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Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési árrk. 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Peogó- 
félévre 4 Pengő. Vidtkre postán küldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő,

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznovszky Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Az újságíró sorsa.
Éles csattanással szólott 

bele két világnézet harcába, 
kétféle erkülcs küzdőimébe 
végső argumentumképen egy 
browning dörrenése.

lusliciának, az igazság is
tenasszonyának templomá
ban, a bicsi tárgyalóterem
ben 6zemben állott egymás
sal az igazság mocsoktalan, 
bátor, puritán jellemű, meg
alkuvást nem ismerő har
cosa az él ósdi, pénzért író 
és elhallgató sajtó képvise
lőjével és ennek a sajtónak 
^néltó képviselője most már 
lemcsak szimbólumképen, 
fanem a valóságban is hasz- 
lálta az ilyesféle szurnalisx- 

i ák közismert eszközét: a 
: evolvert. Ellenfele a közér
tekért harcolt, a köznek ma
kulátlan tisztaságáért, a he
vületért, amelyet mindenki 

j centnek és sérthetetlennek 
tart, amelynek feltétlen tisz
teletét az utolsó falusi bak- 
ter is elvárja, sőt megköve
teli az újságírótól, de csak 
addig, amíg a közérdek ön
zetlen szolgálata a kis epi- 
gonok, vagy a lármái; felfelé 
törtetők kicsinye*, privát ér
dekeit nem sérti.

Az ujságiró a társadalom 
rabszolgája. Mindenki akar 
tőle valamit. A szinész szép 
kritikát, a köz embere elis
merést, az elnyomottak, a 
gyengék, a tehetetlenek és 
öregek védelmet, a megbán
tott bosszút. Mindenki a 
maga kis, egyéni érdekeinek 
védelmét, hiúságainak le- 
gyezgetését kéri, nem, köve
teli az újságírótól, akinek 
ebben a Bábelben,.az érzé
keny, az elfogult, gyűlölettől 
elvakult, a legkülönfélébb 
világnézeti felfogásoktól, po
litikai véleményektől áthatott 
emberek tömegében szilárdan 
kell állnia, tollával mutatva 
a helyes utat. Csoda-e, ha 
az ujságiró működésének 
minden percében összeütkö
zésbe kerül érdekekkel, em
berekkel, felfogásokkal. Nem 
tud dicsérni valakit, hogy

néhányan az irigységtől fel 
ne szisszenjenek, nem tud 
lesújtani ; valakire, hogy a 
bűnössel érdekközösségben 
állók bosszúra ne gondolja
lak, nem tud feddeni valakit 
anélkül, hogy ezt a feddést 
mások magukra ne vonat
koztassák. Igazságot gyako
rol, ellenségei akadnak, jót 
tesz, méltányosnak .mutatko
zik a gyengékkel, elnézőnek 
az ártatlanul elbukottakkal 
szemben, csak ellenséget 
szerez magának. Az újság
írónak igazi barátja nincs is, 
ellenben igazi ellensége an
nál több
Wolff Brúnónak, az agyon

lőtt bécsi szerkesztőnek holt
testénél — akinek életét kü
lön ujságiró-tragikumként egy 
másik szerkesztő oltotta ki
— nekünk, vidéki újságírók
nak különösen meg kell i l 
lanunk egy szóra. A vidéki 
újságírás egyáltalában nem 
jelent sem anyagi, sem er-. 
kölcsi előnyöket. A vidéki 
emberek rendszerint kicsi
nyesebbek, mint a nagyobb 
kulturgócok közönsége. In
nen van az, hogy egy vidéki 
lapszerkesztőnek valósággal 
martyr-sorsa van, ha hivatá
sát tiszta tollal és nem üz- 
letszerüleg gyakorolja. A pu
ritán jellemű vidéki ujságiró 
felett állandóan ott villog
tatja a kiceinyeskedés Da
lnokié* kardját, a karrier 
összezuzásának veszedelmét. 
És mégis vannak emberek, 
vannak vidéki újságírók — 
és reméljük, hogy lesznek 
is, — akik terrorizmustól és 
revolvertől nem ijednek meg, 
emelt fővel mennek tovább 
a rögös, de egyenes utón, 
az igazság és a közérdek 
szolgálatának végtelen tövi
ses ösvényén, mely a leg
szentebb esaményhez, a ma
kulátlan újságírói becsület
hez vezet!

Hogyan lehet az öregektől 
megszabadulni ?

A községi „ápolda« u. n. ápoltjai.

(A Közlöny eredeti tudósítása).
A szigorú, keményvápásu spár

taiak, ha a megszületett gyermek 
9atnya, csenevész volt, Taygetos 

hegyére tették ki, hogy ott pusz
tuljon. Az Öregeket azoban nem 
bántották, sőt tisztelet, szeretet és 
gyöngéd gondoskodás k i s é r t e 
őket életük utolsó percéig, Szarva
son a Taygetos hegy megfordított- 
ja van. Illetve a spártai szokást 
egy kicsit módosították. Hegy 
hiányában megfelelőnek találták a 
községi „ápoldát", (már a neve is 
zsörnyü ugy-e?) ott, len a faluvé. 
gén a békástó sé temető közelében- 
A tehetetlen, elaggott embereket ide 
teszik nem ki, de be, hogy lassú 
éhhalAllal vitorlázzanak át a túl
világra az Urnák 1928-ik évében, 
az öregség esetére szóló én rok- 
kanisigi törvény életbelépésének 
korszakában.

Nevezik szegényháznak is. A 
név nem elég találó, mert a liáx 
maga nem szegény, sőt boldogan 
hallgatjuk 8 liizó röfögését, csupán 
az elaggott lakók mondhatók 
olyan szegényeknek, ltogy bete
vő falatjuk is alig van. Az éhség
től üldöztclve, városszerte koldul
nak egy kis alamizsnáért.

Szégyenteljes dolog, hogy egy

ilyen jómódú község ,  mint 
Szarvas, nem képes néhány sze
génynek sem adni meg az embe
rileg szükséges mindennapi ételt. 
A hihetetlenül silány koszt egyen* 
lő a lassú éhhalállal. A szarvasi 
szegényházi ápoltak (az ellensé
günknek legyen mondva az ilyen 
ápol is) világ csúfjára, házról-ház- 
ra koldulni járnak, hogy éhen ne 
haljanak. Biró Lajos hazánkfia 
elragadtatással nyilatkozott a z 
emberevő, ujguineai pápuákról, 
akik az elaggottakat közösen tart
ják el, az egész falu szeretettel 
gondoskodik róluk. Szomorú do
log, hogy a mi községünk, a 
müveit Európa közepén, C6upa fe
hér bőrű lakosságával és illetékes 
köreivel nem képes erre a szoci 
ális magaslatra helyezkedni.

Ne méltoztassanak bennünket 
féreéiteni, mi nem kutatunk pana- 
misták után, nem célozgatunk bűn
bakokra, magára erre a lohetetlen 
rendszerre akartunk rámutatni, 
amely olyanhihetetlenül keveset 
juttat erre az igazán szociális és 
embcrbaráli célra, hogy abból nem 
ilyen szép számú, gyenge, öreg 
és beteges férfit és asszonyt, 
hanem egy-két jógyomru gyerme
ket is alig lehetne eltartani.

A szegedi kir. közjegyzői Kamara 
vándorgyűlése Szarvason.

• (A Közlöny eredeti tudósítása) 

A szegedi királyi közjegy
zői Kamarának Szarvasra, f. 
hó 24 éré összehívott ván
dorgyűlésén, a Kamara te
rületén iévő királyi közjegy
zők és helyettesek közül 
résztvettek 

Dr. jedlicska Béla kama
rai elnök szegedi, dr. Dem- 
kó Pál makói, dr. Földes 
Béla hódmezővásárhelyi, dr. 
Haviár Gyula szarvasi, dr. 
Hennyey László szentesi, dr. 
Ikrich Arnold szeghalmi, dr. 
Jeszenszky Elek orosházi,

dr. Keresztes Gyula gyulai, 
dr. Szőke Jenő csongrádi és 
dr. Tarján Béia gyulai kir. 
közjegyzők, valamint dr. Mu* 
zsay János nyug. járásbiró- 
sági elnök csongrádi és vitéz 
dr. Haviár Gyula szarvasi 
királyi közjegyzőhelyettesek.

A közgyűlésről — hol a 
Kamarát érdeklő aktuális kér
déseket tárgyalták meg — 
táviratilag üdvözölték dr. 
Pesthy Pál igazságügyminisz
tert és dr. Madarász István 
pécsi kir. közjegyzői kama
rai elnök, felsőházi tagot.



Szombaton este társasva
csora volt, melyen a meg
jelentek javarészben család
tagjaikkal együtt vettek részt.

Vasárnap a közgyűlést kö- 
vetőleg dr. Haviár Gyula, 
szarvasi kir. közjegyző látta 
vendégül villásreggelire a 
megjelenteket. — Ezt köve- 
tőleg megtekintették a részt
vevők az Erzsébet-ligetet, va
lamint a Pepi-kertet és el
ragadtatásuknak adtak kife 
jezést Szarvas nagyközség 
rendezettsége, s különösen 
a ligetek szépségei felett.

A vendégek vasárnap a 
közebéden vettek rászt és 
délután mondtak búcsút 
Szarvasnak kellemes emlé
kekkel távozván.

P a n a s zk o d n a k  a  
s za rv a s i 

fö ld m u n k á s o k .
(A Közlöny eredeti tudósítása).

Szerkesztőségünket .három 
szegény, anyagilag teljesen 
elesett földmunkás kereste 
fel. Tele voltak panasszal 
amiatt, hogy nem tudnak a 
szarvasi gazdáknál a kezdő
dő aratási munkálatok alkal
mával foglalkozást kapni. 
Felpanaszolják, hogy nem egy 
gazda nemcsak a cselédeit 
fogja be mezei munkára, ha
nem vagy közösen gépet 
vesznek, vagy bér-aratógép
pel dolgoztatnak, Elkesered
ve emlegetik, hogy mig a 
békéidében sohasem marad
tak aratáskor munka nélkül, 
most teljesen kenyér nélkül 
állanak, nem kapnak mun
kát, jóllehet a békebeli szán
tóföld most sem lett keve
sebb Egész téli élelmüket 
most volna alkalmuk meg
keresni s nem tudnak a gaz
dáknál munkát kapni.

Ez a panasz igen lehan
goló. Szarvas területe az or
szág egyik-" legkitűnőbb Bü- 
z'atermő vidéke. A békés- 
megyei búzának még Indi
ában is híre van, jut belőle 
■a barnabőrü hindunak, az 
afrikai berbernek s bizonyá
ra az ausztráliai néger is 
eszik belőle, csak épen a 
szarvasi földmunkás marad 
éhen s a magyar Altöld kel
lős közepén, a legzsirosabb 
földön legfeljebb arra lehet 
reménye, hogy majd könyör- 
adományként, utolsó Ínségé
ben amerikai búzával men
tik meg az éhhaláltól.

Ennyire talán mégsem ju
tunk? Bizunk a mi magyar 
érzésű gazdáink hazafias szel
lemében s látva maguk kö
rül az Ínséget, a nyomorgó 
munkanélkülieket, lesz ben

nük annyi becsület, hogy a 
pár pengős nagyobb ha
szonról lemondva munkához 
juttatják a mi dolgozni aka
ró, derék, szorgalmas föld
munkásainkat. Hiszen a há
ború alatt ezernél több dol
gos, munkás szarvasi ember 
dőlt ki az élők sorából, en
nek a megmaradt kevésnek 
igazán meglehetne legalább 
a mindennapi kenyeret eb
ben a tejjel-mé/zel folyó Ká
naánban.

50 éves tanítói 
jubileum.

(A KOzlOny eredeti tudósítása.)

A szarvasi községi iparos- 
tanonc-iskola köztiszteletben 
álló érdemes igazgatója — 
Molnár János — ,a hétfői 
napon töltött« be össztanitós- 
kodásAnak 50-ik évét. E na
pon zárták le az iparosisko
lában a tanévet nagyszámú 
közönség jelenlétében A vizs
gák befejezés* után az ipar
iskola felügyelő-bizottsága 
nyilvános díszközgyűlést tar
tott az Ipartestületben, mely
nek külön termét zsúfolásig 
megtöltötték az ünnepelt ba
rátai és tisztelői Podani Já
nos felügyelőbizottsági elnök 
megnyitó szavai után szép 
beszédek kíséretében átadták 
az ünnepeltnek * szegedi 
iparkamara s a felügyelő- 
bizottság díszokleveleit, a 
tantestület és tanulók emlék
könyvét, községi elöljáróság, 
a kir. iparoktatási főigazgató 
és a kir. tanfelügyelő elis
merő iratait. Az ünnepélyt 
sikerült közvacsora követte.
Szarvas társadalmának min

den rendű és rangú polgára 
meleg szeretettel köszönti a 
kitűnő pedagógust a ritka 
szép félszázados jubileum 
alkalmából, Isten áldását 
kérve a derék igazgató jól 
megérdemelt nyugalomban 
eltöltendő további életére.

Vajday bácsi halála.
Nyonorban halt meg a 

pedálos cimbalom feltalálója.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A múlt héten hunyt el a 
szarvasiak kedves „Vajday 
bácsi“-ja, ez a nem minden
napi tehetségű és kézügyes- 
ségü jobb sorsra érdemes 
ezermester. Vajday András 
eredetileg molnár lett volna, 
de már kora ifjúságában 
nagy kézügyességet árult el 
a furás1f*ragásban, még 
gyermekkorában mindenki 
őszinte csodálatára tisztán 
fából — csupán az egyes

rugók voltak acélból — elő
állított egy hosszú évekig 
pontosan járó fali órát, majd 
a hangszerek készítéséhez 
látott hozzá és ebben rövid 
idő alatt valóságos mesterré 
fejlődött. Csak kevesen tud
ják, hogy — amiből a hang
szergyárak nagy vagyont 
szereztek — tulajdonképen 
Vajday bácsi találta fel és 
készítette az első pedálos 
cimbalmot. Kicsiny primiti- 
ven felszerelt műhelyéből 
egymásután kerültek elő a 
legkitűnőbb hangú hegedűk 
és cimbalmok* tgész sereg 
uj találmányon dolgozott, a 
háború előtt egy igen prak
tikus fa-talp szabadalmazá
sán fáradozott, azonban mint 
csaknem minden magyar te
hetségnek, úgy őneki is a 
felnemismerés, a pártolás 
hiánya és legvégül öregsé
gére a nyomor jutott osztály
részül. Mert bizony jobb 
sorsot érdemelt a most már 
csendesen pihenő, de hányt- 
vetett életű tehetséges öreg 
Vajday bácsi.

Félszázados 
találkozó.

(A Közlöny eredeti tudósitása.)

Ritka szép ünnepre gyűl
tek össze a szarvasi főgim
názium 1878-ban érettségi
zett növendékei f hó 22-én; 
A volt 49 iskolatárs közül 
bizony már csak 7 en jelen
tek meg, 32-en időközben 
elhunytak, 5-nek a hollétét 
nem tudják, mig 5-en ki
mentették távolmaradásukat. 
Megjelentek a találkozón dr. 
Jedlicska Béla a szegedi kir. 
közjegyzői kamara elnöke, 
dr. Satler Vilmos csabai ügy
véd Zsilinszky Endre nyug. 
meggyesbodzási ev. lelkész, 
Kiss Kálmán volt tótaradási 
ev. lelkész, Mozsary Géza 
nyug. Bzolnoki árvaszéki el
nök, dr. Haviár Gyula szarvasi 
kir. közjegyző és Molnár Já
nos szarvasi ipariskolai igaz
gató. A volt iskolatársak es
te aa Árpád-szállóban kedé
lyes vacsorára gyűltek egy
be, majd másnap d. e. az 
ág. ev ó-templomban isten
tiszteleten vettek részt és 
Kiss Kálmán lelkész-iskola- 
társuk megható imája után 
Benka Gyula emlékszobrá
hoz vonultak, ahol dr. Ha
viár Gyula mondott beszé
det és felolvasta Gyökössy 
Endrének Benkáról irott gyö
nyörű versét. Azután az ó- 
temetőben nyugvó 9 volt 
tanáruk sírjait koszoruzták 
meg, később fölmentek a ré
gi gimnázium volt VIII-ik 
osztályába és ott mindenki

elfoglalva régi helyét Zsi
linszky Endre elnökletével 
megbeszélték a következő 
5 éves találkozó időpontját 
és felolvasták a távolmara
dásukat kimentő iskolatár
sak levelét. A találkozót a 
délben megtartott közös ebéd 
fejezte be, amelyen köszö
netét mondottak dr. Haviár 
Gyulának a találkozó gon
dos előkészítéséért.

HÍREK.
— Névváltoztatás. Lapunk 

felelői szerkesztője, Pramovirky 
Béla a Vitézi Rendbe való felvé
telével egyidejűleg kérvényt inté
zett a m. kir. belügyminiszterhez, 
hogy idegen hangzású családi 
no/ét egyik nemesi e lőne vére Praz- 
nóczy“-ra változtathassa, annál is 
Inkáb, mivel az Országos Levél* 
tár, valamint a nyitrai székeskáp
talannál lévő 1466-ban kelt kirá
lyi adománylevél adatai szerint 
a család neve eredetileg is Praz- 
nóczy volt és ez csak ai idők 
folyamán a felvidéki szlávok 
között lengyelesedett el. A belügy
miniszter a névváltoztatásra az 
engedélyt magadta, úgyhogy fele
lős szerkesztőnk neve ezeutul: 
vitéz Praznóczy Béla.

— Kérelem t. előfizetőink
hez. A második félév lejártával 
lapunkra uj előfizetést nyitottunk, 
kérjük igen tisztelt előfizetőinket, 
hogy a vidékiek az exen lapszá
mokhoz mellékelt postautalványon 
szíveskedjenek beküldeni előfize
tési dijaikat; mig a helybeliektől 
a lapkézbesitő fogja nyugták el
lenében beszedni.

— Felhívás az öregdiákok
hoz és a szarvasról elszárma
zottakhoz! Mai számunkból egy- 
egy példányt küldöttünk a szarva
si öregdiákok Szövetségének tag
jai és egypár Szarvasról elszár
mazott ismerős címére. Kérjük 
ezen igen tisztelt olvasóinkat hogy 
amennyiben lapunk további kül
désére reflektálnának, úgy most a 
negyedév kezdetén a mellékelt 
postautalvány felhasználásával az 
előfizetési dijat cimUnre eljuttat
ni szíveskedjenek. Valami mindig 
akad régi, kedves pátriájuk helyi 
lapjában, ami őket érdekli és 
legalább egy kis hazai hangula
tot, szint és emléket kapnak itt
honról a messze idegenben.

— Készül az öcsőd-mester- 
szátlási kövesut. Igazán el
mondhatjuk, hogy gőzerővel 
miután a vármegye két gőz
hengere szakadatlanul mun
kában van, egy kilométernyi 
ut már el is készült és re
mélhetőleg az öcsödiek a 
jövő hó végére ennek a kész 
útnak felhasználásával kö- 
vesuton járhatják meg Me
zőtúrt és Tiszaföldvárt.



— Járási orvosunk a mentő- 
ögyi kongresszuson. A „Várme
gyék éB Városok Országos Men- 
tőcgyesülete" f. hó 23-án, szom
baton tartotta Budapesten orszá
gos értekezletét, amelyen képvi
seltette magát az ország csaknem 
valamennyi vármegyéje, városa 
és járása többnyire tiszti főorvo
sai által. A szarvasi járás képvi
seletében dr. Déry Henrik járási 
tiszti orvos. tb. vármegyei főorvos 
jelent meg. Az országos értekez
leten örömmel vették tudomásul a 
szarvasi mentőállomás megalakí
tását,'továbbá a mentőautomo- 
biilal és két mentőszekrénnyel 
való felszei elését.

— Leégett ház. Vasárnap 

éppen a legforgalmasabb vásári 
időben d. e. 10 óra után kigyul
ladt Blaskö Sándor asztalos IV. 
kér. 301 számú házának padlásán 
az ott felhalmozott több mint 100 
mm. sulyu forp̂ cs és fíirészpor 
lángba botitva * nádtítőzetet
— mely dacára a tü7.o;túin'>< gyors 
megérkezésének és derekas mun
kájának, teljesen leégett. Szeren
csére szél nem volt, i»>y s tűz 
nem terjedt tovább a szomszédos 
nádfedcles épületekre, a kár 
meghaladja a 2500 pengni, amely
ből 1500 pengő biztosítás révón 
megtérd). A tüzet vúlószinO'eg 
gondatlanságból eldobott ci<;arct- 
lavég okozta.

— Dr. Tóth Pál képviselő 
mentelmi ügye. Kedden délben 
tárgyalta a képviselőim mentel
mi bizottsága dr. Nádassy Andor 
előadó ismcrlelé.sébcn a többiek 
között dr. Tóth Pál — Szarvas 
képviselőjének—bejelentett men
telmi jogsérelmét, ami úgy illő; 
elő, hogy a szarvasi kir járásbí
róságon tanúnak idézték meg 
anélkül, hogy előzőleg kikérték 
volna a képviselőháztól, sőt dr. 
Tóth Pál szerint tetézve lett a 
mentelmi jogsérelem még azáltal 
is, hogy a tárgyaláson való meg- 
nemjelenés miatt pénzbírságra 
ítélték. Mivel azonban időközben 
a szarvasi kir. járásbíróságon a 
pénzbüntetést elengedték, igy a 
mentelmi bizottság olyan irányú 
javaslatott terjesztett a ház elé, 
hogy az eset felett ezekután tér
jen napirendre. A jogász körök
ben most arra kiváncsiak, hogy 
tulajdonképen meg kellett volna-e 
jelenni a képviselőnek, és iey 
jogosult-e a pénzbüntetés, vagy 
pépig megsértetett-e a mentelmi 
jog és akkor a pénzbüntetés 
kiszabása nem volt helytálló.

— Garázda legény. Lam- 
pert Gábor vendéglőjében 
Kasuba Pál 25 eves krakkói 
legény igen hangosan du
hajkodott, sőt az őt csendre 
intő rendőrt is egy székkel 
megtámadta és dulakodni 
kezdett vele. A rendőr végre 
is legyűrte és előállította a 
községházára, ahol a további 
eljárást megindították ellene.

— József főherceg a heré
nyi szoborleleplezésen. F. hó
24-én, vasárnap fényes ünnep
ség keretében leplezte le Mező- 
berény közönsége a világháború
ban hősi halált halt 572 vitéz 
fiának gyönyörű bronz emlék- 
szobrát. A leleplezésen résztvett 
a hős berényi fiuk volt harctéri 
parancsnoka, József főherceg is, 
aki úgy a leleplezésnél, mint a 
hadigondozottak tiszteletére ren
dezett diszebéden megható be- 
sxédben emlékezett meg az ő 
vitéz fiairól. Az ünnepi beszédet 
dr. [Ángyán Béla államtitkár, a 
kerület képviselője mondotta. Jó
zsef főherceg úgy reggel Buda
pestről való jövetelekor, mint dél
után visszafelé menet hatal
mas, magavezetette gépkocsijával 
Szarvason is keresztül haladt a 
Beliczey-uton sokan felismerték 
és lelkesen mcgóljtnczlék a ma
gyar büi-V dxfciettit atyját.

— Az országos vásár hihe
tetlenül íuss/. volt és úgy a 
péntekj, hasított körmtí álla
tok vasira, mint szombaton 
a lóvásár a teljes pénztelen
ség jegyiben folyt le, a 
pénzszűkében levő eladók
nak potom áron kellett jó
szágaikat v elkótyavetyélni, 
csak természetes azután, hogy 
a vasárnapi kirakodó vásáron 
az üres bukszáju gazdák 
még csak meg sem kérdez
ték a rengeteg csizma, ruha-

i féle és egyéb iparcikk árát.

| — Bicikli lopások. - Szom-
! balról vasárnspra virradó éj
jel az Erzsébet-ligeti kioszk 
vendéglőjénél ismeretlen tót 
tes elkarikázott Gaál Gyula 
kereskedő kerékpárjával. Va
sárnap ugyancsak u Med- 
vegy-féle Otthon-vendéglő
ben (Maczek-csárdában) a 
tulajdonos István nevű fiának 
kerékpárjáról valaki »llopta 
az első kerék belső gum mi
jét, inig a külső burkolalot 
széthasogatva otthagyta a 
csúffá tett biciklit. A nyomo
zás mindkét esetben megin
dult.

— Jóváhagyták Szathmáry 
főjegyző hivatalvesztését. A
vármegye .közigazgatási bi
zottságának fegyelmi választ
mánya legutóbb tartott ülé
sén jóváhagyta az alispán 
amaz ismeretes Ítéletét,amely- 
lyel Szathmáry Béla szarvasi 
főjegyzőt nyugdij:gényének 
megszületésével hivatalvesz
tésre Ítélte. Az ügy végső 
fokon a belügyminiszter elé 
kerül és csak, ha ő is jóvá
hagyja az ítéletet, kerül sor 
a választás kiírására.

— A Slnger-varrófény —
bármely varrógépre utólag fel
szerelhető — praktikus és kíméli 
a szemeli Kérje annak gyakorla
ti bemutatását. Singer varrógép 
fióküzlet Szarvas Kosuth-tér 47,

— Gondatlanságból okozott 
sulyos testl sértésért az eny
hítő körülmények figyelembe 
vételével 30 pengő pénzbün
tetésre Ítélte a gyulai kir. 
törvényszék Rab Gergelyné 
öcsödi asszonyt, akinek kis 
leánya ivott a konyha föld
jén hagyott marólúgból ‘ és 
ezáltal súlyos belső sérülé
seket szenvedett. Az ügyész 
és a vádlott felebbezett.

— -A községi elöljáróság
felhívja a gázdákat. akinek 
fél vagy egész évre fogadott 
cselédjük van, hogy julius 
2-től 15-ig ezeket a községi 
adóellenőri hivatalban jelent
sék be. _

— A község az állam hoz
zájárulásával megvásárolja a 
Kontúr-házat. Mint lapunkban 
már régebben hírül adtuk, az 
elöljáróság tárgyalásokat folyta
tott a Szarvasi Takarékpénztárral, 
most fuzionált Gyulavidéki Ta
karék tulajdonát képező piactéri 
u. n. Kontur-ház megvétele tár* 
gyában. A képviselőtestület nmlt 
hét szerdán tartott közgyűlésén 
azután végleg döntött ebben az 
ügyben — amennyiben úgy ha
tároztak, hogy sz építendő uj 
állami elletni leányiskola céljajrs 
hatvanezer pengőért megvásárol - 
ják az ingatlant, a vételárból 
40000 pengőt ad a kultuszmi
niszter a további 20000 pengő 
fedezésére, pedig kölcsönt vesz 
fel a község.

— Megkezdik a vasúti állo
más kibővítését. A vasúti állo
más Mezőtúr felé eső részének 
régóta tervezett és immár elke
rülhetetlenül szükséges kibővíté
sét már a közeli napokban meg
kezdik, mivel a község képvise
lőtestülete legutóbbi közgyűlésén
— négyzetölenként egy illetve 
két penfőért — a sinek jobb és 
bal oldalán átengedte a M. A. V.- 
nak a szükséges földterületet, sőt 
szegedi üzletvezetőség a vétel
árat deponálta is a községi pénz
tárban. ____

— Meghívó! Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 
feltételek mellett a keleti pálya
udvar érkezési oldalával szemben 
levő Grand Hotel Park nagy 
szálloda Budapest, Vili. Baross- 
tér 10 sz., mert 20% engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, 10% en
gedményt kap olcsó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 
pengőt megtakarít autótaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet l'perc 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magát I Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül náliunk szálljon 
meg. Előzetes szoj)amegrendelés 
ajánlatos. |

varrógépek
r é g  b e v a l l  j ó  m i n ő s é g b e n

X e d v e x Ö  
f i z e t é s i  f e l t é t e t e k

S IN G E R  VARRÓGáP 
resivínytamasaq

Szarvas, Kossuth-tér 47.

— Van szerencsém értesíteni
a nagyérdemű közönséget, hogy a 
gőzfürdő nagy uszodájában is
mét megkezdődött az úszó tanfo
lyam. Kérem az úszni tanulni 
vágyók szives pártfogását: Enyedi 
Lajos fürdőmes.ter.

— - Kézimunka előnyomda
Vitális János üzletében. Min
den igényeket kielégítő, teljesen 
felfrissített kolektió. Lelkismerc- 
tes, pontos munka, jutányos 
árak. Ugyanott fajgalambok ól
ad ók I 26

Vzletathelyezét. Uralt, 

ős httlgyekllgyelmébe. 

Url- és hQlgyfodrász- 

Uxlelemeí 1928. Junius 

6-tól az újonnan épUlt 

róm. kath. Iskola épü

letébe (Piactér) helyez- 

lem Al. Janurlk Lajos 

űrt" és httlgyiodrász.

— Mozi hírek. Szombaton f. 
hó 30-án este fél 9 órai kezdet
tel a magyar film gyártás rep- 
rezentátiós filmje, az eddig leg
jobban sikerült magyar film, 
Átok vára kerül bemutatásra. 
Székely Ibolya pünkösdi királynő. 
Gaál Gyula, Béla Miklós, Ván- 
dory Gusztáv, Pethes .Sándor 
közreműködésével. Vasárnap ju
lius hó 1-én Zoro és Huru ez 
idei nagy slágere Kaland a bom
bagyárban kerül bemutatásra. A 
legjobb Zoro Huru film.

— Traktorbemutató és szak
előadás a gazdasági tanintézet 
kísérleti telepén a régi sörhászal 
szemben a mezőtúri ut és köves 
ut mellett, vasárnap julius 1-én 
délután I órától traktor bemutató 
és gazdasági szakelőadás tartatik. 
Mély és sekély szántást fog vé
gezni, valamint tárcsázni az ame
rikai legújabb rendszerű és leg
modernebb 30 lóerős - Massey- 
Harris gyártmányú Wallis pettó- 
leum traktor. A szántást az Eber- 
hardti ekegyár „Vaddisznó" jelű
3 és 6 vasú ekejével, valamint 
dupla tárcsásboronával végzi. A 
Piacz-térről Bük Adolf telepéről 
ingyen autó-közlekedés. Érdek
lődőket szívesen lát a M. Hr. 
Államvasutak Gépgyárának Ve
zérügynöksége.



— Tánctanltásl értesíti«. 
Tisztelettel értesítem a n. é. szü- 
löket, hogy talyó év junius 25-én 
délután 5 órakor a gimnázium 
tornacsarnokában a d i á k  Ć S  
g y e r m e k  t á n c t & n l '  
t á s r a  a beiratkozás már meg
kezdődött. Gyermekek tanításaid u. 
5 órától fél 7-ig, fél 7-tél 8-ig 
a polgári leányiskola ás a gim- 
názium tanúiéi részére külön 
tánetanitás kezdődik. Tanítási na- 
pok hétfőn, szerdán és pénteken. 
Tandíj személyenkint 12. pengd. 
Ssives pártfogást kér: Kállayné 
Juhász Ilonka tánctanárod.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosáéi.

— H •  1 y b « 1 i gabonaárak: 

B ű z * :  327®—3280 
Árpa: 29*50—3050
Zab: 30 00 3100 

Tengert: 30 50—31*00 
Az á rak métermázaánkftnt 
pengőben értendők.

— Iachlásnál egy pohár ter
mészetes „Ferenc József" kese- 
rflviz reggel éhgyomorra véve 
biztosan előmozdítja a gyomor 
és a belek működését s ennek 
következtében csakhamar ameg- 
kOnnyebfllés jóleső érzése tölti 
cl a beteget. Kapható gyógyszer
tárakban. drogériákban és fű- 
szerflaletekben.

— Akármilyen kemény, akár 
milyen vOrős. repedt, kérges is a 
lószerszám vagy lábbeli a Bodo- 
lin egyszeri használata után puha 
és fekete lesz. Kapható, Veszter, 
Podani, Bárány, ifj. Kovácsik és 
Medvegy Györgyné üzletekben.

— Megnyílt az ártézi fürdő 
nyári uszodája! F ü r d ő r end :  
Reggel 5—9-ig férfiak, 9—ll-íg 
nők, ll-fél délután 2-ig kOzös 
(strand), délután 2—4-ig férfiak, 
4—6-ig nők, 6—8-ig lérfiak. Egy 
fttrdés ai uszodában 50 fillér. 
Középiskolai tanulóknak és gyer
mekeknek 30 fillér. Egész sze
zonra bérlet 16 pengő. Közép
iskolai tanulóknak és gyermekek
nek 10 pengő.

I Színház.
Csütörtökön, 20-án Rózsahegyi 

pálmán második felléptével Szig
ligeti nagyszert! népszínműve a 
Cigány került előadásra. A kC- 
zOnség zsúfolásig megtöltötte a 
nézőteret és talán még fokozot
tabban Űnnrpelte a nagy mű
vészt, mint előzó este. Kijutott 
azonban a sikerből az Összes 
szereplőknek, küiOnösen Mál- 
naffy Ollynak, ki méltó partnere 
volt a nagy művésznek. Sok tip- 
sot kapott Ernőd Irén 's Károlyi 
is.

21-én a Talárjárás, 22-én a 
Nincs elvámoloi valója került 
szinre. Mindkét darab ismerős,

sokszor volt mflsoron; Mindkét 
előadás jó volt.

Szombat és vasárnap Szoma- 
házi regényéből Békeffy István ál
tal irt operett a »Mesék az író
gépről* volt mflsoron. A közön
ség mindkét este megtöltötte a 
színházat és sokat tapsolt Emőd 
és Károlyi énekszámainak, vala
mint Bodnár Eta mókáinak és 
ügyes táncainak. Kisebb’szerepe- 
ikben megnevettétték a közönsé
get Korda és Galgóczi, de jók 
voltak Szokolai Eta, Zilahi és 
Burányi is.

Hétfőn a Vígszínház nagysikerű 
vigjátéka az Édenkert hozott 
ujabb sikert a társulat drámai 
együttesének. A siker központjá
ban K. Rásó Ida állott, akinek 
humorral telt diszkrét játéka ve
tekedett Góthné alakításával, de 
nagyon jó volt SOtét Balázs is, 
kinek ez az este hozta meg az 
első igazi sikert. Málnaffy Olty 
mint mindig kitűnő volt és epi
zódszerepükben sikere volt Ziha- 
Unak, Korda Sándornak és a 
tObbi szereplőnek is.

Kedden Abrahám Pál jazz- 
operéttje a Zenebona volt műso
ron.-A zene különleges érdekes
sége nagyon lekötötte a közön
séget és ezt az érdeklődést csak 
fokozta a nívós szép előadás 
Emőd trén, Véghelyi Jza, Bodnár 
Eta. Károlyi, Gaál és Perényi 
mellett Szép Jla mutatkozott he 
nagyobo szerepben és diszkrét 
játékával, ügyes táncával nagy
szerben megállta helyét az együt
tesben. A szépszámú kOzOnség 
sokat és hálásan tapsolt minden
kinek.

H e t i  m i i s o r :

Csütörtök este 8-kor Kék Ma- 
zur, péntek d. u. 4-kor Babszem 
Jankó, nagy gyermek előadáf, 
péntek este 8-kor Kitty és Kati, 
szombat esle 8-kor Mersz-e Mary? 
Operett bemutató, vasárnap d u.
4-kor Borcsa Amerikában, vasár
nap est« 8-kor Mersz-e Mary? 
hétfőn este 8-kor Fecske fészek, 
operett bemntató, kedden e-:le 
8-kor Szerelem vására, Kordáék 
utalom-játéka, szerdán este 8-kor 
Nótás kapitány. Szabó László 
bónviván vendégfelléptével.

Békésszentandrás.
Rovatvazetft: létagybizi N*gy Ufók.

— Baleset. Bencéik György 
volt csendőr, jelenleg gazdálkodó 
kocsijával — amelyen családjá
nak tObb tagja Olt, hazafelé igye
kezett Békésszentandrásra. Az 
országúton Bencsik fiatal lovai 
nyugtalankodni kezdtek, megijed
ve a szembejövő autóbusz zajá
tól, mire Bencsik leugrott a ko
csiról. hogy megfogja a lovak 
kanlárszárát. Az ijcdeiő csikók 
azonban lefántották Bencéikéi a 
lábáról, úgyhogy alájuk Került,

rá is tapostak, és Bencsik csak 
lélekjelenlétének köszönhette hogy 
életveszélyes helyzetéből zuzó- 
dások és kisebb sérülésok árán 
menekült, amennyiben ügyesen 
lecsúszott az oldal lévő árokba, 
kikerülve az agyongázolást. — 
Ugyanekkor leszaladt a gátról a 
Szarvas felé igyekvő csirkekofák 
kocsija, rakománya leborult, egy 
ceomó csirke halálán kivül na
gyobb baj szeiencséie nem tör
tént. — Baleset érte még aznap 
délután azt a szarvasi fiatalem
berekből álló mulató táisaságot, 
amely autón igyekezett Szent- 
andráson keresztül. A mulatság
nak azonban csaknem rossz vé
ge lett, mert az autó beleszaladt 
az utszéli árokba, és a vidám 
urak örültek, hogy ép bőrrel me
nekültek a bajból,

— Bencsik István kOzségi 
írnok, leventeoktató, egész
ségi okokból állásáról le
mondott és Bajára távozott 
szüleivel.

*

— A község képviselőtes
tülete kedden d. u. közgyű
lést tartott, amelyen a horga- 
attalaki tanyai iskola ügyével 
is foglalkozott.

— A róm. kalh. iskolaszék
gyűlést tartott, melyen a 12 
évet betöltött és a % VI. osz
tályt el nem végzett növen
dékek iskolakötelezettségét 
hosszabbította meg.
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Koi&dorot.
Rovatva tó Velky Béla.

— Közgyűlés; E hó 24-én 
tartottá meg az ev. egyház 
rendkívüli közgyűlését, mely
nek tárgysorozatában volt 
az egyházmegyei il.-ik fel
ügyelői állásra a jelölés, a 
közgyűlés egyhangúlag dr. 
Mázor Elemér egyházmegyei 
ügyészre sdta szavazatát. 
Ugyanezen közgyűlés az egy
ház Ügyészének dr. Oncsik 
Pál helybeli ügyvédet egy
hangúlag megválasztotta.

— Elmarad a levente-ün
nepély. A levente oktatók 
julius hó 1-ére zászlószen
teléssel egybekötött Ünne
pélyt terveztek. A mezei 
munkálatok miatt őszre ha
lasztották.

— Kitüntetéssel vizsgázott.
Víszkok Lajos a soproni ág. 
h. ev. theológia jeles kép
zettségű hallgatója a lelkészi 
vizsgát kitüntetéssel tette le.

— UJ iskola. Az ág hitv. 
ev. egyház belterületi IV.* ik 
ssámu iskolájának felépítését 
elhatározta. A miniszter u  
építkezéshez 3000 P. segélyt 
és 3000 P. olcsó lejáratú 
kölcsönt adott. Az előmun
kálatokat már megkezdték.

Üzletáthelyezés.
A nagyérdemű közönség tudo

mására hozom, hogy üzletemet
II. kér. 66 szám alól julius 1-én 
(I. kér. 13- szám alá postával 
szembe helyezem át) A nagyér
demű közönség szives pártfogá
sát kérem. Kiváló tisztelettel Kor- 
bely Samu úri szabó. 28

Fővárosi 
nagy cég

Vidéki városokban, nagyköz
ségekben, varrógépek, kerék
párok, motot kerék párok, mező
gazdasági gépek, háztartási cik
kek stb árukban lerakatot 
létesít Kedvező fizetési felté
telek. Telekkönyvi, vagy egyéb 
garancia megkivántatik. Aján
latok „Kitűnő kereretí lehető
ség" jelige alatt kéretnek Ten- 
zer Hirdető Iroda, Budapest,
IV. Szervita tér 8. 28

Értesítés.
Alulírott tisztelettel értesítem & 

n. é. közönséget, hogy a Sárkány, 
Bányász és Thury cég vállalati 
irodája megszűnt illetve én abból 
kiléptem, és saját vállalati irodát 
nyitottam/ Elvállalok tervezést 
költségvetés készítést és bárminő 
építkezést. A n. é. közönség szi
ves pártfogását kérem Bányász 
János ép. vállalkozó.

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

15 SZ.

GYŰJTSE
a rekere 

BORÍTÓ szalagokat.

JUTALOM KIOSZTÁS
Julius 15.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.



A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(REGÉNY A 60-AS ÉVEK WILD WEST-JÉRÓQ

Irta: OERSTÁCKER FRIOYES. 1 4

— Futva értem el a szomszéd 
telepet, egy kis erőt gyűjtöttünk 
és visszavertük az indiánokat s 
kényszeritettük őket, hogy ben
nünket békében hagyjanak. Abban 
az időben rengeteg ártatlan vér 
folyt el és bizony még ma sem 
tudom, hogy vájjon jogukban volt-e 
a fehéreknek olyan kíméletlen ke
gyetlenséggel végezni a bennszü
löttekkel. ' Persze, az indiánok is 
a maguk módja szerint azután 
olyan vérlázitó módon viszonoz
ták a kegyetlenkedést, hogy már 
nem lehetett tovább eltűrni. Ké
sőbb nagybátyámhoz költöztem 
Missouriba, itt éltünk néhány évig, 
azután, hallván a Fourche-la-fave 
egészséges éghajlatáról, ide ván
doroltunk.

— Nagybátyám állandóan un
szolt a nősülésre, mindketten meg
elégeltük a rideg legényéletet, de 
eddig még sohasem akadtam olyan 
lányra, aki megfelelt volna az én 
leendő nőmről alkotott fogalmak
nak. Nem tudtam magamat rá
szánni arra, hogy olyan nőt ve
gyek feleségül, akihez szivem nem 
vonzódik. Sejtettem ugyan a sze
relmet, de teljes valóságában nem 
ismertem még azt, midőn egyszer 
Missouriban, ahol akkoriban lak
tunk, eltévedtem egy olyan terüle
ten, amelyen azelőtt sohasem jár
tam és ekkor egy kunyhóra buk
kantam, ahol megtaláltam ugyan 
az ut folytatását, de nyugalmamat 
örökre elvesztettem. E kunyhóban 
.egy leányt pillantottam meg, akit 
csak azért találtam meg, hogy 
soha, de soha ne mondhassam a 
magaménak. Ez a leány, miss Ró
bert, el volt jegyezve. Ezután már 
csak kevés ideig voltam Missou
riban s Texasba és Arkanzaszba 
kerültem. Innen ered megbocsát
ható szórakozottságóm, kedves 
mi«« Marion. Fájdalmasan érinti 
az embert, ha felhők között látott 
boldogsága ködfátyolként oszlik 
szét Oh, mégis milyen szép álom 
volt!...

Marion lecsüggeszté fejecskéjét 
és forró könnycseppek gyűltek 
szemeibe, de Brown nem láthatta 
azokat mert a mellettük levő 
szaszafrász és szumach-bokrokban 
zörejt hallott és ugyanabban a pil
lanatban, amelyben a fiatalember 
veszélytől tartva fegyveréhez ka
pott, a lombdus fák közül egy ha
talmas párduc lépett elő, inkább 
Irihivóan, mint félve tekintett a 
kit fiatalra, akik magányában őt 
zavarni merészelték.

Halálra ijedten vetette magát 
Brown karjai közé a fiatal leány, 
mig ez balkariárm véve az áléit 
Mariont, jobbjával elövonta három
csövű pisztolyát, amelyet ma már 
egyszer az izgága kentuckyira 
irányzott.

A párduc ezalatt iáiig bosszú* 
un, (élig pajkosan mancsaival

kapkodott előre és farkával olda
lát korbácsolta, mintha azon tana
kodna, hogy hátráljon-e vagy tá
madjon. Brown nyugodtan célba- 
vette az ugrásra készülődő állat 
fejét. A pisztoly eldördült, de 
részben a karjaiban tartott leány 
remegésétől, részben az édes te
hertől megzavarva, Brown célt 
tévesztett és a golyó a vadnak 
csak a lágyékába fúródott. A pár
duc magasra ugrott fel kínzó fáj
dalmában és azután, mintha a vá
ratlanul jött golyó elvette volna 
minden harci kedvét, elbődült és 
óriási Ugrásokkal törtetett vissza 
a sűrűbe.

— A veszély elmúlt, ha ugyan 
veszélynek lehet nevezni — szólt 
Brown. — Az állat eliramodott, 
lövésem elűzte. — De kérem az 
Istenért miss -Marion, térjen ma
gához ! — mondta, miközben a 
keblén nyugvó, remegő leányt 
hiába próbálta talpraálütahi.

A hevesvérű arkanzaszi nő so
káig elfojtott érzelmei, amelyeket 
eddig gondosan elrejtve őrzött a 
szivében, most ellenállhatatlanul 
törtek elő. Zokogva hajolt Brown 
vállára és keserű, mély fájdalmá
ban igy szólt:

— Oh én szerencsétlen, én na
gyon, nagyon szerencsétlen vagyok!

— Marion, higyje el, hogy meg
öl engem, megöli magát is! — 
kiáltott fel az ifjú vad lelki fájdal
mában. — Életemnek ez a legbol
dogabb pillanata) de a legkeserübb 
fájdalmat is okozza mindkettőnk
nek. Igen, Marion, én nagyonsze- 
retlek, tebeoned látom jövendőm 
fényes csillagát, amely egész élet
pályámat megvilágíthatná.. .

— Ideje már, hogy elváljunk — 
szóh azután az izgalomtól fojtott 
hangon. — Tovább már nincs itt 
maradásom, hiszen jelenlétem csak 
keserűséget és kétségbeesést hoz
hat ezentúl mindkettőnkre. Holnap 
már itthagyom Arkanzaszt és a 
vad harcokban fogom keresni a 
feledést, de tudom, hogy hiába. . .

Az ifjú leány zokogva hajtotta 
fejét szerelmese széles mellére és 
a két szerelmes sokáig tartotta 
egymást némán átölelve. Végre 
Brown visszavezette ahhoz a fa- 
törzshöz, ahol az imént Ültek. Itt 
Marion végtelen fájdalmában ke
zeibe rejtette angyali arcát

— Szeretted-e valaha azt afér* 
fit, akinek szüleid odaígértek ? — 
kérdezte Brown, megfogva a leány 
kezét

— Soha)... sohal — szólt Ma
rion, szivére szoritvji szabad ke
zét — Nem volt szabad akara
tom, vonlaimat senki iránt nem 
érez tan. Anyám végtelen tiszte* 
lettel viseltetett Rowson irányában 
és mindenki azt mondta, hogy na
gyon derék, nagyon jó ember. 
Előbb azt hittem, hogy szerelem 
az, amit éreztem iránta. Ekkor

ismertem meg az ön derék, bátor 
és nyílt szivét megismertem önt 
és azóta boldogtalan vagyok. Gyöt- 
relmes álomkép előttem jövendő 
életem azon ember oldalán, akit 
nem szeretek s akit még hozzá 
ma férfiatlannak és gyávának is
mertem meg. De most már bú
csúznom kell öntől, most már 
egyűttlétünk bűn volna, én más
nak a jegyese vagyok, mind
kettőnkre nézve jobb, ha búcsút 
veszünk...

— Igaza van, Marion — nekünk 
el kell válnunk, szivének és be
csületének tartozom eszel. Csak 
vissza akarom kísérni övéihez és 
ígérem, hogy sohasem kerülök 
többé útjába. Csak egyetlen em
léket akarok magammal vinni si
vár jövőmbe, egyetlen hajfürtöt 
ennek a boldog órának emlékeként 
hogy ezen az emléken pihentessem 
meg szemem, ha forró imát küldök 
fel a minden sorsnak intézőjéhez 
önért és boldogságunkért.

Marion feléje hajtotta kedves kis 
fejét és Brown éles vadászkésével 
gyorsan lemetszett egy kis fürtöt.

— Köszönöm, édes szerelmesem
— mondotta — jó Istenünk adjon 
neked erőt tövises életpályád ne
héz utján és tegyen oly boldoggá 
Rowsen, ahogyan azt megérdemled 
s ha fohászkodol a Mindenhatóhoz, 
emlékezz meg arról a szegény kó
bor vadászról is, aki akkor az ifjú 
Texasnak, a szabadságnak földjét 
már akkor szive meleg vérével 
itatta. Isten veled!

Ekkor imádott szerelmesét szen
vedélyesen keblére ölelve, most 
először forrtak össze ajkaik egy 
hosszú, néma bucsucsókban. Majd 
Marion kibontakozva karjai közül, 
gyors léptekkel sietett most már 
közel lévő házuk felé.

Nemsokára Harperrel és Ro- 
berttei tnláHmrtalr, akik hallva a 
lövést azt hitték, hogy a két fi
atalt valami baj érte. Az öreg Ró
bert karonfogta leányát mig Har- 
per és Brown kissé távolabbról 
követték őket

— Bácsi — mondotta Brown, 
miután egy darabig szótlanul ha
ladtak egymás mellett — bácsi én
— utazom holnap.

— Bolond vagy? — kérdezte 
ijedten Harper, megállva — bolond 
vagy ? — ismételte, de már most 
ingadozó, kétlő hangon. — S aztán 
hova akarsz menni ?
■ — Texasba.

— És öreg bátyádat itt akarod 
hagyni, mint szárazon a halat-•• 
Nem jól van ez igy.

— El kell mennem, bátyám!
— Kell ? Ki kényszeríthet erre?
Brown hallgatott majd arcát el

fordítva, erősen megszorította az 
öreg kezét.

S aztán csakugyan egészen 
egyedül maradjak itt farmomon és 
kunyhómban? Bili, ez nem szép 
tőled, ez nagyon fáj nekem. Ki
tagadlak BUL igazán kitágullak!

Brown könnybe borait szemek
kel nézett fel rá, megragadva kezét

Az öreg csak tréfált ő tulajdón- 
képei) szegény volt minden föld 
és jószág, amivel rendelkeztek, 
őccsének tulajdona volt

— Ne aggódjon bátyám, öreg
ségére teljesen biztosítva van és 
alig pár napja kaptam levelet cin
cinnati ügyvédemtől, amelyben ar
ról értesít hogy peremet megnyer
tem és a pénzösszeg kifizetése 
nemsokára megtörténik Ma este 
irok még Wolseynek és megkérem, 
hogy mindent bátyám nevére Íras
son át ön azután visszatérésemig 
kezelni fogja vagyonomat ha pedig 
nem' térnék vissza... No de erről 
majd beszélünk még. Holnap haj
nalban a Petite-Jeanne felé indulok 
és onnan az Arkanzaszon átkelve, 
Morisens-Bluffbe megyek, ahol 
néhány apró ügyemet kell még el
intéznem. Egy hét múlva Texas 
felé menve, újból betérek ide, ez
alatt vegye meg számomra azt a 
pejcsikót mr. Róberttól.

— Halló! — kiáltott most mr. 
Róbert a házból, melyet időköz
ben leányával elért — oly lassan 
haladtok, mintha ólom lenne lába
tokon. Halló! gyorsabban, kész 
már a vacsora.

— És te igazán el akarsz...
— Ebben a percben indulok, sür

gős levelet kell még elintéznem, 
golyókat kell öntenem, kenyeret 
kell sütnöm, hogy ne menjek min
den készlet nélkül erre az útra!

— És egy hét múlva csakugyan 
erre jössz ismét?

— Itt a kezem, hiszen a lóért 
is vissza kell még jönnöm. Isten 
önnel, nyolc nap múlva megint itt 
leszek. De Robertnek egy hanggal 
se árulja el, hogy visszajövök, nem 
akarom őket újból felkeresni, már 
pedig ő ezt bizonyára rossz néven 
venné.

— Hé, Brown!... mit akar 9. 
Hu az istállómban, Harper? — 
kérdezte Róbert midőn az egyedül 
lépett a házba — kihűl az étel, 
anyj ükömtől már ki is kaptam 
emiatt

— El akar utazni — mondta 
busán a kérdezett — tudja az Ég, 
mi plántálta belé magát öcsém 
agyába.

— Elutazik?... még ma este?
— kérdezte mr. és mrs. Róbert
— és miért?
, ».Elintézendő dolgai vannak a 
PetiteJeanneban és előbb még 
haza kell mennie. Ha az éjjelt itt 
.töltené, nagyon sokat mulasztana.

— Érdekes, hogy ez csak most 
jutott eszébe — jegyezte meg mrs. 
Róbert — hiszen még délután szó 
nélkül beleegyezett abba, hogy itt 
töltse az estét

— Már idejövet is említette ne
kem — mondta Marion, kis fákö- 
tőjét arcába huzva és kissé félre 
fordulva — nagyon sajnálja, hogy 
nem maradhat nálunk. Valószínű
leg sürgős teendői vannak.

— Sajnos, nekem is el keU ki
sérnem — szólt Harper — otthon 
én vagyok a szakácsáé és több
napos útról lévén szó, nekem keU 
gondoskodnom az élelmiszerekről.

(JBv6 MUa folytatják.)



Rz indiai házasélet titkai 

és szenvedései1
Indiában nincsenek vénleányok. — R

fehér nő sorsa a háremben.
A mohamedán kérd

Irta: Barita Dewkarí, a hindu szépség-
verseny győztese

Az indiai nők nem ismerik a 
nyugati értelemben vett igazi 
szerelmet, A hindu férfi és nő 
viszonyában nincs semmi szép
ség és semmi nemesebb vonás. 
A kis hindu lányok csak azért 
jönnek a világra, hogy nem is 
olyan sok évvel születésük után, 
amint megfelelő kérő akad, férj
hez menjenek.

Az úgynevezett vénlány ná
luk ismeretlen fogalom. Ha egy 
lány 14—15 éves korában még 
nem ment férjhez, akkor az 
egész család nyűgnek tekinti.

A hindu nő csak rabszolga 
férje háremében.

A mai Indiát csak két dolog 
jellemzi: a nemzeti mozgalom 
és a nemek közötti óriási egyen
lőtlenség.

A hárem falai között.

Európa, vagy Amerika való
ságos paradicsom az asszonyok 
számára. Itt a férfi és a nő váll
vetve harcol a közös célokért 
és nem ismeri azokat az évez
redes hagyományokat, amelyek 
a nőket a hárembe zárják. Na
gyon sajnálom Nancy Ann Mil
lert, a gazdag amerikai leányt, 
aki áttért a hindu vallásra, hogy 
hozzámenjen Holkar volt indo- 
rei maharadzsához. Amint fel
vette férje vallását, ugyanaz lesz 
a sorsa, mint a maharadzsa többi 
benszülött háremhölgyeinek.

Ismertem sok ilyen vegyeshá
zasságot; eddig még egy sem 
sikerült. A hindu férfiak mindent 
megígérnek a házasság előtt, 
amint azonban a házasság létre
jön, mindent elfelejtenek. Amint 
az európai leány bekerült félje 
háremébe, teljesen elvész a nyu
gati világ számára. Le kell mon
dania mindén eddigi életcéljáról, 
szakitania kell a családjával, tár
sadalmi összeköttetéseivel.

A mohamedánok és a hinduk 
szerelme igen rövídéletü. Mikor 
már elmúlt az újdonság varázsa, 
épen úgy megunják a fehér nőt 
is, mint a bennszülötteket A fe
hér nő élete ettől kezdve szörnyű 
magános, unalom a hárem zárt 
falai között, tgyetlen változa
tosság az életében az, ha félje 
néhány órára kihivatja a hárem
ből. A fehér lányokat megtéveszti 
a hindu kérők kedvessége. A 
főrangú kasztokból származó 
hindu férfiak mind rendkívül fi
nomak és kedvesek. Amint azon
ban megtörtént az esküvő, a 
fehér nő nem jelenhetik meg 
többé a nyilvánosság előtt hindu 
férjével, mert ez igen megbot
ránkoztató dolog lenne Indiában.

Én talán jobban tudom, mint 
sokan mások, hogy mit jelent

egy ilyen vegyesházasság és mi
lyen eredményekkel jár.

Hz örök kasztszellem.

Az anyám parszi volt, az apám 
angol. Burma közelében, Tespur 
Assamban vezetője volt egy tea
ültetvénynek. Kis kunyhóban 
élt végtelenül távol minden olyan 
helytől, ahol fehér emberek éltek.
A legközelebbi falu kétnapi járó- 
földre volt tőle. Huszonöt éves 
volt akkor az apám.

Ilyen körülmények között is
merte meg anyámat a kis 14 
éves parszi leányt. Hogy elve- 
hesse, át kellett térnie anyám 
vallására. Apám — már ameny- 
nyire lehetett — igyekezett 
anyám leikébe belecsepegtetni 
valamit a nyugati kultúrából és 
igyekezett szabadsághoz szok
tatni. Az anyám mögött akkor 
azonban már sok generáció ha
gyománya állott, úgyhogy fo
galma sem igen volt a szabad
ságról.

Mikor én születtem, anyám, 
meghalt. Pámapos koromban 
500 mérföldes útra vittek egy 
misszionárius nevelőintézetbe, 
ahol két bátyámmal együtt el
helyeztek. Nővéremet apám Ang
liába küldte rokonaihoz. Ennek 
a leánynak a létezéséről csak 
két évvel ezelőtt szereztem tu
domást Apám elmondotta, hogy 
a misszionárius iskolában na
gyon meglepődtek, mikor apám 
beállított hozzájuk két kis fiával 
és egy csecsemővel. Minhogy 
ebben a dardzsillingi keresztény 
iskolában nevelkedtem fel, meg
menekültem a páriasorstól.

Aki vegyesházasságból szüle
tik, az pária. Ha az utcán egy 
magasabb kasztbeli jön vele 
szemben, át kell szaladnia az 
utca másik oldalára és át kell 
kiáltania a magasabb kasztbeli- 
riek: .Hitetlen közeledik feléd*. 
Csak akkor mehet tovább, ha 
az előkelő hindu erre engedélyt 
ad. Ez a kasztrendszer talán so
hasem fog kipusztulni Indiából.

Ha férjhez megyek...

Ha valaha férjhez megyek, ak
kor csak amerikai, vagy angol 
lesz a férjem.

Engem 11 éves koromban, el
jegyeztek az anyámnak egyik 
rokonával. A háború alatt apám 
és két fivérem elesett és én a 
missziós iskola igazgatójának, 
John Anderson Graham dr.-nak 
a gyámsága alá kerültem, ő pe
dig 15 éves koromig nem en
gedett férjhez menni. En később 
már nem is akartam férjhez 
menni, 19 éves koromban el
végeztem az ápolónői tanfolya
mot Két évvel ezelőtt gyámom 
levelet kapott Amerikából egy 
leánytól, aki okmányokkal iga-, 
zolta, hogy nővérem. Eljöttem 
Amerikába. Egészen uj világ 
volt számomra Newyork felhő
karcolóival és szédületes forgal
mával. Most nagyon jól érzem

magam, de azért néha hon vágyat 
érzek az indiai dzsungelek, a szép 
hegyek és a napfény iránt. Lehet, 
hogy egyszer majd visszatérek 
Indiába — látogatóba, mert nem 
tudnék állandóan ott élni. Re
mélem, hogy egyszer majd férj
hez megyek egy fehér ember
hez. Nem akarom megosztani 
férjem szerelmét egy tucat má
sik nővel, akik azután hamar 
elvirulnak a háreméletben.

Amerikában a fiatalság szel
leme él. Indiában ma már öreg 
asszony volnék. Itt még fiatal 
vagyok és előttem áll az élet 
javarésze.

Mennyi rovart tud 
elpusztítani egy 

madárpár?
A mi gyümölcsöseink, a leg

kitűnőbb rovarirtó szerek dacára 
is, szomorú képet mutatnának, 
ha nem jönnének segítségünkre 
a hasznos madarak. A növény- 
pusztító rovarok néha hihetetlen 
rajokban jelentkeznek. A világ
háború után az apácalepke her
nyói Csehországban 80.000 kát. 
hold erdőt tettek tönkre s 10 
millió fenyőfát pusztítottak el. 
Repülőgépekkel, ágyukkal men
tek ellenük, mindhiába. 1879- 
ben Oroszországban Elisabetpol- 
nál egy katonai hadosztály olyan 
óriási sáskatömeggel találkozott 
kint a mezőn, hogy sortüzzel se 
tudta szétzavarni s kénytelen volt 
visszafordulni. Gondoljunk csak a 
legközismertebb rovarra* a légyre. 
Egy légypárnak, ha mind élet
ben maradna, egy évben 210 
millió ivadéka lenne. Hasznos 
madaraink a rovarirtásban nagy
szerű teljesítményt végeznek. 
Egy héttagú fecskecsalád nálunk 
tartózkodása idején átlag 600.000 
fővárt fogyaszt. Ha egy faluban 
csupán 100 fecskepár volna, úgy 
egy év alatt 57 millió rovart 
ölne meg. A bájos kis királyka 
madár (Regulus regulás L.) éven
ként 3 millió rovarral bánik eL 
Egy kék cinege pár (Parus coe- 
rusleus L.) évi 24 millió rovar 
elpusztításával kötelez hálára 
bennünket. A madárvédelem 
nyomait már Mózes könyvében 
is megtalálni s ma már minden 
kulturhép a legszélesebb körű 
intézkedésekkel biztosítja szapo
rodásukat Mivel az állatok kö
zött a mi házimacskánk is hír
hedt pusztítója a hasznos ma
daraknak, a somogyi ember le 
szokta vágni a macska fülét s 
a megcsonkított állat nem mer 
a kertbe s a földekre kimenni, 
mivel a harmat, a gáz és a 
gyommagvak fülébe hutlanak.

A biró megkérdia a vádlottól:
— Mikor ült utoljára?
— Utoljára ? — mondja az öreg 

rovott múlta — hpl van az még?

KIS TRÉFÁK

Kohn megy az utcán és találko
zik Grünnel. Megkérdi:

— Mondd, Grün, boldog vagy 
le, vagy boldogtalan?

Grün derülten válaszol:
— Az üzletem sikerült, ebben 

a percben valóban boldognak 
mondhatom magamat.

Kohn erre leken egy hatalmas 
pofont Grünnek és tovább rohan. 
Néhány lépéssel odább találkozik 
Kleínnal és megkérdi:

— Mondd, Klein, mi vagy te, 
boldog, vagy boldogtalan?

Klein: Ne is kérdezd. Én va
gyok a világ legboldogtalanabb 
teremtése.

Kohn erre se szó, se beszéd, 
Kleinnek is leken egy hatalmas 
pofont, azzal elrohan.

Grün és Klein utána mennek s 
a piacon elcsípik és felelősségre 
vonják:

— Mondd, Kohn, meg vagy te 
bolondulva, miért pofoztál meg 
bennünket?

Kohn erre dühtől vérbenforgó 
szemekkel így válaszol:

,— A Schwartz azt mondta az 
előbb, hogy a feleségem boldbg- 
boldogtalannal megcsal, nos, én 
nem engedem, hogy büntetlenül a 
családi életembe gázoljatok.

Egy híres budapesti ügyvédről 
beszélik a következő humoros ese
tet:

Beállít egyszer az irodájába égy 
pénztámok és azt mondja:

— Ügyvéd ur, 5 ezer pengőt 
sikkasztottam, mondja meg, hogy 
mitévő legyek.

Az ügyvéd egy kicsit gondolko
zik, azután igy szól:

— Mondja, ott, ahol azt az 5 
ezer pengőt sikkasztotta, lehet még 
10 ezer pengőt sikkasztani ?

— Igen! — válaszolja a bűnös 
pénztámok.

— Nos ha igy van, sikkasszon 
még 10 ezret és azután jöjjön ide.

A pénztámok a 10 ezret is el
sikkasztotta és lefizette az ügyvéd 
kezeihez.

Az ügyvéd erre írt egy levelet 
annak a vállalatnak, amelytől a 
pénztámok sikkasztott Megírta, 
hogy a pénztámok 15 ezer pen
gőt sikkasztott, de a család 10 ez
ret hajlandó megtéríteni, ha a vál
lalat nem tesz feljelentést a pénz
támok ellen és tovább is meg
tartja alkalmazásban. A vállalát 
persze őrömmel fogadta az aján
latot és boldog volt, hogy legalább
10 ezer pengője ilyenformán meg
térült.

A  professzor a klinikán fekvő 
Kohnnoz vezeti a medikusokat

— Látják kérem, ez egv érdekes 
eset, mit gondolnak, kell itt ope
ráció ?

—Nem, —mondják a medikusok.
— Tévednek, mert kell — feleli 

a pnofessszor —. rögtön meg is 
. operálom.

— Csak maga ne operáljon ne
kem — mondja az ágyban felülve 
Kohn — ne legyen olyan önfejű, 
mikor hatan is azt mondják, hogy 
nem kell.



Ha
bármit venni, vagy eladni akar, 

biztos sikerrel hirdethet a

SZARVASI KŐZLÖNY-ben,

amely nemcsak Szarvas, ha
nem Kondoros, Bókéjszentand- 
rás ćs Öcsöd legelterjedtebb 

lapja.

Hirdetéseket ćb előfizetéseket 
felvesz: Szerkesztőségünk (I. 
Vajda Péter-u. 145) továbbá a 
C s a s a s l vara-nyomda (ar
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vltálís-füszerke- 
reskedés.

Fotó-fényké

pészeti cikkek 
legolcsóbb 
beszerzési 
forrása. 

M  a k é  

Gyula
f e g y v e r -  

é s  l ő d z e r k e r e ^  
k e d ő n é l .

A sertés S2óp és egészséges 
fejlődése és gyors gyarapodása 
elsősorban a neki nyújtott táplá
léktól fOgg.

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

Kapható minden füszerkeree* 
ködőnél.

!®crle^ekn©K í

'laromfjaknak- 
iráapelt

Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen !

Kapható és megrendelhető: S t e f i n !  G y ö r g y  

kereskedőnél Szarvason.

Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
a sízőIcS betegségei ellen a

V l n o l l a l  kevert bordói lé. Hét év tapasztalatai bizonyítják, 
hogy f e l í é í f e n i i l  h a t á s o s  és használata 50 %-os 

megtakarítást jelent.

Kér|en ismertetési!
Kapható 5, 10, 25, 50 és 100 literes ballonokban.

Forgalomba hozza: Nemzeti Közgazdasági R.-T. Budapest, 
Bizományi lerakata M e d v e g y  B é l a  fűszer-, festék és ve

gyes kereskedése. (Luther Árváim épület.

Felhívás. Szarvas község állattenyésztői
nek Szövetkezete felhívja mind
azokat akik a jutalékos ál'tmi 
k ö l c s ö n b ő l  vásárolandó

tenyésztehenekre igényt tartanak
és ezt már a Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezetében 
bejelentették, hogy e hó 2 5 « á n  d. u. 6 órakor a fenti 
Szövetkezet helyiségében (községházával szemben) meg- 

jelanni szíveskedjenek.

Mindenféle z s á k o t ,  v i z — 
mentes ponyvát, 

vászon zsinegárut
l e g o l c s ó b b  g y á r i  á r o n

BVNZL IZIDOR
zsák és ponyvaüKlclében (Berkovits házban)

37 szerezheti be.

Sósav, vitriol szalmiákszesz

Komlovszky János
fiiszeriizletében kapható a legolcsóbban.

Tanuló ugyanott felvétetik.

Csaasdedte. fíciyelmébe!
+

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

B á r m i l y  e l s ő r e n d ű  g y á r t m á n y ú  m o d e m  g a z d a s á g i  g é p e i  s z á l l í t o k ! ! !

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

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

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.



Lakás áthelyezés Qalambos 
Gyula mázoló mester műhelyét II. 
kér. Arany János-utca 334 szám 
alá helyezte át. Ugyanott egy 
ügyes fiú tanulónak felvétetik. (26

Zöldpázsiton I. kér. 197 számú 
ház eladó. Értekezni lehet a hely
színen. 27

I, kér. Pók-utca 309 szám alat 
akás azonnal kiadó. 26

Hanzel Mihály zöld pázsiti 
háza eladó. 26

Polgárisla .tanulólányokat tel- 
; es ellátással felvesz özv. Holmik 
, ánosné 11. kér. 300 szám. Útbai
gazítást ad a kiadóhivatal. 28

Fűszer
üzlet más 

vállalkozás
miatt eladó. 

Cim a kiadóba

Belopotoczky István féle ház 
örökáron eladó, jelentkezni VII. 
kűl. kér, 584/2. 30

Egy jókarban levő kerékpár és 
egy gramafon eladó. Érdeklődni 
lehet ugyanott I. kér. 442. 26

Női, férfi és gyermek

melyek elsőrendű anyagból 

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

Szűcsnél
szerezze be.

ESSEX
Super Six Sedan 
lég modernebb 

6 henge res 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

Kiadó udvari (aká6. ugyanott 
egy 72 klg. használt kovács üllő 
és egy feketére fényezett börfede- 
les keveset használt 2 ló után 
való hintó eladó. Nagy könyv 
kereskedőnél._________ ?

4 es H- P. favágó motor eladó. 
]V kér. 248 szám, alatt. 30

Mezőtúri határban Csergettyő 
13 k. hold föld eladó, érdeklődni 
Ptacsck Pálnál Mezőtúr, Szabad
ság-tér 25.______________  28

Eladó I. kér. Félsziget-utca 454 
sz. ház nagy gyümölcsös kertlel. 
2 szoba padolt, 1 konyha, 1 
kamra, 1 műhely, 1 alsó konyha. 
1 speiz, 2 ól, nagy jégverem, 1 
hentes üzlet berendezéssel, 1 szin, 
villanyberendezéssel, közvetlen 
ártézi kút mellett, évi bér 1000.
Pengő bevétellel.____________28

Gyors- és gépírással állást ke- 
res, cim a szerkesztőségben. 28 

Vasalónő állandó munkára fel-
véletik Süveges«fcstőnél.______28

Csabacsüd és Kondoros között 
közvetlen a kftvesut mellett 50 kis 
hold szántó tanyával együtt ha
szonbérbe kiad«', ugyanott a 
Szörhalmi közlegelőből egy és fél 
paletta örökáron eladó, érdeklődni 
III kér. 61 sz. 28

Kavka-dűllőben 4 hold szántó 
föld eladó, érdeklődni II kerület 
Szent István király-utca 519, 28

Egy bútorozott szoba azonnal 
kiadó III. 173.

Szobafestő tanoncnak egy Jó 
házból való ügyes fiút fölvesz 
Kiszely Mihály szobafestő II. 501 
sb. ugyanott egy keveset használt 
szabadon futó kontra fékes kerék
pár eladó. 26

1. k, gróf Andrássy-utca 131 
sz. két utcai szoba konyha élés 
kamra, pince fának azonnal kia
d ó . __________  26

Kereskedelmit végzett gép és 
gyorsírásban jártas urilány állást 
keres, cím a szerkesztőségben. 28

Mezőtúri határban Marinka 
Gábornak a komp közelében 37 
hold szántóföldje eladó. 28

16 katasztráli6 hold Mezőtuií 
határban bérbe vagy felibe örök 
áron eladó, érdeklődni lehet Da- 
rabos Mihály IV. kér. 477 sz. 27

Szabadon futó kontra fékes 
kerékpár eladó IV, Luther-ulca 
443.

I. 314 számú náz azonnali be
költözéssel eladó. Érdeklődni le- 
het ugyanott._______________ 28

Földbirtokokra 5 holdtól becs
lés nélkül folyósittatok átmeneti 
kölcsönt 9V20/o-ra 100%-os kifi
zetéssel, 35 éves amortizátióra 
77*% kamat 1.3% tőketörlesz
téssel. Beküldendő telekkönyvi 
másolat, kataszteri birtokiv és 
községi becsübizonyitvány. Elő
zetes költség nincs. — Előleget 
adok gabonára évi 9V2%-ra föld- 
birtokosoknak, kik legalább 5 
vaggont szállítanak. — Vállal
kozóknak árlejtéshez kauciót adok. 
— Építkezési kölcsönöket köz
tisztviselőknek évi 7%, másoknak 
8°/o-ra lakbér letiltás és életbiz
tosítás nélkül folyósittatok teher
mentes ingatlanra, de legalább 
huszas csoportban.— Magántő
két elsőhelyü bekebelezésre gyü- 
mölcsöztetésre elfogadok. — Tőzs
dei megbízások gabona és ér
tékpapírok vétele és eladása. 
Ügynököt díjazok. Válaszbélyeg 
mellékelendő. — Szirmai Ignác 
bank és tőzsdebizományos (Ala- 
ritva 1910) Budapest, Vili. Rá
kóczi ut 55. Telefon J ó z s e 
332-82.

K urllla M iklós 66 
hold földje a  décsi 
l a p o s a n  jókarban l e v ő  
épületekkel hosszabb i d ő r e  
haszonbérbe kiadó. Értekezés a 
helyszínen.___________________

Elagó egy csépiö géphez való 
bódé és egy erős firt tanoncnak 
felveszek. Kohut Mihály géplaka
tos

II. kér. 38 sz. házban a gőzfür
dővel szemben a Frecska-féle 
mészáros üzlethelyiség aug. 1 -tő 
kiadó.

Kavka-düllőben Fabó-féle föld
ből 6 hold eladó, érdeklődni le
het II. kér. 371 sz.__________ 28

II. kér. 307 számú házSeladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott. 27

II. kér. 160 sz. alatt 2 szoba, 
konyha és kamra azonnal kiadó. 
Érdeklődni lehet I. kér. 206 szám 
alatt.____________________ .

Petrái Jánosné örököséinek 
háza eladó II. k. 89 sz. 28
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Rendkívül 
keveset használt

ESSEX
SVPER
SIX

túra autó
e l a d ó .  Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

gtPr r̂iW"- 
|ERCO |

öneleg án san  Sl lSzkBdlk,

Ergo £RCO galléri visel.

Ügyeljen a védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

Ú V a n  szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
1^1 L C o lL C 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-

4 havi részlet
re öfyaa„" olcsó árbanrőmti
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- ^  p e n g ő t ő l  följebb ké-

szülnek. Kérem nagyérdeműzám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

Balázs János úri szabó. 
(Kossulh-tér 147. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22 N a g y  S é a d r  könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók. .



Soproni 

Szőnyeg 

és Texül- 

müvek r. i.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli 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.
29

— H Á a z  eladóIi.
kér. 162. ö. i sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Teljesen jókarban lévő vasúti deszkalá

dák igen olcsón kaphatók *> Dohánynagyárudában

Értesítés.

29

Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. kö nnség<‘t, liogy
II. kér. 206 szám alatt Innetkezćsi vállilaloi nyitottam, 
ahol is mindenneniü koporsót u. m. fa és érckoporsót 
koszorút stb. nagy választékban raktáron tartok.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri

Komár Pálné, Blaakó Karolin 
temetkezési intézete.

(Kreizler Oyörgy asztalos házában-

A. ilftzleU cséplőgép tulajdonosok
figyelmét felhívjuk, hogy a leg jobb

gépszijakat
«• vlzmenles ponyvákat 

valamint gabonás zsákokat
m inden m éretben a

legolcsóbb gyári áron
kaphatja Szarvason 
35

Slm kó Gyula
bőrkereskedésében.

Egyedül kartellen kívül! 

Ax ideális 23—26 °/o phosfor 
tartalmú műtrágya 

R henánla foszfát
nem m.ir, nem savanyít! 

Beszerezhető: Duke6 és Her* 
zog cég él Budapest, V., Gé- 
za-ucca 1? Telefon: 1'. 288—09 

Földjét ingyen megvizsgáljuk I 

Kérjen prospektust I

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 irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Palladls" könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.

mm

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.

IHtUtlÉIÉÉÉtÉÉttÉÉÉÉttttWálÉMÉtMÉIMtUMMtt

Mezőgazdasági 
gépfa vitás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. Veíő~ 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko« 

ríca szórók bármely ekére szerelhető !

Újdonság ! 26 Raktáron

AittH OSáUáSáááő

Autogén 
heggesztés ?
(■ n H M H H H B B d M M n i

Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

.... ....... ........... .

„Accumul&tor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „S1RIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való FOlő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumu- 
látorokakés azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorssbban elvállalom.

Makó Gyula
rádió kereskedő. Szarvas.

Ne mulassza el sen-
kí mérlegeit szakszerűen kijavíttatni

* mielőtt a hatósági mérU'khitelesi- 
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
L A K A T O S  f c s  M f e R L E O P O N T O S I T Ó

I. Csáky Albin-utca 78« sz.

Jj Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be,

Im s ia e r a

29

„CSELIK” cipőt viseljen
ElftőrMidtl kézimunkái Elegáns 1 Tartós! Olcsói
Kapható klzárlag Đeutsch Ármin dlvatáruhátób an

a  t a l p o n  l á t h a t ó  v é d f e g g y e l  v a l ó d i  1
52 sz,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KX KIN dIvatóruiliLö,^al3ao.

szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár-
• sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanelit, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. A z  a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é i ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor K .LE .IN  
> Í Ö R  .« t iv a iÁ r ; t » J t » ó z « ib e n  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkai jutányofabban beszerezhet.

6 vakodfuiik á lelkttsméreilen utazóktól, akik 

a bemutatott mlntáknak meg nem felelő silány 

á r u t  s z á l l í t a n a k .  52

503 „FIAT“ bérautó
megrendelhető

Nofolk Emől-nél

II. 87. Telefon 75 és79.
27 sz.
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

Villanyszereié« csengő berendezés.

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

Tisztelettel

S z í r e h o v s z k y  M ó r i o n  é s  T á r s a  |
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó, villamszerelő *d

és műszerészek, és szerelő üzem. (L
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  pr
Piac-tér Artézi kuttal szemben Buk-porta.______

Átköltöztem
órás és ékszerész

üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

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

35 Halászáé Sz. Szerén.

A legmodernebb ölszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

B e l o p o i o c z k y  JT Á nos füszerüzletében és M a k ó  
f i y i i l A n A l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

33 sz. Belopotocky Mihály

V a d á s z f e g y v e r e k ,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 

. megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban rsz- 
kftzlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő 11" kerület 104. szám, 52

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

javittathatók.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott öav. Csasztvan Gyöagyaé könyvnyomdájában Szarvason.


