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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési ánk. 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő- 

félévre 4 Pengő. Vidékre poklán küldve egynegyed 
évre *2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznóczy Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

I. kcr. Vajda Péter-ütca 145. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendő.

Bezárultak az 
iskolák kapui.
Érett kalászfejek hajolnak 

le alázatosun s megadással 
várják az cles kaszák villa
nását. Közt lég az aratás 
ideje s a magyar ifjúság évi 
munkásságát is most érté
kelte az oktató. Az ország 
gazdasági egyensúlya függ a 
magyar fűid termelő erejétől, 
de nem kevésbbé létérdeket 
jelent a magyar lélek ter
melő ereje is.

Manapság, amikor nem
zeti talpraállásunk egyik fő 
"feltétele a mi kulturális fölé
nyünk. kifejezésre juttatása az 
;elnyomókkal szemben, két- 
; sz2resen nagy gondot . kell 
Ifoditanünk arra, hogy a 
migyar ifjúság tudása, szel
je  ni és valláserkölcsi nívója 
sz ntén méltó reprezentása 
1 le {yen ennek a magasabb 
rejíclüségnek.

Megérthetjük tehát a kul
tuszminiszter hazafias inten
cióját, amikor a jövű tanév
ben tanártól és tanítványtól 
egyaránt fokozottabb és oda- 
adóbb munkásságot kiván. 
Politikai, társadalmi és fele
kezeti harcok szenvedélyt 
korbácsoló hullámait ki kell 
zárni a tantermekből s a 
tanár a kathedránál kizáró
lag pedagógus legyen, nem 
pedig politikai és vallási 
villongások által fütött párt- 
«mber, ki elfogulatlan Ítél
kezésre képtelen

A fiatal magyar lelkek ter
mését ne fertőzzék a mérges 
konkolymagvak. Legyen ? 
termés gazdag, értékes, a 
jobb jövő biztositéka. Le
gyen a lelkek e termése az 
izzó hazaszeretet, a tudás, 
az erős hit, a testvéri össze* 
tartás és vasakarat régi Nagy- 
Magyarország visszaállítá
sára.

Jegyzőválasztás 
Szarvason.

(A Közlöny eredeti tudósifása.)

So ne méltoztassanak 
megijedni, egyelőre irég nem 
tartunk a főjegyzőválasztás- 
nál, arra majd csak akkor 
kerül a sor, hogyha közsé
günk egy egészen különle
ges jubileumot ünnepel meg. 
a 25-ik helyettes főjegyző 
jubileumát. Mert addig bizo
nyára eltart, amíg a hivata
los retortákon át a külön
böző felebbezések, döntvé
nyek és határozatok u'án 
végre összeül az u. n. tiszti 
szék, hogy stabil vezetőt ad
jon községi közigazgatásunk
nak.

A tiszti szék egyelőre csak 
a számügyi jegyző megvá
lasztásával foglalkozott. Mint 
már u. i megírtuk egy meg
lehetős kinos ügy folyomá- 
nyaképen — annak konzek
venciáit levonva — Czin- 
koczky Pál számügyi jegyző 
pár hónappal ezelőtt lemon
dott állásáról és a járás fő
bírája megüresedett állására 
pályázatot hirdetett.

A jegyzőválasztó tiszti 
szék Válkovszky György ib. 
főszolgabíró elnökletével 43 
képviselőválasztási tag jelen

létében f. hó 1-én d. e 10 
órakor ült össze a község 
hára nagy tanácstermében A 
jegyzői állásra dr. Sinkovics 
Mihály okleveles jegyző pá
lyázott, aki már számtalan
szor tanujelét adta igazán 
értékes közigazgatási sz»k 
tudásának és gyakorlatának, 
a községházán már csaknem 
minden hivatalában mükö 
dött, mint helyettes és most 
is már hónapok óta ő vezeti 
a sz.ámügyi jegyzői hivaialt. 
A tiszti szék méltányolva dr. 
Sinkovicsnak kiváló munka
erejét és érdemeit, egyhan
gúlag megválasztotta Szarvas 
számügyi jegyzőjének. A tiszti 
szék határozatát egész Szarvas 
közönsége őszinte örömmel 
és megelégedéssel vette tu
domásul.

Baleset-e, vagy merénylet ?
Vidám csónakázás szomorú vége.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

PéterPál napján Piturák 
János 22 éves szarvasi fiatal 
ember együtt csónakázott a 
Holt-KJrösön Tóth Magda 
nevű fiatal leányismerősével. 
Már estefelé járt az idő. 
amikor a Pepi-kert tájékára 
érkeztek és ott történt az a 
sajnálatos baleset - vagy 
egyesek állítása szerint sze
relmi féltékenységből szár
mazó merénylet — aminek 
éredményeképen súlyosan 
sebesülten szállították be a 
fiatalembert a kórházba.

A. fiatalember előadása 
szerint a Pepi-kert mellett a 
parton egy nagy kecskebé
kára akart fegyverével rá- 
lőni, azor- m amíg az eve 
zőt letette .’s fegyverét elő
szedte, e 'ig a béka elug- 
rott, ugyhugy azután a fegy
vert felhúzva letette maga 
mellé a csónak ülésére. El
beszélése szerint a csónak 
egy hirtelen mozdulatától a 
fegyver is megbilleni, el
dördült a lövés és a golyó 
súlyosan megsebesítette őt. 
Gyor san  kieveztek a lány 
p*»rfra és a közben segítsé
gül odaérkezettekkel úgy — 
ahogy bekötözték P i t u r á k  
sérüléseit, akinek jobb comb
ját és kezeit jét fúrta át a 
fegyver golyó. Majd időköz
ben megérkezett községből 
kihívott egyik bérautó és a 
sebesültet bevitték dr. Plncskó 
Soma községi oivozhoz, aki 
nyomban megvizsgálta és 
bekötözte a fiatalember sé
rüléseit, »melyeket olyan 
súlyosnak talált, hogy még 
aznap este a mentőautón 
beszállilalta a gyulai köz- 
kórház sebészeti osztályára

A fegyvert a rendőrség 
lefoglalta, azonban eljárást 
egyelőre nem ind'tottak a 
fiatalember ellen, mivel Tóth 
Magda sem teit panaszt elle
ne, igy balesetként kezelik 
az ügyet, legfeljebb kihágás

miatt — tiltott fegyverviselés 
cimén — indítanak eljárást, 
vagy abban az esetben, ha a 
fiú állapota súlyosabbra for
dulna.

Mikor a magyar fiú 
tót fiúval íratott 

levelet haza.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A szarvasi népmüveltségi 
viszonyok olyan kedvezéek, 
amilyenre nem is' gondol
tunk. imi-olvasni tudás te
kintetében Szarvas az or
szág legműveltebb községei 
közé tartozik Békéscsabával 
együtt, mivel a két helyen a 
lakosság 98 százaléka tud 
iini, olvasni. Nagyon jel
lemző kis eset történt a vi
lágháborúban. Az orosz fron
ton a debreceni gezreddel 
összekerült egy szarvasi fiú 
is. A hajdúsági fiuk kemény 
katonák voltak, nagyszerűen 
forgatták a kardot s tudtak 
bánni a szuronnyal- és a 
puskaaggyal is, ha rohamra 
kerüli a dolog. Az irás-ol- 
vasással azonban némelyik 
olyan hadilábon állott, hogy 
bizony még a nevét sem 
tudta lefirkantani. Egy ilyen 
kemény kötésű, analfabéta 
fiú levelet akart íratni haza 
s nem értvén az irás mes
terségéhez, a „szarvasi tó t
tal íratta azt meg s ami föl
dink meg Is felelt feladatá
nak derekasan s irt a hajdu- 
megyei magyar szülőknek 
olyan levelet, hogy meg is 
könnyezték azt Nincs tehát 
okunk szégyenkezni a mi 
fiaink miatt, mert azok nem
csak vitézség, de műveltség 
tekintetében is mindig helyt 
tudtak ál ani.



Megsértették-e 
dr. Tóth Pál képvi
selő mentelmi jogát?

Legutóbbi számunkban e tárgy
ban irt cikkünkre a következő 
hozzászólás közlésére kértek fel 
bennünket, illetékes helyről:

Tény az, hogy dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselőt a szarvasi 
kir, járásbiróság egy polgári pe
res ügyben* tanúként idézte s 
minthogy a nevezett a kitűzött 
határnapon meg nem jelent s el
maradását sem mentette ki, ót 
egy ujabb határnapra elővezetés 
terhével újból idézte és 40 P. 
pénzbüntetésben is elmarasztalta. 
Haaonlc-képen járt el a bíróság 
az ugyanezen ügyben és határ
napra idézett és meg nem jelent 
többi tanukkal szemben is. Ké
sőbb a bíróság úgy dr. Tóth 
Pálnak, mint a többi tanúnak 
pénzbüntetését kérelmtíkte elen
gedte, mert ujabb idézésre meg
jelentek s elmaradásukat alapos 
okokkal kimentették.

Ami a pénzbüntetés kiszabását 
illeti: a Pp. (polgári perrendtar
tás) 296. -.-a annak kiszabását 
parancsolólag úja elő az indo
kolatlanul elmaradó tanúval szem
ben. Épen úgy a Pp. 297. §-a 
parancsolólag irja elő a marasz
taló határozat hatályon kivül he
lyezését, ha a tanú elmaradását 
alapos okkal kimentette.

Magától érlelődik, hogy a bí
róság a törvényt alkalmazza, mert 
alkalmazni köteles.

Sem ■ ,., sem más törvény, 
dö.. uy vagy rendelet nem tesz 
különbségét országgyűlési kép
viselő vagy más egyén között, a 
tanukénti kihal Iga tas, idézés és 
elmarasztalás tekintetében.

A képviselőház 1889. évi áp
rilis hó 10-én tartott 223-ik ülé
sében, egy felmerült eset folytán 
a ház mentelmi bizottságának  ̂
javaslatához képest 2144. szám 
alatt elhatározta, hogy:

„Az országgyűlési képviselőnek 
tanuságtétel végett megidézteté- 
séhez a képviselőház előleges en
gedélye nem szükséges; midőn 
azonban törvényszerüleg annak 
elódázhatlan szüksége forog fenn, 
hogy az országgyűlés tanácsko
zásainak és működésének tartama 
alatt akár polgári, akár bűnügyek
ben tanúként megidézett ország
gyűlési képviselő ellen

személyes szabadságát 
korlátozó kényszeresz

közök
alkalmaztassanak, ezek foganato
sítására a képviselőház beleegye
zése, illetve a képviselő mentel
mi jogának felfüggesztése ké

rendő".
A kir. igazságügyminiszter 

1889. május hö 8-án kelt 
18050/69. 1. M. sz. rendeletével 
a fenti képviselőházi határozat 
c7nme cr#m elAtt tartására fi

gyelmeztette a bíróságokat. Ak
kor, amikor azt rendelte, hogy 
tanuságtétel végett az ország
gyűlési képviselő bánfiikor és 
közvetlenül idézhető meg a bí
róság által, a megjelenés elmu
lasztása folytán a tanúként (meg
idézett országgyűlési képviselő 

ellen személyes szabadsagát kor
látozó kényszereFzközök — amely 
utóbbi alatt a cikkíró felfogása 
szerint kétségtelenül csak az elő- 
vezettetés, nem pedig u pénz
büntetés értendő — az ország
gyűlés tanácskozásának és mű
ködésének tartama alatt csakis a 
mentelmi jog felfüggesztésének 
előzetes kieszkpzlése után alkal
mazható.

(A Közlöny eredeti tudósitása.)

Az örményzugi fiatalság 
az utóbbi időben nagyon 
odaszokott Meüs János ot
tani korcsmájába. Hogyisne, 
mikor a jószivü korcsmáros 
hitelbe is adott egy kis itó- 
kát a mulatnivágyó fiatalok
nak, akik persze azután a 
hitelt ősrégi örményzugi szo
kás szerint az édesapjuk 
magtárából vagy padlásáról 
elvitt egy két zsák búzával 
egyenlítették ki. Végre is 
gazduramék megsokalták 
búzakészletük ilyetén meg
fogyatkozását, saját hatás
körükben kinyomozták az

(A Közlöny eredeti tudósitása.)

Weiczner Gáspárnak, a 
volt tiszavidéki gőzmalom 
jelenlegi tulajdonosának cí
mére különböző malomberen
dezési tárgyak érkeztek a 
vasúton. A raktári kirakodó
nál kedden délután 6 óra 
tájban rakták ki a waggon- 
ból az érkezett berendezési 
tárgyakat és már (egy több 
mint 20 mázsa sulyu őrlő 
vashengert szerencsésen át 
is raktak a mnnkások egy 
kocsira és egy kb. 4 mázsa 
sulyu u. n. garatot akartok 
áttenni, amikor a waggonaz 
egyik oldalára nehezedő súly 
alatt megbillent, ennek kö
vetkeztében a munkások is 
elvesztették egyensúlyukat, 
leejtették a kocsiról a nehéz 
vasalkatrészt, amely ráesett 
a szintén egyensúlyát vesz
tett Zahorecz András 26 éves 
raktári munkásra. A szeren-

A bíróság ezt szorosan szem 
előtt is tartotta határozatánál és 
természetesen szem előtt taftolta 
volna akkor is, ha az országgyű
lési képviselő el[en

személyes szabadságát 

korlátozó kényszeresz

közök alkalmazására 
került volna a *or.

Ilyenekre azonban dr. Tóth 
Pál későbbi jóvátevő magatartása 
folytán sor nem került.

Mindezekből világos, hogy a 
kir. járásbiróság teljesen szabály
szerűen járt el s az országgyű
lési képviselő mentelmi jogát 
sérelem nem érte.

eset részleteit és jelentést 
tettek az ügyről a kondorosi 
csendőrőrsnek, amely meg 
is indito ta a nyomozást az 
ügyben és ennek eredménye
ként megállapították, hogy 
Melis János a korcsmájába 
járó gazgalegényektől érté
ken jóval alul, potomáron 
vásárolta össze a tilos utón 
utón szerzett gabonát. ’ 

így azután a jószivü korcs
máros ellen — akinek kü
lönben az italmérési joga 
körül is egy kis bibi van — 
megindult orgazdaság cimén 
az eljárás.

csétlen ember rögtön esz
méletét veszítette, társai pe
dig feltették egy stráfkocsira, 
hogy orvoshoz szállítsák, 
azonban még az uj-templom- 
nál sem voltak, amikor az 
állomásról időközben értesí
tett dr. Takács községi, tiszti 
orvos a mentő-automobilon 
elérte őket Dr. Takács 
nyomban áttétette hordágyra 
a súlyosan sebesült munkást, 
még a helyszínen első se
gélyben részesítette és a 
mentő-autón Zahoreczot an
nak I. kerületi lakására szál
lította. Itt tüzetesebben meg
vizsgálta és mivel bordatö
résen és fejsebén, valamint 
több kisebb zuzódáson kivül 
még belső sérüléseket is ál
lapított meg, minden való
színűség szerint beszállítják 
a gyulai közkórházba.

A vizsgálat megindult annak 
megállapítására, hogy a szeren
csétlenségért kit terhel a felelősség.

HÍREK.
— József főherceg könyve, 

József főhererg — a magyar ba
kák legendás vitézségQ hadvezé
re — tavaly adta ki „A világhá
ború, amilyennek éh láttam" cim 
alatt háborús naplójának 1. kö
telét, amelyből tftbb gyönyörű, 
részletet már közöltünk. A szarvasi 
Hősi emlékszobor leleplezésekor 
Öfensege tudvalevőleg magas Iá' 
togatásaval tisztelte meg lapunk 
felelős szerkesztőjét — az ő volt 
katonáját — akinek akkor meg
ígérte, hogy müvének 11. kötetét 
is megjelenésekor el fogja címé
re küldeni. A mü II. kötete most 
megjelent és a Fenséges Ur meg* 
emiekezve Ígéretéről el is kül
dötte azt felelős szerkesztőnknek, 
aki az ő engedélyével lapunk 
legközelebbi számaiban egypár 
megráió erejű drámai leírású 
részletet közölni fog az egész 
mfá részletes ismertetésével kap
csolatban.

— Kinevezés. Vármegyénk fő
ispánja Haviár Lajos közigazga- 
tfti gyakornokot a békési főszol- 
gabirosagnál tb. szolgabiróvá ne
vezte k:. (Tévedések elkerülése 
végtstt megjegyezzük, hogy az uj 
tb. szolgabiró nem fid, hanem 
csak unokaöccse tír. Haviár Gyu
la szarvasi kir. közjegyzőnek )

— Levente-oktatóink tovább
képző tanfolyama. Az idén az 
ország minden részéből a leven- 
te-oktaluk továbbképző tanfolyam
ra gyűlnek össze a Bükk-hegy* 
ségben tévő Kisterenyére, ahol 
táborhelyük Szent-Kul kolostor* 
bán lesz. Szarvasról vitéz dr. 
Zerinváry Szilárd parancsnok ve
zetése alatt Trnovszky Márton, 
Podani János, Rohony Pál, Ro- 
hony Gábor, Majerik Jenő, Ma- 
rozsi László, Liszka Gyula és 
Füchsl Rezső oktatók vesznek 
részt a kirándulás jellegű tanfo
lyamon. A résztvevők szombat 
este 9 órakor indulnak, az állo
másra kikisérik őket százló alatt 
a leventék fegyveres szakasza és 
a kerékpáros osztag.

— Éretlen csíny. Vasárnapról 
hétfőre virradó éjjel Gaál Sándor 
lakatos ugylátszik [beborozott fő
vel a Vajda Péter-utcában egy 
ott heverő hatalmas villanyoszlo
pot keresztbe fektetett az utón. 
Véletlen szerencse, hogy valame
lyik gyorsan robogó autó nem 
ment neki és hogy Gaál ur kü
lönös tréfájának igy nem lettek 
katasztrofális következményei. A 
rendőrség megindította az eljá
rást a vicces fiatalember ellen.

— Lapzárta után vesszük a 
hirt, hogy Baitóky József v.b t.t., 
nyug. földművelésügyi államtitkár, 
a Szarvasi öregdiákok Szövetsé
gének elnöke, a Kisfaludy Tár
saság s a Petőfi Társaság tagja 
tegnap, szerdán d. u. 63 éves 
korában meghalt.

Az örményzugi korcsmáros 
olcsó búzája.

Súlyos szerencséi-- 
lenség a vasúti 

r a k t á r b a n .



— Jó t e r m é s  ígérkezik 
Szarvason. Szarvason a termés- 
kilátások az utóbbi napokban 
igen kedvezőre fordultak, bár a 
bőséges esőzés után a hirtelen 
támadt nagy melegben félni le
hetett a szem megszorzásától és 
sok helyen meg is dőlt a búza 
azonban naeyobb kár ennek kö
vetkeztében nem történt, úgyhogy 
a közepesnél jóval. nagyobb tsr- 
mésre van kilátás.

— Tisztogatják az utcákat.
A bő esőzések az uccaárkokban 
valóságos őserdőket teremtettek. 
A sok gyomnövény helyenként 
enibermagasságnyira emelkedik. 
Ürömmel láthattuk azonban, hogy 
rendőri felügyelet alatt sarlókkal 
felszerelt napszámos asszonyok 
irtják és tisztogatják buzgón az 
elgazosodott uccai árkokat, mig 
a köves főút két oldalára ültetett 
facsemetéket féltő szeretettel per
metezik a rovarlámadás ellen.

— Cseresznyeszüret. Szarvas 
környékén a gyümölcsösökben 
roskadoznak a cseresznyefák a 
bő terméstől. Az idei cseresznye- 
szüret gazdagon fizet, van is a 
piacon bőven ebből az édes 
bogyóból, az ára azonban mind
emellett a valamire való cseresz
nyének olyan magas, lio^y elmegy 
a kedvünk cseresznyézni belőle.

/ — Kutatás lesz a szappa- 
^nosi őstelepen. A derék Kuns- 
'tár-család tulajdonában I c v ö 
szarvasi sz<ippanosi őstelepen, 
meljnck emlékeit a tudományom 
körök osszágszerte ismerik, az 
idén is teiviw van vévo a foly
tatólagos kutatás, mivel még 
mindig kerülnek elő olyan régi
ségek melyek ujabb adatot nyúj
tanak az itt élt őskori nép nem 
közönséges kultúráját.

Perczel-cukrászda 
telefonszáma: 114.

-  A körösparti kürtők 
kellemetlenül illatoznak. A
Tessedik gazdasági intézetnek a 
Körös felé éső szögletében van 
elhelyezve az emésztő gödör, 
melyét kéményekkel szerellek fel 
s azokon keresztül kelnek légi 
útra az ámbrához épen nem 
hasonlítható illathuilámok. Ezek
ben a penetrans illatokban azon* 
bán nicstn semmi nagytavigyáa, 
mivel a magasból szerényen le
ereszkednek a földszinéig s a 
környéken lakók szobájukba lár- 
kózva menekülnek előlük, Az uc
cai ablakokat lehetetlen nyitva 
tartani^z undorító bűz miatt, de 
gyakran az udvarok is megtelnek 
ezzel a gyepmesteri parfömmel. 
Elkeseredett panaszok tétettek a 
környéki lakók részéről emiatt 
s az alispán intézkedett is, hogy 
pár méterrel hátrább tétessék az 
emésitő gödör, ez azonban vaj
mi keveset javít a helyzeten. Az 
illat tovább terjed, a környéki 
lakók tovább prüszkölnek. Elvég

re, ha Szarvas ilyen szép épüle
tet és intézetet óhajtott, azt a kis 
mellékillatot eltűrheti annak fejé
ben, ugyanis ahogy a néger 
példabeszéd mondja: „Ki tüzet 
akar, kell, hogy füstjét is élvezze.* 
Nemde?

— Hadirokkantak gyerme
kei és a hadiárvák a m. kir. 
népjóléti Miniszter ur őnagymél- 
tóságától az 1928/29-ik tanévben 
is tanulmányi ösztöndíjban ré
szesülhetnek, ha jeles, vagy leg
alább is jó előmenetelt tanúsí
tottak az elmúlt tanévben. Fő
iskolai hallgatók 100, a közép
iskolák felsőbb osztályú tanulói 
80, középiskolák alsóosztályu ta
nulói 70, tanoncok 50 pengő 
ösztöndíjban részesülhetnek. Az 
érdekeltek információért fordul
janak a „ Hadröa" szarvasi fi
ókja elnökségéhez. ■

Felhívom egyben a „Hadröa“ 
intézőbizottságának tagjait, hogy 
f. hó 8-án, vasárnap d. u 3 óra
kor a lakásomon megtartandó 
intézőbizottsági gyűlésen megje
lenni szíveskedjenek.

— Krebs-kertészet telefon 
száma 117.

— Telefon előfizetők fi
gyelmébe ! A m. kir. posta hir
dető hivatalának kiküldötte a táv
beszélő előfizetőket megrendelé
sek átvétele céljából fel fogja ke
resni. Felhívom az előfizetők fi
gyelmét arra a körülményié, hogy 
a betűrendes és szaknévsor a ni. 
kir. posta hivatalos kiadásában 
jrlernk meg, s magán vállalko
zóknak hasonló tárgyú megren
delést ne adjanak, mert felesle
ges károsodásnak teszik ki ma
gukat. Atiron Lajos poslafőnök.

— Iparengedélyt nyertek: 
Demcsák Mária női szabó Szarvas, 
Bracsok Pál lakatos és villám- 
szerelő Szarvas, Palatínus István 
vendéglős Kondoros, öiv Stemp- 
ler Mórné fűszer Szarvas, Win- 
ternicz Herma nn vegyes Szarvas, 
Ottava Jánosné szatócs Öcsöd, 
Weíczner Gáspár és fia malom
ütem gabonakeresk. Szarvas.

— Iparengedélyről lfemon- 
dottak: ifj. Bányász János Szarvas 
karból, festék, olaj, homok, mész 
cement, élelmiszer keiesk. Lebo- 
vits Vilmos Szarvas rőfös és di
vat, Balázs Ferenc B.sztandris 
borbély és fodrász.

—  Villannyal varr ön? A
Singer motor megkíméli önt a 
fáradságtól, hogy varrógépét láb
bal hajtsál Szíveskedjék valame
lyik Singer fióküzletben a Singer 
motor bemutatását kérni. Vétel
kényszer nincsen. Singer Varró
gép R -T. Szarvas, Kossuth-tér 47

— Az Ojság uj számé szen
zációs aktuálításokat közöl. A 
Bölcs Rabi remek, a hét legkó* 
sebb vicce még remekebb, Papp 
Jancsi viccgyilkolása a legrcme- 
kebb. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal, Budapest 
VI. ó-ucca 12.

— Mindazon mérgezési ese
tek leküzdésénél, melyeket rom
lott élelmiszerek, valamint túl sok 
ívás és dohányzás, vagy morfi
um és kokain élvezete idéz elő 
a természetes „Ferenc József" 
keserüviz használata tontos se
gédeszközt képez. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban 6sfü- 
szcrüzletekben.

— Tánc tanítási értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. szü
lőket, hogy folyó év junius 25-én 
délután 5 órakor a gimnázium 
tornacsarnokában a t í ió lc . é s  
gyerm ek l á n c t a n U  
i á s r a  a beiratkozás már meg
kezdődött. Gyermekek tanítása d u. 
5 órától fél 7-ig, fél 7-től 8-ig 
a polgári leányiskola és a gim
názium tanulói részére külön 
tánctanitás kezdődik. Tanítási na
pok hétfőn, szerdán és pénteken. 
Tandíj személyenkint 12. pengő. 
Szives pártfogást kér: Kállayné 
Juhász Ilonka tánctanárnő.

— Van szerencsém értesíteni
a nagyérdemű közönséget, hogy a 
gőzfürdő nagy uszodájában is
mét megkezdődött az úszó tanfo
lyam. Kérem az úszni tanulni 
vágyók szives páitfogását: Enycdi 
Lajos fürdőme&ter.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.

Uzletáihelyezés. Urak. 

és hölgyek figyelmébe. 

Url- és hölgylodrhsz- 

Üzletemet 192S. Junius 

6~tól az u]onnan épült 

róm. Kath. Iskola épU~ 

leiébe (Piactér) helyez

tem át. Janurlk Lajos 

url" és hlflgylodrász.

— Akármilyen kemény, akár 
milyen vörös, repedt, kérges is a 
lószerszám vagy lábbeli a Bodo- 
lin egyszeri használata után puha 
és fekete lesz. Kapható, Veszter, 
Podani, Bárány, ifj. Kovácsik és 
Medvegy Györgv né üzletekben

— Megnyílt az ártézi fürdő 
nyári uszodája! Fü r d ő r end :  
Reggel 5—9-ig férfiak, 9—11 -ig 
nők, 11-től délután 2-ig közös 
(strand), délután 2—4-ig férfiak,
4—6-ig nők, 6—8-ig férfiak. Eey 
fürdés ai uszodában 50 fillér. 
Középiskolai tanulóknak és gyer
mekeknek 30 fillér. Egész sze
zonra bérlet 16 pengő. Közép
iskolai tanulóknak és gyermekek
nek 10 pengő.

— Elmarad a mezőberényi 

vásár. Mezőberény község 
elöljárósága közhírré teszi, 
hogy a folyó évi julius hó 
6. napjára hirdetett szarvas- 
marha-, sertés- és juhvásár 
ragadós száj- és körömfájás 
fellépése folytán elrendelt 
zárlat miatt nem tartatik 
meg.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.

ELIBA
SHAMPOO
— Meghívó! Magán vagy üz

leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 
feltételek mellett a keleti pálya
udvar érkezési oldalával szemben 
levő Grand Hotel Park nagy 
szálloda Budapest, Vili. Baross- 
tér 10 sz.t inért 20#/o engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, l09/o en
gedményt kap olceó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 
pengőt megtakarít autólaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 pere 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magát! Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül náliunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

— (Az Uj Idők 5000 pengős 
regény pályázata.) Az Uj Idők 
szerkesztősége pályázatot hirdet 
irodalmi értékű, érdekes meseszö- 
vésü, eredeti regényre. Csak clyan, 
nyomtatásban meg nem jelent 
regények jölutuek tekintetbe a 
pályázatnál, amelyek méltó mó- 
donjlleszthetők az Üj idők kere
teibe. A regény terjedelme 12-20 
iv lehet. A pályamunkák bekül
désének határideje 1928 decem
ber 15. Az eredményt az Uj Idők 
1929 március havában közli. A 
bírálóbizottság elnöke Herczeg 
Ferenc. Tagjai Csathó Kálmán, 
Fodor Gyula, Lyka Károly, Surá- 
nyi Miklós és Wolfner József, az 
Uj Idők kiadója. A bírálóbizott
ság ítélete szerint legjobb irodal
mi értékű regény pályadija 2500 
P. \  második legjobb regényé 
1500 P, a harmadiké 1000 pengő. 
E dijak kifizetése ellenében az 
Uj Időkben való közlés és a 
könyvalakban való. első kiadás 
joga (egyszeri nyomtatásban 5500 
példányig) a kiadóvállalaté. A 
második kiadás joga is, a szer
zővel kötendő megállapodás sze
rint, feltétlenül a kiadó vállalatot 
illeti. A Singer és Wolfner irodal
mi intézet rt. esetleg megvásárol



ja és kiadja a pálya dijat nem 
nyert, de közlésre alkalmas, iro
dalmi értékű müveket is. A pá
lyamüveket gépírásos másolatban, 
jeligés levél kíséretében és annak 
feltűntetésével, hogy a regény 
r é s z t v e s z a z  Uj Idők 
pályázatán, kell az Uj Idők 
szerkesztőségének címére (Buda- 
pes, VI., Andrássy-ut 16.) bekül
deni. A papirosnak csak egyik 
oldalára szabad irni és a bíráló 
Oizottság arra is kéri a pályázó
kat, hogy a sorokat ne irják 
sűrűn egymás alá. A pályadi
jakat a bírálóbizottság csak abban 
az esetben fogja kiadni, ha azok
ra érdemes művek kerülnek '•léje.

— Zongora hangolás. Wert- 
íieimer Károly budapesti zongora 
kezelő, hangoló Szarvasra érke
zett, zongorákat szakszerűen és 
’elkiismeretescn hangol, javít* 
t isztit és minden e szakmába 
/ágó munkát teljes felelősséggel 
vállal. Előjegyzések a kiadóba,

— Mozi hírek. A Frecska 
mozgó f. hó 8-án vasárnap d. 
:i. 6 és ette fél 9 órakor mutat
ja be a szezon egyik legszenzá
ciósabb filmjét, mely Maurice 
Dekobra a legdivatosabb francia 
:ró szenáriumán készült, a Feke- 
:e szirént. Főszereplője Josephine 
3aker, ki nemcsak szédületes 
íánc produkcióival hanem kivé
teles klaszisu filmszinésznoi 
ishelségével hozza extázisba a 
•íézőt.

— He lybe l i  gabonaárak:
Ó-buza: 29 Oö—29 20 
Uj-buza: 25 50—26 00 
Uj-árpa : 20 00—21 00 
Ó-zab: 30 00- 31 00 

Tengeri: 31 00—32 00 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Színház.
A budapesti Nemzeti Szín

ház P a s s i ó  együttese a 
szarvasi színkörben. Ritka mű
vészi esemény színhelye le»z a 
szarvasi színkör julius l2-én, 
csütörtökön, mikor is a buda
pesti Nemzeti Színháznak egy 
j iusziris 30 tagú csoportja vitéz 
üaramszeghy Sándor művészi vé
désével felkeresi a nyár folya- 
-nán ái ország nagyobb városait, 
:iogy bemutassák a Jézus Krisz- 
msról szóló Gréber-féle Igazi 
Passiót

Krisztus tragédiával egyidejűleg 
«gy bűbájos fa usi történetet is 
•lemutamnk „Az i<azi törvényt", 
f;iely darab f s-ereplője Rózsa
hegy i Kálmánban alkalmunk lesz 
a kifogyhatatlan deiüségnck, hu
mornak és al fisinagyar zama- 
russátnik inkarnációj-.t, mint a 
^̂ tökéletesebb művészetet élvezni. 
A d. u előadás rendes arakkal 5 
crakor, az esti fél 9-kt>r kezdődik.

H e t i  m ű s o r :

Cíttifirtöl;: Násiéj.-zaka Tolnay

Andor vendégfelléptével. Péntek: 
Zenélő óra. Szombat: Gyurkovlcs 
fiuk. Vasárnap délután: Mesék az 
írógépről, este: Gyuikovics fiuk. 
Hétfő: Dybuk Sötét Balázs juta
lomjátéka. Kedd: Vigécek Gaál 
Sándor jutalomjátéka. Csattan a 
csók Perényi Kálmán jutalomjá
téka. Csütörtök: a budapesti 
Nemzeti Színház Passió-együttes- 
sének vendégjátéka.

— Vízumot megszállott te
rületre, vagy külföldre három 
nap alatt megszerez szerkesz
tőségünk.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

Megindulnak az építkezések 
Békésszentandráson.

Valamikor a Hunyadiak birtoka 

volt a megye egyik legagílisabb 

községe, Békésszentandrás, mely

nek élén Pétery József főjegyző 

személyében olyan férfiú áll, akit 

izzó hazaszeretet tüzel a község 

fejlesztése körüli lelkes és oda

adó fáradozásában, A szőnyeg

gyár, a halastavak, a virágzó se

lyemtenyésztés, stb mind fényes 

bizonyságai annak, hogy Békés

szentandrás a modern haladás 

terén valósággal rohamos léptek

kel halad.

UjabDan a földmives gazdák 

akarnak na^y^bbszabásu építke

zésekbe kezdeni, de előbb az 

aratás eredményét várják be s ha 

a termék meg fog felelni várako

zásuknak, egyszerre megindul az 

építkezés, mely nemcsak annyi- 

bán tekinthető Örvendetes jelen

ségnek. hogy a község fejleszté

sét szolgálja, de szociális szem

pontból is üdvös dolog, mivel 

sok munkanélküli, nehéz helyzet

ben levő ember jut az építkezé

sek révén huzamosabb ideig tartó 

foglalkozáshoz.

Ha Békésszentandrásnak vas

útja is lenne, az életre való köz

ség el sem képzelhető méretek

ben kü/dené fel magát a megye 

legvirág/óbb községei közé.

wmmnwmwHimiwiw

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §  a ér

telmében ezennel közhírré teszi, 

hogy a szarvasi kir. járásbíróság

nak 1928. évi 1004/2 ét 1600/2 

szárru végzése következtében dr. 

Farag* Jenő szarvasi ügyvéd ál

tal képviselt Gaál Ágoston Ernő 

és dr. Faragó Jenő javára 3I20P. 

s jár. erejéig 1928. évi március 

hó 30-án loganatositott kielégí

tési végrehajtás utján le- és fe- 

lüifoglalt és 4632 P. becsült kö

vetkező ingóságok, u. m.: Mini- 

max készülék, hordó ecettel, os

tornyél és szij. meszelőnyél, gyer

mekjáték, papir, szappan, faszer 

áru, rizs, gombok, harisnyák, 

szappan, gyufa, poharak, festé
kek, likőr, pálinka, üzleti áivány 

és egy pult, nyilváno. á m  résen 
eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir 

járásbíróságnak 1793/928 sz. vég

zése folytán 3CC0 P. töke és en

nek 1928. január 1-től 8 %  ka

mata 129 Pengő 40 fill. költség 

és 120 Pengő tőke ennek 1928. 

évi március- hó 23-tól 5 %  ka

mata 16 P. 01 fillér költség éi 
a csatlakozottaknak kimondott

Kultura nyomdai vállalat 83 P. 

93 fill. tőke s jár. Herczeg Géza

9 P. 27 fill. tőke 9 jár. Biró Fe- 

ranc és tsa 82 P. 08. fill. tőke 

és jár. Havas László 180 P. tőke 

és jár. Rodos Sándor 286 P. 42. 

fill. teke és jár. Kécske és Vidé

ke. szőllős gazdák szövetkezete 

256 P. 80 fill. töke és jár. Asz

falt és kátrány ipar r.-t. 95 P. 

46 fill. tőke és jár. Szarvason

alperes lakásán 1. kér. 276. sz. 
alatt Daák Ferenc utcában leen

dő megtartására 1928. évi julius 

hó 14-ik napjának délelőtti 9 

órája határidőül kitűzetik és ah

hoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak 

meg, hogy az érintett ingóságok 

az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 

108. §-ai értelmében készpénz-

fizetés mellett, a legtöbbet ígé

rőnek szükség esetén becsáron 

alul rs el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 

ingóságokat mások is le- és fe

lülfoglaltatták és azokra kielégí

tési jogot nyerlek volna, ezen ár

verés az 1881. évi LX t.-c; 102 

§ a értelmében ezek javára is el. 

rendeltetik.

Kelt Szarvas, 1928 évi junius

hó_23. napján.

Molnár István végrehajtó

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

15 sz.

lINföailft
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN 

K edvező/tzefésife/éé/e/eA

S I N G E R  V A R R Ó G É P
R ÉS ZV ÉNVTÁRSASAOi

Szarvas, Kossuth utca 47. szám.

13
darabból állfi l> u ~
t o r  különleges szép minta, 
a l i g  h a s z n á l !  jutá

nyos áron

eladóo
Megtekinthető Nánási főmnl- 
nárnál Pelőfy-utca 12. szám.

Üzletáthelyezés.
A nagyérdemű közönség tudo

mására hozom, hogy üzletemet
II. kér. 66 szám alól julius 1-én 
(I. kér. 13 szám alá postával: 
szembe helyezem át) A nagyér
demű közönség szives pártfogá
sát kérem. Kiváló tisztelettel Kor-- 
bely Samu úri szabó.

Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem a 

n. é. közönséget, hogy a Sárkány, 

Bányász és Thury cég vállalati 

irodája megszűnt illetve én abból 

kiléptem, és saját vállalati irodát 

nyitottam. Elvállalok tervezést 

költségvetés készítést és bárminő 

építkezést A n. é. közönség szi

ves pártfogását kérem Bányász 

János ép. vállaikozó.

Losonci tipusu vetőgépre van önnek szüksége
ha többet és olcsóbban akar termelni.

„ R E C O R D  D R IL L "  s o r v e lő g é p  
„RECORD VIII" aorveiő- és sortrágyázógép

Sorban • 
vet!

©
Sorban-
t r á g y á z

U jd O n S á g ! 3 2  soros traktorvontatásu sorvető éssorlrágyázógép

Gyártja az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt.
34 Budapest VI, Váci ut 19 -  Telefon: L. 909-33.



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

Irta: GERSTACKER FRIGYES.

— Igazán nem értem önöket — 
kiáltott fel szinte megsértődve mrs. 
Róbert — a vacsora már fel van 
tálalva, legalább egy falatkát egye
nek!

— Köszönöm szépen, mrs. Ró
bert, inkább majd holnap reggel 
állítok be egy kis falatozásra, úgyis 
részt akarok venni a holnapra ter
vezett vadászaton. Jím, — fordult 
oda a kis néger szolgához, félbe 
szakítva szavait — hamar vezesd 
elő nyergesemet. Tehát reggel hat
kor itt leszek; az indiánt is el
hozzam magammal?

— Nagy hasznunkra lesz a disz
nók felkutatása körül — vélte Ró
bert.

— De mrs. Harper, legalább egy 
csésze kávét igyék mielőtt elindul, 
otthon úgy sincs ilyen meleg itala.

— Fájdalom, úgy van — szólt 
ez, mialatt odalépve az asztalhoz 
kiürítette a felkínált csésze kávét 
—■ valami kétségbeesett gazdálko
dás ez az asszony nélküli élet, 
előbb-utóbb még rá kell fanyalod
nom a nősülésre.

— Hahaha — kacagott Róbert
— ez igazán pompás ötlet. Vegye 
nyakába á környéket és udvarol
jon sorba a lányoknak. Hanem 
erre a célra jó lesz felvenni az 
égszínkék frakkot, amelyet a little- 
rocki szabó oly remekül elkészí
tett, mi ? Azt se mondta még, hogy 
mibe került. Hja, ha azok a little- 
rocki szabók méregdrágák. A mi
nap, hogy ott voltam .. .

— Jó éjt, mrs. Róbert — jó éjt, 
hölgyeim! —hallatszott most Brown 
hangja, áld. lóháton állt meg a ház 
előtt. !

— Node mrs. Brown — jöjjön 
már be egy kis kávéra — nagy
bátyja lássa...

— .Nagyon szépen köszönöm, 
asszonyom — sem éhes, sem szom
jas nem vagyok — még egyszer 
jó éjt mindnyájuknak-

— Megállj fiú — én is megyek
— kiáltott utána Harper.

— Maga is jön bácsi?
— Hát persze, hogy én is me

gyek — itt van már a lovam is. 
Tehát holnap reggel itt leszek és 
Róbertom, nehogy azt a kisfuratu 
puskát vigye magával, inkább a 
másikba való golyókat készítse el, 
nem is lövés az, azzal az apró 
golyóval — jó éjt — folytatta és 
a nyeregbe ugrott — jó éjt!

Mr. és mrs. Róbert az ajtóban, 
álltak, mögöttük Marion;

— Jó éjt! — kiáltott még egy
szer Brown és kalapjával intett, 
ott látta imádottja alakját, tudta, 
hogy rajta nyugszanak szemei, még 
egyszer üdvözölte őket, azután oly 
erővel vágta sarkantyúját ilyen bá
násmódhoz nem szokott hü pari
pája oldalába, hogy az villámgyors 
mozdulattal óriási oldalugrással in
dult neki az útnak, egyszerre ki
jutva a ház ajtajából kivilágító fény
körből.

— Megállj — kiáltott rá Harper
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— talán elment az eszed, hogy a 
nyakadat akarod törni, csak szé
pen lépésben, ha együtt akarsz 
velem maradni. Bolond fiú ! — Ró- 
berték még sokáig hallották az öreg 
elégedetlenségét, aki hiába igyeke
zett hátasával lépést tartani Brown 
felbőszített paripájával.

— Csodálatos!—mondotta mrs. 
Róbert, midőn férjével és leányá
val vacsorához ültek — csodála
tos! mondhatom nagyon furcsán 
viselte magát ez a két férfi, ezt a 
szent napot méltóbban fejezhették 
volna be, minthogy igy egyszerre 
haza nyargaljanak ...

— Ugyan asszony, — szakította 
félbe őt Róbert — annak a Brown̂  
gyereknek még mindig az a 
Heathcottal való összekoccanás mo
toszkál a fejében, nem lehet rossz
néven venni tőle. Az a fickó elég 
tisztán kifejezte, hogy ott lövi le 
őt, ahol találja és amilyen vad fiú
nak én ismerem, bizonnyal igyek
szik is megtartani szavát.

— Igazán azt hiszed édesapám ?
— kérdezte elképedve Marion.

— NonemnagyonféltemBrownt, 
bátor, derék gyerek, aki jiem ijed 
-meg a maga árnyékától és nem 
hordja szivét a nadrágzsebében. 
Ugye körülbelül 6 hete telepedtek 
le a környékünkön, amikor éppen 
a napszámosokkal azt az uj sö
vénykerítést huzattam...

— Nem innál még egy csésze 
kávét? — kérdé felesége.

— Nem, köszönöm szépen.
— Akkor mondjuk el az esti 

imádságunkat — szólt a matróna, 
elővéve a gondosan őrzött bibliát.

Talán soha nem imádkozott az 
egek Urához a szegény fiatal leány 
olyan szent áhítattal, mint most, 
amidőn szerelmese életéért ag
gódva, rebegték az imát ajkai.

VI. fefeseL 
Bafióvaddaxai medvére.—KU- 
ItfaVs felfedezés.-A*indián  

éles sxeme.
Derűsen köszöntött be a követ

kező reggel. Keleten még a he
gyek csúcsain szürküllött a hajnali 
pitymalat, még hangzott , a whip- 
porwill madár bánatos szava, a 
baglyok odvaikban huhogtak, amire 
csak néha felelt egy-egy mérges, 
vadpulyka haragos huruldcolása.

A bokrokban az apró éneklő 
madarak kezdtek ébredezni, vala
hol, bent az erdőben az egyik te
lepen a derék házi kakas köszön
tötte vidám kukorékolással a nap
keltét •

A harmat sürün hullott, mind
egyik fűszálon csillogtak a nedves 
gyémántszemek és az ágakról nagy 
cseppekben hullottak a remegő 
lombra.

És a feslő bimbók és virágok 
illata áradozott ki a szabadba, 
szinte emelkedett a kebel, hogy 
beszivja a tavasz mámoritó balzsa
mos lehelletét.

Két lovas lassan haladt a county- 
uton.

Harper és Brown volt a két lo-. 
vas, a nyugati vadászok ismeretes 
viseletében, fegyver a vállukon, 
hatalmas vadászkéssel övükben.

Brown mindent bevallott nagy
bátyjának, fájt volna a szive elhall
gatni titkát atyai barátja előtt. Mind
ketten saját gondolataikkal elfog
lalva szótlanul haladtak, mig oda
értek a fordulóhoz, ahol előző nap 
Harper elfogta a szarvast. Onnan 
egy kis mellékösvény kanyarodott 
a hegygerincen át a Cyprus fo
lyó és a Petite-Jeanne felé, itt 
megállott Brown, hogy búcsút ve
gyen nagybátyjától. .

— Hát áldjon meg az Isten, fiam
— szólt végre emez, melegen meg
rázva öccse kezét — sok szeren
csét ügyeidhez és térj jókedvvel 
vissza. Majd csak elfelejted még 
azt a kis lányt. Hát persze, ez 
nem könnyen megy, de hát édes 
Istenem annyi sok mindent elfe
lejt az ember. Erről én is tudnék 
neked egy szomorú történetet el
mesélni, de minek, eléggé le va
gyunk úgyis hangolva Addig én 
eljárok minden dologban, megvá
sárolom a pejkót, a takarókat ma
gam hozom el holnap Little-Rock- 
ból, a vadásztarisznya is készen 
lesz és mire visszajössz, a vadász
ingedhez való bőrt is szépen ki
cserzi Alafa. Eddig is csak a 
szarvasvelő hiányzott hozzá, de 
remélem, addig lepuffantok egypár 
szarvast. Tehát az ég legyen veled 
fiam, ne sokára jöjj vissza és jól 
vigyázz magadra; ha pedig talál
koznál útközben a regulátorokkal
— a fickók arra fölfelé lovagol
tak — ne tűzz össze velük.

— Ne féltsen engem, bátyám, 
Heathcott tart tőlem és ha igazán 
elém tolakodik, tudni fogom a mód
ját, hogyan szerezzek magamnak 
tért. Ha távollétem alatt megjönne 
a pénzem Cincinnatiból, már tudja, 
hogy mit csináljon vele. És most 
Isten önnel! Egy hét múlva újra 
itt leszek, addig adja át Marion
nak még egyszer szives üdvözle
temet és azután . . .  majd megpró
bálkozom a feledéssel. Good bye, 
bácsi és mire visszajövök, remé
lem, visszatér a mi jókedvűnk is*

Elválásuk után Harper sokáig az 
ut közepén állva, nézett utána öcs- 
csének, amíg csak a durvaszőrű 
ponnyja hátán el nem tűnt a hegy
oldal mögött. Azután fejcsóválva 
ballagott tovább, útközben valami, 
régi dallamot fütyürészve, persze 
anélkül, hogy halvány fogalma lett 
volna a dal melódiájáról és üte
méről. Arcizmai vonaglásán lát
szott, hogy a derék emberre meny
nyire hatott az elválás és öccse 
esetleges elvesztésének gondolata.

Nemsokára azután elérte Róbert 
házát, ahol már akkor nagy élénk
ség uralkodott, még két vadász ér
kezett a szomszédból, akik Harpert 
harsogó hallóval fogadták. A fér
fiak kiabáltak, a vadászkutyák vo
nítottak, a libák és rucák nagy 
hápogással űzték egymást, szóval 
olyan pokoli lárma keletkezett,

hogy még a házi öreg kakas is 
rémülten menekült a háztetőre és 
onnan csodálkozott le az udvaron 
lármázókra.

A reggeli már készen volt — 
pompás tejsürüs kávé, pirított sza
lonna és sült medveborda, egy kis 
szarvashus, savanyított uborka, 
méz és vaj. A vadászok nem is 
nagyon kináltatták magukat és ké
sőbb az üres tálak bizonyították, 
hogy milyen jól esett nekik. Az
után mindenik nyakába akasztva 
tarisznyáját, a szerecsenek által 
elővezetett lovakra vetette magát, 
csak Harper lépett elébb még oda 
Marionhoz, mielőtt követte volna 
a többieket.

Marion elmerengve támaszkodott 
a kandallóhoz és Harper odalépve, 
melegen megszorította kezét. A 
leányka ijedten nézett fel rá, de 
midőn az öreg tekintetével talál
kozott, abból szerelmese végbu- 
csuját olvasta ki mélyen felsóhaj
tott, kezébe temetve arcát

A következő pillanatban már 
mindannyian nyeregben ültek és 
Róbert az oldalán függő sip sza
vával összeterelte a kutyákat, ame
lyek nyihogva és csaholva neki- 
nekiugrottak a. lovaknak. Vidáman 
kiáltottak búcsút a vadászok, az
után a viruló, pompás zöld erdőbe 
elrobogtak.

Ki gondolna, ilyenkor búra, kit 
nyomasztanának a gondok, amikor 
a viruló zöldlombozat között a ra
gyogó természet ölén vágtatnak 
szélsebesen tüskön-bokron át ki
tűnő lpvon az űzött szarvas után, 
vagy a csaholó ebfalka nyomában 
a felriasztott párduc még meleg 
nyomában, ki gondolna ilyenkor 
másra, mint ennek a férfias mulat
ságnak örömeire „Előre!... Előre!
— ez az egyetlen érzés, amely 
uralkodik ilyenkor mindenkin, előre, 
előre, csak mindig előre. Ah, mi
lyen gyönyörű is ez az erdei élet!

A vadászok jobbra fordultak a 
hegy lejtőjénél, amely a Fourche- 
la-fave vizét a Cypressétől elvá
lasztja, e kis folyó mentén, folyása 
irányában egészen a Petite- Jeannig 
hatoltak fel, azután a széles, ter
mékeny völgybe ereszkedtek alá.

— Hol is lehet az az indián Har
per? — Kérdezte Róbert — úgy 
említette, hogy itt lesz a találkozó.

— A jó Isten tudja, hol csava
rog most, na nem félek, hogy nem 
talál ránk, elég széles nyomokat 
hagytunk — de Curtis, nini, — mi 
lelte Eddyt, miért csóválja úgy a 
farkát Csak volna itt Poppy, ezek 
az átkozott párák mindig hamis 
nyomon vannak. .. >

Róbert e szavak után leugrott 
lováról és odasietett, ahol Eddy
— egy fiatal nőstény kutya — 
egy szembetűnően egészen friss 
nyomon kezdett szimatolni. Egy 
medve vette ma reggel erre útját 
a két mérföldnyire fekvő folyó felé, 
és itt valószínűleg pihent egy kissé, 
mert nem lehetett elcsalni attól a 
helytől a kutyát

(Jövő héten folytatjuk.)



Vadászkalandok -
Elmoi

Az afrikai őserdők fenevad
jait fényképezőgéppel megköze
líteni komoly feladat, amelynek 
megoldása nemcsak nagy bátor
ságot, hanem lélekjelenlétet is 
igényel. Á hatalmas ragadozók 
életét, szokásait, ösztöneit és 
megnyilatkozásait megfigyelni ér
dekes szórakozás, ezenkívül pe
dig tanulságos kisérlet, amely 
azonban nemcsak a vérbeli va
dászembernek jelent eseményt, 
hatlem olyanok számára is, aki
ket nemcsak a vadászszenvedély, 
hanem az állatok iránti szeretet 
vezet a forró égőv ősvadonába.

Kalandos kirándulások és sok
szor veszedelmes helyzetek egész 
sora teszi változatossá egy afri
kai expedició egyhangúságát, 
mert kétségtelen, hogy puska 
helyett fényképezőgéppel meg
közelíteni az állatok királyát, 
vagy lemezre vetíteni egy tá
madó orrszarvút, aránytalanul 
nagyobb veszélyt jelent, mint 
puskacső elé kergetni az állat
világ hőskorából itt maradt ki
rályi vadakat. Bizonyos, hogy 
az ilyenfajta kirándulások csak 
erős idegrendszerü férfiak szá
mára lehetnek érdekesek. Nyu
godt lelkiismerettel mondhatom, 
hogy jómagam csak a legritkább 
esetben jutottam veszedelmes 
helyzetbe, annak ellenére, hogy 
gyakran sikerült megközelítenem 
pár lépés távolságra az orosz
lánt, vagy az elefántot*- amelyek 
pedig Afrika legfélelmetesebb 
ingadozói. Tekintettel erre, nem 
csoda, hogy csak az elnéző saj
nálkozás mosolyával tehetem 
szóvá az olyan »vadászok* kí
sérletezéseit, akik a halálfélelem 
kétségbeesett rémületével pusz
títanak el egy-egy gyanútlanul 
feléjük közeledő nyájas dámva
dat és azonnal leteritenek min
den állatot, amely eléjük kerül. 
A Kongó partján alkalmam volt 
látni egyszer egy ilyen vadász 
működését Ez az állathóhér két 
óra leforgása alatt nem kevesebb, 
mint 14 oirszarvut lőtt. Valósá
gos orrszarvú hentes szerepét 
töltötte be és szinte vérengzett 
a mit sem sejtő vastagbőrüek 
között. Az orrszarvúak elhullot
tak, de a kiváló vadász azután 
már mit sem törődött zsákmá
nyával, hanem a biztos rejtek
helyről égymásután lepuffantott 
hatalmas állatokat egyszerűen 
otthagyta a krokodilok eledeléül. 
Meggyőződésem, hogy az ilyen
hez hasonló egyének nem ér
demlik meg a .vadász' büszke 
jelzőjét, amelynek viselésére csak 
az állatok életét becsülő ember 
méltó.

Hosszas afrikai tartózkodásom 
alatt gyakran volt alkalmam meg
figyelni, hogy milyen végzetes 
oktalansággal pusztítja a tehér 
ember Afrika vadállományát. A 
nílusi hajózási társaságok fehér

fényképezőgéppel
Ija: X.

gőzöseiről ugyan mi gyönyörű
ség lehet tucatszámra leteritení 
a parton ólálkodó sakálokat, 
vagy az ugandai pampákon ro
bogó autón halálra hajszolni egy 
zsiráfkaravánt, agyonkergetve az 
úgyis pusztulóban levő hosszu- 
nyaku kérődzőket ?! Őszinte 
örömmel tölt el a tudat, hogy 
a vadállomány kímélése érdeké
ben megindított propagandám 
nem maradt eredménytelen. Az 
angol kormány gyarmatügyi mi
nisztériuma hosszas könyörgé
sem után, most rendeletet adott 
ki, amelyben egyszersminden- 
korra megtiltja az angol fennha
tóság alá tartozó keletafrikai te
rületeken a vadállatoknak auto
mobilokon való üldözését és1 
szigorú pénzbüntetéssel sújtja a. 
gondtalan világutazókat, akik 
keleti kényelemmel elhelyez
kedve, a hajók fedélzetén a biz
tos rejtekhelyről ölik halomra a 
védtelen állatokat.

Szudáni tartózkodásom alatt 
az angol kormányzóság korlát
lan vadászengedélyt állított ki 
számomra, de büszkén mond
hatom, hogy azt csak a legrit
kább esetben használtam ki. 
Megtörtént például, hogy har
minc lépésnyire megközelítettem 
néhány hatalmas himelefántot, 
amelyek agyarai testvérek között, 
500 fontot értek meg. Mégsem 
volt lelkem leteritení a legelő 
állatokat, amelyek nem vették 
észre, hogy alig kőhajitásnyira 
jutottam közelükbe és vadász
szenvedélyemet teljesen kielégí
tette az, hogy néhány értékes 
fényképfelvétellel gazdagítottam 
gyűjteményemet.

Szudánban, egyébként igen 
gyakoriak a nőstény elefántcsor
dák. Sokszor hatalmas, kifejlett 
példányok akadnak közöttük, 
amelyeket a női választójogért 
szenvedélyesen küzdő angol fe
ministákról „sufragetteknek' ne
vezett el az angol vadászhumor.̂  
Ezek a nőstény elefántok ve
szedelmes szörnyetegek, ame
lyek minden élőlényt elpusztíta
nak, amely eléjük kerül. Sokan 
vannak és hallatlanul vakmeröek, 
ezért még az oroszlán is elke
rüli őket, mert 30—40 felbő
szült nőstény elefánt ellen, tehe
tetlen még a sivatag királya is. 
Régi tervem volt, hogy egyszer 
megközelítsek egy ilyen sufra- 
get tábort, amelyet azonban csak 
hetekig tartó emyedetlen kuta
tás után sikerült felkutatnom. 
Felfedezésemben nem volt kö
szönet! Az elefántok észrevet
ték és most olyan kétsegbeesett 
hajsza kezdődött, amelynek iz
galmaihoz képest, nyugalmas pi
henésnek tűnt fel nekem New- 
york, vagy London utcáinak 
idegtépő forgalma. Veszélyes ki
rándulásomra fényképezőgépe
men kívül ezúttal magammal vit

tem duplacsövű Lancasteremet 
is, amelyre azonban különöské
pen ezúttal sem volt szükségem.

(Vége következik.)

Achmed Zogu 
feleségei keres
Csakugyan, a házasság kom

plikált intézménye az emberi 
társadalomnak. Szerelem az első 
pillantásra, amit második pillan
tásra már az anyakönyvvezető 
kővet, szinte csak regényekben̂  
fordul már elő. A szérelemnek! 
csak másodrangu szerep jutott 
a modern házasságban. Sokkal 
fontosabb az anyagi kérdés, a 
társadalmi állás, a faji hozzá- 
tartozóság stb. Gazdaember fia 
lehetőleg gazdaember leányát 
veszi el, a hivatalnok hivatalnok
apóst keres, az arisztokraták ma
guk között házasodnak, királyok 
úgyszintén. Mindenki megmarad 
a maga kasztjában és ha nagyon 
akarja, meg is találhatja ott 
élete párját Más a helyzet az 
olyan férfiúnál, akinek helyzete 
legalább is tisztázatlan. Itt van 
például szegény Achmed bej, 
Zogu, Albánia koronázatlan ki
rálya és diktátora.

Hol talál ő magához méltó 
feleséget? Mint egy ország kor
látlan ura, nem szállhat le egy
szerű polgárleányhoz, a diktá
torok kasztjában pillanatnyilag 
nincsen eladó leány és efölött 
már csak a királyi házak követ
keznek, ahol Achmed Zogu bég 
bizony még egy kicsit parvenü- 
nek számit. Az unokái már bi
zonyára dinasztikus allűrökkel 
léphetnek fel, de egyelőre ezek  ̂
nek az unokáknak a világra  ̂
jöttéről kell gondoskodni. Pedig ’ 
sürgős a dolog, Achmed bég 
Zogu csak most vetette le első, 
hozzá kétségkívül méltatlan há
zassága igáját. Volt apósával, 
Sefkét Verrlatival, Albánia egyik 
leggazdagabb emberével — miii 
tagadjuk — kissé zajosan likvi/ 
dálta a rokoni köteléket, leg
alább a Nemzeti Unió cimü ti
ranai lap parlamenti tudósítása 
szerint Sefket Verrlati szinte 
isteni csodának köszönheti, hogy 
a diktátor ütlegei között élve 
hagyhatta el a nemzetgyűlés, 
üléstermét.

Az ekképen felszabadult Ach-l 
med Zogu először az olasz ki
rályi családnál érdeklődött, Róma 
azonban udvariasan tudtára adta, 
hogy Viktor Emánuel pillanat
nyilag nem ér rá a é̂rdéssel 
foglalkozni. Az albán külügy-. 
minisztérium ezután a legkisebb 
királynál, Fuadnál kopogtatott, 
de Egyiptomban sem akarták 
megérteni a gyengéd célzást.

Achmed Zogu bég most vár. 
Vagy jelentkezik egy minden
áron főkötóre vágyó király
leány, vagy sikerűi stabilizálni 
jelenlegi bizonytalan helyzetét. 
Unokákról, sajnos, egyelőre szó 
sem lehet.

KIS TRÉFÁK

A családapa a folyó partján kis
kocsiban altatja a fiát. A folyóban 
segítségért kiabál egy fuldokló.

Az apa a fuldoklóhoz: Pszt, ne 
Ordítson, úgyis alig bírtam elaltatni!

Az adóvégrehajtó be akar menni 
egy házba, azonban a kutya az 
ajtóban éktelenül ugat. A gazda 
egy darabig csendes, benső derű
vel nézi a jelenetet, majd meg
szólal :

— Jöjjön csak bátran az ur, hi
szen jól tudja, hogy amelyik kutya 
ugat, az nem harap.

— Jó, jó — szólt a végrehajtó
— én tudom, de tudja-e a kutya ?

Kohntól, aki utazó, megkérdezi 
valaki a vonaton:

— Mondja, Kohn ur, hány gye
reke van magának?

— Hogy őszinte legyek — fe
leli Kohn — nem tudom pontosan 
megmondani, tekintve, hogy már 
egy hete nem voltam otthon.

A samesz felbontja a templom 
perselyét a rabbi jelenlétében. A 
perselyből egy csomó gomb hullt 
ki és egy huszfilléres. Mikor a 
rabbi a sok gomb között megpil
lantja a pénzdarabot, a sameszhez 
fordul és csendesen igy szól:

— Nem is vettem észre, hogy 
ma egy idegen is volt a templom
ban.

A vasúti kocsiban a rossz viszo
nyokról siránkozik a társaság.

— Nehéz az életi — sóhajt fel 
az egyik. — Ha valaki ma vasúti 
málházó akar lenni,, attól is érett
ségit és protekciót kívánnak I

— Az sem m i! — dupláz rá a 
másik. — Legutóbb kidobolták a 
falunkban, hogy baktert keresnek 
és erre az állásra csak képzett 
bakteriológusok pályázhatnak.

A biró kérdi a vádlottól:
— Vádlott, bűnösnek érzi ma

gát?
— Bocsánat, biró ur, de még 

nem hallottam, mennyit tudnak a 
tanük.

Megszigorították a szegénységi 
bizonyítványok kiadását.

i — És kik fognak kapni?
— Csak azok, akik szegénységi 

bizonyítvánnyal tudják igazolni, 
hogy tényleg szegények.

A Kbhn-fiu megbukott az érett
ségin és valami raffinált haditervet 
eszel ki, hogy apjának a dolgot be
adja. Ebédközben megszólal a 
Kohn-fiu:

— Papa, milyen pechünk van 
az idén ezzel az abnormálisán hi
deg időjárással.

— Igazad van fiam — vág közbe 
Kohn — hallom, az idén mindenütt 
késnek a mezei munkálatok.

— Igen papa — folytatja a fiú 
lázas sietséggel — én is csak szep
temberben leszek érett



Ha
bármit venni, vagy eladni akar, 

biztos sikerrel hirdethet a

SZARVASI KÖZLÖNY-ben,

amely nemcsak Szarvas, ha
nem Kondoros, Bjkc^zeiUand- 
rás és Öcsöd legelterjedtebb 

lapja.

Hirdetéseket és előfizetéseket 
felvesz: Szerkesztőségünk (I. 
Vajda Péler-u. 145 ) továbbá a 
C s a s z í v a n  nyomda (ár* 
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri* dohány- 
tőzsde és a Vitális-fiiszerke- 
reskedés.

Fotó »fényké
pészeti cikkek 
legolcsóbb« 
beszerzési 
forrása. 

M a k ó  
G  y  u l  1 a

f e g y v e r -  

é s  l ő s z e r k e r e s -  

k e d ő n é l .

A sertés szép és egészséges 
fejlődése és gyors gyarapodása 
elsősorban a neki nyújtott táplá
léktól függ.

IszapoH„Krétapor" bősé
gesen tartalmazza azon ásványi ta- 
karménypótló sótápot melyre a 
fejlődd sertéenek, hízónak szük
sége van.

Kapható minden fflszerkeree- 
ktdónél.

perie teknek

faroiufiöicnalf1 
ictapaíi

Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen !

Kapható és megrendelhető: Sief«̂ ni György 
kereskedőnél Szarvason.

Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
a szőlő betegségei ellen a

V I n o I l a l  kevert bordói Ifi. Jlét év tapasztalatai bizonyítják, 

hogy í e l i é í l e n ü l  h a t á s o s  és használata 50 %-os 

megtakarítást jelent.

Kérjen ismertetési!
Kapható 5, 10, 25, 50 és 100 literes ballonokban.

Forgalomba hozza: Nemzeti Közgazdasági R.-T. Budapest. 

Bizományi lerakata M e d v e g y  B é l a  fűszer-, festék és ve

gyes kereskedése. (Luther Árvaház épület.

Felhívás. Szarvas község állattenyésztői
nek Szövetkezete felhívja mind
azokat akik a jutalékos áll;*mi 
k ö l c s ö n b ő l  vásárolandó

tenyésztehenekre igényt tartanak
és ezt már a Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezetében 
bejelentették, hogy e hó 2 ,3 - á ií  d. u. 6 órakor a feni 
Szövetkezet helyiségében (községhazával szemben) meg 

jelenni szíveskedjenek.

Mindenféle 25S á k o í ,  v iz - ' 

mentes ponyvái, 
vászon* zstnegárui
l e g o l c s ó b b  g y á r i  á r o n

BVNZL IZIDOR
zsák és ponyvaüzlelében (Berkoviis házban)

37 szerezheti be.

Sósav, vitriol szalmiákszesz

Komlovszky János
fUszerüzletében kapható a legolcsóbban.

Tanuló ugyanott félvétetik.

Gazdák figyelmébe!
Gčp nélkül ma már lehetelien gazdálkodni I Vegyen minél tökéletesebb gazdasági gépet és szerszámot 1 

B á r m i l y  e l s ő r e n d ű  g y á r t m á n y ú  m o d e m  g a z d a s á g i  g é p e i  s z á l l í t o k ! I !

Minden érdeklődésre a legkészségesebben szolgálok' felvilágosítással, útbaigazítással, tanáccsal, árajánlattal és költségvetéssel

Vegye igénybe bármily beszerzésnél cégem szolgálatait!
Ford gyártmányú személy és teherautók. Fordson, Wallisch és Hart-Park traktorok. Olivér Matsey-Harrisch, Bácher és Eberhardt

gyártmányú traktorekék és tárcsás boronák. Fűkaszáló és aratógépek.

Manilla zsineg. Széna gereblyék és bármiféle egyéb gazdasági gépek.

A Nyirbogdányi Petroleumgyár R.-T, lerakata Benzin, petróleum, gázolaj és kenőolajok.
Speciális autó és motor kenőanyagok, kocsikenőcs.

Adómentes ásványolaj raktár.
Tüzelfi, műszaki és építkezési anyagok nsgy kereskedése. B u !i A d o lf

Szarvas. Piactér.



Kölcsön zsák jutányos áron 
kapható Weinberger Jenőnél II.
kér. Bem-u. 236.____________28

Marsai Sándor fogtechnikus 
egy négy középiskolát végzett 
ügyes fiút felvesz tanulónak. 29 

Házhoz várni megyek fehér- 
nemüt és géphimzést tanítok. Ér
deklődni lehet Kereszt-utca 62
sz, Roflicséknál._____________

VI. kér. 298 sz. Kohut Pál tu
lajdonát képező ház eladó. Nyul- 
zugban 650 0-01 gyümölcsös 
eladó. Érdeklődni ugyanott. 30
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Polgárista tanulólányokat tel
jes ellátással felvesz özv. Holmik 
Jánosné II. kér. 300 szám. Útbai
gazítást ad a kiadóhivatal. 28

Fűszer-
üzlet más 

vállalkozás 
miatt eladó. 

Cím a kiadóba

37

Rendklvtil 

keveset használt

E S S E X
S U P E H

S IX

túra autó
eladó. Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

|ERCO 1

Ön e l egánsan  S l tSzküd l  k.

Ergo ERCO gallért visel.

ügyeljen a s O'T védjegyre !
- ■ • A

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható-

'®g P f f p c t f p c  Van szerencsém énesiteni a nagyérdemű 
<|= L*1 IC o l iC o *  közönséget hu^y tavaszi nyári
{§| SZÖvetrakláram megérkezett dús választékban. 

Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

—|0n Zé 4 havi részlet—arról

_ r e  olcsó árbarirőtha,
í|l mintha készpénz árban vásárolná rutiaszdkséeletét. Fordul- 
S= jón bizalommal hoz- /*r p e n g ő t ő l  följebb Ué- 
y  zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű

köz<v ség szives pártfogását. Tiszteletid

£  i B a l á z s  J á n o s  úri szabó.

(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné hárában).

Belopotoczky István féle ház 
örökáron eladó. Jelentkezni VII. 
kül. kér. 584/2. 30

Zöldpázsiton I. kér. 197 számú 
ház eladó. Értekezni lehet a hely
emen. 27

Női, férfi és gyermek

cip öli
melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos árban

a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat c sak

Szűcsnél
szerezze be.

Super Six Sedan 
lég modernebb 

6 henge es 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:

Szemző Pálf Szarvas.

Telefon : 8.

19 sz

Kiadó udvari lakás, ugyanott 
egy 72 klg. használt kovács üllő 
és egy feketére fényezett börfede- 
les keveset használt 2 ló után 
való hitt ló eladó. Nagy könyv 
kereskedőnél. ?

4 es H- P. favágó motor eladó. 
|V kér. 248 szám. alatt. 30

Mezőtúri határban Csergetlyő 
13 k. hold föld eladó, érdeklődni 
Piacsek Pálnál Mezőtúr, Szabad
ság-tér 25._________________ 28

Eladó 1. kér. Felsziget-utca 454 
sz. ház nagy gyümölcsös kerttel, 
2 szoba padolt, 1 konyha, 1 
kamra, 1 műhely, 1 alsó konyha. 
1 speiz, 2 ó!, nagy jégverem, 1 
hentes üzlet berendezéssel, 1 szin, 
villanyberendezésael, közvetlen 
ártéii kút melleit, évi bér Í000
Pengő bevétellel.____________28

Gyors- és gépira*sal állást ke
res, cim a szerkesztőségben. 28 

Vasalónő allandó munkára fcl- 
véletik Süveges festőnél.______28

Csabacsüd és Kondoros között 
közvetlen a k<'>ve»ut mellett 50 kis 
hold szántó tanyával együtt ha
szonbérbe kiadi', ugyanott ' a 
Szrtrhalmi közlegelőből egy és fél 
paletta örökáron eladó, érdeklődni 
ill kér. 61 sz. 28

Kavka*düllőhen 4 hold szántó 
fö'd eladó, érdeklődni II kerület 

■jzzni István király-utca 519, 28

I. kér, Benka Gyula utca (volt: 
Kényes uica) 121 szám alatt egy 
padolt szoba esetleg kettő és 
egy konyha, kamra kiadó. Ér
deklődni lehet ugyanott. 30

111. kér. 280 számú két ház 4 
üzlethelyiséggel és két üzlet he
lyiség összes berendezéssel más
vállalat mist eladó. Esetleg fele 
része is. Érdeklőt'ni ugyanott a 
vendéglőben. 29

Egy bútorozott szoba azonnal 
kiadó 111. 173.

Kereskedelmit végzett gép. és 
gyorsírásban jártas urilány állást, 
keres, cim a szerkesztőségben. 28

Mezőtúri halálban Marinka 
Gábornak a komp közelében 37 
hold szántóföldje eladó. 28 >

16 kalasztrális hold Mezőtúr*’ 
határban bérbe vagy felibe örök. 
áron eladó, érdeklődni lehet Da
rabos Mihály IV. kér. 477 sz. 27'

I. 314 számú ház azonnali be
költözéssel eladó. Érdeklődni le- 
het ugyanott. ____________ ’ 28-

Földbirtokokra 5 holdtól becs
lés nélkül folyósittatok átmeneti 
kölcsönt 9*/*®/*-™ 100%-os kifi
zetéssel, 35 éves amortizátióra 
7V*%> kamat 1.3% tőketörlesz
téssel. Beküldendő telekkönyvi 
másolat, kátaszteri birtokiv és. 
községi becsübizonyilvány. Elő
zetes költség nincs. — Előleget 
adok gabonára évi 9Vs°/. ra föld- 
birtokosoknak, kik legalább 5 
vaggont szállítanak. — Vállal
kozóknak árlejtésbe* kauciót adok. 
— Építkezési kölcsönöket közw 
tisztviselőknek évi 7%, másoknak 
8%-ra lakbér letiltás és életbiz-. 
tositás nélkül folyósittatok teher
mentes ingatlanra, de legalább- 
huszas csoportban. — Magántő
két elsőhelyü bekebelezésre gyü- 
mölcsöztetésre elfogadok. — Tőzs
dei megbízások gabona és ér
tékpapírok vétele és eladása. 
Ügynököt díjazok. Válaszbélyeg 
mellékelendő. — Szirmai Ignác 
bank és tőzsdebizományos (Ala
kítva 1910) Budapest. VIII. Rá
kóczi ut £5. Tele fin J ó z se  
332-82.

Kurllla Miklós 66 
hold földje a dćcsl 
laposon jókarban l e v ő  
épületekkel hosszabb i d ő r e  
haszonbérbe kiadó. Értekezés a 
helyszínen.

Elagó egy csépió géphez való 
bódé és egy erős fii t tanoncnak 
felveszek. Kohut Mihály géplaka- 
tos

11. kér. 38 sz házban a gőzfür
dővel szemben a Frecska-féle 
mészáros üzlethelyiség aug. 1-tő 
kiadó.

Kavka-düllóben Fabó-féle föld
ből 6 hold eladó, érdeklődni le
het II. kér. 371 sz. 28

II. kér. 307 számú házáeladó. 
Érdeklődni lehel ugyanott. 27

II. kér. 160 sz. alatt 2 szoba, 
konyha és kamra azonnal kiadó. 
Érdeklődni lehet I. kér. 206 szám 
alatt.

Petrás Jánosné örököseinek 
háza eladó II. k. 89 sz. 28

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



Soproni 

Szőnyeg 

ésTexííl- 

müvek r. i.

ezelőtt Ha^sz 

Fülöp és Fiai
egyedflll 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

Teljesen jókarban lévő vasúti deszkalá

dák igen olcsón kaphatók a Dohánynagyárudában

cégnél.
29

— H á z eladó li.
kér. 162. ö. i sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Értesítés.

29

Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy
II. kér. 206 szám alatt temetkezési vállalatot nyitottam, 
ahol is mindennemű koporsót u. m. fa és érckoporsót 
koszorút stb. nagy választékban raktáron tartok.

A n. ć. közönség szives pártfogását kéri

Komár Pálné, Blaskó Karolin 
temetkezési intézete,

(Kreizler György asztalos házában*

A  t i s z t e l i  c s é p l ő g é p  t u l a j d o n o s o k

figyelmét felhívjuk, hogy a l e g f ő b b

gépszljakat
vízmentes ponyvákat 

valamint gabonás zsákokat
m i n d e n  m é r e t b e n  a

legolcsóbb gyári áron
kaphatja Szarvason 
35

SImkd Gyula
bfirkereskedésében.

Egyedül kartellen kívül I 

Az ideális 23 —26 °/o phosfor 
tartalmú műtrágya 

Rhenanla foszfát
nem mar, nem savanyít 1 

Beszerezhető: Dukes és Her- 
zog c^g él Budapest, V., Gé-fl 
za-ucca 1. Telefon: T. 288—09 

Földjét ingyen megvizsgáljuk I 

Kérjen prospektust I

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat
szép pénzt kereshet

mint fő- vagy méllék-foglalko- 
zással, ha értékes és érdekes 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
kell eladni könyveket részlet- 
fizetésre. A mi kiadványaink 
mind márkás, irodalmi művek, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre 6zép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Palladls" könyvosztálya
Budapest, V., AlkohnAny-utca 4.

1IWWPWJW fmnnmMNf m m

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

Autó és Traktor 
javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

áAMMAMMAMMéMÉMMMAIAAAMMAHHIIIft̂ UUUA

Mezőgazdasági 
g épfa vitás.

mmiiininwinii i wm
í

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e íő - ' 
g é p  c s e r e .  Saját szisztémájú bevált ü t iü t o -  

rica szóról«: bármely ekére szerelhető!

Újdonság I 2(5
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Raktáron

Autogén 
bég g eszí és !
Vas—aczél - réz— btonr. és

aluminiism
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumuláíor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekeit lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Füló és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
Összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világító accumu- 
látorokat és azok összes alkatrćsz«it minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorsabban elvállalom.

M a k ó  G y u l a
rádió kereskedő, Szarvas.

Ne mulassza el sen-
kJ mérlegeit szakszerűen kiiavitt-tni 

* mielőtt a hatósági mértrkliitelesi- 
tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles

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

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS £S MÉRLEOPONTOS1TÓ 

I. Cftáky Albln-utca 78. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be. 29
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CSELIK” cipőt viseljen
Uéérendll kézimunka 1 ElegAnsl Tartós! Olcsó!

Kapható kizórlag Deutsch Ármin dlvatáruházában
Békéft-ficarvason. Csak a talpon láttuiló védfeggyol valódi

52 sz,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KL EIN dtvalámházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. ni.: szövetet, posztót, bár

sonyt és> selymet, vásznat, kanavászt és.fianelit, úgyszintén a leqdivitosabb tavaszi kabátokat, selyem, zifir,* delin és bér 

liner kendőket stb. Az ablakon dobálja ki pénzéi, ha Pestre nic^y bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR dlvatáruházában Beliczcy-ut 8 (saját.ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól̂  akik 

a bemutatott mlníákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

503 „F1AT“ bérautó

Nobik E.rn.ö-nél

II. 87. Telefon 7 5  é«79.
27 sz.
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Kerékpárok, ^
Varrógépek és Rádiók. £

w
V illa n y s ze re lé s  c  s e  n g ő  b e re n d e zé s . £.n

Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya- £  
gok a I^uicsóbb árb-' Villany, kerékpár és varrógép ja- H 
v't.'iS. Uadió kezelést ' aljuk, töltő accumutátor állomás. ^  
;Vk»ndenféle rádiók, V* ályos, lámpás készülékek fölsze
relését eszközöljük - .epyen próba rendelést és szerelést.

Tisztelettel

Szlrehovszky Márton és Társa
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó, villamszerelő 

és mflszerészek. és szerelő üzem.

Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.______

Átköltöztem
órás és ékszerész

üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

régi Fischbein-féle
üzletbe. Továbbra is kéri a nagyérdemű közönség szives pártfogását*

35 Halászné Sz. Szerén.

A legmodernebb ötszemélyes
199

LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopoioczky János füszeriizietében és Makó 
G y u l á n á l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogasát kérve maradiam

Tisztelettel

33 sz. Belopolocky Mihály

V adászfegyverek,

flóberl. browning, revolverek beszerezhetők és azok szak- 
szeiü javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megujiiását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
b .n n i ia ^  .uj anyag készítését, a legolcsóbb árban rsz- 
kfiz löm. Ű rr< , kész és Ifiporos patronok, bármilyen keli- 
berben. miiníentcMe rcvolvcrj^olvAk napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

fegyver és lőszerkereskedő II* kerület 104. szám. 52

Bakos János-
nál Árpád-bazár 1. szám. A legjobb, leg
olcsóbb kerékpárok, varrógépek és al
katrészek felelősség mellett kaphatók és 

javittathatók.

Nyomatott özv. Csasztvan Györgyné könyvnyomdájában Szarvason.


