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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

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

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő :

vitéz Praznóczy Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

1. kér. Vajda Pétcr-utca 145. szám, hová min* 
dennemü küldemény cimzendő.

Téglagyárak 
„szociális” harca a 

lulaíégla ellen.
Mozg alom 

a  csabacsüdi olcsó tégla ellen.

(A Közlöny eredeti tudósitása).

A Békésmegyei Közlöny 
legutóbbi számaiban éleshan- 
gu cikkekben tette szóvá a 
csabacsüdi minfafalu építke
zésének -ügyét, a téglagyárak, 
de főként a téglagyári munkás* 
ság kiszámíthatatlan kárának 
jelölve meg a csabacsüdi 
házak tufatégLából való fel
építését. A cikkek megjele
nése után a téglagyári érde
keltségek küldöttségben jár- 
jtak a főispánnál és az alis-

Tekintetes

pánnál — sőt a héten az 
illetékes minisztériumokban 
is — amiatt, ho^y égetett 
téglából építsék fel a 207 
mintaházat. Hogy ebben a 
kérdésben a nagyközönség 
tisztán lásson, indokoltnak 
tartottuk megkérdezni a tégla
ügyről Demcsák Jánost, a 
csabacsüdi főjegyzőt, akinek 
mindenre kiterjedő objektív 
válaszát minden kommentár 
nélkül itt közöljük:

vitéz Praznóczy Béla lapszerkesztő urnák

HELYBEN.

Kedves Barátom :
Községünk ügye iránt kifejezett 

szives érdeklődésedet hálásan kö
szönve készséggel eleget teszek 
felhívásodnak s a csabacsüdi te
lepülésről helyzetjelentésemet az 
alábbiakban teszem meg.

Nagyon leköteleznél s jó szol
gálatot tennél vele •magának az 
ügynek is, ha ezt alkalmas mó
don nyilvánosságra hoznád, mert 
a legutóbbi napokban megjelent 
sajtóköileményektől igyünk hely
telen megvilágítást kapott a köz
vélemény előtt. Az egyik tóvárosi 
lap riportere például „Sirató 
JcOzség mellett" fedezett fel ben
nünket, képzelheted már ebből 
is, hogy a ránk szabott tudósítás 
miként állja meg a tárgyilagos 
kritikát.

Amint azt már korábbi referá- 
dáimból tudod, községünk tele
pítését a Faksz irányítja és finan
szírozza. Nem saját iniciativájából, 
hanem as érdekeli portabirtoko
sok egyhangú határozata szerint 
aléterjesztett kérelmünk és az 
illetékes kormányhatóság előzetes 
hozzájárulása alapján. A telepü
lési helyen kiosztott 207 házhely 
beépítésére a Faksz nyilvános 
pályázatot hirdetett s a terv vég

rehajtásához a pályázat eredmé
nye szerint szükséges 690.000 
pengő folyósítására a miniszter- 
tanácstól kért és kapott felhatal
mazást.

A beérkezett legolcsóbb ajánlat 
szerint egy 1 szoba-konyha-ham- 
rás lakóház 2600 pengőbe kerül, 
ha a felmenő falak vályogból és 
3062 pengőbe, ha t u f á b ó l  
épülnek. Égetett téglából en
nek megfelelően még többe. Úgy 
a Faksz, mint mi, az érdekeltek 
elvileg mint legolcsóbb és nép
jóléti szempontból is kifogástalan 
építkezés: a szilárd alapon nyugvó 
vályogfalak mellett határoztunk. 
Az ügynek ebben a stádiumában 
azonban mi, (az építtetők) a 
mindenekelőtt álló sürgősséget, 
mint legfőbb szempontot helyez
tük előtérbe, minthogy pedig az 
összes pályázó vállalkozók egy 
értelmű nyilatkozata szerint vá
lyogfalak esetében nem lehetett 
volna az építkezést a folyó év
ben befejezni: — a Faksz — 
tekintettel az égetett téglából való 
építkezés részünkről elviselhetet
len áraira — a tufát ajánlotta, 
mint amely érdektelen szakértők 
véleménye szerint a vályogtéglá
nál lényegesen jobb, az éso'ett

téglánál gyengébb ugyan, de nem 
annyival, mint amennyivel ol
csóbb a vele való építkezés.

Tájékozatlanságra, vagy egye
nesen rosszindulatra vall azonban 
ennek oly mi magyarázatot adni, 
mintha a Faksz /a tufát az épít
kezés üine qua non-jaként állí
totta volna be Hiszen a dolog 
természete szeiint a döntő szó 

'ebben a küldésben maguknak az 
érdekelt építtetőknek van fentartva 
s ők se:n testületileg, hanem sze- 
mélyenkint fognak határozni, 
ki-ki a maga- lakóházára nézve, 
hogy milyen építőanyagból épit. 
Merőben céltalan tehát akár a 
tufa; akár az égetett tégla mellett 
akciót indítani és hatósági eljá
rást provokálni abból a ■ célból, 
hogy egyik, vagy másik építő
anyag részére monopolium biz- 
tositassék.

Mi csabacsüdiek nem várjuk 
„naiv boldogsággal" a sült ga
lambot, ellenben két év óta sza
kadatlan harcban állunk az ellen
érdekekkel, tudatosan aa előre 
kitűzött célért. S bár kellő érzé
künk van az általános szociális 
problémák iránt, mindazonáltal 
nem tévesztjük el a célt szem

elől és a mintaszerüség legelső 
követelményének a takarékosságot 
tartjuk. Ez az oka annak, hogy 
mi még el sem jutottunk elhatá
rozásunkban odáig, hogy milyen 
téglából építsünk. Egyelőre meg
akadtunk a vállalati költség tul- 
niagas összegénél. Véleményünk 
szerint kisvállalatban olcsóbban 
elő lehet ugyanazon objektumo
kat állítani.

Egyetlen érv tehát, amivel 
meggyőzhetők vagyunk: az ol
csóság. Mert sajnos, dacára a 
kedvező államhitel kétségtelen 
előnyének, az építkezés terhe 
végeredményben mégis egész 
összegében minket terhel, mi pe
dig még az általunk is jól ismert 
szociális szempontokért sem va
gyunk hajlandók gaidasági exis- 
tenciánkat kockára tenni, mert az 
épen magára a szociális szem
pontra hárítana igen kellemetlen 
visszahatást.

Fogadd, kérlek, igaz tisztele
temnek őszinte- nyilvánítását, 
mellyel vagyok

szolgálatkész híved: 
Demcsák János 

csabacsüdi jegyző.
Szarvas, 1928. augusztus 20.

Egy kondoros! 
kereskedő

autószerencsétlensége.

Orosházáról jelentik: Wag
ner Endre 40 éves kondoro
si baromfikereskedő Békés
csabán volt vásáron s onnan 
Orosházán keresztül akart 
Kondorosra hazatérni. Csir
keketrecekkel megrakott au
tója tetején foglalt helyet 
Wagner többekkel együtt s 
igy tették meg az utat za
vartalanul a Szalay-kitérőig.

Itt egy személyautó jött 
utánuk, mely meg akarta 
őket előzni. A tülkölésre a 
teherautó soffőrje le akart 
térni az utsaélére, hogy utat 
engedjen a személyautónak. 
A letérés nem ment simán, 
a megrakott teherautó ni- 
Evott zökkent s felborult-

A csirkeketrecek szétre* 
pültek az országúton, néhány 
láda tojás, ami szintén az 
utón volt, sárgára festette 
az ut porát s a ketrecek 
tetején ülők is lezuhantak 
az-árokba. Az autó utasat 
csakhamar magukhoz tértek, 
csak Wagner Béla feküdt 
eszméletlenül az árok szélén.

Őt is sikerült csakhamar 
eszméletre téríteni s a fel
borult . autót rendbehozva, 
bevitték Csanádapácára, ahol 
első segélyben részesítették 
a súlyosan sérült kereske
dőt. Csodálatosképen az autó 
többi utasa csak jelentékte- 
lenfll sebesült meo.



Csanádapácáról a súlyo
san sebesült Wagner Bélát 
bevitték au*ón Orosházára 
dr Sándor Béla magánkór
házába. ahol-gondos ápolás 
alá vették, dr. Sándor meg
állapította, hogy a kereske
dő a bal lábán sebesült meg 
s az alhas tájékán képződött 
az erős iitődéstől egy hatal
mas vérömlés. Wagner álla
pota az orvosi megállapítás 
szerint súlyos, de nem élet- 
veszélyes.

mmmmmummmmmmmmmmt

Páros csillag reped
jen meg ezerfelé.. .

(Riport a Mátraaljáról).
1. Dal a zászlóról. 11. Szent

László király lábanyomán.
111. Volt egyszer egy levente

tábor.

(A Közlöny eredeti tudósítása).

11-ik befejező közlemény.

III.
Volt egyszer egy levente tábor.

... Nekem úgy Minik fel ez a
3 hét, mint egy szép katona
álom ! Magam előtt látom az 
érem egyik oldalán Holló Gyu
lát, a bátor és nagyon képzett, 
d e r é k '  törzstisztei. Az érem 
másik oldalán „Holló tatáM, a 
mi rajongásig szeretett parancs
nokunkat, aki csodálatos jósá
gával, kedélyességével és gaval
lériájával örökké az igazi nemes 
magyar ur ragyogó példányké
pe maradt előttünk. Magam előtt 
látom hihetetlenül népszerű és 
sneidig kiképzőnket, Bakos Zol
tán főelőadót. Még hallom a szi
gorú zupást játszó Bodoky Lali 
kolosszális vicceit, amiktől a pád 
alá fordultunk. „Most kapaszko
dik Ferkól..." Gondolatban még 
a daliás és kedélyes Szacsvay 
Tibor tatával beszélgetek és 
büszkén veszem tudomásul, hogy 
a szarvasi járás összes oktatói: 
Tmovszky Marci bácsi, Liszka 
Gyula, Majerik Jenő, Marozsi 
László, Podani János és Rohony 
Pál, a kitűnő lövész, az öcsödi 
Kiss Elek és Jóczik Lajos és a 
kondorosi Zorkóczy Gábor mind 
kitünően megálták a helyüket a 
tanfolyamon és Bankó Pál kür
tössel és Fabó János öregle
ventével együtt becsületet sze
reztek a szarvasi névnek! De 
már utolsó sorakozóra hív a 
kürt és vitéz Zerinváry század- 
parancsnokhelyettesnek recsegő 
felcsattanások között utoljára si
kerül elhitetni a századdal, hogy 
nálánál ridegebb és cud&rabb 
„zupás“ nincs a föld hátán... 
Azután ima... Háromszoros lehí
vás... Végül egeiverő éljenzés, 
sapkadobálás és a daliás, gyö
nyörű század, vitéz Horváth ke
rületi felügyelő, és vitéz Pávai 

vgz4~t?.r? ác^nok

kedvenc gyermekei ujjongó nóta 
mellett indulnak hazafelé:

... Páros csillag repedjed meg 
[ezerfelé,

Hazamegyek az én édes kis- 
[angyalom mellé...

(Vége.)
íródeák.
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Olcsón akarf 
vásárolni a cigány.
(A Közlöny eredeti tudósitása)-

Andertnann Béla divatáru 
kereskedő piactéri üzletébe 
kedden reggel beállított Far
kas Nagy Lajos, egy krakkói 
dekkunglakó cigány és több
féle elegáns divatcikket, nyak
kendőt, gallért stb. váloga
tott össze. Fl/c-tés helyett 
bájos egyéniséggel kije
lentette a líüiíídézü Ander- 
mannak, hi gy : „írja fel !“A 
tapintatlan kereskedő ugy- 
látszik kétségbűvqnía Farkas 
Nagy Lajos ur bomlását, mi
re ez felkapta most már 
nemcsak a kiválogatott, ha
nem egyébb árukat is és a 
zsákmánnyal futásnak eredt.

Anderniann kiáltozására a 
járó-kelők üldözőbe vették a 
tolvaj cigányt, azonban ez az 
útját állni akarókat fejbevágta 
és arréb l̂ökte úgyhogy va
lószínűleg el is menekül, ha 
a nagy esete patára figyel
messé lett rendőrök utána 
nem iramodnak és el nem 
fogják. Beszállították a ren
dőrség fogházába és innen 
valószínűleg a kir. ügyész
ség fogházába viszik, miután 
tette az alkalmazott erőszak 
miatt súlyosabb beszámítás 
alá esik.

IIWWi)li lBfl»HWWWWWBIWHimWIWW>

Iparos segéd és ta- 
nonc munka-kiálli- 

tás Szarvason.
(A Közlöny eredeti tudósítása).

Kitünően sikerült kiállítást 
rendezett a szarvasi Ipartes
tület f. hó 19 és 20-án az 
lparcsaknokban. A kiállítá
son — amelyet 19-én dél
előtt 1 0  órakor Fehér József 
ipartestületi elnök üdvözlő 
beszéde után dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselő lel
kes szép beszéd kíséretében 
nyitott meg — Szarvas jö
vendő iparossága — a se
gédek és tanoncok — tudá
suk legjavát, remekbekészült 
munkáikat mutatták be a 
szépszámú közönségnek.

A bíráló bizottság a kö
vetkezőket részesítette díj
ban: Novodonszky Sámuel 
és Babarik Pál csizm.-segéd,

Demeter Mihály csizm.-ta- 
nonc, Kondacs György pa- 
pucsos-tanonc. Farkas János 
cipész segéd, Farkas György 
szabósegéd, Szénászky Mi
hály, Wéber Zoltán és Le* 
bovics József szabó-tanon- 
cok, Vladár Jenő szücs-segéd 
Darida Sámuel bognár-segéd, 
Varga Sándor szíjgyártó-ta- 
nonc. Kovács József kovács-
i-egéd, Kozsuch Pál asztalos- 
tanonc, Ambrus Imre kár- 
piíos-tanonc, Kovács József 
kertész-tanonc, Sutyinszky 
Pál kő müves-tanonc, Savara 
János cserepes-tanoncot. Kü
lön megemlítést érdemel 
Szekretár Mihály egybesza
bott és varrott dupla csiz
mája, amelyen még az öreg 
mesterek is elcsodálkoztak 
és sokáig spekuláltak rajta, 
hogyan tudta kiszedni belőle 
a sánfát; valamint igen szép 
volt Kovács József kerlész- 
tanonc ötletesen elkészített 
miniatűr-kertje.

Szomszédok 
olimpiai mérkő

zése ásóval, 
kapával.

(A Közlöny eredeti tudósitása.)

Angyal János és fia ó-szől- 
lői 1 1 2  s;ám alatti lakosok
nak eitíint egypár libájuk 
f. hö 2 0  án, hétfőn délután 
A libákat mindenfelé keres
ték és keresés közben be
mentek érdeklődni a szom
széd Maczik György tanyá
jába is. Maczik György nem 
volt odahaza, csupán felesé
ge és legény fia, akik ugy- 
látszik személyes sértésnek 
vették a libák utáni érdek
lődést és hamarosan szóvál
tásba keveredtek Angyalék- 
kal, majd rövidesen ásó
kapára kaptak és a harcias 
természetű Maczikné fiával 
együtt úgy elagyusztálta a 
két szomszédot, hogy azok
nak mindkettője fején, orrán, 
nyakán és kezén több seb
ből vérezve futva hagyták 
el a csatateret.

A több mint 25 sebből 
vérző Angyalékon csaknem 
egy óra hosszáig kötözte a 
sebeket és varrta a folyto
nossági hiányokat dr. Déry 
járási főorvos. A heves vér
mérsékletű amazon és fia 
ellen megindult az eljárás.

A Körösbe ölte ma
gát a nőgyülölő 

molnár.
(A Közlöny eredeti tudósitása).
Vass Imre törökszentmiklósi 

molnár idegzete még a háború
ban súlyosan megrongálódott, az

utóbbi időben pedig, amidőn 
még .feleségével is összeveszett, 
valamint az egyik törökszentmik
lósi malomban elfoglalt állását is 
felmondották, ugylátszik teljesen 
elhatalmasodott rajta az elmebaj 
és a múlt héten eltűnt törökszent
miklósi lakásáról. Miután felesé
gétől különváltán élt, bátyja je
lentette az esetet a törökszent
miklósi csendőrségnek, amely 
felkutatására körözőlevelet adott 
is ki.

A szarvasi rendőrségen a múlt 
hét elején jelentették, hogy a ha
lásztelki tanyák környékén egy 
zavartan viselkedő ember kóbo
ról, aki főként ezzal tűnt fel, 
hogy a nőket mindenfelé szidta, 
átkozta és gyalázta. Miután való
színűnek látszott a személytirás 
alapján, ltopy az elmebajos em
ber az eltűnt Vass Imrével azo
nos, Bagyin és Lestyan rendőrök 
nyomban kisietlek a jelzeit he
lyekre és bár mindenütt keresték
— még a körösparti füzesekben 
is — az eltűnt molnárt, nem 
tudlak nyomára akadni és ered
ménytelenül (értek vissza.

Másnap reggel — csütörtökön
— azután a halásztelki vasúti 
hídnál egy ismeretlen ember 
holttestét fogták ki a Kőrösből. 
A helyszínre kiszállott rendőri 
bizottság megállapította, hogy a 
hulla VaBs Imrével azonos és mi
után az orvosi vizsgálat megálla
pítása szerint is kétségtelenül ön- 
gyilkosság történt, a boncolás 
mellőzésével pénteken délután el 
is temették a szarvasi temető 
hullaházából.

HÍREK.
— Eljegyzés. Kozák Ferenc, 

vendéglős leányát leukát elje
gyezte llagaméry László Békés- 
szentandrás. (Minden külön érte
sítés lulyett).

— Podmaniczky Pál báró 
kinevezése. A kormán} zó a kul
tuszminiszter előterjesztésére báró 
Podmaniczky Pál ág. ev. teológiai 
tanárt a pécsi Erzsébet-tudomány- 
egyetem hittudományi katán egye
temi nyilvános rendes tanárrá ne
vezte ki. Mint ismeretes báró 
Podmaniczkyt a szarvasi ág. ev. 
egyház annakidején meghívta a 
néhai Placskó István elhalálozá
sával megüresedett lelkészi ál
lásra, azonban báró Podmaniczky 
a meghívást nem fogadta el.

— Dr. Tóth Pál beszámo
lója Öcsödön, és Szarvason.
Kerületünk közszeretetben álló 
képviselője szeptember hó 9-én 
fogja beszámolóját megtartani 
Öcsödön és egy később meg
határozandó időpontban — való
színűleg október hó elején — 
Szarvason. Úgy az öcsödi, mint 
a szarvasi beszámolóra több kép
viselőtársa megígérte lejövdelét 
dr. Tóth Pálnak.



— A hadirokkantak bálján
f. hó 18-án felülfizettek: gróf 
Bolza Géza 10, Kiss községi es
küdt 5 és Stefáni N. 1 P. Érde
kes megemlíteni, hogy bár a bál 
alkalmával csakúgy hemzsegett a 
ligetben a mulatnivágyó fiatalság, 
befizetni mindössze alig százan 
fizettek, várták odakint, hogy éj
félkor a jegykiadást beszüntessék 
és ingyen juthassanak be, azon
ban midőn látták, hogy potyán 
nem lehet mulatni, busán haza
bandukoltak a mai pénzszük vi
lág áldozatai: a tánco*nivágyó 
ifjú nincstelenek.

— A Polgári Kör f. hó 26
napján délután 2 órakor a kör 
helyiségeiben rendkívüli közgyű
lést tart, melyre — tekintve a 
tárgysorozat fontosságát — a ta
gok teljes számbani megjelenését 
kéri a vezetőség.

— Utcai verekedés. Blaskó 
János 28 éves és Kiszeiy György 
27 éves földművesek alaposan 
beborozva támogatták egymást 
vasárnap délután az utcán, majd 
az Árpád-szálló előtt minden ok 
nélkül belekötöttek Dina János 
20 éves legénybe. Dinát Blaskó 
pofonülö!te, mire előkerültek a 
botok es hirtelcnében parázs ve
rekedést rögtönözlek, aminek a 
gyorsün elősieiő rendőrök vetet
tek véget, akik Blaskót és Kiszelyt 
előállították a rendőrségen, ahol 
ugyan kijózanodásuk után szaba
don bocsájtolták őket, de köz- 
csendháboritás címén megindí
tották ellenük az eljárást.

— A tanulók szállásainak 
megviszgálása. Rsskó Kálmán 
főgimnáziumi igazgató és dr. Tóth 
Pál képviselő — ez utóbbi mint 
a főgimnázium orvosa — a hét 
folyamán megvizsgálták azokat a 
lakásokat, amelyeket tulajdonosaik 
a tanulóifjuság lakásául felaján
lott. A főgimnázium igazgatóság« 
ugyanis — igen helyesen — 
csakis az egészségügyi és egyéb 
szempontokból megfelelő szállá
sokon engedi lakni az ifjúságot.

— Áthelyezések. A felsőbb 
egyházi hatóság Iványl György 
szarvasi róm kath. segédlelkészt 
Gyulára, dr. Rózsa Jenő gyulai 
seg’édlelkészt — ki pár év előtt 
Szarvason lelkészkedett — Deb
recenbe, T&kácsy Dénes debre
ceni segédle!készt pedig Szarvasra 
helyezte át.

.— Belratások és vizsgálatok 
a főgimnáziumban. A főgimná
zium igazgatóságától nyert érte
sülés szerint a főgimnáziumban 
f, hó 29-én reggel 8 -tól az 1- 1V. 
osztályúak, 30-án az V—Vili. és 
31-én az 1—Vili. osztályú tann- 
lók különbözeti és pótló magán- 
vizsgálatait tartják meg. A beirat
kozások a tornacsarnokban szep
tember 1 és 3-ik napján délelőtt
S-től 11-ig és délután 3-tól 4-ig 
Lesznek megtartva, a tanulók hoz
zák magukkal előző évi iskolai

ENRILO

a családok legolcsóbbb itala, s ezértnein 

szabad hiányoznia egyetlen h íztartásból sem.

Főzéshez kész, megő'öiüi nem kell, hasz

nálati utasítás minden csomagon.

Kapható minden füs/..r- és gyarmatáru- 

kereskedésben.
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Kizárólagosan gyártja:

Franck Henrik Hai Rt.
Budapest, Nagykanizsa, Mosonszentjános.

bizonyítványukat, sztilctési és uj- 
raollási bizonyítványaikat. Tanév
nyitó szeptember ő-én, az elő
adások kezdete 6-án les?. A fő
gimnázium vidéki növendékei 
csakis az igazgatóságnak bejelen
tett és ettől tudomásul vett szó
lásokon lakhatik.

— Póruljárt tréfacsináló.
Pintér htván borbély-segéd a 
Pribdszki korcsma előtt álldo
gáló kétlovas kocsiban egyik 
szentandrási ismerőse tulajdonát 
vélte felismerni. A korcsmában 
időző ismerőseit meg akarván 
tréfálni, a hajtós/árat kikapcsolta, 
azonban foglalatoskodása közben 
megjelent a korcsrr.aajtób«n a 
fogat tulajdonosa, VavrekPál fu
varos, aki az előtte vadidegen 

’Pintéit, mint tolvajt rÖto ön le
fogta és — bár a vicces borbély 
erősen hangoztatta ártatlanságát
— mégis bekísérte a rendőrségre, 
ahol Pintér cl'en — aki külön
ít cn er.'.-cü i!i..s> volt — megin
dult t.'j*-** s.

— Arckép-leleplezés. A hely
beli l ü. több inmt másfél 
évtizeden .11 volt főparancsnoká
nak, vitéz luki Nagy Imre h. 
fője^yiü:i ek arcképét megfestette 
és azi f hó 19-én délelőtt 10 
órakor mele.g kis ünnepség kere
ketekben leplezte le a lüzárség 
helyiségében. Az ünnepség kere
tében leplezte le a tüzőrség 
helyiségében. Az ünnepeltet dr, 
Simkovics Mihály aíparancsnok 
Iendüle es szavakkal üdvözölte, 
amit vitéz Biki Nagy Imre -r 
akit az ünneplés teljesen meg- 
lepetésszeiüen ért — meghatottad 
köszönt meg.

— Képviselőtestületi köz
gyűlés lesz f. hó 25-én, szom
baton délelőtt 9 órakor a község
háza tanácstermében. A tárgy- 
sorozaton csupán kisebb jelentő
ségű ügyek szerepelnek.

— A helybeli kereskedelmi 
leányiskolában naponta délelőtt 
9 - 1 0  óra között‘ lehet beirat
kozni, az utolsó beiratkozási nap

szeptember 1—3-án lesz, azon
ban ajánlatos mielőbb jelentkezni, 
hogy a tanszereket és könyveket 
idejében és jutányos áron tudja 
beszerezni az. igazgatósáp. A 
jövő tanévben a növendékek az 
eddig viselt egyensapka beszer
zését mellőzzék.

— Megszűnt a leventék 
nyári szabadsága már f. hó 
19-én, azért a levente-vezetőség 
felhívja a leventeköteleseket, hogy 
minden vasárnap reggel három
negyed 7-kor a foglalkozásokon 
szigorú büntetés terhe alatt ok
vetlen jelenjenek meg.

. Kéménytiiz. 18-án hajnal
ban 1— 2 óra között kémény tűz 
ütött ki az Árpád-szállóban,amit 
azonban szerencsére idejekorán 
észreve!lek és a gyorsan kivonult 
tűzoltók hamarosan el is oltottak, 
ezáltal megakadályozva a na
gyobb tüzveszedejmet.

— Leventéink a békéscsa
bai céllövő versenyen f. hó
19-én, vasárnap igen szép siker
rel szerepeltek, amennyiben a 
következő értékes dijakat hozták 
haza: csapatversenyben a 111, di
jat, illetve a csapat minden tagja 
bronzérmet, az öregleventék ver
senyében Kudlák Endre 1. dijként 
ezüst „Doxa“ órát lánccal, okta- 
tólc versenyében IV. dijként Ro
hony Pál ezüstnyelü ébenfa bo
tot, ugyanitt VI. dijként Szrnka 
Ferenc arany kézelőgombot, X. 
dijként Rohoska Jenő egy Ther- 
most, leventék egyéni versenyé
ben Bobvos János II. díjként 
„Tegra" órát lánccal, Vili. dijként 
Bankó Pál egy nickel zsebórát.

— Kitörte a nyakát egy 
békésszentandrási béres. Pap
Imre békésszentandrási gazdasági 
cseléd szolgálatadójának házától 
a tanyára akart kimenni kocsin. 
Az erősen megrakott szekérről 
lecsúszott és olyan szerencsétle
nül bukott fe épen a nyakcsigo
lyájára, hogy nyomban meghalt. 
A1int az orvosi vizsgálat megál

lapította, InHla gerincvelőszaka
dás követkeitében pillanatok alatt 
állott be és minthogy a véletlen 
szerencsétlenséget kétségtelenül 
megállapították, a boncolás mel
lőzésével megadták a temetési 
engedélyt, úgyhogy a szerencsét
len véget ért Pap Imrét péntek 
délután nagy részvét mellett el is 
temették.

— Diákbál Békésszentand- 
ráson F. hó 26-án este 7
órai kezdettel rendezi a bé
késszentandrási diákság a 
minden évben szokásos ha
gyományos diákbáiat {az Ipa
ros Kör helyiségeiben. Az 
idén a szokottnál fényesebb 
lesz a bál világpostával, szer
pentin és konfetti csatával 
egybekötve.

— Fehér- és ajourhimzésre 
a varrógépen teijesen ingyen ta
nítja meg vevőit a Singer varrógép 
részv. társ. Szarvas, Kossuth-tér 
47. szám.

— A 101-esek ezredtörté- 
nete a napokban megjelenik, 
kérjük a bajtársakat, hogy 
minél számosabban rendel* 
jék meg. Mahalek Fái nyug. 
századosnál (Békéscsaba). 
A könyv csak korlátolt szám
ban, szép kiállításban sok 
harctéri felvétellel jelent meg, 
ára 1 2  P. melyet 3 havi rész
letben is lehet fizetni. ^

— Szarvason két izraelita 
hitközség van és mindkettő tait 
fenn elemi iskolát. A neolog iz
raelita hitközség most azzal a 
kérelemmel fordult a kultusz- 
miniszterhez, hogy adja meg ^ 
fizetést kiegészítő államsegélyt is
kolájának tanítója részére. Á mi
niszter elutasító választ adott a 
kérelemre, amit azzal indokolt, 
hogy mindössze 60 tanköteles jár 
Szarvason az izraelita elemi isko
lákba és ezeket az ottani orthodox 
elemi iskola is befogadhatja. Mi
helyt azonban az izraelita tankö
telesek száma el fogja érni a hat
vanötöt, úgy nem zárkózik el a k(j£ 
államsegély engcdé:yezése eltfT.



— Kondorosról Zórkóczy Gá
bor levente-oktató a békéscsabai 
céllövő versenyen az oktatók ver
senyében V. díjként egy arany 
pecsétgyűrűt, az öregleventék kö
zül pedig Velky Gyula III. díjként 
egy szép ébresztő órát nyert.

— Szikestalaj-javitó kiállítás 
lesz a jövő évben Budapesten. 
Mivel az országban tudomásunk 
szerint először Szarvason foglal
koztak a sziktalajok eredményes 
megjavításával — főként az is
meretes Krsnyak-féle digózási el
járással — most a szarvasi kis
gazdáknak meg kellene ragadni az 
alkalmat, hogy a Tessedik-féle 
középfokú gazdasági tanintézettel 
karöltve alapos felkészültséggel 
résztvegyenek az agrár szempon
tokból rendkívül fontos kiállítá

son.
— Eltűnt Öregasszony, özv. 

Jancsó Mihályné II. külk«rület 
126. szám alatt lakó 74 éves 
asszony f. hő 17-én délelőtt 
nyomtalanul eltűnt hazulról. Hoz
zátartozói felkérik mindazokat, 
akik esetleg tudnak róla valamit, 
hogy jelentsék a rendőrségen.

— Erős, vérből kövér em
bereknek a számára a ter
mészetes „Ferenc József" 
keserüviz naponkint va l ó  
ivása a legkisebb crölködés 
nélkül könnyű és rendes bél- 
müködést biztosit. Számos 
szakorvosi jelentés bizonyítja, 
hogy a Ferenc József- viz 
köszvényben és csuzban 
szenvedőknek, valamint cu
korbetegeknek is nagyon jót 
tesz s ezért' méltán megér
demli • legmelegebb aján
lást. Kapható gyógyszertá
rakban, drogériákban és fü- 
szerüzletekben.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszánt: 116.

— Vízumot megszállott te

rületre, vagy külföldre három 
nap alatt megszerez szerkesz

tőségünk.

— H e l y b e l i  gabonaárak:

Búza: 25-40—25*60
Árpa: 26*00;—2700
Zab: 2500 26 00
Tengeri: 34 00—35 00

Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Anyakönyvi hirek.
1928. aug. 14-tél aug. 21-ig.

Születtek:

ifj. Litauszki János fia Já
nos, Csicsel János fia János, 
ifj. Szlovák János leánya 
Mária, ifj. Szenei Imre fia 
István, Chlebik András fia 
Mihály, Gálát Pál leánya 
Zsuzsanna.

Meghaltak:

Frankó Jánosné 75 éves, 
Komár Márton 82 éves, ifj. 
Gyöngyösi János 42 éves,

özv. Hraskó Pálné 78 éves, 
ifj. Krnák János 20 éves, 
Sutyinszki Pál 2 hónapos, 
Gyebnár András 71 éves, 
Furár Andrásné 41 éves, 
Krajcsovicz János 4 hónapos, 
Rómer Erzsébet 6 hónapos, 
Furár János 72 éves, Pálin
kás Vince 76 éves. Holttányil- 
vánitott, Uhljár György 36 
éve* Orosz-harct. 1917. dec. 
31-én esett el.

Árverési hirdetmény
' Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881 ( évi LX. t. c. 102 § a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a b. pesti Központi kir. 
járásbíróságnak 1927 évi 376Q3 
számú végzése következtében dr. 
Lővy Gyula szarvasi ügyvéd által 
képviselt Magyar Éíet és Járadék 
Biztositositó Intézet javára 93 P. 
95 dollár *s jár. erejéig 1928 évi 
május hó 23-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 800 P. becsült következő 
ingóságok, u. m. Méray gyártmá
nyú Bp- 42-409 sz. motorkerék
pár, nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbiióság 1928 ik év 2779 
számú végzése folytán 93 P. 95 
dollár azaz 535 P. 08 f. tőkekö
vetelés, ennek 1927 évi szept. hó 
29 napjától járó 8 % kamatai 
és eddig összesen 166 P. 54 
fillérben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig Szarvason 
a Frecska-féle garagéban III. kér. 
Rákoczy-uton 178 sz. alatt leen
dő megtartására 1928 évi augusz
tus hó 30-ik napjának délutáni
3 órája határidőül kitüzetik és 
a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyséssel hivatnak meg hogy 
az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § al 
értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek szükség ese
tén becsáron alul is el fognak 
adatni.
. Amennyiben az elárverezendő
ingóságokat mások is le- és íe- 
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
102. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Szarvas 1928. augusztus 16-án 

Molnár István végrehajtó.
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Árverési 
hirdetményi kivonat

Novák Oyörgyné Ribár Mária 
végrehajtónak Ribár Mihály és 
kiskorú Ribár János végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtá
si ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést tulajdon- 
közösség megszüntesse végeit 
a szarvasi kir. járásbíróság terü
letén lévő Békésszentandrás köz
ségen fekvő s a békésszentand

rási 1644 számú telekkönyvi be
tétben A I. 1-3 sorszám 3106, 
3107 és 3108 hrszámok alatt 
Ribár Mihályi Ribár Mária és 
kiskorú Ribár János nevén álló 
lOO-öl területű 834-ölsz. alatt 
udvarral a Düllőháton, 484-öl 
területű szántóra ugyanott és 820- 
öl szántóra ugyanott 1400 pengő 
kikiáltási árban elrendelte* -

Az árverést 1928 évi augusztus 
hó Bl-napjának délelőtt 9 órakor 
Békésszentandrás község házánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlant 
a kikiáltási ár két harmadánál 
alcsonyabb áron alul nem adha
tó el.

Az árverezni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár
10 °/o-át készpénzben, vagy az 
1881 : t.-c. 42. §-ában meghatá
rozott árfolyammal számított ova- 
dékképes értékpapírodban a kikül
döttnél letenni, vagy a bánatpénz
nek előleges bírói letétbe helye
zéséről kiállított leiéti elismervényt 
a kiküldöttnek átadni és az árve
rési feltételeket aláírni. Az, aki 
az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százalé
ka szerint megállapított bánatpénzt

az általa Ígért ár ugyanannyi szá
zalékig kiegészíteni.

Szarvas, lg28 május hó 3-án. 
v. dr. Zerinváry s. k. kir. jbiró. 
A kiadvány hitéül: Császár Ferenc 
főtiszt.

Felhívás.
Felhívja az elöljáróság 

mindazokat, akik esedékes 
adótartozásaikat még nem fi
zették be, hogy azt 8 napon 
belii1 Szarvas község adó
szedő pénztárnál annál is 
inkább fizessék be, mert 
ellenkező esetben adójuk vég
rehajtás utján lesz behajtva 
s adótartozásuk a késedelmi 
kainat s végrehajtási költ
séggel még terhesebb lesz.

Ezen felhívás a 600/1927 
P. M. sz. rendelet értelmé
ben adófizetés iránti intés
nek tekintendő s külön név
re szóló idézés kibocsájtva 
nem lesz, hanem a hátralé
kos tartozás tninden további 
intés nélkül fog be hajlani.

Szarvas, 1928. évi augusz
tus hó 15.

Elöljáróság.

É r t e s í t é s i
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

KÚTFÚRÁST
jelenleg Szarvason lévő szerszámaimnál a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
Galáth Jánosnál Petőfi-utca 13 
szám alatt, vagy a Rélhy-féle ecetgyárban. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

Hrabóvszfey Ádám
ártézi kutmester.

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

„ R E C O R D  D R I L L "  s o r v e í ő g é p  
„RECORD VIII** sorvelő- és sortrágyázógép

Sorban- 
veí I

Sorban-
trágyáz

Újdonságé -soros traktorvontatásu sorvető és sortrágyázógép

Gyártja az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt.
34 Budapest VI, Váci ut 19— Telefon:L.909-33.



: .... . A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(REGÉNY A 60-AS ÉVEK WJLD WEST-JÉRÖL.) 

Irta: GERSTACKER FRIGYES.

: Arcszine szederjes volt és ami

kor hálrasim^itotta a haját, szeme 

olyan volt, mintha nem is élőé 

lenne. Kísértetiesen fagyosan me- 

rédezett a vadászokra, akik azt hit

ték, hogy törzsének szelleme szállt 

fel a rémes mélységből, mivel hi

deg, nedves sírját nem volt haj

landó megosztani népének ellensé-. 

gével.

— A kötél feszül — kiáltott fel 

Curtis, aki annak egyik végét fog

ta. — Aszovaum megtalálta a holt

testet.

Amig az indián némán nézett el 

a folyó felett, addig a vadászok 

lassan, óvatosan húzták a kötelet, 

nehogy elszakadjon. A horogba 

akasztott test lassan feljebb jött 

és nemsokára szétváltak a hullá

mok, mintegy hátrálva a rémes test 

elől, Aszovaum pedig már a követ

kező percben megragadta a hulla 

vállait és a partra vonszolta. A 

férfiak odarohantak és amidőn az 

inclián arccal felfelé fordítottá a 

holttestet, mindegyiknek egyszer

re hagyta el az ajkát a rémület 

és borzalom felkiáltása:

— Heathcotti

" — Heathcolt... — rebegte utá

nuk még egyszer Harper.

Néhány percig némán álltak ott 

a'Borzálmas látvány mellett a ’ va

dászok, ijedt arccal tekintve egy

másra.

Ai szerencsétlennek* fel volt ha

sítva a teste s földdel és kövek

kel; volt; megtöltve. A homlokon 

széles seb tátongott,' a golyó azon*:; 

bán a mellét fúrta át. Róbert le

hajolt a hullához és megvizsgálta 

a lőtt sebet.

— Hány golyót lő a Brown fegy

vere?. — kérdezte halkan, mintha 

itt a holttest mellett félne kiejtem 

Brown nevét. *

— Harmincat — suttogta Hár-. 

per.

Róbert némán mutatóit a mel

len a golyó által ütött sebre.

— Bűnösnek tartod őt? — kér

dezte most Harper gyorsan, félve 

jártatva körül szemeit.

— Istenemre nem — kiáltott fel 

Curtis. — És egyetlen esküdtszék 

sem tartaná ánnak, miután min

denki hallotta, hogy milyen bor

zasztóan fenyegetőzött Ileathcolt. 

Én magam is agyonlőttem volna, 

de azért mégis fáj igy kiterítve 

látni ezt a derék szál fiút. Kár, 

hogy nem volt hasznos tagja az 

államiak és egész életében . nem 

valami jóravaló dolgokat müveit. 

Hanem 1 ezer menykő és döghalál, 

nem is érdemelt egyebet golyó

nál, ha. már egyenesen - előre, ki

jelentette Brownak, hogy olt lövi, 

le, ahol. éri, mini egy kutyát. Min

denesetre azonban ezt a hasfel- 

metszést elhagyhatta volna,, rábíz

hatta volna a dolgot a kányákra, . 

azoknak való munka ez. Nézzé

tek, jönnek is már odafeni. Most
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azonban csalatkoztok, mert elvisz- 

szük ezl a pecsenyét az orrotok 

elől. Feljelentsük a dolgot, vagy 

ne bántsuk?

— Legjobb lesz, ha a hullát be

takarjuk ágakkal, jelentést teszünk 

a békebirónak s ő majd elküldi 

ide a konsláblerjét. Én azonban 

már nem akarok tovább foglalkoz

ni vele. De mit keres; Hartford?*^ 

kérdezte Róbert.

A szatócs ugyanis létérdelt a 

holttesthez, figyelmesen vizsgálta 

annak -vadászingét, amely nedve

sen tapádt reá.

— Ennél az embernél tegnap 

magam láttam Bowitsnél négyszáz- 

helven dollárt — mondotta fel

emelkedve igen komolyan a sza

tócs. — A zseb, amelyikben volt, 

igen jól gombolódott, abból ki nem 

eshetett, igy azt valaki ellopta.

- Halálsápadt lett egyszerre az 

öreg Harper és kését előrántva 

hüvelyéből, dühösen kiáltott fel:

— Ki meri halottrablással gya

núsítani az én öcsémet, az én ked

ves Billimet?

— Mérsékeld magadat, Harper

— mondotla Róbert, kezét barát

ságosan vállára téve. — Minden 

okunk megvan rá azt hinni, hogy 

Brown lőtte agyon Heathcottot. A 

pénzt lehet, hogy más rabolta, el, - 

miután ketten voltak ennél a ször

nyű munkánál.

— De ki léhetett vele?

— Ezt csak az Isten tudja, mi

nem. Világosan látszik itt egy csiz

mának és égy cipőnek a nyoma 

és ha Brown volt a bosszúálló, 

akkor a másik rabolta ki biztosan 

a hullát, hiszen- közben érre elég 

alkalma lehetett. >

— Brown sohasem engedte vol

na meg, az biztos, de viszont az 

is' biztos, hogy- az a pénz nála volt, 

leányaim előtt is említette, hogy 

három lovának az árát hordja ma

gánál. Brown is hallotta ezt, en

nek dacára én feltétlen becsüle

tesnek tartom őt, itt csak arról 

lehet szó, aki neki segédkezett.

- — Ez borzasztó — szólt Harper 

szive mélyén megrendülve és le

sújtva támaszkodott egy fához.

Aszovaum tűnődve ült ott ke

resztbe font lábakkal, állát bal

kezére s könyökét két térd&re tá- 

másztva.

— Tehát fogjunk feladatunkhoz 

niinél hamarabb, végézzük el tenni

valónkat — mondta Curtis, köz

ben ágakat hordva össze.' — Egy 

pillanatig sem szeretnék topább, 

maradni emellett a véres fej mel

lett, mint ameddig feltétlen‘ szük

séges.

— Helyesen mondod, Curtis — 

szólt Róbert, aki maga is. segített 

hatalmas ágakat letörni. — Ha e 

gallyakkal letakarjuk, a hulla biz-. 

lonságban lesz a kányák és más . 

madaraktól, amig kijönnek; far

kasok pedig úgysem járnak erre

felé nappal.

Azután, meg Harper is segítsé

gükre jött és valósággal ideigle

nes s írt. rögtönöztek a holttest

nek' az ágakból, amelyeket tető

alakban raklak össze fölölle. Az

után a férfiak hazafelé készüllek. 

Harper is követle őket, de szinte 

öntudatlimul. Az öregember nem 

panaszkodott, de sápadt arca, ré

vedező szemei eléggé mutatták, 

hogy ereje megtört és hogy belse

jében milyen érzések dúlnak. Ab

ban körülbelül ő is biztos volt, 

hogy Brown a gyilkos, ezt akko

riban Árkanzaszban nem is tar

tották olyan lulnagy bűnnek, ha

nem a pénz ellopása, az más, az 

valami irtóztató.

Nyeregbe vetette magát ő is, köz

ben észre sem vette, hogy az in

dián még mindig a fa tövében ülve 

tűnődött valamin.

. Mikor már mindnyájan eltűntek 

a sűrűben, Aszovaum még jnindig 

■mereven nézett maga elé mintegy 

öt percig, de mikór a lovak dobo

gása és a kutyák csaholása a tá

volban elhalt, újból figyelmesén 

kezdte, vizsgálni a nyomokat és 

jeleket. Kis késével, melyet övében 

hordott, felrótta tomahawkja nye

lére a nyomok, hosszát és széles

ségét, azután vállára vette puská-, 

júL, behatolt az erdő sűrűjébe ép-r 

pen az ellenkező" irányban, mint. 

amerre az imént a lovasok in

dultak.

EX. telexet*
A négy fpmadár-  R o z s o n  
méltatlán'kodáaa a gyilkos*

súg miatt*.
Ugyanezen a ^reggelen, midőií a 

vadászok a hullát á vízből‘kiha

lászták, á négy cinkos terveik meg

beszélése végett az általunk már 

ismert tisztáson n jbó l találkozott. 

Cótton és “Wéston vólták az felsők : 

a találkozón, Rowson és Johnson 

sokáig várattak magúkra és ami

dőn végre megjelentek, a ■ másik' 

kettő hangos »hurrá *rval fogadta * 

őket.

— Pszt, pszt — mondta Rowson 

lecsendesitve őket ^  ne lárm áz

zatok annyira, mintha az ország

úton állnálok és kuLyába sem ven

nétek, hogy hall-e bennünket va

laki, vagy sem/

. — Bizony én kutyába sem ve

szem — kacagott Weslon — abból;, 

ugyan semmi baj sem lehet, ha 

itt meg is látnak bennünket. ,

— Rád nézve nem annyira volna 

baj, de én rám annál inkább, le

endő anyósom veszettül kegyes 

asszony és nem tartaná túlságos , 

[szerencsének, ha . megtudná, hogy 

ilyen ismerőseim vannak, mint ti.

— Anyósod?*— kérdezte csodál

kozva. Coítoh — hát. mégis igaz 

az, amit a világ beszél, Rowson? 

Igazán el akarod venni RóberUeá- 

nyál? Még most sem birom elhin

ni,' pedig fülhcggyel hallottam már 

régen. róla. .

: — Már miért ne, mr. Cptton? Ez. 

az expedíció az utolsó Vállialkozá- 

söm, azután becsületes ember aka

rok lenni.

— Épen itt volna? már .. az ideje

— kacagott Cotton — de éh azt hi

szem, egy kissé késő már; hánem

— az Isten legyen irgalmas annak' 

a, szegény lánynak.

. — Kikérem magamnak az ilyen 

példálózásokat, ebben a tekintet

ben nem ismerek semmiféle tréfát

— Hallgassatok már! szólt 

közbe Johnson —, nem, azért jöt

tünk össze, hogy megint egymást 

piszkáljátok. Na, mi a vadászatod 

eredménye, Cotton?

— Négy szarvas és egy róka.

— A rókának megkegyelmezhet

tél volna; és te mit lőttél Weston?

— Két szarvast, három túzokot,

— Akkor én lőttem legkeveseb

bet — mondotta Johnson — de 

tulajdonképen érvényesithelném 

is . mentségemet. Tegnap reggel 

ugyanis egyik hegy meredek lej

tőjén leestem, jobban mondva egy 

kő megcsúszott a lábam alatt és 

én mint a forgatag, gurultam le a 

mélységbe és még szerencséről be

szélhetek, mert csak a karomat 

horzsoltam mejg egy kicsit, de ter

mészetesen ezek után már semmi 

kedvem nem volt a további va-; 

dászgatáshoz.

— Az semmi! kiáltott közbe 

Weston — hiszen akkor a lóver

seny sem volna érvényes, ha kőz- 

ben valamelyik ló lefsántulna.

— Hol vannak a bőrök?'7-- kér

dezte Johnson bósszúsan.

— Ött szikkadnak Cotton kuny

hója mellett, jöjj velfem, ha nem 

hiszed. : ' ^

— Jó, jó, elhiszem, tehát Rów- 

son meg én kezdjük meg á : mulat

ságot. Na,- képzelem milyen reg

gelre virradnak fel á telepesek,'; 

lesz ott hadd el, hadd I Cšakr 24 

órai előnyünk légyen és Arkan-; 

zašžban sohasem 'fogja -megtudni; 

isenki, hová leitek a csikók. Á ! 

Rowson terVe kitűnő, 1 csak el ne 

ifelédjétek azt á- helyet, árHosweU: 

kan o éj ári túl. Te Weston, a hor- 

;secreeki rožzant kunyhónál vá*rjál 

este a lovaiddal, de minél keve

sebb nyomot hagyjJhátra. No de 

hisz,.okos gyerek vagy te! ' ' *-r

—  No és én. hova rejtőzzek* $ir 

addig — szólt Cotton — én iáé; I 

szerélnék addig az erdőben bitán* 

golni. Ej mit, Atkinshez megyék át, 

ott legalább kipihenem, magam./

— Hát ott tenger vad. van azon : 

a vidéken, ott húsban ^biztosan 

nem lesz hiányod — mondotta 

Johnson.

; — És a regulálorok? ' I.

■ —' Na, mire ők megszagolják a 

pecsenyét, akkorra már kiésőnlesz», 
Persze utána veszettül nyuglalan 
lesz az egész county.

r-̂. No, ha sikerül a tervejm, ak

kor nem kell tartanunk a regulá-. 

toroktól. Hamis nyomra vezetjük 

őkel és ha az egyik kutya a hamis 

nyomon van, akkor már az egész 

falka ezen a nyomon csaholva ru

gaszkodik utáii^ . Finom kis tréfa 

lenne, ha különösen azt a hánya-

veti Husfieldet bolonddá tehet-■ tf'
ućpkl

(Jővfi héten folytatjuk.)



Az angol jegygyűrű 
kis regényei

Az bizony a legjobb családokban 

is megesik, hogy a jegyesek a há

zasság előtt ' kiábrándulnak egy

másból és jobbnak látják, ha fel

bontják' a jegyességet. Visszaküldik 

egymásnak a karikagyűrűket és 

efczél az ügynek vége.

Angiéban azonban nem ez a 

helyzet. A szigetországban a há

zassági Ígéretet nagyon komolyan 

veszüc és akinek á hibájából el

marad a házasság, az el lehet rá 

készülve, hogy kártérítési port 

akasztanak a nyakába. De ha talán 

az elhagyott menyasszony vagy vő

legény nem is követel kártérítést, 

egy bizonyos, hogy a karikagyűrűt 

visszaköveteli. Angliában ugyanis 

az eljegyzés alkalmával a vőlegény 

menyasszonyának nem egyszerű' 

sima karikagyűrűt ad, hanem bril- 

liánsokkal, drágakövekkel díszített, 

remekbekészült gyűrűt Ezt azután 

az ex-vőlegény nem szívesen hagy

ja volt menyasszonyánál és min

dent elkövet, hogy visszakapja. 

Persze, a menyasszony nem szíve

sen válik el a szép ékszertől s igy 

pörre .kerül a dolog.

Mostanában két ilyen érdekes 

por szórakoztatja a londoniakat

Az egyik’ Mary Witkens esete. 

A fiatal és csinos özvegyasszony- 

nak, akinek jól jövedelmező üz

lete is volt, tüzesen udvarolt egy 

kereskedő. Ez azonban a házasság 

előtt meggondolta; -magát és el

hagyta az özvegyet Mary tyitkenst 

nagyon bántotta vőlegénye hűtlen

sége és még dühösebb íett, amikor 

John Smelles, az ^ex-vőlegény, a 

gyűrűt is visszakövetelte, Az asz- 

szony hallani sem akart errőL 

Pörre került a sor* mert az asz- 

szony felszólította a kereskedőt, 

hogy az erkölcsi kárfejébenfizes- 

sen neki 4ájdalpmdijat Erről vi

szont John ? Smelles nem: akart, 

tudni.

A por. sokáig húzódott Végre 

mégis ítéletre került a sor. A biró 

úgy itélt, hogy az özvegy megtart

hatja a gyűrűt és Smelles tartó ik  

neki egy penny fájdalomdijat 

fizetni

Az asszony a gyűrűt kitette üz

letének kirákatában és egy hatal

mas táblán á  következő szavak! 

állottak:

Asszonyok, leányok, vigyázzá

tok!

Ne higyjetek John Smelles ke

reskedőiteké

Elhagy bennéték’et és azután egy: 

penny fájdalomdiját fizeti

A keréskedő mit tehetett mást, 

rohant a rendőrségre és bíróság

hoz, hogy az asszonyt a figyelmez

tetés bevonására kényszéritse.

Persze, a közönség pompásan 

mulat a torzsalkodásön.

Még nagyobb feltűnést és derült

séget keltett á következő gyűrű- 

per.

Glória Wills, a dúsgazdag öz

vegy, valamikor igen szép nő volt

és kezéért bizonyára a kérők egész 

légiója törte magát. Ámde az idő 

múlik és Wills asszony fölött is 

elviharzottak az évtizedek. így ju

tott el hatvanadik életévéig. A 

tisztes kor azonban nem változ

tatta meg érző szivét és olthatat- 

lan szerelemre gyulladt egy hu

szonöt éves fiatalember iránt. 

George Davis csinos fiú Volt, de 

szegény, mint a templom egere. 

A szerencse kapuján hiába kopog

tatott, az nem nyílt előtte. Sok

szor foglalkozott már az öngyil

kosság gondolatával is, mert meg

unta a koplalást, a nélkülözéseket. 

Ekkor ismerkedett meg,, Glória 

Wills asszonnyal. Azt nem volt ne

héz észrevennie, hogy a tisztes ko

rú hölgy érdeklődik iránta. Előbb 

egyik* vállalatánál jő állásba jut- 

tattá, ahol DaVistiak íszép fizetése 

és semmi dolga sem volt Afcután 

minden alkalmat felhasznált, hogy 

apró ajándékokkal kedveskedjék 

a fiatalembernek. Többször tneg- 

hivta őt ebédre és ilyenkor éíég 

érthető célzásokat tett ária, hogy 

ha Davis megkérné a kezét, Szíve

sen »igen«-t mondana. A fiatalem

ber égy ideig gondolkozott, majd 

határozott:

— Glória csúnya és öreg, de gaz

dag. Elveszem feleségül. Igeíi kel

lemetlen dolog, % de még mindig 

jobb, mint az öngyilkosság.

Néhány nap múlva aztán, hogy 

önmagával igy elintézte a dolgot, 

tényleg megkérte Glória Wills asz- 

szpny kezét A:' hatvanesztendős 

hölgy boldogan vette ezt tudomá

sul és megengedte Davisnak, hogy 

az ő ékszerészénél és az ő számlá

jára csináltassa még az eljegyzési 

gyűrűt.

— Csak minél szebb legyen! Ne 

,kiihéld a pénzt! Hadd lássák, 'mi

lyen figyelmes vagy hozzám!

Davis elegét tett a kívánságnak 

és olyan .remek él jegyzési gyűrűt 

csináltatott a menyasszonyának, 

hogy az méltán keltett feltűnést 

és ezt pompás ebéden adta át jö

vendő életpárjának.

Amdé a sors máskép akarta. 

Glória asszonynak' rokonai Vóltak, 

akik már sáámitóttak vagyonára. 

Ezek addig-addig hordták ősszé 

Davis élőéletéről az adatokat, ad

dig festették komor színekkel a rá

váró jövőt, addig rémitgették az 

özvegyét, ínig az asszony csák- 

ugyan belátta, hogy jobb, ha sza

kit Davis-él. ’

Éz meg is történt Ékkor azon

ban Davis kijelentette, hogy á 

gyűrűt visszaköveteli és ezenkívül! 

5000 font kártérítést kér, mért Gló

ria asszony szakítása ránézve meg-; 

alázó és őt becsületében sérti.

Glória asszony nem tett eleget 

Davis követeléseinek, aki most már 

a ̂ bírósághoz fordult és kártérítést 

követelt

A biró — Angliában is jól isme

rik gorombaságig menő őszintesé

géről — a következőkép, döntött:

— A kártérítéshez és a gyüruhez 

a fiatalembernek joga van, ezt

önnek megítélem. De mondja csak 

fiatalember, nem szégyenli magát? 

Hát ön nem restelte volna a saját 

édesanyját feleségül venni, csak* 

azért, hogy JÓL élhessen, hogy 

gondtalanul töltse idejét. Arról 

megfeledkezett, hogy micsoda na

pok vártak volna önre egy elvirág- 

zott nő mellett, aki féltékenységé

vel bizonyára alaposan meggyötört

té volna. Megjegyzem; megérde

melte volna.

A fiatalember pironkodva fogad

ta a biró szavait Glória asszony 

azonban élénken dühbe jött és 

hirtelen rávetette magát a bíróra, 

meg akarta verni. A biró alig tu

dott elmenekülni, de azután a bí

rói talár megsértéséért külön meg

büntette az asszonyt

A szakáll
A szakállt nemcsak az ó- és kö

zépkorban, hanem még az újkor

ban is bizonyos körülmények kö

zött a tekintély fokmérőjének tar

tották. A perzsa királyokat és az 

egyiptomi fáraókat mindig hatal

mas szakállal ábrázolták, noha 

ezeknél a népeknél a borotválko

zás már Kr. e. a XV. században 

általános volt A babiloniak is 

nagy gondot fordítottak a szakál

lukra. A király göndörítette és be

fonta hosszú szakáUát, míg az elő* 

kelőbbeknek Tövidebbre kellett 

fogiiiok azt *

A régi világban a tekintély kimu

tatása mellett a szakáll még az 

okosságnak és tapasztaltságnak is 

a jelvénye volt, különösen áll ez 

a görögökre, akiknél a filozófusok 

és államférfiak szobrai többnyire 

szakállas embereket ábrázolnak. 

A régi Rómában Kr. e. a III. szá

zadig teljes kőrszakállt viseltek,. 

Rómában P. Licinius Maenas hozta 

az első borbélyt Szicíliából és ek

kor Rómában is divatba kezdett 

jönni a [borotválkozás, de a szakáll 

viselése továbbra is szokásban ma

radt -azzal a különbséggel, hogy 

az ifjak különféle csinos alakokra 

borotváltatták és nyiratták szakál

lukat Rómában az előkelő rangu- 

aknak gyászesetekben kivétel nél

kül «zakállt kellett viselniök.

Úgy a világtörténelemben, mint 

egyes személyek életében nagyon 

sokszor játszott szerepet a szakáll.

I I  Fülöp (1527—1598) spanyol ki

rály egyizben a fiatal castiliai gró

fot küldte Lisszabonba, hogy a 

portugál király születésnapja aFj 

kalmából üdvözölje. A királyt] 

bosszantotta az, hogy a spanyol 

király erre a küldetésre oly fiatal 

követet választott ki és bosszusá:_ 

gának e szavakkal adott kifejezést::

— Hát az ön gazdájának, gróf 

ur, oly kevés embere van, hogy 

szakálltalan követet kénytelen hoz

zám küldéni?

— Ha az én uralkodóm azt hit

te volna, hogy az érdem a szakáll- 

ban rejlik — felelte a követ — 

úgy kecskebakot küldött volna ön- . 

hóz, nem pedig nemes embert

II. Murád szultán, miután meg

nyerte a várnai csatát (1444), vé

gigjárta a csatamezőt és megtekin

tette a holttesteket. Majd egyik 

kegyencéhez, Azá béghez igy szólt: 

Csodálatos, hogy az elesett 

keresztényeknek mindnek fekete 

szakálla van.

— Ha csak egy fehérszakállu is 

lett volna közöttük felelte a 

bég nem jutott volna eszükbe 

ily balga és káros kimenetelű csa* 

taterv.

Morus Tamás (1478^1518) angol 

kancellárt, akit később lefejeztek, 

egy napon a börtönben meg akar- 

ták borotválni. A lángeszű állam* 

férfiú azonban igy szólt:

— Hagyjatok békében, hiszen én 

és a király pörben állunk és a por 

tárgya a fejem. Én pedig addig 

nem adok ki pénzt a szakállamért, 

mig nem tudom, hogy az enyém 

marad-e a fejem.

Rosenkranz, fiatal dán követ be

mutatkozásakor Cromwell megkér

dezte a kpvetet:

— Van még a királynak több 

ilyen kiskorú követe? Hiszen ön

nek alig van szakálla!

Rosenkranz méltóságának tuda- 

tában büszkén felelte:

— Az én szakállam mindazonál

tal idősebb, mint az ön köztársa

sága.

r  KIS TRÉFÁK
— Kilencven éves, kedves Mél'- 

ton bácsi? Minek1 tulajdonítja, 
hogy ilyen hosszú életet élt?

w- Annak tekintetes uram, hogy 
nem háltam meg!

Kohnné hazajön délután sétájá
ról és lelkendezve meséli az urá
nak:

— Adolf, képzeld csak, ma dél
után egy óra hosszat követett en
gem egy fiatalember.

Kohn egy pillantást vet hervadni 
induló életpárjára, aztán igy szól:

— Nem hiszem.
— De Adolf, — izgul Kohnné — 

nem kell féltékenynek lenned, meg
nyugtatlak, egy óra alatt egyetlen-, 
egyszer sem néztem hátra.

Kohn meggyőzőQéssél konsta
tálja:
. — Akkor elhiszem!

Kohn és Grün találkoznak a ten
gerparton. Kohn egy üvegbe ten
gervizet mer.
■m — Mit csinálsz? — kérdezi Grün.
, — Látod. Tengervizet .viszek ha
za magamnak.

— Alikor figyelmeztetlek, hógjfc 
ne merítsd egész tele az üveget

— Miért nfe?
r- Mert . jön a dagály és kinyom

ja a dugót..

Kohné éjszaka felül az ágyban 
és megkérdi az urától:

— Adolf, mit szólsz ezekhez a 
vizipólósokhoz?

— Hagyjál békén -  feleli 
Kohn — nem látod, hogy most & 
szárazföldi poloskákkal vagyok el
foglalva?



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 
C sasz tv an- nyom da  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedés.

Fotó-fényké
pészeti cikkek 

legolcsóbb 
beszerzési 
forrása. 

Makó 

G y u 1 a
fegyver- 

és lőszerkeres
kedőnél.

A sertés szép és egészséged 
fejlődése és gyors gyarapodáséi 
elsősorban a neki nyújtott táplá
léktól ttgg.

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

Kapható minden füszerkeres- 
kedőnél.

v %V: '• i

É
Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen !

Kapható és megrendelhető: S í e f é n l  G y ö r g y  

kereskedőnél Szarviton.

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgy közönséget,

hogy az úri és női szabóságomat 

Klein Mór házába helyeztem át,
ahol a legolcsóbb napi áron készítek férfi és női öltönyöket. 

Minta kolekcióm tíszl és téli Idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva ős hozott anyagból 24 órán 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem, kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

Horváth János
Angol úri és női szabó.

99 K e r é k p á r o k
€€

Férfi« nöl és gyerm ek kerékpárok,
a legszebb és a legmodernebb kivitelben, úgyszintén azok 
alkatrészei és gumik minden méretben és minőségben besze

rezhetők Griízner varrógépek állandó lég*

olcsóbb beszerzési forrás*.

Kedvezményes részletfizetés.

Máké Gyula
fegyver- lősjxr, rndiókereskedő és 

villamossági vállalata. Szarvas

Mindenféle zsákot, 'vlz— 
meníes ponyvái, 

vászon & xslnegáruí
legolcsóbb gyári áron

BUNZL IZIDOR
37

zsák és ponyvaüzletében (Berkovils házban) 
szerelheti be.

Már most kell gondoskodni

szükségleteinek beszerzéséről.

Olcsó árak.
Kedvező fizetési feltételek.

Tűzifa hasábos
waggontélelekben telepemen kimérlegelve, vagy házhoz 
szállítva. Fűrészelve vagy felapritva.

Kötözött fenyőhulladék.

Elsőrendű porosz kőszén 
és koksz,

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

baglyatalfai, dorogi, salgó« 
tarján! és mlzserfal darabos 

szenékre.

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

BÜK ADOLF
tűzifa és szénkereskedő.

Piac-tér.



Sarokház forgalmas helyen üz
let, korcsma és dohányáruda 
jogfolytonossággal eladó. 34

Csabacaüdön (Nagyréten) 20 
hold kiváló minőségű szántóföld 
felszerelt tanya épülettel szabad 
kézből eladó. A vételár búzában 
vagy pénzben előnyős feltételek 
mellett fizethető és az ingatlanra 
bekebelezett olcsó évjáradékos 
kölosön átvállalható. Felvilágosí
tást ad dr. Salacz Aladár szarvasi 
ügyvéd. 33
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Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fény Ma hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjutányecabban 
Honthy Sándor-nál bé
rezheti be. (Gr. Csáky Al- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer« 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

15 sz.

Rendklvdl 

keveset használt

ESSEX
SUPER
SIX

túra autó
e l a d ó .  Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

Pl
I ERCO |

One l egánsan  ö l lSzkSdlk,

Ergo ERCO gallérí visel.

Ügyeljen a védjegyre

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható-

É tH ’ACÍ'éÁc Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
I C ü l l t ö .  közönséget hogy t a v a s z i  i v y á r l

szövetraktáram megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

zMiönhn5 4  havi részlet-arról

«?yan olcsó árban,£re olyan
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- c* pengőtől följebb ké
zéin mert férfi öltönyök. v P C r  szülnek. Kérem nagyérdemű 
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

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

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Női, férfi és gyermek

cip őil
melyek elsőrendű anyagból 

J u t á n y o s  á r b a n

a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat csak

Szűcsnél
szerezze be.

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6 hengeres 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

1 9 sz

Marsai Sándor fogtechnikus 
laboratóriumába egy jóra való fiú 
kifutónak felvétetik. 36

Décsilaposban 10 hold szántó
föld eladó, és Papdüllőben 7 és fél 
hold szántóföld eladó. Érdeklőd- 
ni lehet Podani Györgyné IV. 
kér. 408. 34

Kepenyes Györgynek IV. kér. 
157 scániu háza és Kákán 3 
hold herés földje eladó. 35

1. kér, 104 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet vasárnaponk'nt 
ugyanott. 37

I kér. 210 számú sarok ház
eladó, mely üzlethelyiségnek is 
megfelel. Érdeklődni lehet a hely
színen. 35

Eladó flzletberendezés amely
ben van egy 3 méter hosszú 
puld. Cim a kiadóba. 35

II kér 38 számú ház kedve
ző fizetési feltételekkel eladó. Fel
tételek megtudhatók ugyanott 35

Szender László 111. kér. 268 sz. 
alatti lakos 174 £g-öl utcai fron
ton levő portája mely építkezésre 
is alkalmas eladó. 34

III. kér. 115 számú Baginyi- 
félc ház örökáron eladó, jelent
kezni lehet ugyanolt péntek és 
vasárnapi napon.

Elndó ház IV. kér. 158 szám- 
Érdeklődni ugyanolt. 36

Egy uj plisszirozó gép és egy 
motorbicikli eladó. Cím a ki
adóban.

SINGER
varrógépek
r é g  b e v á l t  j ó  m i n ő s é g b e n

Kedvező <
f i z e t é s i  f m f t é t e ie k

I N G E  R . V A R R Ó G É P
R É S  Z V É  V Y T A R S A O A O

Szarvas, Kossuth-tér 47.

IV. kér. 378 számú ház az ev. 
iskolával szemben eladó, vagy 
üzlethelyiségnek kiadó. Érdek
lődni lehet ugyanott. 36.

Közel a városhoz 12 hold szán
tó föld eladó jelentkezni lehet 
IV. kér. 99.

Hipizky István Dérczy-telepen 
lévő uj lakóháza szabadkézből 
eladó. Jelentkezni a Kupecz-ház«- 
ban lévő trafikban, vagy Velky 
tanítónál.

Bencsik Lukácsnak Csabacsü
dön 22 hold földje épülettel, ta
karmánnyal együtt 3 évre ha
szonbérbe kiadó. Érdeklődni le
het Békésszentandráson 579 sz. 
alatt.

II. kér. 162 szám alatt külön
féle bútorok eladók. 35:

IV. kér. 421 szám alatt egy 
szoba, konyha és kamra szep
tember 1-től '' kiadó. Érdeklődni 
ugyanott. 35

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

Tanuló felvétetik ellátással 
Reich Jenő vaskereskedőnél. 34

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

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

I kér. 209 sz. üres telek el
adó házteleknek. 34

özv. Hrivár Andrásné örököse
inek 600 B-öl föld érparti sző
lőkben eladó. Érdeklődni lehej 
IV. kül. kér. 277.___________ 34

III. kér. 73 számú Pelyovan-fé-
le sarokház eladó. Értekezni le
het átielenben Csékc Gyula tulaj
donosnál. 37

Egy ügyes fiút tanulónak fel- 
vesz Jeszensíki János kovács 
mester. Jelentkezni III. kül. kér. 
294. 34

Ház eladó kisportával vak ut
cára. Értekezni lehet Beliczei-ut 
187 sz ugyanott egy magtár kia- 
dó._______________________34

Jó házból való ügyes fim tanu
lónak felveszek. Medvegy Béla 
fűszer, festék és vegyes kereske
dő Luther-Árvaház épület.

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



Soproni
Szőnyeg 3 
és TexÉIÎ  
müvek r. i.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
29

Gazdasági gépeket,
kerékpárokat, varrógépeket elsőrendű különféle gyárt
mányú Traktor?, Csépiét, Rosi.U, Veiőgrpet, Triöröket 
és mindenféle mérleget, mezőgazdasági gépeket és 
eszközöket, a Russ a ZOV. spsciálh nemes traktor. 
Garantáltan Icgelsőrendíi eredeti amerikai mindenféíe 
gépolajaf, gép-zsirt. aVi venni aksr győződjön meg 
ho^y kedvező fizetési fel ételek melle;t a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom. *

Balázs gépkereskedő. s.»vSríS«.i
szemben.

— Ház eladó li
ker. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

A tisztelt cséplőgép tulajdonosok
figyelmét felhívjuk, hogy a legfőbb

gépszijakat
vízmentes ponyvákat

valamint gabonás zsákokat 
minden méretben a

legolcsóbb gyárt áron
kaphatja Szarvason 
35

S l m k ő  G y u l a
bőrkereskedésében.

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, 
a melyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ina irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

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

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

A u t ó  és Traktor 

javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
g <épf a vitás.

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

rica bármely ekére szerelhető !

UJdontóg I 26 Raktáron

Autogén 
heggesztés ?
Vas—aczél—réz—bronz és

aljiminium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

MMM T ifT fn rin iia w n ri------- “ immiimiHHnmrnniiiinitmiiiii

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „81RIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok veeérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyereabban elvállalom.

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvas.

HŰM

1 OlCSOn, h ázban ” vásárolhat.

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

jól é6 divatosat csak a „Gom báru*

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

és az összes rövidáru és szabókellékek.
 ̂ budapesti gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- 

A f t k u  sabban és legszebben mos, tisztit és vasal,
Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. 55

C S E L IK ” cipőt viseljen
Elegá&s! Tartós! Olcsó!

.tecftfc Ártnla cüvatáruházában
a  lalpon lftÉlwntrt ▼< «Ifc pqy l  va lód i

52 se,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KXEIN dlvafóruliázában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, 'posztót, bár
sonyt és> selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ablakon ciofctálfa. ki pénzét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLLBIN 
M Ó R  d l v a l á r u h á z é b a n  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodfunk a lelkiismereílen utasoktól, akik 
a bemulaáotí mintáknak meg nem felelő silány

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő lő .•r;;';_tt, hogy 
raktáramban ismét kapható bármely nagy n.ci.i.ytsi^ü ípitő 
anyagok, asztalos áiu, stb. Listafák készítésé! !■jjövidtbb időn 
belül vállalom. Mindenfajta fák, úgymint akác. kő: is, dió, stb.

b é r  v á g á s á t a  le g ju tá n y o s a b b a n  v á lla lo m .
Használt épitő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

Szives pártfogást kérve, p V r f / í c  fakereskedő,
teljes tisztelettel i lU S  O v i d  Szarvas
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

Villanyszerelés csengő berendezés.

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

Tisztelettel

Szírehovszky Márton és Társa
keresk. min. által. eng. rádió-árusító, villamszerelő 

és műszerészek, és szerelő üzem.

_____ Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.______

th<a

Átköltöztem
ó r á s  é s  é k s z e r é s z

üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

régi Fischbein-féle
üzletbe. Továbbra is kéri a nagyérdemű közönségei vés pártfogását, 

(azelőtt Galambos-Üzlet)

35 Halászné Sz. Szerén.

A legmodernebb öíszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopoloczky János fűszerüzletében és Makó 
G y u l á n á l  Telefoii 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

33 sz. Belopoiocky Mihály

Vadászfegyverek,
flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javitását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását c-s mindenféle lőfegyverek oxidálását, illelve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz- 
knziöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen kcli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő II ■ kerület 104. szám. 52
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Bakos đ B L  János-
n á l Á rp á d -b a z á r  1. szám . A  le g jo b b , le g 
o lcsóbb k e ré k p á ro k , v a rró g é p e k  és a l
k a tré s z e k  fe le lő sség  m e lle tt  k a p h a tó k  és. 

ja v ít ta th a to k .

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben

Nyomatott özv. Csaaztvan Gyöigyné könyvnyomdában Szarvason.


