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Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési ár;k. 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 
félévre 4 Pengő. Vklcltre postán kii'dve trgynej-ycd 

évre. 2 Pengő, félévre 4 Pcnpö.

Laptu!ajdonos ćs felelős szerkesztő :

vitéz Praznóczy Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

1. kér. Vajda Péter-utca 145. szám, hová min- 
dennemQ küldemény cimzendő.

Csabacsüd község felépítése.
A csabacsüdi elölj

Közhírré teszi az elöljáróság, 
hogy a Csabactüdr.n házheiyivcz 
juttatott egyének lakóházait a 
Falusi Kislakásépilési Szövetkezet 
(Faksz) fogja felépíteni s a- jut- 
tatottaknak teljesen Ítészen,' be
költözhető állapotba;! :■ birtokos- 
adni.:'

Ebben az akcióban mindenki 
kivétel nélkül-^résít vehet, aki 
Csábac6üdön házhelyet : kapóit. 
Azok:, :akik' lakóházaikat idő köz
ben már felépítették, utólagosan' 
is kaphatnak legfeljebb • 150Ö 
P.-ig (erjedhető ' anyaghitélf, de 
csak ab bán áz esétbep, ha lákó- 

vliázukát- utólag szilárd alapra alá- 
íalaazák, . megfelelő szigetelést 
alkalmaznak és lakószobájukat 
iipadlózzák. '

A Faksz által építendő lakóhá
zak alap- és lábazati falai (er-

Í léskőből, felmenő falai megfelelő 
zigetelés mellett tufatéglából, a 
Ulső és belső falak mészhabarcs- 
sál durván és finoman vakolva, 

háromsxor meszelve, rézsodronyos 
náddal keresztben lenádalt és 
vakolt menyezettel, bedeszkázott 
és polyvás agyaggal tapasztott 
padlással, tetszés szerint választ- 
-ható oromfalakkal, hornyolt cse
réptető alatt épülnek.

A lakóházak az uccai fronttól 
-5 méteres virágos kert kihagyá
sával hátsó falukkal a porták 
északi mesgyéjén nyernek elhe
lyezést. A lakószobáknak 22 

négyzetméteres belterülete és 260 
-cm. belső magassága lesz, meg
felelően szigetelt hajópadlózattal, 
pallótokos ajtókkal, négyszárnyú 
ki és benyiló ablakokkal. Az aj
tók és ablakok egyszer alapozva 
és kétszer mázolva, egyszerű va- 
-saláisal készen értendők. A kony
hában egy sütőcsőre berendezett 
falazott takarékttizhely, a szobá
ban pédig melegítő vaslappal el
látott falazott kályha nyer elhe
lyezési mindkettő kellő ' felszere
lésekkel teljesen készen. Hozzá
tartozik még az épülethez egy 
szokásos méretű éléskamra és 
egy nyitott folyoió, ennek végé
ben beton, vagy kő alapon favá
zas deszkabódéban hamu, vagy

aróság hirdetménye.
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Faksz. minden, porta uccai fron*- 

j.iu léckerítést (gyalog- is koc.‘ 
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r.él betonátereszeket, az uecáixn j 

végjg, betonjárdákat is.. csatorná

kat épít es t;ét icfizlogyásztíisra 

szánt ártézi kutat furat.

Akik egy szoba, konyha, kam
rás házat építenek, azoknak 1*2 
egész építési költséget, ö̂sszesen 
tehát kereken 3500 P.-t a Faksz 
20 év alatt visszafizetendő 4 
%-os kölcsönképen előlegezi. A 
jultatottaknak csupán a házhely 
váltságárára kell 50 P. előleget 
letétbe helyezniük. A kölcsön fél
évi törlesztési részlete 130 P. 
lesz, amelyben a töke és kamat
törlesztésen kívül bentfoglallatik 
az épület tüzbiztosilási dija is.

Akik két vagy hároms/obás 
házal építenek, azok a fenti 3500 
P. erejéig szintén igénybevehetik 
az állami kölcsönt, a különbözeti 
összeget azonban a jelentkezés 
alkalmával készpénzben le kell 
fizetniük. Ez a különbözet két 
szobás lakóház esetében 1064 P., 
háromszobás lakás esetében pe
dig 2065 P.-t tesz ki.

Azok, akik lakóházaikat idő
közben már felépítették, a járdáit, 
csatornák és ártézi kutak építési 
költségeihez való hozzájárulás 
címén tartoznak Csabacsüd köz
ség elöljáróságánál különbeni 
végrehajtás terhe alatt 277 P.-t 
lefizetni és pedigr tekintet nélkül 
arra, hogy a Faksz részéről kü
lön anyaghitelben részesednek-e, 
vagy 6em.

Mindezek után felhívja az elöl
járóság az összes házhelyhez jut- 
tatottakat, hogy a szükséges ok
mányok aláírása végett Csaba
csüd község elöljáróságánál

(Sz->rvY.si Hitelbank, épület) leg
később f. évi augusztus hó
15-íg bezárólíig okvetlenül je- 
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pedig r>z O.F.B. azzal 

a határozott feltétellel oszio:ta ki 

aK csabacsüdi házhelyeket, hogy 

.i várt' köisé;:>-(; va-ó alakulás 

valóbau meg is ii dúl, figyelmez

teti az elöljáróság az. összes . ér

dekeltekéi, hogy aki a fenti záros

határidőn belül az akcióban nem 
vesz részt és házhelyének 'beépí
téséről más módon sem gondos
kodott, azzal szemben az elöljá
róság minden további megkérde
zése nélkül a juttatás hatálytala
nítását és a felszabadult házhe
lyek olyan egyén résiére yáló 
fovábbjutíatását fogja javaslatba 
hozni, aki az akdóban hajlandó 
részt venni.

Erre való tekintettel az elöl
járós/g már most elfogad a fel
szabaduló házhelyekre igénybeje- 
lentóss'ieí̂ azzal, Hogy2 az'̂ .toddighogy5

.előterjesztett basont^rgyu összes 
kérelmeket táigytála'P.ríak- tekinti.

Legvégül; íiyoniatékosan figyel
mezteti az elöljáróság áz összes 
érdekeiteket, hogy a jelen hirdet
ményben előirt kötelezettségének 
mindenki pontosan tegyen eleget, 
mert ma már csak ettől függ, 
hogy a juitatottak még a (él be
állta előtt beköltözhetnek-e saját 
hajlékukba.

Szarvas, 1928. augusztus 3-án, 
Csabacsüdi elöljáróság.

stsiea

Nagy vihar vonult át Szarvas felett.
Gyújtogatott és embert ölt a villám.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Vasárnapról hétfőre virra
dó éjszaka, valamint hétfőn 
délelőtt többizben óriási vi
har vonult át zivataros cső
vel párosulva Szarvas és 
környéke felett. Bár a vi
harral járó halalmas zápor- 
eső szemmei láthatólag jó 
hatást telt a kapás nővé 
nyékié — különösen a ku
koricán igen sokai javított — 
mégis a viharral kapcsolat
ban igen sok kár is történt, 
a süríin lecsapó villám két 
helyen is gyújtogatott, egy 
szegény kis pásztorgyereket 
pedig agyonsujtott.

Vasárnap este 9 óra táj
ban a lecsapó villám nyo
mában kigyulladt özv. Ko- 
zsuch Jánosné Szakács-sori 
(VI. ktilkerület 396 számú) 
tanyáján az egyik szalma* 
kazal és rövid idő múlva 
lángban állottak a mellette

levő szénakazlak is, úgyhogy 
özv. Kozsuhné egész takar
mánykészlete mintegy 4-5000 
pengő értékben rövid félóra 
alatt elhamvadt: Még külö
nösen szerencse, hogy a lán
gok nem kaptak belé a ta
nya-épületekbe is. A kár 
biztosítás utján nem térül 
meg.

Még ugyanezen éjjel ki* 
gyulladt özv Gulyás Pálné 
csabai úti (Kondoros alatt 
lévő) tanyáján az asztagba 
rakott gabona és szintén igen 
rövid idő alatt több mint 
kétszáz kereszt búza és 25*30 
kereszt árpa lett a lángok 
martalékává. A kár itt is 
meghaladja az 5000 pengőt, 
a termés itt sem volt bizto
sítva. Szinte érthetetlen gaz
dáinknak ez a vétkes kön
nyelműsége a tűzbiztosítás
sal szemben. '

Hétfőn délelőtt in ég az éj-



»rakai viharnál is hatalma
sabb égiháboru tört ki hir
telen, a villámok szakadat
lanul csapkodtak, a vihar 
rengeteg fát kitört, a táviró 
és villanyvezetéket is meg
rongálta. Sajnos ez a vihar 
nemcsak anyagi kárt -oko- 
zot hanem emberáldozatot 
is követelt. A Simon And- 
rás-féle malom mellett az 
úgynevezett cigányéri Hegyes 
düllőben legeltette gazdája 
sertéseit egy kis pásztor, a 
1 2  éves Gombár Mátyás. 
Egy rettenetes robajjal le
csapó villám a kisfiút agyon- 
sujtotla, sőt még ruháit is 
teljesen leperzselte róla és 
testén hosszú vörös csikók
ban volt látható a villám 
égetése. Dr. Déry járási fő
orvos vizsgálta meg a sze
rencsétlen kisfiú hulláját és 
miután kétségtelenül megál
lapította a halál okát, szü
leinek Arany János-utcai la 
kására szállították.

mmmmmimmmmrmmtmmmm

Egy órával az 

eljegyzése előtt 

agyonlőtte az öccsét.
(A Közlöny eredeti tudósítása)*

Tragikus és megdöbbentő 
testvérgyilkosság történt epy 
rokonságuk révén Szarvason 
is közismert békéscsabai csa
ládban. Miklya János a PhÖ- 
nix Biztositó Intézet cégve
zetője revorverrel agyonlőtte 
Endre nevű öccsét, aki azon
nal meghalt.

A gyilkost letartóztatták és 
bekísérték a rendőrségre, ahol 
elmondotta, hogy távolról 
sem volt szándéka öccsét 
meggyilkolni és csupán ön
védelemből használta fegy
verét. Az előzményekre rá
térve elmondotta, hogy da
cára édesanyja és az ő el
lenzésének fivére minden 
áron nőül akarta venni cége 
egyik tiszvíselőnőjét. öccse 
már az ellenzés mialt félig- 
meddig a züllés útjára is lé
pett és dacára minden rá
beszélésnek nősfllési tervé
ről semmikép sem akart le
mondani, sőt az eljegyzés 
is ki volt már tűzve arra a 
napra, mikor a szomorú eset 
történt. Édesanyja még utol
jára próbálta lebeszélni, ami 
öccsét annyira felbőszítette, 
hogy megtámadta az édes
anyját, majd amidőn ő vé
delmére akart kelni, rátámadt 
órá, bátyjára is. Ekkor rán» 
totta elő revolverét és ka
pásból önvédelemből rálőtt 
öccsire, akit oly szerencsét
lenül talált a golyó, hogy 
nyomban meghalt.

Vallomása után Miklya Já
nost átkisérték a gyulai kir. 
ügyészség fogházába.

Országos galamb- 

lövő-verseny 

Szarvason.
(A Közlöny eredeti tudósítása).

A Szarvasi Úri Vadász- 
társaság f. hó 4 és 5-én 
rendezte az „Országos Ma
gyar Galamblövő Egylet" 
védnöksége alatt az Erzsé- 
bet-liget melletti sporttelepen 
galaniblövő-versenyét. A szé
pen sikerült, jól rendezett 
és nagyszámú közönség je
lenlétében lefolyt versenyek 
eredményei a következők: 
1., Tagverseny handicap 1  
élőgalambra: 1 . remetei Fí- 
lepp Ferenc, 2. dr. Haviár 
Lajos, 3. Inczédy Lajos, 4. 
Kacskovics Aladár. 2 , Ver
seny 1 0  üveggömbre: 1 . Dó
ra Sándor, 2 . Somogyi La
jos* 3. Inczédy, 4. Mudrony 
Endre Kiskunság, Galamb- 
lövő Egylet. 3., Verseny 1 
pár üveggömbre: .1 . Balá- 
zsovich Ernő Pusztamonos
tor, 2. Inczédy, 3. Csázik 
József Nyírbátor. 4. Handi
cap 1 élőgalambra: 1. Mon- 
tágh András Puszta-Kengyel,
2. Fejér László, 3. Inczédy, 
4. dr. Horváth Ferenc Me
zőtúr. 5., Handicap 10 agyag
galambra: 1 . Csázik, 2 . Mori- 
tágh, 3. Dóra, 4. dr. Hor
váth. 6 ., Handicap 1  éló-, 
galambra: 1 . Inczédy, 2 . Dó
ra, 3. Montágh, A. dr. Hor
váth. 7., Handicap 10 agyag* 
galambra: 1 . Dóra, 2. Fejér.
3. Balázsovich Ernő, 4. Csá- 
rin. 8 . Poul 1 élőgalambra:
1 . Csázik, 2. Montágh, 3- 
ifj. Katona Gyula Szent- 
márionkáta. 9. Poul 1 élő
galambra: 1 . Montágh, 2. 
Mudrony. 1 0 . Poul 10 agyag- 
galambra: 1 . Somogyi, 2 . 
Csázik. 11. Poul 10 agyag
galambra: Nyerte Benz Éva 
bárónő. 1 2 . Poul 1 agyag
galambra: 1 . Csázik, 2. So
mogyi. 13. Verseny 2  élő 
galambra: 1 . Katona Gyula
2 . dr. Horváth, 3. dr. Filepp
4. v. Tepliczky János. 14 ..
Handicap 20 agyaggalambra: 
1 Csázik, 2 . Somogyi, 3. dr. 
Schftsik György Szolnok, 4. 
Dóra. 15., Handicap 1 élő
galambra: 1 . Dóra, 2 . dr.
Horváth, 3. Balázsovich Lász
ló, 4. Balázsovich Ernő. 16. 
Főverseny agyaggalambra 1 . 
Somogyi, 2. Szitassy István
3. dr. Scheftsik, 4. Dóra. 
17 Főverseny 15 agyagga- 
lauibra: 1 . Montágh, 2 . dr. 
Scheftsik, 3. Szitassy, 4 .

Csázik. 18. Vigaszverseny:
1 . Zahár Jenő Mezőtúr, 2. 
Mudrony, 3. Beliczey Mik
lós, 4. Kacskovics Aladár.

HÍREK.
— József főherceg születés

napja. Ma, augusztus 9-én ün
nepli József kir. főherceg szü
letésének 56-ik évfordulóját. As 
ország minden részéből szeretet
teljes jókívánságok özönével ke
resik fel volt katonái és számta
lan tisztelői a magyar bakák le
gendás vitézségü atyját.

— Esküvő. F. hó 5-én, vasár
nap tartotta esküvőjét Kupcsek 
Tibor Kondorosi tanitó és levente- 
főoktató Velky Jolánkával, Velky 
Béla taniió — lapunk kedves 
kondorosi munkatársa — és neje 
Erdélyi Erzsébet bájos leányával. 
Az eskelési szertaitást a vőlegény 
atyjának nagybátyja Keviczky L. 
ev. esperes végezte, aki megható 
beszédet intézett a fiatal párhoz.

— Kinevezés. Nuridsán Mi
hály kir. járásbirósági irodafőtisz
tet az igazságügyminiszter a 

Szarvason újonnan rendszeresített 
telekkönyvvezetői állásra kine

vezte.

— A Luther-árvaház ameri
kai jótevői. A szarvasi társada
lom lassan-lassan kimerült az 50 
gyermekei magábafogadó árvaház 
óriási költséget igénylő építkezése 
és felszerelésére szükséges pénz 
előteremtésében, igy az egyhá2 

bölcs vezetősége magyar és an
gol nyelvű levélben — amelyet 
stílusosan díszített Frankó Mihály 
tanítónak a befejezetlen és félbe
maradt árvaházról készített rajza
— fordult kérő szóval segítségért 
az Amerikába szakadt szarvasiak* 
hoz. A kérés nem talált süket 
fülekre, amint azt az alant rész* 
letezett adományok bizonyítják: 
Gutyan Mihály gyűjtése 8 dollár, 
dr. Babák Márton johnstowni or
vos 25 dollárt küldött. Legtöbbet 
fáradozott azonban Rohoska La
jos ág. ev. tanitó sógornője Szász 
Sándorné sz. Henzély Rózsi, aki 
Elginben 40 dollárt gyűjtött. Az 
adakozók részletes névsorát hely
szűke miatt jövő számunkban kö
zöljük.

— Kondoroson is kulturház 
épül. A szépen haladó szomszéd 
község. Kondoros szintén moz
galmat indított a kulturház felál
lítása érdekében, mely a község 
szélére tervezett polgári iskola 
telkére kerülne. A megvalósulást 
csupán az hátráltatja, hogy az 
illáin által adandó segély a köz
ség részéről jelentékeny összegű 
kiegészítésre szorul s ennek elő
teremtése nagy gondot okoz a 
községnek.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

— A Northon-kutak Szarva
son ugylátszik nem igen válnak 
be, legutóbb is Rélhy Vilmos 
ecetgyárában akartak egy ilyen 
mélyfúrású kutat fúrni, azonban 
Hrabovszky Adám a kitűnő bé
késcsabai kútfúró mester még két
száz méter mélységben sem talált 
elegendő bő vizet, úgyhogy Réthy 
Vilmos elhatározta, hogy a meg
kezdett fúrást mint ártézi kutat 
tovább furatja, noha igy az elő
irányzott 3000 pengő költség bi
zonyára 10 — 12.000 pengőre is 
fel fog szaporodni. Ugyancsak 
mélyfúrású kutat akartak a gróf 
Bolza Pál és a Kacskovich-féle 
majorban Is, azonban a nyert 
tapasztalatok után valószínűleg 
olt is ártézi kutat furatnak.

— Gyufával játszott a kis
gyerek. F. hó 3-án súlyos kime
netelű tüzveszedelmet hozott szü
lei házára egy kisgyerek tüzxel 
való játéka. Szakács Pál IV. kfll- 
kerület 154 szám alatti lakos ta
nyáján 5 éves Pál nevű kisfia 
gyufával játszadozott a szalma
kazal mellett. A kazal meggyul
ladt és csakhamar lobogó láng
gal égett, majd a tűz átterjedt a 
tanyára is, amelynek 16 méter 
hosszú keresztépüleie a benne 
lévő sok gazdasági felszerelések
kel együtt porrá égett, sőt még a 
lakóháznak is leégett a fele, má
sik felét az időközben összesereg- 
lect tanyai szomszédok segítségé-, 
vei sikerült eloltani. A 'kár meg
haladja a 8000 pengőt és ami a 
legszomorubb a kisgyermek köny- 
nyelmü játéka folytán bekövetke
zett óriási kárból biztosítás utján 
egy fillér sem térül meg.

— Anyagtorlódás miatt igen 
sok cikkünk és hirttnk kimaradt, 
többek között kitűnő munkatár
sunk „lródcik"-nak a levente
oktatók továbbképző tanfolyamá
ról irott hangulatos szép cikke, 
melyei jövő számunkban közlünk.

— Templombucsu. A szarva
si róm. kath. templom védőjének 
szt. Klárának napján, vasárnap 
van a templom bucsunapja. Ná
lunk kevésbbé zajos ttnnep ez, 
mint egyes helyeken, hol az egész 
környék összegyülekezik a bucsu 
helyén, s nagy a belső és külső 
ünneplés. Mint értesülünk, a kat- 
holikusok nálunk is nagy ünne
pélyességgel ülik meg az ünne
pet, melyen a 10 órai ünnepi misét 
Molnár János orosházi apátplebá- 
nos végzi, mig a szentbeszédet 
pedig dr. Domanek Pál szentand- 
rási plébános fogja mondani.

— Tűzoltóink sikere Gyulán.
Tűzoltóink vitéz Biki Nagy Imre 
tüzoltófőparancsnok vezetése alatt 
részt vettek a f. hó 5-én megtar
tott gyulai tüzoltóversenyen, ame
lyen Feiker József őrparancsnok 
vezetése alatt a csapat első lett a 
9-es gyorsszerelési versenyben 
és egy igen értékes 12 méteres 
toló létrát nyert.



— Ügyvédi iroda áthelyezés. 
Áts Nagy Ferenc ügyvédjirodáját 
a Beliczei-ucca 100 szám, (Brunt* 
sák-féle ház) lakásával egy házba 
helyezte át.

— Besurranó tolvajok jártak 
vasárnap este 9-10 Ara tájban dr. 
Készt Ármin ügyvéd Deák Ferenc- 
utcai lakásában. A tolvajok a 
nyílva hagyott ablakon keresztül 
lopóztak beKeszték hálószobáján 
jábá, ahonnan több párnát és egy 
selyem paplant vettek magukhoz 
és ugyanott, ahol bejöttek angolo
san eltávoztak. A csendőrség a 
nyomozást az ismeretlen tettes 
ellen megindította.

— A kondoros-békési müut 
építkezése igen siépen halad dó
ra és ami nagyon fontos sok 
szegény embernek ad munkát és 
kenyeret. Dr. Daimel alispán a 
napokban szintén megtekintette a 
mliut építését és a tapasztaltakkal 
meg volt elégedve.

— AzAnna-bál! mint minden 
évben, úgy az idén is fényesen 
sikerült. A róm. kath. templom 
tatarozás! költségeire és a Stefá
nia Szövetség céljaira fordítják a 
bál tiszta jövedelmét. A Stefánia 
Szövetség melegszívű jótékony 
védőnője özv. br. Benz Ottóné, 
Csáky Ilona grófnő látta vendégül 
a gyönyörű Anna-ligetben Szarvas 
társadalmát, melynek mulatni 
vágyó fiatalsága a késő reggeli 
órákig maradt egyfltt a kitünően 
sikerült bálon.

— Lefordult a gátról a kocsi. 
Vasárnap délután Sonkoly Mihály 
Halásztelek felé haladt kocsijával 
a gáton, amidőn lovai egy szem
bejövő kerékpárostól megijedtek 
és lefordították a kocsit a gátról, 
úgy hogy a bentülők kirepültek a 
gátoldalra. A kocsiban ülők kö
zül Sülé Sámuel vállán, Sonkoly 
Mihály leánya a lábán szenvedett 
sérüléseket, amelyek azonban 
szerencsére könnyebb természeti
ek.

— Cséplési baleset. Paraszt 
Qáspár békésszentandrási ven
déglőst a cséplésnél súlyos bal
eset érte, bal keze fejét a kazán 
fogaskerekei teljesen szétroncsol- 
ták. Mentő-autón beszállították a 
gyulai közkórházba.

— Segéd- és tanoncmunka- 
klálütás. A szarvasi ipartestület 
f- hó 19 és 20 án Szarvason, az 
Iparárucsarnok helyiségében ipa
ros segéd- és tanoncmunka kiál
lítást rendez, A kiállítás ünnepé
lyes megnyitása f hó 19-én, va
sárnap délelőtt 10 órakor lesz. A 
kiállításon különböző szakma vesz 
részt és a kiállított tárgyak ked
vező áron el is adatnak. A kiállí
tás látogatására szóló belépd je
gyek ára felnőtteknek személyen- 
kint 30, gyermekeknek 20 fillér. 
Tanoncok látogatási dijat nem 
fizetnek.

— Vízumot megszállott te
rületre, vagy külföldre három 
nap alatt megszerez szerkesz- 
tősig lln t

ENRILO

a családok legolcsóbbb itala, s ezértne m 

szabad hiányoznia egyetlen háztartásból sem.

Főzéshez kész, megőrölni nem kell, hasz

nálati utasítás minden csomagon.

Kapható minden fűszer- és gyarmatáru- 

kereskedésben.

Kizárólagosan gyártja:

Franck Henrik fiai Rt.
Budapest, Nagykanizsa, Mosonszentjános.

— Fehér- és ajourhimzésre
a varrógépen teljesen ingyen 
tanítja rreg vevőit a Singer var
rógép résiv. társ. Szarvas, Kos
suth-tér 47.

— Mozi. F. hó 11-én szom
baton este fél-9 órakor és vasár
nap 12-én d. u. 6 és este fél-9 
órai kezdettel az utóbbi idők 
legnagyobb drámája Pompei pusz
tulása cirpü hatalmas alkotás ke
rül bemutatásra, melynek különös 
értéket kölcsönöz az, hogy fő
szereplői Korda Mária és Várko- 
nyi Mihály magyar fi m világ 
nagyságok.

— Meghívó 1 Ma*;án vagy üz
leti űgyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten c legkellemesebb 
otthont nyuta a legelőnyösebb 
feltét.le'c mellett a keleti pálya
udvar érkezési oldalával szemben 
levő Grand Hotel Park nagy 
szállodt Budapest, Vril. Baross- 
tít 10 sí., mert 20% engedményt 
kap, mm ez n lap előt etője 
o'c ó szoba árainkból, 10“/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 I Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül náüunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

— Nehéz székelésben szen
vedők, akiknek a végbéibajok, 
az emésztési zavarok és agyvér 
tódulás, a fejfájás és szívdobogás 
teszik, az éfeiet nehézzé, igya ak 
reggel és este egy negyed pohár 
természetes „Ferenc József* kese- 
rüvizet. Klinika vezetó orvosok 
igazolják, hogy a Ferenc József 
viz hasmüiétek előtti és utáni 
időszakokban is nagyértékű has
hajtónak bizonyul. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és fü- 
szerüzletekben.

— Megbizható csukott bér
autó Bakosnál.

Az állami kedvezményes, il
letve kamatmentes akcióban 
részesül, ha aálunk idejében a 
szükséglendő műtrágya meny- 
nyiséget bejelentil 23-26%-ob 
könnyen oldható foszforsavat 
tartalmazó RHENáNIA FŐSZ- 
FáT. Nem mari Nem savanyitl 
Nem csomósodikl Talajának 
savanyusági fokát pedig aicn- 
nal megismeri a legegyszerűbb 
kezeléssel a:

„Földfény"
talajreaktió (PH) meghatározó 
készülékkel Ára 10 Pengő.
Az utódállamok részére bes7é- 
férhető: DUKES és HERZOG 
cégnél Budapest, V., Géza-u. I. 
(Telefon: Autonir.ta 286—09 és 
Automata 122- 74, valamint 
műtrágyákat forgalomba hozó 

előkelőbb cégeknél.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX t. c. 102. § a ér- 
teliében c2ei.net közhírré teszi, 
hogy a szarvasi kir. járásbíróság
nak 1928 évi 3053/2 számú vég
zése következtében dr. Silberstein 
Gyula ügyvéd állal képviselt 
Frecska Sámuel javára 1,400 P. 
s jár. erejéig 1928 évi junius hó 
22-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfog
lalt és 4000 P. becsült követke
ző ingóságok, u. m : egy Ford 
gyártmányú 8. 26-137 sz. s a 
gép motorszáma 1, 289.698 teher, 
autó teljes felszereléssel és gum- 
mikkal nyilvános árverésen ela- 
datnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbiróság 1928 ik év 3222 
száinu végzése folytán 1.400 P. 
tőkekövetelés, ennek 1927 évi 
junius hó 10 napjától jár 10% 
kamatai eddig Cssresen 154 P.
12 fillérben biróilag már megálla 
pilolt költségek erejéig, Szarvason 
Frecska-féle garagéban III. kér. 
Rákóczy-ucca 178 sz alatt leen
dő megtartására 1928 évi augusz
tus hó 17-ik napjának délelőtti
11 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezen
nel elv megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108, 
§-ai értelmében készpénzfizetés

mellett, a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben as elárverezendő 
ingóságokat mások is le- is felttl- 
foglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés 
as 1881. évi LX, t.-c. 102. §-a 
értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Kelt Szarvas, 1928 évi julius 
hó 30 napján.
Molnár István kir. bir. végrehajtó.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. c. c. 102 £ a értel
mében ezer.nel közhírré teszi 
hogy a szarvasi kir. járásbiróság - 
1928 évi 1391/2 számú végzése 
következtében dr. Dávid László 
szarvasi ügyvéd által képviselt 
Havas László javára 170 P, s jár. 
erejéig 1928 évi junius hó 11-én 
foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le- és felül foglalt és 
6000 P. becsült következő ingó
ságok, u. m.: egy 4 Ülése6 
személyszállító autó S 56-255 sz. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbiróság 1928 ik év 3049 szá
mú végzése folytán 170 P. tőke- 
követelés, ennek 1927 évi decem
ber hó̂  1 napjától járó 8% kama
tai és eddig összesen 52 P. 42 
fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, valamint a csat- 
lakozoltnak kimondott Bük Adolf

varrógépek
rég bevált jó minőségben

Kedvezd fizetési feitétel+h

Szarvas, Kossuth-tér 47.



157 P. 54 fillér s jár. iránt. 
Szarvason a Frecska-féle faragé
ban III. kér. Rákóczi-ucca 178 
šz. leendő megtartására 1928 évi 
augusztus hó 11-ik napjának dél
előtti 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók 
ezzennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingó^ 
Ságok «z.l88 I. éyi LX. t. c. 107 
és 108 §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
ink szükség esetén becsáron 
álul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és felül* 
foglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyerlek.volna, ezen árverés 
a i 1881.évi LX.t. c. 102; § a 
értelmében eaek javára' is elren
delte it.

‘ Kelt -Szarvas, 1928 ' évi julius 
hó 24. nap)4ni , .

• t: Molnár István végrehajtó.

 ̂ Árverési ’ • • 

tórdetményi kivonat
Sajószentpétéri Takarékpénztár 

'végrehajtónak Szokol János kon
dorosi lakos' végrehajtást szen
vedő ellen indítóit' végrehajtási 
ügyibén a léfeklcönyyl liaíî sisg 
•utóajánlatfáTaz, ujabb" 'árverést 
960 P, tÖkekövélelés és járulékai 
behajtása végett. a szarvasi kir. 
járásbíróság területén lévő, Kon

doros községben fekvő s kondo
rosi 310 sz. betétben I. 1. sor. 
.86 hrsz. ház 42;. öisz.- udvari I. 
173. §»-81 a be|té!ekben. A. I.
2 sor, 87 hrsz. 126 Sí-öl kert 
beltelekben és I. 3. sor, 97 hrsz. 
548 §g-öl kert a beltelekben in
gatlanból Szokol Jánost (nos Rá- 
gyansHki Judittal) B. 3. rdsz aiatr 

l illető jutalékra, 2145 peiifcő ki
kiáltási. árban, elrendelte.

Az árverést 1928 évi augusz
tus hó 23 napján délelőtti 10 
órakor Kondoros községházánál 
fogják megtartani.

Az-árverés alá kerü’tl inga!- 
lanjutalékot kikiáltási árnál, ala
csonyabb -áron eladni nem lehet..

Az árverezni szándékozók kö
telesek bánatpénzül n kikiáltási 
ár 10 százalékát .kézpénzben, 
vajty az 18S1.L.X. t,-c-12§-ában 
meghatirozott -árfolyammal szá
mított ővádckképVs értéfcpspiros- 
ban kiküldetnél léleitni, vagya 
bánalpénznek c;ölf*g^ -: birpi . ie.- 
téíbehejyezésúrőj KhíHijotl leteti 
elismervényt a. ' kiküldöttnek át
adni é» az áryerési feltételeket 
a láírni. (1881LX. t -c ̂ 147. 150. 
170 §§ 1908..LX. te 21. § )

Az -niír kz: ingatlanért a kik;- - 

állási;;járnál magasabb igéidet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
aker, köteles nyomban a kikiál
tási ár szizaiéka szerini in-g.'-llapí- 

tott bánatpénzt az; ÁMaVa ígért ár 
ugyannyi százalékáig kiegćsziicnl. 
(1908: XL1.25 §.)

Szarvas, 1928 junius 20 napján, 
v. dr, Zerinváry sk. kir. jirárbiró./ 
A kiadvány hitéül; Császár Ferenc 
főtiszt'. ,

MTMtMmmmrimmmmmmnm}

Árverési hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében {ezennel közhírré teszi, 
hogy a szarvasi, kir. jáfásbiróság- 
nak 1928. évi 1297/2 és í304/2 
1928. számú végzése következtéd 
ben dr. Dávid László szarvasi 
ügyvéd által • képviselt Havas 
László javifa 43 P. és 177 P." 
jár. ..erejéig 1928. évi rnájus hó 
.,l8 ;án foganatosított ■ kielégítési 
végrehajtás utján lefoglak .és 800 
P. becsült következő: ingóságok,
u. m.: férfiruha öltönyök,-:; yárró- 

-gép-nyilvános árverésen él adat
juk. —  ........ ..... ...... ... .

Mely árverés, a, sza:va.:i lsir> 
rjirásbiróságriak' 2Q86/92S. sz£mű 
jvégzése folytán 177 P. töke 928.
; május. 10-től 8%-os kamata -éji
• 43 P. tóke !e'nnekS28. márc.: 
] lÓrtöJ; 6%:OS kama/a és éddijj j 
;összesen 87 P. 83-fillérben..btfő- 
ilag már megállapiíolt - köiis.e»eií; 
erejéig,: János 382 P,. töke
s jár, Bordács Géza 900 P. töl«; 
s jár, iránt, S:in Ariial és. neje 

; 1740 P. töke s- jár;T Rot'ciihf r̂  
Ignác 144 P. tőke s }šr.̂  áráüí.; 
Sćhlasin^cr. Zíi^mond. 2gÖ: P - 
tőke s .jár,, Fisclicr Sándor és fin 
cég 100 P. tőke s ji‘r.
Bord .ca Géza' 800 P, ,töl;e s ̂ ár, 
Szili Antal, és neja. 1J40 P. löki: 

s jár., Meilinger Dávid 24Ö P.

; '  F i a t a l

kovács, bognár és fényező

s e g é d e l c
feivéíetnek.' Hodács kocsi

gyár. Szeged, Kisíisza u. 4

2 U f. tőke s jár., Bencsik Mi- 
hályné 408 P. 32 f. töke s jár. 
erejéig Békésszentandráson alpe
resek lakásán leendő megtartására 
1928. évi augusztus hó 14-ik 
napjának' délelőtti 10 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 értel
mében készpénzfizetés mellett a

legtöbbet Ígérőnek szükség ese
tén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat -inások is le-ésfelül- 
foglaltatták és, azokra . kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 
értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Szarvas, 1928. julius hó25-én. 

Molnár István kir. bír. végrehajtó.

Értesíteni Szarvas nagyközség és környékbeli 
lakosságát, hogy

! jelenleg Szarvason lévő szerszámaimmal a lég-?; 

messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett e lv ág ok . —  Érdeklődnilehet bármikor 

. C i a H á í t v  P e t ő f i-ütea 1 3

s/ám alatt; vagy a , IS ^ t fe y - fé Í ie .e c ^ g y á r b a n . 

A ti. é. közönség szives pártfogását kérem:

H r a b d v s s í t y  Ádám
áríezi kút mester. ’ ■

Földbirtokra 

Bérházakra 
; Vij iákra. •

. hosszú le járata .,. l:0|CsÖtí* 

'■■'7 ;1h % I c á m s i i a í .  

. 1'uvííí le járatú Vííí’,yk.ü]C3ünt

' t’Vre S-*S '̂2 %*ai.

Loyc'.í í > í' n i.n  le gjcer e s és n é 1 
váiaszbé!yt’g -melléklendő.

i i á g o s i t á s i

„R  e í n i i pén?kíjIcsbn

K/izveiijő. vállalat ..Butlapeit 

VI.' Berlini tér 3 - -.{.' 6 . 

Telefon:- 281 - 80

éléssé S ;
1 r

U J <é& aiaoí<® i‘

- ía r s - f o ly e ir a i .
Kedő s7.ímu jclcntkczís eseten a közeli napokban megkezdődik 
Molnár Béla  oki. gepésiméiiiuk «tíh» és motorkevékjjár vezetői 
s'jtkianfóiyama, amelyen mindtnki ja bizfos tudásig f 6 vezetésig 
kiképezheti ms<{át és helyben megszei.ezheli a vezeröi joj'osiiványt.

A íanSolyaa ídőíaríama 3 - 4  héfl. 
D íjak  minimálisak! Előadás és gyakorlati kiképzés, megbeszélt, 

teUzéss*eriiili időben, éideklődés éu jelentkezni lehet: 

Simkoyics M. füszerkeKesKedőnéL

H t S l g ^ e l c E i e l s .  e l ő a d á s .

Lysonci tipusu v e t ő g é p r e  v a n  ö n n e k  s z ü k s é g e

ha többet és olcsóbban akfir, íurmclüi. .

^ R B C O R Đ  D j Š l L ^ s o r r e t ^ p . .
„3K2Z,COK2> Xp:“Sr< so ryc iű-  &£>K&ieÁoyAz6í}él>

Sortoan-
r e l !

U jd O n S c lg !3 2  soros traklorvonia^Uu sorvető éssortrá^yází-gép

Gynrtjaaz Első Magyar Ga^aság^Qépgyáf R t
34 Budapest VI, :-Václ ut 19 — Telefon: L. 909-33; ^ Z,t
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A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(REGÉNY A 6Q-AS ÉVEK WILD WEST-JÉRŐL.) 

Irta: QERSTACKER FRIGYES.

— A lábánál fogják meg! — ne

vetett Róbert.

Bahrens csodálkozva nézett rá, 

mig Harper igen jókedvű lett egy

szerre.

— Nos, Róbert, ezt már magad

nak is el kell ismerni — folytatta 

Bahrens —*- de Betsy, a viz forr, 

csináld, szúrd össze azt az itókát, 

tudod, hogy szeretjük, — már azt 

csakugyan be kell vallanod Ró

bert, hogy vadászatban egyköny- 

nyen túl nem tesz rajtam valaki. 

Ápró vadat már én nem is lövök, 

azokra meg van az én külön mód

szerem.

— Mint nálunk a gyerekek szok

ták — jegyezte meg Harper — 

akik tőrrel fogják a nyulat.

- — Kell is oda tőr — mosolygott 

megvetőleg Bahrens. Jól tette, 

hogy idejött Arkanzaszba valamit 

tanulni. Ha a hóréteg jó vékony, 

akkor kimegyek jó messzire, any- 

nyira, hogy a házamat ne is lás

sam.

— Na, akkor nem kell nagyon 

messzire mennie — vélekedett ne

vetve Curtis.

• — Elég az hozzá, hogy ott cékla

darabokat szórok el, amelyekre 

burnótot hintettem. Reggelre a 

nyulak mind döglötten hevernek 

a közelben.

— Talán csak nem eszik meg a 

tubákot? — szörnyülködött a sza

tócs.

— Hát megenni épen nem eszik, 

de megszagolják és err^ olyan ir

tózatosan kezdenek trüsszögni, 

hogy kitörik a nyakcsigolyájuk.

. —Na, erről eszembejut — szólt 

Hárper — hogy miként jártam a 

napokban egy bagollyal. Ez a cu

dar állat háromszor egymásután 

vitt el minden éjjel egy tyúkomat 

és hiába lestem rá, nem bírtam 

rajtacsipni. Végre negyednapra a 

házam tetejére repült, éppen ami

kor csepergett egy kissé az eső. 

Rögtön észrevettem,vhogy ott van, 

mert a tyúkok ijedten futkosták 

körül az udvart. Azonnal fegyve

rem után nyúltam, kifutottam és 

néhány perc múlva ott találtam 

az én baglyomat egy hickory fa 

sürü lombozata között. Csak a fe

jét láttam és mivel nem akartam 

rögtön elpusztítani, hát körös-kö

rűi jártam a fát, hogy melyik ol

dalról tudnám biztosabban meg

célozni. A lomb azonban minden 

ponton roppant sürü volt. A ba

goly ezalatt folyton rám meresz

tette szemeit, majd egyszerre, mi

dőn már háromszor jártam körül 

a fát, zörgést hallottam a fáról és 

ime, a bagoly élettelenül bukott a 

lábaimhoz. Az én baglyom ugyan

is addig forgatta utánam4 a fejét, 

átokig annak rendje és módja sze

rint kitekerte a nyakát, anélkül, 

hogy észrevette volna.

' — Ez nem nagy vicc, ez még 

semmi, — kiáltott közbe Bahrens, 1
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akinek eszébe sem jutott, hogy az 

öreg Harper szavainak igazságá

ban kételkedjék. — Mikor még én 

fiatal legényke voltam, versenyt 

tudtam futni.a túzokkal, úgyhogy 

el is fogtam őket mindig, hacsak 

véletlenül közben fel nem re

pültek.

— Na, ami a futást illeti, — 

mondotta. Harper — szeretném, ha 

bátyámat látta volna foglyokra va

dászni

— Csak nem azt akarja monda

ni, hogy röptűkben fogta el őket

— kiáltott Bahrens, ijedtében he

lyéről felugorva.

— Azt nem, — válaszolt Hár

per — hanem átkozott legyék, ha 

nem rántott ki belőlük minden 

ugrásnál egy csomó tollat, egy

szer meg egynek az egész farkát 

kirántotta.

— Gentleman, itt jön a jó itóka. 

Az Isten áldjon meg Betsy, ezt 

ugyan finom erősre csináltad megl

— szólt Róbert — köszönöm, ne 

tölts több vizet hozzá, kár volna 

elvenni azt a fűszeres kitűnő, il

latot Igazad volt Bahrens, a 

medvezsir kitünően izük; jobbam 

csúszik tőle ez a tüzes viz!

Egy kissd félbeszakították a be

szélgetést, hogy teljes odaadással 

szörpölhessék kedvenc italukat. 

Végre Cúrtis szakította félbe hu- 

nyorgatva az ünnepélyes' csendet:

— Na, ha látnák mrs. Róbert és 

mr. Rowson, hogy az igen tiszte

letreméltó mr. Róbert hogy szed

te befelé a wiskis-stew-ct, ugyan 

furcsa képet vágnának.

Róbert, aki már a harmadik po

harat kóstolgatta, erre egy pilla

natra abbahagyva az ivást, meg

szólalt:

— Mr. Rowson — egye meg a 

saját gombáját. Annyit mondha

tok, hogy semmi beleszólása sincs 

az én dolgomba. Feleségemmel 

vagy a lányommal tegyenek ők 

úgy, ahogy akarnak, engem hagy

janak békén.

— Már én azt hiszem, hogy ők 

pedig szörnyen úgy akarják, ahogy 

mr. Rowson — vélte Cuftis.

— Az a sima képű, szentbe- 

szédü, kegyes nézésű piapféle, már 

régóta szálká az én szememben, 

mindig csak a katolikusokat ócsá

rolja, pedig százszor különbek 

azok nála.

— Az a Rowson veszettül bele 

bolondult az ön lányába! — ismé

telte Curtis.

— Hát persze — négy hét prulva 

már a békebiróhoz mennek, hogy 

összekeljenek, node nekem mind

egy I
— Hát tudod Róbert, egyszer én 

is fenemód szerelmes voltam — 

tréfálkozott mosolyogva Bahrens

— városbéli leányka, a St. íouis- 

beli leányka volt szerelmem tár

gya. Akkoriban, az ozagokkal ke

reskedtem odafent a Missouri és

a Yellowstone folyó mentén és a 

város nyugati részén tanyáztam. 

Akár hiszitek, akár nem, minden

nap hosszú levélben bizLositott 

róla, hogy milyen nagy szerelem

mel viseltetik irántam. Kár, hogy 

nem tudtam olvasni és bizony 

akikkel együtt v o l t a m a z  indiá

nok — azok se igen tudták meg

különböztetni a levél külsejét a 

belsejétől- Hanem, hogy rettenetes 

tűznek kellett azokban a kis szarka

lábakban lenni, azt onnan is tu

dom biztosan, mert amikor eltá

voztam arról a vidékről és a leve

leket egy bőrzacskóba csomagol

tam, a zacskóban mind összeégett 

Mikor felbontottam, csak egy ma

rék hamut találtam benne.

— Hanem uraim, — szólt ási- 

tozva a szatócs — ideje lenne már 

lefeküdni, holnap korán talpon 

kell lennünk és én nagyon fáradt 

vagyok.

— Igen már tiz óra ehnult leg

alább is •*- felelte Róbert, aki az 

ajtóhoz lépett, hogy megnézze a 

csillagok állását

— Még csak egy percet — ellen- 

veté dadogva Harper — mivel ép

pen szerelemről van szó, el kell 

még mesélnem bátyám egy ilyen 

kalandját; még abból az időből, 

amikor siheder volt, csak lát

tátok volna, micsoda fenegyerek 

volt, tizennyolc éves korában há

rom lánynak igért már házasságot 

Philadelphiában megismerkedett 

egy quákkerrel, aki véletlenül ép

pen bátyja volt az egyik hajadan- 

nak. Ez rögtön megismerte, de az

ért nagy barátságosan ebédre invi

tálta őt, ebéd után azonban állító

lag üzleti ügyben eltávozott, de 

ez csak ürügy volt, mert rendőrt 

hivott, hogy bátyámat hűvösre té

tesse. És ugyan mit gondoltok, 

nüt találtak, amikor visszatértek?

— No, valószínűleg bátyád köz

ben kikereste, hogy merre legrö

videbb az u t

— Igen ám, de nem egyedül, 

mert közben a quákker feleségét 

is magával vitte

— Retteneteseket tud hazudni — 

súgta oda Curtisnak Bahrens.

— No, de ágyba márl Hol al

szunk Bahrens gazda?

— Majd csak elalszunk valahol. 

Minthogy csak három nyoszolyánk 

van és abból kettő a lányoké és a 

feleségemé, a harmadikon pedig 

Harpernek kell kipihennie a bor

zalmas mesék fáradalmait, igy a 

másik három gentlemannek csu

pán a bőrök jutnak fekvőhelyül. 

Úgy, úgy Betsykém, kislányom, 

vesd meg az ágyakat, holnap pity- 

malatkor úgyis fel kéU már kel

nünk.

Aszovaum, aki bár egész este 

egy hangot sem szólt, de a két 

férfi mondásain jókat mulatott és 

meglehetősen összebarátkozott a 

wyskivel is, most szintén elővette 

takaróját és lepihenni készült, 

azonban a kandalló sarkánál va- 

laittitoe megbotlott és kis híja volt, 

hogy el nem esett

— Hé, indiánus komáml — szólt 

rá nevetve Harper — tán bizony; 

fejedbe szállt a wyski, biztosan1 
sokat ittál.

— Nem jó, megátt a sok, mon

dotta a j> szárnyas nyil« kinyujtóz- 

kodva, azután egy tuskót a feje 

alá hengeritve, pár pillanat múlva 

már aludt is.

Nemsokára azután az éj csend

jében - már csak az alvók szabá

lyos lélegzése volt hallható. Az éj 

nyugodtan telt el, csupán Curtfs 

ugrott fel egyszer vad káromko

dással, hogy kikergesse a kutyákat, 

amelyek hozzájuk lopózkodtak be 

a fekvőhelyekre.

vm~ fe/etfeí.

Kuíaíds á vémyömoU aídtL, 
A őolítest

A blockházat környező, dús lom

bozata barackfákon a kakasok 

nagy kukorékolva hirdették a kö

zelgő hajnalt, az erdőből a fajđ- 

kakasok felelgettek nekik, míg ke

leten a csillagok már halványodni 

kezdtek. Ezalatt mrs. Bahrens és 

leányai csendesen felöltözködtek, 

még mielőtt rájuk virradna és a 

férfiak felkelnének. Nagy vigyázat

tal mentek el a kandalló körűi 

táborozó férfiák között, hogy fel

élesszék a már félig-meddig el

hamvadt tüzet

Nemsokára sustorgó fenyőhasá

bok által táplált hatalmas tűz Ián*- 

golt a kandallóban, melegítve at 

bádogedényben feltett kávét és 

már pirulni kezdett a hirtelenében 

dagasztott kenyértészta a tűzre 

fektetett vaslemezeken.

— Százszor mondtam már apár 

toknak, hogy hozzon már Little- 

Rockból kávédarálót — duzzogott 

az asszony, egy fomahawk fokával 

törögetve a pörkölt kávészemeket

— de nem, Isten ments, dehogy is 

hozna! Vadásszerszámaira persze 

van gondja, de ha nekem kell va- 

lami, akkor hiába beszélek ne&i, 

ennyit se törődik vele. Pedig teg

nap megint odaát volt, a wyskis 

korsót világért sem felejtette volna 

el, de a kávédarálót...

— Ne zugólódjál anyjuk! — ki

áltott rá az ágyból Bahrens — ne 

prézsmitálj annyit! Nyúlj csak oda 

a nafgy sótartó meílé, oszt most be

szélj, mi van ott?

— Nini, kész kávédara, de hát 

mért nem szóltál róla?

— Ha alszom, hát honnan tud

jam, hogy mit keresel.

— Róbert — szólt Harper fel

ülve a széles ágyon, amelyen Ró- 

berttel együtt aludtak — veled sem- 

aludnék többet egy ágyon, mindéit 

emberi jog ellen van, ahogyan le 

kiszorítanád az embert a jogos fél 

helyéről.

— Hé fiuk, keljetek fel, — kiál

tott közbe Bahrens, magasra fel»T 

emelve a wyskis palackot — kelje

lek már fel, itt van egy kis gyo- 

jraorerősitő!

\ (Jövő héten folytatjuk.)



Apróságok híres emberek 
életéből

Miltontól azt kérdezték egyszer, 
hogy az angol trónörökös miért 
léphet trónra már 15 éves korában 
s nem házasodhatik meg 18 éves 
kora előtt.

A költő ezt felelte:
— Mert sokkal könnyebb kor

mányozni egy országot, mint egy 
nőt

~ Dumas Sándornak valaki sze
mére lobbantotta, hogy ereiben 
fekete vér folyik.

— Az igaz — mondta — az apám 
mulatt volt, nagyapám néger s ős
apám majom. Az én családom ott 
kezdődik, ahol az öné végződik.

Viktor Hugónak egy alkalommal 
levelet kézbesített a pósta, amelyen 
csak ez a címzés volt: »Francia- 
ország legnagyobb költőjének.«

A költő nem nyitotta ki a leve
let, hanem elküldte Lamartinenek, 
aki viszont visszaküldte neki. So
káig folytatták ezt az udvariassági 
játékot, mig végre valamelyikük 
kinyitotta. Hogy melyikük, arról 
nem tesz említést a tapintatos iro
dalomtörténet.

Rotschild Jakab jóbarátja volt 
Balzacnak. Egy alkalommal, mi
előtt a regényíró Bécsbe utazott 
volna, nem volt pénze és felkereste 
Rotschildot Rotschild háromezer 
frankot adott neki és egy ajánló
levelet az unokaöccséhez, a bécsi 
bankjához.

Balzac útközben kinyitotta a 
lepecsételt levelet, elolvasta, de mi
vel kissé hidegnek találta, nem 
adta á t Miután visszatért Párizs
ba, Rotschild Jakab báró megkér
dezte tőle, hogy átadta-e a levelet.

— Nem — válaszolt gőgösen — 
még mindig itt van a zsebemben.

— Sajnálom — szólt mosolyogva 
Rotschild. — Látja az aláírásom 
alatt ezt a kis kacskaringót? Ez 
itt a mi titkos jelünk. Erre önnek 
a bécsi banknál szó nélkül kifi
zettek volna 25.000 frankot

Humboldt Sándor Párizsban volt 
s Blanchenak, a nagy francia el
meorvosnak azt az óhaját fejezte 
ki, hogy szeretne egy őrülttel egy 
asztalnál ebédelni.

— Misem könnyebb — válaszolt 
az elmegyógyász. — Holnap legyen 
szerencsém nálam ebédre.

Másnap a német tudós megjelent 
Blanchenál. Az asztalnál kivülök 
még két vendég ült. Az egyik egy 
kopasz, fehér nyakkendős ur, aki 
jól evett s ivott és egész ebéd alatt 
egy szót se szólt A másiknak vi
szont kócos volt a haja, ruhája 
rendetlen, habzsolva evett, folyton 
beszélt, badarabbnál badarabb tör
téneteket mondott eL

A csemegénél Humboldt a házi
gazdájához fordult s ezt súgta fü
lébe:

— Mulatságos emer az ön ő- 
rültje'

— Tessék? — kérdezte az orvos.
— Hiszen/az őrült nem ez, hanem 
az a másik.

— De hát akkor kicsoda ez?
— Ez? Ez Honoré Balzac, a hí

res regényíró.

— A vénkisasszony megkérdi a 

villamosnál álldogáló ellenőrtől:

— Kérem, ellenőr ur, megüt az 

'áram, ha a sínre állok?

— így nem, kisasszony, csak ha 

a másik lábával a felső .vezetéket 

'érinti.

Anglia megszüntette Burmában a rab
szolgaságot és az emberáldozatokat

ö tm illió  rabszo lgát szabad íto tt fe l a  szigorú rendelet 
ChristiaDsen m isszionárius borzalm as esete

Burma 1885 óta van angol ura

lom alatt. Ekkor határozta el Ang

lia, hogy az eddig független or

szágot meghódítja és kelet felé ki

terjeszti indiai birtokait. A beavat

kozásra főleg az adott okot, hogy 

az ország.uralkodója, Theebaw ki

rály példátlanul véres zsarnoksága 

alatt naponta halomszámra ölték 

az alattvalókat, hogy az országot 

benépesítő szellemeknek kedvez

zenek. A folyton ismétlődő vér

áldozatokat Anglia végül megso* 

kalta és miután nem használt a 

figyelmeztetés, bevonult csapatai

val az országba és a véres zsarno

kot ártalmatlanná tette. Azóta an

gol kormányzat székel az ország

ban, illetve annak fővárosába^: 

Mandalayban, amelyet most már 

vasút köt össze a tengerparttal. 

Az angolok pacifikáló törekvései 

azonban a ma is még nagyrészben 

ismeretlen országban hajótörést 

szenvedtek az ott élő törzsek pél

dátlan konokságán, zárkózottságán 

és harciasságán. így Angliának 

tűrnie kellett, hogy a XX-ik század 

csúfjára az angol fennhatóság alatt 

álló területen még mindig virágoz

zék a rabszolgaság, az emberáldo

zat és az élve eltemettetés szo

kása.

Már a világháború előtt, ami

kor a Mandalayba, az ország belső 

részeibe építendő vasút terveit 

dolgozták ki, gátat akartak vetni a 

hatóságok a barbár szokásoknak. 

Azonban a kitörő világháború 

minden katonaságot Európába 

vont el és igy az ország tulajdon- 

képeni meghódítása a háború utáni 

évekre maradt Ez lassan haladt 

előre. Politikai okokból Anglia óva

kodott attól, hogy tulerélyesen 

lépjen közbe, mert a túlzottan eré

lyes rendszabályok az ellenségesen 

viselkedő törzsek magatartását még 

jobban elmérgesitették volna és 

azok leigázása tetemes katonai 

erőt. igényelt volna.

A Chrisliansen-tragédia.

Két esztendővel ezelőtt azonban 

borzalmas eset történt. Christian- 

sen svéd protestáns hittérítő az 

angol hatós'ágok figyelmeztetése 

ellenére csak nekivágott a dzsun- 

gelnek, hogy megtérítse a vad naga 

törzs embereit Útjára magával vit

te feleségét is. Egy ideig több

kevesebb sikerrel működött a hit

térítő.
Egyszer azonban minden különö

sebb ok nélkül a nagák — való

színűleg a varázslók ösztönzésére

— a hittérítő párt elfogták és fog

ságra vetették. Mivel a legköze

lebbi angol erőd 300 km.-re volt, 

a szerencsétlen európaiak sorsuk 

változásáért semmit sem tehettek. 

A férfit rövid idő múlva a borzal

mas gyantabányákba küldték dol

gozni Nedves, szűk, husz-harminc 

méter mély üregek ezek, ahol egy.

fosszilis gyantafélét, a borostyán

kőhöz hasonlót bányásznak a ben- 

szülöttek. Itt naponta 15 órát dol

goznak a rabszolgák. Reggel be

eresztik őket a fullasztóan forró 

lyukakba és csak este húzzák ki 

kötélen. Ha nem találtak megfelelő 

mennyiségű gyantát, súlyosan meg

verik a szerencsétleneket Ide ke

rült Christiansen is, de a munkát 

csak néhány hétig bírta. Mikor a 

nagák látták, hogy nem tud eléggé 

dolgozni, büntetésül elhatározták, 

hogy feleségét feláldozzák a rossz 

szellemek kiengesztelésére. Bünte

tésből a misszionárius kénytelen 

volt végignézni feleségének mártír

halálát

A szerencsétlen asszonyt a falu 

közepén felállított cölöphöz kötöt

ték. A fő varázsló szive fölött mell

kasába szúrt és a még dobogó szi

vet kitépte. így kívánjak a naga 

szellemek és ebben a kegyetlen 

módszerben a bennszülöttek nagy 

ügyességet árulnak el. A misszio

náriusnak végre mégis csak sike

rült elszöknie fegy általa megtérí

tett rabszolga segítségével, akivel 

együtt nagy nélkülözések között 

elérte a szomszédos tö^zs székhe

lyét, akik azután az angolokat ér

tesítették a szörnyű tragédiáról. A 

kormányzó, Sir Harcourt Buttler 

a fehér embereken elkövetett vad

állati gyilkosság megtorlására a 

naga törzs ellen azonnal büntető 

expedíciót küldött ki, hogy a go

nosztettet megtorolják és ezzel az 

angol uralom presztízsét újból 

helyreállítsák. A büntető expedíció 

bár sikerrel járt, mégis West ka

pitány és két angol katona életébe 

került, ami természetesen ujabb 

represszáliákat eredményezett

Ezek az események végleg meg

szüntették az angolok türelmét. A 

kormányzó elhatározta, hogy az 

angol birodalom szégyenfoltját, a 

burmai emberáldozatokat gyökere

sen kiirtja és az ellenszegülőket 

erőszakkal fogja kényszeríteni az 

angol rendeletek megtartására.

Elsősorban elrendelte, hogy a 

törzsfőnökök szigorú büntetés ter

he alatt jelenjenek meg az ország 

fővárosában tartandó gyűlésen. Mi

után összegyülekeztek, kifejtette 

előttük, hogy a jövőben minden

nemű embcráldozatot meg fog to

rolni és hogy szavainak nagyobb 

nyomatékot szerezzen, egy ügye

sen rendezett katonai gyakorlatban 

mutatta be az európai fegyverek, 

repülőgépek, tankok és ágyuk ha

tását A törzsfőnökök mindent 

megígértek, bár sokan közülük na

gyon kérték a kormányzót, hogy 

védje meg őket katonáival a go

nosz szellemek bosszúja ellen, kik 

az elmaradó véráldozatok miatt 

rettenetes haragra fognak gyűlni.

A gyűlésnek csak részben volt 

eredménye. A naga és a káchin

törzs vigan folytatta tovább az 

emberáldozatokat, mihelyt az an

gol fegyverek hatásán kivül érez

ték magukat. Ez természetesen uj 

büntető hadjáratokra vezetett, ami 

az angoloknak sok pénzébe került* 

de mégis elérték azt, hogy 1926 

őszén az országban a rendeletnek; 

érvényt szereztek.

(Jövő héten folytatjuk.) . .

József főherceg, 
mint rabszolgaszabaditfr

A születési kiváltság a magyar 
bakák legendás hírű atyját és ba
rátját, József főherceget magasra 
emelte, de ami őt fényes rangjá
nál is nagyobb magasságba, mil
liók fölé emeli, az az ő páratlanul 
nemes, jó szive, megértő, lelke,, 
mely békében és háborúban egy
aránt őszintén tudott együtt örülni, 
az örvendezőkkel és együtt szen
vedni a, szenvedőkkel. /

A legbecsesebb irodalmi kincs
esé vált Naplója legmegkapóbbr 
legtanulságosabb részeit ország
szerte olvassa a tankönyvekben a 
diáksereg. Valósággal gyögysorok 
azok, nagyszerű eszközei a haza
fias és valláserkölcsi nevelésnek*

József főherceg, mint világlátott 
ember, külföldi utazása alkalmá
val megfordult Marokkóban is. 
Egy előkelő arab férfiúnak, Sir 
Brahim marabunak volt a ven
dége. A nagy ur körül a vendég
látó lakoma alkalmával egy rend
kívül rokonszenves rabszolgafiu 
teljesített szolgálatot. A főherceg: 
emberies, jó szive megszánta a fi
út s elhatározta, hogy magával vir 
szí és szabad emberré teszi. Ezt 
az óhaját elő is adta a nemes arab 
férfiúnak. Mennyire meg volt azon
ban lepetve, mikor a marabu jó- 
akaratulag arra figyelmeztette, 
hogy ő ugyan készséggel átengedi 
a fiút, de szerencsétlenné teszi őt, 
ha felszabadítva, a kulturált életbe 
vezeti be. A fiú ugyanis'a civilizá
ció rossz oldalait sajátítja el, elége
detlen, könnyelmű ípsz és elzülUlc; 
Ellenben nála nyugodt és gondta
lan élete van. És az ember és vi
lágismerő főherceg igazat adott az. 
éleslátásu, bölcs Sir Brahimnak.

K IS  T R É F Á K
A költő: Az én müveimet, nagy

ságos asszonyom, még olvasni fog
ják, amikor Goethét és Petőfit már 
elfelejtették.

— De előbb nem!

Kohn felpaprikázva ront be a 
házasságközvetitőhöz:

— Maga gazember, maga szélhá
mos, ajánlott nekem egy leányt, 
akiről azt állította, hogy valósá
gos földi angyal és a házasságkö
tés után kiderül, hogy veszekedős* 
házsártos teremtés, megáldva a 
leggönyörübb jassz tulajdonsá
gokkal.

— Bevallom, Kohn ur, — restel
kedik a liázasságközvetitő — ez a 
nagy meleg elvette a józan esze
met. Nem földi angyalt, hanem an
gyalföldit akartam tulajdonképen 
mondani.

-v.— Nézze, István gazda, nem szép 

‘ kendtől, hogy úgy leissza magát 

Hiszen még az ökör is tudja, hogy* 

mikor elég neki.

— Az nem kunct Ha vizet üszők, 

akkor én is tudom, hogy, mikor 

ölég.



H a
bármit venni, vagy eladni akar, 
- biztos sikerrel hirdethet a 

%

SZARVASI KÖZLÖNY-ben,

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

lapja.

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

Fotó-fényké

pészeti cikkek 

legolcsóbb 

beszerzési 
forrása. 

Makó 

G y u l a

fegyver
é i lőszerkeres- 

kedönél.

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

Is za p o tt „ K r é t a p o r "  bősé* 
geaen tartalmazza azon ásványi ía- 
karmányp'ótló sótápot melyre a 
fejlődő sertésnek, hízónak szük
sége van.

Kapható minden füszertercs- 
ktdőnél,

Bcrte«elcnek‘i
«s

Baromfi akuair;

...\■ ■. i.-—

v-yi

n>;

Vásárlásnál ilyen dobozt kői;; n ! 

Kapható és megrendelhető: S £« ií£«áE iE  

kereskedőnél Szaiví.son.

„ K e r é k p á r o k . "
Férfi- női és gyerm ek kerékpárok,
a legszebb és a legmodernebb kivitelben, úgyszintén azok 
alkatrészei és gumik minden méretben és minőségben besze

rezhetők Gritzner varrógépek állandó leg

olcsóbb beszerzési forrása.

Kedvezményes részletfizetés.

Makó Gyula
fegyver- lőszer, rádiókereskedő és 

villamossági vállalata. Szarvas'

Mindenféle zsákot, vlz-- 
meníes ponyvát, 

vászon*' zsinegárut
legolcsóbb gy á riá ro n

BUNZL IZIDOR
■zsák és ponyvaüzletében (Berkovitsházban)

37 saérezheü be.

Már most kell gondoskodni

‘ Tiszíck‘U.,-1 LrteLllLin / az úri- liMLy ! ‘ 'VÖm:qvc
í

hogy a; uri és .női száboságomat

Klein Mór házába helyeztem át,
i. .. .

ahol a bi'olcs'i'bb m p i áro t késv.iUjic fć1 íi 'és iii'i ív-tíl 

. Minta kq'ekcjjíin Q s s s i . é s  á é í i  a Icí-o! *

esőbb aapi áron vannak Itai!;u'ál ,::;i ćs Jvózott .' ny. í-bói 24 órán 

belli! elkészülni, vöstl<iil: é i a laürU i a m. i tiiv u szerint is 

elkésiilüiií, kérem a iiáj»y4rű.'?jjü. Jf^zöiuég síívcs p.uíf.-^.'.sü

éí!

szükségleteinek beszerzéséről.

Olcsó árak. 
Kedvező fizetési feltételek.

w i;í í'ditésclekben telepemen kinnirlcgeive, vagy hájhoz 

;-'-;MÍíva. Fűiészeive vagy fslapiitva,

l ü s íá c p s Ö id  £ s ü y ő 2n^M ei<r!<éI-£.

Elsőrendű porosz kőszén 
és koksz,

mint a Salgótarjáni .K:>S2énbáiiya Résrvónyíársúlat helyi, 

képviselője fc 111 ivóin nb. figyelmét a há'yhafülts céljaira 

olyan jól bevált:

Ib e L ^ ls- ^É ^a jíS iS u , c t- o ro r já j, 

ia ir fá fc s s i <és iscs iissea ’f  s í t  c lc * i '£ i l»€ > s  

s s e s ^ e l- o r e .

Kérem nb. megrendeléseivel meg
tisztelni és vagyok a legpontosabb 
és ! egei őzé ke ny eb b kiszolgálásom
ról biztosítva Telefonszáíii: 26.

É>=rjfc F

m  . -

II 
m

m

íiórváíh János
. * Angol '»rí és női szabó.



Sarokbáz forgalmas helyen Üz
let, korcsma és dohányáruda 
jogfolytonossággal eladó. 34

Csabacsüdön (Nagyréten) 20 
hold kiváló minőségű szántóföld 
felszerelt tanya épülettel 6zabad 
kézből eladó. A vételár búzában 
vagy pénzben előnyös feltételek 
mellett fizethető és az ingatlanra 
bekebelezett olcsó évjáradékos 
kölosön átvállalható. Felvilágosí
tást ad dr. Salacz Aladár szarvasi 
ügyvéd. 33

?

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

Értesítés.
Alulírottak a nagyközön

ség szives tudomására hoz
zuk, hogy az uj 1928 évi 
tipusu csukott 5 személyes 
Buick gyártmányú bérau
tónkkal a fuvarozást megkez
dettük. Amidőn a nagykö
zönség szives pártfogását 
tisztelettel kérjük, egyben 
közöljük, hogy az autónkban 
utazó közönség úgy egyen
ként, mint több személyen
ként baleset ellen biztosítva 
van. ez a biztosítási öszseg 
a viteldijban már benne fog
laltatik. Érdeklődőknek a 
biztosítás felől a vezető 
soffőr nyújt felvilágosítást 
tisztelettel Krixsán Mihály 
és társa Petri Zoltán gyógy
szerész. Telefon 64

Női, férfi és gyermek

c!p olt
melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos á r b a n
a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat c sak

Szűcsnél
szerezze be.

ESSEX
Super Six Sedan
lég modernebb 

6 hengeres 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjá’ás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

Décsilaposban 10 hold szántó
föld eladó, és Papdüllőben 75 
hold szántóföld eladó. Érdeklőd
ni lehet Podani Györgyné IV. 
kér. 408. 34

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

III 27  ̂ szám alatti ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott özv. 
Fecske Mihálynénál. 32

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

Polgárista tanulólányokat tel
jes ellátással felvesz özv. Holmik 
Jánosné II. kér. 300 szám. Útbai
gazítást ad a kiadóhivatal. 33

Hegedűs vendéglővel szemben 
lévő jó ‘forgalmú kovácsmühely 
III. kül. kér, Ezüstszőllő 527 sz. 
házzal együtt eladó 32

Kiadó egy bútorozott szoba 
zongora használattal 111. kerület 
249, szám. 11 34

Tanuló felvétetik ellátással 
Rcich Jenő vaskereskedőnél. 34

November elsejére 2 szoba és 
kamra kiadó II. kér 77. Érdek
lődni lehet ugyanott. 1—?

Szeder László III. kér. 268. »z, 
alatti lakos 150 fi-öl utcai fron
ton levő portája mely épitkeiésre 
is alkalmas eladó. ‘ 34-

I. kcr. 281 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott. 37

I kér. 209 sa, üres telek el
adó házteleknek. 34

özv. Hrivár Andrásné örököse
inek 600 |-öl föld érparti szó
lökben eladó. Érdeklődni lehet 
IV. kül. kér. 277. 34

Él Adó egy komf lett, alig 
használt háló-szoba berendezés,. 
II. k. 372. Érdeklődni lehet a 
kiadóban.

50 hold föld-llOOB-es bérbe 
vagy feliből kiadó. Kiss Mihály 
IV. kér. Jókai Mór-utca 10. - 33

111. kér. 73 számú Petyovan-fé- 
le sarok ház eladó. Értekezni le
het áttelenben Cséke Gyula tulaj
donosnál. 37

Egy ügyes fiút tanulónak fel- 
vesz Jeszenszki János kovács 
mester. Jelentkezni 111, kül. kér. 
294. 34

Ház eladó kisportával vak ut
cára. Értekezni lehet Bcliczei-ut 
187 sz ugyanott egy magtár kia
dó. 34

Jó házból való ügyes fiút tanu- 
lóuak felvezeks. Medvegy Béla 
fűszer, festék és vegyes kereske
dő Luther-Arvfeház épület.

Vll kér. 101 szám alatt külön 
álló lakás kiadó. Jelenlkezni lehet 
kondorosi holdakon Ki9szénási 
állomás mellet Vili, kül,kér 76- 
szám alat. 32

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

32

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

ESSEX
SUPER
SIX

túra autó
e l a d ó .  Érdeklődni lehet 

. Bárány Bélánál.

I E R C O  |

ön e le g án san  ö l t ö z k öd l  K„

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen a védjegyre !

2£/
Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható*

p 'W -^ic ít'PC  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
1-<1 IC O l lC o *  közönséget hogy t a v a s z i  n y á r i
s z ö v e t r a k t á r a m  megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

zMiön hőg? 4  havi részlet-arról

re olcsó árban£
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- ^21  p e n g ő t ő l  följebb ké-
zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű
közönség szives pártfogását. Tiszteletlel

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

22
Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben

Nagy Sándor ktayvfaeswkedéséboa legolcsóbb napi áraa kaphatók.,



Soproni

Szőnyeg 

és Tex£ü~ 

müvek r. i.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min
den nagyságban, összekötő, 
falvédő, ágyeld és futósző
nyegek, takarók, paplanok, *«y- és asztaUeritők, bú
torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
29

— H á z  e l a d ó  II.
kcr. 162. 0. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Elsőrendű gyártmányú gazdasági gépek, kerék
párok, varrógépek, különféle traktorok, cséplőgépek, 
vetígépek. rosták és niindenfćie

gazdaság! eszközök

nagy választékban vannak raktáromon Russia ZOV. 
kerékpárálkatrészek elsőrendű kivitelben. Ugyancsak 
kapható nálam a legjobb minőségű traktor, henger- 
gépolaj és gépzsir. Aki varrógépet akar venni, az győ
ződjön meg előbb áraim olcsóságáról.

Kedvező fizetési feltételek.

Balázs gépkereskedő. SzövS ei„b0"“

A tisztelt cséplőgép tulajdonosok
figyelmét felhívjuk, hogy a l e g f ő b b

g épszijakat
'vízmentes ponyvákat

valamint gabonás zsákokat
minden méretben a

legolcsóbb gyári áron

kaphatja Szarvason 
35

Slmktí Gyula
bőrkereskedésében.

Fűszer-
üzlet más 

vállalkozás 
miatt eladó. 

Cím a kiadóba

37

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat
szép pénzt kereshet 

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

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

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

Autó és Traktor 
_____ javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
gépjavítás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek Szakszerű javítása. ' Vető- 
g£p csere. Saját szisztémájú bevált kuko« 

rlca szórók bármely ekére szerelhető !

U fd o n s A g  I 26 R a k t á r o n

Autogén 
I\eggesztés I

Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg* 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a .SÍRIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Ffltő és 
Anódaccumulátor telepeket, Minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-Oainditó és világító accumu- 
látorokat és azok össces alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorak eredeti gyári árban bcsserezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen jtvitását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggysrsabban elvállalom.

Makó Gyula
r&dló kereskedő. Szarvas.

ttÉttÉÉtMMÉÉMMMlÉÉMeÉlMtiÉMttÉtMÉtÉMUHUÉMHÉMtMÉMUÉÉÉÉÉÉUÉIIIHilÉÉÉÉtlÉU

H l p c A t i  jól és divatosat csak a „Gombára« 
vitÖUll, házban” vásárolhat.

(Szarvas, II. kér. Kossuth Lajos-utca 42. Piactér, Hajas-hás.

Nagy választék úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők 
legújabb divatszinekben. Divatos fazonú gallérok, női, férfi 
és gyermek harisnyák, színes selyem és cérna csipkék. Mini- 
denféle szalag és ruhadiszek. GyOngyOk és flitterek dús vá
lasztékban, divat ruhacsattok, gombok, cérnák, pamut-fonalak 

és az összes rövidáru és szabókellékek, 
f l j .  budapesti gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- 

sabban és legszebben mos, tisztit és vasal. 
Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. 55

„CSELIK” cipőt viseljen
MaérsAdil kéatamwJcAl ElagéiwI Tartós! Öleséi
T apiiiÉó kte4rlag Dentoohi Ármim dlvatámlaáűiábaii
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Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

K X E 1 N
*

szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt és> selymet, vásznat, kanavászt és ílancllt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. A z  a ts S a k o r i .  d o b á l j a  k i  p é n z é i ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor KJUBTO) 
M Ó R  d i v a í á r u h á z á b a n  Beiiczey-ui 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosadban beszerezhet.

a lelkiismeretién utasoktól, akik

s t beio&uíaíQít mlntákisák meg áein felelő silány 

árut sa l̂lilaiaak.

m mm i BÍÜ!)

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget, hogy 
Tatáram ban ismét kapható, bármely- rterí.tvyisfgq építő
anyagok, asztalos áiu, stb. Listafák készítését a legrövidebb időn 
belül vállalom: Mindenfajta fák, úgymint akác* kőris,Vdtó, šlb;

bevágását a legjutányosabban vállalom.
I Használt épitő anyagokat kisebb rnérctfekre olcsón átvágok.

S z i v e s  p á r tfo g á s t k é r v e , P ^ H a c  R c I o i  fa k e re s k é c  
í te lje s . H e z te le tte j. . .  p l C l O S  , ^ S z a r v a s

Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

V l l l a n y s x e r e l é s  c s  é  n g  ő  b e r e n d e z é s .

r̂ dií*)

4) 
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^  Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádiA szerelesi nnya- 
. gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár ćs> varrósíp ja- 

A  vitás- Rádió kezelést vállaljuk, * töltő .accuimi'áror nhomás. 
Ö Mindenféle rádiólc, kristályos, l'impis készíüékik fíMsze- 
,3 relését eszközöljük — Tényén próba rendelést és rzerelést.

& * . Tisztelettel
A
U
U
g

Szirehoyszky Máriosa. és Társa
keresk. inin. által, eng ráciiiSárttsiíó. villamszerelő 

és műszerészek, és szerelő ti^eni.

Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Átköltöztem
órás és ékszerész

üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

régi Fischbein-féle
üzletbe. Továbbra is kéri a nagyérdemű közönség szive3 pártfogását, 

(azelőtt Galambos-üzlei)

35 Halászné Sz. Szerén.
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' LUXUS ^BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

B e l o p o t b c z k y  J á n o ^  ftiszerflzlctébeo éá 
G y x ilá Jttó .1  Telefon 75. T. i nagyérdemű közönség szives 
párlíogását kér^ msrádtanV ;:;;! j !

33 sz.

I 1 Tisztelettel

Belopoíocky Mihály
’.A

agp.
\.

flóbí'Vt- liíoWniiifí, revolverek̂  besz$rczhe.tíjk és jazokffczak-y 
szerű jiivitf*sát wválíalom, úgyszintén tozsdás .fegyverek 

• mei-iijilftát ćs mindenfélc-lötegyvcrek oxiÖálá&SlK '"illetve

fegyver és iuszerkereskedő II’ keríijet-104. szám. 52

agJPJIIBKM
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náí Arpád-bazár 1. szám. A legjobb, leg
olcsóbb kerékpárok, ógépek és al
katrészek felelősség mellett kaphatók és 

javíttathatok.

Nyomtat! örv. C nm tnm  Gytegyaé köayvByaafetójálían Swkvasqo.


