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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Nemzeti munkavédelem 
szervezése.

A nemzeti munkavédelem szer
vezete megakadályozza azt, hogy 
gazdasági életünkben fennakadá
sok, álljanak be.

A nyilvánosság azt sajnos még 
nem eléggé ismeri és hivatásáról 
még ma is különböző téves fel
fogások vannak elterjedve.

A világháború után az osztá
lyok közötti ellentétek kiélesedtek 
és az elkeseredett harcban lelket
len izgatók még a legvégsőbb 
eszközöket is alkalmazhatóknak 
találták.

A kiszámíthatatlan ves zé l y ,  
amely a közüzemek szünetelése 
következtében a lakosságot, tehát 
a közi fenyegeti, az államok, sor
sáért felelős vezetőket arra kész
tette. hogy a minden pillanatban 
fenyegető veszély ellenszeréül oly 
szervezetet létesítsenek, mely hi
vatott arra, hogy a fenyegető 
veszedelmet idejekorán elhárítsa.

Erre alkalmas szervezetnek a 
munkavédelem látszott.

Magyarországon a nemzeti 
munkavédelem a magyar állam 
hivatalos szerve. Célja a közüze
mek, valapiint a létfenntartáshoz 
nélkülözhetetlen közérdekű üze
mek és munkálatok zavartalan 
működésének biztosítása, illetve 
azok veszélyeztetése esetén a 
szükséges munkák elvégzése, 

nemkülönben a muukaeszközök 
ellen irányuló támadások elhárí
tása. Hivatása kiterjed az elemi 
csapások elleni védekezésre is, 
sőt feladata lehet az is, hogy za
vargások idején a törvényes rend 
és közbiztonság fenntartására 
közreműködjék.

A nemzeti munkavédelem min
den politikától mentes társadalmi 
szervezet, melynek se ni mi más 
célja nincs, mint az, hogy az 
összlakosság létérdekeit veszé
lyeztető zavarok idején a vég

pusztulástól megóvja. A m. kir. 
belügyminiszter legfőbb felügye- 
lete is irányítása alá tartozik és 
ezen minisztérium kebelébe tar
tozó közbiztonsági osztály kere
tében mint ennek alosztálya fejti 
ki tevékenységét.

A szervezet teendőit Békésvár
megyében a m. kir. munkavé
delmi hivatal Gyulán látja el.

A munkavédelmi hivatalok az 
illetékes törvényhatóság első tiszt
viselőjével, illetőleg az illetékes 
elsőfokú rendőrhatóság vezetőjé
vel egyetértőleg járnak el, felada
tuk: működési területük beszer
vezése, a tagok nyilvántartása, 
valamint a munkába szólitás elő
készítése és esetleges végrehaj
tása.

A hivatalok mtjködési területe 
a járásoknak megfelelő nemzeti 
munkavédelmi körzetekbe van 
beosztva, melyeknek vezetését a 
hivatalvezetők által megbízott 
körzetvezetők látják el, akik ez 
irányú ténykedésük közben a fő
szolgabíróval járnak el. Az egyes 
körjegyzőségek nemzeti munka- 
védelmi alkörzetet alkotnak, me
lyek élén az alkörzetvezetők áll
nak, akik hasonló módon az ille
tékes jegyzőkkel karöltve járnak 
el s feladatuk a tagok beszerve
zésénél nyilvántartásánál, vala
mint a munkábaszólitás előkészí
tésénél és esetleges végrehajtásá
nál való közreműködés.

A nemzeti munkavédelem szer
vezése és tagjainak kiválasztása 
nyilt toborzás és önkéntes vállal
kozás alapján a nemzeti munka- 
védelmi hivatalkörzet és alkörzet
vezetők által, , társadalmi utón 
történik. ■

Ha a szervezetnek igénybe
vétele szükségessé válik, a szer
vezet. tagjait munkába szólítja, 
ami rendesen írásbeli felhívás ut
ján történik. *t

A gyülekező helyeken a bevo
nult nemzeti friunkavédelmi ta
gok beosztásáról értesülnek, 
amelynél a tagok alkalmasságát 
és képzettségét veszik figyelembe, 
alkalmazásuk' — felvételük alkal
mával vállalt kötelezettségük alap
jáig— vagy lakóhelyükön, a vár
megye területép, vagy az ország 
területén bárhol történik.

Minden munkába szólított ta
got, igazolvánnyal hátnak el, mely
nek alapján feladatszerű működé
sük ideje alatt hatósági közegek

nek kell őket tekinteni és mint 
ilyenek büntetőjogi védelem alatt 
állanak.

A szervezet tagjai munkába- 
lépésük ideje alatt megfelelő dí
jazásban részesülnek s baleset és 
betegség esetére egyetemlegesen 
biztosítva vannak.

Ha a nemzeti . munkavédelem 
igénybevételének szükségessége 
megszűnik, a munkába szólított 
tagok leszereltetnek és visszatér
nek rendes foglalkozásukhoz.

Vármegyénk munkavédelmi 
szervezetének jelenleg körülbelől 
1700 rendes tagja van, mely 
szám aránylag csekély, de remél
jük, hogy jelen ismertetés alapján 
még sokan fognak jelentkezni a 
hazafias és hasznos közérdekű 
szervezetbe, olyanok is, kik a 
ifcmzeti munkavédelmet eddig 
alig ismerték.

A nemzeti munkavédelem ko
rántsem célozza azt, hogy az 
osztályok harcát fokozza, hanem 
ellenkezőleg arra törekszik, hogy 
azt lehetőleg enyhítse.

A hazafias komoly és közérr 
dekü cél méltán megérdemli, hogy 
minden józan gondolkozásu pol
gár a nemzeti munkavédelem 
zászlaja alá sorakozzék, azt tá
mogassa, erősítse.

Azok, akik a szervezetbe be
lépni hajlandók, forduljanak bi
zalommal a nemzeti munkavédelmi 
hivatalhoz, a körzet, vagy alkör- 
zet vezetőkhöz, főszoigabirákhoz, 
vagy körjegyzőkhöz, kiknél bár
mikor részletes félvilágositást kap
hatnak.

A Nrov. hivatal Gyulán Kos
suth Lajos-tér 26. (Kopasz-féle 
ház) található.

A csabacsüdi uradálom 
öreg juhásza a Tábla előtt.

Felmentették a 6 kilogramm répa ellopásával vádolt számadót.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A csabacsüdi uradalomnak 
hosszú éveken át tisztessé
ges, becsületes alkalmazottja 
volt a hatvanhét éves Vas 
István, az öreg számadóju
hász. Nemrégiben azután 
annál kínosabb feltűnést kel
tett az egész uradalomban, 
hogy az öreg számadót gaz
dája Schwarlz Gyula felje
lentette ügyvédje utján hat 
kilogramm cukorrépa szelet 
ellopásáért. Az ügy a gyulai 
királyi törvényszék elé került, 
ahol Vas István tagadta, hogy 
lopott volna, mindössze any- 
nyit ismert be, hogy lovával 
tényleg megetetett egypár 
cukorrépa szeletet, ezt azon
ban azért tette, mert az ura
ság takarmányából nem ju
tott elég a lónak és sajnálta, 
hogy a szegény állat éhez
zék. A törvényszék a nyo
matékos enyhítő körülmé
nyek figyelembevételével há
rom napi jfogházra ítélte el 
az öreg számadót, akinek

ügyét felebbezés folytán most 
tárgyalta a napokban a sze
gedi kir. Ítélőtábla. A Tábla 
felmentette Vas Istvánt a vád 
alól, úgyhogy az éhes lovát 
sajnáló István bátyánkat ta
lán nem fogják többé zak
latni azért a pár kiló répá
ért, amivel tagadhatatlan, hogy 
csaknem az anyagi tönk szé
lére juttatta a szegény csaba
csüdi uraságot.

Több mint kilenc évvel 
ezelőtt kint voltunk egy al
kalommal a csabacsüdi ura
ság akkor még életben lévő 
fiánál. A közszeretetben álló 
fiatalembert — aki különben 
a világháborút mint huszár
tiszt harcolta végig, — az 
uradalom cselédjei bálványo
zásig szerették és hogy meg
volt rá az okuk, .'azon az 
említett napon is kétszer ta
pasztaltuk. Az egyik alkal
mazott a tehénkéjére adott 
negyven korona előleget hozta 
vissza a fiatal naccságos ur
nák, de az röviden csak



annyit mondott neki, hogy: 
„csak nem hoz kend Du
nába vizet, tegye csak el 
azt a pénzt, nagyobb szük
sége van arra kendnek, mint 
nekünk! „Délben egy másik 
béres óvakodott be, bizony 
kinn volt egy kicsit a lába- 
ujja a csizmából, harminc 
korona csizma-előleg irányá
ban fordult volna a fiatal 
naccságos úrhoz, aki hama
rosan úgy intézte el a dol
got, hogy bevitte a bérest a 
szobájába, kiválasztott neki 
egy pár jó nagy vadászcsiz- 
mát a sajátjából, amivel azu
tán boldogan kocogott el a 
hálálkodó magyar. Ez csak 
egy nap története, de ilyes
miről százával tudnak a csa
bacsüdi uradalom akkori al
kalmazottai.

Szegény fiatal „naccságos 
ur“ meghalt, önként mentát 
egy másik szebb világba, ő 
szegény igazán nem erre a 
világra való volt. Egészen 
bizonyos, hogy ő nem szer
zett volna további húszezer 
holdakat, de az is egészen 
bizonyos, hogy ha ő kezelné 
most is a csabacsüdi birto
kot, öreg Vas István bátyánk* 
nak nem kellett volna a tör
vényes urak előtt szégyen
keznie.

A képviselőtestület 
közgyűlése.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Szombaton, ápr. 28-án délután
3 órai kezdettel tartotta a kép
viselőtestület rendes közgyűlését 
a községháza nagyíanácstermé- 
ben. A csendes, emócióktól mer- 
tes közgyűlés mindössze 10—12 
képviselőtestület} tag jelenlétében 
folyt le Roszik János törvénybi- 
ró elnöklete mellett. A tárgyso
rozat egy-két fontosabb pontjá
ról az alábbi tudósításunk szá
mol be.

A múlt ülés jegyzőkönyvének 
felolvasása és hitelesítése után 
tudomásul vették az alispán vég
zését, amellyel Szathmáry Béla 
főjegyzőt hivatalvesztéssel súj
totta. Itt Andrássi Dezső meg
említette, hogy ezt az ügyet már 
csak azért is sürgősen el keli 
intézni, mart a községnek már 
régóta lényeges kiadást okoz a 
volt főjegyző fizetésének folyó
sítása. A h. főjegyző felszólalót 
felvilágositótta, hogy a képvise
lőtestület addig nem sürgetheti 
az ügyet, amíg a felebbezésre 
szánt törvényes határidő lenem 
jár.

A különböző kisebb alapok 
zárszámadásai — amelyek kü
lönben is már közszemlére ki
voltak téve — tudomásul vették 
és jóváhagyták.

Az alispán rendelete értelmé
ben a kulturalap részére — amely

nek ingatlanán van a közvágó
híd felállítva — a közvágóhíd 
jövedelméből 120 pengő évi bért 
szavaznak meg. Ennél a pont
nál Fehér József sürgette, hogy 
a közvágóhidat minél előbb ja
vítsák ki, mert olyan rozoga és 
kritikán aluli állapotban van, 
hogy pl. a múltkor, amikor a 
község kivénült bikáját leakarták 
vágni az oszlophoz kötözött erős 
állat csaknem elhúzta az egész 
rozoga épületet, amely minden 
eresztékében úgy' recseget-ropo- 
gott, hogy már-már összedülé- 
sétől tartottak. A közgyűlés ezek 
után elhatározta, hogy a befolyó 
többi jövedelmet a közvágóhíd 
kijavítására fordítják.

A vámosuti alapból vett köl
csönre vonatkozólag úgy hatá
roztak, hogy 1929-től kezdve 
három év alatt egyenlő részle
tekben fizetik vissza a 13.760 
pengft.

A vásári napidijakra vonatko
zólag úgy állapodtak meg, hogy 
a községi állatorvosnak külön 
fizetést nem adnak, a helybeli 
magán állatorvosnak 13.60 a vi
dékinek 20 pengőt, a községi 
tisztviselőknek és esküdteknek 4, 
a rendőröknek és szolgaszemély
zetnek 2 pengő napidijat fi
zetnek.

A községi szénáskertben a 
portákért fizetendő dij négyzet- 
ölenként helybelieknek 6 fillér, 
a vidékieknek a kétszerese. Pub
likálási dijak tételenként nely- 
belieknek 10, vidékieknek 60 
fillér, dobolásért helybeliek 30, 
vidékiek 1 pengőt fizetnek mig 
hetivásárokon az árusító aszta
lok dija folyóméterenként 4 fill.

Több kisebb jelentőségű ügy 
letárgyalása illetve tudomásul
vétele után a gyűlés SA 5-kor vé
get ért.

Hogyan 
értelmezik Kondo

roson a sajtószabad
ságot.

Az egyik pesti újságot kitil
totta a párttitkár ur."

Furcsa kis esetről ad hírt 
az egyik budapesti jobbol
dali lap. Minden kommen
tár nélkül közöljük buda
pesti laptársunk cikkét, amely 
furcsa színben tünteti fel 
egyes kondorosi magánpoli
tikusoknak a sajtószabadság
ról alkotott véleményét. íme 
szóról-szóra az emlitett új
ságcikk :

„Megkaptuk és nyugtáz
zuk itt nyilvánosan az aláb
bi leveltt: 

Tekintetes Szerkesztőséf! 

Pártszervezetünk c i m é r e 
küldött lapjukat megkaptuk, 
ami felette felháborította a

tagokat, hogy Önök jobbol
dali politikai lapot meré
szelnek küldeni egy szociál
demokrata pártszervezetbe. 
Ez engem arra késztet, hogy 
az Önök lapját kitiltsam a 
pártszervezetből.

Kondoros, 1928- ápr. 21.
URBAN ISTVÁN 

párttitkár.

Már most mit csináljunk 
ezzel a szörnyű csapással 
szemben, ami lapunkat érte? 
Kitiltott bennünket a kon
dorosi pártszervezetből Ur- 
bán István párttitkár és ez
zel megadta nekünk a ke
gyelemdöfést.

Talán igazi is van, mert 
nem lenne tanácsos, ha ol
vasnák a pártszervezet tag
jai a kondorosi magyarok a 
mi lapunkat, amely bizony 
gyakran világosságot gyújt, 
fényt vet arra a sötétségre, 
amely mögött a nemzetközi 
szocialisták nemzetellenes tö
rekvései rejtőzködnek. Mert 
az a fontos, nehogy ezek 
a fénysugarak megvilágítsák 
a párttitkár urak kisded já
tékait és megbomlassza, 
megingassa a nehezen ösz- 
szetartott pártkereteket.

Akik a szabadságjogok, a 
szabadságsajtó, a gondolat- 
szabadság elszánt harcosa
inak tüntetik fel magukat, 
akik felszisszenek és a kül
földet lármázzák fel, ha a 
„Népszavát*1 valami sérelem 
éri: ime, igy gondolkoznak, 
amikor az ellenvéleményről 
van szó.

Nekünk valóban nem fáj, 
sőt dicsőség Urbán párttit
kár kitiltása. De ilyen do
kumentummal rendelkezve, 
ne szavaljanak a szocialista 
vezérek elnyomatásról, ül
dözésről, mert ime, az ő kis 
titkáruk ott és ameddig a 
hatalma terjed: nem tűr meg 
más véleményt, más gondo
latot, mint az övékét. Úgy 
látszik, vörös színűre sze
retné átfesteni, mint politikai 
elvet és meggyőződést... “

Eddig a cikk, az olvasóra 
bízzuk, hogy ítéletet mond
jon a kondorosi szabadsaj
téról.

H I R E K.
— Eljegyzés. Ungár Icát el

jegyezte Weiczner Jenő. (Min
den külön értesítés helyett).

— KOzgyfilés. Lapunk leg
utóbbi számában felhívtuk olva
sóink figyelmét arra, hogy a Ste
fánia Szövetség fiókja e hó 5-én, 
szombaton délután 5 órakor az 
anyakönyvi hivatalban tartja évi 
rendes közgyűlését. Csonka Ma

gyarország megerősödését két 
folyton vérző seb — a tuber
kolózis és a csecsemő halálozás
— gátolja. Ez utóbbi seb gyó
gyítását tűzte ki célul a Stefánia 
Szövetség szarvasi fiókja s hogy 
alig 16 hónapi fennállása folya
mán milyen eredményes a mű
ködése, azt két szám igazolja. A 
külterületen, hova a Stefánia Sző* 
vétség működése nem ér el, száz 
újszülött közül az első életév vé
géig elhal 25, mig a belterületen, 
ahol minden £ újszülöttet a szüle
tés pillanatától a szövetség vesz 
védelmébe, 100 újszülött közül az 
első életév végéig 9 bal el, tehát 
100 újszülött közül 16-nak menti 
meg az é 1 e t é t, — minthogy 
Szarvason évenkint átlag 700 
születés történik, tehát 7x16 azaz 
egy száztizén két életet ment meg 
a Stefánia Szövetség évenkint — 
ez mustja, hogy a néperő fenn
tartása tekintetében ez a párto
lásra érdemes intézmény felada
tának minden tekintetben meg
felel.

— 286 kunszentmártoni vád
lott egy pOrben. Nem minden
napi tárgyalás lesz a napokban 
Kunszentmártonban. Az ottani 
vezető forgalmi ellenőr 286 kun
szentmártoni lakos ellen tett 
ugyanis feljelentést hatóság előtti 
rágalmazás ügyében. A kunszent
mártoni kir. járásbiróság elfogult
nak jelentette be magát ebben 
az ügyben, igy az igazságniinisz- 
térium a szentesi kir. járásbíró
ságot delegálta az ügy tárgyalá
sára, amelyre a határnapot azon
nal kitűzik, mihelyt összeszedik 
a 286 vádlott személyi adatait. A 
forgalmiadó történetében páratla
nul álló tárgyalás iránt olyan nagy 
az érdeklődés, hogy még a fő
városi lapok is bejelentették tu
dósitóikat a monstre-per tárgya
lására.

— Csak bilincsbe verve le
hetett megfékezni a nagy erejű 
részeg kocsist Balog Balázs 
sövényházi lakos kocsijával bent 
járt Mintszenten és közben vala
melyik korcsmában alaposan be
pálinkázott, azután lefeküdt a 
kocsiderékba. A lovak a tökré
szeg emberrel vadul száguldoztak 
az utcákon, amíg végre az össze- 
sereglett emberek és rendőrök 
feltartóztatták és behajtották őket 
a községháza udvarára. Ez azon
ban nem ment valami simán, 
mert a részeg Balog közben fel
ébredt és semmiképen sem akarta 
engedni, hogy lovait behajtsák a 
községházára. A bikaerejü gaz
dálkodó embert 5—6 markos 
férfi alig bírta lefogni és bevon- 
Kolni a községi fogdába, végre 
is vasraverték és mivel még igy 
is tovább verte a falakat és ajtó
kat, oda kellett láncolni kezét- 
lábát a zárka priccséhez. Csak 
másnapra józanodott ki a sövény
házi Sámson, aki ellen megindult 
az eljárás közcsendháboritás, ide
gen vagyon rongálása és hatóság 
elleni erőszak címén.
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először erősebb a fogkőnél, melyet 

lazít és eltávolít a megtámadott 
fogzománcról.

— Egy vitéz tragikus ha
lála. A híres sárga parolis ez
rednek — a százegyeseknek — 
volt kiváló hősiességü, többszö
rösen kitüntetett derék katonája 
Batta Tamás. A tótajku, de izig- 
vérig magyar érzésű és jellemű 
Battát, — aki a világháborút a 
magyar atléták egykori büszke
ségének, a hősi halált halt Mu- 
din István főhadnagynak gép- 
puskás századában mint őrmes
ter harcolta végig — a kor
mányzó pár évvet ezelőtt vitézzé 
avatta. Vitíz Batta ismeretlen 
okból vérmérgezést kapott, amely 
két nap alatt végzett a daliás, 
szálas vitézzel. Temetése vasár-, 
nap délután ment végbe a vitézi 
rend, a hatóságok képviselői és 
óriási gyászoló közönség őszinte 
részvéte mellett.

— Elitéit főjegyző. A „Szol
noki Újság" híradása szerint a 
múlt héten tárgyalta a szolnoki 
kir. törvényszék Bodnár-tanácsa 
azt a förtelmes bűnügyet, amelyet 
az Ügyészség tiltott műtétre vo
natkozó vádja alapján indítottak 
Hajagos József főjegyző, mint fel
bujtó, továbbá Kun Ilona Bzele- 
vényi cselédleány és Laczkó jó- 
zsefné tiszaroffi asszony, mint 
tiltott műtétben való tettestársak 
ellen. A cselédleány a csendőr
ségen tett vallomása szerint, ami
dőn anyának érezte magát, el
ment születendő gyermeke atyjá
hoz, Hajagos főjegyzőhöz, aki 
azután pénzt adott neki, hogy a 
tiszaroffi kuruzsló asszony által 
megszabaduljon a következmé
nyektől. A tárgyaláson a kuruzsló 
asszony tagadta bűnösségét — 
bár a csendőrök megtalálták a 
műszereket is nála — a leány 
most már szintén tagadott és 
Hajagos főjegyző is mindössze 
annyit ismert be, hogy ő volt 
ugyan a természetes apa, azon
ban nem adott utasítást a mag
zatelhajtásra. A törvényszék mégis 
bűnösnek mondotta ki mindhár
mukat és Kun Ilonát két hónapi, 
Hajagos Józsefet is  Laczkó Jó- 
zsefnét négy—négy hónapi fog
házra ítélte. Az ügyész súlyosbí
tásért, az elítéltek enyhítésért fel- 
lebeztek.

— Meghívó. Felkéretnek az 
összes önáló szabó iparosok 
szakosztályának tagjai és a már 
felkért báli ifjúsági rendezőség, 
hogy szíveskedjenek f. hó 4-én, 
pénteken este 7 órakor az ipar- 
teslület helyiségében fontos meg
beszélésre megjelenni. Elnökség.

— Anya — csecsemő — és 
nemzetvédelmi ünnep. Az ál
lami elletni iskola május 6-án 
dél után 4 órakor, a polgári iskola 
tornatermében, anya — csecsemő 
és nemzetvédelmi ünnepet tart, 
melyen az érdeklődőket szívesen 
látja és önkéntes adományokat az 
„Országos St e f án i a  Szövetség 
Falikép Akció“-ja javára köszö
nettel fogad a tanító testület.

— A Mezőtúri öregdiákok 
Szövetségének megalakítása vé
gett felkérem intézetünk minden 
volt tanítványát, akik most is 
szeretettel ragaszkodnak nevelő 
iskolájukhoz, akik úgy érzik, hogy 
lelkűk itt kapott szárnyakat a re
pülésre. úgy érzik, hogy itt épült 
szivükben oltár a legmagasabb 
ideálok ápolására — akik igy 
éreznek, mindazokat kérem, jelen
jenek meg f. évi junius hó 10-én 
délelőtt 11 órakor intézetünk dísz
termében s jövetelüket, illetve 
csatlakozásukat jelentsék hozzám 
május hó 20-ig. Borsos Károly 
íef. gimn. igazgató.

— A szarvasi gyógyszeré
szek hitelbeszüntetése. Alul
írott szarvasi gyógyszertártulaj
donosok a nagyközönség szives 
tudomására hozzuk, hogy kény
telenek vagyunk a gyógyszerek
hitelre való kiadását megszün
tetni, illetve annak módját meg
változtatni. A nehéz gazdasági 
viszonyok és ama körülmény, 
hogy a nagykereskedőktől vásá
rolt gyógyszereket kénytelenek
vagyunk készpénzzel fizetni, kény
szerít bennünket erre az elhatá-/ 
rozásunkra. Olyan egyéneknek,
kiknek eddig »kontójuk nem volt, 
hitelt egyáltalán nem adunk. 
Azon' éves fizetőink kik a múlt 
évi tartozásukat február havában 
kifizették, ujabb hitelt csak ab
ban az esetben kaphatnak, ha 
tartozásukat minden naptári ne
gyedév első napján kiegyenlítik. 
Azon vevőinket pedig, akik múlt 
évi tartozásukat még ezideig sem 
fizették ki, nyomatékosan felhív
juk, hogy azt nyolc napon belől 
rendezzék, különben kényszerítve 
vagyunk követeléseinket birói 
utón behajtani. — Farkas A. Já
nos, Géczy Dezső, Szemző Imre 
dr., Somogyi Lajos, Teffert Ká
roly szarvasi gyógyszertártulaj
donosok. 19

— Meghívó 1 Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 

feltételek mellett a keleti pályaud
var érkezési oldalával szeiuben 
levő Orand Hotel PARK nagy 
szálloda Budapest, VIII. Baross- 
tér 10. sz., mert 20r/o engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, lO'/o en
gedményt kap olcsó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) - 5 
pengőt megtakarít autótaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magát 1 Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.
— Etsex Super SIx autó 
eladó. Érdeklődni le* 
hel Bárány Bélánál.
A Maczóban 375 í| gyümölcsös 

és egy kerékpár eladó. Édeklődni
III. kér. 404 sz. Felker Józsefnél.

— Megszállott területre 
vagy bármely külföldi ország
ba szóló vizumót három nap 
alatt megszerzünk csekély díjért. 
Bővebb felvilágositásért érdeklő
dők forduljanak e lap szerkesz
tőségéhez.

— K é t  u t c a i  s z o b á 
b ó l  mellékhelyiségekből álló 
világos szép lakás május 1-re 
kiadó I. kér. '131 szám alatt. 
Ugyanott egy kitűnő három
lámpás r á d i ó  k é s z ü 
l é k  e l a d ó .  20

— Budapestre utazó olvasó 
k ö z ö n s égü nk  é r d e k é t
6 z o 1 g á 1 ó hasznos felvilágo
sítás. A Budapesti Nemzetközi 
Vásárt megtekinteni szándékozó 
olvasóink figyelmét arra kívánjuk 
felhívni jelen sorainkkal, hogyha 
jól ízlésesen és olcsón.akar öltöz
ködni, akkor nem mulaszthatják el 
felkeresni Budapesten az 1850 
évben alapitolt világhírű Semler 
céget (Bécsi-utca 7.) ahol párat
lan minőségű, eredeti angol, nem
különben disztingált ízlésű férfi 
éa női szövetkülönlegességek ál
lanak a vásárló közönség ren
delkezésére, minőséghez viszonyí
tottan alacsony áron. A cég mara
dékosztályán nagy forgalom foly
tán, dús választéka halmozódott 
fel a fent jelzett szöveteknek, 
melyekből való vásárlás alkalmat 
nyújt a közönségnek, hogy jutá
nyos alkalmi áron megismerje a 
már szinte fogalommá vált Sem
ler minőséget,

— Az Uj Idők Heczeg Ferenc 
képes irodalmi hetilapja legújabb 
számában vezércikket közöl Rákosi 
Jenő tollából, amelyben a nagy 
magyar publicista a nőkérdéssel 
foglalkozik. Folytatja Zilahy Lajos 
nagysikerű színdarabját a Szibériát 
és Ludwig Wolff „Bessel doktor 
feltámadása" cimü rendkívül érde
kes regényének részletét, továbbá 
Lőrinczy Györgytől elbeszélést. 
Karinthy Frigyestől elmés cikkel 
hoz. Egy részlet Herczeg Ferenc, 
Farkas Pálról irt tanulmánya, s 
Izsákné Székely Erzsi finom növel 
Iája egészíti ki a lap irodalmi ré
széi. A kedvelt népszerű szerkesz
tői, kertészeti és gasztronomiai 
rovatok teszik teljessé az Uj Idők 
tartalmát.'Elüfizetési ár negyedév
re P. 6-50. Mutalványszámot kívá
natra díjtalanul küld a kiadóhiva
tal, Budapest, VI. Andrássy ut 16.

— Elhájasodásnál, köszvény- 
nél és cukorbetegségnél a termé* 
szetes „Ferenc József" keserüviz 
javítja a gyomor és a belek mőkö- 
dését és előmozdítja az emésztést. 
Az anyagcserebántalmak gyógyító 
eljárásainak több kutatója megál
lapította, hogy a Ferenc József 
víz kúra nagyon szép eredmény
hez vezet. Kapható gyógyszertá
rakban, drogériákban és füszerűz- 
letekben.

— Az Első Keresztény Biz
tosító Intézet Rt. Békéscsabán hi
vatalát május hó elsejétől Szent 
István-tér 9. sz. alá helyezte át. 
Forduljon bizalommal a helyi 
képviselőhöz Privler Pál tanilóhoz.

— Újból megnyílik a Singer 
fióküzlet Szarvason, Kossuth-tér 
47, az uj róm. kath. isk. épüle- 
ében május hóban amikor Singer 
varrógépek, Singer varrógép 
alkatrészek, Singer-tü, Singer 
olaj stb. a rég bevált jó minő
ségben rendkívül kedvező fize

tési feltételek mellett ismét kap
hatók lesznek városunkban. Ez-; 
által egy régóta érzett hiány fog 
megszűnni és dicséret illeti a 
Singer varrógép részvénytársasá
got, hogy fáradságot és pénzál
dozatot nem kímélve ezen uj 
fióküzlet felállításával közönsé
günk nélkülözhetetlen érdekeinek 
szemelőlt tartásával egyben vá
rosunk iparának fejlesztésében is 
tevékenyen kiveszi részét.
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— A „Szarvasi Deák Éved
ben gyűjtötte össze a könyv 
ŝzerzője, Ruttkay Sándor nyug. 
ág. ev. lelkész Sztraka bácsi, a 
Ihires szarvasi borbély kacagtató 
nyelvészeti aranyköpéseit, ame
lyekből már több ízben közél
tünk szemelvényeket. Ruttkay 
nagyliszteletű urnák immár má
sodik kiadást megért kedves szó
rakoztató könyvét melegen ajánl
juk olvasóink figyelmébe. Kap
ható a szerzőnél és Nagy Sán
dor könyvkereskedésében.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. _
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— Helybeli gabon . áraak: 

Búza 32-40—32 50, árpa 28. 
00-29 00, zab 29-00—30 00. 
morzsolt tengeri 2800—28. 
50 lucerna 200*00—220. 
00 Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

b i l i r ő l *  rádiöcsövek megjavi- 
OUlvCl tását elvállalom. Ma
kó Gyula rádió kereskedő.

— I. kerület 388 számú fél
ház örökáron eladó, érdek
lődni ugyanott

— Az Ojság cimü vicclap 
500 P. jutalommal vicc és anek
dota pályázatot kezd- Feltételek 
az uj számban. Mutatványszá- 
jnot ingyen kaid a kiadóhivatal. 
Budapest VI. Ó-utca 12.

— Gazdák figyelmébe ! Ha 
ir.ég nem tudja, mivel kefélje a 
lószerszámot, ne gondolkodozzon 
rajta, mert a Bodolin kérges vörös 
lószerszámot egyszeri használat 
után újjá tesz. Kapható Podani, 
Weszter, Bárány, ifj. Kovácsik és 
Medvegy Györgyné üzletében.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— A testnevelési bizottság 
f. hó 5-én a szoborleleplezési 
ünnepéllyel kapcsolatban nagyon 
fontos megbeszélésre ül össze. 
Egyúttal megbeszélik a leventék 
legmegfelelőbb foglalkozási idejét 
is. Akinek levente ügyben bármi
lyen felszólalása van, annak 
elbírálására az a bizottság hiva
tott, amely minden hó elején ülé
sezik.

— Berán Lajos a hírneves 
szobrász aki hősi szobrunkat 
elkézsitette a legnagyobb igyeke
zettel dolgozik azon, hogy a kész 
mű elfoglalja 28-ára az őt megil
lető díszes helyet. A művész 
biztosítéka, hogy az elhelyezés 
is igazán művészi lesz. méltó a 
hősök szent emlékéhez.

— Személyi hir. Dr. Domanek 
Pál plébános, FetzeJ József espe
ressel a kerület iskoláinak látoga
tására indul. Szeretett plébáno
sunk igy kb. pár hétig távol lesz 
bíveítől. Távolléte ala tt naponta 
csak egy mise lesz, kivévén a 
vasárnapokat.

—' Mozink ügyében annyit 
tudunk, hogy a gép kezelője a 
közeli napokban a gépnek alapos 
.megtekintésére és megismerésére 
Budapestre indul,

— Egyes ártézi kutunk kör
nyéke bűzlik a pocsolyáktól. Az 
elöljáróságnak a legnagyobb szi
gorúsággal kellene szorgalmazni 
a levezető*árkok kitisztítását, ame
lyet olyszivesen és könnyelműen 
elhanyagolnak. Ezekre a pocso

lyákra tisztelettel felhívjuk még 
községünk orvosának is a szives 
figyelmét.

— Mozi. Szombaton, folyó hó 
5-én este 8 órakor a német 
Jackie Coogan, Waldemar Pottier 
könnyekig megható filmje a 
„Gyermekszív" kerül bemutatásra. 
Vasárnap délután 6 és este fél-9 
órai kezdettel Victoricu Sardon 
világhírű klasszikus színmüvének 
filmváltozata „Ódette", egy sze
ren csétlén anya története kerül 
bemutatásra. E mü a szezon lég* 
nagyobb tragikus feldolgozásu 
filmje. Franciska Berlini élete 
leghatalmasabb és legmegdöb
bentőbb alakítása.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.

Hirdetmény.

A Kőrös-tisza-marosi ármente- 
sitő társulat Békés-bábockai véd- 
töltéseinek . fütermése szokásos 
feltételek mellett az alábbi sor
rendben lesz árverés utján érté
kesítve :

1. Május 11-én, pénteken reg
gel 8 órakor kezdetét veszi a 
Szarvas—mezőtúri vasúti hídnál 
és innen halad Békésszentandrás 
felé déli 12 óráig a szentandrási 
szivattyúig s délután 2 órakor 
folyatva a 13-ik számú öcsödi 
őrjárás kezdetéig, vagyis a töltés 
68.500 folyóméteréig.

2. Május 12-én azaz szomba
ton reggel 9 órakor kezdődik a . 
Horgalapos alsó szélénél, vagyis 
a 13-ik őrjárás kezdeténél és ha
lad az Öcsöd alatti álomzugig, 
vagyis a védtöltés 76-ik kilo
méteréig s innen délután 2 óra

kor folytatva Bábockáig.

3. Május 14-én, azaz hétfőn 
reggel 8 órakor kezdetét veszi a 
Szarvas—mezőtúri vasúti hídnál 
és halad Endrőd felé délig a 
9-ik számú kisőrvetői őrházig, és 
délután 2 órakor innen a 8-ik 
számú fazekaszugi őrházig.

Szakaszigazgatóság.

Eladó

Ford4 üléses

keveset haszná l t ,  teljesen 
üzemképes személykocsi, 

kedvező fizetési feltételek 
mellett. Balogh Zsigmond 
Békéscsaba, Széchenyi-u. 4.

Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
a szőlő betegségei ellen a

Vinollal kevert bordói lé. Hét év tapasztalatai bizonyítják, 
hogy f e l t é t l e n ü l  hatásos és használata 50 °/o-os 

megtakarítást jelent.

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

Forgalomba hozza: Nemzeti Közgazdasági R.-T. Bíjdapest, 
Bizományi lerakata Medvegy Béla fűszer-, festék és ve

gyes kereskedése. (Luther Árvaház épület.

Meghívó.
A Szarvasi Hengergőzmalom mint Szövetkezet 1928. május hó 6-án 
d. u. 2 órakor a városi színkörben

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a tisztelt tagok ezúton is meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t :

1. Jegyzőköny hitelesítő bizottság kiküldése.
2. Az igazgatóság indítványa az üzem megnagyobbitása tár

gyában: e felett való határozathozatal.
Szarvas, 1928. április hó 22.

Az Igazgatóság.

Figyelmeztetés: Ha ezen közgyűlés nem lenne határozatképes, 
úgy az 1928 május hó 13-án külön meghívó nélkül tartandó ujabb 
közgyűlés az alapszabályok értelmében a megjelentek számára való 
tekintet nélkül érvényesen határoz a határozatképtelen közgyűlés 
tárgysorozata felett,

Világhírű nyaralók 
és üdülők

PENSIÓK, INTERNÁTUSOK, 
leány- és fiuotthonok.

Havi ellátási díj tanulóknak 150 
P, felnőtteknek 160 P, mely he* 
tenkint változtatással négy nya
ralóhelyre érvenyes. Ezer sze
mély referenciája. Kérjen pros
pektust (válaszbélyeg).

Peslalozzi 
Iniernátus Iroda

(Fédéra*>on Internationale des 
Pensionnats Européens) Buda
pest V., Alkotmány-u. 4. I. 

Telefon: Teréz 242-36.

N y a ra ló  
és üdülőtelepek:

Magyarországon: Budapest, 
Siófok, Balatonöszöd. Svájc
ban: Genf*, Lausanne*, Ne- 
uchatel*. Luzern, Montreux, 
Zürich*, Lugano*, St. Moritz. 
Franciaországban: Paris’",
Deauville, Trouville, Biarritz, 
Aix les Bains, Grenoble, Evi- 
an (genfi tó); a francia R i
viérán: St. Raphael, Cannes, 
Nizza*, Juan les Pins, Monté 
Carlo, Mentőn. Olaszország
ban: San Remo*, Nervi Ve
lence, Bordighera, Abbazia, 
Riccone, Róma*, Nápoly, Pa
lermo. Ausztriában: Wien*, 
Zell am See, Linz*, Innsbruck*, 
Salzburg*. Ischl. Belgiumban: 
Ostende. Angliában: London*, 
Gambridge*. Brighton, Fol- 
kestone. Afrikában: Algír*, 
Tunis*.

A *-gal jelölt helyek inter- 
nátusok, fiú- és leányotthonok, 
penzionatusok — felnőttek ré
szére is, nyitva egész éven át.

A többi helyek julius, au
gusztus és szeptember hónap
ban vannak nyitva. Társas uta
zási kedvezmények (25-50%), 
külön direkt Pullmankocsik. 
Internátusi dijak Budapesten 
havi 90 P. külföldön 110 P.

Pályázati 
hirdetmény.
Békésvármegye szarvasi 

járásához tartozó Szarvas köz
ségnél lemondás folytán meg
üresedett községi tüzoltóal- 
parancsnoki állásra pályáza
tot hirdetek s felhívom mind
azokat, akik a szóban lévő 
állást elnyerni óhajtják, hogy 
sajátkezüieg megirt s képe
sítésüket s a forradalmak és 
a megszállás alatti viselkedé
süket igazoló szabályszerű 
okmányokkal felszerelt pá
lyázati kérvényüket hozzám 
f. évi május 15-ig bezárólag 
adják be.

A betöltendő állás tisztelet
beli s tiszteletdiját évi 300 
pengő képezi.

Az állásra katonaviselt, le
hetőleg fiatalabb korú egész* 
séges testalkatú és a tiszti 
állás betöltéséhez megfelelő 
képzettséggel biró egyének 
pályázzanak.

Szarvas, 1928. április 24.
Dr. Schauer .Gábor 

főszolgabíró.



Küzdelem 
a rheuma ellen
Ezer és ezer embernek okoz

tak már fájdalmas, szenvedésteli 
napokat és hónapokat azok a 
betegségek, melyeket rheumás 
megbetegedéseknek nevezünk. A 
betegség nem egy olyan meg
nyilvánulási formáját ismerjük, 
amellyel szemben az orvostudo
mány még nem bír kellő ered
ménnyel fellépni és éppen ezek 
azok, amelyek a legtöbb ember 
munkaképességét, ha nem is 
rabolják el egészen, de többé- 
kevésbbé háborítják. Nem kell 
ugyanis mindjárt a rheumás 
alapon kifejlődött súlyos izületi 
bajokra, vagy a későbbi követ
kezményként fellépő szívbajokra 
gondolnunk, hogy igen nagy 
veszedelemnek tekintsük a rheu- 
mát. Ezek a bajok igenis súlyos 
egészségügyi ártalomnak tekin
tendők, nemcsak azért, mert a 
megbetegedett egyént hosszú 
időre — néha egész életére — 
munkaképtelenné, sinylődővé 
teszik, hanem azért is, mert 
aránylag gyakori jelenségek; 
ámde a rheuma nagy veszedel- 
messége már akkor kezdődik, 
amikor az még látszólag ártatlan 
izomfájdalmak, vagy izületi moz
gási nehézségek képében jelent
kezik. Meg kell gondolnunk 
ugyanis, hogy ebben az álla
potban ezer és ezer ember szen
vedi a betegség minden hátrá
nyát, ami az egyénre és a közre 
egyformán kár, — de azt is 
meg kell gondolnunk, hogy a 
veszedelmet már ebben a sza
kaszában is igen nagyra kell 
tartanunk, hiszen ha elhanyagol
juk, akkor kifejlődnek a sok 
esetben helyre nem hozható 
károk.

Bizonyos dolog ugyanis, hogy 
az előbb vázolt, súlyos követ
kezmények ellen akkor kell küz- 
denünk. mikor a betegség még 
csak ilyen stádiumban van, hi
szen a megfelelő gyógykezelés 
rendkívül sok, különben súlyos
bodó folyamatot képes megál
lásra bírni.

Az igazi védelemnek azonban 
még korábban kell kezdődnie 
ott, ahol a betegség kifejlődését 
lehet meggátolni. Köztudomású 
tény, hogy a rheumás betegsé
gek altalában a meghűléses ba
jok közé tartoznak, a nedves
ségnek, a hideg és nedves kör
nyezetnek igen nagy szerepe 
van a rheuma elősegítésében. 
Természetes, hogy az ilyen be
hatások ellen való védekezés 
nem mindig lehetséges, hiszen 
ezek a tényezők, éppen az idő
járással való szoros összefüggé
sük miatt az ember befolyása 
alól kiesnek. Sok ember pedig 
a legjobb szándék mellett sincs 
olyan helyzetben, hogy a meg
felelő óvatosságot kifejtse, hi
szen esetleg élethivatása kény

szeríti rá, hogy ilyen egészség
telen behatásoknak tegye ki 
magát. Mégis sokat lehet elérni 
azzal, hogy az embereket az 
ilyen veszedelmek jelentőségére 
kioktatjuk és ha szervezett mun
kával igyekezünk odahatni, 
hogyha nem is sikerül teljesen 
elkerülnünk a rheumás megbe
tegedést, legalább annak veszé
lyesszövődményeit tartsuk távol.

Ez a szervezett küzdelem ki 
kell, hogy terjedjen a gyógyitó- 
tudományok számos ágazatára 
éppúgy, mint a közegészségügyi 
szolgálat számos mezejére is. E 
gondolatok alapján létesültek 
sorra az európai országokban a 
nemzetközi szervezetté tömörült 
Rheuma-Bizottságok és nemré
giben Magyarországon is meg
alakult a bizottság, amely külö
nös feladatának tekinti, hogy a 
rheuma gyógyfürdői kezelését 
megszervezze.'

Fontos kötelességünk ugyanis, 
hogy hazánk istenadta kincseit 
ennek a célnak szolgálatában 
fokozottabb mértékben vegyük 
igénybe, mint eddig, hogy ezzel 
is csökkentsük a rheuma vesze
delmét.

A patkányveszedelem
Kevés olyan ember van, aki 

ne undorodnék 'a patkánytól. 
Méltán is, mert ez a csúf rág
csáló nemcsak életmódjával okoz
hat kiszámíthatatlan károkat az 
embernek, hanem egészségét is 
igen nagy veszedelemmel fenye
geti. Régen ismeretes, hogy a 
pestis terjesztésében milyen nagy 
szerepük van a patkányoknak, 
hiszen különösen a tengerjáró 
hajókon a múltban a patkányok 
tömeges pusztulásán vették észre 
leghamarább, hogy a hajó pes
tissel fertőződött. Ma már tud
juk, hogy a pestisen kivül szá
mos olyan betegség terjesztésé
ben is igen nagy szerepe van 
a patkánynak, vagy a patkány 
testén élősködő rovaroknak, fér
geknek. mely az emberre, vagy 
hasznos háziállatra nagy veszélyt 
jelent. Ilyenek a sertésvész, ba
romfivész, a galandféreg stb. 
Nincs külön szükség rá, hogy 
hangsúlyozzuk, mennyire fon
tos tehát a patkány irtása, hi
szen azonkívül, hogy mintegy 
25 féle az emberre, vagy a 
hasznos háziállatokra veszedel
mes fertőző és egyéb betegség 
elterjesztésében van szerepe, 
nagy károkat is okoz szerfelett 
nagy szaporasága által. Nincs 
ember,[aki ne tudná, mily fia
mar el tudja pusztítani a leg
nagyobb értékeket is a rágcsá
lóknak ez az undok fajtája, külö
nösen ha nagyobb tömegekben 
lepi el a padlást, pincét, vagy 
a kamarát.

A piszok és szemét az élet
eleme, a szennyes hulladékok
kal, ócska holmival telt búvó

helyeken érzi jól magát és sza
porodik szinte korlátlatnul az 
ember kiszámíthatatlan kárára, 
veszedelmére. Egyes esztendők
ben ugyanazon a helyen is fel
tűnően elszaporodik és ilyenkor 
különösen a gabonában, vagy 
egyéb elraktározott élelmiszerek
ben roppant nagy károkat okoz.

A hajókat teljesen megszaba
dítani tőlük soha sem lehet, a 
kikötőkben a leggondosabb tisz
taság és irtás után is megtalál
ják az útját, hogy az élelmiszert 
szállító hajókra beköltözzenek 
és pnsztitsák az értékes rako
mányt. Kártételük óriási lehet, 
Angliában a múlt esztendőben 
körülbelül 15, millió fontster- 
tingre rúgott az az összeg, ami 
a patkányok okozta kár miatt 
elveszett. Ha meggondoljuk, 
hogy ez magyar pénzben kife
jezve több, mint 400 millió 
pengő, akkor azt is beláthatjuk, 
hogy az angol tengerészeti ha
tóságok nagy patkányirtási ak
ciójára fordított pénzt, kb. 75 
millió pengőt senki sem sokal- 
lotta Angliában.

A hathatós patkányirtás titka 
azonban nem az egyszeri, bár
milyen alapos hadjáratban rejlik, 
hanem abban, hogy a csúf ál
latoknak állandóan a nyomuk
ban kell lennünk, percnyi nyug
tot sem szabad nekik hagynunk. 
Egyetlen patkányirtó szer sem 
bizonyult csalhatatlannak, pedig 
igen sok van, mindegyiknek 
számos hátránya is mutatkozik 
a sok előnyös tulajdonság mel
lett, legtöbb eredményt mégis 
az igéri, ha állandó tisztaságot 
teremtve és fenntartva, meg
vonjuk a lehetőségét annak, 
hogy az állatok élelmiszerhez 
jussanak, egyúttal pedig csap
dával, méreggel, kutyákkal, macs
kákkal, szóval minden rendel
kezésre álló eszközzel irtjuk is 
őket.

Mérgeink közül az arzén és 
strychnin igen jól beváltak, csak
hogy olyan helyen nem alkal
mazhatók, ahol ember, vagy 
háziállat is ki van téve a meg- 
mérgezés veszedelmének. Ilyen
formán ott, ahol a patkányok 
lakóhelye az ember mindenna
pos munkájában szerepel, vagy 
ahova a háziállatok is bejárato
sak, ezekkel a mérgekkel nem 
dolgozhatunk, A hajókon, nagy, 
lezárható raktárhelyiségekben, 
stb. a gázmérgezéssel is próbát 
tettek, ez be is vált sok helyütt, 
de természetesen a magánház
tartásokban szintén nem alkal
mazható. Mérgezési célokra igen 
jónak bizonyult a tengeri hagy
ma, akár eredeti formájában, 
akár folyékony kivonatban, mert 
az emberre nem mérges és vi
szont a tőle elpusztult patká
nyok hulláinak semmi olyan sa
játsága nincs, ami miatt a töb
biek a dögöt meg ne ennék, 
llymódon kevés méreggel is

aránylag sok patkányt tudur 
elpusztítani.

Ha rendszeresen üldözzf 
őket, egyúttal pedig nagy tis 
taságra is törekszünk mindenül 
ahol megtelepedtek, igen se 
kártól és veszedelemtől óvhatjii ■ 
meg magunkat, amit különbé! 
a patkányok elszaporodása jelen
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Sztraka bácsi, a hires szarvasi borbél 
nyelvészeti aranymondásai !

Láb: Mozgatós odáblat, vágj 
szaladmányos irhavivészeti alkol 
mány.

Légy: Hábor-röpkény.
Ládafia: Kivételes zárlat:
Lámpa: Sötétben szeszszeri 

fényvilágda, vagy asztalt díszít« 
szemkidomborászati égvény.

Madár: Odábzatu röppencs.
Napernyő: Féayfanyulat közepei 

vasszálakra feszített szövevény 
vagy hőlöketi ellenzék.

Nyakkendő: Nyaktekerészet)
mellfekvény.

Nyelv: Hangadáros izlény.
Nyúl: Korlátlan hatáskörű iram- 

lékony négylábdalmány.
Óra: Ketyegvényes időhatf?-’ 

rozat.

K IS  T R É F Á K
Egy ur, aki egy keveset ivott] 

felszáll az állomás felé menő 
autóbuszra és egy jegyet kér. Át
ad a kalauznak egy ötpengőst é? 
sunyin hunyorgatva szól:

— Fogja barátom, ez a magáé.-■
A kalauz meg akarja köszönni,

amikor igy folytatja:
— ...és ami visszajár, az pedig 

az enyém.

Budakeszin egy svábnak hét 
gyereke van. Kőim, aki nála nya
ral, megkérdi tőle, hogy ennyi 
gyereknek hogyan tudja megje
gyezni a nevét?

— Az nadon edszerü — mondja 
a sváb, — analfabed szerint van 
a nevük.

— Hogyan?
— így: Alga, Béder, Coltán, 

Düvatar, Edén, Fülmos, Gároly.

— Te mama, ha az ember nézi 
ezt az undok krokodilust, el se 
tudja képzelni, hogyan lesz belőle 
olyan szép retikül . . .

Tanitó: Na, Pista, tudnál-e ne
kem mondani valamit a mohácsi 
vészről?

Pista (hatodik osztályos): Ej, 
tanitó ur, jobb arról nem beszélni.

Móricka megkérdi a papájától:
— Tata, bele lehet abba halni, 

ha valakit megpirongatnak ?
— Micsoda butaság, már hogy 

lehetne ?
— Mert ma azt tanultuk a tör

ténelemből, hogy Dózsa György 
úgy halt meg, hogy lassú tűzön 
megpirongatták.



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

lila : GERSTÁCKER FRIGYES.

A két férfiú ezzel elvált egymás-\; ■)
Jl. Cotton és Weston együtt men- 
^k a folyó partjának, Johnson 
%dig északi irányban egyenest 
rágott át a csaliton és a mesgyén, 
^zután a meredek, fenyves dom
bok között eltűnt.

A „lókupecek11 ezen találkozó* 
lelye egy darabig csendes és el- 
lagyatott volt, az ünnepi nyugal- 
nat csak a mókus sivitása és a 
szajkó vidám csörgése zavarta 
neg, midőn a bokrok újból zaj 
léikül szétnyíltak és a tisztáson 
;gy-indián sötét alakja jelent meg.

Nagy vigyázattal tekintgetett kö
rül, mielőtt a kis térségre lépett 
volna, mint az óvatos szarvas* 
nely mielőtt az erdő sünijéből az 
ösvényre lépne, jobbra-balra körül
szimatol ellenség után; azután 
földre szegzett szemmel osont 
tovább. Egyszerre azonban — 
észrevéve a sok lábnyomot — 
megállt és kémlelve nézett körűi. 
Különös figyelemmel nézte azt a 
helyet, ahol a kutya feküdt, majd 
szélesebb körben körüljárva a tér
séget, mintegy megszámlálta az 
snnan kivezető nyomokat.

Erőteljes, férfias alak volt az 
erdőnek ez a vörös Ha. Tüskéktől 
megtépett vékony, tarka, pamut 
vadászinge látni engedte széles 
vállait és dagadó izmu karjait. 
Vadászingét széles bőröv fogta 
körül derekán, ebbe az övbe ha
talmas tomahawk és a fehérek 
szokása szerint éles bowie-kés 
volt dugva. Lábszárai sötétes, szé
les szegélyű legginekbe voltak 
bujtatva, nyakában pedig egy nagy 
ezüstlemez csüngött, amelyre egy 
iramszarvas képe volt egyszerű, 
de biztos vonásokkal kivésve. 
Füzén kívül több ékszer nem volt 
rajta, sőt még vadásztarísznyája 
sem volt díszítve a vörösbőrüek- 
nél annyira szokásos üveggyön
gyökkel és egyéb cifraságokkal.

Födetlen fejéről dús, fekete haja 
fürtökben omlott vállaira. Puskája 
egyike volt a legjobb hosszú, 
vontcsövű amerikai rifléknek. Pár 
percig vizsgálódván, fürkészve 
nézett körül, majd hátrasimitva 
vállára előreomló hajfürtéit, eltűnt 
a sűrűségben, jövetelével ellen
kező irányban.

II. FEJEZET
Több uf lamcrős. A „lela em

ber" csodálatos vadúax- 
Icaland/a

Ugyanezen a reggelen az előbb 
leirt sűrűségtől alig ötszáz lépés
nyire a county-uton két lovas ha
ladt, akik láthatólag az idevaló 
jómódú farmerekhez tartoztak. Bár
mennyire is elütöttek egymástól 
külső megjelenésükben, azért, 
amint látszik, jól érezték magukat 
egymás társaságában.

Legalább is a fiatal karcsú férfi, 
aki nyugodtan ült ideges és fícán- 
kr'S ponnyján, gyakran és hango

san kacagott pocakos társa meg
jegyzésein.

Ez mintegy negyven éves, erő
teljes, pirospozsgás arcú ember 
volt, akinek rendkívül kedélyes 
és megelégedett kifejezés ült állan
dóan arcvonásain. Emellett göm
bölyű és izmos alakja a legtelje
sebb összhangban állt a fenti tu
lajdonságokkal s apró, élénk, 
szürke szemei oly barátságosan 
és vidáman mosolyogtak boldog- 
boldogtalanra, mintha csak mond
ták yolna: „Fránya gyerek vagyok 
ám én és ha már nálam valaki 
frányább, azt már ki sem lehet 
bírni P

Tetőtől talpig hófehér pamut
szövetbe volt öltözve, kivéve a 
vakítóan kifényesített fekete cipő
ket. Kis kabátját azonban a világ 
minden kincséért sem lehetett 
volna elől összegombolni, vagy a 
mosásban zsugorodott úgy össze, 
vagy— ami sokkal valószínűbb — 
földi hüvelye mód nélkül „neki- 
birósodott“, amint ő maga is sze
rette mondogatni.

Világossárga szalmakalap árnyé
kolta be széles ar^át, míg ing
gallérját hasonló színű nyakkendő 
tartotta össze, itt-ott látni engedve 
egy darabot erős, napbarnított 
melléből. Némi hiúsággal és egy 
kis hetykeséggel lógatta ki rikító 
vörös zsebkendőjét nadrágja zse
béből, amely zsebbe legalább egy 
tucat elfért volna ezekből a vörös 
lobogókból.

Kísérője fiatal, daliás, nyilt arcú 
és tüzes, fekete szemű férfi volt. 
Viselete hasonlított egy kissé a 
nyugatamerikai farmeréhez, kék 
frakkot, ugyanolyan szinü nadrá
got és barna csikós pamutmellényt 
viselt. Fejét fekete, meglehetősen 
vedlett szőrkalap fedte,, kezében 
pedig nehéz bőrkorbácsot tartott 
Cipő helyett indián szokás szerint 
csinos moccasint hordott és ez a 
körülmény, valamint mindenfelé 
kémlelő vizsga természete elárulta 
a vérbeli vadászt. Különben sem 
ő, sem kísérője nem vitt puskát

— Betyár egy ember ez az én 
bátyám — kacagott a kis ember, 
egy megkezdett elbeszélését foly
tatva. — Valóságos dühvei vásá
rolja össze az ócska holmikat A 
múltkor, hogy Cincinnatiban vol
tam, szegény sógorasszonyom sírva 
panaszolta el sorsát. Egész háza 
tele volt tömve ócska bútorokkal, 
rokkant szerszámokkal s csorba 
konyhaedényekkel, amelyeknek a 
tizedrészét sem lehetett használni, 
mégis ennek dacára az én hóbor
tos emberem nyakába vett minden 
kótya-vetyét és összevásárolt min
dent az árveréseken, amit olcsón 
megkapott. De ha, egyszer már 
megvette, többet aztán rá sem 
nézett. Szegény feleségének azt 
tanácsoltam, hogy ennek a haszon
talan holminak egy részét vitesse

vissza az árverésre, ahonnan vette 
az ura, hogy legalább lerázza azt 
egyszer a nyakáról; az igy meg
takarított pénzen vegyen azután 
valami használhatót. Én magam 
rendeltem azután targoncát elvi
tetni a sok vacakot és amíg a bá
tyám délután odavolt, a sok lim
lomot sikerült kicsempészni a 
házból. Sógornémnak valósággal 
kő esett le a szivéről, úgyhogy 
amidőn férje este 10 óra felé haza
jött, örömében még egy hatalmas 
puncsot is főzött neki. Apropos, 
Bili, puncs! Nekünk is jó volna 
már egyszer puncsot kotyvasztani. 
Ennek a környéknek átkozott 
népsége mind a mértékletességi 
egyletekhez tartozik. Tehát hol is 
hagytam el?-- Igaz, a puncsnál. 
A puncs mellett 11-ig üldögéltünk 
együtt és ki nem fogyott az ado
mákból, mert szörnyű bolondokat 
is tudott ám beszélni [ez az én 
bátyám. Többször kérdeztem, hogy 
miért van olyan mesés kedve, de 
nem akart előállani vele. Másnap 
reggel 6 órakor már elment ha
zulról. Nemsokára visszajön és 
képzeld, mit cipeltet maga után 
három óriási nagy szekéren? Az 
egész zsibvásárt, amit én az előző 
este vitettem el nagy üggyel-bajjal 
a házából és még borzasztó nagyra 
volt vele, hogy milyen potom pén
zen vásárolta össze azt a sok drága 
ritkaságot!

— Nem rossz, bátyám, — mo
solygott a fiatalember, gyors oldal
pillantást vetve társára — külö
nösen, ha igaz.

— Ejnye, a teremtésit öcsém, 
hát mikor hazudtam én neked? 
Soha. Ha ezentúl elbeszélek vala
mit, nem kell a szemedet hunyor- 
gatnod és nem szükséges a szá
dat fintorgatnod! Hallottad, urfi?

— De édes bátyó, nem kell ezt 
olyan rossznéven vennie. Ha meg
kezd valamit, már előre örülök a 
végének, mert bizonyosan valami 
mulatságos fordul elő benne. És 
üyenkor bizony megesik, hogy egy 
kissé korán nevetem el magamat.

— Mulatságos? Micsoda mulat
ságos? Nézze meg az ember ezt 
a tejfelesszáju fiút I Én sohasem 
mesélek mulatságos dolgokat, ér
ted? Mikor hallottál te tőlem va
lami mulatságos történetet, he ? 
Komoly dolog, keserű komoly 
dolog volt ez az utóbbi is, sze
gény bátyám előbb-utóbb tönkre
teszi magát ezzel az átkozott 
szenvedélyével I

— De a bácsi testvérét ügyes 
kereskedőnek mondják s ha van 
is egy kis gyenge hóbortja, ennek 
következményét más utón könnyen 
helyrebillenti.

— Ügyes kereskedő? Hisz az 
Isten áldjon meg, fiú, bátyámnál 
nincs is furfangosabb üzér. Sok
szor a kelleténél is agyafúrtabb. 
Nagyon jól emlékszem arra az 
időre, amikor együtt vadászgattunk 
Kentuckyban, emlékszem, hogy 
csapta be a bőrkereskedőket az 
opossum-bőrökkel. Pikkelyes far

kot varrt a végükre és azután 
drága pénzen sózta a nyakukba. 
Nem egy-két pohár viskit ürítet
tünk ki az ilyen jövedelemből. 
Egy stiklijét azonban mégis elme
sélem, amit rajtam követett el a 
Cane taván. Ezen a tavon egy 
odvas kanoéban evickéltünk ide- 
oda, részint, hogy halakat szigo- 
nyozzunk, részint, hogy a tóra 
inni járó szarvasokat lelövöldöz
zük. Rettenetes forró idő volt, a 
nap szemtelen módon dárdázott 
le fejünkre, amikor én kényelme
sen panyókára akartam vetni va
dászingemet, hatalmas, vízhatlan 
dugaszu, szaruból készült lőpor
tartómat belepottyantottam a vízbe. 
A tizenöt lábnyi mélységben, az 
átlátszó víz fenekén oly tisztán 
láttam lőporszarumat, hogy szinte 
majdnem utána nyúltam. George 
kitűnő úszó, ugró és búvár volt 
világéletében, alig vette észre az 
én bajomat, minden teketória nél
kül hatalmas lendülettel a vízbe 
ugrott. Abban az időben roppant 
drága volt a lőpor, sőt nem is 
igen lehetett kapni. Mikor a víz 
fenekére, a lágy iszapba leért, a 
viz persze megzavarosodott, úgy 
hogy várnia kellett egy kissé, amig 
tisztán látott Ezalatt levetettem 
vadászingemet és ráültem. Midőn 
azonban hosszallani kezdem lent- 
maradása idejét és kissé meg
szeppenve a vizbe pillantottam, 
hát mit gondolsz, mit csinált ott 
az én emberem, he?

— Igazán nem tudom megmon
dani, hogy hasonló esetben mit 
tegyen az ember egyebet, mint 
hogy mielőbb a viz felszínére 
igyekezzék.

— Megadtad neki! — jelentette 
ki az öreg és hogy nagyobb nyo- 
matékot adhasson szavainak, még 
ponnyját is megállította. — A fe
néken állt csendesen és nyugod
tan, mintha csak a sima földön 
lett volna és előrehajolt, hogy ne 
láthassam, mit müvei, de én na
gyon jól láttam. A gazember a 
lőporomat titkon a maga tartójába 
szórta és amikor végre feljött, lő
poromnak több mint a fele hiány
zott. Nos ? Kár nevetni olyan na
gyon, mintha le akarnál esni a 
lóról. Talán bizony nem hiszed, 
mi ? Mikor mondott neked hazug
ságot a te bátyád, he? .

— Ne, Ben bácsi, ne haragud
jék rám, hisz minden szavát el
hiszem, de... — ah, nézze csak 
ott azt a vöröset I Ott, ott túl 
azon a kidőlt jegenyén, éppen az 
eperfa és a tölgy irányában !

— Hol? Ah, igen, kétségkívül 
ez szarvas. Ha itt volna puská
jával Aszovaum, kényelmesen le- 
teríthetné. Ott a fák között köny- 
nyen mögéje lehetne kerülni.

— De hol is marad ez az Aszo
vaum? Az előbb hirtelen az er
dőbe bujt, azt hittem, valami va
dat vett észre, de az Isten tudja, 
mit fedezett fel megint ez az indián. 
Milyen pompás lövés esnék innen, 
bárcsak itt volna a fegyverem I

(Jövő héten folytatjuk.)



Mindennemű
tüzelőanyagot, ttlzi-fát (ha
sáb ćb 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.

15 sz.

— Budapesti Nemzetközi 
árumintavásár látogatására ked
vezményes utazási igazolványok 
kaphatók Tákos Lajos ipartestü
leti jegyzőnél.

Árverési hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó 
az 1881. évi LX. t.-c, 102. §-a
értelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a bpesti központi kir. 
járásbíróságnak 1927 évi 100302/3 
számú végzése következtében dr. 
Faragó Jenő Ügyvéd által kép
viselt Egyesült Gép és Fémáru- 
gyár r.-t. javára 542 P. 96 f. s 
jár. erejéig 1928. évi február hó 
28-án foganatosított kielégítés! 
végrehajtás utján le- és felül - 
foglalt és 2310 P. becsült kö
vetkező ingóságok, u. m : Szó
dagyártógép a hozzávaló kellé
kekkel, 420 lemonádés, kupakos 
üvegek (3 decis), 1 drb. két 
svájci ingaóra, díván, és 5 pár' 
férficsizma nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1928-ik évi 1080 
számú végzése folytán 542 P. 
96 fillér tőkekövetelés ennek 1927 
évi október hó 18 napjától járó 
8-% kamatai és eddig összesen 
133 P. 36 fillérben biróilag már

A .L B U S  KÉZMOSÓSZAPPAN 

a legfinomabb nyersanyagokból 

készül, teljesen közömbös, úgy

hogy a legfinomabb bőrt sem 

támadja meg, kellemes érzést idéz 

elő a mosakodásnál.

Felnőttek és gyermekek mos

dásra k i t ű n ő e n  használhatják. 

Garantáltan tiszta és ment minden 

idegen és káros alkatrésztől.

M.Linden dobozon az Albus szó 

és a harang védjegy! Kérjen ki-‘ 

fejezetten Albus 

kézmosószappant

és ne fogadjon el -- — C-T

mást!

.v-2

to 

l j  T A U O *.

megállapított költségek erejéig, 
és csatlakozottak. Sü9s és trsa. 
ség 12.368078 K. tőke s jár. 
Neumann Benjámin. 1.155000 K. 
tőke s jár. Nagy József 360 P. 
tőke s jár. Zvajg és trsa. 118 P. 
7 fül. tőke s jár. Kont Oszkár 
*629 P. 70 fill. tőke s jár. ere
jéig. Szarvason alperesek Szó
dagyárában és folytatva II. kér. 
172 sz. alatt Juhász u. leendő 
megtartására 1928. évi május 
hó 11-ik napjának délelőtti 9 
órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak

meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet ígé
rőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fé- 
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
102. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Szarvas, 1928. ápr. 19.
MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bir. végrehajtó

Nyilííér (<&)
(E rovatban közlőitekért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
Alulírott ezennel figyelmezte

tek mindenkit, hogy fiamnak Fe
der Pálnak senki semmilyen for
mában ne hitelezzen, miután a 
neki nyújtott hitelekért felelőssé
get nem vállalok és azokat ki 
nem fizetem.

Szarvás, 1928. ápr. 24.

Feder János

II

Gazdak figyelmébe!
Gép nélkül ma már lehetetlen gazdálkodni I Vegyen minél tökéletesebb gazdasági gépet és szerszámot I 

Bármily elsőrendű gyártmányú modem gazdasági gépei szállítokI!!

Minden érdeklődésre a legkészségesebben szolgálok felvilágosítással, útbaigazítással, tanáccsal, árajánlattal és költségvetéssel 1

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

gyártmányú traktorekék és tárcsás boronák. Fűkaszáló és aratógépek.
Manilla zsineg. Széna gereblyék és bármiféle egyéb gazdasági gépek.

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

Adómentes ásványolaj raktár.
Tüzelő, műszaki és építkezési anyagok nagykereskedése. Bük Adolf

Szarvas. Piactér.



Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VL Vácidul

u)szerkezetli cséplőgépei legjobbak,

mert acélkeretesek 

mert eredeti svéd kettőssoru, 
önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak

mert tisztitófelflleteik rendkívül 
nagyra méretezettek 

mert legtökéletesebb cséplési e- 
redményt szolgáltatják 

mert könnyű súlyúknál fogva bár
mely tralrtorhoz alkalmaz
hatók.

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt vontat
olcsó
kOnnyen kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyös feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT FORD képviselet

Automobil és Traktor Kereskedelmi R.-T.
Budapest VIII. Rákóczi-ut 19,

|ERCO 1

f fne l eg  á n s a n  Q U S z k ö d l k ,

Ergo ERCO getilért visel.

Ügyeljen a védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

p V f V a n  szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
1̂1 ICollCd« közönséget hogy lavaszfnyárl 
szÖvelraktáram megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

í,éí" hői? 4 havi részlet- 
olcsó árban£

mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- p e n g ő t ő l  följebb ké-

1» uCTan
Ji- olyan

zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

szülnek. Kérem nagyérdemű 
Tisztelettel

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

Ugyanott egy ügyes flu tanulónak felvétetik.

ESSEX
Super Six Sedan 
lég modernebb 

6 hengeres 

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságarellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

Háromszobás lakás üzlethelyi 
ségg és telefonnal, Beliczei-ut 
184 sz. alatt kiadó. Érdeklődni 
lehet ugyanott. 18

Sürgősen eladó 1. kér. 420 sz. 
ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

19

111. kér. 96. sz, Gazdasági Is
kolával szemben levő Winternitz 
féle ház és beltelek egészben vagy 
parcellázva eladó. Érdeklődőknek 
felvilágosítást ad dr. Salacz Ala
dár Ügyvéd. 20

Eladó Terehalom közelében 
szentesi határban Mucsiháton köz
vetlen az iskola mellett 30 hold 
föld, ebből 19 hold buzavetéssel 
vagy esetleg termés nélkül is el
adó. Érdeklődni lehet Nagy
királyság 15 Fekete Józsefnél. 18

Biztos hatású hernyó és alma- 
moly irtó szer valamint az összes 
győmölcsfa és szöllő védelmi 
szerek gyáii áron beszerezhetők 
Kovacsik Pál kereskedésében. 
Ugyanott gyümölcsfa és szőlő 
permetező gépek kölcsön kapha
tód________________________22

Eladó felereszben egy cséplő 
garnitúra. Érdeklődni ugarokon 
Hl. kül. kér. 260 sz.

Egy idősebb magányos nő aki 
gazdasszonynak ajánlkozik, eset
leg egy mágányos férfihez, vi
dékre is elmegy. Cim a kiadó
iban. 19.

Eladó egy darab Cselló eset
leg hegedűért is elcserélendő. 
Cim a kiadóban 19

I darab 3 láppás rádió eladó. 
Érdeklődni a kiadóban. . 16

~I. 3j65 szám alatt eladó 2 ágy 
szekrény és egy asztal. Érdek
lődni ugyanott.

II kér. Szent István Király ut
ca 373 szám alatt egy teljesen 
külön álló lakás május 1-ére kia
dó, szoba, konyha és kamra. Je
lentkezni lehet ugyanott 19

Bérbeadó első szoba fél k ny- 
hával és istállóval IV. 390. szám 
alatt.

Melis-féle házban IV. kér. 1 
szám alatt 1 szoba, 1 konyha, 1 
speiz, 1 kamra, 1 szín fél pad
lásból álló lakás 1928 évi május 
hó 15-től haszonbérbe kiadó, 
vagy örök áron eladó. Jelentkez
ni lehet özv. Melis Pálnénál. 19

Furár Mihály I, kér. zöldpázsi- 
ton 22 szám alatti háza sürgősen 
eladó. Érdeklődnt lehet ugyanott.

19
Elsőrangú kőri6fa bútor hál* 

és szalon berendezés és konyha 
bútorok jutányos áron elköltözés 
miat azonnal eladók. Cim: Jókni 
Mór utca 141. l&

li. k. 59 számú ház ás 5 hold 
szántó föd B szentandrási határ
ban eladó. Érdeklődni ugyanott.
___________________________19

Babinszki Jánosné tulajdonát 
képző 6 hold tanyával eladó. 
Érdeklődni VII. k. k. 217 szám 
Bakula-sor. 18

Halásztelken 2 hold föld eladó. 
Érdeklődni lehet II. k. 89. (18„

1. kér. 317 sz. ház eladó Póh
utca._______________________ lg

l. kér. 172 szám alatt 40—50 
kocsi trágya és boros hordók 
azonnal eladó. Érdeklődni ugyan
ott 

8 Hápi Glajton gőz garnitúra 
magánjáró, páros, tavaly volt nyo
matva, teljes felszereléssel és 5 
évi engedély eladó. Érdeklődni 
lehet Trabach Györg) Szarvas III. 
307 sz._____________ lg

Egy külön bejáratú uccai bu*- 
torozott szoba kiadó I. kér. 78.

II. kér. Kossuth Lajos utca 35 
számú ház eladó. Érdeklődni 
ugyanott.___________________ 19

Pelrás Jánosné örököseinek há
za eladó. Érdeklődni II. kér. 83 
sz. alatt. 19

II. kér. 503 számú ház eladó. 
Bálint János örököseié. Jelent
kezni lehet ugyanott 19

I. kér. 184 számú ház kiadó.
Érdeklődni ugyanott. ________19

II. kér. 160 szám alatt 2 szo
ba, konyha és kamra kiadó. Ér
deklődni 1. kér. 206 szám. !&■

IV. kér. 275 szám alatt kiadó 
lakás. Érdeklődni lehet ugyanott. 
 19

Kákán az iskola mellett 13 hold 
föld tanyával együtt eladó. Ér
deklődni I. kér. 288 sz. 19

Szabadonfutó kontrafékes ke
rékpár eladó IV. kér. Luther-u. 
443 sz. 18

Wolf-féle nagy raktát kiadó 
____________________________20

Egy teljesen jókarban lévő 750 
kg. hordkápességő hitelesített tize
des mérleg jutányos áron eladó. 
Éreeklődők megtekinthetik Petrá- 
sovics Gyula lakatos műhelyében.

18

Nyulzugban Uhljar Mihálynak 
110 g£-öl dinyeföldje eladó. 
Jelentkezni lehet 111. kül kér. 223 
szám alatt. 19

Közel a városhoz 12 hold 
szántó főid eladó. Érdeklődni 
lehet IV. kér 99 sz. 20

Piactéren üzlethelyiség kiadó. 
Bővebb felvilágosjtást dr. Fisbein 
ügyvédnél._________________ 20

Autó alváz 6 személyes generál 
javított Hansa Lóid motorral üzem
képes állapotban uj gummikkal 
olcsón eladó Komlovszky János 
kereskedőnél Szarvas.________20

II. kér. 38 sz. alatt a gőzfür
dővel szemben kétüzlethelyiség 
és egy udvari egyszobás konyhás 
lakás kiadó. 20

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



Soproni 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r,t

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedfill gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
?.

-  H á z z  e l a d ó  II.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Teljesen jókarban lévő vas
úti deszkaládák igen. olcsón 
kaphatók a Dohánynagyáru- 
dában.

— Ezután gőzfürdő szom
baton és vasárnap lesz. Hét
főn nem lesz gő/, de a közös 
medencében hétfőn is lesz tiszta 
friss meleg víz

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

A n. é. közönség szives pártfogását kéri

Komár Pálné, ülaskó Karolin 
temetkezési intézete.

(Kreizler György asztalos házában-

Ha szépen van festve, mázolva a lakása, akkor van csak igazi,
meleg otthona!

S z o b a f e s t é s t ,
i t y i  ^ 1  -fr a legolcsóbb díjtétellel a legizlé-

sesebb és legmüvésziesebb kivi
telben a lehető legrövidebb idő alatt kedvező fizetési feltételek 
mellett készít

Konrád Gyula
modern festővállalata Szarvas Kossuth ulca 

Vidéki megbízást is elfogad I Költségvetést és terveket díjtalanul küld 

Művészi kivitelű cimtábla. reklám és plakátfestések.

Budapest leforgalmasabb 
helyén huszonegy év óta 

fenalló

nagyforgalmu 
h e n t e s  és 

mészáros üzlet
eladó. Levelek „Legmoder
nebb berendezés" jeligével 
Rudolf Nosse hirdetőirodába, 
Budapest, IV. Váci utca 18.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat
szép pénzt kereshet

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

„Palladis“ könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.

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

A u t ó  és Traktor 
_____ javitás.

Speciális Szerelő által, 
alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

M e z ő g a z d a s á g i  

g épfaviíás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e lő - ' 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko

rica szórók bármely ekére szerelhető!

Ufdonság 1 13 Raktáron t

Autogén 
heggeszlés 1

Vas—aczél —réz— bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
vesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

UtÉUÉÉUt UÉHMHtMHMMÉMHÉÉ UtttfáU HMMÉHA

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

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

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvas.

IMÁMMÁ MIMIIMÉI

Ne mulassza el sen-

W mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 
mielőtt a hatósági mértékhitelesi- 

tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles

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

HAMZA LÁSZLÓ
la k a to s  £s  m érlecpontositö

I. Csáky Albln-uica 78. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be.

mrnrnmimmmmmmmmmmmmmnmmmmmmrmmm

„CSELIK” cipőt viseljen
ElsdreodU kézimunka! Elegáns! Tartós! Olcsói

Kapható klzárlag Deutsch Ármin dlvatáruházában

Béktfd Brnrrnntrn Csak a talpon látlvaló védjeggyel valódi!
32 tt|



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt és selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendődet stb. Az ablakon dobálja ki pénzét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR divatáruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazokíól̂  akik 

a bemutaíotí mintákna k meg nem felelő silány 

árui száUiianak. 52

503 „F1AT“ bérautó
meg rendelhető

Nobik Ernő.
II. 87. Telefon 75 és79.

24 sz.

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. t 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

STEYR”
BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

99 '

LUXUS

Belopoloczky János füszerüzletében és Makó 
Gyulánál Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

20 sz. Belopoíocky Mihály

Vadászfegyverek,

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 csz- 
kftzlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keU- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok*

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő 11* kerület 104. szám. 52

A Frecska garage 
és autójavító műhelyben
Rákóczi-ucca 178.

1 drb.
1 és fél tonnás teher Ford autó,

1 drb.
3  személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó. 

Értekezés ugyanott.

Nyomatott Ozv. Csautam Gytqpaé kPaj raywáájáb— Szuvason.


