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FÜGGETLEN P.OUTTKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik csütörtökön délelőtt Elftfiietéti árak. ■ 
Helyben háthoz hordva egyvegyed érte 2 Pengő, 
félévre 4 Pengő. Vidékre pottén küldve egynegyed 

évre 3 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő;

vitéz Praznóczy Béla

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

I. kér. Vajda Péter-ufca 145. szám, hová min* 
dennemü küldemény cimzendó.

Mindennek van 
határa

— legalább is ezt farija a mo
dern tudomány, a tudomány azon
ban megfeledkezett egy dologról, 
aminek nincs határa, vagy leg
alább is ezek a határok a vég. 
telenségbe nyúlnak a pékek hihe
tetlen nyereségvágyánál és ezzel 
egyenes arányban az illetékesek 
indolenciájánál. Már szinte az 

unalomig elcsépeltük ezt a té
mát, hogy a pékek sohasem akar
ják észrevenni a búza árának 
befelé tendálását, ezeknek a nagy 
ideálistáknak tekintete állandóan 
a [magasba tör, csak azt v.szik 
észre — de ezt azután abban a

Íiásodpercbcn — amikor a ke- 
yérgabona ára a világ bármelyik 
ígeldugoltabb piacán vagy tčzs-

Íéjén egy-két centtel, pennyvel 
agy fillérrel emelkedik. Alig pár 
ete, hogy a közvélemény ,nevé- 
en felemeltük szavunkat az in

dokolatlanul ma^as kenyérárak 
miatt, azonban úgy illetékes he
lyen, mint a pékeknél sükek fü
lekre találtunk. A kenyér árát — 
felhasználva a búza árkiak ide

iglenes spekulációs emelését — 
a legnagyobb buzgalommal és 
mohósággal szinte naponként 

emelték, úgyhogy a 33 pengős 
helybeli búzaárnál már csaknem 
elérte az 50 fillért. A külföldi 
tőzsdék és a várható óriási hazai 
termés hatása alatt zuhanássze- 
rüleg esett a búza ára,-két-három 
hét alatt 33 pengőről 24 és fél 
25 pengőig hanyatlott az áldott 
jó tiszavidéki búza helybeli ára. 
Józan smberi ésszel azt kellene 
következtetnünk, hogy ennek ará
nyában derék kenyérsütőink is 
12—13 fillérrel olcsóbban adják 
eit a legfontosabb tömegélelme- 
zési cikket, a mindennapi betevő 
falatot. Csakhogy a józan emberi 
számitás csődöt mond a pékek 
agyafuit és srófos (már t. i. fel 
feló 8rófos) észjárásán, ezeknek a 
kenyéririgy bácsiknak (tisztelet 
a kivételnek) furcsa men
talitásán hajótörést szenved min
den apellálás az igazságra, az 
okosságra és a tisztességes pol
gári, valamint üzleti haszonra, ő 
tőlük jöhet szárazság és 40 na
pos eső, jégverés és szélvihar,

kitűnő kalászérlelő meleg vagy 
májusi fagy, a szegények károm
kodása és siránkozása, nem tö
rődve semmivel haladnak előre, 
mereven a magasba szegzett sze
mekkel nézve a horizonton az ég 
felé törtető kenyérárakat.

Már arról a reményünkről le
tettünk, hogy a józan meggon
dolás és a tisztességes polgári 
haszonnal való megelégedésre 
próbáljuk rábirni a kitűnő péke
ket. Most már az illetékes ható 
Ságoknak a védelmét kérjük a 
kenyérrel űzött indokolatlan áru* 
uzsora ellen, tudomásunk szerint

a közszükségleti cikkekre vonat
kozó kivételes intézkedések még
• mai napon is érvényben van
nak és soha szebb alkalom nem 
nyitott az árdrágításról szóló 
drákói rendszabályok életbelépte
tésére, mint itt most Szarvason, 

a tejjel és mézzel folyó Kánaán
ban, a világ legjobb búzájának, 
a tiszavidékinek áldott termőföld
jén, 12 mázsás holdankinti ter
més idején, ahol szegény munkás 
és még szegényebb középosztály
beli 48 filléres kenyeiet sóz meg 
kicsorduló könnyeivel.
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A lélekjelenlét mentette meg a 
halásztelki termést.

(A Közlöny eredeti tudósítása).

Nag'y veszedelemben for
góit f hó 13-án a halásztelki 
gazdák keresztekbe rakott 
gabonatermése. A rekkt-nő 
kánikulai forróságban még 
eddig ki nem derített okból
— de állítólag egy kanász- 
gyerek bűne, vagy gondat 
íansága miatt — kigyulladt 
Czesznak János halásztelki 
földjén a tarló, majd a tűz 
belekapott a keresztbe ra
kott gabonába, úgyhogy rö
videsen tii kereszt hamvadt 
el, sét a puskaporként égő 
száraz tarlón a tűz átterjedt 
Fabó János ' Czesznakéval 
határos földjére is és a ke
resztbe rakott búzából ott is

egymásután gyulladtak ki a 
keresztek.

A közeiben van a tanyája 
Polónyi János őrnagynak, 
akinek gyors intézkedései és 
lélekjelenléte hárította el az 
egész környéket fenyegető 
nagyobb tüzveszedelmet. — 
Traktorjával és még egypár 
ekével azonnal a helyszínére 
sietett, a legnagyobb gyor 
sasággsl körülszántatta a 
tilzveszedelem főfészkét, úgy
hogy az időközben minden
felől összesereglett aratómun
kások segítségével sikerült 
is rövidesen a nagyarányú
nak mutatkozó tüzet elfojtani 
és igy megmenteni nagy da
rab föld kitűnő búzatermését.

Derekegyházán lefoglalták a 
földhözjuttatottak termését.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Derekegyházáról nyert ér
tesülésünk szerint ott az
O.F.B. ítélete alapján a föld- 
hözjuttatott szegény nép kö
rében óriási izgalmat keltett 
a községi elöljáróságnak az 
a drákói intézkedése, aniely- 
lyel ezeknek a kisemberek
nek egész idei termését le
foglalta, illetve bűnvádi el
járás kilátásbahelyezésével

megtiltotta, hogy abból ‘ egy 
szemet is eladjanak, vagy a 
faluból kivigyenek mindad
dig, amíg a hátrálékos köz
ségi és egyéb adókat meg 
nem fizetik. A legtöbbnyire 
szegény szentesi emberekből 
álló derekegyházai földhöz- 
jutottak kétségbeesetten in- 
stanciáztak az uj törvényhozó 
testület radikális intézkedése
— Illetve szerintük flagráns

törvénysértése — miatt, min
den lépésük hiába volt, úgy
hogy most képviselőjük ve
zetésével népes küldöttséget 
menesztenek Budapestre, — 
hogy megszüntessék ezt a 
meglehetősen basáskodás jel
legével biró önkényes határ- 
zárat.
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télire eltett községi 

öntözőkocsi, vagy 

porból lettünk, idő 

előtt porrá leszünk.

(A Közlöny eredeti tudósítása)

A lóversenyezők nyelvén 
szólva Szarvas teljes nyári 
„formában", illetve „ílitt 
conditioban" van, sőt még a 
szokottnál is jobb nyárt for
mában, mert hála a rettene
tes hőségnek, a szárazság
nak, a gyorsasági világ
rekordért versengő soffőrök- 
nek és legfőképen hála az 
ületékesek bölcsességének 
Szarvason olyan óriási por 
van, nemcsak a fő, hanem 
a mellékutcákon is, amilyenre 
még azok a legöregebb em
berek is csak nehezen em
lékeznek Porokat eddig még 
csak orvosságként szedeget
tünk be, azt is ha rosszízű 
volt ostyában; most ostya 
nélkül szedhetjük nem fél
grammonként, hanem kiló
számra tüdőnk kitűnő tápiá« 
lékául a finom, jó, zamatos, 
bacillusok milliárdjaival éde
sített jóféle alföldi port. Kü
lönösen a Beliczey-uton la
kók lakásaik ablakát már 
hónapok óta nem nyithatják 
ki. mert szellőzés helyett 
óriási arányú porfelhőt bo
csátottak volna be a nyitott 
ablakukon.

Hogyis mondanák csak 
beszéd- és értelemgyakorlat 
órán az elemi iskolában: 
Mondd meg nekem kisfiam, 
hogyan történik a por eltá
volítása? Felelet: A por eltá
volítása utcalocsolás utján



történik. És hogyan för'énik 
az utcalossolás? Felelet: van 
a községházán egy 1 0  (u k-? 
tóliteres öntözőkocsi, al >bá 
belefogják a község két !ó- 
vát, a kocsi bakjára fdüí' 
egyik községi kocsis hí esi, 
megtöltik az ártézi ' fü dőnél 
vízzel az öritözőkocsit, azu
tán lassú tempóban vé^ig 
locsolják a poros utcákat, 
annyiszQt., megismételve- 'ezt' 
a fent vázölt' műveletet, 
ahányszor szükséges. [

Ezt a kis beszéd - és ér
telemgyakorlatot a gyengébb 
felnőttek kedvéért :jegyeztük; 
ide, egyben mindjárt meg 
is adjuk az utasítást, hogyan 
kell mozgásba hozni ezt a 
fent leirt komplikált községi 
gépezetet. Miután J minden 
kezdet nehéz, a kezdemé
nyezésnek a főszolgabiróság- 
tól kell elindulnia Van ott 
nekünk egy kitűnő járási 
főorvosunk, — aki a tuber
kulózis elleni küzdelemben 
már eddig is igazán orszá
gos nevet szerzett magának 
és akinek as alföldi tüdő- 
vészről készített szemléltető 
térképe a legnagyobb érdek
lődést váltotta ki felsőbb fó
rumok előtt is — ő mint 
járásunk közegészségének 
legfőbb őre szól a járási fő
szolgabírónak, a főszolgabíró 
szól a községi főjegyzőnek, 
a községi főjegyző szól a 
községi gazdának, a községi 
gazda szól az egyik községi 
kocsisnak, a községi kocsis 
szólítja a Keselyt és a Csil
lagot, a két községi lovat és 
megindulnak a tüdővész el
leni. küzdő, áldásos utca- 
locsoló körútjukra.

Csak az Istenért, ne mél- 
tóztassanak Írásban megin
dítani ezt az akciót, mert 
mire a járási főorvostól oda
érne az irás# Csillag és Ke
sely kormányzójához, addigra 
már igen csak december 
volna, akkor pedig tudva
levőleg nálunk már *a köz
ségi jéggyár működik és ak
kor megint amiatt nem le
het majd locsolni a hivatal
beliek bokros elfoglaltsága 
miatt az utcákat.
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Különös halálesetek.

70 éves öreg ember és másfél 

éves gyerek önakasztása

(A Közlöny eiedeli tudósítása).

Szörnyű módon, szinte 
példátlan elszántsággal és 
önuralommal vetett véget 
öreg éietének egy 70 év kö
rüli ismeretlen ember a 
Szarvassal szomszédos szen
tesi határban Az egyik sző
lőben a kút melleit akadtak 
rá az idős ember ülő hely-

ze b n lévő holttestére, aki 
oly niödon akasztotta fel 
magát, hogy nadrégszijjából 
hurkot formált és azt egy 
szőlőkaróra erősítve testét 
olyan napy érővel feszítette 
meg, hogy a nyakába vá
gódd hurok megfojtotta. Igen 

.sokan jártak árrafelé, de már 
csak estefelé tflnt fel a moz
dulatlanul ülő idős ember, 
akiin természetesen ekkor 
mór Tiém lehetett sépitéhl,: 
régen kiszenvedett. Személy- 
azonosságát'taz élet ország-, 
utján végleg elfáradt isme- 

éretlen Öreg ‘vándornak nem 
lehetett megállapítani, na
gyon szegényes öltözékének 
zsebeiben egy ross« kis cse
réppipán és egy üres do
hányzacskón kívül mást nem 
találtak.

kgy fiatal bimbódzó kis 
élet és szintén önakasztás 
utján — de f.természete?en 
véletlenségből — ért véget. 
Virág József budai-tanyai 
földműves másfél éves kis
macskáját a hinta kötelére 
felakasztva holtan találták. 
Bár a kisfiú nővérkéjének 
előadása szerint nyomós 
gyanuokok látszanak fentfo- 
rogni amellett, hogy az egyik 
cselédleány akasztotta fel 
bosszúból a gyermeket, a 
nyomozás adatai szerint min
den valószínűség amellett 
szól, hogy a kis gyermeket 
a saját maga állal véletlenül 
nyakára hurkolt kötél fojtotta 
meg, természetesen öngyil
kosságra józan emberi ész
szel még a mai zür-zavaros 
öngyilkossági mániában ter
hes időben sem lehet gon  ̂
dőlni.

Szarvasi fiuk 

magyarosító m un

kássága.

(A Közlöny eredeti tudósítása)-

Jóllehet Szarvas lakossága 
tót településből keletkezett, 
boldog emlékezetű vezető 
embereink lelkes magyarokat 
formáltak belőlük rövid idő 
alatt s, a Szarvasról kikerülő 
lelkészek és tanitóífjak a 
Nagy Magyar Alföldön a 
leglelkesebb terjesztői Jlettek 
a magyar szellemnek. Ilyen 
apostoli munkát végez a 
csanádmegyei erősen tót ér
zelmű Nagybánhegyes (aze
lőtt Tótbánhegyes) község 
lakossága között az egykori 
szarvasi fitanitóképző jeles 
növendéke, Andrékovics Já
nos is, feleségével együtt, ki 
szintén pedagógus, okleveles 
tanüőnő. Nagybánhegyes la
kossága Csabáról települt s 
görcsösen ragaszkodik a tót

nyelv uralmához, a fentebb 
említett két lelkes, hazafias 
érzésű pedagógus mind na
gyobb tért hódit a 7 magyar 
nyelv számára. Eme sok el
lenséget szerző munkájukban, 
lelkes támogatójuk a körlel
kész is, Kotnlóvjszki Ferenc 
ambrózfalvi lutheránus pap.

HÍREK.
Szfp mcgtisztelés érte- 

járási'tiszti orvosunk, đrv Déry 
Henrik ib. vármegyei főorvos, 
nejét. Az ország egyik legnagyobb 
jótékonysági intézménye az „Or
szágos Izr. Patrogane Egyesület" 
vAlasztmányi tagjává választotta 
Jóleső örömmel regisztráljak .az. 
igazi érdem megbecsülésének eme 
jelét, mi szarvasiak, akik jót is
merjük ennek a jóságos, galarnb- 
lclküleiü kedves uViss^onynak ön
zetlenül és csendben kifejteit ál- 
dásdus, charilativ tevékenységét, 
az egész háború alatti ápolónői 
működését, a szegények, tehetet
lenek, öregek és elhagyottak min 
denkori támogatását, ősz i n t én  
gratulálunk a szép kitütetéshez.

— Orvosválasztás. A dr Baky 
Endre nyugdíjazásával megürese
dett orvosi állási dr. Papp And
rás fiatal öcsödi orvossal töltötték 
be aki már lé^ebbcn folytat 
Öcsödön orvosi gyakorlatot.

— Kulturház a szarvasi 
tanyák között. Két lelkes szarva
si tanyai tanítónak, a kákapusztai 
Konyecsni Jánosnak és az ezü6t-

.szőlőkbdli Podsni Jánosnak lehet 
majd köszönni, hogy kint a tanyák 
;között iskoláik körzetében hama
rabb lesz kulturház felállítva, 
mint idebon a kö/s 'i> be t.rül tén. 
Konyecsni Jánosnak köszönhető 
különben, hogy az ottani derék 
lakosok egy egy mázsás harangot 
állítottak fel az iskola udvarán 
az elesett h^sök emlékezetére. 
Konyecsni és Podani memoran
dumban kérték a földmüvelésügyi 
miniszter hozzájárulását a nagy 
kulturális és szociális célokat szol
gáló népitáz létesítésére, a minisz
ter 6000 pengőt utalványozna is 
építkezési költségekre, azonban 
mivel a hiányzó 4000 pengőt a 
szegény tanyai törpebirtokosok 
nem tudják összeadni, indokolt 
lenne a község hozzájárulása is 
a nemes és hazafias célhoz.

— Tanári lakások a gazda
sági tanintézetben. A földmű
velésügyi minisztérium milszaki 
osztálya jul. 18-iki lejárattal pályá
zatot hirdetett a Tessedik-féle 
középfokú gazdasági tanintézet 
mellé építendő tanári lakásotc 
felépítésére. Mivel az ajánlatokat 
a minisztériumba nyújtották be, 
eddig még a pályázat eredménye 
nem vált ismeretessé.

— Krcbs-kertészet telefon 

száma 117.

szintén S?arv; s szülötte, ki 
a legnag)obb eréllyel szereli 
le a nagy bán hegyest tót Ia- 
kosságj tHosili v tö rekvéseit. 
Jóleső büszkeség töltse) tien- 
nflnket, szarvasiakat, amikor 
fülkés fiaink Hazafias 
tolosjEédásáról jlyéij örverh- 
dfetes sikerekét háfÚiatunk, >.*

•7  Betöréses lopás.Nótári u s_ 
bttnöző és a kQlönböző^foghizak' 
többszörös lakija volt már Rácz 
Zsiga 30 éves krakóí cigány,. A 
megrögzött Zsiga . a napokban 
újból betörtés -pedig e*u4tal *zvc 
Kasnyik Jánosné II. kér. 435 sz. 
alatt 8fréye» ör̂ paasẑ yttiszfejl-- 
te meg “éjjeli látogatásival és on
nan nagymennyiségű ruhafélét 
és ágyneműt lopott eí.' Rövid nyo
mozás után a csendörség elfogta 
Rácz Zsigái, aki bevallotta a lo
pást, sőt a-zt is beismerte, hogy 
a zsákmányt Andrássi Pálné krak
kói kereskedő üiletéban értéke
sítette. A tolvajt letartóztatták és 
a kereskedő ellen is megindult 
az eljárás orgazdaság címén.

— Követendft példa. Tótkom
lós község elöljárósága' közhírré 
tette, hogy a gépjárművezetők a 
templomok előtt lassítani tartóz* 
nak, hogy a motor berregése és 
a tülkölés ne zavarja a templom 
csendjét és a hívők áhítatát. 
Ugyancsak elrendelte az elöljáró
ság, hogy a kocsik is lépésben 
hajtsanak a templomok előtt. 
Ajánljuk ezt az üdvös intézkedést 
a mi elöljáróságunk figyelmébe is,

— A községi jegyzők ma- 
gánmunkáját a,-belllgyminiszter 
egyik legutóbbi rendelete szerint 
a község megtilthatja, azonban 
abban az esetben, ha megvá* 
las2tásakor a magánmunkálatok 
joga részéi e fent volt tartva, úgy 
a község méltányos megváltási 
dijat köteles fizetni.

— A nyári országos vásá
rok. Szentesen f. hó 20 és 21-én, 
Szeghalmon 23-án lesznek meg
tartva.

— Talált tárgyak. Az Árpád- 
szálló előtt a kocsiuton találtak 
ács-sxekercét, tulajdonosa átve
heti a rendőrségen; Gaál Ferenc 
piactéri üzletében ottfelejtettek 
egy napernyőt, miután az illetA 
hölgy nevét nem tudják, jelent
kezzék érta személyesen az Ut* 
letben.

— JTüz oltó verseny Gyulán.
A békésvármegyei tűzoltó szö
vetség aug. 5-én Oyulán nagy
szabású tüzoltóvcrsenyt fog ren
dezni, amelyen résztvesz a me
gye csaknem valamennyi tűzoltó 
csapata több száz taggal. A ver
senyre — amelyen egy értékes 
vándordíjon kívül igen szép di
jak vaunak kitűzve — a keres
kedelmi miniszter féláiu utazást 
engedélyezett.



ENRILO
az a kitűnő kávépótló, melynek egyet
len háztartásból sem szabiit:' hiányoznia.

Szenieskávészerü ize, fii cím zamatja, 
kiadóssága a legolcsóbb csa'ádi itallá teszi 

Egyetlen kísérlet meggyőz i Önt e gyárt
mány kitűnő minőségéről.
Enrílo minden fűszer- <5s gyar

matárukereskedésben kapható.

Kizárólagosan gyártja:

Franck Henrik Fiai Rt.
Budapest, Nagykanizsa, Mosonszentjános.

— Köszönetnyilvánítás. Mind
azon rokonoknak é|, ismerősök
nek, valamint a m. kir. Posta 
személyzetének akik Dispiter Pál 
temetésén részvétükkel fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, ez
úton mondunk köszönetét. A gyá
szoló család.

— Elkobozott a rendőrség 
egész csomó mérleget és súlyt. 
Rendőrségünk — nagyon helye
sen — kimélcllen szigorral jár 
el azok ellen, akik hitelesítetlen 
mérlegekkel vagy sulyokkal dol
goznak . A héten is egész csomó 
kereskedőtől és piaci árustól 
k0b070t( el a halóság ilyen hi
telesítetlen súlyokat és mérlege
ket, sőt ai egyik orosházi ba- 
romfikereskedőtöl még a meg
bízhatatlannak mutatkozó mázsát 
is elkobozták.

— Bohngyár:. Túrul S. E 
7:1 (5:1). A - fenti ’ eredmény hí
ven.tükrözi vissza a. .vasárnapi 
barátságos mérkőzésen a két csa
pat által mutatott erőviszonyokat, 
a Turulnak nagyon kell igye
keznie, hogy a kerüie i bajnok
ságban le ne szoruljon a leg
utolsó helyre.

—  A tavalyinál 30 száza
lékkal Jobb mlnfcéga az iij- 
btfza, A próbacséplések- . eddigi 
eredménye a gabonatőzsdére ér
kezett vidéki jelentések szerint 
azt mutatja, hogj az uj-huia 
minősége átlag. 30 százalékkal 
jobb a tavalyinál. A búza fajsu- 
lya 79—84 kilogram köiött vál
takozik.

— A Magyar Protestáns 
Nőszövetség által julius hó 1-én 
rendezett kerti ünnepélyen felül
fizettek: Báró Benz Ottóné 10. 
Ruttkay Sándor é 5, Oláh Miklós
4, Ruttkay Sándor 3.50, dr. Sri- 
ráczky Jánosné 5, dr. * Tóth Pál
5 , Demeter István 4, dr. Mázor 
Elemér 5, dr. Haviár Gyula 5, 
Oily N. 50 fillér, Kellő Gusztáv 
3.50, Medvegy Béla 4, Hílász 
Szabó Imre 5, Felker Márton 2, 
Frankó Mihály 3, Kelen József 
mérnök 1, özv. Tóth Mihályné
5, özv. Ponyicsky Györgyné 2, 
özv. Sárkány Jánosné 4. P. Ter
mészetben legnagyobb adomány
nyal a jótékonyságban soha ki 
nem fáradó Szrnka J. János, 
Valkovsiky Pál, özv. Tóth Ma- 
ozonka Pálné, Demeter flstvánné, 
Jósa Mihályné, Benczúr Györgyné, 
Misik Jenőné, Machán Györgyné 
stb., a többi szives adományozók 
hosszú névsorát lehetetlen kö
zölni, kérjük fogadják nemcswk 
a Szövetség, de mindazon kis 
árvák, betegek, nélkülözők hevé
ben is hálás köszönetünket, kik
nek örömet szerezhetünk vagy 
nehéz szenvedések és gondjaikon 
ha csak rövid időre is könnyit- 
hetünk. A jóságos Isten áldja 
-meg úgy a szives felülfixetőket, 
mint a nemeslelktl adakozókat, 
kik szent céljainkat megértve se
gítségünkre jöttek nemcsak anya
gilag, de értékes inunkájokkal is.

Vezetőség.

.— .Elfogtak egy megszökött 
elmebeteget. Békésszentandrá- 
son a csendrtrjárflr elfogott egy 
zavarosán viselkedő 40 év körüli 
embert, aki azt á'litotta magáról, 
hogy ő a király és az országúton 
most akarja felállítani kétszáz 
éves. katonái tapasztalatain okulta 
a haza megmentésére ágyúit. A 
szerencsétlen emberről rövidesen 
kiderült, hogy Palásti Lajosnak 
hívják és a szentesi közkórház 
elme-osztályáról S7ökölt meg A 
békésszentandrási csendőrség át
adta a szarv*-si rendeséinek, 
amely visszaszallitotta a szentesi 
kórházába.

— Megölte a hőség. Javá
ban folytak az aratási munkála
tok kedden délután Valkovszky 
Pál csabacsüdi tanyáján, amikor 
az irtózatos hőségben (a hőmérő
38 fokot mutatott árnyékban) az 
egyik kaszás, Kiss Pál 53 éves 
szarvasi lakos hirtelen eszmélet
lenül összeesett. Rögtön kocsira 
tették és beszállították dr. Déry 
járási tiszti orvoshoz, azonban 
épen amikor az orvos lakásához 
értek Kiss Pál kiszenvedett, úgy
hogy dr. Déry már csak a hő
guta következtében beállott ha
lált konstatálhatta.

— A gazdasági tanintézet 
igazgatósága felkéri mind
azokat, akik a jövő tanévre 
gazd. tanintézeti tanulót tel
jes ellátásra vagy lakásra 
vállalnak, hogy pontos cí
müket, a kiadandó szoba 
méreteit és leírását, az el
helyezhető tanulók számát, 
valamint az ellátás előrelát
ható diját f. évi augusztus 
31-ig az intézet titkári hiva
talánál a hivatalos idő alatt 
akár szóbelileg, akár Írásban 
bejelenteni szivei kedjenek. A 
szükséges felügyelet gya- 
korolhatása végeit az igaz
gatóság csakis a bejelentett 
és alkalmasnak talált laká
sokat fogja a kintlakó tanu
lók számára engedélyezni.

— Adományok a.csabacsüdi 
ev. egyháznak. (Folytatólagos 
közlés). Brusznyiczki Mihály 3. 
Kozsuch János 10, Kondacs. Má
tyás 11, Kovács Mátyás 1, Za- 
horecz György 1, Kúnstár Mi
hály 1, özv. Húgyik Pálné 5, 
Molnár György 3, Kondacs Már
ton 1, Kondacs Judit 1, özv. Hu- 
gyik Jánosné 10. Szloszjár János
6, Süveges Mátyásné 5, Brusz- 
nyiczky Pál 5, Varga Mihály 3, 
Kasnyik Pál 4, P. A. 5, Ofe- 
rából 15 80, Qalálh Pál 5, Opa- 
uszki Pál 3, Jancsó János 4, 
Kasnyik György 4, Kreszan Mi
hály 1, Kiss András 5, Medvegy 
János 1, ifj. Dauda Mihály 5, 
janurik Pál 10, Roszik Mihály 10, 
Makó Gyula 5, Kondacs Jánosné
5. Andri*sy Jínos 2, Kugyela 
Balázs 5 Giláth Jánosné 1, Ke- 
penyrs András 3, Csonka János 
és m-j* 5 P. Pijesovszki György
7. Kli.naj János 25, Pijesovszki 
Tamás 13 kg. búza. 1928. junius
14-ig ennyi folyt be összesen a 
csahacstidi c; yház oltárára : 265 P. 
80 fillór és 45 kg. búza.

— Hirdetmény. Felhívom 
úgy a szarvasi, mint a csa
bacsüdi cséplőgép tulajdo
nosokat, hogy a Pénzügy
igazgatóság által előirt má
zsa könyvet a szarvasi ált. 
forg. adóhivatalban azonnal 
vegyék át. (Ára 1 Pengő). 
Staudinger József h. hiv. fő 
nők.

— V a r r ó g é p  javításokat 
szakszerűen, gyorsan és ol
csón eszközöl a Singer var
rógép részv. társ. Szarvas, 
Kossuth-tér 47.

— Mozi. Vasárnap, f. hó 22-én 
délután 6 és este fél-9 ó rakor 
mutatja be a Frecska Mozgó 
George Sand világhírű regényé
nek A Falusi Vénusznak film- 
változatát. E kivételesen bájos és 
tartalmas filmnek, mely G. Sand, 
Shopín és Rossini szerelmi életét 
örökíti meg sz utólérhetetlen 
Harry Liedtke, Lia Mara is ívelte 
Guiibert a főszereplői.

— Vége a szini szezonnak. 
Tegnap, szerdán este volt a szín
ház seezonzáró előadása, a szí
nészeink legnagyobb része már 
eí is utazott. Igazgatójuk, a de
rék Kiss Árpád, aki as ország 
egyik legjobb vidéki szinészgár- 
dáját hozta Szarvasra, bizonyára 
nem a legkellemesebb emlékekkel 
távozik községünkből, ahol • bi
zony a kitűnő együttest jobban 
is pártolhatták vplna.

— Az O F B. kiküldött bírája 
dr. Mandola Elemér f. hó 17-ón, 
kedden folytatta a tárgyalásait a 
szarvasi községházán. A vagyon- 
váltság földről lemondott hadigon. 
dozottak megüresedett földjét a 
bíró azoknak ígérte oda, akiket 
Csabacsüd község elöljárósága 
már régebben előjegyzésbe vett 
és akiket már birtokba is helye
zett, az egyházaknak juttatott és 
lemondás folytán megüresedett 40 
holdat 15 s7arvksi vitéznek Ítélték 
oda, mig a esendőtök földjét Skul- 
téti János, Brusinyicki janos és 
Varga Mihály kaplák, A biró ha
tálytalanította Ress József, Stei- 
ncr Márton és Grünwald Ferenc 
földhözjuttatását.

E L I B A
SHAM POO;
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— Mindennapos felfúvódás, 
oldalfájás, lélegzési zavar, szív
dobogás, fejfájás, fülzugás, szé
dülés és lehangoltság eseteiben a 
természetes „Ferenc József" ke- 
serűvíz a bélmüködést rendbe
hozza, megszabadítja az embert 
a kellemetlen érzésektől. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban 
és faszerüzletekben.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

— Vízumot megszállott te
rületre, vagy külföldre három 
nap alatt megszerez szerkesz
tésé g Un k.

— Megnyílt az ártéz) fürdő 
nyári uszodája! FUrdőrend:  
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 lérfiak. Egy 
fürdés az uszodában 50 fillér. 
Középiskolai tanulóknak és gyer
mekeknek 30 fillér. Egész sze
zonra bérlet 16 pengő. Közép
iskolai tanulóknak és gyermekek
nek 10 pengő.

— H •  1 y b el i gabonaárak: 

Ó-buza: nincs 
Uj-buza: 25 00—25 20 
Uj-árpa: 20-00—21*50 
Uj-zab: 20 00 21*50 
Tengeri: 3000—31*00

Az árak métermázsénként 
pengőben értendők.

— 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, VII). Baross* 
tér 10 sz.. mert 20*/« engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, 10'/« en
gedményt kap olcsó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 
pengőt megtakarít autótaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magát 1 Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

C z le lá lh e ly e zé s . l 'r a k  
és h ö lg y e k  llg y e lm é b e . 
Úri- ćs hV lgy lodr& sz> 
Ü zle tem et 1028. Jú n iu s
O-iól a z  u jo o n o n  óp llU  
róm. k a th . is k o la  é p ü 
le téb e  (P ia c té r) h e ly e z 
te m  á t  J a n u r lk  L a jos  
url- ćs  h ttlgy lod rA sz .

Perczel-cukrászda 
telefonszáma: 114.

Kondoros.
Rovatvezető: Vtlky Béla.

— Meggyulladt a lábon ál
ló termés. P o d a n i  István 
szarvasi gazdálkodónak ör

ményzugi tanyáján *— való- 
szinüleg egy eldobott ciga
rettavégtől f. hó 16-án d u. 
meggyulladt a még lábon 
álló búzatermés, és mintegy 
két katasztráli9 hold terüle
ten elégett. A tűz tovább
terjedését csak úgy tudták 
megakadályozni, hogy kö

rülszántották az égő terüle
tet, de akkorára már egy 
szalmakazal is leégett a ta
nyaközeiében, úgyhogy az 
épületek leégését csak a 
legnagyobb erőfeszítéssel si
került megakadályozni atüz- 
nél összesereglett környék
beli lakosoknak és aratók
nak. A kondorosi csendőr- 
ség megindította a vizsgála
tot annak kiderítésére hogy 
ki követte el a vétkes gon
datlanságot.

- Templom javítás. Az ev. 
egyházközség templomát ja
vitatni fogja, a javítási mun
kálatokra vonatkozólag a pá
lyázatot a közeli napokban 
a szaklapokban meghirdeti.

— Gyűlés. A békési ig. ev. 
egyházmegyei tanítóegyesü
let aug. hó 2 án Tótkomló
son tartja rendes évi köz
gyűlését, amelyen többek 
között Kovácsik Gábor tanító 
és még többen fognak elfl- 
adást tartani.

Békésszentandrás.

-  Közgyűlés. F. hó 14-én 
a község képviselőtestülete 
B a ghy  Lajos malmának 
m e g v é t e l e  tárgyában 
közgyűlést tartott, amely a 
megjelentek csekély száma 
miatt határozatképtelen lett.

— Az aratás vége fe'é 
közeledik, mind kevesebb és 
kevesebb helyen látni már 
talpon álló gabonát, csak a 
kereszték százait és ezreit. 
Néhol már hallatszik a gépek 
egyhangú mormolása is. Köz
ségünkben közepes termés 
várható, az eddigi próbacsép- 
Iések szerint a jégveréses 
gabonának keresztje 15-18- 
kgr. mig a többi kereszt át
lag 28-32 kgr. ct adott. De 
van olyan hely is ahol 40 
kgr.-ot adott keresztje.

— Veszélyben a kukorica
termésünk. Az utóbbi napok
ban föllépő óriási hőség miatt 
a határban levő kukoricások 
egymásután hajtják le fejü
ket, szinte már egészen el
fonnyadtak. Félő, hogyha 
hamarosan nem lesz egy jó’ 
kiadós esőnk, akkor egész 
kukoricatermésünk megsem
misül s üresen maradnak 
csürjeink...

— A hőhullám ide is ellá
togatott oly melegséget hoz
va aminőre már régen nem 
volt példa 16—17-én dél
ben, árnyékban 37—38 fo
kot mutatott a hőmérő, mig 
napon az 53-at is elérte. A 
Körös csak úgy hemzseg a 
nők, férfiak és gyermekek
től, akik a vízben keresnek 
menedéket az óriási hő ellen.

Eladó sodronyos 
vaságyak.

A tanitónőképző internátusától 
jókarban lévő sodronyos vas
ágyak jutányos árban kapha
tók, mert az intézet helyszűke 
miatt kisebb típusu ágyakat 
kénytelen beszerezni. Megte
kinthetők bármely napon ti
zenegy és tiienkét óra között.

v a r r ó g é p

BÉO BEVÁLT J6  MINŐSÉGBE*! 

K edvezőfize /ési/e /Z é/e /eA

S I N G E R  V A R R Ó G É P  
R É S  Z V Ć N V T A R S  A 3  Á Q
S/arvas,’ Kossuth-utca 47. sz.

r _  f __üzletemet újból megnyi
tottam. Állandóan raktá- 

1 C l &£jW l l  ron tartok; bQkk hasáb>

fűrészelt és aprított tűzifát, fenyőfát, valamint porosz és 
hazai kályha és cséplési szeneket első osztályú minő
ségben. Házhoz szállítva. Tüzelőanyag szükségletét min
denki jutányos árak mellett szerezheti be julius 15-től

Brauner Györgynél
a Fábriczy-féle telepen 111. kér. Kásemalom-ucca 116. sz.

Siessen príma angol

motorkerékpárt
vásárolni E

á  R u d g e  ssl J a m e s  
é s  a  T r i u m p h  a leg
több megbízhatósági és gyor
sasági versenyt megnyerték, a 
parádi hegyi versenyen utvo- 
nalrekordot javítottak és a vi
déki utakon gyönyörűen be
váltak. Kapható 20% előleg
gel 18 havi részletre a vezér- 
képviseletnél Bruck Nándor 
és Fiai cégnél Budapest, VI,, 
Jókai Gyár) utca 21. Részlet- 
fizetés árjegyzék ingyen és 
bérmenlve.
Vidékre képviselők keres

tetnek

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 ál.) A nagyér
demű közönség szives pártfogá
sát kérem. Kiváló tisztelettel Kor- 
bely Samu urí szabó.

Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem a 

n. é. közönséget, hogy a Párkány,. 
Bányász és Tímry cá  ̂ 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. vállalkozó.

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

„RECORD DRILL" sorvetőgép
„RECORD VII1“ sorvelö- és sortrágyázógép

Sorban-
■vell

Sorban-
tr á g y á z

Ú jd o n s á g !  32-soros traklorvonlatisu sorvető és sorlrigyázógép

oy*m.»z‘Els0 Magyar Gazdasági Gépgyár Rt.
34 Budapest V), Váci-ut 19 — Telefon: L. 909-33.



csatlakozott és az idegtépő, siral
mas hangversenyben tőlük telhető- 
lég támogatták vezérüket.

— Gentleman! — kiáltott fel Ró
bert, hirtelen megállva és erősen

Az Isonzó-csatáról szóló alant 
közölt leírás ékes tanúbizony
sága annak, hogy József főher
ceg milyen meleg atyai szere
tettel viseltetett az ő harcokban 
edzett, sok vihart látott 1 0 1 -esei 
a békéscsabai, szarvasi és szeg
halmi hős fiuk iránt.

Olasz harctér, 1915 julius 16.

„Opacchiasellára hajtatok. Ott 
Veith őrnagy, a hadtesttüzérség 
parancsnoka jelentkezik. Onnét 
motoron tovább megyünk az 
utpatkón le Devetakira és Mar- 
cotüni magasságáig a doberdói 
műúton tovább, ahol autónkat 
az ellenséges lövegtüz miatt 
visszahagyjuk. Onnét ezer lé
pésre a cote 116-on áll az uj 
Skoda-ágyu; oda már gyalog 
megyek. Veith jelenti, hogy a 
német hosszú ágyuk éppen a 
hidat lőtték Paparianónál, midőn 
egy teherautomobiloszlop ment 
rajta, egy automobil telitalálatot 
kapott, felborult, a rárakott lő
szerrel együtt felrobbant s a rob
banás még két automobilt fel
bontott. Később egy ellenséges 
léghajóra lőttek, amint a földön 
ült, ez azonnal felszállott, egy 
srapnelltől találva újra leesett és 
a. földön gránátjaink által meg- 
•semmisittetett.

Miután az uj ágyút alaposan 
szemügyre vettük és belövésé- 
nél jelen voltunk — sajnos, 
óriási lángót vet és sürü zöldes
barna füstfelleget hagy vissza
— visszamegyek Devetakira, ott 
találom a 1 0 1 -eseket, akik az 
utat javítják. A békéscsabaiak, 
kik már halhatatlan hírnévre tet
tek szert. A hűséges alföldi ar
cok, melyeket oly szívesén látok. 
Marcottinin azt a jelentést ka
pom, hogy egy ellenséges re-

Ímlőt lelőttünk. A lassú löveg- 
üz gyorsan nagy hevességet ér 

el. Valódi boszorkánytánc kez
dődik mögöttünk, de mi min
den baj nélkül, az ellenséges 
lövedékek folytonos sustorgásá
tól kísérve, visszatérünk. Az 
olaszok elárulják uj ütegállásai
kat őrült vulkanikus kitöréseik
kel. Tényleg egy sereg uj nehéz 
ütegüket fedézik fel megfigye
lőim, köztük egyet Turriaconál, 
melyet 30-as mozsaraim azon
nal munkába vesznek. Több 
telitalálatot kap és megsemmisül. 
Azóta megint teljesen elhallga
tott az ellenséges tüzérség.

Innét Hudi-Logra sietek, hogy 
3 1 0 1 . II. zászlóaljat (hadtest
tartalék 2 . hegyidandár) meglá-' 
togassam, mely ott valahol tá
borozik. Ott azonbán a már

figyelve kopóját. — Itt baj van, ez 
nem vadvér, ez — embervéri 
'— Talán csak nem? — kérdezte 

aggodalmasan Curtis.

(Jövő héten folytatjuk.)

meglátogatott bosnyákokat lalá-. 
lom. Midőn el akarok indulni, 
egy fiatal 1 0 1 -essel találkozom, 
ki azt mondja, hogy nem lehet 
automobilon továbbmenni. Kér- 
désémre, hogy hol van a zászló
alj, azt feleli, hogy gyalog egy 
félóra alatt oda lehet menni, ő 
éppen oda megy. Automobi
lomra ültetem, hogy bárhogy, 
de vezessen oda. Nova-Vasra 
visz. Útközben a vig békési pa- 
rasztfíu elmondja, hogy olyan 
jó dolguk van, amilyen a há
borúban csak lehet és ők több
nyire jókedvüek, habár az ellen
séges tüzérség „egy kicsit* kel
lemetlen volt, de azután a Wip- 
pachban megfürödtek és azóta 
-pihennek, ami nagyon jól esik. 
Elszalad a zászlóaljparancsnokot 
megkeresni. Közben Lukachich 
tábornokkal találkozom, aki pon
tosan megmagyarázza, hogy hol 
találom a zászlóaljat. Hosszas 
ide-oda keresés után meg- is ta
lálom, teljesen széjjelszórtan a 
bozótok alatt a zöldben tábo
rozva. A zászlöaljparancsnokság 
egy dolinában van, sürü zöld 
bozót között, igen festői helyen. 
A tisztekkel beszélek. A zászló
aljparancsnok elmondja nekem, 
hogyan hozta létre azt, hogy az' 
oly csúnyán erős lövegtüz da
cára a többi csapatokhoz képest 
csekély veszteségei voltak. A 
legénység a fensikon egyenkint 
széjjelszórtan volt felállítva s az 
első vonalat, mely a legheve
sebb tűznek volt kitéve, csak 
egyes emberek szállták meg. Igen 
ám, de ezt csak ilyen elsőrendű 
legénységgel lehet mégkockáz
tatni, mint amilyenek a 1 0 1 -esek. 
Midőn azután a támadás jött, 
addig tüzeltek ezek, mig a tar
talék odaérkezett és az ellensé
get visszaverte. Midőn a szom
széd zászlóalj mellett elmegyek, 
egy ellenséges repülő fölöttünk 
keringve füstjelet ad és azonnal 
jönnek az ellenséges nehéz grá
nátok s a táborozókra csapnak. 
Üvöltve, nyávogva repülnek a 
szilánkok és kövek, minden tele 
porral és hulló földdel. 26 halott 
és több mint 1 0 0  sebesült he
ver az elvonuló füstben.

A szerencsétlenség helyétől 
600 lépésnyire énekelnek a 
1 0 1 -esek*.

Egy sikkasztó az ügyvédhez:
— De kedves ügyvéd ur, ön ezer 

pengőért hajlandó ellátni védel- 
. memet, amikor én -összesen ezer 
pengőt sikkasztottam. Hát hol ma
rad akkor az én hasznom*

Postalorpedó, 
a technika legújabb 

vívmánya
Félóránként lehet továbbítani levelet 
és csomagot 3 -400  kilométeres 

sebességgel.
A kultura és a civilizáció fej

lődése szoros összefüggésben van 
a közlekedés fejlődésével, persze 
nem csupán a szállítási eszkö
zök, hanem a göndolatközveti- 
tés fejlődésével is. A vasút, az 
automobil, a repülőgép, más
részről a telefon, távíró és rádió 
embere egészen más, mint az 
ekhós szekér és a gyalogposta 
korában. Az életnek minden 
megnyilvánulása a „forgalom“- 
mal fejlődik, de a gazdasági vi
szonyok elsősorban. Érthető 
tehát, ha a kutatók érdeklődésé 
elsősorban a forgalmi eszközök 
felé irányul. A meglepő technikai 
találmányok egymást követik 
ezen a téren. Csak nemrég szá
moltunk be Oppel rakéta-autó
járól és máris egy uj találmány
ról kapunk hirt, mely a levél
postát és csomagküldeményt van 
hivatva gyorsan továbbítani.

Az a gondolat, hogy a postát 
külön síneken szaladó kis ko
csikkal továbbítják, már a múlt
ban is felvetődött. Voltaképen 
a nagy városokban használt cső- 
posta is ennek a problémának 
egyik megoldását jelenti. De a 
csőposta csak rövid távolságra 
és egészen könnyű szállítmányok 
továbbítására alkalmas. Padding- 
ton és Whitechapel között van 
egy tizkilométeres hosszú föld
alatti vasút, mely csakis levelek 
és csomagok szállítására szolgál. 
Sebessége óránkint 55 kilométer. 
Ez is ennek a gondolatnak meg
valósítását szolgálja, azonban az 
ilyen földalati vasút költsége 
olyan nagy, hogy távolságokban 
nem alkalmazható. Sokkal keve
sebbe kerülne egy magas vasút, 
amelynek építménye a posta
kocsi kicsisége folytán egészen 
könnyű lehetne.

Két francia mérnök, L. Hirsch- 
hauer és A. Talon most a leg
apróbb részletdug kidolgozott 
tervet nyújtott be a francia tu
dományosakadémiához egy ilyen 
postai gyorsvonat berendezésére. 
Szakkörökben nagy figyelmet 
keltett a beadvány és azt hiszik, 
hogy hamarosan meg is való
sítják. A tervezett szerint a pos
takocsik torpedó alakúak lesznek 
és úgyszólván minden ellenál
lás nélkül sikamlának a levegő
ben. Nagyon könnyűre fogják 
építeni és hogy egyenletesen 
haladhassanak, súlypontjuk a 
lendülési középpontjukhoz közel 
lesz. Könnyű kerekeiket gumi
abronccsal és golyós csapággyal 
látják el. A motorok szintén 
könnyűek lesznek, viszont tel
jesítőképességük oly nagy lesz,

hogy esetleg egy légcsavar is 
elég lesz a topedó mozgatására.

Minthogy megfelelő intézke
désekkel kizárják a kisiklás le
hetőségét, a postatorpedó meg
lepő gyorsan haladhat. Átlagse
bessége 350 kilométer lesz órán
ként, egyenes, vagy csekély haj
lású pályán. Hossza két-három 
méter, szélessége 4C centiméter, 
súlya üresen 1 0 0  kg., megter
helve 125 kg. A torpedó azon
ban játszva elérhet 400—500 
kilométer sebességet is óránként. 
Maximális sebessége 520 kilo
méter*

Bár a rendes vasúti pályákon 
is lehetne rendezni a postator
pedók útvonalát, ez mégsem 
volna célszerű a kanyarulatok 
miatt. Ezért egészen önálló pá
lyát kellene létesíteni. A torpe
dóposta vonal egy vasszerkezetű 
tartóból áll, amely parabola 
alakú kettős felfüggesztésen 
mintegy 15 méter magasságban 
szalad la házak felett. A rendkí
vül könnyű építmény egyáltalán 
nem zavarná a lakosságot és ki
sajátításra sem volna szükség. 
Az egész magasvasutnak kilo
méterenként 45—50.000 kiló 
súlya volna. A két mérnök sze
rint egy kilométernyi szakasz 
előállítása 1 0 0 —1 2 0 . 0 0 0  frankba 
kerülne.

KIS TRÉFÁK

Ketten beszélgetnek:
Az egyik: Tehát te pénteken 

nősültél, eszerint nem vagy babo
nás?

A másik: De igen, azóta babo
nás vagyok és meg vagyok győ
ződve arról, hogy a péntek iszo
nyú szerencsétlen nap.

— Hogy lehet az, hogy Kovács 
olyan nagy hitelt élvez a legjobb 
szabóknál?

— Na hallod, egy ember, aki
nek a Ritzben van lakása.

— Na és fizeti a Ritzben a la
kását?

— Frászt. Hiteleznek neki, mert 
állandóan ilyen elegánsán jár.

— Képzeld, tegnap, amikor be

lépek a szobába, mit látok? Az 

anyósom a függöny zsinórjára fel

akasztva, ott függött az ajtószár-

.nyon.
— Természetes, hogy te azonnal 

levágtad.

— Isten ments, mit gondolsz; 

hisz akkor még élt

— De kérem, már egy félórája 
rendeltem meg egy csigalevest és 
még mindig nem hozza.

— Hja, kérem, a csigaleves nem 
csoda, -ha lassan jön. Miért nem 
-tetszett inkább egy. nyulragulevest 
rendelni?

A világháború, amilyennek én láttam
Szemelvények József főherceg háborús naplójából 

a szerző engedélyével
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kát, amelyeket olyannak hagyott, 
íbogy helülfik majd Üélr&t lehessen

A harmadik, negyedik lövés job
ban talált, de rugylátszott, hogy 
■nem nagy hatással volt a med
vére, mert ez csak egyszer nyö- 
fgött lel egy kicsit, azután hatal
mas szökéssel a‘folyó leié iramo- 
-dott, "közben mancsának egyetlen 
•ütésével le terített egy telébe ugró 
•tibét

•Ezt az időt felhasználva Róbert 
■egy szökéssel, amely egy párduc
nak is becsületére vált volna, a 
vad mellett termett abban a pil
lanatban, amikor ez inár csaknem 
elérte a folyó partját ̂ ifost ismét 
egy lövés dördült el, Róbert pe
dig markolatig döfte hatalmas ké
sét a medve oldalába. .Nagy iz
galmában azonban nem nézte meg 
a helyet, melyen volt

A medve ihalálos .küzdelmében 
.végső erejét összeszedve, .számba 
.sem véve a rárohanó ebeket, a 
.meredek partról a folyóba vetette 
.magát és êgyszerre tűnt jel vadá
szostul, ebestől a Pctile-Jeanne 
.fejük fölött összecsapó zavaros 
.hullámaiban.

— WahI — kiáltott Aszovaum, 
.amidőn baljával gegy .fiatal la 
ágaiba megkapaszkodva, alánézett 
a partról — a fehér férfin embe
rül tartja magát

Mielőtt azonban a vadászok bár
melyike is a küzdőiéire siethetett 
volna, Róberték ismét a felszínre 
vetődtek és most már Róbert a 
%ét kutyával azon fáradozott, hogy 
■az élettelen medvét a -partra von
szolja és csak azután vett magá
nak annyi »fáradságot, hogy Telnéz- 
-zen a 'partra, ahonnan -oly hamar 
€s épen nem -öuütéHyesen -esett 5e; 
ott Harper -tekintetével találkozott, 
aki csodálkozva nézett le rá, mi
alatt igyikiálttott »fék

r— jHallá Jjtóbect, mi a frányát 
müvei ott lent azzal a dággetí.. 
Már msst £ agyán hozzuk azt fel 
ide?

— fisak jómagam swlnék már 
fent — válaszolt kacagva Hfibeát
— :lfiíölé >hámritetw .gyansasággal 
ment :a (dolog, most azonban meg
gyűlt egy kissé a bajom.

■ — Jifiegálljd — seóM lödbe Aszo- 
■vaum — mâ d aqgitekéa!

— M^gá^jak — motfondkozott 
Hóhért mulatságos "bánattal — sze
retném tudni mit csinálhatnék 
egyebet, mint várni, aki úgy meg- 
4«nd£ktt a iftöábaa, •műit ín  most, 
annak sorsa a várakozás.

•7T* i&évéme a Janisé? — kérdezte 
Harper.

— Megjárja! — válaszólt Róbert 
a yizben mellette fetrengő vad ol- 
löalaittapogatva — nem akarnál-e

. magad is ’meggjfözSdni feJÖle1?
— Köszönöm ' szfptn, ■— fcaca- 

'gdtt az — Sínszék -szavadnak és az- 
•utián nem is tflyan-sfo-gősl

’Eratett Aszovaum egy Ins ífi- 
ckoryt metszett le, azntin tígész 
felső részéről -levágta a hajláso-

íonnL
Azután egy alacsony fehér gyer

tyán fára mászott fel, amely egy 
ciprus szomszédságában nyúlt a 
magasba és aixől egy felfutó ve
nyigét, amilyen magasan csak el
érte, lemetszett

A vékony törzset először is Ró- 
berthez "bocsátotta le, azután ke
zébe adta a venyige egyik végét, 
azt tanácsolván neki, "hogy az ebe
ket, egyikét a másik után kösse 
meg vele. Az öv és zsebkendő se
gítségével ez könnyen meg is tör
tént és a vadászt ebéivel .együtt a 
.többiek egyesített erővel a partra 
nemsokára felhúzták.

— Már most hogy huzzuk fél 
Ide a mackót? — kérdezte Harper
— a mackó legalább .300 font sú
lyú és ha nem szerzünk kötelet, 
kénytelenek leszünk otthagyni, 
ahol van.

— Hogynel—bólintott Aszovaum
— még csak ez kellene — látjátok 
ott a -viz szélén azt a két "korhadt 
fadarabot? "Ezekét a vizbe henger- 
getjük, a medvét hozzá kötjük és 
Aszovaum -együtt megy le véle a 
-folyó mentében. ‘Másfél mérfőld- 
oyire lakik innen mr. Bahrens — 
ti többiek nyeregbe öltők és a sás- 
íöréábe lovagoltok. Naplementénél 
valamennyien Bahrensnél foginík 
találkozni.

— Tényes ötlet Aszovaum! — 
Váltott Rőbert, aki most ‘nagy- 
ügyességgel mászott -fel a fiatal 
törzs hágcsóin és nemsokára a vá
rakozó cimborákhoz ért; — Kitűnő 
ötlet! Bahrens ezenkívül még utat 
is ásatott a folyóig, áhólprédán- 
kat a legnagyobb kényelemmel te
lietjük le.

— — ‘De, nini Aszovaum! — szólott 
Gurtis, amidőn az indián nagy 
ügyességgel már hozzá is fogott 
terve ’KMtéléhez — fha Bahrens 
~házáíg eljutottál, -ott, áhól tavaj 
-nyáron a mézfát arágtuk ki, he
venyészett jármüvedet kösd M egy 
-Ks időre és (először medve tiglkül 
-msnj a ibáriaa. Bahrews mindig (az
zal dicsekszik, hogy anoyka hem- 
eseg az ő környékén ;a vad, hogy 
alig győzi töket JiepjuskáznL Már- 
osak néznünk szét, &qgr milyeti 
éhshmsaerek irannak nála nektá
ron- Jól vjgyáaz, Bw)gy lészne «e 
Megye :az önig kövér ífláJunányun- 
■kat '

Ja in  dián anpsdkytogva in te tt (fe

jövei, de 4ggr szót sem szólt és 

m áris azon íánadoaott, Ibqgy ia Jtét 

cölöpöt a  wi»be iengei^esse, hogy 

r&wkpjry'guízsal odakMözbesse a 
•medvét.

AHg Iđ t  bele qgp uiegyed iára sés 

m indennel ‘étkJéscült; negyvenét a  

medve lá tá s a  fektette és anBgha- 

d n lt terhével a  fo lyón iefe líL

—  A z ilyen ind ián  iépen nem íe- 

leáleges butpr “a* <fxx£0bep ;s®ó-

lott Harper, amidőn .a cézbőrü a 
folyó egy ikanyarulatánál .eltűnt a 
szemük elől — igen praktikus gon
dolatai vannak a fickónak és amit 
egyszer az ilyen rezes arcú legény 
a fejébe -vett, azt, ha törik-szakad 
véghez is viszi. — Halló, itt jön 
Hartfort, a szatócs. Vigyen el az 
ördög engem, ha egészen meg nem 
feledkeztem róla.

— Ugyan mondják csak meg 
urak, miféle -veszett dolgokat csi
nálnak itt? — kérdezte a bokro
kon átfurakodva Hartfort — Hát 
hova lett a medve?

— A medve? Most usztatjaAszo- 
vaum a folyón lefelé egészen Bah- 
reös házáig — felet Róbert — 
JMí pedig visszafordulunk a nádas 
felé, .amíg jelérjük azt a keskeny 
ösvényt, amely az öreg házáig ve- 
;et Ezen az .utón ériünk oda leg
gyorsabban, mert az öreg háza oly 
mélyen fekszik bent az erdőben, 
hogy csak véletlenül tudunk ráta
lálni, -vagy pedig reggel, ha a ka- 
Jtasok kukorékolnak.
. — Igen, de mit ér nekem az ily 
■medyevadászat, ha^még medvét se 
láttam? — panaszkodott -Hartfort

— Majd meglátja még — (biztatta 
Harper, — sőt még meg is kós
tolja., Hanem most. előre. A nap 
egy .óra múlva lemegy és szeret
nék ebből a sűrűből kiszabadulni, 
mielőtt még hesötétedik. Halló, jcu- 
tyák, fel, fel, ma este úri vacsora 
vár rátok. Jól -van jól, Wasch, ngy, 
qgy Poppi, menjetek jó példával 
•edőre.

A nagy munkában kimerült és 
most hoverésző ebek Harper hang
jára Jelqgrálva, követték a vadá
szokat

Elunté a foljó mentében levő 
tisztásnak tartottak és csak akkor 

-álltak meg a tdombok alján, ami- 
dön a szatócs, hirtelen ezekkel a 
szavakkal ragadta meg Róbertok 
a karját:

—■ Pszt, nem Mtja -ott, azt lar?
— Skérdezte izgatott hangon.
— M̂it? hol? — szólt Róbert
— <Qtt a hokorhan, azt a rőt mi

csodát
. — üé, ez csakugyan szarvas, 
lőjjön, 'mielőtt .a kutyák megsza
golnák, mert akkor már késő lesz.

A szatócs gyorsan leieméi te a 
fegyveréi, a lövés eldördült, a ne
mes vad bMčlen felszökött, majd 
futásnak-eredi és nagy erőltetéssel 
iónt jd a mögötte lévő rengeteg 
sünjében.

- IKapott, *ez (biztosan 'kapott — 
i ĵcmgott a kalmár, aki gyorsan 
odaszdadt, -ahol •etSbb a szarvas 
SÜL —- Látjátok? Ez a vér -és a 
kutya, a Poppi már érzi iSj tű, 
hogy ‘szimatolja a -vért

A kutyák azotíban Igen különö
sen viselkedtek. Eddy és még 'né
hány a tálkából -utána vétette ma
gát agpan a jmmiejkftU dsnnwaak,

- fitetoh -azonümn isdafleknűl -aagy 
-figpelejnmd szagtásBiflt a  *atüt- 
ktav  anélkül,. ihqgy ináhaHggtwtt 
M ta  a SSUm* fenti ügrtWra, 
sőt Poppjr a iftrkfiranütt, tü  a fe

jét magasra emelve, olyan jelkese-- 
redetten -vodoitoU, hogy még a kő
szikla is megsajnálta volna magy. 
£ájdalmáéiit

— Mi leite .ezeket a bestiákat?.
— szólt Róbert nagy csodálkozás4 
sál közdehb lépve. — Talán bi
zony azért siránkoznak, hogy ön 
olyan pocsékul elhibázta ezt a

1 szarvast?
— Elhibáztam? — förmedt rá 

méltatlankodva a szatócs. — Ide 
-nézzen. Ezt nevezi ön üres lövés
nek? És itt, hát ott, s ismét itt, ott 
Az ilyen sózást ön rossz célzásnak 
:tartja, mi?

— Csakugyan, itt elég rémyom 
van — csodálkozott Curtis, — de 
mégis furcsa, hogy a szarvas más
fele futott, mint amerre a kutyák 
követték.

— Tényleg — mondá Harper — 
erre, a két ciprusz között vágta
tott eL

— Na, pedig annyit mondhatok, 
hogy ez itt másféle vér. — jegyezte 
meg Curtis. — Ez nem vezet a 
folyó felé.

— Lehetetlen, talán csak nem 
járt -erre ma a medve?

— Isten ments. Egészen az el
lenkező irányban.

— Nem lehetne-e itt Talamiféle 
nyomra akadni?

— Ahán, itt látszik" a vérnyom 
mellett a vadász nyoma is, ni itt 
egy Jérfilábnyom — szólt Curtis
— és ime itt egy másik, csak vi
gyázzatok, hogy el ne tüntessétek.

— De mit jelentsen ez? — mor- 
jgott Róbert — Dacára, hogy á 
■föld elég lágy, mégsem birok tiszta 
nyomra akadni itt a -vér mellett

— Elhiszem, hogy nem látja — 
kacagott Harper. — Ezek itt már 
nem üldözték a vadat, ezek már 
elejtették és cipelték. Nem látja 
itt milyen mélyek a. nyomok? A 
folyóhoz vitték és nem csodálkoz
nék rajta qgy cseppet sem, ha köz
tük" lenne Bahrens is, aki majd 
estére jóféle vadpecsenyével fog 
kedveskedni

— Hé, gyertek csak embereit 
Hagyjátok ott a nyomot — mon
dotta Róbert — A nap már nem
sokára leáldozik ,és itt volna az 
ideje, .hogy «bből az átkozott sái*- 
ból már -egyszer .kiszabaduljunk. 
Ha .Babrens házáha-tátték a vadat 
és ha az .öreg ur igazán jelen wrtt 
a vadászaton, .̂ gy bizonyosan ta
lálkoznak velük ma este. IHidom, 
hogy lesf -mit hallgatni .csodálatos

.és példátlan vadászatéról Nosza, 

•elére dbátl

—  De nézze csak >ezt a leu tjtít, 

jn i .az prdőg lelte? — jSUitdtta meg 
cooat Haipec. — Porpy , nem «aé- 

gyrted nngad? H iszen m sgiébolyit 

»  Twnjdtásod-
poppy azonban ez «gyssaer agy. 

cseppet sem haíBgatott gazdájává, 
/hanem SdSről-dfiSne nnegszagolla a 
nyomokat és olyan cirál-
iqasaa beodett ^1 fiivöltecű, hagy, 
az eredménytelen oarvsfhafcE&bél 
vfaszakerült üM)bi kd^a Ja dtozzá-



Ha
bármit venni, vagy eladni akar, 

biztos sikerrel hirdethet a

SZARVASI KÖZLÖNY-ben,

amely nemcsak Szarvas, ha
nem Kondoros, Békésszentand- 
rás és Öcsöd legelterjedtebb 

lapja.

Hirdetéseket és előfizetéseket 
felvesz: Szerkesztőségünk (I. 
Vajda Péter-u. 145 ) továbbá a 
C sasz ív an- nyom da  (ár 
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány* 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedés.

Fotó-fényké
pészeti cikkek 

legolcsóbb 

beszerzési 
forrása. 

M  a  k  ó  

Gyula
fegyver- 

és lőszerkeres« 
kedőnél.

9 9 K e r é k p á r o k .

Férfi* női és gyerm ek kerékpárok,
■ legszebb és a legmodernebb kivitelben, úgyszintén azok 
alkatrészei és gumik minden méretben és minőségben besze

relhetők Griízner varrógépek állandó leg

olcsóbb beszerzési forrás«.

Kedvezményes részletfizetés.

Makó Gyula
fegyver- lőszer, rádiókereskedő és 

villamossági vállalata Szarvas

A sertés szép és egészséges 
fe|lődéee ét gyor* gyarapodása 
elsősorban a neki nyújtott táplá
léktól függ.

Iszapod „Krétapor" bősé
gesen tartalmazza azon ásványi ta- 
karmánypótíó só tápot, melyre a 
fejlődő sertésnek, hízónak szük
sége van.

Kapható minden fűszerkor*#- 
kedónéi.

laromfitJcnalc
iCBOptli

r '  Szarvas község á 11 attenyésztői-
r c I rl 1 V AaS nel< Szövetkezete felhívja mind-

* azokat akik a jutalékos állami
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 23«án d. u. 6 órakor a fenti 
Szövetkezet helyiségében (községházával szemben) meg

jelenni szíveskedjenek.

Mindenféle zsákot, víz
mentes ponyvát, 

vászon« zsineg árut
legolcsóbb gyári áron

BUNZLIZIDOR

37
zsák és posyvaüzletében (Berkovits házban) 

szerezheti be.

Fordson
traktort

azonnal szállít az

Automobil és Traktor Kereskedelmi Rt.

Budapeit, VIII. Rákóczi ut 19. Telefon: J. 460—38, J. 428—40

Vásárlásnál ilyen dobozt kéfjen !

Kapható és megrendelhető: Síefánt György 
kereskedőnél Szarvason, 

t

G á r d á k  f l c f y e l i K i é í i & e !

Gép nélkül ma már lehetetlen gazdálkodni! Vegyen minél tökéletesebb gazdasági gépet és szerszámot 1 

Bármily elsőrendű gyártm ányú modern gazdasági gépet szállítok!!!
Minden érdeklődésre a legkészségesebben szolgálok felvilágosítással, útbaigazítással, tanáccsal, árajánlattal és költségvetéssel

Vegye igénybe bármily beszerzésnél cégem szolgálatait!
Ford gyártmányú személy és teherautók. Foidsou, Wallisch ét 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 Nyiibogdányi Petroleumgyár R.-T. ierakata- Benzin, petróleum, gáxolaj és kenőolajok.
Speciális autó és motor kenőanyagok, kocsikenőcs.

Adómentes ásváinyolaj raktár.
Tüzelő, műszaki és építkezési anyagok nagyktretksdésc. Bük Adolf

Szarvú. Piac tét. -



Magyar—Hollandi Bi2t. R.-T.

főügynököt
keres Szarvas város és vidé
kire. Legversenyképesebb ékt- 
tarifáivai és Összes biztosítási 
ágazatokban rendkívül előnyös 
feltételeivel nagy jövedelme
zőség érhető el. Megkeresé
seket Szeged, Postafiók 43. 
alá kérünk.
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Mindennemű
tüzelőanyagot, tUzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjutányosabban 
Hontliy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky Al- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer, 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

15 sz.

R e n d k í v ü l  

k é v é s é i  h a s z n á l t

ESSEX
SUPER

S I X

túra autó
e l  A d <6. Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

1ERCO |

d n e l e g A n a a n  0  11 O z  k  ö  d  I k .

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen a védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható

id f*4‘f» c i4 '£ c  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
U 1  IC o l lC o *  közönséget hogy l a v a s z l  n y á r i
S z ö v e i r a k l á r a m  megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

Z?,T" hői® 4 havi részlet« 
re ajT olcsó árijánál;
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- ^  p e n g ő t & l  följebb ké-
zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

szülnek. Kérem nagyérdemű 
Tisztelettel

B a l á z s  J á n o s  úri szabó. 
(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné hálában).

Ugyanott egy Qgyes fiú tanulónak felvétetik.

fv̂ ői, férfi és gyermek

clp olt
melyek elsőrendű anyagból 

J u t á n y o s  á r b a n

a Icgizlésesebb formában 
készülnek, azokat csak

Szűcsnél
szerezze be.

ESSEX
Super Six Sedan 

legmodernebb 
6 henge es 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 SZ

4 es H- P. favágó motor eladó.
IV. kér. 248 szám, alatt._____ 30

Bclopotoczky István tete ház 
örökáron eladó. Jelentkezni Vll. 
kül. kér. 584/2. 30

Gádoroson örökáron és kedve
ző fizetési feltételek mellet és ár- 
téii kút közelében eladó hiz 
ugyanot két üzlethelyiség és lakás 
kiadó. Érdeklődni lehet Gádoro
son 345 szám alatt. 30

VI. kér. 298 sz. Kohut Pál tu
lajdonát képező ház eladó. Nyul- 
zugban 650 B~öl gyümölcsös 
elnd'V Érdeklődni ugyanott. 30

II. kér. Kossuth Lajos-utca §5 
számú ház eladó, Érdeklődni 
ugyanott 30

II. kér. 90 számú ház eladó. 
Érdeklődni Demcsák Mihály üz
letében. 30

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

Házhoz várni megyek fehér
neműt és géphimzést tanítok. Ér
deklődni lehet Kereszt-utca 62 
sz, Rofricséknál.

E l a d ó  2 ágy, 2 szekrény, 
1 asztal és 4 szék jutányos áron. 
Érdeklődni lehet II. k. 372 szám

Kiiszénási állomás mellett 3 kis 
hold szántóföld eladó. Érdeklődni 
lehet Medvegy András Vll. kül-ker. 
38!/i Szakács-soron, vagy pedig 
Kondoroson Unatyinszki Mihály- 
nál. 31

Polgárista tanulólányokat tel
jes ellátással felvesz özv. Holmik 
Jánosné 11. kér. 300 szám. Útbai
gazítást ad a kiadóhivatal. 31

KovAcsstegéd tanyára felvétetik. 
Érdeklődni lehet, II. k. 389 sz. 
Farkas Mihálynál. 30

111. 77 síám alatt, Misik János 
kerékgyártónál két pados szoba, 
konyha, speiz és fáskamra azon
nali bekOIIOzésre kindó. 29

Kereskedelmit végzett gép és 
gyorsírásban jártas állást keres.
_________________________30

Konyha-buior, vaságy, 1 rtih.i- 
siekrény eladó. IV. Jókai Mćr- 
ucca 141 sz. alatt. 30

Eladó 2 éves gyorsteherautó 
25 lóerőt:, s/fenidlyek szállítására 
is alkalmas. Cim : Kovács Benjá
min Orosháza, Temető-ucca 1. (30

Piactéren II. kér. 49 sz: alatt 
egy üzlethelyiség kiadó. Érdek
lődni lehet Glózik vendéglősnél. 
__________________________ 30

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

111. kér. 280 számú kát ház 4 
Üzlethelyiséggel és két üzlethe
lyiség összes berendezéssel más
vállalat mi?t eladó. Esetleg fele 
része is. Érdeklődni ugyanott a 
vendéglőben. 29

E l a d ó  egy komplett, alig 
használt háló-szoba berendezés, 
11. k. 372. Érdeklődni lehet a 
kiadóban.

Závoda András II. k. 525 sz. 
háza és a Gerlei malom alat 4 
hold föld eladó.

Elköltözés miatt eladó hét erős 
csatád méh mézelésre előkészítve 
és három üres kaptár kiépite t és 
maiéppel felszerelve a hozzá 
való teljes felszereléssel, a kaptá
ra k Boczonádi 42 es fekvő típus« 
uak. Ugyanott egy két hónapos 
magyar vizsla kutya kölyök, kan, 
pedigrés szülőktől. Kiss András 
állomás főnök, Kisszénás p. u|

Egy Hoffer 20-as 2 éves szán
tó motor egy kettes 4-es eke, 
nyers olaj hajtással, Szarvas, II. 
k. 253 szám alatt eladó.

Maczóban 375 j|-öl gyümöl
csös eladó. Érdeklődni lehet III. 
k. 404. 29

Goldberger Ignác házában 
egy nagy üzlet helyiség kiadó. (31

Két udvari lakás kiadó íü 
kér. 162 szám alatt.

Egy jókarban levő nagyasztalu 
karikahajós Singer-gép eladó. 111. 
kér. 83. 30

Két szobás uccai vagy udvari 
lakás augusztus 1 re kiadó III. 
kér. 83. 30

II. kér. 38 *s. ház kedvező 
fizetési feltétel mellett eladó. 31

Mezőtúri határban Csergettyő 
13 k. hold fold eladó, érdeklődni 
Piacsek Pálnál Mezőtúr, Szabad
ság-tér 25. 28

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



Sopront 

Szőnyeg 

ésTexlil- 

müvek r.í.

ezelőtt Haász 

? Fölöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min
dén nagyság bán ,ö?siek()iő,.. 
falvédő, ágyelőés futósző
nyegek, takaróké paplanok,' 
ágy- és asztalterítők, bú
torszövetek kaphatók

Teljesen jókarban lévő vasúti deszkalá

dák igen olcsón kaphatók a Dohánynagyárudában

H. és Fia
cégnél.

29

— Ház eladón.
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 raktárón tartok.

A ri. Ć. közönség szives pártfogását kéri

Komár Pálné, Blaskó Karolta 
^  . ... .. . temetkezési intézete.

(Kreizler öyörgy asztalos házában-

A tisztelt cséplőgép tulajdonosok
figyelmét felhívjuk, hogy a legfőbb

gépszijakal
vízmentes ponyvákat

valamint g a b o n á s  z s á k o k a t

minden méretben a

legolcsóbb gyári áron
kaphatja Szarvason 
35

Slmktf Gyula

bőrkereskedésében.

Fűszer-
llzlet más

- vállalkozás 
miatt eladó. 

Cini a kiadóba

37

Az anyagi gondok 

nehéz napjaiban.
amikor úgy szólván senkinek 
V  keresete nem födi á 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 szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a -

„Palladís" könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.

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

Ántó és Traktor 

______ javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

M e z ő g a z d a s á g i  

gépjavítás.
rr ■ m w r .w  m t.-

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. Vető— 
gj&p csere. Saját szisztémájú bevált kuko- 

ríca szórók bármely ekére szerelhető !■

Ú jd o n s ág  1 25 Raktáron

Autogén 
héggesztés!

Vas—aczél-réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Accumulátor99
99

Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 
—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-fćle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fütő és 
Anódaccumulálor teleptket, ninden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világító accuinu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen j«vitását a lefolesóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorsibban elvállalom.

Makó Gyula
rádió kero*k edő, Szarvas.

Ne mulasszad sen-
mttui

kJ mérlegeit szakszerűen kiiaviit',tni
■ mielőtt a hatósági mértckhitelesi- 

tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles

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

HAMZA LÁSZLÓ
LAKATOS feS MÉ«LEGPONTO*ITO

I. Csáky Albin-uíca 7«. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be, 29

I biié i

CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendll kéglwmwka! Elegáns! Tartós! O lc s ó !

ifî Aria^ Deut&ch Ármin divatáruhA*Aban 
C s a k  a ialpM lAtt&aié védfsg«yslvalodl



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanelit, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Ase a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é i ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor K L E IN  
M Ó R  d l v a t á r u h é z ó b & n  Bcliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodtunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

bb!í i» m

503 „F1AT“ bérautó
m e g r e n d e lh e t ő

Nobik Ernő « «

II. 87. Telefon 75 és79.

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYE”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

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

Tisztelettel

33  sz. Belopotocky Mihály

«  Kerékpárok, <.

2 Varrógépek és Rádiók. f
1) h> 
D V illa n y s ze re lé s  c  s e n g ő  b e re n d e zé s . £,

^  Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya- 6  
. gok a legolcsóbb árbán. Villany, kerékpár és varrógép ja- g 

m vitás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumuiáfor állomás, jj, 
ö Mindenféle rádiék, kristályos, lámpás készülékek fölsze- g, 

relését eszközöljük — Tegyen próba rendelést és szerelést.

ft Tisztelettel »

^  S z t r e h o v s z k y  M á r t o n  é s  T á r s a  ^
keresk. min. által. eng. rádió-árusító, villamszerelő *8 

4J és műszerészek, és szerelő üzem. G

^  Piac-tér ártézi kuttai szemben Buk-porta.

V adászfegyverek,

flóbert. browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
barnitásál. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban <sz- 
kíulüm. Űrts, küsz és lőporos patronok, bármilyen kali
berben, mindenféle revolvergoiyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

M a k ó  C i y u l a
fegyver és lőszerkereskedö II* kerület 104. szám. 5 2

Átköltöztem
órás és ékszerész

üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

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

(azelőtt Galambos-flzlet)

35 Halászná Sz. Szerén.

Bakos János-
nál Árpád-bazár 1 . szám. A legjobb, leg

olcsóbb kerékpárok, varrógépek és a l

katrészek felelősség mellett kaphatók és 

javittathatók.

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


