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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési ár?k.
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő,
félévre 4 Pengő. Vidckre postán küldve egynegyed
évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Munkát,
a népnek
A téli nyomor előre veti
árnyékát, allamnak, hatáság
nak és társadalomnak össze
kell szedni minden erejét,
hogy a jövő tavaszt baj nél
kül érje meg az ország.
A hőhullám kiégette a
burgonyát, a kukoricát, a
réteket s ezt legkeserveseb
ben azok a mezőgazdasági
munkások fogják megsinyleni, akik a bérüket konven
cióban kapják ki.
A pár holdon, amit az
uraság rendelkezésükre bocsájtott, nem termett meg a
burgonya, ami az embernek
és nem termett meg a ku
korica, ami az állatnak kell.
Miből éljen meg hát a sze
gény ember, ha nem terem
krumpli, miből hizlalja fel a
disznót, ha nem termett ku
korica ?
Még sanyarúbb a kilátása
a vidéki napszámos népnek,
mely munka nélkül -ácsorog
a piacokon és ;sóvárogva
nézi a drága élelmiszereket,
amihez nem juthat hozzá.
De nem jobb a városi mun
kás helyzete sem, hiszen a
legutóbbi kimutatás ^szerint
12 százalékkal több munka
nélküli volt, mint tavaly au
gusztusban, amit elsősorban
az épitési munka csökkené
sének kell betudni. Egyre
emelkedik a drágasági index
és a munkanélküliség. A
drágbsági ankétek, amiket a
minisztériumokban tartottak,
semmiféle kézzelfogható ered«
ménnyel nem jártak.
Rá tudtunk mutatni arra,
hogy a nagy szénkereskedők,
a tűzifa kartele már nagy*
bán készülődnek arra, hogy
mire leesik az elsé hó, már
drágább legyen a tüzelő
anyag is. A tél fenyegető
bajaira egy gyors és biztos
orvosságot tudunk: munkát
a népnek.
A vidéken is rengeteg
.közmunka van programtnba
véve é* vár kivitelre, a pén

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznóczy Béla

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
I. kér. Vajda Péter-utca 145. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendő.

zek is megvannak szavazva, sára. Ez lenne a gyorsaság,
nem kell más, minthogy a amivel a közeledő tél fenye
hivatalos urak elszánják ma gető rémeit el lehet oszlatni.
gukat a közmunkák kiadá

mát alkothatunk egy békéscsabai
autótulajdonos előadásából, aki
elmesélte, hogy Kondorosra igye
kezett jó 60-as tempóval, ami
kor egyszerre csak elhúzott mel
nm
lette az amerikai asszony autója
úgy, hogy [a nagy sebességgel
i
robogó csabai autó a követke
ző percben már nem is látta a
messzeségbe vesző, őrülten szá
guldó autót. Ez a nagy sebes
ség okozta azután, hogy a nem
valami kifogástalan utón az egyik
első kerék gummija valósággal
szétrobbant, az egyensúlyát vesz
S z ü lő fö ld je h a t á r á b a n b a lt m e g Fodor tett autó nekirohant egy utszćli
K a ta lin . U lllá rsa és a soffőr m e g s e b e  eperfának, majd onnan az óriási
sü llek . A v a g y o n t é r ő é k s z e re k rejté lendülettől valósággal a levegő
ly e s eltűnése.
ben úszva vágódott neki egy kb.
(A Közlöny eredeti tudósitása.)
is van. A jelentés vétele után a 15 méter távolságban lévő má
Mintha valami sötét végzet szarvasi mentő-egyesület autója sik fának, amelyen azután úgy
ólálkodna az autósokra Csaba- dr. Takács főorvossal és Dem- szólván pozdorjává lőtt, roncsai
cstld határában, rövid egymás csák rendőrtizedessel
rögtön á alá temetne Hermannet. A sofutánban immár negyedik, ezut- helyszínre sietett, ugyanekkor ér för és Berger_.lmre még az ösztál a legsúlyosabb autószeren kezett oda kiküldött tudósítónk s/cüiHÖzés pillanatában kirepül
csétlenségről kell beszámolnunk. is, aki a borzalmas szerencsét tek az autóból és eszméletlenül
Mintha csak a régi betyárvilág lenségről a következő részleteket terültek el az árokban. A közeli
földektől siettek először segítsé
romantikája üzent volna hadat a jelenti:
modern technika vívmányának,
Hermann Gyuláné sz. Fodor gükre, az autó romjai alól elő
mintha csak a kondorosi csárda Katalin — aki 1884-ban szüle húzták az amerikai asszonyt, akin
betyárjainak szelleme nem tűrné tett Szarvason, ahol édesatyja azonban már nem lehetett segí
meg, hogy a szélvésszel ver- kiskereskedő volt — még fiaial teni, a reázuhant több mázsányi
senyfuló daruszőrü paripájukat korában kikerült Amerikába, ahol súly végtagjait és oldalbordáit
lepipálja a modern pöfögő al rövidesen férjhez ment egy dús több helyen összetörte, azonkí
nyomdatulajdonoshoz. vül koponyaalapi törést is szen
kalmatosság, az aulű. Ribárszky gazdag
Pál dr. csak a csudával határos Férje nemrégiben meghalt és vedett, sőt egyik szeme is ki
módon menekült felboiült au Hermanné ekkor elhatározta, hogy folyt. A pár perc múlva a men
tója roncsai alól, az oldalüléses átjön Európába, itt egy körutat tőautóval étkező dr. Takács mi
motorkerékpáron utazó gépke tesz, egyúttal meglátogatja Ara után megállapította, hogy Her
reskedő fiatal menyasszonyát is don lakó édesanyját és Rokonait mann Gyulánén segíteni .iem le
itt érte a halálos szerencsétlen is. A hajón magával hozta pa- het, elsősegélyben részesítette a
ség, sőt hogy még a lastromból zár luxussal berendezett hatal belső sérülésekét és súlyos zu■e hiányozzék az utonállás sem. mas 80 lóerős Pickford-autóját zódásokat szenvedett solfőrt, va
ugyanezen a helyen féltholtra is, amelyhez Parisban szerződ lamint a könnyebben sérült Ber
szurkálják és verik blcskás uton- tetett egy Engasser Louis nevű gcr Imrét, akiket a holttesttel
állók az egyik csabai bérautóst francia soffőrt és vele, valamint együtt beszállított a békéscsabai
és loffőrjél.
Végezetül
most egy Bergcr Imre nevü ismerősé közkórházba.
A békéscsabai rendőrség a
szombaton szerte röpült autóal vel — aki Kispesten kereskedé —
katrészek,
tarka össze-vissza- Bécsen és Jugoszlávián át Aradra szarvasi csendőiséggel karöltve
ságban heverő elegáns utibőrön- érkezett, ahol meglátogatta édes erélyes nyomozást indított úgy a
dök,
egy felismerhetetlenségig anyját és rokonait, majd innen súlyos szerencsétlenség okának
összezúzott holttest és vérző se Békéscsabán keresztül Budapest felderítésére, valamint arravonatbesültek jelezték, hogy a kor.do- felé indult. A francia soffőr úgy kozólag is, hogy hová lettek a
ros-csabacsüdi „halálut-4 újból látszik azt gondolta, hogy a ma szerencsétlen milliomosnő több
gyar utak is olyanok, mint a mint 30 ezer pengőt étő ékszerei.
áldozatokat szedett.
A nála lévő több ezer dollárt
Szombaton déli fél 1 órakor Paris környéki autóutak és a
kitevő amerikai, román és ma
telefonon értesítették Csabtcsfld- hatalmas túrakocsit tCbb mini
gyar
pénz megkerült, azonban
röl a községi elöljáróságot, hogy 100 km.-es sebességgel eresz
időközben
táviratilag értesített
a vasúti állomáson túl borzalmas tette neki a Szarvas felé vezető !
autókatasztrófa
történt, amely országutnak. Hogy milyen se- ! édesanyja — aki Szarvasra ér
nek valószínűleg löbb áldozata ] bességgcl haladlak, arról fogai- | kezett az értékek átvétele vé-

dollármilliomosnő
halálos auló^
katasztrófája.

gett — megállapította, hogy leá Vitális János. Deutsch Ár
nyának gyönyörű brilliáns gyű min, dr. Készt Ármin, Orosz
rűje és fülbevalói valamint plat na Iván. A bizottság előkészítő
karkötője, melyet hetven darab munkálatairól a következő
brilliáns díszített, eltűnt.
számainkban részletesen re
A nyomozás adatai szerint egyik ferálunk.
csabacsüdi gazdálkodó, jelen Já>
nos, aki először érkezett a sze
rencsétlenség színhelyére az ér
tékes ékszereket leszedte a roncsá
zúzott holttestről és átadta azo
kat Berger Imrének, akit az ál
dozat férjének
tartott. Berger A fekete ingesek elvertek két
szarvasi embert.
szerepét Igen gyanússá teszi az
a körülmény, hogy amidőn uti(A Közlöny eredeti tudósitása.)
társnője pénztárcáját átadta a
Sokaknak féltünk mosta
csabai
rendőrkapitányságon, a nában, hogy Szarvason fan
horribilis értéket képviselő ék-- tasztikus egyenruháju férfiak,
szerekről mit sem szólt. A nyo sőt újabban nők is, járnakmozás ez irányban tovább fo kelnek az utcákon, esténként
lyik. A pozdorjává tört autót — pedig a „Központiban lévő
melyet a soffőr előadása szerint főhadiszállásukon
legtöbba dollármiíiomasnő hétezer dol nyíre fiatalkorú munkásokból
lárért vásárolt — beszállították és iparosokból álló hallga
mint értéktelen ócskavas tömeget tóság előtt fejtik ki nemzeta szarvasi községháza udvarába. mentő, hazafias szervezetük
A végzet utjai kifürkészhetet- programmjat.
Jenek, Fodor Katalin, aki negy
Az állítólagos fasciszták,
vennégy évvel ezelétt itt pillan akik közül a férfiak fekete
totta meg a napvilágot és aki inget és ezüst vagy arany
most 100 km-es sebességgel, zsinórzattal ellátott
fekete
akart keresztül robogni szülőfa sapkát viselnek,
azonban
luján, a végzet itt „állj“ -t pa nem elégszenek meg ugyrancsolt és itt kellett befejezni is látszik azzal, hogy szóval
azt az életet, amelyet itt kez próbálják szervezetükbe való
dett tneg.
belépésre csábítani a hallga

Fasciszta munkásók
szervezkedése.

A „Magyar héta
előkészületei
Szarvason.
(A Közlöny eredeti tudósitása).

tóságot, hanem az uniformi
sukhoz tartozó lovagló kor
báccsal is igyekeznek kézzelfoghatólag a fejébe verni,
az ellenkező véleményen lé
vőknek honmentő eszméiket,
így a napokban Korbely Já
nos rokkant cipészt és an
nak egy társát hagyták ala
posan helyben, úgyhogy a
dolognak valószínűleg a já
rásbíróságon lesz a folyta
tása.
Különben értesülésünk szeri;it a mozgalom még nem
öltött tulnagy
arányokat,
mindössze 30—40, többnyire
fiatalkorút sikerült megszer
vezniük.
wíwwwmwiiramwwwjwmtvmamm

Műit számunkban részle
tesen beszámoltunk arról az
országos mozgalomról, amely
„Magyar Hét* jelszava alatt
külkereskedelmi mérlegünk,
valamint a Magyar kereske
dők és iparosok helyzetének
megjavítására töreks-drC.
Szarvason a „Magyar Hét"
minéi sikeresebb íjkészíté
sére f hó 7-én, vasárnap
délután 5 órakor a * Keres
kedelmi Csarnok" helyiségé
ben a társadalom minden
rétege képviselőinek bevoná Október 6. megün
sával népes értekezlet volt, neplése Szarvason.
melyen a helyi bizottság a
(A Közlöny eredeti tudósitása.)
következőképen alakult meg:
Elnök: dr. Schauer Gábor . Nagyszámú előkelő közön
főszolgabíró, társelnök: dr , ség áldozott az “Aradi 13“
Tóth Pál orsz. képviselő, al-; émlékének hálás kegyelettel
elnökök: vitéz Biki N. Imre /a gróf Bolza Pálné Leány
h. főjegyző, Fehér József Egyesület f. hó 6-án, szom
ipart, elnök, Silberstein Fü- baton délután megtartott
löp Keresk. Egy. elnök, Né- gyászünnepélyén.
methy Soma igazgató, titkár: ! Az ünnepélyt a Dalárda
Bük Jenő, tagok: Tákos La 'nyitotta meg a „Hiszekegy**
jos, Demcsák János főjegyző,. 'eléneklésével. majd vitéz dr.
Wagner Géza, vitéz Szom Zerinváry Szilárd emlékezett
jas Gusztáv, vitéz Tepliczky • meg a tőle megszokott ra
János, dr Robi sek Jenő, gyogó ékesszólással a vérta
özv. Fe:tig Alajosné, özv. nukról, beszédével magával
Oravccz Istvánná, Borgulya ragadva a közönséget az ő
■
•.a v. o'th*íatlan vágyakozál»á!, tíovr’iCíWk Pál, Robii:Soma, 'Breitner' Zsigmond,-j! sabrin a nagy, boídug, szaPodani János, Klein Mór, í bad és integer Magyarország

után. Nagy rátermettséggel és
utánozhatatlan bájjal szavalta
a kis Moldován Klára a „Szel
lemek legendájáét. Mély átérzéssel adta elő Csicsely M.
Tábori Piroska „A dal“ c
költeményét. Majd Wünschendorffer Jolán művészi zongo
rajátéka fejezte be a nivós
ünnepélyt.
Este az Úri Casino tartotta
meg igen számos tag jelen
létében október 6-iki em<ék
vacsoráját, amelyen a Casino
illusztris elnöke dr. Schauer
Gábor főszolgabíró tartott
lelkes, hazafiságtól izző ma
gas szárnyalásu emlékbeszé
det.
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— Ezüstmise* F. hó I4-én,
vasárnap «z orosházi róm. kath.
hivek bensőséges szeretettel ün
nepük a^átplébánosukar, az ezüstmisés Molnár Jánost, akit 25 év
vel ezelőtt szenteltek pappá. A ju
biláns lelkipásztort — aki 20 évvel
ezelőtt Szarvason volt káplán —
sokan keresik fel szaivasi tiszte
lői közül is jókívánságaikkal.
— H alálozás/ Súlyos csapás
érte a köztiszteletben álló Bakos
családot, egyik szeretett tagjának,
Bakos Esztikének váratlan el
hunyta alkalmával. Az elhunyt
Bakos Esztikét — aki f. hó
9 -én délelőtt halt meg — tegnap
délután temették óriási részvét
mellett a rom kath. egyház szer
tartásai szerint. Áldás és béke
emlékezetén!
: — Doktorrá-avatás. Hnviár
Lajos békési tb. szolgabirc-t —
dr. Haviar Gyula kit. közjegy/ő
unokaöccséi — a napokban avat
ják doktorrá az államtudományi
doktorátus sikeres letétele után a
pécsi tudományegyetemen,
— Dicsérő elismerés. Vitéz
Zerinváry János bonyhádi reálgimnáziumi i/*uárt, a völgvségi
járás vitézeinek hadnagyát, a vi
tézi élet terén kifejlett buzgalmá
ért az Q. V. S/.éiv, a cserkészet
terén hosszú időn át kifejtett
buzgó és eredményteljes munkás
ságáért a kultuszminiszter dicsélő
elismerésben részesítette,
— Bartos Pál előadása Bu
dapesten. Az országos Luther
Szövetségnek dr. .Raffay Sándor
bányakerületí püspök elnöklete
alatt tegr.ap, szerdán megtartott
országos gyűlésén az ünnepi elő
adást Bartos Pál .szarvasi ag. ev,
lelkész tartotta. Ugyancsak elő
adást tartott Fabók Ferenc volt
szarvasi segédlelkész, a mezőberényiek fiatal lelkipásztora
— Országos vásár Szarva
son. Az idei őszi országos vásárt
S/arvason, f. hó 12, 13, 14-én
(pénteken hasított körmii állatok,
szombaton n lóvásár, vasárnap a
kirakodóvásár) tartják meg.

— M intam ajor épfii a B ika
zugban. Illetékes helyről nyert
értesülésünk szerint a m. kir. kö
zépfokú tanintézet oikazugi gaz
daságában a földművelésügyi mi
nisztérium elhatározta, hogy a
jövő évben egy mintamajort fog
felépíteni.
— Szántó Antal „vlgéchumorista" ma, csütörtökön este a
„Kereskedelmi Csarnok" helyisé
gében humoros előadást tart. Be
lépődíj nincs.
— M egtalálták a am erikai
milliomosnC egyik gyfirüjét.
Kedden reggel a csabacsüdi or
szágúton, midőn az ismeretes
autószerencsétlenség
színhelyén
az utal hozták rendbe, az egyik
utkaparó egy platina gyűrűt ta
lált, amelyből a középső kő (va
lószínűleg brilliáns)
hiányzott,
mig körülötte a többi kisebb kő
benne volt. A becsületes utkaparó
a gyűrűt nyombán behozta a
szarvasi főszolgabiróságra. Itt
említjük meg, hogy értesülésünk
szerint özv. Hermann G«uláné a
szerencsétlenül járt milliomosiíő
élete 250 000 dollárra, az autó
pedig 8000 dollárra volt egyik
előkelő newyorki biztosító intéaetnél
biztosítva.
Lapzártakor
vesszük a hírt, hogy Berger Imre
a kórházban az ékszerek egy ré
szét önként visszaadta, szerdán
délután pedig egy gazdálkodó
behozta az óriási értékű platina
karkötő egy darabját.
— Tűzoltóink tanulm ányútja.
Csonka Biharmegye összes köz
ségei tüzoitóságanak részvételével
a megye jelenlegi székhelyén
Berettyóújfaluban nagyarányú tüzo1lóverseny
volt,
amelyen a
s/.arvasi tűzoltóság kípviselttében
dr Smikovics Mihály r.lparancsnok vetésűvel Felker J:»?.sef. id.
Neuhauser János, ifj. Bračhna
János, ifj. Neuhauser János jelen
tek meg.
■
>
— A hadirokkantak felül
vizsgálata a népjóléti miniszter
rendeleté értelmében f hó 15-től
19 ig lesz megtartva. A felülvizs
gálatra a Indirokkantak névre
szóló idézést kapnak. Akiknek
rokkantsági járulékra való igénye
eddig még megállapítva nem volt,
most
okvetlen jelentkezzenek,
mert több alkalom már nem lesz
az igénymegállapitásra.
— A tanitónőképző m ű 
kedvelő előadása. Elsőrangú
rendezés, kitűnő összjáték, hiva
tásos művésznőket megszégye
nítő alakítások, zsúfolt ház jel
lemezték az ág. ev. tanitónőképzó f. hó 4-én és 7-én a nyári
színkörben megtartott műkedvelő
előadását, amikor Szigligeti ,.Liliomfi" c. 3 felvonásos bohózata
került szinre.
Játszi könnyedséggel vitte Liliomfi szerepét Kiss Jolán, az
általa előadott négyféle alakítás
mind brilliáns volt. A sikethez
nagyban
hozzájárult Szellemfi
megszemélyesítője
Krompaszky

Judit, mig igazi régimódi paraszt,
volt Ablonczy Böske a korcsmáros szerepében. Bájos és finom
volt Supkékel Mica a korcsmáros-lány szerepében, Szabó Ilus
nagyszerű vinkisasszony volt,
élethűen kényeskedett és pipis
kédét!. Nagyon jó volt Hereiek
Gizi is férfiszerepében.
Bene
Klára és Horsetky Anci a két
zsidó szerepében könrcyegig meg
nevettették a publikumot.
A gyönyörű táncok betanításá
ért Kállayné Juhász Ilonkát el
ismerés illeti meg, mig a kitűnő
rendezésben Tömörkényi Dezső
tanárnak volt oroszlánrésze.

hez hozzájárul a lengőtengely
—
V illannyal varr ön ? Arövid szenvedés után, de annál
berendezése amely a kocsinak az Singer motor megkíméli Ói.t a súlyosabb tífuszjárványból raga
éles hajtüfordulókban utólérhe- fáradságtól,hogy varrógépét láb dott el a kegyetlen halál. Teme
tetlen stabilságot biztosított és bal hajtsa! Szíveskedjék valame tése vasárnap d. u. fél 5 órakor
lényegesen hozzájárult a kitűnő lyik Singer fióküzletben a Singer ment végbe a község nagy rész
kérni. Vétel véte mellett. A temetési szertar
eredményhez. Valóban leszögez motor bemutatását
hetjük, hogy a Steyer Type XII. kényszer nincsen. Singer Varró tást Fetzer József pápai kamarás,
az automobilok első klasszisá gép R.-T. Szarvas Kossuth-tér 47. Takácsy Dénes és Szabó Fri
éban a legelsők közölt foglal
gyes kondoros-környékbeli káp
helyet, melyet bizonyít az a tény,
lán végezték. Utolsó utján, ami
hogy a Steyer gyár nemcsak
1928. okt. 3-tól okt. 10-ig.
dőn a népkert mellett haladt a
versenyeken, hanem a* eladások
gyászmenet, elhallgatott a zene és
Házasságot k ö tö tte k :
tekintetében is a vevőközönség
a mulatozó tömeg is könnyes
Markovics János és Maczik szemmel vett búcsút az alig 15
köreiben XII. typusával tartja a
Zsuzsanna, Magda
Péter és éves Szrnka Mancitől.
rekoidot.
'
Huszár Mária.
—
A kondoros-békéscsabai
— Elfogytak az osztálysors
S zülettek:
keskenyvágányu
vasút. Békés
jegyek. Pétdatlan az az érdek
Lestyan János fia János, ifj. csaba vasutépitőbizottsága hétfőn
— ő r ü lt az utcán. Misur Já lődés, mely a XXI.-ik m. kir.
Paulik Pál leánya Judit. Szeljak délelőtt tartotta értekezletét Bertnos 24 éves szarvasi legény üsztélysorsjáték ‘október 20-iki
Pál leánya Judit, Lancsik György lióty István dr. polgármester el
hosszabb ideig volt elmegyógy húzása iránt mutatkozik. Mint érte
leánya Mária, Rómer János leánya nöklete alatt a kondorosiakat is
intézetben, ahonnan házi ápolás sülünk, az árudák sorsjegyeiket
Anna, Horváth János leánya Etel rendkívül érdeklő kisvasút ügyé
ra haza adták. Tegnap szerdán nagyrészt eladták s még csak ittka, Hanzó János fia András, ben. Hosszas és beható vita után
d. u. a legény valahogyan el otl akad egy-egy eladatlan sorsTusjak András leánya Anna.
megállapottak abban, hogy az
szökött hazulról. A zavarosan vi jegy, Érthető ez a nagy kereslet
Meghaltak:
AEGV.
által megépítendő kon
a
sorsjegyek
iránt,
mert
manap
selkedő Misur Jánost az őrszeKatz Éva 4 hónapos, özv, dorosi keskenyvágányu vasúthoz
mes rendőr lefogta és hazavitte ság mindenki gyorsan szeretne
Oncsik Pálná 64 éves Dudovecz 400 000 pengővel járulnak hoz
meggazdagodni s ezt egyedül
szülei lakására.
Mihály 3 hónapos, Jelen Pál 31 zá, amelyet egy felveendő ol
•gy szerencsés
nyereménnyel
— Kisiklott az orosházi vo
éves, Kovács Elemér 4 hónapos, csó kölcsönből fedeznének. A va
érhetjük el. As osztálysorsjáték
nat. Ma, csütörtökön hajnalban
özv. Marcsek Mihályné 85 éves, sút az AEGV. tulajdona marad
tervezete szerint minden második
fél 3 órakor az Orosháza felé
ifj. Tóth Mihály 19 éves, özv. na, viszont a város 400.000 pen
sorsjegy nyer, szerencsés esetben
induló vegyesvonat két személyHermann Gyuláné Fodor Katalin gő értékű részvényt kapna. A.
500"000 pengőt, mert jutalom
kocsija a szarvasi állomáson va
44 éves.
kölcsön felvételéhez kormányha
300000
pengő,
főnyeremény
lószínűleg hibás váltóállítás kö
tósági engedély is szükséges^
pedig 200.000 pengő: Ezenkívül
vetkeztében kisiklott. Szerencsére
Békésszentandrási Most már Kondoroson s sor,
kisorsolnak. 100 000-es,
emberéletben kár nem esett. A 2 még
hírek.
hogy ebben a fontos ügyben a
személykocsit lekapcsolták és a 50‘000-es, 40 000-es, 3000o-es,
25 000-es stb. nyereményeket,
— M eghalt a leforrázott képviselőtestület mielőbb dönt
vonat kb. 1 órás késéssel indult
több, mint 6 millió pengőt kész kisfiú. Mint előző számainkban sön és ugyanakkor lépéseket te
tovább. A vizsgálat megindult.
pénzben.
megirtuk, a kis Balla Jancsit gyenek ennek a vonalnak esetleg
— Hétszemélyes Magossix
— M. kir. osztályaorsjegy fő- szomszédasszonyuk egy üst for- Szarvasig történő meghosszabbí
csukot luxus bérautó megren
tása érdekében.
delhető Farkas-gyógyszertár- áruda Csendes Mihály Mezőtúr róvizzel véletlenségből leforrázta.
ban. Telefon: 119.
ajánl az okt. 20 án kezdődő XXI. Csaknem két heti kínlódás után
— Értesítés. Tisztelettel ér sorsjátékra szerencse sorsjegyeket. a szerencsétlen kisfiú a szenve
tesítem a vevő közönséget, hogy 80000 sorsjegy, 40.000 nyere ded égési sebekbe, illetve az eb
Alulírott bírósági végrehajtó az
mény. Egy sorsjeggyel 500.000
a raktáron levő cipőket minden pengőt nyerhet. Egész sorsjegy ből származó vérmérgezésben va 1881. évi LX. t. c. 102. § a értel
elfogadható árban
kiárusítom. 20 pengő, fél sorsjegy 10 pengő, sárnap meghalt. A kir. ügyészség mében ezennel közhírré teszi,
Tisztelettel Waifisch Márton II. negyed 5 pengő, nyolcad 2 pengő rendeletére dr. Polnik Kornél ho^y a szarvasi kir. járásbíróság
közbejöttével dr. nak 1928 évi 2475 számú végzé
57. szám.
50 fillér. Megrendeléssel játék vizsgálóbíró
Déry
Henrik
járási
főorvos és se következtében dr. Ernst imre
— Mozi hirek. Szombaton é6 tervet, portómentes befizetési la
dr.
Molnár
János
szarvasi
községi szarvasi ügyvég által képviselt
vasárnap, az eddig mozivászon pot küldök Rendeljen még m a !
orvos
felboncolták
a
kisfiú
holt Star Szövet és Kender áru gyár
— Serét B áránynál P. 1*70.
ra vetített szerelmi történetek legtestét és kétségtelenül megálla r. t. javára 200 P. s jár. erejéig
szebbike a Sejk halála kerül a
— H e l y b e l i g a b o n a ára k :
pították, hogy a halál a leforrá- 1928 évi junius hó 13-án fogana
Frecska Mozgóban bemutatásra,
Búza :
24 70—24*80
végrehajtás
zás
következtében állott be. Mi tosított kielégítési
melyben kelet minden pompája
Árpa:
24-00—24 50
utján le- és felülfoglalt és 2070
vel
a
haláleset
miatt
az
ügy
sú
és szépsége van bemutatva. És
Zab :
24 00 24 50
lyosabb elbírálás alá esik, szi- pengőre becsűit következő ingó
gyönyörűen festi alá e csodaszép
ságok, u m. Kredenc, kis kredenc
goiu vizsgálat indult gondatlan 1 asztal 6 drb. bőr székkel,
szerelmes történetet.
' Új-tengeri: 20-00-21 00
ságból okozott embetölés miatt. dohánnyasztalka, ablakfüggönyök
Lucerna: 150 00—160 00
— A jánoshegyi versenyen
— Eladta a község a Loránt- tartókkal, fa ágy, szekrény, fapad,
Az á r a k métermázsánként
nagy feltűnést kellett a Steyer
féle
iskola-mellett lévő kórház- kis asztalka 4 székkel, virág álpengőben értendők.
Type XII. nagyszerű szereplése,
épületet,
amelyet Behan Mihályné vány, toalett asztalka tükörrel, vas
Megbízható csukott bérautó
ágy takaróval, 2 ablak függönymely a legtöbb pontszámmal az
szülésznő vásárolt meg. Ugyan
Bakosnál.
Telefonszám:
116.
tartóval, egy éjjeli szekrény, 3
abszolút győzelmet vitte el. Ezen
csak szülésznő vette meg — Sin- ajtós ruhaszekrény tükörrel, egy
—
Hová
siet
olyan
őriilten
?
a helyezést az értékelési képlet
dely Vincéné — a község által asztal a hozzávaló 4 karos székkel
alapján az aránylag kis 1500 cms. Megyek a Dohánvnagyárudába, eladásra bocsátott üres telket.
nyilvános árverésen eladatt nak.
ottlévő
hiujerürtartahna és nagy meg talán még kapok az
Mely árverésnek a szarvasi kir.
terhelés ellenére is a helyi pá osztálysorsjegyekből, hogy részljárásbíróság 1928 ik év 3075
Kondoros.
számú végzése folytán 200 P,
lyán osztályában a legjobb időt vehessek az október 20-án kezdő
—
Halálozás. Kondoros köztökekövelelés, ennek 1928 évi
futotta, átlag sebessége a hegyen dd húzásokon, Egész sorsjegy
ápr. hó 30 napjától járó 10-%
53 kin. óránkénti sebességgel 20, fél 10, negyed 5, nyolcad ség köztiszteletben és szereidben
kamatai Va% váltódij és eddig
volt. Misem bizonyítja jobban a 5 pengő és szerencsés esetben álló tagját, özv. bzmka Istvánnét összesen 72 P. 27 fillérben birókocsi nagyszerű konstrukcióját 500 000 pengőt nyerhetek ! Roha f. hó 5-én nagy gyász érte, el ilag már megállapított költségek'
a csatlakozottak :
vesztette egyetlen leányát, akit erejéig, és
kolosszális teljesítményét, mely nok hátha még kapok!

Anyakönyvi hirek.

Árverési hirdetmény

HUBERTHl A n c i s k o l á J á b a n
megkezdődik az uj táncok tanítása. Akik részt akarnak venni az uj táncok tanulásában legkésőbb vasárnapig jelentM F"
,
kezzenek a mesternél. Vasárnap este gyakorló össztánc 11-ig.

— Vízum ot m egszállott te
Alapfoglaltató Mauhtner László
2000 P. t. és jár. Felülfoglaltató rületre, vagy külföldre három
Star Szövetgyár 139 P. 70 f. t. nap alatt megszerez szerkeszés jár. Ádler és Bauer cég 200 tőségilnk.
P. t. és jár. és 200 P. t. és jár.
Vinder és Léderer cég 81 I P. 70
f. tök« és jár. Szarvason alperes
nem kap sehol, de olcsót, jót
lakásán I. k. 58 sz. Csáki-ucca
és divatosat beszerezhet úri
leendő megtartására 1928 évi
szabómühelyembe melyet III.
október hó 16-ik napjának dél
kér. 157. szám alól III. kér.
előtti 9 órája határidőül kitüzetik
219. szám alá (Jókay-utcza)
és ahhoz a venni szándékozók
helyeztem át, ahol minden e
szakmába vágó munkát a leg
ezennel oly megjegyzéssel hivat
kényesebb igényeknek meg
nak meg, hogy az érintett ingó
felelően készítek.
ságok az 1881. évi LX. t.-c 107,
Gyors és pontos kiszolgálás
és 108. §-ai értelmében készpénzSzövetmintákat kívánatra be
fizetés mellett, a legtöbbet. ígérő
mutatom.
nek szükség esetén becsáron
Szives pártfogást kér
alul is elfognak adatni.
G u n d a M ih á ly
úri szabó.
Amennyiben az elárverezendő

Ingyen ruhát

ingóságokat mások is I«- és felülfoglaltatták és azokra kielégitési
jogot nyertek volna, ezen árverés
az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a
értelmében ezek javára is elren
deltetik.
Kelt Szarvas 1928 évi
hó 24 napján.'

szept.

Molnár István kir. bir. végrehajtó.

11.kér. 372

Ha

számú ház

SZARVASI

KÖZLŐNY-ben,

amely nemcsak Szarvas, ha
nem Kondoros, Békésszentand
rás és Öcsöd legelterjedtebb
lapja.
Hirdetéseket és előfizetéseket
felvesz: Szerkesztőségünk (1.
Vajda Péter-u. 145.) továbbá a
C s a s z lv é n a - n y o m d a (Ar
tézi fürdővel szemben.) Nagy
Sándor könyvkereskedése, a
Győri-féle piactéri dohány
tőzsde és a Vitális-füszerkereskedés.

Szarvasi

Gyümölcsértékesitő és Központi

Szeszfőző

a f. évi október hó 7-én tartott közgyűlés határozatképtelensége niiatt
nem f. évi október 14-én, hanem f. évi október hó 21-én (vasárnap)
délután 2 órakor Szarvason saját helyiségében tartja, melyre a ttagok ezennel meghivatnak.

iB lU z e lttU , lé g fű t é s e i,
f o l j lO n é g ő k á l y h a .

1928. évi Jánoshegyi verseny

„Zephir* kályhával fűt ma már
a Makk-Ász is. Ha jó kályhát
aki r, szerezze be már is !

3

10 ^ FÜT 24

C T l^ V D

Nagyobb típusok 3—4 szobás
lakást egyenletesen fütenek.
Lcsgazdaalgosabb, Icgbiijiénikusabb !

Rekord szén-, koksz- és fatüzelésü Mytonéwrt k.*lvhák.
VegvestŰ7elésü ,,Z E P H I R *4
kályhák Elité tak^ríktüznctyek.
—
KéménytWdók
—
Á r lo p o l k é s z s é g g e l k llld :

Héber Sándor
4

k * ly t* a ~ ć « t ű z h e l y g y á r a
S u d a p c & í, V J. V ilm o s
tz á r - u i
. (H o fó t-u . s a r o k )
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Lerakat: Szarvas

Bük Adolf

fuvarozásü
Ismét üzembe helyezve!

Üzembiztos
kényelmes
olcsó.
Megbízható vezető

Telefon-hivás Strasser és Kőnig-céghez 78.

1927—28. évi rendes közgyűlését

A közgyűlés tárgysorozata:
1. A közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság kiküldése.
2. Igazgatóság jelentése a lefolyt üzletévről. 1927/28. évi zár
számadás, mérleg előterjesztése, megállapítása, felügyelőbizottság je
lentése s ennek alapján az igazgatóság és felügyelőbizottság részére
a felmentvény megadása.
3 Tiszta nyereség felosztása'iránti határozat.
4. Alapszabályszerü Időben benyújtott indítványok tárgyalása.
A szövetkezet zárszámadásai, mérleg- és eredményszámla az igazga
tó-ági és feiüsjyelőbizottsági jelentésekkel együtt Szarvason a szö
vetkezel irodahelyiségében közszemlére ki vannak téve és az érdek
lődők ott megtekinthetik.
Szarvas, 1928. okt. hó. 8.
Az Igazgatóság.

1 normál szobái.

Aütó-

Megrendeléseket felvesz
BÁRÁNY BÉLA vaskereskfedő.

Meghívó.
A
Szövetkezet

eladó.

bármit venni, vagy eladni akar,
biztos sikerrel hirdethet a

ahol induit, fölényesen g y ő z ö t t !
M .

JD

M

K

31nduló - 3 g y ő z e le m

If|. o tlly k Lajos:
T Y P E X U . túrakocsin az összes
JL M-s M J^turaautom obilok győztese, rekordidővel,
legtöbb pontszámmal.
Wolfner László:

Y P E X V I . túrakocsin a túra
STEYRTkocsik
között a nap legjobb idejét éri el.
Dr. Wolfner András:

Cí-í M. X-s X

T Y P E S P O R T - o n a nap legjobb idejét éri cl az összes induló
kocsik között.

Steyr-Müvek Magyar Keresk. R.-T.
Budapest, IV, Ferenciek -lere 9. Telefon: Aut. 896—17.
Ittfrzetl&épvlselel

Békéscsabai Áruforg. R.LT. Békéscsaba. Telefon: 90.

Á XXI. magyar királyi

oszíálysors"
lálék
uj játékterve általános feltünüst kelt az egész országban,
nemcsak azért, mert 80.000
sorsjegy közül 40.000 kisorsoltatik és igy
minden m ásodik sorsjegy.
nyer
hanem azért is, mert a nyere
mények összege valóban szen
zációs. Szerencsés esetben

őoo.ooo pengő

azaz félmillió pengő
nyerhető és pedig 300.000 pen
gő jutalom, 200.000 pengő fő
nyeremény, azután 100.000,
50 000, 40 000, 30.000,25.000
20.000 pengő stb. stb. nyere
ményeket sorsolnak ki, össze
sen több mint 6 millió pen
gőt, mely összeget készpénz
ben fizetik ki. A felügyeletet
és ellenőrzést a m. kir. Pénz
ügyminisztérium gyakorolja.
M indenki vesz ma már
sorsjegyet, akinek pedig eddig
volt sorsjegye, most mép in*
kább résrt fog venni az uj
osztálysorsjátékban, de gyors
intézkedés ajánlatos, mert hú
zás előtt a sorsjegyek mind
elkelnek.
Az 1. osztályú sorsjegyek
hivatalos árai: Evész 20 pen
gő. Fél 10 penijA. Negyed 5
pengő Nyolcad 2 és egyketted
pengő.
Húzás október 20-án kezdődik
Sorsjegyek
az összes árusítóknál.

V:-'. ■
■
■

H AR T -P A R R
a kemény, szikes talajok legerősebb traktora.
Kezelése a legegyszerűbb! —Élettartama a leghosszabb! — (Jzeme a legolcsóbb!

Árajánlattal, részletes ismertetéssel és bemutatással szolgál a képviselet!

Ifj. Debreczeni Endre

Gyoma.

A VAD NYUGAT HARAMIÁI

H L F e /e * e f

A ÍÓKÖÍŐU c s e le i. - A m e g 
le p e té s . — Alaía é s R o w s o n

(R E G É N Y A 60-AS É V E K W IL D W E S T ./É R Ő L .)

Irta: GERSTACKER FRIGYES.

— Jó, ez mind nagyon szép és
nagyon jó és nem is hangzik va
lami kellemetlenül. Hanem hidd
el azt nekem, hogy azok az átko
zott springriveriek nem olyan sza
marak, hogy elhigyjék azt, misze
rint mi a lovakkal a holdba re
pültünk, mint ezt a minap egy,
képen láttam annál a németnélj
— Nincs is rá semmi szükség,
hogy ezt higyjék. — Hanem most
jön még a java. Ott lenn a ná
dasban, azaz nem is a nádasban,
hanem alatta, a folyó medrében,
a sziklás fenéken áll az én lovam
és a tied...
— Az enyém?
— Igen a tied és Johnson két
szürkéje. Alig indulunk majd út
nak az uj szállítmánnyal, a lova
kat a sekély felé, egész a partig
hajtjuk, ott aztán Johnson a há
tára veti magát az egyiknek és
uccu neki, vesd el magad, egész
a meleg forrásokig. Ha az üldö
zők holnap, vagy holnapután ér
nek ide és ha ezalatt valami jó
országos eső zuhog; akkor termé
szetesen mindez az óvintézkedés
szükségtelen lesz, ha azonban nyo
mában vannak a lovaknak, — a
mitől nagyon félek — anélkül, hogy
leszállanának lovaikról, hogy tü
zetesebben megvizsgálják a nyo
mokat, összezavarják őket és min
den meggondolás nélkül haladnak
előre. És ha Johnsont utói is érik,
nem az ő lovaikat találják nála
es csak későn fogják belátni, hogy
hamis nyomon indultak.
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és mondom neked, veszettül ked
vemre való jószág.
— És ez a te csikód?...
— Róbert csődöre. Valami gyö
nyörű állat!
— Hallod-e, Cotton, te egy csep
pet sem vagy ostoba. Annak a
szőrén füttyöt hányhatsz minden
üldözőnek. Na, képzelem azt a lár
mát, amit a vén csiszár csap.
— A terv különben igen jó —
mondotta Cotton gondolkozva. —
Igen, igen, ami az üzletet illeti,
Rowsonnak nincs párja — és azt
a vászonnépet ott a gyarmatban
milyen gyönyörűen vezeti az orrá
nál fogva. Hej, de meresztenék
azok a szemüket, ha ma kéL lovat
kőtőféken tartva, látnák az erdőn
keresztülvágtatni.
— Mrs. Róbert valóságos szent
nek tartja őt, — node én nem bá
nom. Hanem azt a kislányt szív
ből sajnálom, hogy kénytelen lesz
hozzámenni; én nem szeretném
Rowson uramat férjemül látni ma
gam mellett. — De egy kérdést kell
hozzád intéznem. Egy idő óta nem
hallok egyébről beszélni, mint a
szigetről, nemsokára úgyis meg-,
ismerem, hát mondd csak, tulaj
donképen mi is az a sziget ésI
merre fekszik?
— Nem szabad elárulnom sem
mit — válaszolt titokzatosan Wes
ton. Ebbe a históriába nagyon so
kan bele vannak már keverve és
igy nyelvemet megkötötték. Anynyit azonban mondhatok, hogy a
Missisippiben van és hogy a lakói
a mi barátaink. Ott különben még
magam sem voltam.

— És ha nem érik utói? — kér
dezte Cotton.
— Annál jobb. Akkor, nagy ke
— A Missisippiben! Hisz ott sok
rülővel ugyan, de a sziget felé
sziget van, azt mondod, hogy a
tereli az állatokat, az utána jövő;
lakói barátaink, hisz barátunk ne
szállítmányt bejelenti és a mie
künk fél Arkanzasz és Texas egy
inket adja eL
ötöde. Nem, valami pontosabbat,
— Micsoda? Az én lovamat?
valami mást mondjál. Hányadik
— Ne légy bolond Cotton — ka
szám alatt van? Tudod talán, a
cagott Weston. — Először is jó
pénzt kapsz érte.
' folyón lefelé minden szigetnek szá
— Igen, de mennyit? Fele árát ma van.
— Tudom-e? Hál hogyne tud
sem, mint amennyit ér.
nám?
— neveletl fel gúnyosan a
— S aztán — folytatta WesLon,
lókötő.
— Hanem többet aztán
nem hagyva magát félbeszakítani
igazán
nem
szabad mondanom.
— élő ember előtt nem szabad
Néhány
óra
múlva
úgyis megtudsz
magad mutatnod és a vidéket igen
rövid idő alatt el kell hagynod« mindent. Addig tehát türtőztesd
— De mi köze van ennek az ügy magad. Hopp, vigyázz! Mi volt ez?
— Csitt, — suttogta Weston —
nek az én lovaimhoz?
— Rosszul ismernélek, ha azt ez kuvik volt, azaz Rowson, ől<
tenném fel rólad, hogy a saját lesznek egészen biztos. Minden
lovad hálán akarsz búcsút mon esetre felelek nekik, mert itt a kör
dani a Fourche-la-fave-nak — ka nyéken nincs mitől tartanunk.
És ujját szájához emelve, bá
cagott Weston.
— Ebben teljesen igazad van, mulatos hűséggel ulánqzta a kis
Weston, ez már okos szó volt — éjjeli madár éles sikolyát.
— Hu pih! — hallatszott erre
ujjongott Cotton. — S tudod-e...
— Ne kiabálj olyan nagyon, ki Johnson szava, amidőn egyszerre
tudja, hogy körülöttünk nem lap- lópaták zaját hozta a szél a vára
pang-e a bokrokban valaki. Ma kozókhoz és nemsokára azután a
délután is lövést hallottam erre folyó partján megjelentek a már
régen és nehezen várt cimborák
valahol.
— Tudod-e, hogy egy ,szép csi és .a siker jeléül kalapjaikkal inte
kót ki is néztem már magamnak gettek Weston és Cotton felé.

— Hurrá, — válaszolt Weston,
látva a gyönyörű lovakat, amelyek
éppen a folyó másik partján jöt
tek felfelé és megálltak a viz szé-í
lén, minden előbbi elővigyázatot
elfeledve. — Hurrá, ezek aztán lo
vak!
— Megbolondultatok? — kiáltott
át bosszankodva Rowson. — Ti
talán készakarva akarjátok egy vé
letlenül errehaladónak a figyelmét
felhívni? Fogjátok be a szátokat
és hagyjátok abba őrömrivalgásaitokat, majd akkor ujjongjatok, ha
sikerrel elintéztünk mindent.
— Hol vannak a lovak?
— A megjelölt helyen — mondá
Weston.
— J ó ., Vezessétek elő gyorsana
de vigyázzatok magatokra, nyo
mot hátra ne hagyjatok a parton,
maradjatok a mély vizben.
— Jó, jó, tudom már — Weston
sem esett ám a feje lágyára.

kat hajtok eladni, magasabb árat
remélve ott elérni.
— Tehát siess — válaszolt Row
son. — Vigyen az ördög. Ki tudja,
milyen hamar érhetnek nyomunk
ba és most épp a legkényesebh
helyzetben találnának. Akkor meg
csúnyán ráfizetnénk valamennyien.
— Mi lesz az élelemmel? — kér
dezte Cotton.

— Nekem nem kell — szólt John
son, ki éppen most érte el a me
redek vizpart felső szélét.
— Hébe-hóba csak kell pihentet
ni a lovakat valamelyik háznál és
ott lesz élelem is. Csak még az
éjjel ne, nehogy a két szürke szí
néről rájöjjenek a dologra.
— Ne féljetek, holnap délig meg
lesznek valahogy.
— Tehát az örvendetes viszont
látásra!
Ezzel vadászjelkiáltását han
goztatva, belenyargall az erdő sű
rűjébe.
— Eddig rendben volnánk —
szólt Rowson. — De nézzük Cot
A fiatalember gyorsan odament ton, mit csináljunk ezekkel az álla
lovakhoz s nemsokára visszatérve^ tokkal ? Mindenekelőtt távozzunk
a lovakat a legnagyobb elővigyá- innen és menjünk félmérföldnyire
zattal a folyam közepére vezette!, lefelé. Az utón nemcsak a kiván
amely itt legalább három lábnyi csi járókelőktől kell tartanunk, ha
mély lehetett.
nem attól is, hogy ezek az átko
— Hol vannak á kanoék? — kér zott regulálorok a nyakunkra jön
dezte Rowson. — Hiszen akkor nek. Hagyd abba tehát összekötősemmit sem érünk, ha a lovak itt* zésüket, ezen a kis utón remélhe
összetapossák a partot, mert ha tőleg igy le tudjuk vinni őket a
csakugyan üldözőbe vesznek, azt folyón, bizonyára egész utón fe
j fogják hinni, hogy határozatlanok neket ér a lábuk. Az első homokvoltunk a folyón való átkelésben. zátonynál partraszáltunk. és az al
De ha a többi lovat a túlsó par kony beálltával mindent elrende
ton csapnók ki és ha sok nyomot zünk.
hagynának maguk után, akkor ül
Ez okosabb tanács voll, semhogy:
dözőink mindenesetre megvizsgál ellent lehetett volna mondani. És
nák azokat és megtudnák, hogy nemsokára már a homokzátony
más patanyomok. Különben is Col hoz közeledtek három lóval, a foi 7
ion lovának igen nagy, idomtalan lyó kanyarulata által elrejtve az
patái vannak.
utón járók esetleges felfedezésétől,
Erre Weston és Cotton eltűntek
a sástörésben és kis idő múlva;
előjöttek csolnakjaikban.
— Állj, ne tovább! — kiáltott
Johnson. — A csolnakok nyomaiL
nem szabad a parton lálniok. —
Most vegyétek át a lovakat. —
Szálljon be inkább Rowson. -Te-,
hát kettő a nagy és egy a kis kanoéba. Megállj csak, hadd cseré
lem fel a lovakat. — Ah, szinte
megkönnyebbült a szivem, hogy.
ismét saját lovam hálán ülhetek.,

— Na, végre kezdem magamegy.
kissé jobban érezni — sóhajtott
fel Rowson. — Mindinkább kezd
sötétedni és ha üldözőink még ma
éjjel követnek, feltétlenül belees
nek a kelepcébe, melyet számuk
ra felállítottunk. Hurrá! Ha elgon
dolom, mint fognak megeresztett
kantárszárral vágtatni, örvendező
tekintetüket a nyomokra szegez
ve, percenként növekvő izgalom
mal üldözve a vélt tolvajokat és
végre saját lovaik oldalába döf
— Hanem Johnson, most mulasd hetik sarkantyújukat, midőn öszmeg, hogyan tudsz nyargalni — szetalálkoznak majd az embersé
mondotta Rowson, mialatt amaz ges Jolmsonnal, aki nem győz ele
a meredeken akart felkuszni. — get sopánkodni előttük, hogy aka
Hajtsd a lovakat, ahogyan csak le ratlanul is igy félrevezette a de
het, eléggé kiheverték magukat. Ne rék regulátorokat. Hali ah a! Lesz
kíméld az ostort és a sarkantyút, olt káromkodás, orditozás és szi
gondold meg, hogy minden negyed-. dalom bőven.
— Itt a homokzátony — szólalt
óra, amellyel üldözőinket eltérí
most meg Weston. — A lovak lába
ted a helyes nyomról, aranyat ér. a feneket éri. Jó lesz rendbehozni
— Csak ne aggódj — nevetett a zablákat és kötőfékekeL Ké
Johnson. — Igen gyorsan kellene sőbb a lovakat is jobban kell majd
azoknak nyargalniok, hogy engem elhelyezni, mert a folyó kanyaru
utólérjenek és ha utólértek is, latánál már mindenütt mély a viz
és az állatoknak nagy darabon uszakkor legfeljebb csak kinevetem niok kell. Ma reggel, mikor erre
őket. Már én előbb gondoltam jöttem, figyelmesen vizsgáltam meg
ilyesmire s többeknek elmeséltem, mindent.
hogy az állam déli részébe lova

Amundsen nem él
Néhány héttel ezelőtt a norvég
partok
közelében repülőgépről
származott alkatrészt találtak, amelyről már akkor gyanították,
hogy része a titokzatos körülmé
nyek között eltűnt Latham-repülőgépnek, amelyen Amundsen Guilbaud francia repülővel együtt a
Nobile-expedició tagjainak felkere
sésére indult. A repülőgéproncsot
szakértők megvizsgálták és kétség
telenül megállapították, hogy vala
mikor a Lathamhoz tartozott, mely
valószinüleg nyilt tengeren és meg
lehetős magasságból zuhant le. A
szakértők megállapitása egyszer és
mindenkorra véget vet annak a
reménynek, hogy Amundsen és
Guilbaud pilóta még életben van
nak és valaha még feltalálhatok.
A müveit világnak, bármennyire is
fájdalmas ez ránézve, tudomásul
kell vennie, hogy a sarki kutatók
egyik legnagyobbika, Roal Amund
sen és vele együtt pusztult el a
bátor francia pilóta is, aki a nor-;
vég tudóssal együtt a veszélyes
repülésre vállalkozott. A Láthamrepülőgép megtalált részét Párizs
ba hozták és a tengerészeti mi
nisztérium díszudvarában állítot
ták fel,
Roald Amundsen 1872 julius hó
17-én született Oslótól délre, Borge
községben. 17 éves korában be
iratkozott az orvosi egyetemre, de
már akkor felmerült benne az az
eszme, hogy kutató lesz. Két év
múlva beiratkozott a tengerészeti
iskolába és letette a tiszti vizsgát,
majd nagy utakat tett az északi
vizeken. 1896—1897. években Gerlache belga kapitány parancsnok
sága alatt résztvett egy délsarki ex
pedícióban, 1901-ben Gjö nevű kis
vitorlásán az északsarki vidékek
felkutatására indult, 1903-ban majd
nem elérte a magnetikus északi
sarkot, 1911 december 14-én első
nek érte el a déli sarkot. 1918 ju*
lius 25-én Maud nevű hajójával
újból északi expedícióra indult és
végigkutatta a szibériai partokat*
1923-ban repülőgéppel akart az
északi sark felett elrepülni, de
ezt a tervét kénytelen volt techni
kai okokból feladni. 1926 május hó
13-án a Norge léghajón repült el
Amundsen az északi sark felett
Emlékezetes, hogy ebben Byrd, az
amerikai repülő csak egy nappal
előzte még. Amundsen ezután vég
leg ‘ vissza akart vonulni, de az
»Italia« szerencsétlenségének hí
rére rögtön elhatározta, hogy a
hajótöröttek segítségére siet. Ám
bár tudta, hogy a jégmezők nem
nyújtanak leszállási lehetőséget,
Guilbaudr francia repülővel együtt
mégis vállalkozott a veszélyes ut-.
ra, amelyből nem tért többé vissza;

Az orvos mondja: Asszonyom,
a férje sohasem lesz többé munka
képes.
Feleség: Naf ezt megmondom
neki, hadd legyen egy kis öröme
szegénynek.

Az édesmust
konzerválása
Külföldön, de különösen Svájc
ban, nagy súlyt fektetnek arra,
hogy a szőlőmust cukortartalmát
és értékes vitaminjait az erjedés
től megóvják és igy sok ideig ere
deti formájában megtartsák. A
konzerválásnak több fajtáját alkal
mazzák a külföldön, de a legegy
szerűbb és legbizLosabb módszer
a mustnak 70—80 fok Celsiusra va
ló felhevilése. Az eljárás a követ
kező: A szép, érett, hibátlan sző
lőt jól megmossák és alkalmas
gyümölcsprésben jól kipréselik. A
nyert mustot hibátlan
zománcedényben 70—80 fokra felhevitik s
ilyen forrón jól megmosott és elő
re melegített üvegbe betöltik. Az
üvegeket hibátlan, leforrázott parafadugókkal bedugaszolják s me
leg ruhákkal kipárnázott kosárban
12—16 óráig hülni hagyják. A ki
hűlt üveg fejét megolvasztott parafinba mártják, hogy a légmentes
dugaszolás tökéletes legyen. Az
ilvmódon elkészített üvegek sötét,
száraz kamrába, egymás mellé fek
tetve teendők el. A lefektetés azért
fontos, hogy a levegő, amely aj
dugó és folyadék között van, a
fektetés által az üveg közepébe to
lódik át és igy a dugó állandóan
nedvesen marad.
Ezzel az eljárással minden más
gyümölcsnedv is eredményesen
konzerválható, de mindig hibátlan
gyümölcs használandó. Az ily mó
don konzervált gyümölcsnedvek
nagyon sok ideig elállnak és a
hosszú téli hónapokon át sok al
kalommal kedvelt és jóizü italok
ként használhatók.

Apróságok hires emberek
életéből
Emilé Augler (1820—1889.) a ne
ves francia drámaíró, igen jó mód
ját találta ki annak, hogy hogyan
szabaduljon meg a kintornásak
tól, kik naponta megálltak ablaka
alatt és sipládájukat nyekergették.
Egy napon, midőn egy ilyen ván
dormuzsikus ablaka alatt játszani
kezdett, Augier kinézett az abla-'
kon és hallhatólag élvezettel hall
gatta a zenét, a végén pedig lel
kesülten tapsolt. A kintornás erre
egy második, majd még egy har
madik darabot is eljátszott és az
iró mindannyiszor tapsolt És kö
vetkeztek a többi darabok, Augier
mindinkább növekedő lelkesedése
mellett Mikor a műsor kifogyott*
a muzsikus mosolyogva tartotta a
kalapját, fényes jutalmat várva a
szórakoztatásért. Ekkor Augier el
tűnt és ablaka becsukódott. A kin
tornás bosszúból nem mutatkozott
többé ezen a helyen. Ezt a kísérle
tet Augier megismételte más kin*
tornácokkal is és az eredmény ha
sonló volt.
Enrico Caruso (1868—1921.) olasz

tenorista sohasem vesztette el hi
degvérét, minden körülmények kö
zött feltalálta magát. 1882-ben a
marsalai (Szicília) Városi Színház
ban nagy operaelőadássorozat volt
a világ leghíresebb énekeseinek a
közreműködésével, köztük Carusoval. Az első előadáson Verdi Traviatája volt műsoron, melyben Ca
ruso énekelte a férfi főszerepet:
Előadás közben a színpadon a lenorista egyszerre csak elkezdett
tántorogni, hangja pedig fátyolos
lett, szóval ezen az estén Caruso
nem tett ki magáért. A felvonás
végén a közönség ahelyett, hogy
a szokásos tapssal jutalmazta vol
na a művészt, zajos füttyökkel és
gúnynévvel illette őt. Caruso ek
kor a függöny elé lépett és igy
szólt a publikumhoz:
— Kedves marsalaiak! Az önök
marsala-bora kitűnő és ezért egy
kicsit az önök hibája is, hogy ma
este nem tudtam helyt állani.

Apróságok a nagyvilágból
Paganini hegedűje: 35.660 dollár*
Nemrégiben árverezték el Csikágóban Paganini hires Stradivárius-hegedüjét. A hegedűt Jaques
Gordon amerikai hegedűművész
vette meg 35.000 dollárért. Az egyik
legjobb Stradivárius-hegedü ez és
Paganini éveken át játszott rajta.
Az emberi lest legnagyobb
teljesítménye :7.4 lóerő
Érdekes kísérleteket végzett most
H. B. W ilt angol fiziológus. Kü
lönböző méréseket végzett az an
gol futóbajnokokon annak megál
lapítására, hogy hány lóerős ener
giát képes kifejteni az emberi test.
Végül megállapította, hogy az em
beri test legnagyobb teljesítménye
7.4 lóerő.
Az angolok a pipáról áttérlek
a cigarettára

Talán felesleges mondani, hogy
az énekművész erre a bejelentésé
re olyan hatalmas tapsot kapott,
melyhez hasonlót egész életén át
hiába várt.

Az angol dohánybizottság leg
újabb statisztikája érdekes adato
kat tartalmaz a dohányzásról. K i
derült, hogy mig 1914-ben az an
gol lakosságra fejenként 2.4 font
dohány jutott, addig 1927-ben ez a
V. Károly (1500-1558.) német-ró fejadag 3.4 fontra emelkedett. A
mai császár öt nyelven beszélt. statisztikusok szerint ez főleg an
Egy napon meglátogatta barátja, nak tulajdonítható, hogy a nők
egy német ifjú, aki megkérdezte, egyre nagyobb tömegekben csat
hogy miért tanult meg annyi nyel lakoznak a dohányzók táborához.
vet. *A császár kikereste- minden Érdekes az is, hogy 1907-ben az
nyelvnek különös jellegzetességét angol dohányt pipában szívták el
s igy felelt:
a dohányosok ,és csak 21 százaléka
— Megtanultam franciául, hogy ment füstbe cigaretta alakjában,
a hölgyekkel beszélhessek. Meg 5 százaléka pedig szivar alakjában.
tanultam spanyolul, hogy az Isten 1924-ben viszont cigarettára jutott
nel beszélhessek. Megtanultam ola a dohány 58.5 százaléka, pipára
szul, hogy az angyalokkal beszél 40 százaléka, szivarra 1.5 százalé
hessek. Megtanultam angolul, hogy ka. Kiderül az is a statisztikából,
a madarakkal beszélhessek. És hogy a világ dohánytermése az
megtanultam németül, hogy a lo 1926. évben 98 milliár4 fontot tett
ki.
vakkal beszélhessek. Ja, ja.
Ez az utolsó válasz keserű mo
solyt csalt a német ifjú arcára.

A battonyai határállomáson meg
jelentek a vámkirendeltség embe
rei az egyik kupéban, ahol két ur
Caius Caligula római császár, ült, -mindkettő Aradról igyekezett
ki Kr. u. 37-től 41-ig uralkodott* hazafelé.
egy fényes lakomá közepette hir
— Szíveskedjék felnyitni ezt a
telen hangosan felkacagott. Két koffert! — fordult az egyik utas
konzul, kik mellette ültek, hízelgő hoz a vámkirendeltség tagja.
hangon kérdezték tőle nevetésé
— Nem nyitom!
nek okát.
A vámvizsgáló közeg meghök— Az jutott eszembe — felelte a kenve nézett rá.
császár, — hogy egyetlen jeladá
— Mégegyszer felszólítom, hogy
somra midkettőtöket megfojlalhat- nyissa fe l!
nálak.
— Nem!
— Nem ? Figyelmeztetem uram,
I.
Olló (1815—1867.) görög királythogy az ilyen ellenszegülésnek sú
lemondásra kényszeritették és el lyos következményei vannak.
kellett hagynia Görögországot. Ottó
— Sajnálom, már pedig én nem
király Athénből Münchenbe ment* nyitom fel!
édesatyja udvarába, I. Lajos ba
— De miért? — kérdezte most
jor királyhoz, ahol már várta I. már csodálkozva a vámőr.
Ferenc József vigasztaló levele. A
— Mert nem az enyém!
levél igy hangzott: »örülj, hogy a
— Pardon, az más. Hát kié?
Gondviselés módot nyújtott arra,
— Bizonyosan ezé a másik úri
hogy bukásod méltóságteljes le emberé.
f
'
gyen.« Ottó igy válaszolt Ferenc
A vámőr most már ehhez a má
Józsefnek: »Vigasztaló soraidat kö sik úrhoz fordult:
szönöm és kívánom, hogy a Gond
— Hát akkor miért nem szólt?
viselés veled szemben is hasonlóan
A flegmatikus utas vállat vont:
jótékony, legyen.«
■
— Kérdezett engem valaki ?

Tisztelettel értesítem az úri- és

Szőlőtulajdonosok és
Gazdák figyelmébe!!
Kitűnő faj szőlőoltványok, úgymint: Kadarda,
Olasz és Bánáti rizling, Saszla, stb. egy-két éves
gyökeres példányok nagy mennyiségben (kb.
7—8000 drb) kapható igen jutányosán és

hogy az úri és női szabóságomat
Klein Mór házába helyeztem át,
ahol a legolcsóbb napi áron készítek férfi és női öltönyöket.
Minta kolekcióm

őszi és lé li Id én y re a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán
belül elkészítem, vasalást és alakítást a
elkészítem,

mai

divat

szerint is

kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

s J. Gazsó Imre

I

hölgyközönséget,

Horváth János
angol úri és n ő i szabó.

szőlőtelepén. Érdeklődni lehet a tulajdonos la
kásán, Békésszentandrás 373. házszám alatt.
44

J E r t C i S l t C í S . Van szerencsém tisztelettel értesíteni
a nagyérdemű közönséget, hogy II. kér. Bem-utca 320 szám alatt

cipész műhelyt

B ük Adolf
G azd asági G ép rak tára Szarvas

nyitottam, hol a mai igényeknek megfelelően úgy luxus, mint
bármilyen cipőket elsőrendűen és olcsón készítek mérték után.
Javításokat elfogadok.
Kiváló tisztelettel

Plenlrt János

A „Falu" Országos Földmives Szövetség

50

cipész mester.

kamatmentes kisgép árusítása
A „Kühne“ Mezőgazdasági gépgyár r.-t. Moson.
A Weiss Manfréd acél és fémművek r.-f. Csepel.
Az Első magyar gazdasági gépgyár r.-t. Budapest.

Értesítés.

Gyártmányai! úgymint

é

l t é

Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli
lakosságát, hogy

i ,

M
INDENNEM
Ű

boronálf hengert, szecskavAgót, répavágói,
morzsoló*, darAlói, rostát,
konkolyozót, Járgányt,

vetőgépel

jelenleg Szarvason lévő szerszámaimmal a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor
G a láth .Jánosnál P e t ő f i-utca 13
szám alatt, vagy a Réthy-féle ecetgyárban.
A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

több év ! kam atm entes részlelfizetésre áru slio m a t. gazdaközönségnek.
Itt a z a lk a lo m , hogy e lh a s zn ált
g a zd a ság i gépe helyett olcsó
áro n kam atm entes fizetés m el
le it iifa t v ásáro ljo n .

H rabóvszky Á dám
ártézi kutmester.

44

Jó munka jó szerszám nélkül nincs!

i!!llll»llllllllll!lllllllllllliillll!lllllllimilllll!illlimillLi|
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BÜK ADOLF

1~#1iColiCo*

Értesítem a nagyérdemű h ö lg y k ö z ö n séget, hogy szeptember 1—
élő i

szabászali

Mezőgazdasági gépraktára, adómentes petróleum, benzin raktára.
Traktor képviseletek.
46

növendékeket felveszek. Beiratkozás reggel 8-tól este 6-ig.

Iszer Iz a b e lla oki. mesterszabász.
Tisztelettel bejelentem, hogy bérautó

fuvarozás
céljaira egy legmodernebb typusu

csukot „WliLÍppeí** autót
szereztem be, mely a (Rákóczy garageban) Rákóczy-ucca 178. sz.
alatt, (Telefon 51) állandóan, a legjutányosabb díjszabás mellett
a n. é közönség rendelkezésére áll. — Szives megkeresést kér

51

Frecska Gyula

47

II. kér. Kossuth-u 37. sz. (Szűcs-féle ház.)

Boroshordó
uj és használt minden nagyságban kapható

Bőhm Kálmán hordógyár bérlői

Grosz és Zoltán

L
s“

:

Tóniszálláson és kákán több
legelők örökáron eladó. Érdenlögni a kiadóban.____________43
Hladó butoi és két varrógép
Daruvári Jánosnál._________ 41
Beliczey-ulon 187 szám. alatt
150 ?£-öles üres porta eladó.
levő, világos sárgára festet, tölgy Érdeklődni ugyanott._________ 43
Ház 11. ker. 356 számú eladófa floderozással ellátott igen szép
8 poiczos üzleti állvány és ugyan Érdeklődni III. ker. 141.
olyan pult. Megtekinthető Szarva
I. ker. 106 szám alatti ház
son II. ker. Szent István király sürgősen eladó.
43
utca 74 szám alatti cipő-üzletben
Egy szobás lakás mellékhe
11.
ker. 90 számú ház eladó.lyiségekkel kiadó. Ugyanott kü
Érdeklődni Demcsák Mihály fü- lön bejáratú bútorozott szoba
szerkereskedőnél
41 ellátással. Grasner házban.
43
Kcpenyes György IV. ker. 151
számú háza eladó.__________ 42
Zöldpásziton I, k. 499 sz. alatt
egy vadonatúj Minerva susztergép
azonnal eladó._______________ 41

E

la d ó d

A gazdaközönség figyelmébe!
Az országos kisgazdapárt által alapított Kisbirtokosok Biz
tosító Intézetének helyi képviseletét elvállalva, szeretettel kérem a
gazdaközönséget, h'jgy

tűz, betörés, jég, állat, temetkezési és
életbiztosításai
ügyében bizalommal forduljon hozzám. Mindenki számíthat elő
nyös feltételekre. Ez a szinmagyar intézet törekvéseink zászlóvi
vője, tömörüljünk tehát a/on zászló alá, melyet az intézet nagy
nevű alapítója néhai Nagyatádi Szabó István bontott ki.

K u r l l k J á n o s Szarvas Beliczey-utca.
(Bunzl-féle zsáküzlet, vagy Krakkó 107. sz.)

Halló!
Figyelem.

Halló!

Vanszerencsém tiszteletiül értesíteni a n. 6. rendelő közön
séget ho*>y IV. kt:r. (Dimjanich-u.) 33 szám alatt uri és nőt

cipész műhelyt
nyiiot!;iin. ahol elvállalok mindsii e szakmaba vágó munkát a le
hető irgo'csóbh n*pi áron Javításukat gyorsan és hihetetlen olcsó'i véu/.'-K. Továboá mértek után (hozott anvagból) készítek
felsáré$zek«:t is a It; ujabb divat szerint. — És egy ügyes fiút
tanulónak felveszek. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását

Lestyan Pál uri- és női cipész.

50

Fordson traktor és Ford alkatré
szek iJJS* CarmobU1
^ :
fém (gyorss forgáshoz) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan
kaphatók.

Sarok telek eladó 1. 154
43
K á k á i közös legelőből 4
járás eladó. Érdeklődni lehet 111.
Özv. Fecske Mihályné 111. 272.
ker. 15 szám.
44 szám alatti háza eiado. Érdek
42
Juhász Istyán 111. ker. 142. sz- lődni ugyanott.
háza szabadkézből minden elfo
Kossuth utca 38 sz. alatt a
gadható árért eladó.
42 Gőzfürdővel szemben 2 üzlethe
Maginecz András IV. ker. 374 lyiség és 1 udvari szoba és kony
42
szántu haza azonnali beköltözés hából álló lakás kiadó
sel eladó. Érdeklődni lehet ugyan
E l a d ó Nagybetlehem-utca
ott, vagy pedig Hl. kül. ker. 78 478 sz. alatt 980 ^j-ölcs telken
sz. alatt.
42 épült 3 egymásba nyiló padozott
szoba, konyha, kamra s mellék
Német és francia esti nyelvtani- helyiségekből átló ház, nagy gyü
tásat jutányos elvállalom. 111. ker. mölcsös kentei
43
137. sz._____________________ 42
Jömenetelü artézi szikvizgyar
tli. 173. sz. alatt egy külön szabadkézből azonnal eládö. Ér
bejaratu bútorozott szoba okt. deklődni lehet id. Liska Soma
15-re kiadó.
42
sertéskereskedőnél II. ker. CsucsPodani Györgynének Papp-dül- utca 137 sz.
42
lőben 7 és fél hold szántó föld
Macólaposban a csőszház mel
örökáron eladó. Érdeklődni lehet
IV. ker. 408 szám.
42 lett 400 gg-öl forgatott föld fiatal
nemes gyümölcsfákkal betelepítve
tV. ker. 33 szám alatt egy eladó Érdeklődni Gyurik Görgy
használt jókarban lévő nagy Sin italmérőnél.
ger varrógép bőrmunkához alkalKétszobás utcai l*kas kiadó,
mas eladó.___________________41 ugyanott egy használt sparhet
V e s z e k mindennemű trá és kukoricakóró eladó. I. kér.
gyát a legmagasabb áron jelent Gyóni Géza utca 2C8 sz.
43
kezni lehet Kohut Jánosnál IV.
Egy jó hózból való fiút tanu
ker. 60 sz. vagyis kis Árpádban lónak felvesz,
Póch
Károly
Gollár Györgynél.____________ 42 borbély.
?
Szorgalmas ügynököt magas
I. k. 184 sz. ház és mezőtúri
jutalékra felveszünk. Cim a kia
dóban______________________ 41 határban 6 katasztrális szántó
1.
452 szamu ház az artézi-föld és egy vastengelyes kocsi
41
kuttal szemben eladó
43 örökáron eladó.

E la d ó loO h o ld
II. ker. 481 számú félház,
föld a szarvasi határban, kö ugyanott egy jókarban lévő férfi

zel a városhoz, tanyaépületekkel Singer varrógép eladó érdeklődni
egytagban vagy parcellázott ál a helys7inen vagy a Kossuth
lapotban, kedvező fizetési fel vendéglőben.
41
tételekkel. Esetleg haszonbérbe
Efíy ügyes fiút szobafestőadó. Értekezhetni dr. Lőwy Gyu
tanoncnak
felvesz Kiszel Mihály
la ügyvédnél Szarvason.
43
II. ker. 501 szám, ugyanott egy
Eladó egy darab jókarban lévő gyümölcsös lakóházzal
Ezüst
szabadonfutó kontrafékes kerék szőlőkben eladó.
49
pár. Cim a kiadóba.____________
Szabadonfutó kontrafékes ke
Damjanics és Wesselényi sarok
üzlet kiadó. Érdeklődni Frecska rékpár eladó IV* ker. Luther-utca
'
47
villám üzletben.
? 443 szám alatt.
III. ker. 199 ssám alatt egy
Eladó a kákái táblákon a va szoba, koöyha és kamra kiadó
roshoz egész közel 16 kishold
jóminöségü szántóföld tanyával
Plesovszki Andrásnak Kisszénáegyütt igen előnyös feltételek si állomás mellett ege cserép,
mellett. Az eladással dr. Készt kályha eladó. Érdeklődni ugyan
Ármin szarvasi ügyvéd van meg ott.
41
hízva.
III. ker. Lehel-utca 103 számú
ház elutazás miatt sürgősen eladó.

?

A v i l á g h í r ű

Fichte és Sachs „F. &S.“ védjegyű
golyós-csapágyak, mezőgazdasági ćs egyébb pípi-khez általam
beszerezhetők.
P o d a n i János
51
vas- és 'festékkereskedő

varrógép

Értesítés.

RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN

Vanszerencsém értesíteni a n. é. közönséget,
hogy III, 119 szám a Komlóvszky-fíle házban

cipészm ühe lyt

fíe ttv e z ó fiz e té s ife /ié /e /e A

SINGER

VARRÓGÉP

R ÉS Z V Ć N Y T Á R S A 5 Á Q )

N7*;vas, K'wsuih-ter 47.

nyitottam, ahol a legkényesebb kényeknek is megfelelő minden
nemű e szakmába vágó munkát a legjutányosabb áron elvállalok,
Javításokat gyorsan és olcsón eszközifik. - A n.é. közönség szi
ves pártfogásá. kéri
N y e rs K á r o ly
Beteg és hibás lábakra különös gondot fordítok cipészmester. 51

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
N » o y S án d or könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók.

p V + A c jtp c

c

i p

ó

s

i t

Felkérem a vás.'ulo közönséget hogy

melyek elsőn-ndfí anyuból
a legizlésesebh formában
készülnek, azokat c s a k

ho^y

H m
intha készpénz árban vásárolná ruhasztíkségletéf. Fordul
ni jón bÍ7alonimai hozp e n g ő tő l feljebb kétm
zám
zámm
mert
ertfé
férfi
rfi öltönyök
öltönvök
sszülnek.
zülnek. K
érem nagyérdemű
Kérem
közönség szives pártfogását.

i

saját érdekében győ-

m
u
g
^ havirésziéire:?
/
”olcsó árban,«

arról

Jutányos ú r b a n

Szűcsnél
szerezze be.

Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű

U l ICoilCo. közönséget hogy ta v a s z i n y á r i
!|| S z ö v e ira k íá ra m megérkezett dús választékban,

j<ői, férfi és gyermek

Ugyanott egy f gyes fiú

tanulónak felvétetik.
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Gazdasági gépeket^

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

kerékpárokat, varrógépeket elsőrendű különféle gyárt
mányú Traktort, Cséplőt, Rostát, Vetőgépet, Triöröket
és mindenféle mérleget, mezőgazdasági gépeket és
eszközöket, a Russia ZOV. speciális nemes traktor.
Garantáltan legelsőrendti eredeti amerikai mindenféle
gépolajat, gép-zsirt. aki venni akar győződjön meg
hogy kedvező fizetési feltételek mellett a legolcsóbb
árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen
kijavítom.

Balázs gépkereskedő. Szövetkezeti
- Bc,ieey-u,ca
bolttal
43

II. kér. 162. ö. i. sz. alatt
Érdeklődni ugyanott.

Tisztelettel

B a lá z s Ján os úri szabó.
(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné házában).

43

Ház
eladó

szemben.

4o sz.

A z anyagi gondok
n e h é z n a p ja ib a n .
amikor úgy szólván senkinek
a keresete nem födi a kiadá
sokat
szép pénzt kereshet
mint fö- vagy méllék-foglalkozással, ha ériékes és érdekes
könyveinknek részletfizetéses
terjesztésére vállalkozik. 'Mi
ugyanis megtanítjuk, hogyan
kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink
mind márkás, irodalmi művek,
amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának.
Még hia írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a
„P allad is" könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.

VWVII1I

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
Autó és T r a k to r

javítás.

Mezőgazdaság!
g épfavitás.

Speciájis Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí
pusokhoz
Raktáron autók vételét és
eladását közvetitem.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e íő < ~
gép csere. Saját szisztémájú bevált kukoríc a Szórók bármely ekére szerethető !
Ú jdonság !
í>2
Raktára n

Autogén
heggesztés !
Vas—aczél —réz—bronz

és

aluminlum
öntvények szakszerű heg*
gesztése. Kívánatra vidékre
is megyek.
Hitt

„Accumulálor”
Tisztelettel értesítem Szarvas— Békésszentardtás—ÖcsOd
— Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „S1RIUS és VARTA-féle
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fütő és
Anódaccumulátor telepeket, . minden kivitelben, úgyszintén azok
Ö6sze6 alkatrészeit, továbbá automobil-ttninditó és világító accumulátorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a
eggyorssbban elvállalom.
49

Makó Gyula

csak a ,„ G o m b á r u ^
Olcsón, jól és divatosat
h á z b a n ” vásárolhat.
(Szarvas, II, kér. Kossuth Lajos utca 42 Piactér, Hajas-ház.
Nagy valaszték úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők
legújabb divatszinekben. Divatos fazonú gallérok, női, férfi
és gyermek harisnyák, színes selyem és cérna csipkék. MinidenféJe szalag és ruhadiszek. Gyrtngyök és flitterek dús vá
lasztékban, divat ruhacsattok, gombok, cérnák, pamut-fonalak
és az összes rövidáru é s
budapesti gözmosó-gyár gyűjtő helye. LeggyorA j 2^ .< O L sahban és legszebben mos, tisztit és vasal,
Heter.kint kétszeri szállítás és cserélés.
55

■i

rádió Kereskedő, Szarvas.

jj

CSEL1K” cipőt

E lsőren d ű

■wpríjitr* *'’•£%!

k é z im u n k a !

E le g á n s !

viseljen
T a rló s !

Olcsó!

Kapható klzárlag Deutsch Ármin divatáruhásábaii
Bćk.ćs>Szajrvason.

C s a k a ta lp o a ládMuaitó v 6 d }« § g y e l v a ló d i
52 sz,

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaáruh ázában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m .: szövetet, posztót, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb
tavaszi kabátokat, selyem, zefir, • delin és bér
liner kendőket stb. A.25 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 KLEIN
M Ó R d i 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 feleló silány
árut szállítanak.

g
2
§

Kerékpárok,
Varrógépek és Rádiók.
Villanyszerelés csengő

^
f

berendezés.

'Jj Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya. g'ok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép japn vitás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás.
0 Mindenféle rádi6k, kristályos, lámpás készülékek fölsze^ relését eszközöljük — Tegyen próba rendelést és rzerelést.
Tisztelettel

X
«
u
0
X-

2

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

C

bérvágását a legjutányosabban vállalom.

g
5
x
r

Használt épitő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

42
Szives pártfogást kérve,
teljes tisztelettel

UU 8

D Ć .I n
Ü C ia

fakereskedő,
Szarvas

Sztrehovszky Márton és Társa ®
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó. villamszerelő *0
és műszerészek, és szerelő üzem.
<í

......

P?

Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni
Szőnyeg
és Textil—
müvek r.t.
ezelőtt Haász
••
f
ni* •
Fuíop es Fiai

Vadászfegyverek,

ESSEX
Super Six Sedan
légmodernebb
ö henge.es
b é ra u tó .

Elsőrendű szőnyegek min
den nagyságban. összekötő,
falvédő, ág’yelő és fulószőnyegek, takarók, paplanok,
ágy- és asztalterítők, bú
torszövetek kaphatók

42

a

k

ó

C s y ia lö L

fegyver és lőszerkereskedő 11' kerület 104. szám.

52

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.
Telefon: 8.

45 sz

Breitner
H. és Fia
cégnél.

M

Teljesen csukott karosszériája
mindenkor véd az időjárás
viszontagságai ellen.

egyedüli gyári lerakata.

flóbert, browning,' revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz
közlöm. Üres, kész és lóporos patronok, bármilyen kcliberben. mindenféle tevolvergolyók napi áron kaphatók.
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve1 eladok.

Hibás,Í2
F
pás lábakra elsőrendű anyag,
ból a legkényesebb igények
nek is megfelelően készít ci
pőket Kuli János orthophád és normál cipész a
róm. kath. uj-iskola udvarában

Bakos

János-

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