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FÜGGETLEN POLITIKAI ČS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési ár*k. 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 
félévre 4 Pengő. Vldtkre postán küldve egynegyed 

■évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznóczy Béla

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

I. kér. Vajda Péter-utca 145. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendő.

Luxus 
a kultúrában.
Bár nem egészen osztjuk a né

zetét Bagi uramnak — a hírne
ves hódmezővásárhelyi nábobnak
— aki annakidején azt fetelte a
városi magisztrátusnak, mikor a 
gimnázium építésére pénzt kértek 
tőle, hogy: .gimnáziumra nem
adok, mert a tudomány már igen 
aok embernek zavarta meg a fe
jét, ellenben amennyit kérnek 
tőlem az urak, azt odaadom egy 
nagy ártézl kút építésére, mert a 
tiszta viz még senkinek sem za- 
Ivarta meg az eszét"; de azéit 
gondolkodóba kell esnünk ne- 
fcQnk, szarvasiaknak, Bagi uram 
fegyszferfl észjárásán, ha rágondo
lunk a mi kedves községünk mil
liárdos tanintézeti építkezéseire, a 
vízszolgáltatás és egyéb közegész- 
sigügyi intézmények teljes hát - 
tirbe szorítására.
'  A gazdasági tanintézetről nem 
is beszélünk; azzal ma már nem
csak minden szakember, hanem 
a laikusok is teljesen tisztában 
vannak, hogy azt a 7—8 milli- 
árdot, amibe belekerült ennek a 
tanintézetnek le- és felépítése, 
mintagazdaságának felszerelése, 
szinte fényűzőnek mondható be
rendezése — százszorta nagyobb 
és fontosabb közérdekű szükség
leteket lehetett volna kielégíteni,
— mert azon a problematikus 
értékű eredményen kívül, hogy 
évente egypár kisgazda-ifjul Ön
kéntességi joggal ruháznak fel, 
mezőgazdasági és többtermelési 
szempontból bizony édes-keveset 
használ ez a temérdek ^pénzbe 
kerülő luxus-intézjet — amelynél« 
’460 holdas mintagazdaságába, 
(melynek jövedelméből szépen el 
lehetne tartani Szarvas összes 
szegényeit, rokkantjait és hadi
árváit), csak kirándulásképen jut
hatnak el a pár kilométerre fekvő 
intézetből a növendékek.

A piactéren egymásután épül
nek a különböző felekezetek 
centralizált és szintén rengeteg 
pénzbe kerülő egymással ver
sengő és egymást túlszárnyaló 
minél nagyobb és minél emelete
sebb elemi iskolái. A község és 
az állam 60.000 pengőért most

Vettek meg egy telket a piactéren 
szintén iskola céljaira, szándéko
san irtuk, hogy „telket*, mert ide 
is egy nagy, hatalmas központi 
iskolát akarnak létesíteni.

Ujjongó örömmel kellene üd
vözölnünk kulturfölényünk eme 
várainak felépítését, ha nem lát
nánk, hogy ezek miatt a Iuxuri- 
ózus egyoldalú tanügyi kiadások 
mellett teljésén elmaradna ka leg
égetőbb és legsürgősebb köz
egészségügyi berendezések, a 
halaszhatatlan közbiztonsági fel
szerelések előteremtése. Önkíny- 
telenül is vissza kell térnünk Bagi 
uramnak a tiszta vízről való mon
dására, mert annak a tenger 
pénznek — amibe ezek a külön
féle tanintézetek kerüllek — csu
pán egy csekély hányadával meg 
lehetett volna teremteni Szarvas 
vízvezetéki berendezésit (vízto

ronnyal és csővezetékkel együtt) 
kiszámíthatatlan előnyére köz
egészségügyünknek, köztisztasá
gunknak, tűzbiztonságunknak, sőt 
nem utolsó sorban még közer- 
kölcseinknek is, ha tekintetbe 
vesszük a gyéren folydogáló ár- 
tézi kutaink alkonyatutáni ismer
kedési estélyeit.

Tudjuk nagyon jól, hogy pusz
tában kiáltó szó a ml szavunk, 
sok eredménye eddig sem volt 
hunak, hogy az illetékesek elé 
tártuk a közvélemény nevében 
közérdekű kívánságainkat, de re
püljük, legalább gondolkozóba 
esnek az arra hivatottak és az 
egyoldalú luxus-beruházások he
lyett sor kerül már egyszer a 
közegészségügyi berendezésekre, 
szegényházi tüdőgondozó. és 
egyébre is.

Elítélték a csabacsiidi autó-támadókat.

(A Közlöny eredeti tudósitása)- 

Megirtuk annakidején rész
letesen azt a vakmerő tá
madást, amelyet több neki
vadult szarvasi legény Bob- 
vos György és társai követ
tek el Griecsnyik békéscsa
bai autófuvarozó ellen s 
amely alkalommal Griecs- 
nyik és soffőrje a botüíé- 
sektől és bicskaszurásoktól 
súlyosan megsebesült. A tá
madókat a csendőrség ki

nyomozta és ügyükben most 
Ítélkezett a szarvasi kir. já
rásbíróság, amely Bobvos 
Györgyöt 2  havi, ifj. Nyem- 
csok Györgyöt 2 havi és Ju
hos Jánost 3 havi fogházra 
és juhost még külön 500 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. 
Az elitéltek az Ítélet jogerő
re emelkedése után a szarva
si kir. járásbíróság foghá
zában fogják büntetésüket 
kitölteni.

Újból kigyulladt a Katzék autója.
(A Köilöny eredeti tudósítása).

Két héttel ezelőtt megem
lékeztünk arról a könnyen 
végzetessé válható autóbal
esetről, amely Öcsöd köz
ség határában érte vásárról 
hazafelé jövet Katz Sámuel 
szarvasi kereskedő teherau
tóját az autón lévő szalmá
nak a kipuffogó cső láng
jától történt meggyulladása 
folytán. Katz Béla, a keres
kedő fia súlyos csonttörés
sel menekült meg ekkor, de 
ugylátszik ez a baleset sem 
indította arra Katzékat, hogy

as autót szakszerűen kija
vítsák', vagy pedig máskép 
elejét vegyék az ilyen bal
eseteknek, mert most hétfőn 
délután szakasztott olyan mó
don, mint a múltkor Öcsöd 
határában, most ugyancsak 
vásárról jövet Szarvas kö
zelében az endrődi utón levő 
Fazekas-malomnál gyullad ki 
az ominózus autó.

Csupán a véletlen szeren
csének köszönhető, hogy a 
nem túlságos nagy sebes
séggel haladó autóról még 
idejében le tudtak ugrálni

az égő szalmán ülő vásáro
sok és ugyancsak ennek a 
szerencsés véletlennek tu
lajdonítható, hogy az autón 
lévő benzin is fel nem rőb- 
bant, mert épen elegendő 
mennyiség volt az autón ah
hoz, hogy a levegőbe röpít
se ezt a peches alkalmatos
ságot. — Mindenesetre jó 
lenne az illetékes hatóság
nak megvizsgáltatni Katzék 
köz- és önveszélyes teher
autóját, mert legközelebb, 
ha vásárról jönnek, félő, hogy 
nagyobb kárttesz úgy saját 
magukban, mint más utasa
ikban.

Kondoroson 

Geissték kisvasutat 

építenek.
Öt község nem volt erre képes

(A Közlöny eredeti tudósítása)

Már öt éve vajúdik a 
kunszentmárton—békéscsabai 
kisvasút ügye, mely Kun
szentmártoni Öcsöd, Békés
szentandrás, Szarvas, Csa- 
bacsüd és Kondoroson' át 
kötné össze Békéscsabával 
kiszámíthatatlan előnyére en
nek a sárbarekedt — né
mely részében teljesen va
sút nélküli — környék köz- 
gazdasági életének.

Sármezey hndre kormány
főtanácsos már évekkel ez
előtt meg is egyezett az il
lető községek hozzájárulásá
ra vonatkozólag a kiküldött 
megbízottakkal, megtör.'ént- 
tek a különböző ki és bejá
rások, egyes vérmesebb öcsö- 
diek képzelőtehetsége már
1927. közepére remélte a 
kisvasút megindítását, azon
ban nem tudni hol és mi
ként teljesen megfeneklett 
az ügy, úgyhogy a jelzet 
községek a mai napig is hi
ába várják a kacér kis gőz
paripa megindulását.

Amit Békéscsabától kezdve 
Kunszentmárlonig az összes 
községek és városok nem 
bírtak megcsinálni, azt egy



magánember rövidesen nyél
beütötte a saját birtokán. 
Geisst Gáspár ugyanis ér
tesülésünk szerint gáspár- 
telki uradalmától Kondoros 
vasúti állomásig keskeny 
nyomtávú ló vagy mo
torerőre berendezett gazda
sági vasút létesítésére és 
Uzembentartására kapott en
gedélyt, ax előirt közigazga
tási bejárás 29-éa meg is tör
ténik és pár hét múlva való
színűleg üzembe is helyezik 
a kondoros-gáspár-telki kis
vasutak

Miért poshadt a 

Holt-Körös vize ?

(A Közlöny eredeti tudósítása.)
Közegészségügyi s zem

pontból rendkívüli fontos ér
deket érint nyári időben a mi 
Holt Körösünk vizének tisz
tasága. A rendellenes tik
kasztó forróság szokatlanul 
sok embert vitt a Holt-Körös 
vizébe. Rég nem mutatott 
olyan mozgalmas képet a mi 
Körösünk környéke, mint az 
idei nyáron. És épen most, 
amikor az üdülni vágyók 
százai keresik fel a hüs ha* 
bokát, a Holt-Körös vize ál
lott, helyenként undorítóan 
poshadt s mindenre alkal
mas, csak arra nem, hogy 
benne megfürödjenek. Ren
des körülmények között az 
Élő-Körösből annyi vizet en
gednek a Holt-Körösbe, hogy 
3.20. m. magasságot ér el. 
Az idén májusban azonban 
csupán 2 70. m. magassá
gig töltötték friss vizzel, at
tól tartván, hogy esetleges 
nagy esőzések módfelett fel- 
duzzasztják a viz szintjét. A 
kevés viz aztán megromlott 
s az egészségre valósággal 
közveszélyes Mindenesetre 
közegészségügyi érdek lenne, 
ha azöJátiti^fftasttő társulat 
igazgatója intézkednék, hogy 
ami-bftsMdJi yftü Holt-Kö- 
rösüglj Y^j^jylelfrissitsék s 
a szflb ĵyszerű 3.20 m.-es 
szinfefiflg|jéí.
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P é t^ l^  Jenő, m in ta  

dunántuli kastélyok
fi yil'jmvi _
-nosíj

A hiirtledfcv bfetíírőkirály bün-

(AJkÖzÍHny ‘ere cféfí'tudósítása).
-ifjLíi íiqsn

azokróla . flaraWáii7  
rősfggél1' ü^af(iuoHB6-.
elkövetni, bltöíSikVŐIÍ^áme-
lyefö V&áW áá gtöf 
uraMfont^gyík'^tt-^lka^i

mazottjának rossz útra tért 
és elzüllött fia, Péterfy Jenő 
követett el. Már a Krebs- 
féle szarvasi és pár héttel 
későbbi mezőberényi bűn- 
cselekményei után rámutat
tunk arra, hogy milyen nagy
stílű és veszedelmes bűnö
ző működéséről van itt sió. 
A következmények nekünk 
adtak igazat. Most, hogy 
nemrégiben Bárány József 
Budapesten elfogta és ren
dőrkézre juttatta. Péterfyt a 
budapesti főkapitányság bűn
ügyi osztályán a vallatás so
rán megdöbbentő arányok
ban bontakozik ki azoknak a 
sorozatos bűncselekmények
nek a képe, melyeket arány
lag rövid idő alatt ez a ve
szedelmes fiatal betörőkiráy 
különösen a Dunántúlon el
követett, ahol egymásután 
fosztotta ki a főúri és gaz
dag földbirtokosi családok 
kastélyait. Herceg Festetich 
Tasziló keszthelyi kastélyá- 
lyának kifosztása után Dré 
her Jenő martonvásári dús
gazdag földbirtokos pazar 
fényűzéssel berendezett kas
télyát tisztelte meg látoga
tásával.

!<endes trükkjével, mint 
egyik gazdatiszt régi isme
rőse furakodott be a kas
télyba, ahol azután éjszaka 
feltörte és kifosztotta Dré- 
her Jenő szekrényeit. Azon
ban a betörőnek sorozatos 
pechje volt, mert a 30 kulcs 
között, amellyel végigpró- 
bálla a Wertheim-szekrény 
zárát, nem találta meg az 
ugyancsak ottlévő igazi kul
csot, sőt kutatás közben a 
földre dobott egy egyszerű 
levélboritékot, amelyben 50 
darab százpengős volt, majd 
amikor Dréherné szekrényét 
törte fel, ugyancsak figyel
men kivül hagyta a Dréherné 
rettküljében lévő egy na
gyobb bevásárlásra szánt 
2 0 . 0 0 0  pengő készpénzét és 
több brilliáns ékszert, úgy
hogy végeredményben a dús
gazdag földbirtokos házából 
mindössze 5 rend ruhát és 
kisebb értékű apróságokat 
emelt el a különben nagy 
rutinnal, de ebben az eset
ben balszerencsével operáló 
betörőkirály.
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HÍREK.
— A vitézek országos törzs

kapitánya a szarvasi járásban.
Vitéz Siménfalvy Tihamér 
tábornok, a vitézek országos 
törzskapitánya f. hó 25-én 
este 9 órakor Szarvasra ér
kezett, hogy szemlét társon 
a szarv:- si járás telkes vité» 

i zeinél. A törzskapitányt szem-

leutján elkísérte segédtisztje 
vitéz Pisky Zoltán százados 
(a 1 0 1 -eseknek a világhá
ború alatti egyik hős szá
zadparancsnoka). A törzska
pitány ás segédtiszje több 
helybeli előkelőséggel együtt 
szerdán este vacsorára vitéz 
Tepliczky János járási vitézi 
hadnagy vendége volt. Más
nap, csütörtökön az öcsödi 
és józsefszállási vitézeket 
látogatták meg, mig pénte
ken Kondoroson folytatják 
szemleutjukat.

— Kinevezés. A kormányzó a 
kultuszminiszter előterjesztésér« 
dr. Dtnhoff Antal min. osztály
tanácsosi címmel és jalleggel fel
ruházott miniszteri titkárt minisz
teri osztálytanácsossá neveit* ki. 
Dr. Denhoffot szarvasi diákéveiből 
és a 101-eseknél ti töl tölt katona
korából iskolatársai és barátai 
közül Szarvason is igen sokan 
ismerik, Pékár Gyula 1922-iki 
képviselőjelöltsége idején annak 
személyi titkára volt, mig most 
ugyanezt a nehéz 6s felelősség
teljes tisztet töltötte be gróf Kle- 
bersberg Kunó miniszter mellett.

Nyugalombavonulás. A
„Körös—Tisza—Maros"*i ármen- 
tesitő társulatnak megalkotása óta 
43 éven át volt derék és buzgó 
tisztviselője Dolesch József, aki 
most, augusztus hó 1-én vonul a 
jólmegérdemelt nyugalomba. A 
társulatnál eltöltött működése 
alatt tevékeny résztvett az ez 
alatt az idő alatt előfoidult 1881, 
1888 és 1895-iki nagyobb árviz- 
veszedelmek leküzdésében. A 
társadatmi életnek kedvelt és ro
konszenves alakja és egyik leg
buzgóbb tagja az „Úri Vadász- 
társaságinak.

■ — Hivatalvizsgálat a köz
ségházakon. Dr. Szabó Elemér 
Békésvármegye árvaszéki elnöke 
és Horthy Béla a vármegyei 
számvevőség elnöke f. hó 24 és 
25-én Szarvason a községházán 
hivatalvizsgálatot tartottak, mely 
alkalommal mindent a legnagyobb 
rendben találtak. 26-án Békés- 
szentandráson, 27-én Öcsödön 
tartanak vizsgálatot, mig 23-án a 
számvevőség főnöke a járási fő
szolgabírói hivatalt vizsgálja felül.

— Felülvizsgálják a hadi- 
gondozottak ellátását. Gyulai 
jelentés szerint Békésvármegye 
területén Galamb Vilmos min. 
számv. tanácsos felül fogja vizs
gálni az összes kézségekben a 
hadigondozottak ellátásara vonat
kozó összes ügyeket, hogy az 
esetleges hiányokról jelentést te
hessen.

— Galamblövő verseny 
Szarvason. A szarvasi Úri Va
dásztársaság f. évi augusztus hó 
4 és 5-án az Erzsébet-ligct mel
letti sportpályán élő galamb-lö
vészetet rendez, amelyre már ed

dig is rendkívül értékes tisztelet- 
dijakat adományoztak. A verseny 
értékét nagyban emelP;az a kö
rülmény, hogy az ország legjobb 
galamblövői neveztek be a ver
senyre.

— Hadirokkantak felClvlzs- 
gálata. Az érdekeltek érthető tü
relmetlenséggel várják a felül- 
viisgálatot, amely átmenetileg 
őszre halasztódott el. Most a nép
jóléti miniszter értesítette az ille
tékes hatóságokat, hogy a felül
vizsgálatra vonatkozó előkészüle
teket axonnal tegyék folyamatba, 
mivel nemsokára megjelenik a 
felülvizsgálatra vonatkozó minisz
teri rendelet.

— Levente-oktatóink üd
vözlete szerkesztőségünknek 
most érkezett meg a Kiste- 
renye melletti továbbképző 
tanfolyamról, illetve a kör
nyéken levő egyik szénbá
nyából ahol derék levente
oktatóink vitéz dr. Zerinváry 
Szilárd vezetése alatt az u. 
n. Chorin-telepre tanulmá
nyi kirándulást tettek. Az 
üdvözletét aláírták, a pa
rancsnokon, Holló alezrede
sen kivül vitéz dr. Zerinváry, 
Rohony Pál és Gábor, vitéz 
Madarász György, Majerik 
Jenő, Trnovszky Márton, 
Liszka Gyula és még töb
ben, akik valamennyien ez
úton Is üdvözlik szarvasi ro
konaikat és ismerőseiket is.

— Tetanus-mérkezés. Hras- 
kó János csabai úti kovács
mester 17 éves segédje va
lamilyen módon vérmérge
zés, illetve tetanus-mérgezést 
kapott úgyhogy dr. Takács 
Gusztáv községi tiszti orvos 
tetanus-oltást alkalmazott, 
amely után a még mindig 
igen súlyos állapotban lévő 
Pataki Mihályt a mentő
autón beszállították a gyulai 
közkórházba.

— Vésztőn az idei nyári 
országos vásárt aug. 1 -én 
tartják meg.

— Szarvas környékén bö 
az árpatermés. Az árpa nem 
annyira a sör révén érdekel ben
nünket, mint inkább a sertés és 
baromfi takarmányozása szem
pontjából. Örvendetes dolog, hogy 
évek óta nem tapasztalt jó ter
més volt az idén az árpából a 
szarvasi határban.

— Ahogyan a szarvasi ipar 
virágzik. Hogy a mi derék ipa
rosaink helyzete mennyire két
ségbeejtővé vált s hogy a teljes 
csőd szélén állanak, arra mê -y 
döbbentő eset, hogy egy ér̂ c-j 
mes. öreg iparos a lehet§()gft; 
kereseti viszonyok miatt kéuytejgg- 
volt vályogvető napszámgsn&Vj, 
állani be s a rekkenS hős^qg, 
végkimerülésig robotolva jnMerz  ̂
meg a száraz mindennapi .Igényeid-



— Titkos alagút a szántó- 
földön. Janurik Jánot csabacsűdl 
gazdálkodó tudomáiára hozta 
Krecsmárik Endre tanárnak, hogy 
szomszédságában, Gyuris János 
gazda tanyáján a 6zántéföldön 
valami cementszerü anyaggal 
Déleit földalatti ut nyitása van, 
melyen behatolni senki sem mer. 
Bár KrecsmáriK Endre véleménye 
szerint ezen esetben legfeljebb 
egy egykori életes vagy gabona
verem nyilasáról lehet szó, mind
amellett elhatározta, hogy meg 
fog jelenni a helyszínen s meg
vizsgálja az állítólagos titokzatos 
földalatti utat.

— Uj pénztárkezelő az ár- 
mentesitő társulatnál. A „Kö- 
rös-Tisza-Maros“-i ármentesitő 
társulat elnöke Cicatricis ütjos 
nyug. főispán Ujfaluczky Józsefet
— aki eddig mint állandó napi- 
dljas tel jesitef tjszolgálatot — pénz
tárkezelő szakaszirnokká nevezte, 
ki.

— Betöréses lopás. Weisz 
Árpád asztalos I. 484 szám alat
ti lakásába f. hó 24-ére virradó 
éjjel eddig még ismeretlen tettes 
behatolt az ablakon át és onnan 
egy rend fér/iruhát, ; több fehér
neműt, valamint egy férfi ezüst 
és egy karkötő órát ellopott. A 
nyomozást a csendőrség megin

dította.

•' — Qyermekhulla a .szekrény 
tetején.' A Kunszeiitmárton mel
letti cukrosi szőlőkben lakott 
Fehér István feleségével Kengyel 
Máriával, akit f. évi február ha
vában vett nőül. A napokb.in 
csendőrjárör jelent meg Fehér 
Istvánék lakásán, mivel névtelen 
feljelentés érkezett be hozzájuk 
amely szerint Fehérné |egy gyer

meknek adott életet, akit nyom
ban a szülés után elpusztított. A 
férj maga volt legjobban megle
petve, midőn a borzalmas gya
núról értesült felesége pedig 
körömszakadtig tagadta a ször
nyű bűn elkövetését, azonban a 

csendőrök rövid kutatás után a 
szekrény tetején rongyokba bur
kolva egy csecsemő hullájára
bukkantak. Miután az orvosi 
viszgálat megállapította, hogy a 
csecsemő egészségesen élve 
született , és röviddel születése
után fojtotta meg, a lelketlen anya' 
ellen nyomban megindult az el
járás, a férj ellen azonban, miu
tán bebizonyosodott, hogy telje
sen ártatlan nem is indítottak el
járást.

— Díjmentes oktatást ad
vevőinek hímzésben, tömésben
és varrásban ujonan berendezett 
permanens tanfolyamain a Singer 
varrógép részv. társ. Figyeljen
minta-készítményeinkre kirakata
inkban Szarvas Kossuth-tér 47.

— Városközi tennisxmérkő-
zést játszott vasárnap a szarvasi 
Turul csapata a szentesi Tcnnisz

Club csapatával. "A győzelmet a 
Turul szerezte meg 6:4 arányban. 
Az ambiciózus fiatal gárda győz
tes csapatának tagjai a követke
zők: báró Benz Ninon, dr. Haviár  ̂
Lajos, Haviár István, Ruzsicska 
Lajos, Medvegy Béla, Bednár 
Tibor, Raskó Sándor, Frank L. 
és Donner Imre. A szentesiek f. 
hó 29-én, vasárnap jönnek át 
Szarvasra az Erzsébet-ligeti cuk
rászda melletti pályán megtar
tandó revanche-mérkőzésre. A 
Szarvas lenniszbajnokságáért le
folyt mérkőzések eredménye a 
következő: női egyes: 1. báró 
Benz Ninon, 2. Péczely Teréz, 
3. Freitágh Lya, 4. báró Benz 
Mariette. Férfi egyes: 1. Ru
zsicska Lajos, 2. Medvegy Béla,
3. Bednár Tibor, 4. Raskó Sán
dor. Kizárásos férfi egyes: 1.
Szöllősi Pál, 2. Haviár Sándor,
3. Székely Sándor, 4. Füschl 
Rezső.

— Á csabacsDdi ág. h. ev. 
in. egyház harmónlumának 
alapjára adakoztak. Galáth Já
nos 45, Rózsik Pál 50, Fekete 
István 5, Tótkomlóst Egyház 10, 
Kugyela Pál 6 Pengő. Konstanti
novics János 30, Konstantinovics 
István 25, Konstantinovics Mi
hály 25, Lustyik Pál 50, Klimaj 
Pál 30, ; Köpenyes Mihály 30, 
Kondacs Mátyás 30, Varga Mi
hály 5, Kovács György 33, Ko

vács Mátyás 10, Kovács Mi- 
tyisné 5, Zvara Pál 10, . Vál- 
kovtxki János 10, Zima András 
és Pál. 36, Janurik Mátyás 5, 
Garay Mihály 6, Fityig János 5. 
Kasnyik Pál 10, Kasnyik Pál 13, 
Kita András 44 kg. búza.

— Az Ojság uj száma be
mutat]«! a balatoni kulturnapot 
és megvilágítja a nyári politika 
eseményeit. A strandviccek ve
zetnek, a Bölcs Rabbit a meleg 
hidegen hagyja és Salamon Rá
cióval veszekszik. Mulatván)szá
mot ingyen kttld a kiadóhivatal, 
Budapest V., Ó-ucca 12.

— Megbízható csukott bér
autó Bakosnál.

— Mozi hirek. F. hó 29-én 
d. u. 6 és este fél 9 órakor 
mutatja be a Fiecska mozgó az 
idény egy igen kimagasló szép 
drámáját cime Páris áldozata. 
Főszereplő Verebes Ernő a ma
gyar világhírű filmsztár és a 
gyönyörű Andric Le Fajette.

— Erős, vérbő, kövér embe
reknek a számára a természetes 
„Ferenc József* keserüviz napon
kint való ivása a legkisebb eről
ködés nélkül könnyű és rendes 
bélmüködést biztosit. Számos 
szakorvosi jelentés bizonyítja, 
hogy a Ferenc József viz&kösz- 
vényben és csuzban szenvedők
nek, valamin cukorbetegeknek is 
nagyon jót tesz s ezért méltán 
megérdemli a legmelegebb aján
lást. Kapható gyógyszei tárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben.

tlzlelálhclyezés. Urak 
és hölgyek figyelmébe. 
Url- ét hOlgyfodrAsz« 
Üzletemet 1928. Junlua
6-tól az újonnan épüli 
róm. kath. Iskola épU> 
leiébe (Piactér)helyez
tem A t. Janurik Lajos 
url~ ét hUlgyfodrasz.

— Meghívó 1 Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
olthont nyújtja a legelőnyösebb 
feltételek mellett a keleti pálya
udvar érkezési oldalával szemben 
levő Orand Hotel Park nagy 
szálloda Budapest, VIII. Baross 
tér 10 sz., mért 2Ó'/o 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 I Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

Perczel-cukrászda 

telefonszáma: 1141:.

— Megnyílt az ártézi fürdő 
nyári uszodája! Fü r dő 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. Egy 
fürdés aa 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 e l y b e l i  gabonaárak:

Búza: 2500—25'20
Árpa: 2300—24 00
Zab: 23 00 - 24 00

. .Tengeri: 30:50—31 00
Az árak métermá^sánként 
pengőben értendők.

—  Találtak . a múlt héten a 
Vajda Péter-utcán 3 drb., fehér 
T. A. monogrammu asztalkendőt. 
Tulajdonosa átveheti e lap szer
kesztőségében.

1\— Elveszett kedden reggel
7—8 óra között a Vajda Péter- 
utcán a kocsiutón egy levente- 
oktatói sapka, aki megtalálta, adja 
be a rendőrségié vagy e lap 
szerkesziöségébe.

ENRILO
a családok legolcsóbbb itala, s ezért nem 

szabad hiányoznia egyetlen háztartásból sem.

-Főzéshez kész, megőrölni nem kell,hasz

nálati utasítás minden esomagon.

Kapható minden fűszer- és gyarmatáru- 

kereskedésben.

Kizárólagosan eyártja:

Franck Henrik ria i Rt.
Budapest, Nagykanizsa, Mosonszentjános.



SINGER
varrógépek
rég bevált jó minőségben

Kedvező fizetést fettételek *
S I N G  E R V A R R Ó G É P  

H É S zvé NYTARÜA4AG

Szarvas, Kossuth-tér 47.

Értesités.
Alulírottak a nagyközön

ség szives tudomására hoz
zuk, hogy az uj 1926 évi 
tipusu csukott 5 személyei 
Buick gyártmányú bérau
tónkkal a fuvarozást megkez
dettük. Amidőn a nagykö
zönség szives pártfogását 
tisztelettel kérjük, egyben 
közöljük, hogy az autónkban 
utazó közönség úgy egyen
ként, mint több személyen
ként baleset ellen biztosítva 
van, ei a biztosítási öszseg 
a viteldijban már benne fog
laltatik. Érdeklődőknek a 
biztosítás felől a vezető 
soffőr nyújt felvilágosítást 
tisztelettel Krizsán Mihály 
és társa Petri Zoltán gyógy
szerész. Telefon 64

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

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

nmiNiiiiiiiMiiiiiiiiiimimnim

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— A vitézek tOrzskapitánya 
Kondoroson. Vitéz Gáspár a 
törzskapitány kondorosi lá
togatása alkalmából magya
ros vendégszeretettel ebédre 
vendégül litta a vitézi tör- 
kapitányt, továbbá csákói 
Gcisst [Gyulát, valamint a 
kondorosi elöljáróságot és 
másokat. A vendégek igen 
jól találták magukat a derék 
vitéz Gáspár vendégszerető 
hajlékában.

— Zászlószentelés Kondo
roson. A kondorosi Ipartes
tület f. évi szeptember hó 
9 én fényes ünnepség kere
tében fogj'a uj zászlóját fel
szentelni.

— Tüzeset. F. hó 23-án 
óriási veszedelem fenyegette 
Kondoroson a községnek úgy
szólván egész takarmány- 
készletét. A községi szénás- 
kertben ugyanis kigyulladt

egy szalmakazal, a toronyőr 
nyomban értesítette telefonon 
a tüzőrséget, amely Buko- 
vinszky Emil tűzoltóparancs
nok vezetésével nyomban a 
helyszínére sietett teljes fel
szereléssel, azonban a nagy 
vízhiány miatt csak óriási 
nehézségekkel és igazán ön
feláldozó munkával sikerült 
a tüzet lokalizálni és meg
menteni az elhamvadástól 
az egész szénáskertet.

imim mm

Békésszentandrás.
Cmlékszel^e... ?

I r t a :  B .  A .

Emlékszel-e a rég múlt ídékre... 
A csendes.., ábrándos szép nyári 

(estékre...?
Sétálgattunk a lombos fák alatt...
9 oly gyorsan elsuhant a nyári 

(alkonyat...

Azóta a nyári éjszakákon...
Most is ott bolyongok a kihalt 

(uccákon.,.
Habár elmúlt minden, mint egy

(álom... 
De azért még mindig, csak

(utánad vágyom...

— Magakadályozott tűz. F. 
hó 19-én este 10 órakor 
Sxin Imre és Antal 178. *z. 
házánál eddig még ismeret
len okból kigyulladt ^ folyó
sára nyiló ajtó és ajtóféfa. 
Már-már az üzletben levő 
pultba is belekapott e tűz, 
amikor Maglóczki Mihály 
helybeli kereskedő észrevette 
a könnyan végzetessé tvál
ható tüzet s néhány jói irány
zott vödör vízzel a nagyobb 
szerencsétlenségnek elejét 
vette.

— Jön a diákbál. A hely- 
heli tanulóifjuság a hagyo
mányos szokásokhoz hiven a 
nyári szünidőben — a jövő 
hónapban rendezi diákbálját. 
Az idei bál (sokban felül 
fogja múlni a régieket. Színi 
előadással, reggelig tartó 
tánccal, világpostával, szép
ségversennyel, szerpentin és 
confetti csatával lesz egybe
kötve A színdarabban a régi 
közkedvelt gárda fog fellépni. 
A nagyszerűnek Ígérkező bál 
dátumát egyik közeli szá
munkban fogjuk közölni.

Eladó sodronyos 
vaságyak.

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

— F. hó 21-én a takarmá- 
nyos kert melletti szérűn 
csépeltetők közül Csabai Má
tyás és Szabó János helybeli 
lakosok összeszólalkoztak s 
a vita hevében ‘Szabó János 
fuvaros a kezében levő vas
tag ostornyéllel beütötte a 
nyugodtan ülő Csabai Mátyás 
fejét. A csendőrség megindí
totta az eljárást.

— A rádióláz nálunk is fel
lépett. Mind több és több 
helyen meredeznek föl a há
zak tetejéről a magasba az 
antennák kis nádtetős és 
nagy házakról egyaránt je
lezve ennek a most már igen 
olcsó és mégis legjobb szó
rakozást nyújtó kis készülé
keknek a térfoglalását.

Autosyphon tulajdonosok figyelmébe!
Tudomásunkra jutott, hogy igen sok autósyphon készülék áll 

használaton kívül jelentéktelen hibák, vagy alkatrész hiányok 
folytán. Ezért elhatároztuk, hogy ezen használaton kivül álló 
készüléket igen tisztelt vevőinknek díjmentesen javítjuk meg s 
csupán az esetleg szükségelt alkatrészeket számítjuk fel a tel
jesen jelentéktelen összeget kitevő önköltségi áron, amennyiben 
a készüléket f. hó vígéig gyártelepünkre, Budpest VI. Petneházi 
ucca 21/23 sz. alá bérmentve beküldik, Amennyiben az üveg
test és annak gallérja hibátlan, úgy elegendő csupán a syphon- 
fejet beküldeni. Auto-Syphon r. t.

r *  r r üzletemet újból megnyi*
r í )  K 7 í * t l  tottam. Állandóan raktá-
1  C l V ö  I I  ron tartok; bükk hasáb,
fűrészelt és aprított tűzifát, fenyőfát, valamint porosz és 
hazai kályha és cséplésí 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 III. kér. Kástmalom-ucca 116. sz.

Siessen príma angol

motorkerékpárt
vásárolni I

a Rudge a James 
és a Trlumph a leg
több megbízhatósági és gyor
sasági versenyt megnyerték, a 
parádi hegyi versenyen utvo- 
nalrekordot javítottak és a vi
déki utakon gyönyörflen be
váltak. Kapható 20'/« előleg
gel 18 havi résilatre 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 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. vállalkozó.

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

„RECORD DRILL." sorvelőgép 
,̂ tCCORD VIII" sorvetö" ćs sortrágyázőgép

Sorban-

v e i !
Sorban-
trágyáz

Újdonság!32-soros traktorvontatásusorvető és sortrágyázógép 

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



NŐ I
északsarki kiráudulása hetek óta 
izgalomban tartja a világot és már 
«ddig is számos áldozatot követelt 
Most Amundsenért reszket a mű
velt világ közvéleménye, akit elve
szettnek tartanak. Mig Nobile baj
ban volt, addig a kritika hallgatott 
kiruccanásáról. Most, mikor meg- 
•meoekült, erős bírálat tárgyává te
szik eljárását, mely több ember
életet követel és a világot huzamo
sabb ideig reszkető aggódásban 
tartja.

■ Korunk egyik szenzációs s rend- 
;kivürértékes jelensége, hogy a tu- 
dömíiiiy miúden terén lázas kuta
tás indul meg -azért, hogyazem- 
her előtt- az ismeretlent feltárjál 
Azonban ugyancsak fcarakterlsz-. 
tikus ‘ma az is, hogy- mindenütt és 
mindenben a legnagyobb körülte
kintéssel, óvatossággal és gondos- i 
Sággal járnak el. Az az idő »elmúlt,: 
•mikor az 'emberek életükét a sike-. 
vért könnyeim űen kockára tették. - 
Ma â  sikernek nem kiéli okvetlenül ! 
&etáldezatot követelnie is ma ezt 
minden intelligens ember tudja. A 
iovagkornak -az a szentimentális1 
butasága, mely kétes 'értelmű di- r 
csőségért,*^iegyliöike£ztyüért is,: 
nyaktörő és életveszélyt jelentő. 
vállalkozásba bocsátkozott, ma a i 
komoly emberek előtt egyenesen 
nevetséges. Az emberi .gondolat, az - 
élet-értékelése és az 4 let principi- 
4imának átértékelése .megkívánja, 
.hogy az ember a saját és a mások' 
réletét .becsülje meg. Most mindé-: 

mütt iíelhangzik a /vád, hogy [No
bile irtan járt lel a kellő ikörüile- - 
kiatéfcsd. Ha az êxpedíció 'nem1 
ptüt eléggé felkészülve, ha nem ál- - 
Lőttük elegendő technikai eszközök 
és egyéb fontos tartalékok rendel- ■- 
kezésére, ha nem <re>ndj8lkczctt «- 
ísfcükséges szakemberekkel, Nobi- ■ 
Jénél magánál is hiányzott a kri
tikai körültekintés,, mely egy ilyen - 
éxpedició vezetésére jogosulttá te- - 
hette-. vakkor Nobile .le&ét a vétkes ' 
/könnyelműség báneéerheli. Nem 
■mentíietitőt azsem,ihotgysftját<éie- ■ 
fét ko&káztatta, tnerUez -Esősorban < 
rSzúitén dőredolog, másodszor >más 
embereket is, kik vele tsgy&tt vol
tak, veszélybe -döntött. Egy ilyen 
■tudományos expedíció vezetéséhez 
minden, rkeílékkel . .kell xendel- 
-kezpji sha ilt hiányxtk voJUak>4igy 
Nobile egyéni érdemei dacára em
berileg bűnös.

Đg búa&s Mobile;« tudomány és 
HK eMtwiá haladás szempontjából 
íis. Az ilyen «sipedictó -tragikus Jd- 
•neoetele(hosszú időre elveszi a 
vállalkozók kedvét és .^vesá .a 
kedvét*a»kiiak, ük  .az ;ily vállal- 
Jtozásba .pénzt/ hajlandók befek- 
ietni. Mert ,pénz -nélkül nem itaegy 
ksepuni.fiemi Azilyen vállalkozások 
emberen, ■ emberéleten JdYül. jiénzt 
4« .követelnek. £s jha ember jjem 

•óvttfts,-A-j>éoz uúadigaz. ;Qfyat 
már «lAgct< ■ h^Uottujok és oivas- 
tünk, hogy egy ember öngyilkos* 
sági szándékból kiugrott az ablak«

ILE
ból, de hogy az emberek az ablak
ból pénzt dobjanak ki, ilyen bo
londot még nem teremtett a világ. 
Különösen nem a tőkések világa,

' mely mindent reális számítással 
mér. A tőkések is kockáztatnak 
.ugyan, de sohasem olyan könnyel
műen, mint amilyen rémitő köny- 
nyelmüséget jelent az, ha ember
életet indokolatlanul veszélynek 
tesznek ki.

Nobile tragikus kimenetelű ex
pedíciója tanulságot is jelent a  ̂
világ számára. A közvélemény na
gyobb óvatossággal íogja ezentúl 
figyelemmel .kisémi a tudományos 
kísérleteket és nem lesz hajlandó 
lelkesedni olyan vállalkozásokért 
és kísérletekért, hol a merészség 
nagyobb, mint a tudomány szere- 
tete és a ; gondolkozásnak az a ko
molysága, mely íletet, emberi -ér- _ 
tékeket és javakat megbecsül és 
mérlegre tesz, teljesen hiányzik. A _ 
világ közvéleménye nem fog többé 
-előzetes, hozzájárulást adni ahhoz, 
-hogy tudományos kísérletek és ex
pedíciók Jiazárdjáiékosok tétjeként 
szerepeljenek.

fleghalt a világűrt 
Cniton, aH  az Írástudó 
emberevőkel felfedezte
Az előkelő angol társadalmi élet 

egyik érdekes tagjának haláláról 
érkezett hir a Kanári-Szigetek-Sán
ta Cruz de Teneriffe nevű szige-  ̂
téről. Meghalt ott John Talbot 
Clifton Lytham lordja, a híres ku
tató-utazó, aki egyike volt Anglia 
leggazdagabb embereinek. Nagy 
vagyont örökölt szüleitől és roko- 

. naitól. A többi William Rufus. is 
ráhagyta végrendeletében tizenkét
ezer holdas lancastbieri mintagaz
daságát. Már fiatalember korában 
is gazdag ember volt és kényelme
sen élhetett volna, de 5 ehelyett 
a kalandos életet kedvelte és nem 
riadt vissza a legfárasztóbb utazá
soktól sem.

Oxfordi tanulmányainak befeje
zése után bejárta az északi sark
vidék legelhagyatottabb részeit és 
egy esztendeig élt eszkimók közt 
A Franklin-expedició nyomait ku
tatta, de amikor meggyőződött ar
ról, hogy minden igyekezete hiába
való, visszatért Londonba. De még 
ezután a fárasztó utazása után se 
gondolt pihenésre. Épp akkor tört 
Td az orosz-japán háború és Clif
ton efct az >a!kalmat is megragadta, 
hogy ujabb Imltedókát keressen.

Tttdftsitöja tett egy lónfloni nj- 
siágnák ‘és 'irgalmas hadftudó&tá- 
sfeikkai tette ismeretessé nevét, ő 
volt a légmerésfcebb fcaditydósitó, 
aki golyózáporban is eHovagolt a 
harctér legveszedelmesebb hlye
ire, ha *tadam! érdekes éhhéayre, 
vftgy mte&Rgyelésre Kínálkozott al
léatom. Sohasem -érte semmi baj.
A Wbonaban mégis otthon maradt 
rtfriđ WSre, bogy megpihenjen é̂s 
birtokain gazdálkodjék. Ekkfcr is

merkedett meg egy előkelő és szin
tén gazdag lincolnshirei család hí
res szépségű leányával, Viölet Nel- 
torpe Beauclarkkel, akit körülra
jongott a legelőkelőbb angol ifjú
ság. Clifton egy táncmulatságon ta
lálkozott .miss Violettel és rövid 
beszélgetés után megkérte a kezét. 
Ez a leánykérés is beillett kalan
dos életébe. így szólt a misshez:

— ön nagyon tetszik nekem és 
örömmel venném el feleségűi, ha 
(rendes életmódú ember volnék. De 
nyugtalan vérű ember vágyok és 
nem birok sokáig egy helyen ma- 
iradni iAz ilyen'eínbemek nem Taló 
■feleség. Még arra sem volna időm, 
hogy udvaroljak 'önnek, hiszen két 
nap múlva indulok Afrikába, mert 
ott még nem voltam.

Miss Violet nevetve jegyezte meg 
erre a -különös udvarlásra

— Adok önnek egy jó tanácsot 
Udvarolj oh nekem Afrikában — 
az esküvőnk után. Lesz ott erre 
êlég ideje.
•Clifton azonnal megkérte a ke- 

■zét é̂s két nap múlva már az *es-: 
küvő is megtörtént. Együtt utaztak 
Afrikába. Egymásra talált ez a két * 
egymásnak valő-ember. Felesége is 
éppen olyan kalandkedvelő volt, 
mint ő és vele együtt minden ké
nyelemről lemondott fárasztó uta
lásaikban. Bejárták az egész vilá
got Mindig nton voltak és icsak - 
ritkán tértek haza megpihenni rö
vid időre.

^Legérdekesebb utazásuk a szu* 
matrai volt, amikör kikutatták a ' 
Tobai-tó partvidékét. Égy őserdő-J 
vei borított területen egy már ki-' 
halóban lévő emberfajt találtak és' 
elhatározták, hogy tanulmányozni 
fogják. Letelepedtek közöttük és 
megtanulták nyelvüket. A legna-' 
-gyobb csodálkozással tapasztalták, 
hogy ezek a vademberek értenek 1 
âz irfib-olvasáshoz, persze nem oly 
módon, ‘mint a civilizált emberek.

A maguk használatára, anélkül, 
hogy "valaha ilyesiriit láttak "volna 
más emberfajtától, kitalálták a be
tűvetést. lMár höriapotóg tartózko
dott a Clifton házaspár e vadem
berek között, amikor ̂ megtudta ró
luk' hogy kannibálok és megeszik 
a más néptörzsekből közéjük Vető
dött embereket Mostmár airétteht- 
hetétlén Clifton is megrettent attól, 
hógy őket is fel TogjÜík falni ezek 
a kannibálok; "Ez egy idssé nagydq 
tárcsa kaland létt 'volna, ennyire 
érdekes kalándot már ifi sem óhaj
tott. De hamarosan megVigasztaíó- 
flott, mert észrevette, hogy a *vkd- 
'embet-ek félnek tőlük a revolvére- 
% és púsk&ík miatt. Sáhasem íát- 
‘ták még tiddig pusfcát s nagyon 
féltek a lövés dörrenésétől. Lát; 
tók, hó^y áz állátofe', áméljrékre a 
ftáiaspír 'vafli^éfit, *€ltíttólénül te- 
rüterék*Hélj egy-egy ílyéii •dörréfiiés 
tttfii. Megrémfflteík ^  ait hitték̂  
hogy Cüíftonék flket is mfegöíhfet- 
nék, há ‘akíiröák. A ’házas^ár a 
borzalmas 'tapasztalát vötin iíSéíive 
menetűit ^sekt5I á 1toSlPW!lt, , irtd- 
olvasni tudó ^mberevőkt l̂, 'akik

ről később aztán érdekes előadá
sokat tartottak Londonban. Clif
ton 59 éves korában halt meg. öz
vegye haza fogja vitetni holttestét 
és a lancasthirei családi sírboltban 
temetted el.

I K I S  T R É F Á K
Kohn megnősült és elvett egy 

rettenetesen csúnya leányt.
— Csak azt szeretném tudni, — 

mondta az esküvő után Kohnnak 
egyik barátja, hol volt a te szemed, 
mikor elvetted ezt a leányt?

— Á hozományon csüngött — 
felelte az ideális Kohn. \

Kohntól megkérdezi valaki:
— Mondja, nem szívbajos a 

maga felesége?
— De igen.
— És ez valami öröklött betegség?
— Égy frászt, —legyintKohn — 

hát lehet valamit örökölni ettől a 
családtól ?

— Hallottad, hogy Kohnné tetsz
halott volt ?

— Hogyan?
— Úgy,, hogy mikor meghalt, 

Kohnnak nagyon tetszett.

— Ne üljön arra a sírdombra, 
nem pad az.

— Nagyon elfáradtam és nem 
csinálok avval semmi kárt.

— Kárt. nem csinál, de maga 
sem szeretné/ha' árjára ülnének.

Weisz összevesz az ‘üzlettársával, 
aki erre igy szól : r •

.— Na.öregkoróra ímagénak is 
' lesz [három háza, mondhatom! 
.Weisz csodálkozik:

— Miféle három hér. ?
A cégtárs igy felel :
— Kórház, fogház, zsupház.

. — Mondja kedves apósom, hasz
nál magának tulajdonképpen a pá
paszem?

— Igen, mindent kétakkorára 
látok rajta, mintha szabad szem
mel nézném-

— Akkor kérem tegye le, mi
kor .nekem a hozományt ideadja.

Ketten beszélgetnék:
Kérdi1 az ^gyík : >
- —r Miért oly kambly ?

— Merteam takalapom.
— Hogy jön ez a komolysághoz?
— Valahányszor nevetek, leesik.

Szolgálati g y é rő l tevos^k«. sza- 
kóesöé. Távozás feöísben tíSzetétt 
WébiSl 'egy pengőt 't«J6k ító 1 asz
tal alá, ahol Bodri, a kutya heve- 
jrésBik. . ■■v.--

s— i M e g b o l ^ n d u l t J u t k a  ? — k é r d i  
«  v o l t  u a j ő j e .tv. m é r t r4^ j a  -o d a  
W t* peqgpt^ ku^uaak ?

ajt^drú naoc^ga 
i^ re m — ĵ f)]íká?j»k Jv^.^-m in* 
djg ő. jposta ̂ Lhelyielt̂ m az^déqyt

. A redőrségre ttóBlt egy Iđs Su. 
Kérdi á blztosi ;

—  N a i  v a t  s ia é ra z k i s S a m ?  ■ 
^ - ' Đ i ž t b š  u r ,4í á f io t t t ík , h ö g y t e g -

1íftp'<^gbk^brt6r^ésftTnÉB£ma 
letéti, hogy te^'iní^tftóni-he- 
'íntei, ■mért a ^Bpá ;nifir 'két uti^ja 
nem volt otthon.
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— Kövessük a nyomot egész a 
tíz partjáig — folytatta Róbert — 
hátha valami biztosat találunk, ha 
pedig nem, hát akkor megjelöl öl
jük ezt a helyet, hogy reggel foly
tathassuk a nyomozást A nyom 
jerre vezet — eléggé világos — az 
apróbb bokrok mind le vannak 
erre gázolva, a testnek nehéznek 
kellett lenni. Ha vad lett volna, 
akkor a vadat vivők elől és hátul 
fogták volna, de ezek itt két oldalt 
mentek, jobbról és balról.

— Borzadok, ha látom ezt a 
vért — jegyezte meg a szatócs 
összerázkódva.

— Ez azért van, mert csak most 
került. Arkanzaszba — vélte Cur- 
tis — ha majd tiz évig lakott eb-. 
ben az államban, mint én, akkor 
az ilyesmi már meglehetős közöm
bösen fogja érinteni. Beleszokik az 
ember, elég hullát láttam már én 
errefelé, elég sok jneggyilkoltnak 
nz eltakarításában segédkeztem, 
beletörődik ebbe az ember. Csak 
egyszer, egyetlen egyszer igazán 
megsokaltam.

— Hajgyja a fenébe most rémes 
történeteit, türelmetlenkedett Har-. 
per, elég borzasztó az, ami a sze
münk előtt van, semmi szükségünk 
rá, hogy rémmesékkel szórakoztas-. 
són bennünket — hagyjuk nyu
godni a halottakat

— Roppantul'szeretem az ilyen 
rémes történeteket, okvetlen el. 
kell, hogy mesélje nékem egyszer.
— kérte a kereskedő Curtist — va
lóságos betege vagyok az ilyen his
tóriáknak.

— Majd máskor — szólt rá rövi-. 
den Curtis — hanem ott a folyó- 
nál remélem ráakadunk arra, amit 
keresünk,

— Itt rakták le terhüket — állt 
meg Róbert egy kissé besüppedt 
helyre mutatva — szarvas volt-e 
Tagy ember, azt nem tudom, de 
biztos erre cipelték a vizbe.

Curtis letérdelt a földre, arcát 
egészen a nyomok felé hajtotta, 
hogy semmi se kerülje el figyel
mét Egyszerre félugrott és igy ki- 
Sttott fel: : J

— Ember volt egészen bizonyos, 
m itt látszik a fejnek a helye, nem 
is tehet eltéveszteni. Ott mindjárt 
a nagy fekete vérfolt mellett, túl 
a sárga gaUyoiL..

— Csakugyan — állapította Ró
bert is" — émb^p volt, ime itt a 
keze lejének a lenyomata is, akár 
megolvadhatnám azujjak helyét 
Itt'kétségtélenül gyilkosság történt, 
'genfiemen "és holnap réggel feltét
len1 vissza kell' térnünk, hogy vilá
gosságot, derítsünk; a nyomokra*, 
Ha még tiz percig itt tanyázunk a 
nád között, akkor egész éjiszakára 
itt kell maradnunk, mert a „sötét
ségben lehetetlen, Lemen Jdvergőd- 
jiL Már hajnalhasadtakor fogjunk 
hozzá, hogy előkeressük az áldo
zatot és ha lehet a tetteseket;

Most azonban gyerünk, borzadok 
ettől a helytől.

A többi férfi sem várta, hogy is
mételje a felszólítást és megindul
tak széles vadászkésükkel törve 
utat maguknak a nádason keresz
tül és szürkületkor elérve lovaikat, 
nyeregbe szállottak jés felhasználva 
a sás és bokrok közötti tisztást 
gyorsan elvágtattak és mielőtt tel
jesen besötétedett volna elérték az 
öreg Bahrens hajlékát, akit sürü 
füllentései miatt a »sulyokvető« 
gúnynévvel tiszteltek meg a szom
szédai.

m  /e/ezel.
Két valódi erdei ember, 

BoJ^rens és Harper 
eltoe&xélé&eL

Az öreg az ajtóban állt és fi
gyelte az erdőnek azt a részét, 
ahonnan a vadászok érkezését sej
tette. Mellette Aszovaum guggolt, 
aki épen moccassinját vette fel, 
amelyet a cserjésben levetett.

— Halló! — kiáltott Róbert — 
eléggé apadt a gázlónál?

— Eléggé — alig térdig érő!
A férfiak ezt elegendőnek tartot

ták és lovaikat a gázlóhoz vezetve, 
nekihajtották a víznek. Curtis, aki' 
legelői volt, majdnem megkese- 
rülte a kis tréfát, mert rögtön 
csaknem alámerült, lova alig birt 
kiúszni veje a partra.

— Mi a fenének bolonditja ef az; 
embert, átkozom azt a fekete lel
két, ezt nevezi maga térdig érőnek, 
ezt a feneketlen mélységet?

. — Természetesen — kacagott 
Bahrens — nem látja ott a közé
pen azokat a ciprustérdeket -- 
rámutatva a folyó közepén emel
kedő ciprusfák kinövéseire, ame
lyeket általában ciprustérdnek ne- - 
veztek — annak még bokájáig sem . 
ér, arról én nem tehetek, hogy a 
térde hét láb magasan áll.

Róbert azonnal megállította lo-. 
vát, mihelyt Curtist mindenestül 
alámerülni látta a hullámokban, 
ez most igy kiáltott feléje:

— Egypár lépést lovagoljon arra ; 
lefelé, látja ott, ahol kavicsos, ott 
alkalmas gázlót talál.

; T- Ha olyan jól tudja az utat — . 
kacagott Bahrens""— miért nem.

- tartott maga is arra?
— Mert elég bolond voltam, 

hogy még hiszek a szavának — 
válaszolt ez nekivágtatva a mere-. 
dek partnak, .majd odaérve hozzá, 
leugrott lováról melegen .megszo
rítva Bahrens kesét,aki nagy ven
dégszeretettel üdvözölte az imént. 
megtréfáltat

Bahrens egyike volt a valódi, 
régi nyugati pwnireknek. Körül
belül 5 évvel ezelőtt telepedett le 
Painsett countyban̂  a legborzasz
tóbb mocsarakban, amelyek körül 
20 mérföldnyi kerületben nem ta
lálni emberi lakást Ott egy ideig 
p legnagyobb megelégedéssel élte 

^világát és .vadászgatotL

Ekkor azonban olyasmi történt, 
amit ő egyszerűen csak családi' 
körülményeknek nevezett, amiről 
azonban nem igen szeretett be
szélni, de amelyek ugylátszik nyo-, 
mós okkal bírtak a végleges távo
zására.

A Fourche la-fave lakói rebes
gettek ugyan valamit a lovak irán
ti különös előszeretetéről, de ez 
a gyanúsítás alaptalan volt Ba
hrens mindig becsületes embernek 
bizonyult eddig és szomszédainak 
egyike sem mondhatott valami’ 
rosszat felőle. Kissé ugyán szerette 
apróra nyirbálni az igazságot — 
mint Róbert fejezte ki magát, —  
azonban ő ezt erősen tagadta, 
noha nem minden elbeszélésére 
kötött volna fogadást, pedig a fo
gadás meglehetősen szenvedélye 
volt neki.

Leginkább marhatenyésztéssel 
foglalkozott, mindössze 5 holdnyi 
területet müveit meg, ezt is csak! 
azért, hogy tengeri szükséglétét ne 
kelljen készpénzért vásárolnia; 
lova igen kevés volt. Mindig azt 
tartotta, hogy a lovak* nem szere
tik az arkanzaszi levegőt 

Családja nejéből, két leányából 
és egy fiából állott; fia azonban 
két évvel ezelőtt elvándorolt és 
minthogy irni-olvasni nem tudott, 
természetesen hírt sem tudott adni 
magáról azóta.

Háza egyike volt azoknak a nyu
gaton szokásos block-kunyhóknak, 
melyek durva, gyalulatlaij, sőt fa
ragatlan törzsékből voltak össze- 
eszkábálva és amelyeknek tetejét 
csak nagyjából végigsimitott, rö
vid deszkák képezték és nehéz ge-. 
rendákkal voltak megerősítve.

A közönséges agyagból és geren-. 
dákból alkotott kéményen vékony : 
kékes füst kanyargott felfelé és 
Bahrens épen favágással volt el
foglalva, hogy felszítsa a hatalmas . 
kandalló tüzét 

Alacsony sövénykerités válasz
totta el a ház belső részeit az ud
varnak azon részétől, amelyet az 
apró malacok hatalmas tábora le
pett. el éktelen sivalkodásukkal és ̂ 
röfögésükkel várva néhány cső 
tengeriből álló vacsorájukat.,

Egy másik bekerített helyen a 
legidősebbik leány, egy csinos, fe- 
keteszemü hajadon fejte a nagy 
fehér tehenet, mig kisebbik húga 
addig egy ficánkoló 2 hetes kis 
borjut tartott pórázon, hogy ne za
varja nénjét a fejésben és várjoín, 
amíg a tejadagból rá kerül a sor..

A félig megmunkált: telek közé
pén a farmer fejszéje által ledön
tött hatalmas törzseken egész, cso
mó nagy kánya táborozott, mintha 
az újonnan jöttek zavarták volna 
meg őket falatozásukban«

Most a három vadász oda ért a 
ház elé .és JRóbert már messziről 
kiáltott a ház gazdájának: .

— Igazságtalan voltam veled 
szemben, öregem, azt mondottam, 
hogy nem vársz hus&d bennün
ket, pedig a kányák jelenléte az 
az ellenkezőjét bizonyítja, tán va

lami tehened döglött meg?
— Jó estét, boys, jó estét, épen 

itt az ideje, hogy egyszer már fel
keressétek odvábán az öreg Ba
hrenst. Mi az Róbert, hogy tehe
nem döglött meg és hogy az én 
házamban nincsen hús? Nos, ak
kor rosszul ismeritek az öreg Ba
hrenst Mikor még a Cashrivfer, 
partján laktam, naponként; azaz, 
hogy úgy egyre-másra 800—900 
font húst lődöztem én össze, igaz-e 
Curtis?

— Igáz, igaz — kacagott ez — 
csakhogy szelíd húst!

— Szelideket-e? — vadállatokat, 
bivalyokat és elvadult marhákat, 
node szálljatok már le és helyez
kedjetek kényelembe. Betsy, vess 
a lovak elébe egy-egy. nyaláb ku
koricát — hallod-e? — és maradj 
mellettük addig, amíg megeszik, 
nehogy a disznók felforditsák a 
jászlat, amíg a lovak esznek, mint 
tegnap este is.

— Bahrens, itt valahol a közel
ben dögnek; kell lenni, — szólt 
Róbert, mialatt túlestek az első 
üdvözléseken. — Tényleg, magam 
is dögszagot érzek!

— A fenét, dögszagot? — kaca
gott Bahrens — ezek a bitang ká
nyák mindig beállítanak ide, va
lahányszor ölök.

— De miért van olyan nagy sza
ga annak, amit öltél? — kérdezte 
kíváncsian Curtis. — Mi lelt Asžo- 
vaúm, ez a vörös fiú úgy elfinto
rítja arcát, mintha nevetni akarna.

— Az a csodálatos, jegyezte meg 
az indián, ákit láthatólag mulat
tatott áz eset, hogy a süldőt egy, 
hét előtt ölte mister. Bahrens és 
a kányák migis most jöttek el.

— És ezt égyük' mi — évelődött 
veié Róbert — hát hova lettek a 
szarvasok?

— Micsoda szarvasok?
4- Nahát azok, amiket minden

nap lelövöldözöl, nem te mond
tad a minap?

— A lábam megrándult és há
rom napig nem tudtam vadászni.

— Te Bahrens, elhoztam szom
szédaim egyikét, mr. Hárpért, aki 
már régen* szeretne veled mégis
merkedni, azt hiszem Össze fogtok 
barátkozni.

Á két férfi hiejgráztá egymás ke
zét és Bahrens nyomban esküt 
tett rá, hogy vigye el őt az ör-t 
dög, ha Harper énál kedélyesebb 
arcot látott már valaha.

— Node Bahrens — szakította 
őt félbe Curtis— holnap hajnal
ban a slewnél kell lennünk Ott, 
ahol a három ciprus van, ott gyil
kosság történt, reggelre ott keli 
lennünk’.

— Gyilkosság ?Ez borzasztó!

— Más nem lehet, sokkal tisz
tábbak a nyomok, semhogy másra 
lehetne magyarázni. Különbén ide 
nincsen messze és holnap heggel 
bizonyára tisztábban fogunk' látni 
Most este venni üldözőbe a tette
seket, teljésen lehetetlenség.

(J6vS hiten folytatjuL)



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 lv an- nyom da  (ar
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitálls-füszerke- 
reskedés.

Fotó-fényké- 
pészeti cikkek 

legolcsóbb 
beszerzési 
forrása. 

Makó 

Gyula
fegyver

é i lőszerkeres
kedőnél.

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

Iszapott„Krótapor" bősé
gesen tartalmazza azon ásványi ta- 
karmánypótló sótápot, melyre a 
fejlődő sertésnek, hízónak szük
sége van.

Kapható minden fGszerkeree- 
ktdónél.

'kerteseknek 

ll^arotnfiaJcnalrj

Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen ! 

Kapható és megrendelhető: S l e f á n l  G y ö r g y  

kereskedőnél Szarvason.

Fordson 
traktort

azonnal szállít -
Automobil ét Traktor Kereskedelmi Rt

Budapest, Vili., Rákoczi-ul 19- 
Telefon: J. 460-38. J. 4 2 , 8 — 4 0 .

9 9

€€

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

dhetők Griizner varrógépek állandó leg

olcsóbb beszerzési forrása.

Kedvezményes részletfizetés.
Makó Gyula

fegyver- lőszer, rádiókeres!.edő és 
villamossági vállalata Szarvas

Mindenféle zsákol, ■viz~ 
mentes ponyvái, 

vászon * zsineg árul
legolcsóbb gyári áron

BUNZL IZIDOR
zsák és poayvaüzletében (Berkovils házban)

37 szerezheti be.

Már most kell gondoskodni

' szükségleteinek beszerzéséről.

Olcsó árak.
Kedvező fizetési feltételek.

Tűzifa hasábos
waggontételekben telepemen kimérlegclvc, vagy héthez 
szállítva. Fűrészelve vagy felapritva.

Kötözött fenyőhuUadék.

Elsőrendű porosz kőszén 
és koksz,

mint a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytáriulat helyi 
képviselője felhívom nb. figyelmét a kályhafűtés céljaira 
olyan jól bevált:

baglyatalfai, dorogi, salgó« 
tarjánl és mlzserfal darabos 

szenekre.

Kérem nb. megrendeléseivel meg
tisztelni és vagyok a legpontosabb 
és legelŐzékenyebb kiszolgálásom
ról biztositva Telefonszám: 26.

BÜK ADOLF
tűzifa és szénkereskedő.

Piac-tér.



Magyar—Hollandi Bút. R.-T.

főügynököt
keres Szarvas város és vidé
kére. Legversenyképesebb élet- 
tarifáival és Összes biztosítási 
ágazatokban rendkívül előnyös 
feltételeivel nagy jövedelme
zőség érhető el. Megkeresé
seket Szeged, Postafiók 43. 
alá kérünk.

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

15 sz.

Rendkívül 

keveset használt

ESSEX 
SUPER

S I X

túra autó
eladó. Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

f E R C O  |

t f n e l e g á n s a n  U 1 1 »  z  k  «  d  i  k ,

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen a védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

P r f p c í f ^ c  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
L ‘* iCollCo« közönséget hogy tavaszi nyári 
szövetraktáram megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében gfő-
s ts s  4 havi részlet*- 
re s?,*," olcsó árl>án,d!Üi
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszflkségletét. Fordul
jon bizalommal - hoz- gr pengőltfl följebb ké- 
zám mert férfi OltönyOk szülnek. Kérem nagyérdemfl
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

Balázs János úri szabó. 
(Kossuth-tér 147. Bzv. Harmatiné házában).

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Hői, férfi és gyermek

melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos árban

a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat c s ak

Szűcsnél
szerezze be.

ESSEX
Super Six Sedan
lég modernebb 

6 hengeres 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

4 es H- P. favágó motor eladó.
IV. kér. 248 siám. alatt.______30
. Belopotoczky István féle ház 
Örökáron eladó. Jelentkezni VII. 
kül. kér. 584/2. 30

Gádoroson örökáron és kedve
ző fizetési feltételek mellet és ár
téri kút közelében eladó ház 
ugyanot két tlxlethelyiség és lakás 
kiadó. Érdeklődni lehet Gádoro
son 345 szám alatt. 30

Vl. kér. 298 sz. Kohut Pál tu
lajdonát képező ház eladó. Nyul- 
zugban 650 0-01 gyümölcsös 
eladó. Érdeklődni ugyanott. 30

II. kér. Kossuth Lajos-utca 85
számú ház eladó, Érdeklődni 
ugyanott. 30

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

Jó forgalmú kovács műhely
IV. külkerület ezüst szOIIŐ 521 sz. 
házzal együt eladó. Érdeklődni 
ugyanott.

III. 272 szám alatti ház eladó.
Érdeklődni lehet ugyanott Ozv. 
Fecske Mihálynénál. 32

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

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

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

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

111. 77 szám alatt, Misik János 
kerékgyártónál két pados szoba, 
konyha, speiz és fáskamra azon
nali beköltözésre kiadó. 29

Kereskedelmit végzett gép és 
gyorsírásban jártas állást keres. 
__________________________ 30

Konyha-butor, vaságy, 1 ruha
szekrény eladó. IV. Jókai Mór- 
ucca 141 sz. alatt. 30

Eladó 2 éves gyorsteherautó 
25 lóerős, személyek szállítására, 
is alkalmas. Cim : Kovács Benjá
min Orosháza, Temető-ucca 1. 30

Piactéren 11. kér. 49 sz. alatt 
egy üzlethelyiség kiadó. Érdek
lődni lehet Glózik vendéglősnél. 
__________________________ 30

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

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

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

Elköltözés miatt eladó hét erős 
család méh mézelésre előkészítve 
és három üres kaptár kiépite t és 
műléppel felszerelve a hozzá 
való teljes feluzereléssel, a kaptá
ra k Boczonádi 42 es fekvő típus
úak. Ugyanott egy két hónapos 
magyar viz9la kutya kölyök, kan, 
pedigres 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.

Goldberger Ignác • házában 
egy nagy üzlet helyiség kiadó. (31

Kćt udvari lakás 
kér. 162 szám alatt.

kiadó II.

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

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

II. kér. 38 sz. ház kedvező 
fizetési feltétel mellett eladó. 31

VII kér. 101 szám alatt külön 
álló lakás kiadó, jelentkezni lehet 
kondorosi holdakon Kisszési ál
lomás mellet VIII. kűl, kér 76 
száin alat. 32

lllattszertáramat augusztus hó
1-től Glózik (ezelőt Weisz féle) 
házba helyezem át Piactéri sarok.

32

Békésszentandráson Bencsik 
János szabó egy önállóan dolgozni 
tudó üzletvezetőt keres. 32

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22 N a g y  S á n d o r  könysdre rés kedésében legolcsóbb napi áron kaphatók..
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Soproni

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r. í.

ezelőtt Haász 

. Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

B r e i t ö  

H .  e s ,

a M E Z L
esviss gianösöjl Um2Ö3

kér,
dekl 6 dni ngyanntt

Teljesen jókarban lévő vasúti deszkalá

dák igen olcsón kaphatók # Dohánynagyárudában

É r t e s í t é s .

Alulírott tisztelettel értesitem 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. é. kOzOnség szives pártfogását kéri

Kontár Pálné, Blaskó Karolta 
temetkezési intézete,

(Kreizler György asztalos házában*

A  l is z t é i t  c s é p lő g é p  t u la jd o n o s o k
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G y u la
réskfdésében.

F ű s z e r-
üzlet más 

vállalkozás 
miatt eladó. 

Cim a kiadóba

37

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 mfivek, 
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

„Palladis“ könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
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Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dlvaláruházában
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. A z  a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é t ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor KL-EIN  
M Ó R  d l v a l á r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

a bemutatott mintáknak meg nem felelő sllóny 

árut szállítanak. 52

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget, hogy 
raktáramban ismét kapható bármely nagy mennyiségű épitő 
anyagok, asztalos áru, stb. Listafák készítését a legrövidebb időn 
belül vállalom. Mindenfajta fák, úgymint akác, kőris, dió, stb.

bérvágását a legjutányosabban vállalom.
Használt építő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

Szives pártfogást kérve, pV rfr\ c R ó l o  fakereekedő, 
teljes tisztelettel UV/S D C l í t  s>arv*R
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók. IQ

Villanyszerelés cse ngő berendezés.

Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya
gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja
vítás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás. 
Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze
relését eszközöljük. — Tegyen próba rendelést és szerelést.

Tisztelettel

S z l r e h o v s z k y  M á r t o n  é s  T á r s a
Ueresk. min. által. eng. rádió-árusító, villám szerelő 

és műszerészek, és szerelő üzem.

_____ Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.______
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Átköltöztem
órás és ékszerész

üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

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

(azelőtt Galambos-üzlet)

35 Halászné Sz. Szerén.

A legmodernebb ötszemélyes

„STEVR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

B e l o p o l o c z k y  J á n o s  fűszerűzletében 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. Belopoíocky Mihály

V a d á s z f e g y v e r e k ,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverig oxidálását, illetve 
barnitását. uj anyag készítését, a !^>lcsóbb árban rsz- 
kftzlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó ©yula
fegyver és lőszerkereskedő 11* kerület 1Ö4. szám. 52

/fr-C

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

javittathatók.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csafiitvao Gyéfgyaé köayvnyomdájában Szarvason.


