
FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési ártk. 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 
félévre 4 Pengő. Vidckre postán küldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő;

vitéz Praznóczy Béla

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Megáll az em
bernek az esze,
amikor az életszükségleti cik
kek beszerzéséről van 6zó. 
Nem érti az ember, hogy mi 
van ebben az országban — 
de különösen Szarvason. El
vesztették-az eladók a fejü
ket ? Vagy a termelőkkel van 
baj ? Kapzsik lettek az . em
berek? Vagy a pénz utáni 
vágy Shylockokká tette őket? 
Itt valami baj van a kréta 
körül. A termelők azt mond
ják, hogy ők olcsón adják 
az árut. A kereskedők azt 
állítják, Hogy ők épen »csak 
annyit nyernek, hogy a nye
reségből valahogy meg tud
nak élni.
r Ez mind n?gyon szép, 
mondja a vásárló, illetve a 
fogyasztó, de ez még mindig 
nem teszi o'csóbbá az első
rendű életszükségleti cikke
ket. Élni pedig muszáj! Az 
ember már lemondott a ru
házkodásról is, hiszen folto
zott gúnyába takarja testét, 
ha már a cipőjén több a folt, 
mint az eredeti cipöbőr. Ha 
már zsiros kalapban jár és 
fehérneműjén egymást érik a 
varrások, ha ,niáf muszáj, — 
mondja az ember — hát igy 
vagyunk, de a gyomornak 
beszélni nem lehet. Az olyan, 
kérlelhetetlen és. követelő má» 
sina, amelyet állandóan füV 
teni és tömni kell. Ha .jjnení 
tömik, abban a pillanatban 
beszünteti á munkát s hiába 
akarjuk néki megmagyarázni; 
hogy magdrágult mindén' s 
n i f t c S ' í p é n z , ;  ez., a& egyetlen 
alkatrésze« embernekrineijfa 
lyel nem lehet $t. szép, se, 
csúnya szóval beszélni..'.,, 

Mindnyájan .tudjuk*.’’ tiogŷ  
Szarvason' Bőséges,’ színtá 
rekordtermés volt és Ugyan
csak bőségesen̂ r - szolgál tatja 
minden élelmiszerszükségle* 
tünket ez az Istentől megál
dott vidék. És ezzel szemben 
mit látunk ? Azt, hogy jnin- 
den - hasonlíthatatlanul drá
gább, mint Budapesten, ahol 
pedig már a fuvarköltséget

és a közvetítő kereskedelem 
hasznát is belekalkulálják az 
árakba. Budapesten nincs 44 
filléres kenyér, 2  pengő 80 
filléres zsir, 2 2  filléres bur
gonya, 36 filléres tej és még 
egész csomó ilyen legfonto
sabb élelmi cikket tudnák 
felsorolni, nem is beszélve 
a húsról, amely szegény em
bernek nfég vasárnap se ke
rülhet az asztalára, annyira 
megfizethetetlen luxuscikk. 
Ez nem lehet rendes állapot. 
Ezeken a bajokon nem ke
seregni kell, nem sírni, úgy 
érezzük, mert enni kell. Itt 
valahol gyökerében meg keil 
fogni a bajt és megfogni azt, 
aki lelketlenséeéyel (Cr az

ember életére.
Ezt az égető kérdést vala

hogyan el kell intézni, még 
pedig hamar, mert az emberek 
nem bírják a gondok súlyát. 
Összeroppanunk a gondok 
súlya alatt. Ezt el kell ke* 
rülni és épen azért a hatá
ságnak kellene beleavatkozni 
a szegény emberek, a mun
kások és közalkalmazottak 
indokolatlan kiuzsorázAsába, 
mert enni kell, mert a gyo- 

\mornak nem lehet beszélni, 
lés ha igy megy t ivább, a hiva
talnok kezében megá i a toll, 
\a munkás kezéből kihull a 
talapács.

Ezt pedig meg kell aka
dályozni!

Az olcsó birkatartás titka.
Orosházán legeltet a szarvasi kupec.

(A Közlöny eiedeli tudósítása).

Orosházi tudósítónk jelen
tése szerint az oltani állat- 
vásártér melletti lakosok kö
zött általános a panasz, hogy 
már hetek óta egy rejtelmes 
birkanyáj táborozik a vásár
téren és amellett, hogy az 
egész vásáriér füvét letarolja, 
még elviselhetetlen bűzt is 
terjeszt a környéken. Kide
rült, hogy a titokzatos bir
kanyáj Szöszük M. szarvasi 
kupec tulajdona, aki már jó 
néhány hété ütött tanyát az 
ojoShazi ‘vásártéren, a türel
mes birkák éjszaka is kint 
legelészhetnek égy ügyes 
pulikutya őrizeté alatt. Szosz- 
lák uram pedig mindért vá

sári napon két-három birkát 
a helyszínén elad és azok 
árábó. két-három napig ví
gan él valamely környékbeli 
kurtakocsmában Mivel pe* 
dig az élelmes Szoszlák uram
nak még vagy 130 darabból 
áll a nyája, í*át még jódara
big fogja szerencséltetni lá
togatásával Orosháza vásár
terét; annál is inkább, mert 
a rendőrség dacára a pana-̂  
szoknak tehetetlen vele szem
ben, mivel semmiféle törvény, 
vagy rendelet nem tiltja meg, 
hogy a vásárra felhajtott ál
latokat ne lehessen a vásár- 
megkezdéséig - á vásártéren- 
tartani: :

* r

A férfiruhás leánybéres.
(A Közlöny eredeti tudósilása)' 

A maga nemében szinte példát
lanul álló esetről beszélnek most ; * J 
Szolnokon és környékén. Az eset 

hőse, illetve hősnője egy Kocli 
Margit ne,vU győri .születésű, né^y 
középiskolát végzett 20 — 22 éves 

leány, akit szülei már régebben 
kihasítottak hazulról rendetlen 
életmódja miatt. A leány eltűnt

Győrből és’ vándorlásai közben 
eljutott Bcscnyszögre, ahol egy

> *
Cseh nevű birtokoshoz szegődött 
be béresnek. A hatalmas termetű, 
jnarkánaicu leány ugyanis férfi- 

ruhát öltött és mivel senki sem 
gyanakodott reá, Csellék gazda 
ságában 3 évig becsülettel szol

gált, mini béres, nagyon meg vol
tak v.cle elégedve és most utoljára

már konvencióképen 15 mázsa 
búzát, 4 mázsa árpát, 1 hold 
veteményföldet és egyéb apró 
járandóságot is kapott. Közben 
azonban egy alkalommal béres- 
társai fürdés közben a Tiszánál 
felfedezték, hogy béresiársuk tu- 
lajdonképen nő és a titokzatos 
esetről jelentést teltek a beseny- 
szögi csendőrségnek. A csendőr
ség elő is állította Kocli Margilot 
a szolnoki rendőrségre, mivel 
azonban büntetendő cselekményt 
nem követett el, elbocsátották.

Ezzel azonban vége is szakadt 
a béresleány tisztességes élet
módjának is, most már nem akart 
többé dolgozni, összeállót! egy 
vasutassal, majd többrendbeli 
szélhámosságot is követelt el 
Szolnokon, azután eltűnt. A ke
reskedők feljelentésére elfogatási 
parancsot adtak ki ellene, most 
azután egy csárdában csakugyan 
elfogták a csendőrök és a szol
noki ügyészség fogházába kísér
ték a most már nöiruliás kalan
dornőt, aki, ha férfiruhajában to
vább élhet, lalán még tisztességes 
béres maradt volna sokáig.

A dologban az a legérdeke
sebb, hogy Koch Margit férfiru
hás szereplése alatt, mint levente 
is teljesen megfelelt és a legfe- 
gyelinezellebb és legügyesebb 
.tagja‘volt a besenyszögi levente 
csapatnak.

Csabacsüdnek, az 

első magyar minta- 

falunak felépítése."

600 ezír-pciigőt szavazottinég 
a minisztertanács.:

(A Közlöny eredeti tudósifasa). 
Többizben megeuiékeztünk már 

arról a nagyszabású építkezési 
skcióiól, amely Csabőcsüdnck . 
ennek, a török hódoltság ide jéig' 
virágzó és később elpusztult fa
lunak —. újjáépítésére irányult. A 
község agilis, főjegyzőjének.Djeni- 
csAk Jinqsnak.és a kerület’ 'or
szággyűlési . képviselőjének dr. 
Tóth Pálnak minden igyekezete 
odairányuít, hogy az 0 F.B. által 
földhöz, illetve Imhelyhezjutot- 
tak a Faksz utján minden na



gyobb megjerhelés nélkül felépít
hessék a részükre kiutalt portán 
modernül és higiénikusan beren
dezett házaikat, ezáltal megvetve 
alapját és tulajdonképeni magját 
egy mintafalunak.

A Falu-szövetség szintén bele
kapcsolódott ez ügybe, elsőrangú 
szakemberek dolgozták ki az épít
kezés tervét is a dolog ibba a 
stádiumba jutott, hogy már csak 
a „n'ervus rerum" a pénz hiány
zott. A Faksz alapszabályai értel
mében ugyanis egy-egy ház fel
építésére maximum 1500 pengőt 
utalhatnak ki, holott a tervek sze
rint Csabacsütíttn erre a cé'ra 
kb. 3000 pengő krllett volna, 
miután i<t nemcsak a házak fel
építéséről volt szó, hanem az 
építkezés költségeibe t belekalku
lálták ?z utcai járdák, a keríté
sek és a — faluhelyen szinte pá
ratlan — betoncs3iornáiás költ
ségeit it.

Egyik békéscsabai építkezési 
vállalkozó — a Bányay -András- 
cég — nyújtott be aránylag leg
olcsóbb ajánlatot, amelynek alap
ján a 207 ház felépítésére és a 
mát említett ulcaberendezési költ
ségekre kb. 600 ezer pengőre 
lenne szükség. Mivel azonban a 
Faksz-iuk — mint már emlitel- 
tuk — a megengedettnél na
gyobb összeg kiutalásához fel 
sóbb utasításra van szüksége, 
ezért dr. Tóth Pál a kerület or
szággyűlési képviseltje Közbenjárt 
Vass József helyettes miniszter
elnöknél, valamint a csabacsüdiek 
küldöttsége Litauszki Mihály ve
zetésével Mayer földművelésügyi 
miniszternél és a közbenjárások
nak sikere is lett, amennyiben a 
pénteki minisztertanácson hozzá
járultak a Csabacsüd részére ki
utalandó 6C0 ezer pengős köl
csönhöz. A kölcsönt az igénybe
vevőknek 20 év alatt kell vissza
fizetniük 4#/o-os kamattal.

így most már az építkezés rö
videsen megkezdődik és az első 
magyar mintafalu boldog uj ház- 
tulajdonosai már talán a közel
jövőben megkapják teljesen mo
dernül felépített, uj kész házaik
nak kulcsát.

Megint lecsú
szott Szarvas.

J

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A mi élhetetlenségünk és 
lomha mozdulatlanságunk cl 
zár bennünket sok minden
től, ami a község szellemi és 
közgazdasági fejlődését elő
segíthetné. Elestünk a vasúti 
fővonaltól, a rendezett taná- 
csu várostól, gyáraktól, stb. 
Nemrég csonka hazánk leg
nagyobb városai egy szövet
séget alkottak, amelynek célja 
a kulturális téren való egyön
tetű eljárás, illetve működés.

Már az összd a munkaprog
ram m megbeszélése céljából 
nagyszabású kongresszust tar-* 
tanak. Békésmegyéből nem
csak Gyula és Békéscsaba, • 
hanem az ipari, közgazda- 
sági és kultuiális téren is 
rendkívül fejlődő, életerős és 
mozgékony Orosháza község 
is belekapcsolódik ebbe a 
mozgalomba, mig Szarvas, 
amely úgy múltjánál, mint 
központi fekvésénél fogva 
már csak a gazdasági kul- 
tura szempontjából is góc
pont lehetne, teljesen kima
radt ebből az akcióból.

Szóval mint már annyiszor, 
Szarvas megint csak lecsú
szott. Tal«n, ha majd rende
zett tanácsú váios leszünk, 
több érzékünk lesz a kultu
rális mozgalmak iránt.
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Szarvasi 
franciák.

(A Közlöny eredeti tudósiláss)-

A jö szarvasi tótok, a magyar 
nyelvvel való kemény birkó
zás közepeit egy különleges 
dialektust alakítottak ki, mely 
tótnak nagyon magyaros, 
magyarnak pedig túlságosan 
tót hangzású. Jellemző benne 
a helytelenül alkalmazott tár
gyas igeragozás, a szemé
lyes névmás összecser lése s 
általában az exoiikus mon- 
datfüzés. El is nevezték a 
környező magyar közönségek 
ezt a különleges nyelvegyve
leget „szarvasi franciádnak. 
Nagyszerűen és igazán típu
sosán beszélte ezt a „szarvasi 
francia" nyelvet az ág. h. ev. 
fóti nnázium néhai, nsgyon 
néps/erü, jó öreg udvarosa, 
Bartyik András bácsi. Az 
alacsony kis emberkében 
csodálatos erély lakozott. 
Mikor az udvaron hancurozó 
diákokra stentori hangon rá
kiáltott, hogy: „Ne lármázzá
tok!" re negve hallgatott el a 
kis diák Télen .csikorgó hideg 
ben amikor dideregve fordult 
be az iskola kapuján a nebuló, 
részvéttel kérdezte meg tőle: 
„Nem fázol a lábod?" Ha 
már nem birla rakoncátlan 
diákgyerekekkel, felindulva 
jelentette a direktornak: „ Kér
lek tekintetes igazgató ur, 
ezek a fiuk nagyon ordít
ják!* És a derék udvaros, 
bár n«m kifogástalanul bírta 
a magyar nyelvet, büszke 
volt magyar mivoltára és 
önérzetesen vágta ki inm- 
denki előtt: „Én magyar vá
gyom!” És lehat-e szebb, 
felemelőbb dolog, mikor egy 
idegen nyelvcsaládból kike
rült magyar állampolgár fa*

natikus szeretettel vallja ma
gát jó magyarnak, hazafias 
érzésének mélységével sok- 
sor túlszárnyalva a született 
magyart is ?
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híre k.
— Eljegyzések Pribelszki Pál 

(Szarvas) eljegyezte Horváth Etel
kát (Orosháza). Minden külön 
értesítés helyett.

Miklya Jucikat eljegyezte Sim- 
kovics Mihály. Minden külön ér
tesítés helyett.

— Kinevezés. A m. kir. val
lás- és közokla'ásügyi miniszter 
Nagy Erzsébet old. óvónőt siarvasi 
községi ov^n^vé kinevezte. Ez a 
kinevezés általános megnyugvást 
keltett, meri mint ismeretes a 
miniszter nemrégiben alaki okok 
miatt Nagy Erzsikének — ennek 
a kiváló képzettségű és rokon
szenves fiafal óvónőnek — a 
képviselőtestület á’.tal történt meg
választását megsemmisítette.

— Áthelyezések. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a szarvasi 
állami polgári leányiskola két 
tanárát Molnár Bélát (az oros
házai polgári fiúiskolához) és 
Henny Aladárt (a kiskunhalasi 
polgári fiúiskolához helyezte át.

A rn. kir. pénzügyminiszter 
vitéz SzélC6 Dezső Béla szarvasi 
állampén/tári tisztviselőt Paksra 
helyezte át állampénztári tisztté 
léptetve elő.

— Az állam! szolgálati ide
jének a községi szolgálati időbe 
való beszámítását kérte dr. Mol
nár János községi orvos, aki 
mint tényleges ezredoivos telje
sített hosszabb ideig szolgálatot. 
Kérelmét a képviselőtestület jóvá
hagyólag egyhangúlag tudomásul 
vette.

— A község felemelte a 
házbéreket. A szombaton meg
tartott képviselőtestületi közgyűlés 
tudomásul vette az elöljáróság 
azon intézkedését, hogy a község 
épületeiben lévő üzlethelyiségeket, 
illetve lakásokat az eddigi bér
lőknek adják ki, azonban az ed
diginél átlag 80—100 százalékkal 
magasabb bérösszegért.

— FOlgyuJtotta a villám a 
termést. Szloszjár Oy. ssarvasi 
gazdálkodónak a kondorosi hol
dakon (a. főgimnázium biitoka 
mellett) lévő tanyáján több mint 
900 kereszt búza volt két asz- 
lagba rakva. Vasárnapról hétfőre 
virradó éjszaka óriási vihar vo
nult át a tanya felett, a villám 
belecsapott az egyik búza asz
talba, azt felgyújtotta, úgyhogy 
pár óra alatt a két hatalmas asz
tal porrá égett. A kár megha
ladja az 5000 pengőt, amely biz
tosítás utján megtérül.

Msgblihati csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonnám: 116.

— Betonjárdát építenek az 
•árvaház előtt. Az ág. ev. egy
ház kérte a közs’g képviselőtes
tületét, hogy az árvaház' előtt 
betonjárdát létesítsenek. Az elöl
járóság javaslatára a képviselő
testület ezt a kérelmet a közel
jövőben teljesíteni is fogja.

— A szarvasi ág. ev. egy
ház részvéte. Az ev. egyház 
presbyleriuma jul. hó 27-én meg
tartott gyűlésén az egyházmegye 
főfelügyelőjének dr. Bikády An

talnak halála fölölti mély rész* 
vétét jegyzőkönyvben örökítette 
meg és az erről szóló kivonatot 
az elhunyt özvegyéhez átiratban 
küldötte meg.

— A vagyonváltság huza
ára augusztus hóra 27 pengő, a 
malmok részére a pénzügymi
niszter által augusztus lióra meg
állapított gabonaárak: búza 27, 
tengeri 28, árpa 23 pengő.

— Az endrődi országos vá
sár aug. 18-án lesz megtartva.

— A‘ siratói tanítói állást 
az egyháztanács határozata ér
telmében meghívás u'ján töltik 
be az augusztus 12-iki közgyű
lésen, amikor is Lustyik Pálcsa- 
bacstldi tanítót hívják meg erre 
az álláira.

— Korábban Is jöhetett vol
na a belügyminiszternek a tör
vényhatóságok első tisztviselőjé
hez intézett azon körrendelte, 
amelyben szigorúan utasítja őket, 
hogy az utcák és terek tísztán- 
taitására és locsolására vonatkozó 
tavalyi rendeletének a legnagyobb 
szigonal érvényt szorezzenek.

— A galamblövő verseny 
sikere. A szarvasi Úri Vadász
társaság által most szombat va
sárnap tartandó galamblövő ver
seny, tekintettel országos jelle
gére, igen sikeresnek ígérkezik s 

ezen siker fokozására szolgát ama 
körülmény is hogy pompás ver
senydijak gyűltek egybe. Külö
nösen szépek és mdvészi be
csnek a báró Bei.tz Oltóné, báró 
Hellenbach Oottfriedné, Schwartz 
Qyuláné a a szarvasi hölgyek 

által felajánlott dijak. A verseny 
még rossz idő esetén is mag 
lesz tartva. A verseny mindkét 
nap reggel 9>kor kezdődik.

— Mennyit apad a Körös 
naponként ? A Holt-Körös vi- 
ze a .folytonos párolgás mi
att állandóan apad, termé
szetesen az apadás mértéke 
az időjárás szerint változik. 
Hivatalos megfigyelés sze
rint a viz magassága na
ponként átlag 2 cm-t. csök
ken. _

— Vízumot megszállott te
rületre, vagy külföldre három 
nap alatt megszerez szerkesx* 
tőségünk. ,



— Gróf Vigyázó Ferenc tra

gikus halála. Egyik bécsi sza

natórium első emeleti ablakából 

kivétette magit gróf Vigyázó Fe

renc, aki szenvedett serüléseibe 

másnap belehalt. Az idegrohamá

ban öngyilkossá lett gróf Magyar- 

ország egyik leggazdagabD mág

nása volt, 30.000 hold lehermen-

, i tes földje, két óriási budapesti

j' bérpalotája és* rengeteg crték-

| papírja volt. Törvény szerinti

i örököse nővérének, néhai gróf

Bolza Pálné, született gróf V i

gyázó Jozefine-nak egyetlen leá

nya Mariette lenne, azonban hír 

szerint gróf Vigyázó minden va

gyonát a Magyar Tudományos 

Akadémiára hagyta. Lapzártakor 

vesszük a hirt, hogy gróf Vi

gyázó végrendeletét a budapesti 

központi járásbíróságon felbon

tották, gróf Bolza Marictle kép

viseletében dr. Sziráczky János 

ügyvéd jelent meg. A gróf min

den vagyonát a Tudományos

*  Akadémiára hagyta.

— A megvadult lovak felbo

rították a kocsit. Garay Pál

szirvasi bérautöfuvarozó autója, 

amelyet Lakatos János soffőr' 

vezetett a halásztelki utón gróf 

Bolza Gézajmajorjának közelében 

öt i^áskocsit akart szabályszerű

en megelőzni. Már négy mellett 

elhaladt, amidőn az ötödik, Kris- 

ka Mihály gazdálkodó kocsijának 

lovai az autó zajától megbokro

sodtak és felborítoiák a kocsit. 

Kiiska kocsisa az ülésből kibukot 

az úttestre, ahol meglehetősen 

súlyos sérülésekkel terült el. A 

soffőr rögtön autrjára vette a 

sebesültet, bevitte Szarvasra, ahol 

nyomban orvosi kezelés alá. vet

ték. Állapota nem életveszélyes.

— Csépiéül balesetek. B.líi 

Gábor tiszaföiü vári illetőségű 

cipész mint etelő dolgozott egy 

cséplőgépnél a halárban. Munká

jához valószinMe^ nem nagyon 

értett, mert dob elkapta etetés 

közben a kezét és 4 ujjat tőbői

v a r r ó g é p

RĆG bevAlt jó  minőségben

Ke dvex őfdze fésife /íé/e /eA
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Szarvas, Kossuth utca 47 •

leszakította. Sérülésével kórház

ba kellett szállítani, özv. Simon 

jánosné cséplőgépénél mint fűtő 

dolgozott Lítauszki András 15 

éves fiú. A lci< füO meg ak'-ría 

a gépet olajozni, azontúl a 

mozgásban lévő-gép fogai-ker, ke 

elkapta a kabátját, majd a nagy 

sebezsi'gd 1 forgó kerék pir- 

szor megfoigatla a levegőben és 

messzire elhajította a szerencsét

len kit legényt, aki fején, bordá

ján, kirján és lábain szervedéit 

súlyos sérüléseket, úgyhogy miu

tán dr. Faragó és dr. Takács 

orvosok első segélyben részesi- 

titték, a mentőautón be kellett 

szállítani a cyulai kflzkorházba.

— Levenvte-oktatóink haza
érkezése. Hétfőn hajnalban 

érkeztek haza a szarvasi járás 

levente-oktatói a Kiitcrenyén 

megtartott továbképző tanfolyam

ról. Derék lev.’n'e-oktatóink a 

továbbképző tanfolyamon becsü

lettel álták meg helyüket, vala

mennyien kitüntetéssel vizsgáztak 

le és a tanfolyam vezetője Holló 

ale^rede* kdlftn meg is dicsérte 

a vitéz dr. Zerinváry parancsnok

sága alatt kitűnő teljesítménye

ket felmutató levente oktatóinkat.

— W ignerék vették ki az 

Erzsébet-ligeti kioszkot. Az 

idén járt le az E-zs b .-i-liget nyá

ri pavillonjának hóiI- te. A jüvő 

1929-ik évtől kezdőJőIeg Wigner 

Lajos az Aip d^z illó  bérlője 

velle ki évi ezer pengőért. Az 

uj bérlőnek kül.'V.btn nagyobb- 

siabáeu tervei 'v.u;n«k az Efzsé- 

bei-l geti béileli«.! kapcsolatban, 

erről jövő számunHü^n részletesen 

referálunk.

— Az ipa rosü nonciskola 

felBgyelőbizoítságát s 'ombaton 

választott i me>» a képviselőtestü

let, esierint ipariskolai elnökké 

Feliér József ipirfcstü >.'!i elnököt, 

t i i  p-. dig Podmi János, 

Kasnyik ános, Kudlák íJá!. Darida 

János és P.ilkovics István iparo- 

sokji v<) aszinM k mrg.

— A 103 éves öregasszony 
halála. Csépán 103 éves korában 

meghalt ftzv. Bobor Károly né 
Szondra Ágnes, a Tiszazug legö

regebb asíonya, 13 gyermeke 

közül már csak egy él, 18 uno

kája és 19 dédunokája gyászolja.

— A román diákok vaká
ciója szeptember 21-ig tart.
i omániában a középisko
lákban a tanítás szept. 2 1 -én 
kezdődik. A kultuszminisz
ter nálunk még nem rendel
kezett az idei nagyvakáció 
es- tlcges meghosszabbítását 
illetőleg, bár történt ily irá
nyú mozgalom különböző 
egyesületek és testületek ré
széről.

— Helyesen cselekszik, * ha 
varrógép, tü, olaj és fonál
szükségletét nálunk fedezi. 
S i nger  varrógép alkatré
szek elismerten a legjobbak! 
Singer varrógép fióküzlet 
Szarvas Kossuth-tér 47.

— Az Ojság uj száma mu
latságos híreket közöl az 
amszterdami olympiászról és 
a budapesti politikai, szin* 
házi és strandmérkőzésekről. 
A .Bölcs Rabi remekel. Mu
tatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal, Budapest VI. 
Ó-ucca 1 2 .

— Herczeg Ferenc lapja 
az Uj Idők a legjobb szép
irodalmi képes hetilap, nem 
hiányozhat egyetlen magyar 
család asztaláról sem.

— AzUj Idők előfizetési ára 
negyedévre 6  40 pengő. Mu
tatványszámot kívánatra díj
talanul küld a kiadóhivatal, 
Budapest VI. Andrássy ut 16.

Uzlclálhe'yezés. Urak 
és h ö l g y e k  figyelmébe. 
Úri- és hötgyfodr<St*z~ 
üzletemet 192S. funlus 
6-lóí az újonnan épUll 
róm. kath. Iskola épü
letébe (PlAClér) helyez
tem; át. Janurik Lajos 
url~ és hiflgyíodr̂ sz.

BILID A
SHAMPOO

*

— Meghívó 1 Magán vagy üz

leti ügyekbtni 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, VIII. Baross- 
tér 10 sz., mert 20% engedményt 
kap. mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból, 10f/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! Elsőrendű ki

szolgálás, szigorúan családi jelleg. 

Saját érdeke ezen előnyök folytán, 

hogy okvetlenül nállunk szálljon 

meg. Előzetes szobamegrendelés 

ajánlatos.

— Szenvedő nőknél a ter
mészetes „Ferenc József* kesrü- 
viz könnyű, erö[ködés nélkül való 
bélkiürülést idéz elő és ezáltal 
sok esetben rendkívül jótékony 
hatással van a beteg szervekre. 
A női betegségekre vonatkozó 
tudományos irodalom több alap
vető megalkotója írja, hogy a 
Ferenc József viz kitűnő hatásá
ról a saját kísérleti alapián is al
kalma volt meggyőződést szerez
ni. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füs2erüzleíekben.

ENRILO

az a kitűnő kávépótló, melynek egyet
len háztartásból sem szabad hiányoznia.

Szemeskávészerü ize, finom zamatja, 
kiadóssága a legolcsóbb családi itallá teszi 

.Egyetlen kísérlet meggyőzi önt e gyárt
mány kitűnő minőségéről.

E n r i l o  minden fűszer- é6 gyar
matárukereskedésben kapható.

Kizárólagosan gyártja:

Franck Henrik Hai Rt.
Budapest, Nagykanizsa, Mosonszentjános.



— He 1 y b e 11 gabonaárak:

Búza: 26 00—26*20
Árpa: 25 00—26 00
Zab: 24 00 - 25 00
Tengeri: 31 50—3250

Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.
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Békésszentandrási 
hírek.

*
— Tisztújító k ö z g y ű l é s  

volt f.*hó 30 án a község
háza tanácstermében dr. Scha
uer Gábor járási főszolgabí
ró elnöklétével. Megválasz
tották pénztári ellenőrnek 
Dézsy Lajost, adóügyi ír
nokká pedig Bagi Ádámot. 
Választottak azonkívül két 
községi szülésznőt, özv. Oláh 
Istvánná és Behan Mihály- 
né személyében.

— A Békésszentandrási le- 
vente-oktatók. Kiss Elek és 

társai részvettek a szentkuti 
kolostornál megtartott egy
havi továbbképző tanfolya* 
mon. Derék oktatóink kitün
tetéssel vizsgáztak le felet
teseik .megelégedésére á tan-, 
folyam végén.

— A kOzségi szeszfőzdében 

a különféle cefrék kifózése
1928. augusztus '2 án kez
dődik.

— Hirdetéseket lapunk ré
szére felvesz békésszentand
rási rovatvezetőnk B a g i  
A d á ni.

nm

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági véerehajtő 

az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a
értelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a kir. járásbíróságnak
1927. évi 5500/6 szánm végzése 
következtében Kun Arnoíd javára 
Vérten Sándorné öcsödi lakos el
len 416 P. 15 f. s jár. erejéig 
1928 évi május hó 22-én foga
natosított kielégítési végrehajtás 
utján le-és felülfoglait és 1160 

P. becsült következő ingóságok,
u. m. hintó, asztalok, lócák, szé
kek, fakanapé, billiárd asztal 6 

drb. dákóval nyilvános árverésen 
claditnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1928-ik év 2769 szá
mú végzése folytán 416 P 15 
fillér tőkekövetelés, ennek 1926. 
évi december hó 19 napjától járó
5 százalékos kamatai eddig ösz- 
szešen 335 P. füléiben biróilag 
már megállapított költségek ere
jéig valamint a csatlakozottaknak 
kimondott Villányi pezsgőgyár 
x.-t. 136 iőke és jár. Osztlicher

Lipót és fiai cég 192 P, 94 fii). 
Ciben Alfonz 1000 P. tőke és 
jár. Kun Amold 14 q. 54 kg. 
búza és jár. dr. Silberstein Gyu
la ügyvéd 110 töke és jár. Fo- 
incere Ált. Bizt. Intézet 134. P. 
8 fül. tőke és jár. Foincere Alt. 
Bizt, Intézet 160 P. 92 fill. tőke 
és jár. Öcsödön alperes lakásán 
1928. évi augusztus hó 7-ik 
napjának délelőtti 9 órája ha
táridőül kitüzetik is ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hopy 
az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mel
lett, a~ legtöbbet Ígérőnek szük
ség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

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

Kelt Szarvas, 1928. évi julius 
hó 16. napjan.

Molnár István végrehajtó.

Árverési 
hirdetményi kivonat

Sajószentpéteri Takarékpénztár 
végrehajtónak Szokol János kon
dorost lakos végrehajtást szen
vedj ellen indított végrehajtási 
ügyben a telekkönyvi hatóság 
utóajánlatra az ujabb árverést 
960 P. tőkekövetelés ís járulékai 
behajtása végett a szarvasi kir. 
járásbíróság területén lévő, Kon

doros községben fekvő* s kondo
rosi 310 sz. betétben 1. 1. sor. 
86 hisz. ház 42 öisz. udvarr 1. 
173 ^-öl a belietekben. A. 1.
2 sor, 87 hisz. 126 2̂-öl kert 
beltelekben és I. 3. sor, 97 hrsz. 
248 ffi-öl kert a beltelekben in
gatlanból Szokol Jánost (nős Rá- 
gyanszki Judittal) B. 3. rdsz. alatt 
illető jutalékra, 2145 pcnfjő ki
kiáltási árban, elrendelte.

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

Az árverés alá kerülő ingat
lanjutalékot kikiáltási árnál ala
csonyabb áron eladni nem lehet.

Az árverezni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 százalékát készpénzben, 
vagy az 1881. LX t.-c.42§-ában 
meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapiros
ban kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek előleges bírói le- 
tétbehelyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni. (1881. LX. t.-c. 147. 150. 
170 §§. 1908. LX. te 21. § )

Az aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb Ígéretet

tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál

tási ár százaléka szerint megállapí
tott bánatpénzt az általa ígért ár 

ugyannyi százalékáig kiegészíteni.

(1908: XLI.25 §.)

Szarvas, 1928 jupius 20 napján, 
v. dr. Zerinváry sk. kir. járárbiró. 

A kiadvány hitéül; Császár Ferenc 
főtiszt.

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 oszseg 
a viteldijban már benne fog
laltatik. Érdeklődőknek a 
biztosítás felől a vezető 
soffőr nyújt felvilágosítást 
tisztelettel Krizsán Mihály 
és társa Petri Zoltán gyógy
szerész. Telefon 64

Az állami kedvezményes, il
letve kamatmentes akcióban 
részesül, ha nálunk idejében a 
szükséglendő mütrftgya meny- 
nyiséget bejelenti! 23-26%-os 
könnyen oldható foszforsavat 
tartalmazó RHENáNIA FOSZ- 
FáT. Nem mari Nem savanyít! 
Nem csomósodik! Talajának 
savanyusági fokát pedig azon
nal megismeri a legegyszerűbb 
kezeléssel a :

„Földfény"
talajreaktió (PH) meghatározó 
készülékkel Ára 10 Pengő. 
Az utódállamok részére besze
rezhető: DUKES és HERZOG 
cégnél Budapest, V., Gé/a-u. 1. 
(Telefon: Automata 288—09 és 
Automata 122 - 74, valamint 
műtrágyákat forgalomba hozó 

előkelőbb cégeknél.

Elsőrendű gyártmányú gazdasági gépek, kerék
párok, varrógépek, különféle traktorok, cséplőgépek, 
vetőgépek, rosták és mindenféle

g a z d a s á g i  e s z k ö z ö k

nagy választékban vannak raktáromon Russia ZOV. 
kerékpáralkatrészek 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. Szövetkezeti bolttal 
szemben.

TT* X. ^  üzletemet újból megnyi
t j a  S 7 6 Í 1  tottam. Állandóan raktá

ron tartok; bükk hasáb- 
fűrészeit és aprított tűzifát, fenyőfát, valamint porosz és 
hazai kályha és cséplési szeneket első osztályú minő
ségben. Házhoz szállítva. Tüzelő.'nyag szükségletét min
denki jutányos árak mellett szerezheti be julius 15-től

Brauner Györgynél
a Fábriczy-féle telepen III. kér. Kásamalotn-ucca 116. sz.

Losonci tipusu vetőgépre van önnek szüksége
ha többet és olcsóbban akar termelni.

„RECOSD DRILL" sorvetőgép 
„RECORD VIII** sorveltf" és sortrágyá2ógép

Sorban*
■vett

Sorban*
IrA gyA z

Ú jd o n s á g !  32-soros traktorvontatásu sorvető és sortrágyázógép

Gyártja az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt.
34 Budapest VI, Váci- ut 19 — Telefon: L. PJ9-33.



A kertváros-mozgalom
A Székesfővárosban évek óta hú

zódó, közérdekű ügy áll most be

fejezés előtt és ez időszerűvé te

szi, hogy a középosztály és mun

kásság egy súlyos jelentőségű pro

blémájával foglalkozzunk. Az ügy 

az úgynevezett kertváros ügye, a 

probléma pedig a városi lakosság 

egészségesqbb lakásának problé

mája. Nem uj gondolat az, hogy 

a  nap nagyobb részét munkájuk, 

hivataluk zárt levegőjében töltő 

munkások, hivatalnokok lehetőleg 

a  bérkaszárnyarendszer helyett az 

Apró családi házak, kertes bérliá- 

zak rendszerében helyezkedjenek 

el a városon kivül, hiszen már a 

háború előtt is számos ilyen telep 

létesítése indult meg, némelyik be 

is fejeződött és tökéletesen be is 

váltotta a hozzáfűzött reményeket. 

A háború, óta megindult közegész

ségügyi fellendülés újra felszínre 

hozta ezeket a terveket és mivel 

az anyagi nehézségeket ma a ma

gános ember sokkal jobban érzi, 

mint a béke boldog éveiben, az 

építkezések tervei szövetkezeti ala

pon, társulati formában láttak nap

világot Ilyen mozgalom az is, me

lyet a fővárosban a tisztviselők' 

kezdeményeztek és ilyen mozga-1 
löm többféle indult azóta az or- 

szagban. A fóldbirtokreform mó

dot nyújtott sok esetben arra, 

liogy az igénylő szövetkezetek ház

helyekhez jussanak és ma már az 

^építkezés akár megfelelő kölcsö

nök igénybevételével, akár kisebb- 

nagyobb tőke befektetésével nem 

oly elérhetetlenül nehéz, hogy a 

kisebb existenciák is meg ne sze

rezhetnék maguknak az önálló 

otthont. Mert az egész kertváros- 

és kíslakásmozgalomban a legfon

tosabb tényező az, hogy önálló 

otthont ad az illetőknek. Az ott

hon a családi élet alapja és leg

főbb biztositéka, erkölcsi szempont

ból az együvé valók legtökélete

sebb védelme, szociális szempont

hói az egyinásrautaltak és az azo

nos érdeküek támasza és egész

ségi szempontból a legcszményibb 

keret, ahol egészséges testi életet 

élhetnek a család tagjai.

Ezek a szempontok alkotják 

együttesen azt a parancsoló szük

séget, mely mint igen magas állami 

érdek is közbeszól, midőn a minél 

több önálló existencia létesítésére 

törekszünk. A kertváros és kis- 

Jakásos házépítő mozgalom azután 

a társadalmi élet formálására is 

nagy hatással van. A nagy város

ban való tömörülést, az iparoso

dással együtt járó belső vándor

mozgalom v hatásait egészségesen 

-ellensúlyozza, hogy az önálló, apró 

existenciák a város szivéből an

nak szélei felé törekszenek, az egy

szerűbb életformákhoz térnek át 

a cíviliziíít élet kényelmének min

den élvezete mellett. A nagyváros 

'életet egyformásitó, a lelki életet 

némileg sivárrá tevő hatása alól 

a természetbe visszamenekülő em

ber mintegy, önkéntelenül megta

lálja azt a fegyvert, amellyel vé

dekezhet a modem étet kárös be

folyásai ellen úgy testi, mint lelki 

életét illetőleg. Végül pedig tisztán 

egészségi szempontokat követve is, 

a külvárosok, illetve az elővárosok 

ilymódon való betelepítése az e- 

gyénre idézve tagadhatatlan előnyt 

jelent, hiszen a tisztább levegő, a 

csendesség és az egészségesebb 

környezet, a kert és a több test

mozgás , a földdel való foglalkozás, 

mind, mind letagadhatatlíín elő

nyök. A város egészségügyé szá

mára pedig félre nem) ismerhető 

módon- nyereség az, ha a kertváro

sok képében természetes erdőövet 

nyernek a városi központok, 

ahol a por és füst helyett a 

növényzet természetes munkája 

nyomán megtisztult és felfrissült 

levegő áll a lakosság rendelkezé

sére.

A városi élet egészségesebbé té

telének jóformán egyetlen módja a 

minél több kertváros létesítése, ez

ért az ilyen mozgalmakat minden 

erővel támogatni: nemzeti köte

lesség.

Modern banditák
Fantasztikus statisztika.

A „bOrrtiuHémoli“ szerzője.

Richard E. Enright, aki teljes 

nyolc esztendeig Newyork rend

őrfőnöke volt, a Daily Mailben 

cikket irt, melyben személyes ta

pasztalatai nyomán a modern ban

ditáknak szentel érdekes szemelvé

nyeket. Akik ma már legkevésbbé 

sem a Wild-West erdős fűrengete- 

geibén keresendők, mert szépen 

beköltöztek a nagyvárosk ember- 

dzsungeléi közé. Immár nem lova

kon cowboyoznak^ hanem az autót 

vették nyereg alá és beevezve a 

bűnhullámok egyre duzzadó da

gályába, megalakították az auto- 

mobilös betyárok trösztjét. Nem 

szenvedő legények, a lopva sur

rand tempót teljesen félretették és 

revolveres tűzben rajtaütéssel há

borítják a bankok tele trésorjait 

és a békés polgárok nyugalmStj

Sehol annyi gyilkosság és rab

lás, mint a pénz és a jólét hazájá

ban. A mi búakrónikáink szeKd 

enyelgések ahhoz a vakmerő, vér- 

ontó stihishfó, mellyel1 odaát a 

külön szervezett földalatti társada

lom hadát visel a pénz; — a má

sok pénze ellen. Uras-untig fog

lalkoztunk ezzel* de a nagy lehe

tőségek e külön kontinense még 

mindig tud .nekünk elviselhetet

len, vagy Jaihetctlen szenzációkkal 

szolgálnL/Ott már nemcsak a fér

fiak durva játéka és a dollárért 

való küzdelem a banditaság. Sűr 
run van példa; hogy bubifrizurás 

hajadopoky kis bakfisok is fantasz

tikus utonáüásokra vetemednek.

Richard E» Enright »az autóban- 

ditizmus« legutóbbi tiz év alatti 

eredményeit foglalja többek kö

zött számokba. Szédítő, képtelené

nek tetsző eredmények. Ha nem 

a rendőrfőnök mondja^ fantáziá

nak lehetne mondánk E szerint

nagyjában értékelve tiz év. alatt 

legalább tízezer gyilkosság ter

heli az Egyesült Államokban az 

autóbanditák lelkét és három bil

lió dollár értékű vagyon, amit elra

boltak. Ebből a pénzből ezt a gaz

daságilag fuldokló egész Európát 

szanálni lehetne.

A modern, autón száguldó ban

diták bussinese tehát fényes osz

talékot biztosit — elsősorban van 

honnan és mit rabolni — s ezért 

él és virágzik a rendőrségek min

den kíméletlen, irtó hadjáratai el

lenére. Sőt lassacskán uj műkö

dési terepet is keres. Londonban, 

Párisban is mind sűrűbben buk

kannak fel az autóbanditák.

Jellemző erre a párisi autótaxi

soknak egy mpstanában a belügy

miniszterhez intézett beadványa, 

melyben fegyverviselésre generá

lis engedélytkérnek. Az utasok 

nagyon megbízhatatlanok, sőt ve

szedelmesek. Minduntalan megr 

esik, hogy késő éjszaka utasokat 

vesz fel a soffőr, akik bátortalan 

helyekre menesztik, ott egysze

rűen rátámadnak, meggyilkolják, 

pénzét elrabolják és az autóvar 

tova száguldanak. A soffőrhivatás 

kezd Párisban veszélyes foglalko

zás lenni, mert a párisi apacstársa

dalom elszántság tekintetében alig 

áll mögötte amerikai kollegáiknak.

Az autóbanditákkal szemben ter

mészetesen a rendőrség is beren

dezkedik. Amerikában, Newyork 

városában gépfegyveres gyorsjára

tú autókon őrjáratozik a rendőr

ség és sokszor fejlődik ki valósá

gos csata holttestekkel és sebesü-. 

lésekkel. De, mintha a gonosz

tevő társadalom gyorsabb tem

pójú lenne. Az autó is nemsokára 

ócska alkalmatosság lesz s az 

autóbanditák átvedlenek majd a 

levegő kalózaivá.

San-Franciskóé a kezdeményező 

dicsőség. Egy éjjel az egyik san- 

franciscói előváros vasúti állomá

sának közelében egy repülőgép 

ereszkedett le a mezőre. Az utolsó 

vonat már elment s az állomási 

épületben csak a pénztáros voft 

A többi hivatalnok a pályán járt 

Látták is a lesikló repülőgépét 

Valami defektusa támadt — gon

dolták — és tovább mentek. A re

pülőgépből két férfi kisfám, a pi

lóta á gépben maradt. A két Férfi 

qz állomásra rontott sí revolvert 

szegezve a halálra rémült pénztá

rosra, a kasszát az utolsó centig 

kiürítették. Aztán megkötözték a 

pénztárost, Száját betömték, visz- 

szasétáltak a repülőgéphez, be- 

sfcállbttak és itiérész lendülettel' éf- 

repültek. A pályát vizsgáld vasnta- 

sdknafc még te a bravúros

felszállás és telkesett integettek* a 
repülőgép után... Félóra öttiPfra ás- 
tán m*gteláif& a* nyögöécsel&-kol
légát és aé nres kasszát

A rendőrséget természetese* 
nyomban aforntfrozfák. Valameny- 
&yi rendőrálldmáfit 500 kilométer 
körzetben rádión érteskették. Kö
zel volt a feltevés hogy ai bandiJ 
ták csakhamar leszállnak. De hi

ába vették valamennyi leszálló re

pülőgépet szigorú revízió, alá, a 

kalózok eltűntek. Csak három nap
pal később vagy kétszáz kilomé

terre San-Franciscótól találtak a 

mezőségen egy elhagyott repülő

gépet. A rablóké volt. Ezek nyil

ván ott hagyták, ahogy volt, hpgy 

árulójukká ne legyen. A rablott 

pénzből különben is nem egy re

pülőgépet vehettek. Vagy 50 ezer 

ldollár volt a zsákmány, ami még 

Amerikában is szép pénz.

A repülőgép kalózai nyomának 

bottal való ütögetésének azonban 

mégis lett eredménye. Egy pár 

amerikai rendőrséget már fel is 

szereltek repülőgépekkel és rend

őrpilótákkal, de most az egész vo

nalon, a legtöbb nagy városban 

felállítják a rendőri répűloparkot 

vagy jó magyarsággal mondva, a 

légügyi rendőrséget Eddig tudni

illik inkább a mozivásznon bra- 

vuroskodtak Hollywood jóvoltá

ból a rendőrpilóták, de most ame

rikai munkaszeretettel a valóság

ba is kilépnek. Biztos, hogy las

san Európa Js Amerika után megy.

K IS  T R É F Á K
A szórakozott ember késő este a 

parkban ül és egyik gyufát a má
sik után gyújtja ázzál a céllal, hogy 
megkeressen valami földre esett 
tárgyat Amikor már vagy égy fél
doboz gyufát elgyujtogatott, oda
lép hozzá a rendőr es udvaria
san megkérdi:

— Mit tetszik keresni?
—* Egy szál gyufát ejtettem itt el 

az előbb és azt keresem — felelt a 
szórakozott ur.

A háziasszony így szót a köldök
höz:

— Kap egy pengőt öregem, ha  
segít fát vágni a leányomnak.

— Rendben van asszonyság, de 
szabad előbb látnom?

— A fát?
— Dehogy. A leányát.

A házasságközvetitő partiét ajánl 
Kohnnak.
---A hölgynek olyan fékette haja
vaa  ̂ mint egy hollón&lc* karcsú, 
mint egy őz, hajlékony* mint egy. 
párduc és olyan könnyedén jár
kál, mint egy gazella.

— Mftah, csak ném* fogók élVétt- 
xá egy egész állatkertet?

— Hallotta: tanácsos ur, hogy, 
Brinzás tanácsos megkapta a fő
tanácsosi címet?

— De igen, megkapta és tatfrif- 
csófc kénytelen tesz eztitátt fótaÉfr" 
csosnafr szólítani.

— Én azt az ökröt, azt a szama
rat? Soha! Ezután is csak kolléga 
urnák fogóm nevezni.

— Míkoi4 van az embernek lé£- 
föbbpénse?

—* Ha be van> Csípte*, miveJs alt
kor minden pénzét duplán- Útja.

— Mikor legszerencsétlenebb á 
férfi?1

— Ugyancsak illutninált állapeÉ- 
baft, nűvel anyósát is duplán látja.

— Milyen családot neveznek >jóc 
családnak?

— Az öiyán családot, áftöl tteth 
fordul elő olyasmi, ami a legjobb 
családban is előioixluL
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nyi rengeteg szarvast lepuffan-— Ezer villám, — jegyezte meg 

Bahrens — ma reggel jártam arra 

és semmi ilyesmit, nem fedeztem 

feli

— Hiszen azt mondta, hogy a lá

bát rántotta meg — kacagott fel

— Na persze, de három nappal 

ezelőtt, tökfilkó. Emiatt csak nem 

kívánod, hogy egész életemre sán

títsak. Hanem kerüljetek beljebb 

fiuk, a köd főlőtte nedves ma este 

és a kandallő mellett sokkal kedé

lyesebb az idő.

Bahrens örvendetes meglepeté- 

sére az indián nemsokára odausz- 

tatta"a kövér pecsenyét. Egyesült 

erővel kicipelték a férfiak a víz

ből, a ház előtt letették és rövid 

idő múlva már az asszonyok kezei

ben voltak a legjobb falatok elké

szítés végett.

— Jó estét, mrs. Bahrens — 

szólt a házba lépve Róbert, üdvö

zölve a ház asszonyát. — Már ré

gen nem láttam, de még mindig 

úgy jsörög-forog.

— Mit csináljak egyebet, mr. Ró

bert? — mosolygott Bahrensné és 

nagy főkötőjét, amelyet a meleg 

ellen. hordott, visszahajtotta sze

meiről. — Na, ez derék dolog, 

hogy egyszer már minket is meg

látogat, legközelebb majd én me

gyek át önökhöz. De az én örege

met a világért sem lehet elcsalni 

hazulról.

— Anyjukom régen várja már a 

szomszédasszonyt leányaival egy

ben —- udvariaskodott Róbert. — 

Hát a kislányok mit csinálnak itt 

a bokrok között? Vájjon megszok- 

ták-e már ezt a magányos életet? 

Na de hiszen a Cash-mocsarakban 

sem volt valami zajos élet Bor

zasztó egy hely volt az is. Ismerte 

ott. azt a Strong nevű farmert, aki 

pedig azon a vidéken a legjobb 

részen telepedett meg és mégis...

— fogjátok meg az ég szerelmé

re !— vágott közbe Bahrens — már 

megint elvesztette a. gyeplőket és 

bizonyosan meg nem áll, míg visz- 

sza nem jut a forradalmi háború

kig. Hanem emberek, miután ilyen 

szépen gondoskodtatok az élelmi- 

s2erekről7"ezért meg is kell, hogy 

.kapjátok jutalmatokat Te Lucy, 

add csak. elő hamar azt a korsót 

az ágy alól, de el ne törd, mert 

akkor az ég legyen neked irgal

mas. Most, fiuk, egy jó estét fo

gunk eltölténL Közben az öreg 

szokott vadászkiáltását torkasza- 

kadtából hallatta, úgyhogy a va

dászkutyák is elkezdtek válaszolni 

rá  kintről

— Halló, Bahrens, ezek a bes- 

-tiák már egymást marják széjjel 

odakint, olyan éhesek akárcsak a 

mieink, lökjük oda nekik azt a 

disznóhust, hiszen emberek úgy

sem élvezhetnék már azt

. — Mit, az én jó húsomat!

— A fránya vigye azt a húsodat

— hiszen én azt hittem, hogy. any-

tassz, hogy...

— Persze, persze, de most a lá

bam!

— Már most megint a lábaddal 

van bajod, te öreg gyerek. De nini, 

Harper miért ül itt olyan komo

lyan? Talán a gyilkosságon jár 

az esze?

— őszintén megvallam, hogy 

igen; nem tudom kiverni a fejem

ből. Nyomai oly iszonyúak...

— Iszonyúak, mr. Harper? la

kott volna csak a Cashriveren — 

viszonzá Bahrens; álltó helyemből 

vigyen el az ördögi ha naponkint 

nem úszott el arra három-négy 

holttest — és micsoda holttest! 

Soknak feje sem volt.

— De honnan jött az a sok em

ber? — kérdezte megrémülve Har

per, — hiszen tudtommal az a vi

dék lakatlan volt.

— A fene törődött vele, hogy 

honnan jöttek, sémi közöm nem 

volt hozzá. t

— Megálljunk, hagyjuk ebéd- 

utánra a meséket — szakította fél

be nevetve Róbert — előbb néz

zünk a lovak után, azután mi is 

együnk.

A tanácsot azonnal követték. 

Mire a jászlaktól visszakerültek, 

már hivta is a háziasszony őket a 

vacsorához és a férfiak leteleped

tek a hordokból, fatörzsekből; és 

deszkákból hevenyészett ülőhe

lyekre az asztal mellé, amelyen 

nagy tál sült medveborda és vé

konyra szeletelt pecsenye volt már 

feltálaivá, mellette máié, sült tök, 

méz és tej kiegészitésképen.

A viskis üveg ezalatt körbe buj

dosott és egy darabig csendben 

adták át magukat a jó táplálko

zás gyönyörűségének. Asztalbontás 

után egyenként keltek fel ülőhe

lyeikről, mig az asszonynépség — 

amely körültekintő óvatossaggal 

félrerakott magának a sültből — 

elfoglalta az üresen hagyott he

lyeket, nem igen fárasztva magát 

azzal, hogy tiszta tányérokat vált

son.

Az öreg Bahrensné — mintegy 

negyvenéves asszony — régebben 

nem*mindennapfszépség lehetett, 

karcsú termetét azonban most 

nem épen tiszta, pamutszoV^Fből 

készült fehér ruha fedte. Sszép, 

barna haja hanyagul volt fejént 

összetűzve és nagy sötét szemei 

sokkal többet mutattak volna egy 

ápoltabb arcot díszítve.

A lányok már gondosabban vol

tak' öltözve, de bizony az ő arc

bőrüknek sem ártott volna egy kis 

meleg vízzel való mosakodás.

Miután az edény — amelyből az 

étel nyomtalanul eltűnt — le volt 

hordva, Bahrens félrelökte az asz

talt, úgyhogy az ülőhelyekkel új

ból á kandalló kóré jutottak, majd 

vigan kiáltott fel:

— No most jön a java, gentle

men — a stew — (a nyugati erdő

ségekben akkoriban divatos wiski- 

ből, fűszerekből, vajból és cukor

ból álló forró ital).

— De vaj nincsen moát a há

zunknál! — szólt a felesége.

— Ezer mennykő, ebben igazad 

van, de minek vaj, ha van medve- 

zsírunk. A wiski és medvezsir sok

kal jobban fér meg egymással. 

Uraim, az aztán az igazi ország, 

ez az Arkanzasz, nincs is ehhez 

fogható.

— No, no, — jegyezte meg szelí

den mr. Harper, iakit a kedvenc 

italához való előkészületek jó han

gulatba hoztak — no, no van még 

olyan ország hat; Missouri mit vé

tett; sokáig éltem én ott és...

— Missouri — csodálkozott Bah

rens — az Isten szerelmére csak 

nem akarja ezt tán összehasonlí

tani Arkanzasszal?

— Azt hiszem egymással hatá
rosak.

—  Akár határosak, akár nem, a 

jó Isten mégis egészen másnak te

remtette őket, éz termékeny, mig 

Missouri sivár, node nem is szólok 

többet Missouriról, tulajdonképen 

mióta is van ön itt Arkanzaszban?

— Körülbelül hat hete.

— Na, akkor egészen más, úgy 

nem ismerheti még. Uram, itt 

olyan zsíros a föld, hogy ha gyer

tyát akarunk önteni, hát a gyertya 

belet csak egy kis iszapba márt

juk és kész a lánggal égő gyertya. 

Ha valaki jól műveli a földjét Ar

kanzaszban, biztosan számíthat 150 

keresztre egy hold után!

— Ez sok volna egy kicsit.

— Sok-e, ez még semmi, ha föld

jét meg sem munkálja, csakúgy Is

ten kegyelmére bízza, holdja ak

kor megterem 70—80 keresztet és 

ha egyáltalán nem is vet semmit, 

akkor is lesz 50 kereszt.

Harper fészkelődni kezdett szé

kén, mig Róbert és Curtis lopva 

összenéztek.

—  Az egész dologban még az a 

legszebb, hogy a tengerit elég, ha 

juniusban ülteti, akkor is úgy ki

kel, mint a parancsolat Képzelje 

csak, tavaly a paszulyt, amit közé

vetettem a kukoricának, ezt töves

tül huzgálta ki a földből és mek

kora tökök teremnek közte, tiz 

ember állhat körül egyet

— Bámulatos egy ország — szólt 

közbe Harper — de különösen jó

termés van moszkitókban és szita

kötőkben, ekkora jószágokat egy 

országban sem látni.

— Minden nagyszerű itt — 

mondta Bahrens, aki egészen be

lemelegedett mostani hazájának 

dicséretébe, — minden nagyszerű 

itt kérem. A moszkitók néha á me

legben olyan tömegben vannak, 

hogy az izzadságtól összeragadnak 

és egész gubancokban potyognak 

le. A szitakötőket saját szemeim

mel láttam, hogy az esteli harang

szónál óriási két hátulsó lábukra 

emelkedve hallgatóznak, a nagy, 

mezei bolhák úgy járnak le itatni 

a forráshoz, mint valami jólvezé

relt marhacsorda. És micsoda fo

lyóink vannak — Uram bocsá — 

még a tengert is nagy darabon 

visszanyomják, amikor bele ömle- 

nek!

— De azért mégsem fémek bele

— vélekedett Harper.

— Nem-e? Hát hova a fenébe 

mennének máshova — méltatlan^ 

kodott Bahrens — hát nem oda 

siet a Petite-Jeanne is?

— Az Arkanzaszba.

— És az Arkanzasz?

— A Missisippibe.

— És a Missisippi?

— A mexikói öbölbe.

— Mintha ez nem volna mind

egy. Nézzük csak például a Mis

souri déli részét — volt e már va- 

lamelyikőtök ezen a helyen?

— Valószínűleg mindnyájan — 

válaszolt Róbert.

— Az Elevenpointsriveren is? — 

Gentlemen, nem akarok túlozni, 

de arrafelé olyan sziklás a vidék, 

hogy a birkákat fel kellett emel

nünk a hátsó lábuknál, hogy az 

éles kövek közül ki tudják lege

lészni azt a maréknyi füvet; a far

kasok ott annyira lesoványodtak 

és elgyengültek, hogy egy fához 

kellett támaszkodniok, ha üvölteni 

akartak. Már most látnivaló, hogy/ 

micsoda különbség van Arkanzasz 

és Missouri közölt.

•— És mit csináltunk például té- 

Élen, amikor marháink számára 

egy szál takarmány sem volt? No, 

találja csak ki!

— Talán az erdőre csapta ki 

őket — kérdezte Curtis.

— No abból sok hasznunk lett 

volna. Ott a föld olyan sivár, hogy 

a fáknak még a héja sem nő ki, 

a törzsek mind kopaszok — nem, 

más szerhez kellett folyamodnunk. 

Ismered Tom-ot, Róbert? — aki

nek később hirtelen Texasba kel

lett menni — ejnye, talán csak 

fogsz a nagy Tómra emlékezni, 

aki olyan rettenetes hosszú volt, 

hogy le kellett térdelnie, ha meg 

akarta vakarni a fejét Ez Phila

delphiában gépész volt azelőtt és 

szerszámai közül sokat elhozott 

ide magával, ezzel a Tómmal az

után hatalmas zöld pápaszemeket 

csináltattam marháim részére, az

után közönséges fürészport és gya- 

luforgácsot vetettem eléjük, amit 

jóízűen belakmároztak, azt hívén, 

hogy kitűnő zöld takarmánnyal 

traktálom őket, sőt még gyönyö

rűen meg is híztak tőle.

— Uram, ne vigy a kisértetbe!

— kiáltott Harper.

— Itt már mégis jobb dolgunk 

van — szólt elragadtatva Bahrens

— itt kövér a gyep és/oly kitűnő 

vadászatot....

— Hahói — ordított közbe Har

per — ami a vadászatot illeti, meg 

kell védelmeznem Missourit Sehol 

sincs olyan vadászat, mint ott!

— Nincs jobb? — kacagta ki gú

nyosan Bahren| — itt ha nincs 

legalább három ujnyi szalonnája 

a medvének, már igen soványnak 
tartjuk — és a szaravst...

(Jövő héten folytattok*)



Ha
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 
Csaszlvan nyomda (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. 

M a k ó  

Gyűl a
fegyver^  

és lőszerkeres- 
ködőnél.

A sertés szép ét egészséges 
fejlődése és gyors gyarapodása 
elsősorban á neki nyújtott táplá
léktól függ.

(szopott„Krótapor" bősé
gesen tartalmazza azon ásványi ta- 
karmánypótló sótápot melyre a 
fejlődő sertésnek, hízónak szük
sége van.

Kapható minden füszerkeres- 
ködőnél.

erle^ekuek |

ba rom fiak n ak ; 
tü&polt

' Vásárlásnál ilyen dobozt kérjtn ! 

Kapható és megrendelhető: Slef&xiS G y ö r g y  
kereskedőnél Szarvason.

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgy közönséget,

hogy az úri és női szabóságomat 

Klein Mór házába helyeztem á t,'
ahol a legolcsóbb napi áron készítek férfi és női öltönyöket. 

Minta kolekcióm öszl és télt Idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva ós hozott anyagból 24 órán 

.belül elkészítem, vastlá&t és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem, kérem a nagyérdemű közöntég szives pártfogását

Horváth János
Angol úri és női szabó.

99Kerékpárok€€

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 zsákol, 'víz
mentes ponyvái, 

-vászon *• zsinegárut
legolcsóbb gyári áron

BVNZL IZIDOR
37

zsák és poayvaUzlelében (Berkoyit6 házban) 
szerezheti be.

Már most kell gondoskodni

szükségleteinek beszerzéséről.

Olcsó árak.
Kedvező fizetési feltételek.

Tűzifa hasábos
waggontéielekben telepemen kimérlegelve, vagy háihoi 

szállítva. * Fűrészelve vagy felapritva.

KötözQti fenyőSiulIadék.

Elsőrendű porosz kőszén 
és koksz,

mint a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytáriulat helyi, 
képviselője felhívom nb. figyelmét a kályhafűtés céljaira 
olyan jól bevált:

baglyaialfat, dorogi, salgó* 
íarjáni és mfzserfal darabos 

szenekre.

Kérem nb. megrendeléseivel meg
tisztelni és vagyok a legpontosabb 
és legelőzékenyebb kiszolgálásom
ról biztositva Telefonszám: 26.

BÜK ADOLF
tűzifa és szénkereskedő.

Piac-tér.



Magyar—Hollandi Biit. R.-T.

főügynököt
keret Szarvas váró« és vidé
kére. Legversenyképesebb élet
tarifáival és összes biztosítási 
ágazatokban rendkívül előnyt)* 
feltételeivel nagy jövedelme
zőség érhető el. Megkeresé
seket Szeged, Postafiók 43. 
alá kérünk.
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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.

R e n d k í v ü l  

k e v e s e t  h a s z n á l t

ESSEX
S U P E R

SIX

túra autó
e l a d  ó .  Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

I E R C O  |

öné íeg ánsan  SHbzktJdl  k.

Ergo ERCO gallért visel.
ügyeljen a CV : védjegyre !

iP-'f
Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható'

llS^

P W p Q t f p C  ^ an Sierencf;ćni értesíteni a ríagyérdcmü 
U I  I C o l lC o «  közönséget ho{/yf l a v a s z i  n y ó r i  
s z ö v e l r a k i á r a m  megérkezel? dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

SrThSöi -4 havi részlet-' 
re ̂ a„n olcsó árban,*!;
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- p e n g ő t ő l  följebb ké-

szülnek. Kérem nagyérdemű 
Tisztelettel

zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

B a l á z s  J á n o s  úri szabó. 
(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné há7iban).

Női, férfi és gyermek

clp olt
melyek elsőrendű anyagból 

J u t á n y o s  á r b a n

a legizlésesefcb formában 
készülnek, azokat c s ak

Szűcsnél
szerezze be.

ESSEX
Super Six Sedan 

le g m o d e r n e b b  

6  l n e n g e . e s  

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

Eladó egy komflett, alig 
használt háló-szoba berendezés, 
II k. 372. Érdeklődni lehet a 
kiadóban.

Závoda András II.' k. 525 sz. 
háza és a Gerlei malom alat 4 
hold föld eladó.

. Gádoros n örökáron és kedve
ző fizetési faitételek mellel és ár- 
tézi kút közelében eladó ház 
ugyanot két üzlethelyiség és lakás 
kiadó. Eideklődni lehet Gádoro
son 345 szám alatt; 31

Vi. kér. 298 sz. Kölnit Pál tu
lajdonát képező ház eladó. Nyul- 
zu^ban 650 g§-öl gyümölcsös 
elad-V Érdeklődni u^yanolt. 31

11. kér. Kossuth Lajos-utca §5 
számú ház eladó, Érdeklődni 
ugyanott 30

II. kér. 90 számú ház eladó.
Érdeklődni Demcsák Mihály üz
letében. 30

Jó forgalmú kovács műhely 
IV. kűlke'rttlet ezüst szMIŐ 521 sí. 
házzal együt eladó. Érdeklődni 
ugyanott.

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

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

Kisszénási állomás mellett 3 kis 
hold szántóföld eladó. Érdeklődni 
lehet Medvegy András VII. kül-ker. 
38t/i Szakács-soron, vagy pedig 
Kondoroson Unatyinscki Mihály
iul. 31

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

Zima Pálnak 111 kér. 330 sz. 
8 és félhold földje Balczóhalmi 
ugarokon örökáron eladó. 31

50 hold föld- 1 lOOQ-es bérbe 
vayy feliből kiadó. Kiss Mihály 
IV. kt*r. Jókai Mór-utca 10. 33

111. k. 115 sz. Baginyi' féle 
ház eladó, vagy 1— 2 szoba mel
lékhelység béibe kiadó. 31

III. kér. 73 számú Petyovan-fé- 
le saruk ház eladó. Értekezni le
het áttclenbeu Cséke Gyula tulaj
donosnál. 37

Bgy ügyes fiút tanulónak fel
vesz Jesienadki János kovács 
mester. Jelentkezni III. kül. kér. 
294. 34

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

Polgárísta tanulólányokat tel
jes ellátássá! felvesz Ozv. Holmik 
Jánosné 11. kér. 300 szám. Útbai
gazítást ad a kiadóhivatal. 31

Elköltözés miatt eladó hét erős 
család méh mézelésre előkészítve 
és három üres kaptár kiépite t és 
müiéppel felszerelve a hozzá 
való teljes felszereléssel, a kaptá
ra k Boczonádi 42 es fekvő tipus- 
uak. Ugyanott egy két hónapos 
magyar vizsla kutya kölyök, kan, 
pedigres szülőktől. Kiss András, 
állomás főnök, Kisszénás p. u.

Egy Hoffer 20-as 2 éves szán
tó motor egy kettes 4-es eke, 
nyers olaj hajtással, Szarvai 11 
k. 253 szám alatt éladó.

Goldberger Ignác házában 
egy nagy üzlei helyiség kiadó. (31

Két udvari lakás 
kér. 162 szám alatt.

kiadó II-

Egy jókarban levő nagyaszlalu 
karikahajós Singer-gép eladó. 111. 
kér. 83. * 30

Két szobás uccai vagy udvari 
lakás augusztus 1 re kiadó III. 
kér. 83. 30

II. kér. 38 sz. ház kedvező 
fizetési feltétel mellett eladó. 31

VII kér. 101 szám alatt külön 
álló lakás kiadó. Jelentkezni lehet 
kondorosi holdakon Kisszénást 
állomás niellet VIII. kül,kér 76 
szám alat. 32

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

32

Békésszentandráson Bencsik
János szab* egy önállóan dolgozni 
.tudó üzletvezetőt keres. 32

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22 Nagy Sándor fcBnrtto«had6eében legolcsóbb napi áron kaphatók.



Soproni

Szőnyeg a 

és Texíii- 
müvek r. t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári Ierakata.

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

Breitner 
H. és Fia

Teljesen jókarban lévő vasúti deszkalá

dák igen olcsón kaphatók a Dohánynagyárudában

cégnél.
29

— H á z  eladó it
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Értesítés.

29

Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. kö/öaséget, hogy 
il. kei. 206 szám alatt temetkezési vállalatot nyitottan', 
ahol is mindennemű koporsót u. m. fa és érckoporsót 
koszorút stb. nagy választékban raktáron tartok.

A n. í. közönség szives pártfogását kéri

Komár Pálné, Blaakó Karolin 
temetkezési intézete.

(Kreizler György asztalos házában.

A tiszteli cséplőgép tulajdonosok
figyelmét felhívjuk, hogy a l e g j o b b

c j é i p s ^ S j a k a i t

vízmentes ponyvákat 
v: mint gabonás zsákokat

minden méretben a

legolcsóbb gyárt áron
kaphatja Szarvason 
35

Simkú Gyula
bőrkercskedv'sében.

Fűszer-
üzlet más 

vállalkozás
miatt eladó. 

Cim 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 biztosiihat magának. 
Még ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

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

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

Autó és Traktor 
javítás.

W B B H H O B B H H B nnnM n

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételéf és 

eladását közvetítem.

M e z ő g a z d a s á g i  

g é p j a v í t á s .

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javitása. V c í ő -  
g é p  c s e r e .  Saját szisztémájú bevált lc.uSc.o~ 

rica szórók, bármely ekére szerelhető !

U|don«Ag I 26 Raktáron

A u t o g é n  

heggesztés!
EBBOsssceswsasannHBBBBasaBBBMafl

Vas—aczel réz— bronz és

aluminimn
öntvények szakszerű heg* 
gesztése. Kivánatra vidékre 

is megyek.

Mttt

„Accumulálor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—l-lékésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakosait, hogya »81RIUS és VARTA-féle 
Összes typusH Accumulátorok vezérkép ti »eletét a fenti községek 
résiére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Ffltő és 
Anódaccumulátor telepeket, Minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobíl-öm'ndító és világitó accumu- 
látorokat és ások Osssts alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accHmalátorak eredeti gyári árban besacreshetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a Icgolwóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorsabban elvállalom.

Makó Gyula
r á d l é  k a r M k a d d ,  S c a r v M .

tmm

n i p c A f i  jól és divatosat csak a „Gombáru- 
v/lvoUIIj házban” vásárolhat.

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

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

és az összes rövidáru és szabókellékek. 
flr —̂  budapesti gőzmosó-gyér gyűjtő helye. Lefgyor- 
Ji. sahban és legszebben mos, tisztit és vasal.

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. 55

„CSEL1K” cipőt viseljen
l é c h  Á r a ü i

Tartós ( Olcsói
dlvatárulaásában



IS M É IM É

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN diTatámhá^ában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt ć:> selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér. 
liner kendőket stb Aas ab lakon  dobálfa fel pénzét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR d lva láruhézában  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sókkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen uíazokíól, akik 

a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

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

bérvágását a legjutányosabban vállalom.
Használt épitő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

Síi vés pártfogást kérve, p V f f l / í c  R ć l o  fakereskedő, 
teljes tisztelettel U U Ö  D C l d  Szarvas

A  l e g m o d e r n e b b  ö t s z e m é l y e s

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

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

Tisztelettel

33 sz. B e l o p o í o c l t y  M i h á l y

--- — «. ,

g  K e r é k p á r o k ,  < 

S  V a r r ó g é p e k  é s  R á d i ó k ,  f

§  V illa n y s z e r e lé s  c s e n g ő  b e re n d e z é s . Sí
^  Égők, tulipánok, csillárok, villaíiy és rádió szerelési anya- P 

gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja- g 
pí vitás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás. ^  
9 Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze- ji 
^  relését eszközöljük — Tegyen próba rendelést és r7erelést. gj

Q, Tiszteletiéi *

^  S z í r e h o v s z k y  M á r t o n  é s  T á r s a  ^
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó. viliamszerclő ’b 

ü  és müszerés/ek, és szerelő ü7em. S>

. Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

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, illeive 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz- 
kttzlom. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen kcli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók.

• Használt fegyvereket és revolvereket veszett, illetve eladok

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő IP kerület 104.... szám. 52

Bakos
inál Árjjád-b^zár 1 . szám. £  legjobb, leg
olcsóbb l^rékpáTolt^ yárrőgépek és al
katrészek fé lé ig  és 

* javittathatók.

Á t k ö l t ö z t e m

ó r á s  é s  é k s z e r é s z

| • üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

régi Fischbein-féle
ffeletbe. Továbbra is kén a nagyérdemű, közönség szives pártfogását, 

(azelőtt Galambos-üzlet)

- " ^ - ^ • • • • • 4 W á 8 z n é -  S z .  S z e r é n . .
.jr.‘ .-'sav*._ró.* ■.■■r.'*-

Nyomatott özv. Csasztvao Gyöigyné könyvnyomdájában Szarvason.


