fuvarost a napokban a rendőrök 
bekísérték, mert lovait éktelen 
káromkodás között embertelenül 
ütötte-verle a piactéren. Az el
sőfokú rendőrhatóság nyomban 
el is itélle négy napi elzárásra 

és addig ki sem engedték, mig 
büntetését ki nem tölíMte. AAint 
emlékezetes tavaj maga az égi 
igazságszolgáltatás büntette meg 
Muclia János testvérét Györgyöt, 
mert amikor az egy husánggal 
verte lovait az egyik úgy mellbe 
rúgta, hogy rögtön szörnyet 
halt.

— Pörzsőlést játszott asÜ- 
Icetnéma* fiú. Darida Pálnak a 
kondorosi h( Idákon lévő tanyá
ján 13 éves István nevű süket- 
néma fia felgyújtotta a tanya ud
varán álló hatalmas szalmakaz
lat. Midőn tettének okát kérdez
ték jelekkel megmagyarázta, hogy 
látta a szomszéd tanyán, hogyan 

pörzsölik a disznót, olyat akart 
ő is csinálni. Szerencsére a tűz 
nem terjedt tovább, mert a szom
szédok segítségével sikerült a 
tanyát megmenteni. Az okozott 
kár biztosítás révén nem térül 
meg.

— Szentesi vásár. Szente
sen az országos vásár janu
ár 27 és 28-án, pénteken és 
szombaton lesz.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

<§A párisi lapok Havanná
ból érkezett távirati értesí
tés szerint irják a következő 
mégdöbbentőén különös ese
tet.

A Pinar dél Rio-fogház- 
ban megrendítő jelenet ját
szódott le. Délutánra volt 
kitűzve Janó Hlavacska ha
lálos Ítéletének végrehajtása, 
Janó Hlavacska évekkel ez
előtt Csehszlovákiából ván
dorolt ki ide. Eleinte szor
galmasan dolgozott, a múlt 
évben azonban megismerke
dett .egy bénszülőtt leánnyal. 
Ez az ismeretség végzetes 
hatással volt a becsületes 
munkásemberre. Nem dol
gozott többé rendesen, ál
landóan a leánynál volt, aki 
folyton pénzt kért tőle.

ügy látszik ezek az ál
landó pénzkérések érlelték 
meg benne a bűn gondola
tát. A tavaszon Hlavacska 
Havanna környékén megtá
madott egy farmert, agyon 
verte s a pénzét elvette.

A b ír ó s á g  r a b ló ^ y l l^  
Bcosság m f a t i  h a l á l r a  

fitélte.
Ezt az Ítéletet kellett vol

na végrehajtani. A cubai 
törvények szerint a halálos 
ítéletet kötéllel hajtják vég
re. Â ég pedig akképen hogy a

ha lálra líéU el e g y  
izékbe  ü iie ílk , lekö- 
í ö z l k  Sk k é z é i ,  
üábát, a  hóhér az- 
u íá n  hurkot v e fi a  
n y ak áb a  s azt addig 
szorítja, m íg deliké 

v e n s  m e g h a l .

Hlav. cska nyugodtan ült 
le a székbe Amikor a ha
lálos ítéletet felolvasták előt
te csak ennyit mondott:

— Megbékéltem Istennel, 
nincsen semmi kívánságom 
többé.

A hóhér nyakába vetette 
a hurkot, az előírás szerint 
megszorította s addig húzta, 
míg a halálraítélt élettelenül 
elnyúlt. Néhány pillanat múl
va leoldotta a hurkot s nyu
godtan távozni akart az 
ügyésszel és a jelenlevő 
rendőrökkel együtt. Éppen 
be akarták zárni a „halái- 
terem“ ajtaját, mikor Hla
vacska megmozdult a szé
ken s a következő pillanat
ban felugorva így kiáltott:

— É2ek és élni fosok!

Az ügyész a rendőrökkel 
megdöbbenve sietett vissza.

— Azonnal fogják le — 
adta ki a parancsot az ügyész

A halálraítélt kétségbe
esetten védekezett ellene.

— A halálos ítéletet 
végrehajloiták raj- 
fam, temml ktfzUk 
t ö b b é  hozzám az 

uraknak.

Minthogy Hlavacska rop
pant erős ember volt, a ren
dőrök nem bírtak vele. Ott 
hemperegtek a szoba pado
zatán s úgy birkóztak.. Az 
ützyész segítségért telefonált 
s csakhamar

még 2 0  rendőr érkezett

Ezek azután lefogták a 
halálraítéltet és k-kölöztck a 
székbe

— Istcntelenség, amit az 
urak müveinek — kiáltotta 
torkaszakadtából HlavfcCijka
— nincs joguk én rajtam 
kétszer végrehajtani , a ha
lálos ítéletet. . .  — Engem 
csak egyszer ítéltek halálra.

A hóhéit úgy Játszik, za
varba ejtette ez az argu- 
mentálás s eleinte nem mert 

(az elitélthez közeledni. De 
az ügyész megmagyarázta 
neki, hogy a halálos Ítélet 
csak akkor van 'végrehajtva 
ha a delikvens meghal s en
nek következtében teljesen 
jogosult az ujabb. „végre
hajtás.*1

A h 6  h ć r  erremég 
egyszer Hlavacska 
nyakába -vetette a  
hurkot s telf ea eref é~ 
bői húzni kezdte.

Huszonnégy percig húzta 
a kötelet s csak azután ol
dotta fel. Ezúttal alapos 
munkát végzett, mert az 
elitéit végképp kiszenvedett.

— Budapestre utazik ? 20 
százalék engedményt kap, 
mint ezen lap előfizetője olcsó 
szoba-árainkból 10 százalék 
engedményt kap olcsó étter
mi árainkból. (Kitűnő liáz- 
konyha) 5 pengőt megtaka
rít au‘ótaxi költséget, mert 
gyalog átjöhet egy perc alat 
a pályaudvarról, otthon érzi 
magát jól fűtött szobáinkban. 
Elsőrendű 1 iszolgálás, szigo
rúan családi jelleg, saját ér
deke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlen nálunk szálljon 
meg Grand Hotel Park nagy
szálloda Budapest, Vili. Ba- 
ros-tér 10, a keleti pályaudvar 
érkezési oldalával szemben.

— Vége a kocsmai hitelnek Is. 

Az 1928. évi 2 ik törvény
cikk 8. §-a szerint kocsmai 
•bitéi bírói utón egyáltalán 
nem érvényesíthető. Tehát j 
e tekintetben hatályon ktvőV 
helyezi a törvény az 1883. 
évi XXV. te. 22. §-át. ami- 
azt jelenti, hogy ezentúl elő
re kell fizetni a kocsmák
ban is.

— A „Turul" mérkőzései a  
jövő szezonban. A szegedi al- 
szövetség a csabai osztálybaj
nokság tavaszi sorsolásait most 
ejtette meg. A sorsolásnak a 
„Tűrul“-t érdéklő részét i!t kö
zöljük:

Márciusll. Turul—OMTK. 
Március 18. Turul—GyAC 
Március 25.. Előre —Tu-ul 
Április 1. Sarkad-Tusul 

' Április 8,15 Szabad napok 
Április 22. Egyetéilt!s--Turul 
Április 29. Szabaxr*iiap 
Május G Turul—Csak 
Május 13. Tilalmi nap 
Május 17. Szabad iiap 
Május 20. Turul-OTK 
Május 27,28 Szabad napok 
Június 3 MAFC—Turul 
Junius 7 Szabad nap 
Junius 10 GySC—Turul 

Pályaválasztók az előlálló egye
sületek.

Csukott-auió

— Ösztönszerüen sok ezer
év óla kenőcsökkel, bedörzsölé- 
sekkel- gyógyítja a nép, a reumás, 
csuzos, kftszvényes fájdalmakat. 
Egy időben az orvosi tudomány 
nem túlságosan kedvelte a külső"- 
lég használt szereket. Bsbizonyult 
az inban, hogy vannak olyan 
gyógyanyagok, amelyek a biJrön 
keresztül behatolva, az ott lévő sok 
apró ér hirtelen kitágulását idézik 
elő. X betegtestrész ily módon 
megtelik friss vérrel és az erőtel
jesen meginduló vérkeringés meg
semmisíti a betegség okozó anya
gokat. A Modern bedörzsölő sze
rek között gelső helyen áll a 
Kriegner Reparator. A Kriegner- 
féle Reparator ára 1 pengő 60 
fill. minden* patikában kapható, 
decsak eredeti csomagolásban,az 
ismert védjeggyel. Főraktár: Kri
egner gyógyszertár. Budapest, 
VIII/100 Kálvin tér (Baross utca 
sarok.)

— Kezdődő érelmeszesedés
nél a természeles (Ferenc József) 
keserűviz úgy az alhas pangást, 
mint a renyhe emésztést gyorsan 
és enyhe módon megszünteti. A 
gyakorlati orvostudomány vezérei 
a Ferenc József vizet azért be
csülik olyan nagyra, mert ez a 
szívbajosoknál is szadályozza a 
gyomor- és bélniüködést, aminek 
következtében az étvágy növekszik 
és az ellenállóképesség fokozódik. 
Kapható gyógyszertárakban, dro
gériákban és fGüzerUzl'ciekben.

t
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— Világvárosi, művészi, a 
„Papagáj” (Buda pfest,' Ertól*et- 
körut 33) r.amzetkfczl mfliora, 
Oláh Gyárfás Mihály igazgató 
oly változatos remek kaberé, va
rieté és tánc számokat adat elő, 
hogy mindén este zsúfolva'vafi’a 
kedves, intim nivós helyiség. Spn- 
kJ se mulassza el, — ha Buda
pesten van —, egy estét a „Pa? 
pagáj„ Ízléses előkeld vidámsá
gában részt venni. Qtt látható az 
igazi párisi hangulat.

^éjtésszejitendrás.

— Róm. kath. népszövetségi 
gyűlés lesz‘f. hó 15-én a katholi- 
kus körben fél 4-kor. Akiket ér* 
dekel e vallásos összejövetel, 
fizok, ha nem is tagok, jelenjenek 
meg minél számosabban.

— Ruhaakció. A szegény* 
gyermekek felruhá fisára Péteri 
József főjegyző irányításával Ga
zsó János is Kiss Mihály rende
lésével f. hő 15-ike körül jóté
kony ruhaakció indul ’meg. Az 
elöljáróság lesz hivatva, megálla
pítani a rászoruló iskolások név
jegyzékét. Az aiTció tőkéje igen
csak meghaladja az 500 pengőt.

— A katholikuš kOr első far
sangi bálja a megszokott kere
tekben kitűnő erkölcsi és anyagi 
sikerrel zárult A megrendezés 
körül különös érdemmel bírnak: 
Kiss Mihály, Kiss János, Pabó 
Gáspár és mások.: :

— A leventéket a vezetőség 
ellenőrzőlappal látta el. Ezután 
legalább a szülő és a munkaadó 
is tudni fogja, hogy megjelent-e 
pontosan gyáinoljta a foglalkozá
son, és nemcsak a vezetőségben 
fogja keresni a hibát, ha a bün
tető cédulák mégjélennek.

— Halálozás. A múlt héten 
.hunyt el Karsay Mihály 80 éves 
iparos. A nagy kort elért polgár
társunk 1848 bán született. A be
csületes iparosnak, az egyenes 
lelkű'kereszténynek és a meleg
szívű embernek megtestesülése 
volt. Áldás és béke hamvaira I — 
Hosszas szenvedés után a minap 
hunyt cl Szekler Antal. 25 éven 
át volt rendörbiztosa községünk
nek, a legnagyobb részvét mel
lett .) hó 0-én temették.

— Az iparos ifjak f. hó 15 
napján nagyszabású műkedvelőt 
rendeznek, amely elé a legna
gyobb ‘érdeklődéssel néznék a 
tánc- és műkedvelő baritok.

— Q  t f x l l l r d d  szombat, 
vasárnap éT hétfőn" K23TŰ73Ő" 
mindennap. A kádas szobák reg
gel ín&VájúI este 9-ig állandóan 
fűtve vannak,

- Egy Jó karban lévő 
hatziî ll lcarlkahojót

varrógép 
eladó Ju- 

i&nybii Áron. Megteklní- 
VUIamiro dában . 

fi • .
— Bérkocsi ipart kizárólag

magyar gyártmányú autókkal 
lehet gyakorolni. A gépkocsival 
való személyszállítási ipart továb
b i iparsrérü 'árufuvarozást űzni 
kívánók figyelmét ismételten fel
hívta már a kereskedelemügyi 
miniszter, hogy az iparengedély 
elnyerése előtt gépkocsit ne vá
sároljanak. Az iparengedély irán
it ígéretein' ugyanis nem minden
ből' teljesíthető és annak elutasí
tása esétén az engedélt kérőnek 
előzetes befektetése esetleg kárba- 
vesznék. Azt is kimondotta már 
a miniszter,"' högy'ilyen ipar űzé- 
sére engedélyt csak hazai gyárt
mányú kocsival való szállítás ese
tén ad. Mindezek dacára még 
mindig gyakran a kérvény benyúj
tása előtt és legtöbbnyire külföldi 
gyártmányban Veszik még az au
tót. A miniszter most nyomatéko
san figyelmezteti a közönségét, 
hogy a jövöben már mentségül 
sem tudatlanságot, sem azt á 
kifogást, hogy Ügynökök ellenté
tes ráíeszél .'Bének estek áldozatul, 
nem háilaiuló elfogadni és az 
foarengedélyi'k kiadásának tárgya* 
láíártája már esetleg megtörtént 
gépkocsi beszerzésekre egyáltalán 
tíem lesz tekintéltel. " 11

%; HI

— Helybeli g a b o n a _____
' i^ J^ 2 8 % ^ rp á  24.

. árak.
Búza
00-2425? zab 22'5(f—23 00, 
morzsolt uj tengeri 23*00—24*
00 lucerna 220.00—225 00. 
Áz árak métermázsánkéol 
p'engőben értendők.

— Külföldi pénzek ára). 
Száz eseti " korona 1689—16*97, 
szász dinár 10*02—10 08, száz 
dollár 568 90—570 90, száz fran
cia 'frank 22.55—2275. száz höl- 
lendi fo int 22990 —230 90, száz 
lengyel zloty 63.95—64 25, bzáz 
lei 3.50—3.55, száz liia 30.30—
30.50, száz német márka 135.70
— 136-20, száz osztrák’sillihg 80 
50—80 85, száz svájci "frank 110 
—110 40 pengő

— Budapesti sertésárak*
Príma uradalmi fajsertés 1.50— 
1*56, Prima szedett 144—148, 
szedett közép 1*86—l 40, szedett 
könnyű 1*8—1*32, I. rfcndfi'öreg
1-44—146, II. rendű öreg 1 40-
1.42, Angol süldő 1*32—1*60.

— Budapesti takarmányárak.
Réli széna I.'rendű 975—10.50, 
réti széna II. rendű 7 01— 9 00. 
réti széna III. rendű '4;40—9*50, 
muharszna 1150 13G0, lucerna 
1450-*-* J 5.50, répa 3r50, alom
szalma I. rendű ‘5 50— 600 
alomsxalma II. rendű 4*20 -5.25

igyál
Kathreiner-féle

KNEIPP
matátakávé t

Nagyon kiadós és ezért 
rendkívül olcsó.

Sokat megtakarítasz I

— Nemesfémek árai. Ezüst
1 koronás 43, 2 koronás 86, fo
rintos 117, 5 koronás 2 35, arany
10 koronás 11 60, 20 koronás
23 20, 14 karátos törtarany gram- 
ja 200—206 fillér.

Anyakönyvi hirek.

1928. jan. 4-től 11-lg.

házasságot kötöttek:

Ifj Jancsö György Virág Má
riával, Tárgyik Pál Trnyik Er
zsébetid, ifj. Palyó Pál Bankó 
Judittal.

születtek:

Tóth János fia György, Belo- 
potoczkí György fia Pál, Nagy 
Mihály fi3 Mshály, Hodálik Mi
hály leánya Erzsébet, Matgej 
András fia András, ifj. Bohnyat 
Pál fia Pál, Gulyás János le
ánya Mária, Ábrahám Mihály 
leánya Anna, Litauszki János le
ánya Zsuzsanna, ifj. Vida János 
leánya Erzsébet.

meghaltak:

Kondacs Pál 84 éves, Szebe* 
gyinszki M:hályné Jelen Zsu
zsanna 74 éves, Kiszely János 
81 éves, özv. KI ima j Andrásné 
Gaíl Erzsébet 79 éves, Uhljar 
János 6 éves, Gaál János 85 éves 
Frankó János 61 éves, Hodálik 
Erzsébet 4 napos, özv. Paraj 
ĴánósttS Pliesovszkí Anna 77 
éves. "

Kihirdetett jegyesek:

Uhljár Mihály és Macik Judit, 
Szilágyi Mihály és Szoljar Anna, 
Mátyás Pál és Blaskó Erzsébet, 
Kondacs János és Kársai Zsu
zsanna, Nagy István és Mányik 
Anna.

Árverési hirdetmény
* r

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX t.-c. 102. §-a ér

telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a bpesti közronti kir. já
rásbíróságnak 1927. évi 27232 
számú végzése következtében dr. 
Készt Ármin szarvasi Ügyvéd ál
tal képviselt Eibenschtitz Adolf 
javára ellen 100 P. f s jár. ere
jéig 1927. évi december hó 9-én 
foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 2 510 P. 
becsűit következő ingóságok, u. 
m.: paplanok, kendők, selyjvek, 
szövet nyilvános árverésen el- 
adalnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1927 ik évi 5410 
számú végzése folylán 100 P. 
tőkekövetelés ennek 1927 évi 
aug. hó 1 napjától járó 10 szá* 
zalék kamatai és eddig össze
sen 105 P. 92 fillérben biréilag 
már megállapított költségek ere
jéig, Szarvason alperes üzleté
ben Kosulh-lér leendő megtar
tására 1928. évi január hó 17-ik 
napjának délutáni 2 órája ha* 
táridőül kilüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

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

Kelt Szarvas. 1927. évi dec.30 
MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bir.- végrehajtó

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szarvasi kir. járásbkó*



Ságnak 1927. évi 2886/2 számú 
végzése következtében dr. Készt 
Ármin ügyvéd által képviselt 417 
P. 20 f. s jár. erejéig 1927. évi 
október hó 6-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás ulján le- 
és felQlfoglalt és 780 P. becsült 
következő ingóságok, u. in.: ko
csi, lovak, csikó és kazalban búza* 
szalma nyilvános árverésen cl
adatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1927.-ik évi 4437 
számú végzése folytán 417 P. 
20 fillér tflkekövefelés ennek 1927 
évi február hó 26 napjától járó
8 százalék kamatai és eddig 
Összesen 285 P. 50 fillérben bi- 
róilag már megállapított költsé
gek erejéig, Angol Magyar Bank 
610 P. tőke s jár. Decos gabona 
kereskedelmi r.-t. 400 klgr. búza 
tőke s jár. Guttman Mórné 137 P. 
töke s jár. Szarvason alperesek 
tanyáján VI. külker. 99 sz. alatt 
leendő megtartására 1928 évi 
január hó 24-ik napjának dél
előtti 10 órája határidőül kitU- 
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 
egtöbbet Ígérőnek, szükség ese

tén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe- 
lü:foglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek, volna, ezen 
árverés az 1881. Ifcvi LX. t.-c. 
102. §-a értelmében ezek javéra 
is elrendeltetik.

Kelt Szarvas. 1927 dec. 30.

MOLNÁR ISTVÁN
kir. bír. végrehajtó

Hirdetmény.
A gyulai kerületi munkás- 

biztositó pénztár 18079/1927 
számú megkeresésre felhívja 
az elöljáróság a község cse
lédtartó lakosságát, hogy ház

tartási alkalmazottaikat a gyu
lai kér. munkásbiztositó pénz
tárnál jelentsék be, annál 
inkább, mert a bejelentés 
elmulasztása egyrészt kihá
gást képez, másrészt pedig 
súlyos anyagi hátrányokat 
von maga után 

Szarvas, 1928. jan. 10.

Elöljáróság.

H ó
és s á r c lp ő k

favitása, sarkalása és 
lalpalása ^  . órán be-
felelősség lül ké-
mellett szülnek.

Vulkanizáló műhely

(Mahcán házban.)

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen az ( f  védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

Eladó özv. Csaszlvan Györgyné

II. kér. 372. sz. háza
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.

Budapest VI. VAcI~ul 19. 
ufszerkezetű cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 

mert eredeti svéd kettössoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelületeik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert iegtökéletesebb oéplési e-
4 redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz alkalmaz
hatók,

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt vontat
ojcsó
könnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyős feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

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

Felhívás!
Nyersolaj traktorve vőlnk részére a tavaszi munkálatok 

megkezdése előtt gyárunkban Ismét tanfolyamot tartunk és 
pedig 4 turnusban:

január 9-től 14-ig, január 23-tól 28-ig,február 6-tól 11-ig, február 20-tól 25-ig
E tanfolyamokon résztvehet minden traktorvevőnk, vagy annak: kiküldöttje a kezelés alapos elsajátítása végett. 

Az oktatás ingyenes. A résztvevőknek csupán lakásról és ellátásról kell saját költségén gondoskodnia, 
de rajta leszünk, hogy az illetők saját alkalmazottainknál jutányos áron szálláshoz, ill. ellátáshoz jussanak. 
Jelentkezni lehet Miklya Pálnál új-templommal szemben, Szarvas.

Teljes tisztelettel:

Hofferr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Müvek r.-t.
4
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Téli fűtésre használjon hazai szenet!
Telepemről bármily mennyiségben felszolgálok és hazaszállítok: a Salgótarjáni kőszén bánya részvénytársulat bá
nyáiból származó dorogi szenet-legjobban helyettesíti a porosz szenet olcsóbb és jobb. Nem kormol 
és nem sa|akos,vbâ lyasal|ai szenei, salgólarfán! szenet, mLcserfai 
s z e n e t  elsőrendű porosz sziléziai kocka szenet, budapesti gázgyári dió kokszot, retorta faszenet, román im

port bökkhasább tűzifát.

. „ _  .. „  Tüzelő és műszaki nagyke-
1  T I C  i í k  W .  reskedése Mezőgazdasági

Olcsó árak! 
Pontos kiszolgálás!

Szarvas. Piac-tér Telefon: 26.
gépraktár.

Benzin, petróleum, gázolaj, gyári lerakat, gépkenő olaj, âutó-olaj, autó-zsir, és kocsi-
- r»M«nmr ivrmwf'fc — — B—BBBB̂B— lBWBMHB— — WWB—— — — — a—

kenőcs nagy ráktár. Adómentes petróleum, benzin és gázolaj.
wb—b̂ ——— ibwíbbi ibib « p «í»c t w w íy—a——— bwbwb̂ bbwb—BwanwBpq— w—bbbw

,Ford$ptr ̂ traktor és Ford-autó képviselet és leralcat. Ford és Fordson alkatrész raktár

'isvaesívsai

mm

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-irtca 229. szám.
<BBW<WBMBBBMWB8BB<MMIBIBMWWB— — —  Ml H Í M | < B I H H d J A K I —

Mezőgâ a$á;g| I Autogén; A m ló  és Traktor 
javitás.

Speciális Szerelő által.
4Jj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetitem.

g épjavlíás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű1 eszterga mim-:'
| kák, réz-öntés, veíőgépek szakszerű, javításai V e t ő - '  i 

cj.fep c s e r e .  Saját szisztémájú bevált ittaSc© — 
rica SZÓrÓk. bármely ekére szerelhető! •

* -

R a k íA ro n  I 1U fd o n s á g  ! 52

heggeszÉés I
Vas—aczél— réz— bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

rpfjfiwtnMrrMiYtiTtiiffrwiirftvrniiin-in'iiriiTrnvviiif-i'MiiiiinffHi

Általános Villamossági
és l£á«ltő~iecli.nikat Vállalat.

Vállal mindennemű villamos szerelést a legolcsóbb áron.

1 W
Lakodalmi alkalmi (sátor) világítást a leggyorsab
ban szerelünk. Uradalmak, majorok önálló elektromos világítását a leg

messzebb menő garanciával. Költségvetés díjtalan.

Raktáron tartja Amerika rádió újdonságait a lehető legolcsóbban Egy lámpás 
készülékek 50 pengőtől fölfelé.

Vételkényszer nélkül tekintse meg készülékeinket.

Accumulátor töltés és szakszerű javítás.

Érettnyu»MAMÁM Mindenfeledélígyü- 
gaíindiai - mölcs,narancs,flige
datolya nagy 'választékban, valamint cu
korka és csokoládé különlegességek.

Kapható András Mátyás üzletében.



Import

kanári
énekesek, eredet i  

Szei f er t  törzsből 

16-20 pengőért

kapható

Bármikor megtekinthetők 

I. kér. 331. sz.

— „Lapunk Budapesten ál- 
a ndóan olvasható a Park 
zálloda kévéházában. VIH. 
Baross-tér 10.“

Zsigmondi örökösök tulajdoni 
képző II. k. 340 számú eladó
Érdeklődni lehet ugyanott:_____
Kunstár Pál zöldpáz6itl háza el

adó. 11 sz.

Január elsejére 2 vagy 3 szo
bás lakást keresek. Ajánlatot bér 
jelöléssel kiadóba kérek.

Iroda vagy üzlethelyiség forgal
mas helyen kiadó Fürdővel szem
ben. Cim a kiadóban. 1

I. kér. 388 számú ház sOr- 
gösen eladó.

1).' kér. Liska Györgyné örökö 
seinek 299 számú háza eladó.

2
Iroda tisztviselőt nőt vagy fér

fit azonnali belépésre felveszünk 
Gyorsírókat előnyben részesítjük, 
írásbeli ajánlatokat kérjük sze
mélyesen bead.ii. Bük Adolf 
Piactér.

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

EladA 20 mázsa bognárnak va
ló szilfa. Érdeklődni lehett VII. 
kQI. kér. 511 szám. 4

IV. kér. 445 számú ház eladó, 
üzletnek is megfelelő uj városmel- 
ett. Érdeklődni lehet ugyanott. 
___________________________ 5

2 és 1 szobás lakás kiadó 1. 
kér. 28 szám. 2

Maczik András II. 506 számú 
háza eladó. 2

Wesselényi és Damjanich utca 
sarok üzlet helyiség lakással egy- 
gyütt kiadó, érdeklődni lehett a 
Frecska villám üzletben.

Potoczki György kovács Grek 
sza téglagyárral szemben, egy 
jóravaló fiút tanulónak felvesz.
___________________________ 4

Kiadó III. kér. 68 szám alatt
2 szoba, konyha kamra._______

Tusjak János 1. kér. 436 szá
mú háza eladó. Érdeklődmi lehet
ugyanott____________________ 4

111. kér. Zrinyi-utca 381) számú 
ház eladó. Ugyanott gazdasági 
felszerelések is elddók. 4

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

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

Értesítem a nagyérdemű kö
zönséget, hogy

privát sertésvágást 
igen jutányos árak mellett el
vállalok, továbbá a vágáshoz 
szükséges belek állandóan van
nak raktáron.

Elsőrendű füstölés!

Lakodalmi alkalmakra 
l.-rendü húsok nagyobb 
mennyiségben is s z o l i d  
árakon kaphatók.

Lakodalmi vágások!
A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kéri:-

Legyessy Pál
3 mészáros és hentes.

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

€» hengeres 

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető 
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon : 8.

6 sz.

NEUMANN
ÉS

SCHWARZ
Budapest, IV. Bécsi u. 1.

Speciális 
újdonságok 

női ruhadiszekben

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

szományok.

Rendeléseket postafordul
tával intézünk el.

Eladó egy 8-as cséplőgarnitura 
á 130 kg. búza. Érdeklődni le
het Haskó János pitvaros 2

őzv. Babinszki Jánosáé Vlt. 
kül kér. 217 számú tanyája 6 
holp földdel örökáron eladó. Ér- 
dekledni lehett Vili. kül kér. 163 
szám alatt 2.

Harzi kanári eladó 111. 34.alatt.

Hatház alatti 4 kendcrfttld el
adó. Érdeklődni IV. kér. 445 sz. 
alatt. 2

Lakodalmakra
és egyéb házi mulatságokra is közvetlenül

nagytermelőktől
beszerzett uradalmi borok elsőrendű minőségben olcsó- 
árban, díjmentes kölcsönhordókban és házhoz szállítva 
kaphatók

özv. Krausz Sándorné
cégnél.
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Legfőbb
legszebb

é$ legolcsóbb
könyvkötői munkák Tulok Jenő könyvkötészetéből ke
rülnek ki. Modern gépekkel berendezett tizem. Ozleti 
könyveket tetszés szerinti rovatozással, elsőrendű kivi
telben készítek. Könyvtári könyveknél nagy árenged
mény. Kérjen árajánlatot. Saját készítésű taktári üzleti 
könyvek legolcsóbb árban kaphatók.

Tulok Jenő papirkeresk. Piac-tér.

— Mindennemű papír, iró és rajzszerek. 2

a.
A

CA

N
C0
N
C9•-I
n>

mm

HÖLGYEK FIGYELMESE!
Ondolálás 8o »11.
M anikűr 
Hajvágás 
Hajmosás 

Bérleteknél lo°/o 

Nagy választék arc- és kéz-ápoló szerekből. 

52. Janurik Lafos
úri- és hölgy-fodrász.

isim........................................

Oszénáskert mellet 1 V.k iI kér. 
35 számú tanya eladó. 3

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

Veres György hentes
11. kér. 315.

8
Cupráék mellett.

Értesítés.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni a nagyérdemű 
közönséget, hogy saját házamban 111, kér. 352 sz. alatt

italmérést nyitottam,

miért is kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását,

tisztelettel Gyurik György.
52

IV. kcr. 328 szamu háza eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott. 2 

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

Eladó egy 12 légkörös eredeti 
gőzmagánjáró, esetleg felerésiben 
is, érdeklődni II. k. 522 szám 2

II. kér. 531 számú ház eladó. 
Jelentkezni lehett Bátor Jánosaié
nál. 2

Fűszer üzlet házzal eggyütl el
költözés miat eladó. Szent István 
király ut 170 Blaskó Jenőné 2



)H f4 p Q { M c  Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy lakásomat a II. kér. 319 házszám alól, az í. kér. 204 sz. 
C r i C ö l l C o *  a]á helyeztem át, (Farkas gyógyszertárral szemben), ahol 18 éve fennálló szobafestő és mázoló mQhelyemet 
újonnan rentiezum be s ecáltal a legmagasabb igényeket is kitudom elétit.ni. Készítek a munkaadó, óhaja és ízlése szerint úgy 
szobaiért \ mint míizoló munkálatokat •

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

a legújabb es legmodernebb mintalapjain, eredeti színekben és nagyságban.
A munkálatokat magain viszem el ldkiis-nureks poimsfígpal s gy sokkal olcsóbban eszközölhetem, mint bárki más. Egy szoba 
festése 200 CGO, egy konyha festése 100.000 korona. Konyhabútor tetszés szeriaii színre való kétszeri festése 100.000 korona.

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

„ Tisztelettel Fuksz szobafestő és mázoló mester.
52 Sz.

bármit venni, vagy eladni akar, 
ha üzlete nem megy, ha ipara pang: 
biztos s i ker re l  hirdethet a

„Szarvasi Közlönyében.

u fr»T ö  a5‘ Becsák garageban -gy

503 „FIAT“ bérautó
megrendelhető

N o b lk  E rn ő -nél

IS. 8 7 . T e le f o n  7 5  é s 7 9 .
50 sz.

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

2 sz.

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

Figyelem
Varrónők! Varodák I 

és a n: é közönség szives tudo
mására hozom, hogy Szarvason 
(IV. kér. 524. sz. alatt) a legna
gyobb igényt is kielégítő legújabb 
MINTÁS PLISSIROZÁST, gouv- 
rérozást a legpontossabban és a 
leggyorsabban vállalom.
2 A n. é. közönség szives

pártfogását kérem

Borgulya Györgyné.

— Hol a boldogság mosta
nában? Konrádéknál az uszo
dában!

Soproni Szőnyeg 
és Texlilmllvek r.i.
ezelőtt l l a á s ^  F ü lö p  és F i€ il

egyedüli gyári lerakala.

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

Breitner H. és Fia
c é g n é l .

T ura-bérauíó

6 személyes Austró-Fiat modern, gyors, megbízható és elegáns 
bérautónk úgy nappal mint éjjel a n. é. közönség rendelke
zésére áll jutányos árért. Megrendelhető Kozsuch Pál gépmű
helyében (Barfon-féJe ház mellett) Telefon 113. Tisztelettel

M a g ln y e c z  é s  K r iz s á n
1 bérautófuvarozási vállalata.

Hirdetéseket fa púnk részére fel vesz a Szerkesztőség 111. kér. 119, a Csasztvan-nyomda
az ártézi fiírd3vei lsemben, a Dohánynagyáruda, Blaskó Jenő kereskedő, Vitális János füszerkereskedése és Nagy 
___  '  Sándor könyvkereskedése.

„CSEL1K” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unkái Elegáns! Tarlós! Olcsói

Kapható kizárólag Deuísch Ármin divatániházában

Békés-Szarvason. Csak a  talpon látható védjeggyel val 0*dl f
52 sz,

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
35 Nagy Sándor könyvtarahodéaébew legolctóbb napi áron kaphatók.



10 s z a r a a s i  k ö z l ö n y

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaíáruhá^ában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű és elismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztöt, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kánavászt és flanelJt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat, selyem, ztfir, delin és her 
liner kendőket stb. A z  a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é t ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor K L E IN  
M Ó R  d l v a l á r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8. (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretien utazóktól, akik 

abemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

Erlesiíés.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, 

hogy műhelyemet Görbe-utca 83. sz. alá (Donncr fa kereskedés 
mellé) helyeztem ál, ahol mindennemű papucsokat a legjobb kivi
telben és a legjutányosabb árban készítek.

Kész papucsok állandó raktára.
A n. é. közönség szives pártfogását kérem, tisztelettel

K o i i u l  M i h á l y
48 papucsos mester.

Egy ügyes fiút tanulónak felveszek.

Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvns város nagyra becsűit 
közönséget, hogy a P i a c i é r e n  a Buk-házban

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

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

I. Szives pártfogást kérve 1FJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó túra 
bérautó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)

52

A. legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

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

1 is'.ideltel

7 sz. BelopoiocRy Mihály

Vadászfegyverek,
flóbert, browning,. revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javitasát elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását cs mindenféle lőfegyverek oxidálásAt, illetve 
barnitását. uj anysg készítését, a legolcsóbb árban esz
közlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket é6 revolvereket veszek, illetve eladok.

Mák© Oyula
fegyver és lőszerkereskedő n* kerület 104. szám. 52

Értesítés
Kitűnő szénsavdus sződaviz kapható az

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

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

Tisztelettel:
10

Szarvasi Italmérők Szikvizgyára.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Caesztvan Györgyéé fcftqnwywndijiban Szarvason.


