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Husvét finnepén.
Irta: d r . T ó t t k I> á 1
országgyűlési kép\iselő.

A tél fagyos fehér leple
alatt halotti álmát alvó nagy
természet a tavasz első me
leg napsugarától uj életre
lendül. A természet örök
élete uj rügyekbe szökken s
^ezer szinpompájában diadal
masan bontakozik ki tavasz
idején.
A tavasz: a feltámadás!
A tavasz: az élet!
De nemcsak a nagy ter
mészetnek van meg a maga
tavasza, a feltámadása,, ha
nem hasonlatosképen meg
van a föltámadása az em
beri léleknek is. Ezt a fölrtámadást, a léleknek a halhatatlanságát hirdeti nekünk
Husvét ünnepe.

I

Jézus mondotta volt: „Én
vagyok a Föltámadás és az
'Élet!“ És az ő föltámadása
az első Husvét, amelyet áhi
tatos hittel ünnepel á ke
resztény világ.
Mai szomorú és nyomo
rúságos életünkben pedig,
amelyben csonka ország ma
gyarjai tengődünk, különös
képen kell, hogy a föltáma
dás ünnepe lelki szükségle
tünkké váljon.
" Nekünk a föltámadásban
való hitre nemcsak, mint
vallásos embereknek
van
szükségünk, hanem azért is,
mert ez a hit tartja bennünk
annak a reménységnek utolsó
foszlányait, hogy a magyar
nemzetnek is lesz föltáma
dása.
Trianon sirgődrében ver
gődik ma a magyar nemzet
s a sirt ellenséges szuronyok
erdeje veszi körül.
Krisztus koporsója fölé is
nehéz kősziklát hengeritett
gyilkosainak félelme, de az
Igazság útjában nincs aka
dály.
Az isteni Igazság kitört a
sirgödörből, nem szabad el
veszteni a hitünket, hogy a
magyar Igazság is föl fog
támadni.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Laptu.'ajdonos és felelős szerkesztő :

P R A ZN O V S Z K Y BÉLA

Él bennünk a remény és
aki nyitott szemmel nézi az
eseményeket, az látja, hogy
a magyarság szomorú sor
sára már felfigyelt az egész
világ.
Megindult a harc a ma
gyar Igazságért, a béke
hadserege, n betűk ólom
katonái marsiroznak már a
történelem országutján és
hirdetik mindenütt a győ/tes
hatalmak végzetes tévedésé
nek szörnyű következményeit:
a megcsonkított ezeréves or
szág pusztulását

III. kerülőt, Piac-iér 119. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendő.

De mi nem akarunk meg
halni, mi nem fogunk . egmáradni abban a sirgödörben, amelybe méltat! nul ta
szított bennünket a Sors.
A magyar nemzet élniakarásáról a történelem ítélő
széke előtt már sokszor ta
núbizonyságot tett és ez ?z
élniakarás lehengeriti a kő
sziklát is a sírról.
A magyar nemzet pedig
ma nem tehet mást, mint
hogy vár és remél, dolgo
zik, imádkozik é!s hisz ren
dületlenül az ország feltáma
dásában.

A megyegyülés elítélte a főispán
elleni durva támadást.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Április 3 án délelőtt Bé
kés vármegye törvényhatósági
bizottsága dr. Daimei Sán
dor alispán elnöklete alatt
rendkívüli közgyűlést tartott,
amelynek egyetlen
fontos
tárgya dr. Berthóly Károly
országgyűlési képviselő in
dítványa volt, amely . szerint
a vármegye törvényhatósági
bizottsága a dr. Major Si
mon gyulai ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag ré
széről dr. Kovacsics Dezső

főispánt ért szokatlanul durva
támadás fölött
mélységes
megütközését nyilvánítja és
őt bizalmáról és támogatá
sáról biztosítja: Amidőn az
elnöklő alispán zz indítványt
szavazatra feltette, a nagy
számban megjelent megye
bizottsági tagok egy szava
zat ellenében nagy lelkese
déssel fogadták el az indít
ványt és ezzel fényes elég
tételt szolgáltatott az indo
kolatlanul meghurcolt kitűnő
közéleti férfiúnak.

A szarvasi „Turul**
contra egész Sarkad.
Botrányba fulladt mérkőzés. A
. szarvasi csapat
ktfzelharca a közönséggel. Eredmény 2:0,
továbbá egy súlyos és tSbb könnyebb sebesült.

lenebb része u. i. fütyülve a leg
(A Közlöny kiküldött harctéri
tudósítójának jelenlése.)
elemibb vendégszeretet szabálya
A Szarvasi Turul S E. kitűnő ira is, amidőn látta, hogy hely
csapata 40—50 lelkes sponbarát beli kedvenc csapatuk elveszítik
kíséretében indult el két teher a mérkőzési, olvan példátlan dur
autón vasárnap délben Szarvas- ' vaságokra és véres verekedésre
ról, hogy n sarkadi Törekvés el ragadtatta magát, aminek való
leni bajnoki mérkőzést lejátsza. színűleg komolyabb következmé
Csendes lefolyású eseménytelen j nyei is lesznek
A mérkőzést Nagy Mihály szö
mérkőzésre számítottak, annál
nagyobb meglepetés volt szá vetségi bíró vezette, igazán a
mukra, ami Sarkadon várakozott legtökéletesebb pártatlansággal,
reájuk. Az ottani közönség éret azonban amidőn a Turul kitűnő

csatára az első félidő -20-ik per
cében az első goalt lőtte a sarkadiak kapujába, felborult a rend
és a fegyelmezetlen közönség
biztatására maguk a sarkadi já
tékosok is i gén sportszérütlenül
és unfair módon viselkedtek, kü
lönösen, midőn a második félidő
25-ik percében Farkas a második
goalt küldte a Törekvés hálójába.
A kikerülhetetlcnnek látszó vere
sig miatt azután, amidőn a bíró
az utolsó percekben az ötös vo
nalról egy büntető szabadrúgást
ítélt meg Sarkad ellen, kirobbant
a botrány olyan, amilyenre a
legöregebb vidéki játékosok sem
emlékeznek. A bíró hiába fütyült
a megítélt szabadrúgást, a sarkadiak nem engedték rúgni a Tu
rulnak, sőt a végén az ordítozó
tömeggel Összefogva formálisan
meg akarták lincselni a szerintük
pártoskodó bírót, úgyhogy Nagy
bíró csak úgy tudott megmene
külni a súlyosabb inzultusoktól,
hogy a szarvasi csapat közre
fogta és — természetesen a mér
kőzésnek idő előtt vége szakad
ván — igy vonultak le a pályá
ról, valóságos közelharcot viva a
250—300 főnyi tömeggel. Azután
felugráltak a készenálló teherau
tókra, azonban csak ekkor kez
dődött még a tulajdotiképeni
hadd-el hadd. A magyaros vendédszeretet nagyobb dicsőségére
valóságom kőzáport zúdítottak az
autó utasaira, akik közül a csa
pat cüyik kísérőjét Raffai Mihályt
egy hatalmas kődarabbal úgy
vágtak fejbe, hogy eszméletlenül
bukott az autó aljára. Erre már a
derék szarvasi fiuk is feldühösfidtek, leugráltak az autókról és
most már ők intéztek olyan si
keres ellentámadást kitűnő ven
déglátó gazdáik ellen, hogy rö
vid idő alatt sikerült megtisztítani
az autAk környékét és a közben
eszméletre térített Raffai Mihállyal
együtt visszaindultak Szarvasra.
A barátságosnak épen nem
mondható mérkőzés valószínűleg
a sarkadiak játékjogának meg
vonásával fog végződni, miután
úgy a Turul, mint Nagy Mihály,
a mérkfizés biraja jelentést tettek
j az ecetről a Szövetségnek.

Füstkarikák.

házában fogja működését tovább
folytatni.
Az újonnan alakított pénzinté
Bölcs királyok, hadverő
zet
Szarvasi Takarékpénztár név
hősök, geniális diplomaták
és világrengető találmányok alatt, mint a Pesti Magyar Ke
felfedezői nevét jegyezte ed reskedelmi Bank leányintézete
dig fel Clio, a történetírás fog működni, átveszi mindkét
múzsája. Azonban változnak takarék egész tisztviselőkarát,
az idők, a mai modern és vezérigazgatója pedig dr. Fuksz
demokratikus világban nem Béla a Szarvasi Takarékpénztár
is volna helyes, ha a törté eddigi vezérigazgatója lesz. A
nelem larjaita csak ilyen részvényeseket erre a nagyfonvilághírű nag>sigok kerül toss^gu állásfoglalásra, az alap
nének. A jó példa ugylátszik tőke ltlcmelésére továbbá az
Szarvasról indul ki, itt fog alapszabályok megfelelő módosí
nak szerkeszteni mostanában tására f. hó 16-ra hívták össza.
Sokak elölt talán rokonszen
egy kitűnő és nagyértékü
vesnek tűnik fel az uj alakulás*
történelmi müvet, amelybe
tudós férfiak beleírják köz nak eszméje, részben azért, hogy
ségünk történetét a kőkor ezzel remélik, hogy a Kereske
szaktól 1928-ig vízjogi, gaz delmi Bank ide özönlő pénze fel
dasági, szinészeti és ipari fogja frissíteni a szarvasi lehe
szempontból, de nagyon he tetlen hitelélet gyenge vérkerin
lyesen megírják az egyes gését. másrészt remélik a hitel
ember történetét is, mind olcsóbbá és könnyebben hozzá
össze 30 pengőket kell az férhetővé válását. Akadnak azon
illetőknek leszurkolni, eny ban a részvényesek között so
hítő körülmény, hogy lehet kan, akik ezt az olcsóbb hitel
havi részletfizetésre is, vi nyújtást kétségbevonjik, köztu
domású lévén, hogy mindkét ta
szont sulyosbitó körülmény,
hogy ráadásul még ezt a ki karék eddig is a Kereskedelmi
Bank pénzével dolgozott, igy
tűnő könyvet is el kell fo
gadnia a jobb sorsra érde módjában lett volna mindkettő
mes történelmi nagysággá nek eddig is olcsóbb hitelt nyúj
lett ezüst-szőldbeli jámbor tani.
Általában nem igen lehet meg
apókának, vagy ÖC9Öd i derék
érteni
a Szarvasi Takarékpénztár
iparosnak
egész üzletpolitikáját, hiszen sem
mi kényszerítő ok nincsen rá,
hogy úgyszólván egy tál lencsé
ért lemondjon függellenségéről
és teljesen a Kereskedelmi Bank
befolyása alá kerüljön városunk
nak ez a legrégibb és legjobban
megalapozott pénzintézete. A
A Szarvasi Takarék ésaGyu- Szarvasi Takaiék u. i. egyike
lavldéki Takarékpénztár fú azoknak a- kevés számú vidéki
ziója a Kereskedelmi Bank pénzintézeteknek, amelyik a rész
égisze a la tt
vényeit nem hígította fel a kü
lönböző konjunktúrák alatt és
(A Közlöny eredeti tudósítása.)
amelyik úgyszólván teljes egé
Pár héttel ezelőtt hírt adtunk
szében át tudta menteni vagyo
már róla. hogy a Gyulavidéki
nát a különböző pénzügyi ka
Takarékpénztár Rt. egyesült a
tasztrófák közepette és erősen
Pesti Magyar .Kereskedelmi Bank
egyik békésmegyei érdekeltségé hihető a részvényesek többségé
vel a Békésmegyei Kereskedelmi nek ama felfogása, hogy a bé
Bank Rt. neve alatt. Természet kebeli 160 aranykorona névérté
szerűleg a Gyulavidéki Takarék kű részvény ma is megéri ezt a
szarvasi fiókja ezzel egyidejűleg pénzt aranyban. A Szarvasi Ta
átalakult az uj pénzintézet szarvast karéknak u. i. mint emlékezetes
telepévé és a szarvasi telep ré a háború előtti években csak
széről az igazgatóságba bevá nem teljes vagyoni leromlását
lasztották dr. Fisbein Somát, míg okozta a Justh-féle felsőmagyar
az uj telep igazgatója Szántó országi neczpáli birtok megvéte
Soma maradt. A Pesti Magyar le. azonban a közbejött háborús
Kereskedelmi Bank azonban ugy viszonyok folytán épen ez a bir
látszik az egész megye nagyobb tokvétel — amely pedig nagyon
pénzintézeteit védőszárnyai alá hozzájárult az akkori érdemes
akarja vonni, mert most alig egy vezérigazgató, néhai dr. Szlovák
pár héttel a Békésmegyei Keres Pál testi és lelki összeroppaná
kedelmi Bank szarvasi telepének sához — mentette meg csaknem
megalakulása után egyesítik ezt teljes egészében a részvényesek
a telepet Szarvas legrégibb pénz vagyonát.
A háború után u. i. a neczpáli
intézetével a bzarvasi Takarék*
birtok
nagyrészét eladták és a
pénztár Rt-vel — mely már ed
dig is szoros nexusban állott vételáron lefizetve a Takarék
vele — ts az uj alakulás a i már-már katasztrófálissá váló tarSzarvasi Takarékpénztár intézeli |tozásait, még igen nagymennyi

Két
szarvasi pénzintézet
egyesülése.

ségű elsőrangú értékpapírt is )ehelett vásárolni. Számbavéve az
után az intézet óriási érldkü in
gatlanait a vasúti állomáson lévő
közraktárt, valamint a város leg
szebb helyén fekvő székházát a
hozzátartozó nagy telekkel, iga
zán bajos megérteni, hogy miért
20—25 pengő a forgalmi értéke
a Szarvasi Takarék részvényének,
amikor horribilis vagyona plausibilissé teszi, hogy ezek a részvé
nyek megérik a békebeli névérté
ket 224 pengőt. Hogy azután ez
a 224 pengő névértékű részvény
miéit hoz csak 3 pengő osztalé
kot évente, az már viszont indo
kolttá teszi a részvények árfo
lyamának abnormisan alacsony
voltát, de semmiképen sem iga*
zolja a Takarék rossz üzleti po
litikáját, mert a r szvényesek
joggal kérdezhetik, hogyha azok
az értékpapírok és azok az inat
lanok nem hoznak még minimá
lisan 5—6% kamatot, akkor mi
ért nem adják el azokat, hiszen
minden különösebb közgazdasági
szaktudás nélkül és bármilyen
tőkének minimálisan 7—8#/o-ot
meg kell hoznia. Vagy talán a
Szarvasi Takarék olyan altruista
intézmény, amelyik alacsony ka
matláb mellett siet segítségére a
hiteltkeresőknek?
Azt hisszük azonban, hogy
ezen a téren még a hiteltkereső
részvényesek sem panaszkodhat
nak túlságos részrehajlásról, hogy
talán esetleg nekik 13— I50/o-nál
olcsóbban adtak pénzt.
Joggal kérdezik ezek után a
részvényesek, miért kell Weiss
Fülöpéknek befolyása alá juttatni
Szarvas legrégibb, legszolidabb
és a múltban mindig vezető
pénzintézetét és miért kellett
egészségtelen üzleti és osztalékpolitikával olyan bizalmatlanná
tenni a részvényeseket, hogy azok
a belérték tizedrészéért adják a
rejtélyes uj kezeknek kitűnő rész
vényeidet.

H I RE K.
— Boldog húsvéti ünnepe
ket kívánunk lapunk olvasó
inak, munkatársainak és min
den barátjának.
— T. előfizetőink figyel
mébe! Felkérjük igen tisztelt elő
fizetőinket, akiknek előfizetése f.
évi március 31-én lejárt, hogy a
helybeliek a lapkézbesitőnél lévő
nyugta ellenében, a vidéki előfi
zetők pedig a múlt 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.
— Lapunk heti melléklete.
Mai szamunkban kezdődik Gerstácker Frigyesnek a »Vad Nyu

gat haramiái" ciintí érdekfeszitő
regényének közlése külön mel
lékletünkön. A melléklet a regé
nyen kívül tartalmazni fog állan
dóan verseket, érdekesebb cikke
ket és lesz állandó humoros ro
vata is. Mai melléklelünk Gyula
diáknak — a neves magyar köl
tőnek
kitűnő versén kívül kü
lönböző cikkeket és kis tréfákat
közöl, ajánljuk kedves olvasóink
nak, hogy hetenként tegyék félre
és gyűjtsék össze ezen szórakoz
tató olvasmányként szolgáló mel
lékletünket, melyet bizonyára
örömmel fogad napról-napra nö
vekvő kedves olvasótáborunk.
— Vallásos estély. A helyi
Luther Szövetség nagypénteken
délután fél-6 órakor a gimnázium
tornacsarnokában vallásos estélyt
tart, melynek műsora a követ
kező: 1.) Közének. 2.) Ima. 3.)
Szaval Borgulya Mancika. 4.)
Bach—Taussig: Toccata és Fuga.
Zongorán előadja: vitéz dr. Ze
rinváry János gimn. tanár. 5.)
Szaval Kiss György theológus.
6.) Haydn: Szonáták .Krisztus
hét szava a keresztfán* c. müvé
ből. Előadja: Havranek, dr. Ribárszky, Slajcho, dr. Tokay vo
nósnégyes. Bevezeti és magyará
zattal kiséri Kellő G. ev. lelkész.
7.) Ima 8.) Közének. — Belépti
dij nincs, önkéntes adományt
altruista célra köszönettel fogad
a Szövetség.
. — Leventéink húsvéti bálja.
A közönség már nagyban ké
szülődik a Levente Egyesület
Husvét másodnapján este 8 óra
kor az Árpád-szállóban rende
zendő műsoros estélyére, amely
a szereplők névsorából Ítélve el
sőrangú művészi élvezetnek is
ígérkezik — no meg a fiatalság
szempontjából nem kevésbé csá
bító az is, hogy ezek a leventebálák másnap délig, illetve végkimerülésig szoktak tartani. A
műsoros estély részletes prog
rammja különben a követkeíő:
1. A Szarvasi Férfi Dalkar éne
kel. % Irredenta dal. Énekli: Piliszky János oktató, 3. Zongorán
játszik vitéz Zerinváry János
gimn. tanár, bonyhádi levente
főoktató, 4 Zenésgyakorlatok.
Bemutatják a levente-lányok. 5.
Irredenta dal. Énekli Wágner
Gézáné úrasszony és Kiss Eta
urleány. 6. Haydn D. dur. Játszák: Havranek, Slajchó, Payer,
Ribárszky vonósnégyes társaság.
7. Énekel Orbán Sándor. (Hód
mezővásárhely). 8. Világilóbuzogánygyakorlatok zenére. Bemu
tatják a leventék. 9. A Szarvast
Férfi Dalkar énekel.
— A református isteini tisz
teletek az ünnepek alkalmával
nem a polgári iskola, hanem a
gimnázium tornacsarnokában lesz
nek megtartva és pedig nagypén
teken délután 3 órakor, Husvét
első napján délelőtt ]0, délután
3 órakor.

— Uj dalárda bemutatkozá
— A szarvasi főgimnázium
érettségi biztosa. A hivatalos • sa. A „Világosság" nevű újonnan
lap egyik legutóbbi száma közli átszervezett férfi dalkar f. h6 15a kultuszminiszter rendeletét, én, este 1/2 9 órai kezdettel be
mely szerint a szarvasi főgimná mutatkozó dalestélyt rendez az
ziumba az idén érettségi biztos Ipartestület helyiségében. Önkén
ként dr. Domasovszky Sándort, tes adományokat a dalkar közsé
a Pázmány Péter" tudomány- gei fedez'ésére szívesen fogad.
egyetem ny. r. tanárát nevezte ki.
ví?— A kuruzsló asszony áldo
— Föszolgabiránk amerikai zata. Kalocsai Julianna fiatal
útja. Az „Amerikai Magyar Nép cselédleány az ó-kécskei tanyákon
szava" a magyarországi Kossuth- szolgált egy gazdánál. A leánynak
zarándokokról irott terjedelmes valami belső baja tániabt és ahe
tudósításában a többi között azt lyett. hogy orvoshoz ment volna
irja, hogy a békésmegyei küldött egy „Lidi néni„ nevű javasaszségben kellemes feltűnést kellet szonyhoz fordult tanácsért, aki
tek Berthóty István csabai pol azt alánlotta neki, hogy egy darab
gármester, továbbá Moldoványí kékkövet nyeljen le. A szerencsét
János békési, dr. Vangyel Endre len leány tényleg vett is 16 fil
központi és dr. Schauer Gábor lérért egy kereskedésben kékkövet,
szarvasi föszolgabirák diszmagya- azt lenyelte és olyan rosszu'Iett
ros alakjai. Miután köztudomású, tőle, hogy reménytelen állapotban
hogy járásunk főbírája az isme szállították a szolnoki közkorházretes belügyminiszteri rendelet ba. A lelkiismeretlen boszorkány
miatt — mely szerint Békésme ellen az eljátás megindult,
gyéből csak két főszolgabíró me
— Megvadult lovak. Szitó
hetett ki — nem vehetett részt a
Jánrs
békésszentandrási lakos a
Kossuth-zarándoklalban, az ame
keddi
hetipiackor Kallus Soma
rikai lap téves információ alap
kereskedése
előtt leszállott kocsi
ján irta meg cikkét, bár kétség
járól,
hogy
a
boltban valamit vá
telenül meg van a tudósításból
sároljon.
Az
őrizetlenül
hagyott
az az elf ny, hogy igy ország-vilovak
valamitől
megriadtak
és
láo a?t hiszi, miszeiint járásunk
tt'nyleí> képviselve volt Newyork- őrült száguldással rohamak a pi
han és igy a tetemes utazási actér felé. A gabonapiacon nekikií't.iégeket a járís és a még te- roliantak a kocsival Pekér Mihály
tcnK-Fcbb privát kéltséget pedig szarvasi gazdálkodó ketlovas ko
kitűnő főbiránk megtakaríthatta. csijának. amelyben a tulajdonos
bennült..Pékár kiesett a kocsiból
— Tűz Békjésszentandráson és talán ez volt a szerencséje,
és Mesterszálláson. Hétfőn dél mert igy csak könnyebb sérülés
ben kigyulladt í>zv. Bencsik seket szenvedett, kocsija azonban
Ádámné Békésszentandrás kttzség pozdorjává tört. Az ő lovainak
b 1területén lévő nádíedeles háza nem történt baja, azonban mjre
és tetőzete teljesen leégett. A
Szitó János lovait megfogták,
tűzoltáshoz víz nem állott rendel
azok közül az egyik a hátulsó
kezésre, igy csak a teljes szél
lábán olyan súlyos sérülést szen
csendnek köszönhető, hogy a
vedett, hogy főbe kellett lőni.
közeli hat másik nádfedeles ház
Szitó ellen az eljárás gondatlan
is porrá nem égett. A tűz oka
ság miatt megindult.
eddig még ismeretlen, a kár kb.
2000 pengő. — Mesterszálláson
— Baromfi-tolvajlás. Gutyan
szombatról vasárnapra virradó András III. kér. 413 szám alatti
éjjel a szarvasi határ közelében lakost a napokban kellemetlen
Kovács István tanyáján eddig még meglepetés érte, amennyiben ed
ismeretlen okból kigyulladt egy dig még ismeretlen tettesek éjjel
több mint 20 méter hosszú ha a tyúkólból 10 darab tyúkot el
talmas szalmakazal és csak a loptak. A nyomozás megindult.
gyorsan összesereglett szomszé
— A kondorosi földmunká
dok segítségének köszönhető,
sok öröme. A békés—kondoros
hogy a tanya is nem esett a tűz
—szarvasi müut földmunkálatai
martalékául. A kir igy i»tetemes,
már két hét óta lázasan folynak.
a vizsgálat megindult.
A munka menetébe a szép tava
— Megnyílik a Turul ten- szi időjárás is uj lüktetést- vitt
niszpályája. A Turul tenni« bele. Többszáz földmunkás jutott
szakosztályának értesítése alapján ezzel az útépítéssel munkához,
közöljük, hogy f. hó 15-én. meg akik 4—6 pengős napi keresetre
nyílik az Egyesület tenniszpályája. tudnak szert tenni, míg a kordéA szakosztály kéri a tennisz-játé lyosok (digósok) állagban II
kosokat, hogy Jelentkezzenek pengőf keresnek. Ha az időjárás
Bednár Tibornál. Égés* idényre is kedvezni fog, úgy az útépítés,
szóló játékdij 24 P, melynek fele földmunkálatai Husvétra már be
a Jelentkezésnél fizetendő.
fejezést is |nyernek. Megkezdték
— Központ kávéházban ma a 340 waggon kő hordását Is,
és a következő napokon első amelyet a bébésföldvári vasutál*
lomásról a békésíöldvár—kamutrendű budapesti női tambura ze
pusztai keskeny nyomtávú iparnekar játszik. Husvét vasárnap
és hétfőn délután 3 órától zene. vasuton szállítanak a tetthelyre.
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Irta: Fehér J. István vezérigazgató.

Országos jelentőségű tár
gyalások nyertek befejezést
a közelmúltban hazánk leg
régibb es legelőkelőbb ta
karékpénztára, a nemes patináju Pesti Hazai Első Takar^kpénztár-egyesület és a
Magyar—Francia Biztosító Rt
Budapest között,
aminek
eredménye lett az uj életbiz
tosítással kapcsolatos 15 éves
jelzálogkölcsön.
A birtokos társadalom
szempontjából talán nem lesz
érdektelen, ha ezt közelebb
ről is ismertetem.
Hosszú időié visszanyulóan több pénzintézet és
több biztosítótársaság foglal
kozott már a gondolattal
azonban a legutóbbi időkig
eredménytelenül. Most azon
ban a kérdés olyan kedvező
formában jutott tető alá, hogy
méltán kei ült az érdeklődés
középpontjába és a legtermé
szetesebbnek tartom azt a
népszerű fogadtatást, amiben
az uj kölcsöntypus részesüli.
A cél fiz voll, hogy az
utóbbi idők egyre fokozódó
hitelszükséglete melleit egy
olyan, — aránylag rövidlejílratu — je'zálogkölcsön bo
csáttassák a birtokos társa
dalom rendelkezésére, amely
feltételeiben olcsó, visszafi
zetése külön terhet nem je
lent és emellett a fölvevőt,
ha életben marad, megvédje
bármily időkkel és viszo
nyokkal beállható pénzár
folyam eltolódásokkal szem
ben s ha netalán elhalna, a
család vagy utódok teher
mentesen kapják a birtokot.
E kölcsön létrehozásiban
a? elgondolás tulajdonképen
az volt, hogy a fél köt egy
életbiztosítást, aminek tőké
jét azonban nem lejiratkor,
hanem most azonnal kapja
meg és a pénz után fizet 8
és egynegyed százalékos ka
matot, amihez, ha hozzászá
mítjuk ai életdijat, még
mindig alig éri el a mai vál
tókölcsönkamatlábat, azzal a
Különbséggel azonban, hogy
ő ezzel már tőketartozását
is visszafizeti, míg a váltó-,
kölcsönnél csak kamatszolgáltatást teljesített és a tőke
változatlanul fennmaradt. Te
hát olcsó.
A tökét a félnek vissza
fizetni.nem kell, mert hi
szen, ha a 15 évet" éléri, a
biztosított összeg esedékes s
ha netalán időközben elhalna,
a biztosítótársaság akkor is
fizet és mindkét esetben a

tartozás ezáltal ki van egyen
lítve. Tehát ez terhet külön
már nem jelent.
Aki ma fölvesz egy 35
éves vagy rövidebb lejáratú
lörlesztéses kölcsönt, annak
pengő ellenértékét kapja meg
és eyy dől Iár, vagy angolfont tartozása maiad. S ha
most bánni közbejön az évek
során, akár egy háború,
avagy belpolitikai változások,
amire elég példa áll a múlt
ból előttünk, jóllehet, hogy
a ma kapott pengőösszeg
többszörösét kell majd viszszafizetnie, mert hiszen kül
földi valutában áll fenn a
tartozás. Ezzel szemben az
uj kölcsöntypus ettől a koc
kázattól megvéd, mert igaz
ugyan, hogy itt is dollártar
tozás áll fenn, de más ol
dalon viszont dollárkövetelés
keletkezik, mert hiszen a
biztosítótársaság
dollárban
fizet, tehát ha bármily vi
szonyok jönnek is, ez , egy
mást fedezi és ezáltal az
adós fél teljesen meg van
védve.
S mindezek mellett még
mindig szem elölt tartandó
az a fontos körülmény, hogy
az első díjfizetés után neta
lán bekövetkező bármikori
elhalálozás esetén a lartozás megszűnik, mert a biz
tosítótársaság a hitelezőin
tézetnek törlési engedély el
lenében fizeti ki a biztosí
tott összeget s igy a család
ra már kötelezettség nem
hárul, mig bármily más köl*
csönt azoknak kell vissza
fizetni.
Az egész kölcsön mind
össze 15 éves, az első félév
után bármikor 'fölmondható
és részben vagy egészben
visszafizethető.
A biztosított — 60 éves
életkorig — lehet a fölvevő,
vagy megnevezhet családr
tágjai közül bárkit.
Jogi személyek, (városok,
községek, társaságok stb.)
szintén felvehetik e kölcsönt
és biztosítottként, egy funktionarusuk szerepel.
S ha most még tekintet
be vesszük azt, hogy az ed
digi törlesztéses kölcsönök
nél hosszú esztendőkön ke
resztül az annuitásból tör
lesztésre alig. hajlik le va
lami, tehát az időelőtti viszszafizetésnél csaknem a tel
jes tőkét kell vis9zaszolgáU
tatni s ezzel szemben az uj
typusnál az egész életdij,
az első részlettől kizárólag

tőketörlesztést képez, láthat
juk, hogy egy olyan kölcsön
áll rendelkezésre, amelynek
előnyei mellett az összes
más kölcsönök eltörpülnek
és csak elismerés jár azok
nak az intézményeknek és
férfiaknak, akik ezt a birto
kos társadalomnak előnyére
és javára létrehozták.
Ónként adódik tehát, hogy
mindenkinek saját maga és
családja iránti y\ felfogott
érdeke, hogy már meglévő
tartozásait ezzel konvertálja
és a jövőben állandó hitel
ként csakis ezt vegye igénybe.
E kölcsönnek országos
szervezését a Magyar-Fran
cia Biztositó' Rt. szegedi fi
ókja intézi2 és fölvételével,
valamint közelebbi részle
tes fölvilágositással rajta kí
vül összes főügynökségei és
azok megbízásából többi vi
déki szervei foglalkoznak.

— Leendő anyáknak kellő
figyelmet kell fordítaniuk arra
h o g y bél működésűk rendben
ben Itgyen, ez pedig a természe
tes Ferenc József keserűviz hasz
nálata által érhető el. Nőorvosi
klinikák vezetői egybehangzón n
dicsérik a valódi Ferenc József
vizet, mtrt könnyen bevelieni es
minden kellemetlenség nélkül je
lentkezik. Kapható gyógyszerá
rakban, drogériákban és fűszerüzletekben
— Értesítés. Van szerencsénk
értesíteni a n. é‘ közönséget, hogy
a belügyminiszteri rendelet ér
telmében az zenekarok részére
előirt viszgát leiettük április hó
3-án Hódmezővásárhe'ycn; az
Országos Magyar Zen i Egylet tag
jai lettünk és a legkényesebb
igényeknek is megfelelő zeneka
runk a közönség rendelkezésére
áll. Szives párfogá&t kér a II.
Mi gyár Zenekar-

— Szemüveggel kell keresni
azt az embert aki a BODOLIN
lószerszám-puhitót és fékeiitót
nem ismeri. Egyszeri használat
után a kérges, vörös szerszám
újjá lesz. Kapható :gBárány, Podani, Veszter, Medvegy Györgyné üzletében.
— A Roykó-féle tiszaujlaki
bajuszpedrő mindenütt kapha
tó.
— Az Első Keresztény Biz
tositó Intézet, (főkirendeltsége
Békéscsaba Andrássi u. II sz.
nincsen bent a biztositó intézetek
karteljében és tgy mópjában van
tűz, betörés, jégkár elleni biztosí
tásokat a legjutányosabb díjtétel
és legnagyobb engedménnyel ven
ni fel.
— Magyar nyelvű ünnepi
istentisztelet az ev. templom
ban. Nagypénteken d. e. 9 óra
kor az új-templomban passióolva
sás és Urvacsoraosztás. Husvét
első napján ünnepi istentisztelet
az egyház vegyeskar közreműkö
désével a nagy templomban.
Husvét második napján istentisz
tel Urvacsoraotztás6at az uj-templomban.
— Legszebb, legolcsóbb és
legelegánsabb cipők Komlósi Já
nos cipőáruházában kaphatók
Sz.ent István király-u. (Simon-ház).
— Két utcai szobából és mell.'kheiyisegckböl álló világos la
kás május i-re kiadó 1. kér. 131
szám alatt. Ugyanott egy kitűnő
három:ámpá.s rádiókészülék el
adó.
18

— Mozi. Szombaton és
Husvét vasárnap az idény
egyik leghatalmasabb drámaja a német művészet büsz
keségének Elisabett Bergnernek nagy filmje, a „Szere
lem"
kerül bemutatásra.
Husvét hétfőjén a legnagy
szerűbb Zoro—Huru film,
a két „Horgászbolond" biz
tosítja a kitűnő húsvéti han
gulatot.

Árverési hirdetmény

—
Megszállott területre,
vagy bármely külföldi ország
Alulírott bírósági végrehajtó az
ba szóló vízumot három nap
1881.
évi LX. t.-c. 102. §-a ér
alatt megszerzünk csekély díjért.
telmében
ezennel közhírré teszi,
Bővebb felvilágosításért érdeklő
dök forduljanak e lap szerkesz hogy a gyomai kir. járásbiróság1927. évi 2872/2 számú végzése
tőségéhez.
«
következtében dr. Fisbein Soma
—
G ő z f ü r d ő szombat,
ügyvéd állal képviselt Hartensvasárnap és hétfőn. Kádfürdő
tein Hermann és fin javára 557
mindennap. A kádas szobák reg
P. 74 fill. s jár. erejéig 1927.
gel 5 órától este 9-ig állandóan
évi nov. hó 8-án foganatosított
fütve vannak.
kielégítési végrehajtás utján le
— Helybeli gabona árak: foglalt és 1.300 P. becsült kö
Buza31'40—31 50, árpa 28. vetkező ingóságok, u. m.: k. b.
00-29 00, zab 28 00—28*50. 3.000 drb. cement cserép, 1 fél
vaggon épülelfa, deszkák, riglik
morzsolt uj tengeri 27-50—28.
nyilvános árverésen eladatnak.
50 lucerna 200*00 - 205*
Mely árverésnek a szarvasi kir.
00 Az árak métermázsánként járásbíróság 1928-ik év 91 szá
pengőben értendők.
mú végzése folytán 557 P. 74fillér tőkekövetelés ennek 1927.
— A postahivatal értesítése.
A szarvasi postahivatal a mai évi november hó 8 napjától járó
naptól kezdve úgy kézi és betét évi 10% kamatai és eddig öszkönyveket, valamint közönséges szesen 1G2 P. 62 fillérben birócsomagot az eddigi 18 óra helyett ilag már megállapított költségek
19 óráig vesz fel minden külön erejéig, Szarvason alperes laká
sán II. kér. 278. sz. Szent István
díj felszámítása nélkül.
király utca leendő megtartására
Q iíl/ 'A 'i' rádiócsövek megjaviO U tV C l
elvállalom. Ma 1928 évi április hó 16-án dél
kó Gyula rádió kereskedő.
előtti 10 órája hatál időül kitü
zelik 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 leg
többet ígérőnek, szükség esetén,
becsáron alul is el fognak adatni..
Amennyiben az elárverezendő
ingóságokat mások is le- és fe
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen.
árverés az 1881. évi LX t.-c..
102. §-a értelmében ezek javára.,
is elrendeltetik.
Kelt Szarvas, 1928. márc. 24.
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MOLNÁR ISTVÁN
A FEKETE
kir. bir. végrehajtói.
BORÍTÓ sza la g o k a t .
JUTALOM KIOSZTÁS

Július 15.

T eherautó
fu v a r v á lla la t
Telefon 91. IV. ISO.

Agazdatársadalom figyelmébe!
15 évre nettó S'/v'/* kamattal a becsérték 4oV»-a erejéig valamint kedvező föltételek mellett összefüggő má&odhelyü

V á ll ókölcsön
ćs k a p c so la to s a n tőkeösszegében a z o n n a l

f o l y ó s 1t á s r a

k e rtiltf

Életblztosiíás

kizárólag a ml utunkon bonyolítható le.
Azonkívül elfogadunk az összes ágazatokban mindennemű., biztosítást a legolcsóbb föltételekkel.

Közelebbi felvilágosítással készséggel szolgálunk!
Magyar^FrancIa Biztosító rt. orosházi kerületi tőUgynOksége.
Szarvasi képviseletünk

A. Szarvasi gazdák és Iparosok
Szövetkezete

A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(REGÉNY A 60-AS ÉVEK WILD WEST-fÉRŐL.)

Irta: GERSTÁCKER

FRIGYES.

E1ÖSXÓ.
Néhány szó elég lesz arra, hogy
Amerikának e nyugati rengetegei
ben játszó eseményekbe bevezes
sük az olvasót s elkészítsük arra,
hogy tulajdonképen mit várhat
ezen elbeszéléstől.
Arkanzasz, melyet az Egyesült
Államok csak 1836-ban vettek fel
az unióba, az előbbeni években
épen olyan hírben állott, mint je
lenleg Kalifornia, hogy tudniillik
keletnek és délnek minden söp
redéke járatlan őserdeiben s mo
csaraiban megmenekült a büntető
igazság karjától, hogy ott azután
saját kedvök és kényök szerint
gazdálkodhassanak.
Az ilyen hírek nem voltak alap
talanok s a törvény parancsszava
eredmény nélkül hangzott el a
rengetegben. Mielőtt a békebiró
elfoghatta volna valamelyik go
nosztévőt, az már saját, vagy más
lova hátán egy másik countyba
szökött át és sohasem látták többé.
Ha pedig egyszer hurokra ke
rítették, talán még nehezebb fék'
dat volt a foglyot jól elzárva tar
tani. A blockházból, melybe be
csukták, vagy magav szökött meg,
vagy cimborái által, kik érdemes
nek tartották arcaikat bemázolni,
vagy álarc alá rejteni, ■
ipár elfőgatása első éjjelén kiszabadították
s aztán — egy darabig ismét háboritatlaaul . folytathatta nemes
mesterségét.
Az ilyen cinkos-szövetség leg
inkább csak lovakra pályázott,
mivel nyugati szokás szerint a
pionierek (az első települő, úttörő)
méhesei és nyájai szabadon jár
káltak az erdőben, hogy élelmet
keressenek s rendszerint csekély,
vagy egyáltalában semmi őrizet
nélkül. Midőn még ezenfelül a
lókötésre kimondott Ítéletet 1839ben meg is szüntették, az államok
egyes részeiben igazán üzletszerüleg foglalkoztak a lólopással,
úgyhogy az erdei lakosok kényte
lenek voltak komoly rendszabá
lyokhoz folyamodni.
A törvény képtelen volt az
egyeseket egymástól sokszor mér
földekre eső távolságú farmjaik
ban, megvédeni.
Az „arkanzaszi férfiak" összeállottak tehát és „regulátor sző-'
vétségét" képezve elfogtak min
denkit, aki csak gyanús volt előt
tük és addig korbácsolták, míg
tolvajlását, vagy cinkosai nevét
meg nem mondotta. Miután a go
nosztevőkre rásült egy, vagy más
vétség, azokat nyomban agyon
lőtték, vagy felakasztották.
Hogy az ilyen önkényes eljá
rásnál sok igazságtalanság is tör
tént, könnyen elképzelhető.
Sokszor megesett, hogy teljesen
ártatlan embert hurcoltak ki békés
kunyhójából s keményen megfe
nyítették.

Ezeknek szabad, arkanzaszi vére
természetesen fellázadt az ilyen
bántalom miatt, melyet aztán nem
törvényes utón, hanem önerő ál
tal igyekeztek visszafizetni s biráikat titkon, nyilvánosan lelőtték.
A pioniereknek ezen kemény
eljárása mégsem volt sikertelen,
mert midőn a „lynchtörvény“-nek
— ahogyan a regulátorok bírói
eljárásukat nevezték — az állam
különböző részeiben már sok em
ber esett áldozatul, a haramiák
lassanként kezdték belátni, hogy.
Amerikának vannak számukra még
biztosabb és lakhatóbb helyei is,
mint Arkanzasz.
Sokan az „Indián Nation‘'-ba a
choktavok és cherokézek közé
menekültek; legtöbben azonban
Texasba vándoroltak, mely állam
jelenleg részben mentes a szabad
népek e söpredékétől.
Elbeszélésem azon időre esik,
amikor legjobban virágzott a ga
rázdaság és az önvédelem a far
merekre és vadászokra nézve kikerülhetetlenné vált.
Az itt felsorolt események na
gyobb része nem költött dolog és
— habár különféle helyeket^ is és
tágabb időkörben — de valósággal
megtörténtek s különösen a methodistáé, történeti hü alak. Több
jelenetnek .magám . voltam tanúja.
Egy ízben például huszonhat em
bernek írtam le anevét, melyeket
a regulátorok a fekete „hickory"
korbács segítségével csaltak ki
egy galléron csípett zsiványból.
így kérem a nyájas olvasót,'
föltéve, hogy nem veszti el türel
mét, kövessen engem rövid időre
ama gyönyörű földrész szép er
deibe s ha e könyv átfutása után
nem is nyergei s lovagol mindjárt
tovább, hogy — mint az erdei la
kók mondják — „nyomokat csi
nálva" a nyugat messze tájai felé
tartson, remélem, hogy néhány
kellemetlen ismeretség után talál
kozni fog igen derék és jószivü
emberekkel, akik, hogy elfeled
tessék a többiek sötét jellemét,
szivemből óhajtom.
1860. évben.
Gerstőcker Frigyes.
I . fe / e z e /

A harmadik távolról sem ha
től, fenyőktől s szaszafrásztől be
boltozott erdőt. S ha a nap a sonlított a leírt kettőhöz. Amit
sürü lombozatu facsucsokon átfu- azok vadságban és életerőben mu
ródott is, a folyondárok és bokrok tattak, azoktól szelídsége és nyá
e tömkelege alig-alig bocsátotta át jassága által különbözött. Ruháza
magán egy-egy eltévedt sugarát, táról ítélve, a jómódú farmerek
s félhomály derengett a lapály e osztályához tartozott. A legjobb
részében, mig a nap ragyogó csil pamutkelméből készült kék frakkja
lagzata forrón sütött le az égből. — az amerikai földművelők ren
E körülménnyel, úgy látszik, fa des viselete — szürke nadrágja,
gyon meg volt elégedve az a há tiszta sárga mellénye, gondosan
rom ember, akik egy hatalmas fa kifényesített csizmái, nagy kari
tövében heveredtek le, mert kö más kalapja, mind arról tanúsko
zülük az egyik,, tagjait nyujtóztatva
és a lombsátorra felpillantva, igy dott, hogy sokat ad külsejére.
Egyik lábát a másikra hajtva,
szólt:
— Meghitt összejövetelekre néz egy kis tölgyhöz támaszkodott és
ve alig akadhatnánk pompásabb mélázva tekintett a beszélő felé,
helyre... gyönyörű egy -hely, aki előbbi megjegyzése után ha
mintha csak mondva csinálták vol nyagul ismét lebocsátotta fejét a
na. A folyó mentében ott, ama fa gyökereit befedő lágy mohára.
— S még most is azon gondol
nádas bizonyára minden józan
kodok
Cotton — válaszolt orr
keresztény embert gondolkodóba
hangon
a vadász beszédére —
ejtene,vájjon erre vegye-e útját s
a tüskék és szurós folyondárok bár nincs rendjén, hogy a szom
sem valami nagyon hívogatok, hogy batnak szent napján összebaran
valaki megkockáztassa fogát... goljátok az erdőséget, hogy felza
hasztalan munka volna ez, hasz varjátok és leteritsétek a békés
talan, mondom, mert hogy egy állatokat!
— Ó, vigyen el az ördög papo
vad sem legelészik itt közelünk
lásoddal
együtt, Rowson! — mon
ben, arról úgy vélem, meglehető
dotta
a
vadász
.félig bosszúsan,
sen gondoskodtunk.
félig
nevetve,
mig
a fiatal gúnyos
A beszélő, amennyiben a szá
pillantást
vetett
az
intőre
— hagyd
raz lombrétegen kényelmesen ki
akkorra
kegyes
beszéded,
amikor
nyújtott alakja látni engedte, mint
a
gyarmaton
leszel
s
kímélj
meg
egy hat láb magas, izmos testal
katú férfi volt, nyílt vonásokkal, itt bennünket badarságaidtól.
— Hol is lehet most az aRush
de szemeiben, melyek szüntelenül
—
átkozott legyek, ha ezt meg
egyik pontról a másikra kalandoz
tudom
fejteni. Megígérte, hogy
tak, valami vad, ijesztő kifejezés
napfelkeltével
itt lesz s a nap már
.ült. Általában egész külseje nagy
most
jó
magasan
áll — fojtsa meg
elhanyagoltságot árult eL Ócska,
a
fekete
halál.
foltozott kalapja leesett fejéről,
— Istent káromló átkozódásaidbozontos fésületlen haja égnek
dal
nem fogod ide varázsolni —
meredezett; kócos szakálla lega
felelte
fejcsóválva a farmer, — de,
lább egy hetes fésületlenségről pa
folytatta
élénkebb hangon, magam
naszkodott s egy igen vedlett, kék
pamutsző vetü vadászing, melyről is hosszúnak találom már kima
hajdani sárga rojtoknak darabjai radását Tíz órára az istentiszte
rendetlenül fityegtek alá, régi és leten kell lennem s odáig hat mér
uj vérfoltoktól volt beszennyezve. föld van még lóháton.
— A két ellentétes dolog na
Ezeket azonban egy imént lefej
gyon
jól elfér nálad egymással,
tett szarvasbőr, mely oldalán ló
—
mosolygott
megvetőleg a va
gott, kielégitőleg magyarázza meg.
dász.
Papolni
és
lovat lopni —
Emberünknek ug^látszik az erdő
hm,
nagyon
jól
illik,
egymáshoz s
volt a kedvenc tanyája. A pus
meg
is
áll
egymás
mellett,
mert a
kája mellette hevert a földön, lá
szombat,
mint
mondani
szoktad,
bain foltokban gazdag, bőrből ké
szült leggin (lábszárvédő) volt és rossz nap ránk nézve. Hanem, a
egy pár cserzett marhabőr mo- hármas ördög nevében, hagyd él
cassin fejezte be nem épen vá kenetteljes teketóriáidat itt az er
dőben, ahol magunk között va
lasztékos öltözetét.
gyunk, legenyhébben kifejezve —
Társa, aki hátát egy fatörzsnek
unalmas.
vetette, mellette ült s egy hosszú
— Ne féljetek, nem sokáig le
késsel -4 melynek a tájszólás sze szek már terhetekre vele — mo
rint „arkanzaszifogpiszkáló" a neve solygott a farmer és megfontoltan
— apró léceket faragott, durva szippantott egyet kagyló szelen
kinézésű szomszédjától előnyösen céjéből. De nini, — folytatta nagy
élénkséggel, — kutyád fülel. . .
különbözött. Öltözete tisztább, .bizonyára
neszei valamit.
bőringe, mely ha régi és viseltes
Egy szürke s fekete foltos véreb
volt is, de nagy szorgalommal volt néhány lépésnyi távolságban a
megvarrva, jobb karban volt a férfiaktól azon az egyetlen nap
társáénál s egész külseje arról sütötte helyen sütkérezett, ahol
tett tanúbizonyságot, hogy jobb egy kidőlt fa rést hasított a sűrű
lombsátoron. Figyelve emelte fel
nevelésben részesült, mint ama orrát, szimatolt s azután csendes
vad erdei lakó, vagy legalább ar morgással, farkcsóválva ismét leról, hogy nem régen került el a heveredett. Gazdája, ki figyelme
szülői háztól. Ez utóbbi fiatalnak sen nézte az ebet, elégedett arccal
látszott, nem lehetett több 17 ugrott fel.

A féktelen tavaszi hóviharok'
helyet engedtek a nyájas május
nak. Száraz levéltenger fakó ta
karója alól, mely mindenütt el
lepte a földet s csak itt-ott látta
tott üdeszinü, világos zöld, pázsitos szigetkéket, a virágok illatos
serege tolult kifelé. De virágot
hajtottak az alacsony dogwood
fák s a fűszer bokrok is ; a buja
liane-füzéreken, melyek egyik fá
tól a másikhoz fonódtak, virágok
£s bimbók hintálóztak, a vadont
kertté varázsolva át és édes illat
tal árasztották el az óriás tölgyek évesnél,

(Jövő héten folytatjuk.)

A Z ÉHES K U N O K
Irta: Gyula diák
Lemberg alatt, egy erdőszélen
megállt a muszka nagy kevélyen.
Hogyisne 1 Hát csak nem szalad,
mikor csehek mennek mögötte 1
Megállt, hogy magát kilihegje
s az öreg tölgyerdő alatt
arcot vetett az üldözőnek.
Hőköl a cseh. Magát beássa
— s habár a maszkák csupán főznek —
sebes lovassal jelenti hátra:
uAz oroszok nagy túlerővel
iszonyú harcra készülődnek !u
^

,

Nosza, hátulja főkomandó
adja az ordrét nagyhamar:
„Előre minden tartalék,
sietve, gyorsan, nagy a baj !“
Hát hiszen, talpal a bakancs,
hogy gazdáinak nyelve lóg,
előre . . . árkon-bokron, éjjel,
liheg a honvéd nagy terhével,
„szopik a borjú" szörnyűméd l
Talpal, botlik a sok bakancs
erdőnek, hegynek, sík mezőnek,
„az angyalát. . . ez oszt mennyország I” .
káromkodnak a kun legények.
Hajnaltájon, szürkülő ködben
váltják a megriadt csehet,
iszkol is hátra Olmütz virága,
Őrül, hogy ép irhát vihet.
Piheg a kun a zöld vetésben,
a muszka meg csak pattog, ébren.
— Nem is sejti, hogy uj esapat
került véle szembe, az éjben.
Piheg a kun a zöld vetésben
s káromkodik, hogy fönt az égben
még szent Dávid is fejet csóválj
De hát hogy is ne? Szomjan, éhen
kajtatták egész éjszaka,
a trén meg a fene tudja hol jár,
várhatja délig a bakai
Piheg a kun a zöld vetésben
és szentségei ott szömyűképen,
mert hogy muszkától jön a szél
s a konyhaszagot odahordja.
Főitartott orral szimatolja
a rajvonal s imígy beszél:
„Érzi kend ? Tolnán főz a muszka 1“
— Húslevest főz babbal, a rusnya I —
„Hogy van pofája a rohadinak,
az ember éhhel idebaktat
s most orrunk alá főzi főztjét t1*

— Hu, az áldóját, de ehetnék! —
Piheg a kun a zöld vetésben
s nagyokat nyel a könnyű szélbon.
Főitérdel egy-egy . . . majd föláll,
szájában Összefut a nyál,
éhsége nő, a dühe forr,
fortyog, mint akár hét pokol
„Mit szólna kend, ha átalmeanénk V
— A z ám, oszt kosztjukat megennénk! —
„De akkor lépjünk szaporán,
mert hogyha késünk, egykomám,
a kehes muszka mind befalja !“
— S nem hagy a disznó egy falatra
való kis húst benn a levesbe I —
„No, akkor co, föl 1 Mehetünk (“
— Még napkelténél ehetünk! —
El is indul vagy öt-hat ember
s ballag a ködös szürkülettel,
de egyik hadnagy rájuk harsan:
„Hova mennek ott 7 Vissza gyorsan 1
Nincs még parancs a támadásra I1'

Hanem: kemény a kun kobak
s mint akik mitsem hallanak
mennek — s tűnnek a szürkületben . . .
Tulnan, a muszka meg se rebben,
mikor szemébe tűnnek ott.
— Egy sortűz is elég a csehnek! —
nosza, nevetve odapörköl,
vitéz csehtől csak nem ijed meg,
kivált négy-öttől I

Hanem bezzeg a kun sem állja
szó nélkül, hogyha rátüzelnek:
„Az angyalát, hej, aki áldja,
megállj csak, muszka, képen verlek I"
S Öt szál legény rohanni kezd:
„No, most, komámI Hegyibei Hallja?11
S hogy még az ég is zengedez
úgy bőgi: „Rajta 1 rajta ! rajta-a-a 1“
Hőköl a muszka, — mi ez? „Rajta?“
Hej, bozse, hisz ez — magyar fájtál
. . . Hamar elhány fegyvert, rukzsákot
és •főitartott kezekkel vár ott . . .
Megáll a kun s „pihenju-t vezényel
a muszkáknak, szertekémlel.
Kutat, keres és szimatol,
hanem a leves — nincs sehol.
A kondér, csajka mind üres,
már muszkahasban a leves.
A nyolcvan muszka áll ijedten
s hallgatja, hogy hull a szitok,
de hát nem érti a sok áldást,
fülének minden szó titok.

Stefánia hercegnő értesüléseink
szerint a kéziratra vonatkozólag
már tavaly szerződést kötött egy
müncheni kiadóvállalattal, azon
ban kikötötte, hogy emlékiratait
a cég csakis halála után ad
hatja ki.
Stefánia főhercegnő memoárjai
szenzációs leleplezéseket fognak
tartalmazni I. Ferenc József sze
mélyére vonatkozólag is és telje
sen uj megvilágításba fogják he
lyezni az akkori udvari és poli
tikai eseményeket.

Ezer atléta
kilenc héten át lat
Los-Angelestől <
Newyorkíg

Amerika ismert sportvállalko
zója, Charles Pyle, a tennisz világbajnoknőjének, Suzanne LenglenNem is nagyon sokáig várnak;
nek impreszáriója ujabb sportmár be is ért a rajvonal.
szenzációval szolgál az Újvilágnak.
A hadnagy bámul, majd rájuk támad:
Amerika népét már hetek óta
„A teremtésit, nyolcvan muszkának
a nagy transzkontinentális futó
még őrséget sem állítottak 7“
verseny tartja izgalomban, amely
— Instállom, hiszen — mind befalták
Los-Angelestől Newyorkíg terjed,
a kosztjukat s ránk — mitse hagytak 1
vagyis 5000 kilométerre rúg és 9
Nem ölég hát, hogy igy becsaptak?
héten keresztül kerül lebonyolí
Még őrizzük is őket itten?
őrizze meg a muszka-isten!
tásra. A nagyszabású verseny már
Hitvány fajta ez, rongy, cigánynép,
hetek óta folyamatban van. Ezer
nem érdemel meg ez — parádét I . . .
atléta indult, túlnyomó részük
1 91 5. O ro s z h a rc té r.
azonban már kidőlt .és jelenleg
275-eq futnak. Eddig Willy Kolehmainen, a finn csodafutó vezet.
A mayerlingi tragédia
A versenyzők február 12-én in
hiteles története
dultak Los-Angelesből és a győz
A mayerlingi tragédiáról, amely tesnek május 6-án kell befutnia
körűi annyi legenda szövődött, Newyorkba.
végre lehullt a lepel. Larisch
Az első díj 25.000 dollárra rúg,
grófnő, néhai Erzsébet királyné
díjazásban részesül azonban a to
Amerikában élő unokahuga elha
tározta, hogy legközelebb nyilvá vábbi 9 helyezett isi Ezek össze
nosságra hozza Vetsera Mária sen 23,000 dollárt kapnak. Az
búcsúlevelét, amelyet a fiatal báró' egyes szakaszok győztesei is díja
kisasszony a mayerlingi tragédia zásban részesülnek. A különböző
városi tanácsok és kereskedelmi
napján intézett hozzá, legbizalma
kamarák 250.000 dollárt adtak
sabb -barátnőjéhez és amelyben
közli, hogy kedvesével, Rudolf össze a verseny céljaira.
Charles Pyle nagyszabású szer
trónörökössel közösen önként
vezetet
létesített. A maga részére
mennek a halálba, mivel Rudolf
becsületszavát adta apjának, I. hatalmas autót -épített irodával,
Ferenc Józsefnek, hogy szakit hálószobával, fürdőszobával és
Vetsera Máriával. Szavát azonban1 konyhával felszerelve és 9 hétig
megszegte és ez tudomására ju fog ebben lakni A versenyzők
tott az uralkodónak, aki ezért egy 12 államon futnak keresztül.
Egész Amerika óriási izgalommal
nappal előbb felelősségre vonta
várja az eredményt. A napi ered
a fiát.
Az összes egykorú feljegyzések ményeket minden este rádió és
összhangban vannak egymással sürgöny utján 60 újságíró tudatja.
abban, hogy a hálószobában két Ezek szintén autón kisérik a ver
levél feküdt. Az egyike^ Vetsera senyzőket.
Mária irta Larisch grófnőhöz, a
A versenyzők túlnyomó részét
másikat Rudolf trónörökös intézte négerek, rézbőrüek s mexikóiak
feleségéhez, Stefánia főhercegnő képezik, vannak azonban köztük
höz, a jelenlegi Lónyay F.lampr északamerikaiak, valamint euró
hercegnőhöz.
paiak is.
Stefánia főhercegnő már évek
óta memoárjainak megírásával
A fiatal Kohn igy szól a Lőwivan elfoglalva s ezekben nyilvá lányhoz:
nosságra fogja hozni Rudolf trón
— Mondja Régina, akar a fele
örökös említett hozzá intézett le ségem lenni?
velét, amely, immár véget vet á
— Igen.
legendáknak és kétségbevonhatat— Akkor jó — mondja Kohn —
lanul bebizonyítja, hogy Rudolf most még két-három leányt meg
trónörökös és Vetsera Mária ön kérdezek és majd ákkor hatá
ként mentek a halálba.
rozok.
1
Káromkodik a kun veszettül
s muszkák sáncára hanyatt dűl
várva, hogy jöjjön már a század.

NEVESSÜNKEGYKICSIT!
Sztraka bácsi, a híres szarvasi borbély
nyelvészeti aranymondásai
A múlt századvégi Szarvas egyik
közismert és jellegzetes alakja volt
Sztraka uram, a különcségéről is
meretes borbélymester. Ki ne hal
lott volna az általa konstruált
repülőgépről, amelynek segítségé
vel egy szénaboglyáról akart levegőhóditó útjára elindulni a zseniális
feltaláló. Dedalus és. Icarus mintá
jára Sztraka bácsi gépe szárnyaszegve zuhant alá a szénaboglyá
ról, mint ő mondotta, „egy pa-,
rányi kis hiba volt a gép szerke
zetében". Ez a parányi kis hiba
igen csak benne volt Sztraka bácsi
egyéb találmányaiban is, tökélete
set csak akkor tudott alkotni, ami
kor forradalmi újításait nyelvészeti
téren próbálta érvényesíteni, meg
reformálva — a szerinte nem eléggé
kifejező — magyar szókincsünket.
Kacskaringós szógyártmányaiból
folytatólagosan közlünk egy-egy
csokorra valót a' késői nemzedék
okulására — és ami a fő — mulattatására.
A bonhomés szócikorintnyatos
sodorintmányok gyűjteménye:
Ablak: Fényszüremleti kukkancs.
Agár: Nyulüzészetí ebvékpyonc.
Ágyú: Ércüreg nyulványos &ömbcsomag távlökészeti bőszkántoros
bömbölnök.
Alumneum: Csömörészeti kotyvalda.
Alumnista: Tengőszeti táponc.
Aroma: Orrdelejüdvérzet.
Asszony: Hosszuhaju lélekzetvételnélküli csiricsara.
Artézi kid: Függvényes vizcsorditó távfurat.

K IS T R É F Á K
Az iskolában a tanító a követ
kező kérdést intézi Mórichoz:
— Idefigyelj Móric. A hentes
nek 400, a fűszeresnek 200, a ci
pésznek 50 pengővel tartozol. Én
adok neked 650 pengőt, hogy ará
nyosan oszd el közöttük. Mit
fogsz csinálni?
Móric gondolkodás nélkül vi
gyorogva feleli:
— Tanító ur kérem, elköltöznék
erről a vidékről.
János bácsi hajnaltájban boros '
fejjel bandukol hazafelé. Útköz
ben azonban nagy rőkönyödéssel
tapasztalja, hogy eltévedt. Az ut
cák és házak úgy szaladnak kö
rülötte körbe*körbe, mint a mo
tellá.
Szembetalálkozik egy atyafival,
akit megszólít:
— Ugyan mondja már kérőm,
nem tudja, hói lakik Boros János ?
— Boros János? — csudáikozik a másik — hiszen az kigyelméd.
— Azt igen jól tudom — feleli
János bátyánk — csak azt nem
tudom, hogy hol lakik.

Magosix 6

Magomobil 4

hengeres,
luxusautomobilok,

1 és 17* tonná?

-

MAGOSIX

hengeres,

teherautók és autóbuszok

Délmagyarországi kizárólagos képviselete

Tauril Pneumatik

-

Rt. s z e g e d i l e r a k a t á n á l

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 5. szám.
Telefon 3—80.

Sürgönyeim: Pneutauril.

Autóalkalrészraktár.
Cordaíic pneumatik.
Tauríl tömörabroncs.

Felhívás.
A Szarvasi Polgári Fogyasztási és Erié—
kesltő Szövefke^ 'III nIaÍ kezdve az őszzeí üzleihelyísé- |
|
|
a|
|
li|
| zses áruk cső—
gében f. évi ápr.
portonként ár-*

III Ullfl

verés utján eladásra kerülnek.
Igazgatóság.

Soproni |
Szőnyeg
ésTextil^
müvek r.i.
ezelőtt Haász
Fülöp és Fiai
egyedQU 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.

Telepítsünk szőlőoltvánnyal
í. oszt Ripária Fortális alanyon, úgymint: Kadarka,
Olasz—Bánát rizling. Mézes fehér Medoek, Noár
Leányka, Hárs levelii Furmis, Muscat Ottonel, Chasselas fehér-piros, ezenkívül gyökeres Ripáriák. Vállalok
továbbá uj szőlők telepítését

Drong Sándor
tzaiók e zllic Kertész.

Értesítés.
Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fát (ha
sáb és-aprított), .porosz- és
magyar-szenet, fenyőfa hul
ladékot 6tb. legprímább mi
ségben és' legjutányosabban
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky Albin-u. Kovácsik Pál fűszer«
kereskedő mellett. Telefon
szám 92.

— H Á a z e la d ó d .

kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

15 sz.

Értesítem a közforgalomban'
levő mérleg és mérőeszköz tu
lajdonosokat, miszerint a most
lolyamatban levő időszakos
mérték hitelesítés alkalmából
mhden ténykedéssel- készség
gel állok rendelkezésükre.
Minden mérleget és súlyt
meghitelesitve adok vissza üz
letfeleimnek.
Tisztelettel
PETRASOVITS GYULA
tanfolyamot
végzett mérleg javító.

Az anyagi gondok
nehéz napjaiban.
amikor úgy szólván senkinek
a keresete nem födi a kiadá
sokat
szép pénzt kereshet
mint fő- vagy inéllék-foglalkozással, ha énekes és érdekes
könyveinknek részletfizetéses
terjesztésére vállalkozik. Mi
ugyanis megtanítjuk, hogyan
kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink
mind márkás, irodalmi müvek,
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
„Palladls“ könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.

1. kér. .299 szamü ház feleré
peidig az egész olcsón
eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.
_____ _____________________ 14
—
Kiadó üzlethelyiség. A
szarvasi Luther árvaházban egy
üzlethelyiség f. é. Sprilis 1-től
kiadó. Felvilágosítást ad a gond
noki hív'tál.
s z e v flg v

T eherautó
fu v a rv á lla la t.
Telefon 91. IV. 15o.

Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
B u d a p e s t V I. V á c l- u í 19.
u fsze rk e ze lu csép lőg ép e i le g jo b b a k ,
mert acél keretesek
mert eredeti svéd kettőssoru,
önbeálló, golyós csapágyakkal
bírnak
mert tisztitófelületeik rendkívül
nagyra méretezettek
mert legtökéletesebb cséplési eredményt szolgáltatják
mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely traktorhoz alkalmaz
hatók

Fordson traktor
a gazda univerzális erőeépe
csépel
szánt
vontat
olcsó
könnyen kezelhető
keveset fogyaszt
Előnyös feltételek mellett szállítja:
AUTORIZÁLT FORD képviselet

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

V' “TríJK**1
| ERCO |

ö n^e i e g á n s a n

ö l t ö z k O d l k,

Ergo ERCO gallért visel.
Ügyeljen a

t)

#

védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható*

É V fp k c iÍP c

Van szerencsém*értesíteni a nagyérdemű

L i l ICMLCÖ. közönséget hogy ta v a $ z ln y á r l

s z í S v e l r a K i ^ r e i U f t megérkezett dús választékban.
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

tT" S4
havirészlet^
re
olcsóÁrban,
mintha készpénz árban visárnln* ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal 'hoz- ^ c
p e n g ő ^ ő l f o i j e b b kézám mert férfi öltönyök
>k
szülnek. Kérem nagyérdeműi
közönség szives pártfogását.
Tisztelettel
B a l á t z f t J é k tk o a úri szabó.
(Xossuih tér 10. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott égy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Földbirtokokra (5 holdtól
Egy vagy két szobás lakás
holdanként 700 — pengőig) becs kiadó 1, kér. Gyóni Géza-uta 208
15
lés nélkül, 35 évi amortizációra, sz. alat.
7. Vz °/o kamatalapon, az ország
II. kér. 525 számú ház eladó.
legnagyobb pénzintézetétől 5 nap Érdeklődni lehet ugyanott.
15
alatt gyorsfolyósitás I Házak
Hl. kül kerület Ezüst szöllő
ra: 5—10 évig terjedő átmeneti 521 számú ház kovács műhellyel
kölcsönök. Kisipari hiteleket vál eladó értekezni lehet ugyanott. 16
tóra, 12°/«-ra szerzünk. Váltó
Marsall Sándor fogtechnikus,
hitelt folyósítunk magánpézből
egy
jóravaló ügyes fiút tanulónak
(legfeljebb 1 évi tartamra) heti15
kamatra, hitelképes kereskedőknek felvesz.
háztulajdonosoknak és információ 1. kér. '28 számú ház öröklakással
képes tisztviselőknek, magánosok eladó Érdeklődni lehet ugyanott.
15
nak Ékszerfedezetre, az érték
80°/o-ig a z o n n a l folyósítunk.
i. k. Nagybeilehem utca 440 sz..
„New York”-Hiteliroda Buda ház eladó.
15
pest, VI. Podmaniczky-ucca 29.
(Válaszbélyeg beküldendő)
Babinszki Jánosné tulajdonát
— Bármely budapesti vagy képző 6 hold tanyával eladó.
vidék! lap " részére hirdetéseket Érdeklődni VII. k. k, 217 szám
18
felvesz lapunk szerkesztősége és Bakula-sor.
kiadóhivatala 111. kér. 119.
1, kér 172 szám aiait 40—oO
IV. k. 516 számú ház eladó. kocsi trágya és boros hordók
14 azonnal eladó. Érdeklődni ugyan
ott.
111. k. 157 számú ház eladó
Szarvason 1. kerület 145
Érdeklődni ugyanott
16

szám alatt 3 szoba, konyha,

I.
kér. 184 szám alaM lakásfürdő szoba és mellékhelyi
kiadó és egy fél poita eladó.
ségből álló lakás május hó
Tanoncot felvesz Bárány Béla
vaskereskedő.
16
Dunántuli I. renüu nyári faj
burgonya úgy vetésre mint étke
zésre a legolcsóbb árb-tn kap
ható Schreiber Poldi ur pincéjé
ben Beliczey-ut 183 sz
16
hladó egy na^.y dupla ablak,
egy tejszeparátor és vaskályha,
érdeklődni III. kér. 81. Gürbeutca.
16
Jancsó Pál örököseinek IV.
ker. 462 sz. ház és hegyesdüllő-'
ben 236 E-öl fttld eladó, érdek
lődni IV. k. 272 sz.
.16
Bognár mesterek kijönnének e
tanyára lakni ésdolg«>,ni Bőveb
bet Rajki János kovácsme^tiT
Kondoros.
14
Ügyes fiú tanulónak felvételik
Demcsák Pál mészáros és hentes
Piactéren egy üzlethelyiséi;
azonnal kiadó, érdeklődők fordul
janak a szerkesztősét;hec III. kér.
119 sz.______________________
Egy utcai lakás Május 1-tól
kiadó iy. kér. 5 sz.
Egv .jókarban lévő eke, kocsi
és többféle gazdasági felszerelései
jutányos áron eladók. Érdeklődni
lehett II k 164 sz.
17
Cigány éri csatorna mellet 330
S
pótlék eladó. Érdeklődni
Koczka István IV k. 318.
Balczó Istvánnak décsi-laposban
:10 kis hold földje eladó. Jelent
kezni lehett Podani Györgynél
IV kér. 4Q§ wAnir
_______ [6
Veselényi és Damjanics-utca
sarki üzlet házzal együtt eladó,
vagy kiadó. Érdeklőeni Frecska
villant üzletben.
Egy magános nö — esetleg egy
magátos férfihoz -ajánlkozik ház
vezetőnőnek. Vidékre is elmegy.
Citn i kiadóban megtudható. (I
Eladom Huszár Mikály ügyfe
lemnek a III kér. Görberocca 82
sx.
házit Érdeklődök hoz
zám forduljanak Dr. Robitsek Jenő
flgvyéd. _____ .._______
16
Ili
k. 261 számú ház eladó. Ér
deklődni lehett 'ugyanott.
16

1 elsejére haszonbérbe kiadó..
Érdeklődni lehet Radvánszky
ingatlan irodájában.
8 Hapi ülajiou gőz garnitúra;
magánjáró, páros, tavaly volt nyo
matva, teljes felszereléssel és öt
évi engedély eladó. Érdeklődni!
lehet Trabach Györg) Szarvas III..
307 sz.
16
I. kér. 41 szám alatt 2 szoba,,
konyha, kamrábólállA udvari lakás
azonnal kiadó. Érdeklődni ugyan o t t . _____________________
Zaijiinundi OrOkOsöK tulajdonát
képző lu k: 340 számú eladó..
Érdeklődni lehet ugyanott._____
Csabacsüdön a Petenyi-féle
tanyán ákácoszlopok és egy 16.
öles hosszú épület van eladó. (?
III. k. 115 »z. a Baginyi-féle
házban 2 szoba kiadó-__________

H. kér. 38 sz. ház eladó.
161 bútorozott külön bejáratú
uccai szoba 1—2 úri ember ré
szére kiadó, ugyanott eey szoba
konyhás lakás kiadó. Érdeklődni
III. kér. 173 sz. alatt.
16
Egy külön bejáratú uccai bú
torozott szoba kiadó 1. kér. 78.
1 szoba konyhás lakás és egy
üzlethelyiség II. kér. 38 sz. alatt
május 1-től kiadó.
16
T e h erautó
iu v a rv á U a la t.
T elefon 91. IV. 15o.

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

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22

N agy S án d o r könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron 'kaphatók.

A

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
u t ó és Traktor
M ezőgazdasági
A u to g é n
javítás.

::

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí
pusokhoz
Raktáron autók vételét és
eladását közvetítem.
T av aszi

v á s á r

g é p ja v ít á s .

::

h e g g e s z té s !

Vas—aczél—réz—bronz és
Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. Vető— a l u m í n i u m
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko
öntvények szakszerű hegrica szórók bármely ekére szerelhető !
gesztése. Kívánatra vidékre
is megyek.
Újdonság!
13
Raktáron f

!

M é ltá n y o s

á ra k !

ESSEX

NŐI DHVATCIPŐK

Super Six Sedan
legmodernebb

a l e g f i n o i n a b b Í z l é s t Is k l e l é g l l ő K lv l~
l e i b e n é s ií a g y v á l a s z t é k b a n k a p h a t ó k .

]

6 hengeres
bérautó.

KOMLÓSI J,ÍNOS

Teljesen csukott karosszériája
mindenkor véd az időjárás
viszontagságai ellen.

CIPŐ ÜZLETÉBEN

S za rv a so ]n .

(S

íin

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

o n h á z ).

Telefon: 8.
M a g y a r k é z re m e k «

sít

19 sz

S z é p »é s ta rtó s m u n k á k !

Üzletáthelyezés előtt a ra'ktár

kiárusítása

s z e n z á c i ó s o lc s ó á r a k m e lle t t

m e g k e z d ő d ö tt a

Galambos Cipőáruházban piac téren.
Siessen fedezni húsvéti szükségletét idejében míg a készlet tart.
GyOnyOrfl tavaszi újdonságok!
Elsőrendű minőségek!

ítTúXáií.

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

Üzletáthelyezés
«
.
jj

lT lI& ll
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U IC M II1
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divatáruházában. Piac-téren.

AftAAMfl

„Accumulálorw

Ne mulassza el sen-

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 Fütö és
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó é6 világitó accumulátorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azuk
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a
eggyors abban elvállalom.

| _ i mérlegeit szakszerűen kijaviit’ tni
■*1 mielőtt a hatósági mérték hitelesí
tésnek veti őket alá. Ezáltal sok felesleges költséget takarít mep Mindenne
mű mérleget a legprecízebben és leg
pontosabban kijavít, kívánatra hitelesít
ve szállítja vissza.

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS ÉS MÉHLEGPONTOSITÓ
I. Csáky Albin-utca 78. sz.

Makó Gyula

Uj sulyok nálam leuo'csóbb árban szerezhetők be.

rádió kereskedő, Szarvas.

... .......................................

„C S E L IK ” cipőt
E lsőre n dű

k é z im u n k a !

E le g án s!

viseljen
T artós!Olcsó!

Kapható kizárólag Deutsch Ármin divalámházában
B ékés»Szarvason.

C sak a talpon lá th a tó v é d je g g y e l v a ló d i 1

52 sz,

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dlvaíáruhá^ában
szerezheti be legolcsóbban
sonyt és selymei, vásznat,
liner kendőket stb. A sc a
M Ó R d iv a tá r u h

a legkitűnőbb minőségű éselismeríen legfinomabb ruházati cikkeket: u. m .: szövetet, posztót, bár
kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat, selyem, zrfir, delin és bér
b l a k o n d o t á l j a k i p é n z é t , ha Pestre megy bevásárolni, mikor K L E I N
á z á b a n Beliczey-ui 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Ó v a k o d ju n k a le lk iis m e r e t le n u t a z ó k t ó l, a k i k
a b e m u ta to tt m i n lá k n a k m e g n e m fe le lő s ilá n y
m á r u l s z á llít a n a k .

503 „F1AT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő a
11.87. T e l e f o n 7 5 é s 7 9 .

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
párifogását kérve maradtam
Tisztelettel

20 sz.

Belopotocky Mihály

24 sz.

cc

yadászfegyverek,

Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g szives figyelmébe.
Tisztelettel éiiesitcm Szarvas város nagyra becsült
közönséget, hogy a P iactére n a Búk-há?ban

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve
barniiásái uj anyag készítéséi, a legolcsóbb árban rszkö/löm. Üres,, kész és Irtporos patronok, bármilyen keliberben. mindenféle revolvergolyók napi- áron kaphatók.
Has/.nált fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

villám felszerelési üzletet

n y ito tta m
ahol is elvállalok minden villamos berendezést, vilamos csengő
berendezési, uj kerékpár és varrógép raktáron, égők, tulipánok,
zsinórok stb. A legjobb minőségben varrógép, kerékpár és villám
javítás ólcsón és pontosan eszkőzlöm.
14. Szives pártfogást kérve 1FJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

M

a k ó

G

y u la

fegyver és lőszerkereskedő II* kerület 104. szám.

o

Elegáns, gyors,
megbízható és
olcsó t ú r a

>»
c
‘CÖ
>

b é r a u t ó

B

megrendelhető

Bárány Béla
vaskereskedé
sében (Piactér)
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A Frecska garage
és autójavító műhelyben

N
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Rákóczi-ucca 178.
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1 drb.
1és fél tonnás teher Ford autó,
1drb.
5 személyes luxus Ford autó
kitűnő állapotban eladó.
Értekezés ugyanott.

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

