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Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési árak' 

•Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 

félévre 4 Pengő. Vidékre postán küldve egynegyed 
évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

PRAZNOVSZKY BÉLA

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

III. kerület, Piac-tér 119. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendö.

Meg rong áll
Legalább is megrongált 

idegekre való hivatkozással 
mondott olyan váratlan hir
telenséggel búcsút a község
házának a számügyek kitűnő 
jegyzője. Még ha az adófi
zető szarvasi polgárok írná
nak ijyen panasz-sorokat, 
azt csak valahogy meg tud
nánk érteni, de miért épen 
a jegyző és miért épen a 
számügyi jegyzőnek idegei 
romlanak úgy le, amikor 
neki az egyenes, egyenetlen, 
forgalmi, jövedelmi, kereseti, 
társulati, ármentesitő, ut, eb, 
föld, házbér, haszonbér, no 
meg a finom kis 50%-os 
pótadó, hadirokkantsági, or
szágos betegápolási, stb. stb. 
adóknak csak a kivetésén és 
költségvetésbe vételén, nem 
pedig arcának verejtékével 
való előteremtésén kellett 
spekulálnia. Lám-lám, milyen 
jó volna most, ha meglenne 
a szanatórium (pedig bizo
nyosan a jegyző ur is a le
építésére szavazott), valaho
gyan úgy lehetett volna 
megcsinálni, hogy 20—25 
szobát fenntartani a megron
gált idegzettl adófizetőknek,
1—2 szobát pedig azoknak, 
akik az - előbbiek idegzetét 
megrongálták. No de ami 
késik, az nem múlik; a le 
és felépítések korszakát 41-  

jiik, amint megboldogult Be- 
lopotoczky Gyurka bátyánk 
leépítette a Csáky-kurját és 
felépítette a szanatóriumot 
és amiként az akkori, képvi
selő megcsinálta a kisgazda 
kartársainak a szanatórium
ból az ő középiskolájukat, 
úgy talán még az is meg 
lehet, hogy a mostani kép
viselőnk doktor-kollégáinak 
szivességet teendő, lebontatja 
a középfokút és csináltat sza
natóriumot ebből a kaméleon- 
szerü épületből. Sajnos ad
dig várni kell, mert nem tu

dunk hová menni megron
gált idegeinkkel, pedig ha 
pl. árra gondolunk, ami a 
községházán a helyettesíté
sekkel folyik, akkor igazán 
megérünk a kényszer-szmok- 
kingnak viselésére, ha sokat 
gondolkozunk rajta. Volt 
ugyanis egy helyettes fő
jegyzőnk, akit azután sokáig 
idegenek helyettesítettek, 
majd miután ismeretlen okok
ból nem lehetett virtikli fő
jegyzőnek jelölni, megválasz
tottak trucból egy főjegyzőt. 
Ezt a főjegyzőt rövidesen, 
(bizonyosan me g r on g á l t  
egészségére való tekintettel) 
szinten helyettesíteni kellett, 
helyettesítette előbb a köz- 
igazgatási, majd később a

gyámügyi jegyző, most pe
dig állandó helyettese az 
adóügyi jegyző. A helyettes 
főjegyzőt, mint adóügyi jegy
zőt helyettesítené egy másik 
jegyző, azonban az sem he
lyettesíti, mert ez viszont 
jelenleg helyettesíti a helyet
tes anyakönyvvezetőt, úgy
hogy most a helyettesítő he
lyettes adóügyi jegyzőt is 
helyettesíteni kell. Hé 1 Se
gítség ! Szerencse, hogy már 
van mentőállomásunk, mert 
ha ebbe bele nem őrül az 
adófizető alany, akkor iga
zán nincsenek megrongálni 
való idegek. Tehát: rende
zett tanács jöjjön el a te 
országod a rendezetlen ta
nácsé helyett.

Az ág. ev. egyháztanács gyűlése.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

F. hó 10-én délelőtt 10 
órai kezdettel rendkívül fon
tos tárgysorozattal gyűlést 
tartott a szarvasi ág. ev. 
egyház presbyteriuma. Sze- 
lényi János igazgató-lelkész, 
mint elnök nyitotta meg a 
gyűlést és kegyeletes szavak
kal parentálta el az ág ev. 
egyháznak a napokban vá
ratlanul elhunyt kitűnő taní
tóját Brachna Gábort, aki
nek érdemeit indítványára 
jegyzőkönyvben örökítették 
meg.

A gazdasági bizottság ja
vaslata alapján a tanács el
határozta, hogy mivel a Lut- 
her-árvaház mellett épülő uj 
központi iskola hat tanterme 
feleslegessé tesz több niár 
meglévő iskolát, ennélfogva i 
megbízza az egyháztanács | 
'az elnökséget és az ügyészt, 
hogy a Benczúr, Kondacs és 
Palkovics iskolákat bocsássa 
áruba. Az eladásból befolyt 
összeget az épülő iskola

költségeire fordítják, a még 
mutatkozó hiányt pedig az 
OKH. utján felveendő 5-10 
éves kölcsönnel fedezik.

A tanítók javadalmazására 
az O F.B. a csabacsüdj ura
dalomból 120 kát. holdat 
ítélt meg az egyháznak, 
azonban ezek a földek oly 
silanyak, hogy átvételüket az 
egyháztanács elhalasztjn, az 
elnökség felkéri az egyház 
főfelügyelőjét, hogy a kicse
rélés ügyében közbenjárni 
szíveskedjenek.

Örömmel vélték tudomá
sul az amerikai hiítestvérek- 
nek a Luther-árvaház célja
ira küldött 300 pengős ado
mányát, tudomásul vették to
vábbá az iskolaszék elnöké
nek a beteg Lipták Mihály 
tanító helyettesítésére vonat
kozó intézkedését, ugyancsak 
őt bízván meg az elhunyt 
Brachna Gábor helyettesének 
kirendelésével is. |

Kellő Gusztáv lelkésznek j 
a háborúban elrekviralt ha

rangok pótlására vonatkozó 
indítványát javaslattétel vé
gett áttették a gazdasági 
bizottsághoz.

Miután indítvány érkezett 
be Szrnka J. János és* ifj. 
Lustyik János örökös tiszte
letbeli prebyteri megválasz
tásáról, efölött a tanács dön
teni nem tudott, miután a 
meglévő szabályrendelet ilyen 
választásra nem ad felhatal 
mazást

A harangozók, sírásók és 
temetőcsőszöket az egyház
tanács személyváltozás nél
kül továbbra is megtartja.

Súlyos autókaram- 
bol a gróf Csáky 
Albin-utcában.

(A Közlöny \ eredeti tudósítása) 

Ugylálszik külön rovatot 
kell már nyitnunk az autó
baleseteknek a folyton sza
porodó gépkocsikkal, egye
nes arányban szaporodnak 
a városunkban és környékén 
kisebb-nagyobb autóbalese
tek. Ezúttal egy súlyosabb
ról kell beszámolnunk, amely 
csaknem három emberéletet 
követelt áldozatul.

Szombaton, este 9 óra 
tájban a vasút felé haladt 
Machan György bérautótulaj
donos autója, amelyet Bagi 
Pál soffőr vezetett. A gróf 
Csáky Albin-utcának kb. 
iizon a részén, ahol a villa
nyos-transzformátor van, 
szembetalálkozott Házi Lajos 
szentandrási lakos kocsijá
val, amelyben a tulajdono
don kivül — aki az első ülé
sen ült — Szin Dávid ugyan
csak szentandrási lakosnak 
családja foglalt helyet a hátsó 
ülésen. Szin családja Buda
pestről érkezett az esti vo
nattal, gyógykezeltetés vé
gett voltak odafenn, sőt a 
kis hat éves Szin Imrének 
még gipszbe is volt téve a 
lába. A sötétben Házi már 
nem tudott kitérni a sebe
sen közeledő, ki nem világi-



tott autó elől, amely bele
rohant a kocsi hátsó részébe, 
azt felforditötta, miközben a 
bennülők a kocsi romjai alá 
kerültek. A súlyosan meg
rongálódott autó is megál
lóit és a soffőr az össze
futott járó-kelőkkel együtt a 
szerencsétlenül jártak segít
ségére siettek. A kocsi tulaj
donosának, Házi Lajosnak 
kisebb zuzódásokon kívül 
nagyobb baja nem történt, 
azonban annál súlyosabb 
sérülésekkel szedték ki a 
felborult kocsi alól Szín Dá- 
vidnét, továbbá Szín Ilonát 
és a hát éves Imrét. Az épen 
arra haladó Nobik Ernő 
gépkocsijára rakták fel a se
besülteket és nyomban dr. 
Déry Henrik járási főorvos
hoz vitték őket, aki mindé 
nekelőtt tetanus-szérummal 
oltotta be, majd megrönge- 
nezte a szerencsétlenség ál
dozatait és mindegyiknél sú
lyos sérüléseket állapított 
meg. Mindhármukat a bekö- 
tözés után hazaszállították 
Szentandrásra lakásukra.

A gépkocsi vezetője ellen 
a hatóság megindította az 
eljárást, mivel gondatlanság 
esete látszik fennforogni.

Az O.F.B. ítéletei 
Szarvas, 

Békésszentandrás és 
Csabacsüd ügyeiben.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

(Negyedik és befejező közlemény.)

Az 1924. VII. t.-c. 25.
§-ának harmadik bekezdése 
értelmében a megváltott te 
rületen lévő élőfák értékét a 
főldhözj uttatottaknak meg 
kell téríteniük, ellenkező eset
ben a megváltást szenvedő 
azokat letarolhatja és elvi
heti. Minthogy Schwartz Gy. 
megváltást szenvedő a köz
ségi elöljáróság utján azt az 
értesítést nyerte, hogy a föld- 
hözjuttatottak az élőfákat 
nem veszik át, a megváltást 
szenvedő nem járt el jogel
lenesen akkor, amikor az 
élőfákat és bokrokat kivá
gatta és elvitette. Az lehet
séges, hogy á községi elöl
járóságot a földhözjuttatottak 
nevében eljárt személyek nem 
helyesen tájékoztatták a föld
hözjuttatottak elhatározásáról, 
ez azonban a megváltást 
szenvedő eljárásának jogsze
rűségét nem érinti. Az O.F.B. 
ennélfogva nem teljesítette a 
földhözjuttatottaknak azt a 
kérelmét, hogy Schwartz Gy. 
a kivágott fák visszaadására 
köteleztessék.

Békésszentandrási földhöz

juttatottak azt a kérelmet 
terjesztették elő, hogy a nekik 
juttatott 140 hold vadászati 
jogát bérbeadhassák.

Az O.F.B. értesíti a folya
modókat, hogy ebben a kér
désben a döntés nem tarto
zik az O.F.B. hatásköribe. 
Amennyiben vagyonváltság- 
földekről van szó, a vadá-

(A Közlöny eredeti tudósítása.)
Vasárnap délután tartotta meg 

A Szarvasi Gazdák és Iparosok 
Szövetkezete és a Polgári Fo
gyasztási és Értékesítő Szövetke
zet közös közgyűlését, amely a 
két intézet egybeolvadását sánc- 
tionálta. A két intézet tagjai oly 
nagy számban ' jelentek meg, 
amely szám fényesen dokumen
tálja azt a nagy érdeklődést egy
részt és a fusionált intézményhez 
fűződő gazdasági reményt, amely 
a két intézet egybeolvadásának 
gondolatát kiváltotta. Reméljük, 
hogy ezen érdeklődés és az inté
zet iránti jóindulat a további

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Csabacsüd községnek az O.F.B. 
által kijelölt települési helyén 
tudvalévőén 207 igénylőt juttatott 
a Bíróság házhelyhez, ezenkívül 
megfelelő területeket adott a köz
ségnek középületek és községfej
lesztési célokra.

Ismeretes az a körülmény is, 
hogy a csabacsüdiek a települést 
mintaszerűen kívánják megoldani. 
Az e célból régóta húzódott tár
gyalásoknak az elmúlt héten volt 
meg az első konkrét eredménye, 
amennyiben a kormány utasítá
sára a Falusi Kislakásépitési Szö
vetkezet (FAKSz) vezetői, dr. 
Holzwarth Ferenc miniszteri ta
nácsos és Szakács Lajos főtitkár 

az ügy érdekében közvetlen tár
gyalást folytattak le a csabacsü- 
diekkel. Az Árpád-szálló nagy
termében az elmúlt szombaton 
tartott értekezleten a FAKSz 
ügyvezető igazgatója a terv ke
resztülvitelét megvalósíthatónak 
jelentette ki, kérte az érdekelte
ket, hogy ebben a kérdésben a 
csabacsüdi elöljáróságot a leg
messzebbmenő támogatásban ré
szesítsék s mindenekfölött pedig 
az építkezéshez mindenki anyagi 
tehetségéhez mértén járuljon hoz
zá, mert mindent az államtól 
sem lehet várni.

A terv szerint a csabacsüdi 
lakóházat különféle típusokban és 
változatos stílusban a FAKSz 
fogja felépíteni és a juttatottaknak 
készen birtokba adni. Az építési 
költségeket az érdekeltek 4%-os

szati jog hasznosítás iránt 
a pénzügyi hatóság rendel
kezik, amennyiben pedig 
a kiosztott földek nem va* 
gyonváltsági földek, a vadá
szati jog haszonbérbe adásá
ról a vadászati törvény ér
telmében a község gondos
kodik. (Vége.)

időkben csak fokozódni fog.

A közgyűlés különben a leg
nagyobb rendben zajlott le s 
az összes határozatok egyhangú
lag hozattak. Nagy lelkesedéssel 
választották meg a közös intézet 
elnökének Bartos Pál ev. lelkészt. 

A Szarvasi Gazdák és Iparosok 
Szövetkezete eddigi elnököt, aki 
megköszönve a közönség jó in
dulata véleményét, rövid szavak
ban rámutatott a szövetkezeti esz* 
me ilyen irányú felkarolása mel
lett az abban rejlő erkölcsi és 
anyagi erőre. Beszédét hatalmas 
éljenzéssel fogadták.

kamatokkal 20 év alalt amorti
zálják. A tömeges munkakivitellel 
és főleg az építési anyagoknak 

tömeges beszerzésével előállitott 
lakóházak reális számítások sze
rint nem fognak többe kerülni, 
mint ha a juttatott maga építi fel 

a házát, jóllehet egészségi és 
tartóssági szempontból lényeges 
külömbség lesz a kétféle építke
zés között.̂

A csabacsüdi községházán á 
FAKSz utasítására folyamatban 
vannak az összeírások az egye
sek által vállalt hozzájárulásoktól 
s ennek az eredményétől függ a 
terv kimenetete.

HÍREK.
— Halálozás. Egy becsü

letben és tisztességes mun
kában eltöltött hosszú élet 
után ragadta el szerettei 
köréből f. hó 13-án a halál 
egyik derék polgártársunkat, 
Krecsmárik Endie könyvkötő 
mestert. Lapunk kedves mun
katársán Krecsmárik Endre 
szegedi tanáron kívül többi 
gyermekei Etelka, László, 
Pál, Gyula és Margit, vala
mint menyei, unokái, továbbá 
nagyszámú rokonsága gyá
szolja. Temetése f. hó 15-én 
délután 3 órakor ment végbe 
őszinte és általános részvét

mellett az ág. ev. egyház 
szertartása szerint az uj- 
temetőben lévő örök pihenő 
helyére. Áldás és béke em
lékezetén!

— Dr. Haviár Gyula köl- 
csOnt kért Szarvasnak. A
vármegye közigazgatási bi
zottságának legutóbbi ülésén 
dr. Haviár Gyula azzal a 
kérelemmel fordult az alis
pánhoz, hogy Szarvas részére 
szerezzen a vármegyéknek 
kiutalt olcsó kölcsönből leg
alább annyit, hogy ne kell
jen drága váltóhitelt igénybe
venni a községnek a várme
gyei hozzájáruláshoz és a 
tisztviselők fizetéséhez. Az 
alispán nem találta teljesít
hetőnek a kérelmet, mivel a 
vármegyei kölcsönt más cé
lokra kell felhasználni.

— Miniszteri tanácsos lett a 
sajtó-iroda főnöke. Magyaror
szág kormányzója a miniszterei* 
nők előterjesztésére Szudy Elemér 
miniszteri osztálytanácsosnak a 
miniszteri tanácsosi címet és jel
leget adományozta. Tudvalevőleg 
Szudy Elemér lett dr. Ángyán 
Béla államtitkár távozásával meg
bízva a miniszterelnökségi sajtó
iroda vezetésével és sajtókörök
ben nagy megelégedéssel vettek 
tndomást a nagy képzettségű 
kitűnő szakember magas ki ünte- 
téséről.

— Kinevezés. A szegedi kir. 
ítélőtábla elnöke dr, Kilyén István 
szarvasi kir. járásbirósági joggya
kornokot eddig ideiglenesen jog
gyakornoki állásában véglegesí
tette.

— Eljegyzés. Dudás Dezső 
(Budapest) eljegyezte Klimaj Zsu- 
zsókát (Szarvas). Minden külön 
értesítés helyett.

— Szabadságolás. Saskó So
ma főgimnáziumi igazgató felet
tes hatóságától megrendült egész
ségi állapotára való tekintettel 
három havi szabadságot kapott, 
mely idő alatt az igazgatói teen
dők ellátásával Raskó Kálmán 
tanárt bízták meg.

— Tanfelügyelői látogatás. 
Szentkereszthy Tivadar kir, tanfe
lügyelő a múlt héten látogatást 
tett a szarvasi iskolákban és ez 
alkalommal a tapasztaltak felett 
megelégedését nyilvánította.

— Uj tankerületi főigazgató. 
Dr. Lippai György szegedi tanke
rületi kir. főigazató betsgsége 
miatt történt szabadságolása foly
tán a szegedi tankerületi főigaz
gatóság vezetésével, az eddig dr. 
Lippai által látogatott középisko
lák—közöttük a szarvasi főgim
názium—fölötti állami főfelügye
let gyakorlásával a kultuszminisz
ter dr. Kaufmann György szege
di reálgimnáziumi igazgatót bíz
ta meg.

A „Hangya" és a „Gazdák és Iparosok 
Szövetkezetéinek fúziója.

A csabacsüdi település.
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A VAD NYUGAT HARAMIAl
(REGÉNY A 60-AS ÉVEK WILD WEST-JÉRÖL.) 

Irta: GERSTÁCKER FRIGYES.

— t,Ekkor lehetne kézrekeriteni a 
bestillkat, mert a ház lakói nem 
nagyzon ügyelnek az állatokra. 
Kétsiéfer is jártam arra, hogy min
denről! megbizonyosodjak.

— “Ha a kancákat ki lehetne 
csalnia a kerítés mögül, — vélte 
hunyg'oritva Weston — kezünkre 
keritlt.ietnők az egész ménest és 
aztáigX oly gyorsan vágtatnánk el 
velübU, ahogyan csak bírnak futni 
az általatok.

— n Ugy-e ? Aztán másnap nyo
modéiban volna 10—12 akasztófára 
va] ‘te, puskával, még rőfös kések- 
1 -tel, mert a vak is elindulhatna

utánad — ellenkezett Rowson. — 
Nem, biztosnak kell lennünk, mert 
nemcsak hogy galléron nem akar
juk csipetni magunkat, de még a 
gyanút is el akarjuk hárítani ma
gunkról, ezt .meg csak azáltal ér
hetjük el, ha a lehető legnagyobb 
elővigyázattal fogunk a dologhoz. 
A malomnál sem jó ácsorogni, 
mert Husfieldéktől mindig van ott 
valaki s a fourche-la-favei arcok, 
kivéve tán egyedül a magamét, 
nem állnak valami kedvező szín
ben $z északi telepitvényeknél. 
Legjobb, ha arra mentek, ahol 
Sprin^creeknek vezet az ut — a 
folyó culsó partjára tudniillik, ez 
kettős: okból is ajánlatos, mivel a 
szembejövőket arra a tévhitre ve
zethetnétek, hogy a lovasok a 
Dardanellán akartak átusztatni, 
akik látszólag attól tartanak, hogy 
ismerőssel találkoznak. A sövény 
sarkán, ott ahol az ut kétfelé ága
zik, csupán szemfényvesztésből 
nagyon „rögös a pálya" s igy 
semmiféle nyomot nem hagyhat
nátok magatok után. S hogy azu
tán mi a teendő — ha már egy
szer ott lesztek — nem szükséges 

; rámondanom, ezt már tudjátok ti 
is jól,

— De ki fog hát menni? — 
zúgolódott bosszankodva Cotton
— te csak jó és bölcs tanácsokat 
osztogatsz itt az embernek, mintha 
bizony közénk sem tartoznál. — 
A napokban mi kockáztattuk meg a 
fogunkat, azt hiszem igazságos úgy 
lesz a dolog, ha most más valaki 
viszi vásárra az irháját.

— Épen azért, miután jól is
mernek azon a vidéken — je
gyezte meg Weston., Minden más 
halandó, aki azokat az ösvénye
ket, amelyeket az előbb leírtál, 
meg akarná keresni, az egészen 
bizonyos, hogy nagyon sok időt
fecsérelne erre.

- Igaz . . .  igaz, sok tekintetben 
vélekedett Rowson moso-

u, — de lásd be fiú, John- 
i én, amint már említettem 
bb, többet szurkoltunk a 
's több veszéllyel küzdöt-
g, mint ti, akik csak kö- 
’ztétek a lovakat. Azon- 
\ — leszek én egyike 
jiek*1 s jelöljétek meg

ti a másikat, de csupán azzal az 
egy feltétellel, hogy csak a Ma- 
melleig — azaz addig a hegyge
rincig, amely a Mamelle vizét a 
Fourche-la-favétól választja el — 
fogom elterelni a „szökevényeket." 
Ott a Crach forrásainál, ahol a 
sónyalató van, találkozni fogunk, 
ahonnan azután magatok hajtsátok 
a lovakat a szigetre.

Ebben az esetben talán a leg
jobb lenne, ha te és Johnson vál
lábátok magatokra az első részt; 
Weston és én, mi majd jó, biztos 
helyre tereljük őket.

— Megállj! — kiáltott fel John
son — annak a gyalázatos Hús- 
fieldnek nem lépek a földjére. Tán 
nem is tudjátok, hogy két héttel 
ezelőtt egy kis vitánk volt egy
mással, melyben az én átkozott 
pisztolyom csütörtököt mondott 
s azután ő annak rendje-módja 
szerint vett le a lábamról. Tarto
zom még a kutyának, folytatta 
fogcsikorgatva — de saját telkén 
nem akarom .kifizetni őt, a tör
vény előtt pedig ez a körülmény 
ellenem bizonyítana. — Nem, ha
tározzon közöttünk a sors, ,huz
zunk fűszálakat!

— Ej mit, fűszál, — mormogott 
Cotton, — határozzon vadásza
tunk eredménye. Holnap reggel 
mindanégyen, azaz csak mi hár
man,'miután Rowson önkéntesnek 
állott be, különféle irányban indu
lunk és kedden reggel találkozunk 
itt ismét. Aki legtöbb szarvast lő 
holnap, vagy általában aki a leg
több vadat ejti el — az fel lesz 
mentve a dolog alól.

— Jó — kiáltott fel Johnson
— ez nagyszerű gondolat, vala
mennyien jó vadászok vagyunk, 
határozzon tehát a szerencse, hogy 
ki kösse el a lovakat.

— Nem' bánom — mondotta 
Rowson — én is veletek megyek, 
ha tréfából is. Tehát holnap reg
gel találkozunk. De meg kell ha
tároznunk, hogy ki merre megy, 
nehogy' egymás vadját terítsük le. 
Én a folyó partján megyek fel 
egy jó darabon, azután a lapályón 
fogok vadászni.

— Akkor az én járásomat bi
torlód — mondotta Weston — 
nekem kell odamennem, mert 
fészkem takaróstól és edényestol 
ott van, azonkívül van ott még 
nekem két szarvasbőröm is.

— Jó — mohdotta John — ak
kor én a Petite Jeannera megyek, 
Jones mondotta tegnap, hogy na
gyon sok nyomra akadt ott.

— Magam is arra tartok — 
szólt Rowson — de nekem nincs 
időm arra, hogy egész nap va
dásszam, mert mister Laughlinnek 
megígértem, hogy estére átmegyek 
hozzá és istentiszteletet tartok.

— S hova teszed addig a fegy
veredet? — kacagott Johnson.

— Furcsa, hát Fulwealékhez,

úgy tudom, hogy Cotton nővére 
is ott van s amikor este hazafelé 
lovagolok, ismét magammal viszem.

— Rowson, Rowson — mon
dotta ujjával fenyegetve tréfás 
hangon Johnson — özvegy Ful- 
waelné asszonyomnál ugylátszik 
kutya van a kertben, mi? Mindig 
azon a környéken csavarogsz s 
amikor a múltkor csupán véletle
nül hivő gyülekezetekbe vetőd
tem — szörnyű ájtatosan térdel
tetek egymás mellett.

— Ej mit, bolondság!
S amidőn a Szentlélek szállta 

meg őt — folytatta Cotton, anél
kül, hogy zavartatná magát — 
midőn ugrándozni, kiabálni kez
dett, addig fel nem fordult, mig 
közeledben nem tudta magát s 
mr. Rowson természetesen felfogta 
estében a’ szerencsétlent, hogy va
lahogy kár ne essék benne. — Ó 
Rowson!

— Bolondság I — ismételte Row
son, de azért kissé zavarba jött, 
s hirtelen Westonhoz fordult. — 
Apropos, fiatal ember — kiáltott 
fel — az a két bőr, amit félre 
tettél, az nem számit.

— Távol legyen tőlem még a 
gondolata is ennek — felelt Wes
ton — én becsületesen játszom; 
holnap reggel, amikor már felis
merheti mindenki puskája csövén 
a legyet, megkezdjük a vadászatot.

— De most már épen ideje, 
hogy odébb álljunk — mondotta 
Rowson és kezeit a zsebeibe 
sülyesztette — tehát gentleman, 
a legközelebbi viszontlátásig!

— Megállj! . , .  még egyet — 
kiáltott utána Cotton, amidőn arra 
felé ment, ahol a lovát megkö
tötte — addig nem szabad elvál
nunk, amig nem döntöttünk afe
lett, hogy mit csinálunk abban az 
esetben, ha azok az átkozott re- 
gulátorok a nyomunkra akadnának. 
Méreg és pokol, ha rajtam állna, 
akkor holnap ilyenkorra már egy 
sem lenne az élők sorában ezek 
közül a gazemberek közül.

Erre Rowson megfordult és kör
meit rágva Cotton mellett meg- 
állott.

— Majd elfeledtem, hogy vala
miről értesítselek — mondotta s 
közben jelentős pillantást vetett 
hatalmas termetű szomszédjára — 
de, hogy a regulátorokat emlegeti 
Cotton, ismét az' eszembe jut.

— S mi az? — kérdezte feszül
ten Johnson.

— Sem több, sem kevesebb, 
mint az, hogy a Pulasky county- 
beli sheriff a jó Cotton számára 
elfogatási parancsot hordoz a zse
bében.

— Mi a mennykő ? — kérdezte 
Cotton dühösen — s miért?

— Ó — nem tudom, hogy tü
zetesen van-e említve benne va
lami, de egy és más meg-megfor- 
dult benne. Különösen sok ?zó 
esik benne egy ötven dolláros 
bankjegyről, meg .egy Randolf 
counytban tett házassági ígéretről, 
végül valami emberről, akit egy

ideig nem tudtak, hogy hova k 
s akinek hulláját később felfedő 
ték — s még több ilyen ilyen í>’ 
róságról.

— Halál és dögvész! — lábr. 
val nagyot dobbantva a vadás
— s ez az, amit te majdnem c 
feledtél? Hát aztán ha úgy seron 
rosszat sem sejtve — beugrasz 
toltál volna a telepbe? Igen, it 
az ideje, hogy egyszer már meg 
szökjem innét. Arkanzasz kksi 
kezd meleg lenni számomra; is 
merőseim pedig rettenetesen gya
rapodnak.

— Hogyan, hát bőven vannak 
ismerőseid? t- mosolygott Ro vson

— Igen — válaszolt a kéruesr 
az alig figyelő vadász. De sebaj — 
folytatta felegyenesedve — se baj. 
Néhány nap alatt rendben leszünk 
s azután egy csomó pénzzel csak 
elvergődök valahogy a Missisipiig, 
onnan azután kényelmesen eljut
hatok Texasba.

Miért nem indulsz innen oda.? 
úgy nem kerül annyiba s azut/ 
tizszerte közelebb van.

— Nagyon jól beszélsz, de n* 
kém is megvannak a saját n 
mós okaim arra, hogy az ész 
nak lakó indiánusokhoz tulságo, 
közel ne kerüljek.

— Ezer mennykő! . . .  î . 
CottOn, mondd el már azt a V 
históriát — kérlelte Weston • 
annyit hallottam már róla beszél 
s szerfölött szeretném az egész* 
összefüggően tudni; mi bajod 
volt a cherokézekkel ?

— Van is most idő a mesélési
— mormogott a kérdezett.

— Karjaidon, amint beszéli 
még látszanak a nyomai a vas..

— Menj a pokolba, gyermeke 
locsogásoddal, most égyéb a bj 
junk. Nemcsak nekem, de ne« 
tek is bajotok lehet. Aregulátorok 
valami kötnivaló gazemberből ki
vették, hogy mi itt tartózkodunk 
s most mindenfelé szimatolnak 
utánunk.

— Én utánam nem — mosoly
gott Rowson — a kegyes, isten*, 
félő methodista hitszónokban sen- 
kisem gyanítja a farkast.

— Senki? — mosolygott gúnyo
san Cotton — senki? mit is mon-, 
dott Heathcott a napokban, ami
dőn hazugnak és gazembernek 
nevezett ?

Rowson elképedt s még az előbbi 
egészséges pir helyét halálsápadt
ság foglalta el; keze görcsösen 
nyúlt az elrejtett kés után.

— Micsoda vádakkal lépett is 
akkor a színed elé? — suttogta 
a vadász s egy lépést tett a dü
höngő felé — mivel is, he? ... 
Nem hangzott el akkor holmi lé- 
lekvásárlóval rokon hangzású szó í 
S te mindezt szép csendesen zseb 
regyürted. Gyalázat ! . . .  akkor éi 
pirultam helyetted is.

— Cotton— mondotta egy kissé 
összeszedve magát Rowson — az 
igazi húrt pendítetted most meg. 
Az az ember komoly veszélyt 
hozhat még fejünkre. Nemcsak 
az én kilétemet sejti, de még At- 
kinst illetőleg is ejtett gyanús sza
vakat.

(Jövő hét£ ' ' •tatjuk.]*
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< Pánik
\ solti mozikatasztrófa, az ökö- 

rettenetes halálbál enyhébb 
(iása, gondolkodásra késztet, 
.idén színházban, moziban, tánc- 

j£y hangversenyteremben üthet 
t tűz. Ideges, fegyelmezetlen kő- 
ínségnél ilyenkor á katasztrófa 
em kerülhető el. A rohanó, eszük* 
esztett emberek letapossák az 
lőttük rohanókat, az ajtók előtt 
mberbarrikádok létesülnek, áme
neken nem lehet áttörni.
A hidegvér a legritkább emberi 

tény. A legtöbb ember a veszély
en leveti a nyugodtság álarcát 
^i^iriaga meztelen ‘gyengeségé

ig gyávaságában mutatkozik be 
világnak. Pedig hát, ahogyan 
íeveltsógre, illemre, erkölcsös- 
gre tanítják az embereket, tanit- 
itnak őket önfegyelemre, hideg
ére is. Amerikában ez külön 
ntárgy. A tanár az iskolában 
jelenti: Fiuk, gondoljátok meg, 
így fejetek felett kigyulladt a 
:tő. Úgy kell kivonulnotok a te
amből, kogy senkit el ne gázol
ok, senkit fel ne tartóztassatok, 
a yankeecsemeték egymásután, 
isorban hagyják él a termet. A 
x órával a kezében nézi az 
t. Két perc. Meglehetős jó 
dmény, de jobb is volt jnár. 
‘Jíncs ugyanis olyan terem, me- 
~t öt perc alatt ki ne lehetne 
^eni, bármilyen zsúfolt legyen is. 
Irsze, fegyelmezettséggel. Csak- 
“jy ilyenkor a közönség a fejét 
űzti, mindenki első szeretne 
mi. Süllyedő hajókon a kapi- 
jiv revolverrel a kezében tartja 
'ssza a túlságosan sietőket. Hogy 
an az, hogy a szárazföldi pánik
ál még egyetlen bátor ember sem 
iadt, aki revolverrel a kezében 
széksorok elé állt volna, mond

ván : aki előbb hagyja el helyét, 
lig xá nem kerül a sor, lelövöm, 
^z ilyen fellépésnek bizonyára 
iueg volna a csillapító hatása. Ez
reket le tud csillapítani égy nyu
godt ember látásá, viszont ezer 
nyugodt embert egy rossz tréfa 
is pánikba kergethet.

A pánik állatias dolog. Emlé
keztet az égő erdőből menekülő 
clefántcsordára, amely mindent 
legázol maga előtt A pánik az 
emberből kicsalja az állatot. Ami- 
Var minden megszűnik: családi 
■' őtelék, társadalmi állás tisztelete, 
iők iránti előzékenység, szociális 
közösség. A pánikban az ember 
egyedül áll a zajló tömegben és 
megfeledkezik arról, hogy mellette 
a felesége, a gyermeke. sir és tör
deli kezeit. A pánik a legborzasz
tóbb láz, amely erőt vehet az 
emberen.

Ami bennünket összefog és tár
sadalomba sürüsit, gyenge abroncs. 
Ki élt már át egy tüntetést? Em
berekkel haladt együtt, akikkel 
egynek érezte magát És másnap, 
a láz elmúltával, amikor vissza
zökkenünk a rendes életbe, talál
kozunk tegnapi bajtársainkkal s 
íeg sem isnr'-ifk egymást, kö

zömbösen haladunk el egymás mel-, 
lett. Holott tegnap még mindenre> 
képesek lettünk volna egymásért. 
A pánik a legjobban mutatja, hogy 
az emberi természet legnagyobb 
motorja a rideg önzés.

A német hadvezetőség 
2000 rádiógrammját fogta el 
naponta az angol admlralitás 

chiffre-osztálya

Sir Alfréd Iwing edinburgi egye
temi tanár, aki a háború idején 
az admiralitáson dolgozott és a 
40-es számú titkos szoba vezetője 
volt, nagyon érdekes visszaemlé
kezéseket közöl háború alatti te
vékenységéről. Iwing professzor
nak az volt a feladata, hogy a fel
fogott német rádiótelegrámmokat 
kibetüzze.

Angliában a háború idején na
gyon sok felfogóállomást szereltek 
fel, amelyek rendszeresen felvették 
á német rádiótelegrammokat, az- 
után ezeket az admiralitásnak to
vábbították kibetüzés céljából.

Naponként mintegy 2000 rádió
grammot fogtak el. Ilyen módon 
az angol admiralitásnak módjában 
állott hogy a német flotta minden 
mozdulatát kövesse. így például 
a Dogger-öböli híres tengeri ütkö
zet előtti napon az angol admira
litáson már tudták, hogy milyen 
időpontban, melyik helyen avat
koznak be a harcba. Ezek az in
formációk mind a német főhadi
szállásnak a kivezényelt hájókhoz 
intézett üzeneteiből szármázták, 
amelyek oly korán szaladtak be 
Londonba, hogy az angol admira- 
litás idejébén megtehette a meg
felelő ellenintézkedéseket.

Amikor másnap a csata meg
kezdődött, az ütközet alatt leadott 
minden német jelszót és parancsot 
azonnal felfogtak és kibetüztek. 
Hasonló módon jártak,el a Yütland 
mellett lefolyt tengeri csatában is. 
A háború első évének decembere 
óta, amikor a német chiffrét meg
oldották, a német flotta egyetlen 
mozdulatot sem tehetett anélkül, 
hogy az angol admiralitás erről 
idejében ne értesült volna. Csak 
nagyon kevesen tudták, hogy en
nek a fontos munkának a szálai 
a 40-es szobában szaladnak össze. 
Ezt a titkot az angol hadvezető
ség a háború befejeztéig gondosan 
megőrizte.

A felfogott politikai jelentőségű* 
táviratok között volt a híres 
Zimroermann távirat, melyben Né
metország szövetséget ajánlott fel 
Mexikónak, ha az Egyesült-Álla
mokat megtámadja. A táviratot 
a 40 es szobában kibetüzték s 
azután Balfour lord bizalmasan, 
kerülő utón Wijson tudomására 
hozta. Ez az egy felfogott sürgöny 
siettette Amerikának a háborúba 
való beavatkozását.

Az 1917. év májusában a 20-as 
U-naszád egy táviratát fogták fel, 
amely a Lusitania megtorpedózá
sát, és elsüllyedését , jelentette.

Azonban 1916-tól a német chiffre- 
kódexet minden nap éjjel 12 óra
kor megváltoztatták, de a 40-es 

szoba munkásai ekkorára már 
annyira begyakorolták magukat a 
legkomplikáltabb chiffrék megol
dásába, hogy minden táviratot 
két-három órán belül feltétlenül 
megfejtettek.

Az emberfeletti kutya
A newyorki Central-Parkban 

nemrég leplezték le Baltonak, a 
híres sarki kutyának szép bronz
szobrát. Balto volt az a szánkózó 
kutya, mely néhány évvel ezelőtt 
gazdájával, egy Gunnar Kessen 
nevű eszkimóval egy csapásra vi
lághírűvé vált, mikor az alaszkai 
Nomeban diftéria dühöngött. Akik 
Balto ércszobrát megbámulják ar- 
rajártukban, megindultan olvassák 
végig a feliratból a csodálatos 
kutya történetét.

Nomeban ugyanis súlyos difté- 
riajárvány ütött ki. A szigorú tél 
teljesen elzárta á várost minden
nemű közlekedési lehetőségektől, 
az orvosok viszont szérumanyag 
nélkül állottak s így a szömyü 
baj ellen nem mutatkozott sem
milyen segítség.

A legnagyobb veszedelem ide
jén végre Alaszka leghíresebb 
kutyavezetője, Gunnar Kessen 
eszkimó vállalkozott a vészjele
ket táviratozó város megmentésére. 
Az eszkimó úgy ismerte a hó és 
jégsivatagot, mint városi ember a 
lakása tájékát. Mikor a kormány 
által kiküldött repülőgépek rendre 
visszatértek és lehetetlennek mon
dották a szérum eljuttatását, ön
ként jelentkezett az eszkimó : jól 
felpakkolta a szánját szérumon kí
vül egyéb orvosi anyagokkal és 
nekiindult a számítása szerinti tíz- 
napi útnak.

Amerika sajtója e \xz napon ke
resztül Jack Londont megszégye
nítő módón tárgyalta a civilizáció
ért és a humanitásért küzdő esz
kimó és kutyái harcát a gonosz 
elemekkel. Félelmetes hóviharok, 
éjjel-nappal,tombolok, állták útját. 
Farkascsordák támadtak éhségük
től üvöltve rájuk. Balto, a vezér
kutya védte testével ellenük az 
eszkimót. Olyan • poklokat élt át 
a hős eszkimó a csodálatos ku
tyával, amilyent semmiféle alaszkai 

1 farkasregény nem tud kitalálni. Az 
Unió nagy népe reszketett értük 
és nem akadt ember, aki ne druk
kolt volna mellettük..

Mindenki fellélekzett a tizedik' 
napon, amikor az eszkimó bevo
nult Noméba. Megírták a lapok 
azt is, hogy a szérum a legjobb
kor jött, Nome megmenekült.

Balto, a kutya filmsztár lett s ren
geteget keresett, ércszobrot is 
emeltek neki a newyorki Central- 
parkban. A szoborleleplezés után 
azonban megjelent Edward Bonnak 
és C. E. Darriernek „Putting it 
over" c. könyve, mely félre nem 
csavarható bizonyossággal aközön- 
ség elé tárta, hogy az egész .a 
vegyipari koncern óriási reklám
hadjárata volt az általa előállított 
gyógyszérumok és oltóanyagok 
„széles" körben való megismerte
tésére. A trükk sikerült. Aki a 
jeles világhazugságban résztvett, 
aranyérmet és tekintélyes pénz
jutalmat. kapott a koncerntől.

Ez a reklámhadjárat, meg az 
olyan, mint a dayíoni majompör 
volt, minden amerikai eseménnyel 
szemben gondolkozóba ejtheti az 
embert: hol csapják már be fnegint?

HEVESSONE EGY KICSIT!
Sztraka bácsi, a Uras szarvasi borbély 

nyelvészeti aranymondásai
Egér: Gyorslábú szaladá^zati

cincogány.
Énekesnő: Hangdus kebelé^elitő 

alany.
Felhő: Hullámzatu vonatos, gom

bolyag. |
Fénykép: Arclekapvány. (
Francia négyes: Neki-neki, :tneg- 

meg vissza kanyarogványos 1 pá- 
rozvány. '

FBI: Porctekerült hangászatífog- 
gantyu. i

Fiile mile: Erdőlényi dalmalány.
Füst: Tüzelt légkavarty.
Gólya: Lábnyalászati csőrcáfl* 

csogányos békaCsemegész.
Golyva: Száratlan lopótökszerü- 

leges nyakcsüngeteg.
Gyógyszerész: Or vosrendelvényü 

halál elleni vegyenc.
Hordár: Vörhenykalpag, ércen- 

számosult sarkácsorgványos dij- 
futonc.

Hajíü: Kontytartályos driótgör- 
bény.

Halál: Az élet figurája.
hálószoba: Horkolmányi fek-

csamok.
Házisipka: Koponya takarl&t.
Harisnya: Vaspálcán huíkitott 

cérnalikacsolt lábonc.
Hóhér: Szöszsodrat szorrutyus 

légmentelmi szakképzett nyak* 
hurkász.
Holló: Dögcsipészeti gyásztellnok.
Hurka: Kásás hússal tolatványolt 

pöckös végű disznitvány.

"  K IS TRÉFÁK

— Anyjuk, add ide a kesztyű
det, megyék végrehajtani mert a 
miniszter elrendelte, hogy .az adó
fizetőkről kesztyűs kézzel kell le
húzni a bőrt!

A tanító: Na fiam, tudod, hogy 
mi különbség van a széna és a 
szalma között?

A fiú hallgat.
A tanító: Gondolkozzál csak 

fiam, hiszen ezt mindén marha 
tudja.

' I

A kis1 Móricka kikap és rette
netesen sir. Hirtelen azonban szü
netet tart és a mamája le akarja 
törölni a könnyeit '

— Még ne töröld le — mondja 
Móricka — hiszen mindjárt tovább 
sírok.

Két nő beszélget.
Az egyik : Te tudod, hogy # 

szegény Klára nágyon megg&ep? 
vedett a hitéért?

A másik: Miféle hitéért ?!
Az egyik: Azért a hité&t, t

* 38-as lábra lehet 36-os cipő 
selni.

Rendőr: (a vizből ,épp ; 
mentett és menekülő őr 
jelölt után); Hohó ■T’ 
a ! Álljon meg I Most fp 
terséges légzés I



— Körlelkészi látogatás. Zol
tán Emil nagyszénást ev. lelkész, 
mint a szarvasi belső iskolák, 
Szlancsik Pál pusztaföldvári lel
kész pedig, mint a külső iskolák 
körlelkésze sorra látogatja az ev. 
iskolákat.

— Váratlanul lemondott a
számügyi jegyző. A múlt hét 
végén általános meglepetést kel
tett, hogy Czinkoczky Pál számügyi 
jegyző megrongált egészségi álla
potára való hivatkozással benyúj
totta lemondását és hivatalát rög
tön el is hagyta. A különböző 
híresztelések ellenére a legiíleté- 
kesebb helyről„ny.ejft információk 
aiapján közölhetjük, ĵ ogy (̂ zín- 
koczky távozásával v-ká.pcsplátbarir 
eddig semmi nagyobb., ̂ zábálytá;- ̂  
lanság ki nem derűit és ’&lípdír 
egy kisebb szabálytalanság miatt51 
vonta le :^ag4ra nézve a konfcélí- 
venciákat Czinkoczky Pál távb'zá- ■ 
sával.  ̂ v ;

— A cipészeTt^égy séges ár
szabálya. t A szarvasi cipész- 
szakosztály tiszlejettel értésére 
adja a t.-közönségnek, mivel a, 
bőr és tálpárak az 1928. évi ja
nuár havában 60%-al drágullak 
a nyersbőr drágulása á kész bőr 
külföldre ̂ kivitelé folytán lehetet
lenné tett« a bőr feldolgozó ipa
rosok életfenntartását, mivel a 
mostani lábbeli árak az önkölt
ségi árat sem fedik, ezért kény
szerítve vagyunk úgy az uj, mint 
a javításra kerülő lábbelik árát 
25%-al felemelni Mély tisztelet
tel: Á szarvasi cipész-szakosztály

— Ne a piacon vásároljon 
gyümölcsfát, mért drágái lehet 
a meglepetés, ha a piaci fa ter
mőre fordul. Urigváry József fa
iskolája Cegléd. Budapesten ki
zárólag Andrássy-ut 54. Árjegy
zék ingyen.

— Bélrenyheség, gyomor- és 
bélhurut, a vastagbélfal kezdődő 
megbetegedése, vakbél-gyulladás
ra. való hajlamosság esetén a ter
mészetes „Ferenc József" kese- 
rüviz gyorsan és fájdalom nél
kül megszünteti a hasi szervek 
pangását. Sok évi kórházi ta
pasztalat igazolja, hogy a „Fe
renc József víz használata a 
bélmüködést kitünően szabályoz
za. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben.

Te bérautó 
luvaryóllalat. 

Telefon 91. IV. 15o.

1 doboz ára 80 fillér, 
kapható gyógyszertárakban és 

drogériákban.

ENRILO
a családok legolcsóbb itala s ezért 

nem szabad hiányoznia egyetlen ház

tartásból sem.

Főzéshez kész. megőrölni nem 

kell, használati utasítás minden cso

magon.

Kapható minden fűszer- és gyar

matáru kereskedésben.

Kizárólagosán gyártja:

Frank Henrik Fiai Rt.
Budapest,

Nagykanizsa, Mosonszentjános

— A világ legnagyobb író
jának nevezik H. G .. Wellset. Ö 
az ezerarcú iró< a pompás me- 
seszöyő, az élesszemü , megfigye
lő, akinek írásaiban a misszioná
riusnak meggyőződéses tüze 'lo
bog. Wells nemcsak írásaiban 
idealista, de ténykedéseiben is 
az, amit most azzal bizonyított, 
hogy lemondott szerzői dijáról 
egy olcsó reprezentatív magyar 
regénysorozat érdekében. Ezzel 
a cselekedetével lehetővé tette, 
hogy-teljes magyar fordításban 
hófehér pehelykönnyű papíron 14 
kitűnő kötetét 4200 oldal terje
delemben a Pantheon Irodalmi 
Intézet r.-t kötetenként I pengő 
40 fillér áron hozza forgalomba. 
Havonként két kötet jelenik meg 
úgy. hogy havi 2 pengő 80 fil
lérért hét hónap alatt mindenki 
megszerezheti Wells Reprezenta
tív Regénysorozatát.

— A Prot. Nőszövetség El
nöksége kéri kedves tagjait 
amennyiben a. kedvezőtlen idő
járás miatt a jótékonysági uzson
nák szüneteltek, szíveskedjenek 
azokat folytatni vagy akadályo
zás esetén megváltani; sok árva 
és nélkülöző nehezen váija az 
áldott segélyt. Kérjük tehát tag
jainkat nyújtsanak módot Szö
vetségünknek szélesebb körű jó
tékonyságra. Az összeget özv. 
Brachna Gáborné pénztároshoz 
kérjük küldeni.

— Végleg hivatalvesztésre 
ítélték a gyulai polgármestert. 
Csete József gyulai polgár
mestert most végső fokon a 
belügyminiszter is állásának 
és nyugdijának elvesztésére 
Ítélte, mivel rendkívül sok 
visszaélést és szabálytalan
ságot bizonyítottak rá.

— Helybeli gabona árak. 
Búza 29 80—29 90, árpa 26. 
00-26 50, zab 24 00—25 00, 
morzsolt uj tengeri 24’50--25.
00 lucerna 210.00— 220 00. 
Az árak niétermázsánként 
pengőben értendők.

— Bestiális apa. A rend
őrök kedden este 10 óra 
tájban két kis gyermekre 
lettek figyelmesek, ..akik az 
utcán ázva-fázva álldogáltak 
és kéregettek. Bevitték a-két 
apróságot a rendőrségre, 
ahol a két kis csöppség sírva 
vallotta be, hogy apjuk Les- 
tyan György kényszeríti őket 
a koldulásra és ha esténként 
bizonyos mennyiségű do
hányt vagy pénzt haza nem 
visznek, kegyetlenül üti-veri 
őket. A rendőrségre nyom
ban előállították Lestyan 
Györgyöt és az életerős, 40 
év körüli munkabíró ember 
ellen szigorú eljárást indíta
nak a gyermekek kínzása 
miatt és valószínűleg a gyer
meket még a mai nap folya
mán el tudják helyezni a 
gyermekmenhelyen.

— Szarvas védekezik a kiü
téses tífusz ellen. Körösladány- 
ban a cigányok között tudvalevő
leg a napokban egy kiütéses 
tifuszos megbetegedés történt 
aminek következtében a várme
gye alispánja elrendelte a köz
ségek cigánytelepeinek fokozott 
ellenőrzését. Szarvason hétfőn a 
közigazgatást hatóság a járási 
főorvos és a rendőrség közbejöt
tével szigorú razziát rendezett a 
krakkói cigányputrik között, 
amelynek eredményeként mintegy 
30 cigányt, férfiakat, asszonyokat 
és gyerekeket vegyesen vittek ki 
a járványkórházba, ahol a dádék, 
morék és purdék nagy sivalkodá- 
sa közben történt meg a fertőtle
nítésük és tetvetlenitésük, elkö
vetvén tajatuk a cigányokat érhe
tő legnagyobb gyalázatot a nyi- 
ratkozást és a fürdést. Annál is 
inkább indokolt a szigorú eljárás, 
mert állítólag 1-2 közülük nem
régiben Kőrösladányban volt lá
togatóban.

— Komlóvszky János fűszer- 
kereskedő egy jóravaló ügyes fiút 
tanulóul felvesz.

— A világ összes népei egy 
filmen. Nagyszabású, a világ 
összes népeit felsorakoztató film* 
bemutatása lesz a Frecska mo
ziban e hó 23-án csütörtökön d;
u. 5 órakor. A felvétel Ameriká
ban készült a katolikusok 1926- 
évi világgyüléséről. Rómából Pá- 
rison, a Nagy Óceánon, majd 
New-Yorkon keresztül vezetnek a 
györiyötü fél vételek Chikágóba egy. 
millió ember egy csoportban,. 
62-000 tagú gyermekéneklcar, 
100 000 férfi zarándok európai 
fogalmakat felülmúló képek. Áme- 
Jikai dollármilliomosok, afrikait 
szerecsenek, ferdeszemü kínaiak: 
sorakoznak fel előttünk. A minden
kire nézve tanulságos filmet csak. 
egy előadásra sikerült megszerez
ni, azért mindenki iparkodjék je
gyét Frecskánál mielőbb megsze
rezni.

— Az Iparos Asszonyok és 
Leányok Egyesületet, hó 21-én, 
kedden este az Ipartestületben 
óhajtja a farsang | utolsó estélyét 
kellemesen eltölteni. Ezúton kér
jük az Ipartestület t. tagjait, szí
veskedjenek minélnagyobb szám
ban7 megjelenni családostól. Tisz
telettel az Elnökség.

— Az Iparos Asszonyok és 
Leányok Egyesülete f. hó 26- 
átr délután 3 órakor tartja rendes 
évi közgyűlését, melyre ezúton 
kéri t. tagjait, szíveskedjenek 
minél nagyobb számban megje
lenni. Tárgy: tisztikar választás, 
az egyesület működéséről beszá
molás és egyéb indítványok. Tisz
telettel az elnökség.

— Mozi hirek. Szombaton 
f. hó 18-á d. u. 5 és este 8 óra
kor. A filmművészen egyik leg
szebb, legc&odésabb, legmegha- 
tóbb alkotását mutatja be a mozi, 
a Hetedik menyország cimfl 12 
felvonásos szerelmi költeményt. 
Vasárnap, A Barum cirkusz című
8 felvonásos artista dráma kerül 
bemutatásra ,mely a cirkusz po
rondok hőseiről meríti, kivétele
sen nagyszerű téipáját.
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— Levente-oktatóink bálja. 
Mintha a régi daliás idők eleve
nedtek volna fel azon az izig- 
vérig zamatos magyaros jellegű 
mulatságon, amelyet a leventék 
tisztikara rendezett szombaton 
este az Árpád-szálloda díszter
mében. Alabárdos őrök, diszru- 
hás leventék, magyarruhás lányok 
adták meg a karakterét ennek a 
kitünően sikerült bálnak, amely
ért méltán illeti meg a dicséret 
úgy az agilis rendezőséget, mint 
a mindenütt jelenlévő parancs
nokukat, vitéz dr. Zerinváry Szi- 
lárdot. Nem tudjuk a műsor me
lyik számát dicsérjük jobban, el- 
sörangu volt mind, a dalkar 
éneke, a gyönyörű levente szín
darab, továbbá a sötétben frap- 
pánsul ható és általános megle
petést keltő disztorna a villanyos 
világító-buzogányokkal, a parter- 
torna a bravúros és hajmeresztő 
mutatványokkal. Különben nyil
vános táncmulatság formájában 
f. hó 18-án, szombaton este most 
már mint ezred-bálat ismétlik 
meg a teljes műsorral a szom
baton lezajlott mulatságot.

— A jószágok kötelező oltá
sa. A földművelésügyi miniszter 
körrendelte értelmében a ragályos 
állatbetegséggel fertőzött legelőkre 
járó jószágokat védő-oltással kell 
immunissá tenni a fertőzés e|leu. 
Olvasóink figyelmét felhívjuk a 
Gazdák és Iperosvk Szövetkezeté
nél eszközölhető állatbiztosításra, 
a biztosítás keretében az oltások 
is ingyenesek és ha a jószág el
hull, a szövetkezet az állat becs
értékének 80%-át rögtön kifizeti.

— III. kefr 404 számú ház 
eladó.

— Budapestre utazik ? 20. 
százalék engedményt kap, 
mint ezen lap előfizetője olcsó 
szoba-árainkból 10 százalék 
engedményt kap olcsó étter
mi árainkból. (Kitűnő ház
konyha) 5 pengőt megtaka
rít autótaxi költséget, mert 
gyalog átjöhet egy perc alat 
a pályaudvarról, otthon érzi 
magát jói fütött szobáinkban. 
Elsőrendű kiszolgálás, szigo
rúan családi jelleg, saját ér
deke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlen nálunk szálljon 
meg Grand Hotel Park nagy
szálloda Budapest, VIII. Ba- 
ros-tér 10, a keleti pályaudvar 
érkezési oldalával szemben.

— G ő z f ü r d ő  szombat, 
vasárnap és hétfőn. Kádfürdő 
mindennap. A kádas szobák reg
gel 5 órától este 9-ig állandóan 
fűtve vannak.

Kondoros.

— A Tábla jóváhagyta a 
kondorosi férjgyilkos bünte
tését. Mint annak idején megír
tuk a gyulai kir. törvényszék a 
mu!t év őszén életfogytiglani 
fegy házra ítélte rizv. Kunstár 
Andrásné kondorost' asszonyt, 
aki nálánál sokkal idősebb 65 
éves férjét előre megfontolt szán
dékkal a legnagyobb elvetemült- 
ségi>el megmérgezte. Felebbezćs 
folytán a múlt hiten került az 
tlgy a szegedi líir. ítélőtábla elé,

ahol épen úgy, mint a törvény- 
széki tárgyaláson Kunstárné ta
gadni igyekezett a gyilkosságot 
mindössze annyit ismert be, hogy 
egy évvel férje halála előtt tény
leg kevert az ura levesébe két 

darab szublimát-pasztillát, azon
ban akkor férjének a rosszullé- 
ten kívül egyébb baja nem tör
tént. Tagadásával szemben, azon
ban a Tábla az igazságügyi or
vosi tanács véleménye, valamint; 
a exhumált Kunstár András belső 
részeinek vizsgálatával megbízott 

orsz. vegyvizsgáló állomás szak
véleményéből (mely szerint a 
hulla belső részeiben szublimát 
jelenléte kimutatható volt) két
ségtelenül bizonyítottnak vette 
bűnösségét annál is inkább, mi
vel az elvetemült asszony előbb 

ravasz fondorlattal idős férjével 
az ő javára végrendeletet is ké
szíttetett A Tábla ezen indokok« 
nál fogva helybenhagyta az élet« 
fogytiglalni fegyházbüntetést ki
mondó törvényszéki Ítéletet. Az 
ítélet ellen a védő semmiségi pa
nasszal fordul a kir. Kúriához.

— Elköltözött tanító. And- 
reikovics János kondorosi ág. ev. 
tanitót, — mint már megírtuk — 
Nagy bán hegyesre választották 
meg feleségével együtt, akinek 
szintén tanítói diplomája van. A 
közszeretetben álló tanitó-pár f. 
hó 12-én költözött el Kondoros
ról őszinte sajnálatára a nagy 
számú barátaik és ismerőseiknék.

— RemekQI sikerűit műked
velői előadást rendezett a Kon
dorosi Levente Egyesület zász* 
ló-alapja javára f. hó 12-én a 
Csárda nagytermében. Kellemes 
feltűnést keltett gyönyörű hang
jával Árvái Magduska, aki cso
daszép énekével nyitotta meg a 
műsort, majd a kitünően elő
adott „Levente" szindarabb ulán
— melyberf az összes szereplők 
elsőrangúan működtek közre — 
szintén ő zárta be a műsort „Nem 
veszhet el Magyarország soha
sem'1 kezdetű irredent* dalával.

— Iskolalátogatás. A kon
dorosi ág. hitv. ev. egyházköz
ség elnöksége és iskolaszéke a 
szokásos félévi iskolalátogatását 
e hó 2-án kezdte meg. A láto
gatás alkalmával úgy az elnök
ség mint az irkolaszék elismeré
sét fejezte ki a tanitói-karnak a 
lelkiismeretes munkálkodásukért.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— Az Iparos Dalárda va
csorája. F. hó 11-én tartotta az 
újonnan alakult Iparos Dalárda 
igen élénk érdeklődés mellett 
dalestéllyel egybekötött vacsorá
ját.. A közönséget a kör alelnöke 
üdvözölte, majd a dalárda adott 
elő szebbnél-szebb énekeket fél- 
egyházi Nagy Lajos igazgató- 
tanító karnagy vezetése mellett. 

Azután dr. Tóth Pál országgyű
lési képviselő lelkes szavakkal 
üdvözölte a dalkart és a közön
séget, igaz magyar sziwal szói
vá' hozzájuk, mint atya a fiaihoz. 
A vacsora után a közönség tánc
ra kerekedett és a késő hajnali 
órákig maradt együtt a legjobb 
hangulatban.

— Tűzoltó-bál volt f. hó 12-én 
a Katholikus Körben. A szépen

■: megszervezett jelmezes mulatság 
kitűnően sikerült, amelyért a di
cséret Bencsik István és Bagi 
Máté tűzoltó parancsnokokat il
leti meg.

— Iskolán kivOÜ népműve
lés. A róm. kath. Tantestület a 
Katholikus Körben f. hó 12-én 
folytatta előadás sorozatát. Ez al
kalommal Tebay M. Friderika 
rk. tanitónő a „Szivgárda" cél
járól beszélt Dr. Szerényi M. Iván 
községi orvos pedig a testápo
lásról tartott szakelőadást a na
gyobb számú közönségnek.

V-^Tpá-est a Nfpkörben. A 
3féj)kö{ f. hó 12-én tea-estet 
adott, melyen Győri Antal, el
nök Marjay Géza ref. lelkész és 
Czitö Sándor -tábornok tartottak 
aktuális népnevelő beszédeket.

— Levente-bál. A Levente 
Egyesület a Katholikus Köréi 
Kisgazda Kör összes helyisége
iben f. hó 19-én szépségver
sennyel és tombolajátékkal tánc- 
mulatságot ren'dez. A tiszta be
vételt az Egyesület zászlójának 
beszerzésére fordítják.

— Műkedvelő előadást ren
dez a Katholikus Kör ifjú mü- 
kedvelő-gárdája f. hó 20-án, tánc- 
mulatsággal egybekötve. Jegye
ket már előre is lehet váltani a 
Szövetkezetben.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi,

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonok, lelki jó barátok, jó ismerősök 
é6 egyesületek, akik felejthetetlen jó férjem, a legjobb 
édes apa és rokon végtisztességén megjelentek és ezzel 
mérhetetlen fájdalmunkat megosztani igyekeztek, fogad, 
jak szívből jövő hálás köszönetünket.

Szarvas, 1928 február hó.

5zv. Brachna Gáborné és fia.

hogy a szarvasi kir. járásbíró
ságnak 1927. évi 5.073/2. számú 
végzése következtében dr. Ernst 
Imre szarvasi ügyvéd által kép
viselt Anguist Gottlieb cég javá
ra 1.230 P. 16 fill. s jár. erejé
ig 1928. évi jan. hó 16-án fo
ganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 1750 P. 
becsült következő ingóságok,
u. m.: lovak, kocsi, 10 pilling 
kidoldogozott k. b. 150 kiló, & 
pár fekete bőr csizma, kocsira 
való bőr ülés, 1 hordóban 5 drb. 
marha bőr nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1628. évi 269 szá
mú végzése folytán 1230 P 1& 
fillér tőkekövetelés ennek 1927, 
évi szept. hó 5 napjától járó 6 
százalékos kamatai 1/sV» váltódij 
és eddig összesen 99 P. 10 fil
lérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig. Szarvason al
peres lakásán 111. kér. 158 szám 
Kereszt utcában leendő megtar
tására 1928, évi február hó 21-ik 
napjának délutáni 1 órája határ

időül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai ér
telmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is el fog
nak, adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe. 
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen ár
verés az 1881. évi LX. t.-c. 102. 
^-a értelmében ezek javára is. 
ilrendeltetik.

Kelt Szarvas, 1928. febr 7.

MOLNÁR ISTVÁN 
kir, bir. végrehajtó

Árverési hirdetmény
Stern és Steinberger b. csabai 

bej. cég. végrehajtatnak özv. 
Szrnka Mihályné Litauszk Zsu
zsanna végrehajtást szenvedő el
indított végrehajtási ügyében a 
tkvi. hatóság a végrehajtási árve
rést 300 P. tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végett a szarvasi 
kir. járásbíróság területén levő 
Kondoros községben fekvő s a 
kondorosi 1207. számú betétben 
A 1 sor. 947/2 hrsz. a felvett 2 
hold 48 B 'ö l területű szántóra 
a Mitrovszki dűlőben 2000 (Ket
tőezer) P. kikiáltási árban elren
delte.

Az árverést 1928. évi május 
hó 10-ik napján délelőtt 10 óra
kor Kondoros község házánál 
fogjáK megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan 
a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adható el. 
Az árverezni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási
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közönséget, hogy üzle
temet I. kér. Deák Ferenc-uccából áthelyeitem (II. 
kér. Szent István király-ucca 300 szám alá özv. 
Holmik Jánosné házába.) A nagyérdemű közönség 
szives pártfogását kérem, kiváló tisztelettel

Ernesz Mihály borbély

H. G. WELLS

H.G. Wells lemondott írói tiszteletdíj áról, hogy lehetővé 
tegye Reprezentat í v Regénysoroza t ának

HIHETETLENÜL 
OLCSÓ

egyszeri kiadását 

oldal, teljes szőve 
vékony papíron, kötetenként

14 köteí, átlag 3Ö0 oldal, teljes szöveg, hófehér, finom
tke

A  m e g j e l e n é s  s o r r e n d j e i

ár 10 százalékát készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképen értékpapír
ban a kiküldöttnél letenni, hogy 
a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket 
aláirni (1881. LX t.-c. 147.150. 
170. §§. 1908. sz. t.-c. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint mégál- 
lapitott bánatpénzt az áltata ígért 
4s ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni.

Szarvas, 1928. jan. 3.

Dr. Zerinváry s. k. kir. járásbiró.

A kiadvány hiteléül.
Császár Ferencz főtiszt.

m m m m m n tm m m m m m m m m m

Hirdetmény.
A Körös-Tisza-Marosi Ármen- 

tesitő Társulat betlehemi gátja 
előtéri földjéből mintegy 1600 
g-ölet, melyet Sárkány János őr
nagy ur bérelt, 1928. és 1929. 
évekre egészben vagy részletek
ben szóbeli árverésen haszon
bérbe adja. Érdeklődök folyó hó 
20-án. hétfőn, délután 3 órakor 
a helyszínén jelen.kezzenek.

Szakaszigazgatóság.

Értesítés.
Értesítjük mindazokat a 

szarvas-marha tulajdonosokat 
akiket az állat-biztositás érde
kel sajá jól felfogott érdekük
ben A tzarvasi Gazdák és Ipa
rosok ezövetkezeténél mielőbb 
jelentkzzenek a hol bővebb 
felvilágosítást nyernek.

7. Az Igazgatóság.

Reuma
kössuény, csuz

ischins, Bzuíftfiit&s, B/.urás ellen 
legjobban bovAlt a 
kr:egner-fólo

REPARATOR
Ara 1 pengő 60 fillér minden patikában 
Ismer totó füze tót bárkinek szívesen küld 

teljoson ingyen a főraktár: 
Krlegner

Gyógyszertár
Budapest. VUl/100 Calvin tér

(Baross-utca sarok)

1« Anna Veronika (362 oldal)
2. Az Istenek Eledele (264 oldal) 
3« Egy Jámbor Lélek Története 

a(Kipps) (372 oldal)
4a A Láthatatlan Ember (240 oldal) 
5-6. William Clissold Világa 

(672 oldal) Két kötet 
T .  Mr. PoIlyLázadása(kb.350old.)

8. Amikor az Üstökös eljön 
(352 oldal)

9. Egyelőre . .  . (408 oldal)
10. Élet és kaland (256 oldal)
11-12. Tono Bungay (500 oldal)

Két kötet
13. Mr. Brittling (408 oldal)
14. Csudálatos Történetek (248o.)

I

Soproni 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári le rak a ta .

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
?.

A  R lio c fte  I s l a n d  R e d
(Vörös Islandi) 

és az amerikai

Fehér Leghorn
az a két baromfi fajta, amelyek 
óriási tojishozamukkal és 
csibéik könnyű felnevelésé
vel az egész világ baromfi
tenyésztőit meghódították.

Telepemen 3 év óta tartom e ki
tűnő két tyukfajtát, a legszigorúbb 
csapófészek ellenőrzéssel: A telep 
az Alföld egyik legnagyobb és leg
modernebb baromfitelepe, mely bárki 
által megtekinthető. Szaktanácsokkal 
szívesen szolgálok dijtalannl. Keltető 
tojások seállitására a megrendelések 
sorrendjében előjegyzést elfogadok, 

darabonként 80 filléres árban.

Tojáshaszon Fajbaromfitelep 
K I S S Z É N Á S  

Tulajdonos: Sterbetz József.
Tenyésztojások megrendelhetők és 

átvehetők Szarvason is 
özv. Sterbetz Gáborné házánál.

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 Al- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer, 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

9
15 sz.

Teherautó 
fuvarválla lat 

Telefon. 91. IV-150.

Összesen 4200 oldal
Ezen olcsó kiadás Fioro Margit művészi tervei szerint ízléses egész- 

vászon kötésben is mogjelonik. Ára kötetenként

kötve 2 pengő 20 fillér
Havonként két kötet regényt szállítunk, fűzve a két kötet ára 2 pengi* 

80 fillér, kötve 4 pengS 40 fillér. A teljes soroznt hót hónap alatt jolenik 
meg és az, aki tizenhárom kötetet átvett, a 14-ik kötetet minden fel
számítás nélkül ingyen kapja ós Így teljes fűzött sorozatért 18 pengő 20 fillért, 
az egész vászonba kötött teljes sorozatért 28 pengő 60 fillért fizet. A sorozat egyes 
köteteit kiilön-kiilün is szállítjuk.

Az ufryszori olcsó kiadásra csak március 1-ig fogadunk el ren
deléseket.

Március elseje után magasabb bolti ár lép érvénybe.

E  a  Panfheon Irodalmi Intézet Rt.
Budapest, V., Vilmos császir út 28

Megrendelem H . G. Wells, Reprezentatív Regénysorozatát 14 köletbei.
Tudomásul veszem, liopy havonként kél kötelet szállítanak, a Jcčt küld úra Összesen* fűzve

2-80 pengi, vlszonMkHb«, 440 pengi. Ax 34« c Rct A  P °sta-

költség nz összív. cliJzeies bektiltlćsc cselén 40 fillér, utánvételes küldeménynél 80 fillér.
Ingyen kapom a 14-ik kőidet a 13-ik kötet átvételekor.

N év :------------------------------------- Foglalkozás*___________________

Pontos d m :----------------------------- ----- ------------ -

( Amennyiben csak bizonyos köteteket óhajt, szíveskedjék azok fenti sorszámát itt jelezni.

* Megfelelő alálmzandó.



Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VLVácI-ut 19. 

ujszerkezelü cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 
mert eredeti svéd kettössoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak
mert tisztitófeltileteik rendkívül 

nagyra méretezettek 
mert legtökéletesebb cséplési e- 

redményt szolgáltatják 
mert könnyű súlyúknál fogva bár

mely traktorhoz alkalmaz
hatók.

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel • szánt vontat
olcsó

. könnyen kezelhető 
.keveset fogyaszt

Előnyős feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

Automobil és Traktor KereskedelmLR.-T.
Budapest Vili. Rákóczi-ut 19,

■ -v.

| ERCO|

ön e legánsan  ö I t  öz k ö.d 1 k.

Ergo ERCO gallért yisel.

Ügyeljen az védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

Sertés vágást és füstölést
Jutányos á r o n  e lválla lok . A vágást 
megrendelhető a  piacon és a  h ázn á l

Veres György hentes
11. kér. 315.

8
Cupráék mellett.

Eladó Qzv. Csasztvan Györgyné

11. kér. 372. sz. háza

— Bármely budapesti vagy 
vidéki lap részére hirdetáMket 
felvesz lapunk szerkesztősébe és 
kiadóhivatala III. kér. 119.

II kerUlet 253 számú ház el-
adó, érdeklődni ugyanott_____ 8

Farkas Mihály 11. kér. 389 sz. 
alatt egy kommenciós kovácsot 
keres külkeríiletbe. Kovács szer
számot is veszek megvételre. 
Érdeklődni ugyanott. 8

III kerUlet 389 számú ház el
adó, érdeklődni ugyanott 8

Kunstár Pál zöldpázsiti háza el
ad^____________________ 11 sz.

tiadó egy cséplögarnitura I-sÖ 
Magyar Gazdasági 6—HP. Min
den elfogadható áron. Érdeklődni 
lehet 111. kér. 110 szám Galáth 
Istvánnál.___________________ 9

Laukó György hentes Piac-iér 
melletti háza eladó 111. 121 sz. ?

Olcsó gépbimzést tanítok. Er-r 
dős Erzsébet Bethlen-utca 327 sz, 
özv. Blirnák Györgyné házába a. 9

Kukoricaszár és széna' eladó
1. kér. 418 sz. Érdeklődni lehet 
ugyanott Bencsik Mihálynál. 7

Weselényi és Damjanich 
utca sarok

üzlet helyiség lakás
sal együtt kiadó.

Érdeklődni lehett a Frecska 
villám, üzletben. 9.

Helyi ügynököket magas fix' és 
jutalék mellett felvesz Gárgyán 
reszelővágó telepe Orosházái

Tisztviselő portán újonnan épült 
ház eladó. Érdeklődni lehet ifi. 
Bányász János fakereskedőnél (8

III. k. 92 számú ház nagy telek
kel eladó. Érdelődni lehett ugyan
ott. . 8

IV. kér 302 számú ház eladó 
ugyanott 2 hold föld örök áron 
eladó. Érdéklődni lehett ugyanott.

9

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

ö hengeres 

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

6 sz

Csukott-auló
Machán nól.

Teherautó 
fuvarvállalat.

I Telefon 91. IV .  15o.

Sürgősen eladó I. kér. 42Ű sz. 
ház vagy pedig felerésze. 9

Egy erős fiút tanulónak felvesz 
D e m c s á k  Pál mészáros és 
hentes. 7

Kepenyes Györgynek IV. kér. 
157. számú háza eladó. 7

Kiadó 2 szoba, 1 konvha, 1 
kamra, 633 H-öl kertel. Érdek
lődni lehett I. kér. Vajda Péter 
utca 388. sz. alatt Szarvas 7

Bertók Katalin örököseinek 7 
hold föld Csabacsüdön örökáron 
eladó. Érdeklődni lehett II. kér. 
253 és 445 számok alatt. 7

írógép, VII. modellt)' Adlcr, 
alig használt jutányos árban el
adó. Részletfizetésre is. Dr. Ernst 
Imre ügyvéd II. (Kossuth Lajos 
ucca) 55 sz.

Szakács Pálnak V-ik kül. kér. 
'321 számú tanyája 3 hold földel 
eladó. Érdeklődni lehett VI kér. 
Tóniszáláson. 7

Kisszénáson özv. Sápszki Mi- 
hályné tulajdonát képező 8-as 
cséplőgépje eladó. Érdeklődni le- 
hett Csányi-féle tanyán. 7 '

Öcsödön Járványkórház utca 
643 sz. alatt bútornak; esetleg 
szerszámfának alkalmas három 
szilfa eladó. 8

III. kér. 157 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehett ugyanott. 8

özv, Dancs Szilárdné II. kér. 
27 szám alatti háza eladó. Érdek
lődni lehet RADVÁNSZKY IVÁN
II. kér. 58 sz. Hitel és Ingatlan
irodájában._______________ 10-

65 holdas igen szép tanyás
birtok teljesen jókarban levő épü
letekkel igen jutányos áron eladó 
azonnal, érdeklődni a szerkesztő
ségben III. 119 8

Tusjak János 111 kerület 227 
számú háza eladó, ugyanott trá
gya is eladó, érdeklődni lehet 
ugyanott____________________ 8

Maradék Mihály I. 263 szám 
alatti háza eladó, érdeklődni le
het ugyanótt 8

Kepka Mihály IV külk. 35/1 
ószénás kert mellett 12 pótlék ta
nyával eladó 8

Uj előnyomda nagy válasz
tékban, Rácz Alberiné Gróf Szé- 
chenyi-u. 79, Brant Károly-féle
ház________________________ 8

111 kerUlet 201 számú ház el
adó, ugyanott egy tizedes mérleg 
is eladó, érdeklődni ugyanott 8

Zsigmondi örökösök tulajdonát 
képző II. k. 340 számú eladó 
Érdeklődni lehet ugyanott. ' 

Egy 2 szobás lakás nagy kert
tel, május 1 re kiadó. Bővebbet 
Salgó Szerénnél, I. k. Gróf And- 
rási-utca 156 sz. 8

Piactér közelében egy raktár
nak vagy műhelynek való helyi
ség kiadó. Érdeklődni lehett 111. k. 
Bellen-utca 146 sz. alatt. 7

III. kér. 81 sz. Görbe-ucca 2 
szoba kályha és tejszeparátor 
eladó. Érdeklődni lehett ugyanott.

■______________________________________________________________8
Kasnyik Pál inaczózugi 219 ■ 

gyümölcsöse eladó. Jelentkezni 
lehet IV 183 sz.____________ 7

Egy jókarban való bicikli eladó,
I. k. 442 sz. Nagy betlehem utc.

8

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
35 Nagy Sándor könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók.



Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
Autó és Traktor 

javítás.
Mezőgazdasági 

: : g épfaviíás. : :
Autogén 

heg g esztés!

Speciális Szerelő által.
'Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e t ö - *  
gép c s e r e .  Saját szisztémájú bevált k u k O "  

r i c a  s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető 1

Újdonság! 13 Raktáron!

Vas—aczél— réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Magosix e Magomobil 4
luxusautomobilok,

1 és IV* tonnás MAGOSIXés autóbuszok

--- Délmagyarországi kizárólagos képviselete ---

T a u r i l  P n e u m a t i k  Rt. s z eged i  l e r a k a t á n á l
Szeged, Kossuth Lajos sugárut 5. szám.

Telefon 3—80. Sürgönyeim: Pneutauril.

Autóalkatrészraktár

Cordatíc pneumatik Tauril tömörabroncs.

Érettnyu--d AjtíÁlW Mindenféledéligyli- 
gatindiai mölcs,narancs, füge

datolya nagy választékban, valamint cu

korka és csokoládé különlegességek.

■ Kapható András Mátyás üzletében.

A Frecska garage 
és autója vitó műhelyben
Rákóczi-ucca 178.

1 drb.
1 és fél tonnás teher Ford autó,

1 drb.
5 személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó.

ÉrteKezés ugyanott.

A drága tojás
bizonyítja, hogy a céltudatos baromfitenyésztés a leg
jobb üzlet!

Most kell kezdeni.
A keltőgépek működését, ha azt akarjuk,« hogy a leg
jobb értékesítési időben csibe é̂  tojás legyen. Pontos 
tájékoztatást ingyen küldünk Szállítunk 30 tojást be
fogadó géptől 15-ig. A keltőgépek ára nagyság szerint 
60 pengőtől fölfelé.

N I C K E R L  és T Á R S A  keltetőgépgyár magyarországi 
vezérképviselete: Budapest Vili., Főherceg Sándor-ucca 4; 

Telefon J. 331—52.

CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unka! Elegáns 1 |artos I Olcsó!

Kapható kizárólag Deutsch Ármin divat áruházában

Békés~Szarvason. Csak a  talpon látható védjeggyel va l &dl (
52 sz,
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Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaíáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m .: szövetet, posztót, bár

sonyt és> selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 

liner kendőket stb. Az ablakon dobálfa k i pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR divaláiruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

abemutatott mintáknak meg nem felelő s ilány 

árut szállítanak. 52

503 „FIAT“ bérautó
megrendelhető

Noblk Ernődéi

Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a Piactéren a Buk-házban

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

ahol is elvállalok minden villamos berendezést, vilamos csengd 
berendezést, uj kerékpár és varrógép raktáron, égők, tulipánok, 
zsinórok stb. A legjobb minőségben varrógép, kerékpár és villám 
javítás ólcsón és pontosan eszközlöm.

14. ’ Szives pártfogást kérve IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó túra 
bérautó

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)
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A. legmodernebb ötszemélyes

99„STEYR
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

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

Tisztelettel

7 sz. Belopotocky Mihály

Vadászfegyverek, «
flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
bamitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban csz- 
közlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

M akó  G y u la
fegyver és lőszerkereskedő [(• kerület 104. szám, 52

..................................K  ■ -

Értesítés

Kitűnő szénsavdus szódavíz kapható az

„Italmérők Szikvizgyárában“
ahol a legjobb és legújabb rendszerű géppel van a 
szódavíz gyártva. Lakodalmakra és disznótorokra a 
legjutányosabb árban megrendelhető. 

Gyár és iroda: 11. kér. Beliczey-ut 14 sz. (Je 
szenszky-haz), ahol bármikor gyors, pontos és a leg
olcsóbb kiszolgálásban részesül a nagyérdemű közönség.

Tisztelettel:
10

Szarvasi Italmérők Szikvizgyára.

Nyomatott özv. Csasetvan G yörgyué könyvnyom dájában Szarvason.


