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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési árak.
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő,
félévre 4. Pengő. Vidékre postán küldve egynegyed
évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.
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Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznóczy Béla
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elpusziiiani a reménytelen vagy
a reménybeli életei?
Dr. Tóth Pál mini orvot és törvényhozó, dr. Déri
mini lObb évtizedes hatótáigl orvos nyilatkoz
nak a csehek „fólékony" gyilkolásáról.

(A Közlöny eredeti tudósitása).
Világszenzációként hatott a
cseh-szlovák hivatalos hirszolgálat ama híradása, hogy a cseh
fgazságügyminiszter a napokban
a parlament elé terjeszti a kor
mánypárt által már jóváhagyott
törvényjavaslatát, amely megen
gedi, hogy két hatósági orvos
£ltal egy gyógyíthatatlanak elis
mert beteget saját kérelmére vagy
az orvos, vagy két orvos fel ügye*
lete mellett bármely laikus örök
re elaltathat, magyarán meggyil
kolhat. Ugyancsak ez a törvényjavaslat büntetlenséget biztosit a
magzatelhajtás úgyszólván vala
mennyi formájára, még akkor is
ha az anya csupán gazdasági
okokból követi el az angyalcsi
nálást.
Szabad-e az orvosnak ölni ? —
Örökké kisértS emberi probléma
ez, amely már számtalanszor ju
tott cl az aktuális határához,
számtalanszor vetődött már fel
tönkrezuzott életek véres fináléja
alkalmával, de mindankit kielé
gítő választ még 6enki sein tu
dott adni erre a kérdésre.
Indokoltnak tartottuk hogy eb
ben a fontos és mindenkit annyi
ra érdeklő kérdésben megszólal
tassunk két olyan embert, akik
nek az egész múltja, hivatása és
a közért előttünk folytatott mun
kálkodása minden garanciát meg
ad arranézve, hogy objektív vé
leményükkel hozzájáruljanak en
nek a súlyos problémának meg
világításához.
Dr. Tóth Pál, aki nemcsak a
szorosan vett betegségeknek or
vosa, hanem igen alapos isme
rője a szociális és társadalmi
bajoknak is, kérdéseinkre a kö
vetkező választ adta: „Mint or
vos soha semmilyen körűimé*
nyék között embert nem ölnék,
és az ilyen cselekményre büntet
lenséget biztosító törvényjavas
latot nemcsak hogy nem pártol
nám, hanem a parlamentben min

den erőmmel harcolnék ellene.
Attól eltekintve, kogy ismerek
magam is olyan embert, aki négy
híres orvostanár egybehangzó vé
leménye szerint már több mint
tiz évvel ezelőtt gyógyíthatatlan
nak és egy év alatt elpusztulandónak lett deklarálva ma is él és
mondom ilyen esetek mellett sú
lyos aggályaim vannak büntető
jogi szempontból is, miután egy
ilyen torvényt gazdag örökha
gyóknál lelkiismeretlen egyének
súlyos bűncselekményekre hasz
nálhatnának ki. Aini a magzatel
hajtást illeti, ennek sajnos nem
tudok ellensége lenni mindaddig,
amíg az állam megfelelő módon
nem gondoskodik az összes sze
génysorait, esetleg törvénytelen
anyák és gyermekek megfelelő
ellátásáról és gondozásáról. Ad
dig, amig ez meg nem történik,
megszavaznék olyan törvényt,
mely a terhesség elején jog-ct ad
minden anyának ahoz, hogy dönt
sön méhmagzatának sorsa feleli."
Dr. Déri Henrik járási tiszti
és vármegyei tb. főorvos — aki
csaknem négy évtizedes hatósági
és törvényszéki orvosi eredményteljes működésre tekinthet vissza,
véleményét a következőkben sze
gezte le: „Az orvostudomány ter
mészettudomány lévén folytono
san halad épen ezért valamely
betegség gyógyíthatatlan voltát
csak a megállapítás pillanatára
lehet vonatkoztatni, — ami ma
gyógyíthatatlan — az holnap,
vagy rövid időn belül gyógyíthatóvá válhat.
A gyógyíthatatlannak vélt rákos
beteg kinos fájdalmait enyhíti az
orvos abban a reményben, hogy
műtéttel, vagy gyógyító sugarak
kal a gyógyulás lehetősége nincs
kizárva.
Az elmondottakban benne van
a válasz arra a kérdésre, hogy
szabad-e a gyógyíthatatlannak
vélt betegnek, kinek az élet már
csak szenvedés, kire a halál csak

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
I. kér. Vajda Péter-utca 145. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendő.

megváltás volna — haláitokozó
szert adni. Nem és siázszor nemll
Az élet a jó Isten szent adomá
nya, senkinek sincs joga azt el
venni, legkevésbbé az orvosnak,
mert az ő megjelenésekor a be
teg szobájában a reménység nap
jának kell vigasztaló és enyhilő
sugarait szerte hinteni. Milyen
bizonytalanság kínozná a bete
get, ha elvül volna kimondva,
h°gy a gyógyíthatatlannak vélt
betegnek szabad haláitokozó szert
beadni, hiszen nem tudná, hogy
valamely türelmetlen örökös, vagy
rossz rokon, avagy gyöngéd(?l)
házastárs biztatására mikor tart
ják majd állapotát gyógyithatath^rnak és mikor segítik át „tör
vényes. eszközökkel" (?l) „túl a
rácsra.''
A másik kérdés a csírázó élet
jogosult illetve indokolt megsza
kításának kérdése, melyre a vá
laszt igen nehéz msgadni. Orvo
si szempontból csak az lehet
irányadó, hogy ha az anya éle
tébe kerül az, ha kiviseli magza
tát és ha bizonyos, hogy a meg
szakítással megmentjük as anya
életét, akkor a vonatkozó ren
delet intézkedéseinek (3 orvos,
kik közül egy szakorvos, 1 ha
tósági orvos) figyelembevételével
a beavatkozást megengedhetőnek
tartjuk. Az orvosin kivül azonban
más szemp ntok is szóba jöhet
nek e kérdésnél, mert a népsza
porodás primitív jellegéből ki
vetkőzött és racionális jelleget
öltött. A létért való keserves küz
delem, a családfenttartás nehéz
ségei, a gyermeknevelés költsé
gesebb volta, sokszor lakáshiány
a gyermekáldás korlátozásának
oka, ami ha nem is menthető,
de már nagyszámú szegény csa
ládnak, ahol minden * újszülött
az amúgy is szűkös karéj ke
nyérből tör le egy ujabb darabot,
érihető.
A sokgyermekfl család szolgá
latot tesz az államnak, kell hogy
az állam és társadalom feltűnő
értékes ellenszolgáltatást nyújtson,
mely a bő gyermekáldással együtt
járó nehézségeken könnyítsen,
azokat elviselhetőbbé tegye. Az
agglegény adóból, a több évi
házasság után csak 1—2 gyer

mekes családok adópótlékából le
hetne oly alapot létesíteni, amely
ből szegény családok harmadik
és következő gyermekeinek eltar
tási és neveltetési költségei fedez
hetők volnának. A sokgyermekü
családfő minden állás elnyerésénél
elsőbbségben részesül, adóked
vezményt kap, az aggsági és rok
kantsági biztosítást ki lehetne ter
jeszteni azokra a szülőkre, akik
nek ötnél több gyermekük van,
ha pedig munkásbiztositó tagja,
úgy betegsége esetén táppénze a
gyermekek s z á m á v a l legyen
arányban.
Az állam és társadalom ily
irányú ténykedése javítaná az
emberek valláserkölcsi felfogását
a b3 gyermekáldásról és kétség
telenül hozzájárulna ahoz, hogy
ritkábban fordulnának elő a csírá
zó élet megszakításának esetei.
De ott, ahol, a megélhetés gon
dot nem okoz, ahol a nevelési
költség nagyobb volta számba
nem jöhet, ahol csak kényelemszeretet és hiúság az, ami a lel
kiismeret és érzelmek szavát
elhalgattattja, ott a törvény teljes
szigorával kell büntetni úgy azo
kat, a s z é p s é g ü k e t félteléha a s s z o n y o k a t , ,akik
az almát szeretik megenni, de a
paradicsomból kikergeltetni nem
kivannak", azokat, akik ebbe.n
akár barátságból, akár anyagi
előnyökért segédkezet nyújtanak"
Eddig a két kiváló szaktekintély
nyilatkozata, melyeknek közre
adásával igyekeztünk rávilágítani
erre az annyira fontos és szinte
megoldhatatlan társadalmi
ís
szociális problémára.
MumfiHimiiHimiHimiinmi-

Egy öcsödi
gazda felvágta
legjobb barátja
hasát.
(A Közlöny eredeti tudósitása).

Zubor Bálint és Kóródi
Imre fiatal öcsödi gazdálko
dók
pénteken délután a
Szentesi utón lévő Weinberger-féle korcsmában pihenték
ki az aratás és cséplés fá
radalmait. Mind több és több

italt fogyasztottak, csakha
mar széles jókedvük kereke
dett, a két jóbarát kötekedni
kezdett egymással, úgyhogy
már odabent a korcsmában
csaknem verekedésre került
a sor. Midőn azután kilép
tek a korcsmából, a vérmesebb természetű Kóródi, aki
még mindig nagyon nehez
telt Zuborra, hatalmas bics
kájával rátámadt barátjára és
úgy szúrta hasba, hogy an
nak belei, is majdnem kifor
dultak a tátongó sebből.
Zubor a nagy vérveszteség
és a veszedelmes seb dacára
sem vesztette el eszméletét,
sőt ritka lélekerővel tenyeré
vel fogta be nagy sebét,
majd felült kocsijára és egye
nesen dr Déry járási tiszti
orvoshoz hajtott. Dr. Dérynéi
azonban már csak társai se
gítségével tudott a kocsiról
leszállani és az orvos rende
lőjében már eszméletét is
elveszítette. Dr. Déry, miután
első segélyben részesitette a
nehéz sebesültet, nyomban
látta, hogy operatív beavat
kozásra van szükség, telefo
nált a mentő-autóért, amely
dicséretre méltó gyorsaság
gal — pár perc múlva —
meg is érkezett és Zubort
Lestyan egészségügyi rendőr
kíséretében beszállították ,a
gyulai közkórházba.
A szurkáló jóbarát, Kóródi
Imrét ezalatt hiába keresték
a csendőrök, valahol a bé
késszentandrási tanyák között
bujdosott és csak szombaton
mert hazamenni veresegyhá
zai tanyájára gondolván, hogy
már nem keresik a csend
őrök, azonban vesztére, mert
alig pár perc múlva kerék
páros csendőrök érkeztek a
tanyára, Kóródit elfogták, be
hozták Szarvasra és innen
valószinüleg beszállítják a
gyulai kir. ügyészség foghá
zába.
A gyulai közkórhá/.tól nyert
értesülésünk szerint Zubort
megoperálták és bár állapola
súlyos, de örvendetes javulás
állott be, úgyhogy az orvo
sok bíznak felépülésében.

Đr. Haviár Gyula
indítványa községi
bevételek emelésére
(A Közlöny eredeti tudósítása)

Mindannyiunk előtt isme
retes, hogy dacára az 50°'oos
pótadónak, valamint a köz
ségi „tninta“-gazdaságból és
egyéb községi ingatlanokból
eredő hatalmas jövedelmek
nek a község kétségbeejtő
anyagi helyzetben van, ál
landóan kisebb-nagyobb köl

csönökkel próbál segíteni
ezen már-már felborulással
fenyegető kinos válságon.
Most azután dr. Haviár Gyula
kir. közjegyző a képviselőtestület legutóbbi közgyűlé
sén azzal a figyelemreméltó
és életrevaló indítvánnyal ál
lott elő, hogy az elöljáróság
kérje meg a pénzügyminisz
tert, miszerint az ingatlanok
adás-vétele, . ajándékozása,
vagy örökösödés utján történő
átruházása esetén szedett ál
lami illetékből bizonyos ré
szesedést kapjon a község a
legégetőbb
kulturális
és
egészségügyi beruházásokra.
Gyomán és Orosházán már

engedélyezett a pénzügymi
niszter ilyen részesedést és
dr. Haviár értesülése szerint
ez a részesedés pl. Gyoma
községnek az elmúlt évben
32.000 pengő jövedelmet je
lentett, ami természetesen
Szarvason még többet tenne
ki.
Értesülésünk szerint a köz
ség már foglalkozott ilyen
kérelem előterjesztésével, ter
mészetes tehát, hogy az
indítványt készséggel magá
évá teszi, hogy mielőbb meg
legyen a lehetősége a zilált
anyagi helyzetnek ilyen tekin
télyes bevétellel való legalább
részleges rendbehozatalára.

dr. Mázor Elemér — a Kor
mányzót, Kálmán Rezső lel
kész az elnökséget éltette,
Kovács Andor esperes pe
dig a gyűlés vidéki részt
vevőire mondott- lelkes be
szédet. A közgyűlés az esti
órákban ért véget.

UttHHMHHUtMIHWáHÉIiltHÉHMMHMMt

— Esküvő. Négyessy Mancika
és Komlovszk} János 22-én dél
után 5 órakor tartották esküvő
jüket Szentesen.

Eiutmi
a . teherautó egy
kerékpárost.
(A Közlöny eredeti tudósítása).

rülni, hogy a sárhányó el
N émely teherautó soffőrje kapta a kerékpárt és a sze
azt képze i magáról, hogy rencsétlen Kopcsjak messze
hatalmas masinájával jogos kirepült annak nyergéből az
aspiránsa a gyorsasági világ- ut porába. Rögtön beszállí
bajnokságnak. Ugylátszik ezt tották az egyik közeli ta
képzelte magáról Kéry An nyába és miután karján, lá
dor és Lajos gyulai olaj bain és fején szenvedett sú
kereskedelmi cég teherautó-; ■lyos sérülései következtében
jának soffőrje is, aki gépé nem lehetett beszállítani
vel utána eredt egy előtte Szarvasra, csak hétfőn men
karikázó
biciklistának — tek ki érte és beszállították
Kopcsjak Mihály 24 éves a mentő*autón a gyulai köz
szarvasi napszámosnak — és kórházba.
Állapota súlyos, de nem
gépével megakarta előzni.
Azonban midőn mellé ért, életveszélyes. A vigyázatlan
oly ügyetlenül akarta kike soffőr ellen az eljárás folyik.
R3K

Ág. ev. egyházme^
gyei közgyűlés.
(A Közlöny eredeti tudósilása)-

A békési ág. hitv. ev. egy
házmegye f. hó 28-án tar
totta Orosházán évi rendes
közgyűlését, melyen az egy
házközségek kiküldöttei nagy
számban vettek részt. Még
a tavalyi közgyűlés határozta
el, hogy e felügyelő mellé
másodfetügyelőt választ. Má
sodfelügyelőül dr. Mázor
Elemér egyházmegyei ügyészt
választották meg, akit a köz
gyűlés nyomban be is igtatott állásába. A beiktatott
másodfelügyelőt — aki az
elnöki széket nagy tetszéssel
fogadott beszéddel foglalta
el -- Kellő Gusztáv lelkész
üdvözölte.
Elrendelte a közgyűlés az
időközben elhalt felügyelő
dr. Bikády Antal helyének
betöltését. A felügyelő vá
lasztására a szavazatokat f.
évi dec. 1-ig adják be az

egyházközségek. A megvá
lasztandó felügyelő beigtatására az elnökség fog ha
tárnapot kitűzni. Dr. Bikády
Antal felett Raskó Kálmán
világi főjegyző mondott nagyJia'ásu emlékbeszédet. Űgyancsak a tavalyi közgyű
lésen szervezték meg az egy
házmegyei alperesi, illetve
tanfelügyelői állást. Ezt a
közgyűlés egyhangú felkiál
tással Bartos Pál szarvasi
lelkésszel töltötte be. A meg
választott tanfelügyelőt Pataky János üdvözölte. Az
esperes évi jelentésén kivül
mely a jelenlévőkre mély
hatást gyakorolt, az egyház
megye adminisztratív ügyeit
tárgyalta a közgyűlés.
A közgyűlés déli, szüneté
ben közebéd volt melyen
több pohárköszöntőt mond
tak. A másodfelügyelő —

H ÍR E K .
— Kinevezés. Illyés Margit
oki. tanitóuö — aki hosszabb
ideig a kondoros-pusztai iskolá
bán tanított — most a kultusz
miniszter a mezőtur-cslderbereki
áll. el. iskolához tanítónőnek
nevezte ki.

— Áthelyezések. A pénzügyminiszter dr. Gyúró József p.ü.
fogalmazót Békésre, mig helyére
Szarvasra dr. faragó Jenő ideig
lenes minőségű fogalmazót he
lyezte át Bonyhádról. Ugyancsak
áthelyezték
Schreiber Károly
könyvelőt Tótkomlósra, ahol • a
forg. adóhivatal ideiglenes veze
tésével bízta meg.
— Az öcsödi főjegyző sza
badságon. Golián Lajos öcsödi
főjegyző szeptember 1-én kezdi
meg hat hónapra terjedő szabad
ságát és annak letelte után nyu
galomba vonul.
— A község mint kezes. Á
szarvsia Levente Egyesület tudva
levőleg hatalmas arányú sporttelepet[(tribünl futópályákat stb.) akar létesíteni az Erz?ébet-liget mel
leit éseanek költségeit cca35 000
pengőt kölcsön utján fedezi. Mivel
azonban a Levente Egyesületnek
ilyen nagy összegű kölcsönt csu
pán megfeleld anyagi garancia
mellett folyósítanának, fölkérték
a községet, hogy vállaljon kész
fizetői kezességet az Egyesület
ért, amit a képviselőtestület leg
utóbbi közgyűlésén az elöljáró
ság javaslatára egyhangúlag meg
is szavaztak.
— Az alma nem esett meszsze a fájától. Csak a múlt szá
munkban emlékeztünk meg arról
a vakmerő lopásról, melyet Far
kas Nagy Lajos cigány követett
el Andermann üzletében. Most
azután a rendőrségen előállítot
ták Farkas Nagy Lajos leányát,
Irmát, akit Szvák Mihály keres
kedő tettenért, amidőn RhodeIsland fajcsirkéjéből egy jólkifejlettet ellopott. Az eljárás folyik.
— Tatarozási segély a kath.
egyháznak. A róm. kath. egyház
kérelemmel fordult a községhez,
hogy járuljon hozzá templomának
most folyó tatarozási költségeihez.
A képviselőtestület rövid vita
után 1500 pengő segélyt szava
zott meg.

— Harangavatás. Az ág. ev.
egyház hívei áldozatkészségéből
5 uj harangot készíttetett, ame
lyek közül az egyik 14 mm. su
lyu, mig a többi négy összesen
23 mázsát nyom. Az eddigi meg
állapodások szerint Kováes An
dor esperes szept. 16-án avatja
fel az uj harangokat (hármat
az ó- és kettőt az uj-templomban) azonban lehetséges, hogy
az avatás egyidejűleg fog történ
ni az árvahás szept. 30-iki fel
avatásával, amely visszavonhatat
lanul ezen a napon fog megtör
ténni dr. Ráffay Sándor bányakerületi püspök, dr. Pesthy Pál
egyházfelügyelő és számos elő
kelőség résztvételével.
— Eltűnt és megkerült
csöppségek. Templom András
8 éves szentandrási kisfiú hugi
val, a 4 éves Juliskával nevelőszüleik tanyáján a gémes kutbóli
vizet huztak. Valahogyan a kut-(
ostor eltörött, miié a gyerekek
a büntetéstől való félelmükben
elbujdostak. A szarvasi rendőrség
talált rá a két kis bujdosóm,
amint kiéhezve ődöngtek a BeHczei-uton és hazaszállították őket
autóbuszon szüleik lakására.

— Iskolai beiratás. A tanitó
nőképző 6 osztályú gyakorló
elemi iskolájába a pótbeiratások
szeptember hó 1-től 3-ig lesznek
megtartva. Fölvétetnek leány- és
fiútanulók. Beiratás reggel 9—12,
délután 3—5-ig a régi gimná
zium épületében.
— Pótbeiratás. Az állami
elemi iskolába pótlólag be lehet
iratkozni szeptember 1,3 és 4-én
naponta 3-5 óráig a polgári
iskola földszinti tantermében.
Tanévnyitó istentisztelet 5-én
dólelőtt a polgári iskolával együtt.
— A III-ik országos kézmű
ipari tárlatra, amely Budapesten
a városligeti iparcsarnokban van,
kedvezményes vasúti igazolvá
nyok Andermannál kaphatók. A
kiállítás szeptember 17-ig tart,

— „Kint lakom én Klsperjésen, a pusztai magányban."
Ezt húzta a cigány az Árpád-kert
ben, sirt a száraz fa Fáraó fi
ának kezében, a lelkét, az is
tenadta tehetségét adta bele a
négy huroa. Könybeborult szem
mel hallgatta Schreiber Poldi,
mindnyájunk szeretett Poldija,
majd hirtelen fizetett, felállt az
asztaltól és elment. Csak keve
— Meg ne ártson szegé sen tudják, hogy miért nem tud
nyeknek. A községi rendőrök és7 ta végighallgatni az édes-bus
kézbesítők fizetésemelést kéitek^ magyar nótát az egykor dúsgaz
Á képviselőtestület szombati pyü-1. dag földbirtokos Schreiber Poldi,
lésén foglalkoztak a kérelemmel miért ébresztett fájó emlékeket
és a tanács javaslatára fizetés benne. Az ő birtoka volt ez a
emelés helyett egyszersminden- puszta és hogy niost nem bírta
korra 50, azaz ötven kg. buza- végighallgatni a nótát, abban
segélyt szavaztak meg.
bizony talán nagyrésze volt, hogy
Megbizható csukott bérautó ^valamikor olyan nagyon szerette
Bakosnál. Telefonszám: 116.
hallgatni a cigányt.
— Értékes eredeti olajfest
mények sorsolása Perczel cuk
rászdájában. Sárkány Lóránt
ok. rajztanár, festőművész, a
szarvasi gimnázium egykori nö
vendéke az idei nyarat városunk
ban töltötte s itt néhány igen ér
tékes szarvasi motívumot, compositiót festett. Barátai, jóakarói
felkérésére festményei közül a
„Halászó fiu“ és egyik „Annaliget“i festményére a M. Kir.
Pénzügyminisztériumtól kisorso
lási engedélyt kért. Egy-egy sors
jegy át át 3 pengő .rlékben jelen
tette be.
Amennyiben a kisorsolási en
gedélyt megkapta, a festmények
Perczel cukrászda kirakatában
megtekinthetők lesznek, ugyanott
és Vitális János füszerüzletében
a sorsjegyek beszerezhetők.
Meg kell m ég említenünk, hogy
a sorsolási bizottságba városunk
néhány tekintélyes vezető embe
rét kérte fel.
Mivel Sárkány festőművésznek
már eddig is úgy a miskolezi
.Müvésztelep“-en, mint a buda
pesti tárlatokon s legutóbb a
„Műcsarnokban" is feltűnést kel
tettek festményei, reméljük, hogy
Szarvas müértő közönsége is
pártolni fogja a spanyolországi
tanulmányújára készülő fiatal

— A kultuszminiszter rendelete a tankönyvek és iskola
szerek árusításáról kifejezetten
megtiltja a tanítóknak, hogy
a növendékeknek ilyen cikkeket
árusítsanak, úgyszintén fegyelmi
büntetéssel sújtja mindazon tan
erőket, akik bármely céget, vagy
kereskedést az iskolában akár
szóbelileg, akár hirdetés utján a
tanulóknak ajánlanak.
— Mozi. Megkezdődik az őszi
szezon a Frecska Mozgóban. Eb-j
bon a szezonban is minden te
kintetben a közönség teljes meg
elégedését óhajtja kiérdemelni
Ennek a célnak az érdekében
kötötte le a legjobb filmeket és
szerződtette Bogdán Lásxló köz
kedvelt zenekarát. A nagyszerüj
program két kiemelkedő esemé
nye a szombaton, szeptembe
hó 1-én bemutatásra kerül __
Ökölharc című 12 felvonásos
dráma, valamint vasárnap, 2-án
a világhírű Kuruzsló, melynek
főszereplői nem kisebb film
nagyságok, mint Alice Terry,
Paul Wegener és Petrovics Sxvetiszláv.
— Vízumot megszállott te
rületre, vagy külföldre három
nap alatt megszerez szerkesz
tőségünk.

Háziasszonyok!
Ör ö mh í r !
Állandóan emelkedő forgalmunk és a csökkenő re
zsiköltségek tetemes
Á R L E S Z Á L L Í T Á S T
tettek lehetővé
Folyó évi augusztus 19-étől kezdve az egész ország
minden szakbavágö üzletében LUX és RINSO a követ
kező árakon áll a fogyasztó közönség rendelkezésére, a
régi minőségben és súlyban:

LUX szappanpehely, dobozonként . . . 6 0 fillér
RINSON szemcsés szappan, dobozonként 50fillér
A közönség tájékoztatására minden kereskedőnek
kirakatában és ajtaján az uj árakat feltüntető falragaszok
lesznek kifüggesztve.
^
LEVERÉSTÁRSAI
korlátolt felelősségű társaság
Budapest, IX. Ráday-u. 30
Tt lefon:

Aut. 8liI-04.

Aut 865-03.

U. i. Tisztelt kereskedők szives tudomására!
Falragaszokat és körleveleket 53 000 kereskedőnek küldtünk
közvetlenül postán. Aki legkésőbb f. évi aufcuszlus 21-én kedden
az utolsó postával még nem jutott volna ezek birtokába,, irjon
vagy telefonáljon azonnal.

— J ankuj J ózsefné zenetanárnö tanulmányi szabadságáról
szeptember hó l-én hazaérkezik,
amikor a tanítást újból megkezdi
Uj növendékeket úgy a zongora
mint az énektanszakon felvesz.
Jelentkezések l-jétől kezdődően
Csáky u. 77. sz. alatt 1. kér.

tekinthetők a helyszínen. Vasút
állomás Altnássy-major, ahová
kívánatra vevőért kocsit küldünk.
Posta: Homok Távirda és telefon:
Kunszentmárton 10.
— A Polgári Kör szeptember
2-án, vasárnap d u. 2 órakor
tisztújító közgyűlést tart, melyre
a ^ör tagjait tisztelettel meghívja
az Elnökség.
— S i n g e r gépselymei a
legjobbak. Kossulh-tér 47,

— A tankönyvek és Iskola
szerek vásárlása most a tanév
kezdetén nagy gondot okoz a
szülőknek. Alkalmunk volt meg
tekinteni Nagy Sándor könyv- és
irószerüzleteit úgy a főüzletben
(a Beliczey-uton, mint a fióküz
letben a polgári iskolával szem
ben, a régi Mikolay Terike-féle
üzletben) a legduiabban felsze
relt raktárt találtuk és meglepe
téssel tapasztaltuk, hogy minden
elképzelhető iskola tankönyvei
sok esetben még a budapesti
_
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K e d v e z ő fű e fé s ife /ié fM .
tagyalui bérgazdaságában az
öcsöd—czibakházi ut mellett a S I N G E R V A R R Ó G É P
gazdaság feloszlása miatt az ösz- Rás SVÍNVTARSASAQi
szes élő. és holt felszerelések el
Szarvas, Kossuth-tér 47 sz.
adók. Ugyanott jutányos áron
eladó egy teljes lakásberendezés,
amely áll 1 ebédlő, 3 háló, 1
férfi, 1 fürdő, 1 cselédszoba,
konyha háztartási berendezésből
és szőnyegekből. Ezen berende
zések külön-külön i6 eladók. Meg

— H e l y b e l i gabonaárak:
Búza: 25-50—25'60
Árpa : 26 00—27 00
Zab:
2300 -2400
Tengeri: 3400—3500
Az á r a k métermázsánkén
pengőben értendők.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla
— A szerencsétlenül járt
Wagner Endre halála. Lapunk
legutóbbi számában hirt adtunk
arról az autószerencsétlenségről,
amely a Békéscsaba és Orosháza
közötti országúton érte Wagner
Endre köztiszteletben álló keres
kedőt.
Dacára a leggondosabb orvosi
kezelésnek a szerencsétlen keres
kedőn már nem lehetett segiteni,
mivel vérmérgezés tünetei mutat
koztak, amelybe másnap bele is
halt. Családja hazavitette Oros
házáról holttestét és temetése f.
hó-24-én délután 5 órakor volt
nagy részvét mellett. A sírnál
Cirbusz Endre a Casinó alelnOke
tartott búcsúbeszédet, ugyan ő
helyezett el a Casinó nevében
koszorút a koporsóra. Az IpartestBlet és a többi egyesületek
szintén képviseltették magukat.
— Kondoros község kép
viselőtestülete legutóbb tar

tott közgyűlésén elhatározta,
hogy a községi rendőrök fi
zetését 1929. január 1 tői
havi 20 pengővel felemeli.
— A kondorosi levente
oktatók értekezletet tartanak
f. hó 31-én a járási vezető
bevonásával, amelyen hatá
roznak a zászlószentelési ün
nepély megtartása és részle
tei felől.
°
— A kondorosi ev. templom

tatarozási és javítási munká
lataira 16 pályázatot nyújtot
tak be, amelyek közül azon
ban eddig még egyet sem
fogadtak cl, mivel az amúgy
is tulmagas árak miatt eb
ben a kérdésben az egyház
megyei építtető bizottság lesz
hivatva dönteni.

B ék ésszen tan d rás.
— Esküvő. Folyó hó 25-én
tartotta esküvőjét Pólya La
jos Bontovics Bözsikével a
helybeli ref. templomban,
ahol Marjay Géza lelkész
végezte az esketési szertar
tást.
— Szabadságon. Péteri Jó
zsef főjegyző szeptember hó
22-ig tartó szabadságát ne
jével együtt Bad-Reichenhall*
bán — a kitűnő osztrák für
dőhelyen—tölti.
Dr. Szerényi Iván községi
orvos szabadságát családjá
val együtt Erdélyben tölti,
mig félegyházi Nagy Lajos
ig. tanitó feleségével együtt
a nyári szabadság örömeit
Budapesten élvezi.
— Brém Pálné oki. óvónő

2 hónapig tartó magánóvódájának záróünnepélye a leg
szebb sikerrel folyt le aug.
20-án, vasárnap délután. Itt
említjük meg azt a szomorú
tényt, hogy Békésszentandrásnak, ennek a nagy, fejlődő
magyar községnek eddig
egyetlen nyilvános kisded
óvója sincs.
•... ^ ,,
— Megszűnik a békésszentendrási csendőrőrs. A felsőbb
hatóságok takarékossági szempont,
ból megszüntetik a békésszentandrási csendőrőrsöt, a csendőr
ség lakását már fel is mondatták
nov. 1-i hatállyal a háztulajdonos
Csnrnus Ferencnek. A csendőr
ségi szolgálatot ezentúl a szarvasi
és az öcsödi őrs fogja végezni,
pihenőhelyül a szentandrási rendőr-őrezoba van számukra kije
lölve. Nem tudjuk, hogy ez a
nagy takarékosság nem lesz-e
hátrányára a közbiztonságnak.
— A leventék zászlószente
lési ünnepélyére — amelyet

szepl. végén, vagy okt. ele
jén tartanak meg — lázasan
folynak az előkészületek, hogy
minél fényesebb és sikere
sebb legyen a szép ünne— Kondoroson újfajta ba
romfit tenyésztenek. A mező- ünnepély.
gazdálkodás terén mind in
— Lapunk állandóan kap
tenzivebb életet élő Kondo ható Szabó Áron üzletében.
ros tanyavilága mostanában
— Felgyújtotta a saját ter
egy agilis tanitó, Fenyves
mését. Szinte példátlanul álló
Dezső kezdeményezésére igen
nagy arányokban kezdi te* eset történt a szomszédos Mes
nyészteni az amerikai Leg- terszálláson. Mint annakidején
hom-tyukot, amelynek tojás megírtuk az öreg BozóLí János
gazdának kigyulladt az osztagba
hozama évente 250—280-at
rakott termése és teljesen porrá
is kitesz.
— Lapunk állandóan kap
ható Kondoroson Medvegy
János
kereskedő házában,
ugyanott hirdetések is felvé
tetnek.

égett Most a mezőtúri csendőr
ség kinyomozta, hogy az Öreg
gazda maga gyújtotta fel termé
sét — még pedig nem mint szó*
kásos a biztosítás irányából, mert
biztosítva nem volt — családja

alatt és a csatlakozottaknak ki
mondott: Szüs és Társa cég
12.368.078 kor. tőke 6 jár., Neu
mann Benjámin 1.115.000 kor.
tőke s jár., Nagy József 360 P;
tőke s jár., Zvak J. és Tsa cég
—
A békésszentandrás! sza118 P. 07 f. tőke s jár., Egyesült
bóinak nagyban készülődnek gép és fémárugyárak 542 P. 96
a jövő hó elején megtartandó f. tőke s jár., Liska Soma 4000
báljukra, amely iránt már P. tőke s jár. iránt, Cont Oszkár
is igen nagy a közönség ér 629 P. 70 f. töke s jár. 1928. évi
szeptember hó 4-ik napjának dél
deklődése.
előtti 9 órája határidőül kitüzetik
wmmmMHmmmmtmmmmi* és ahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
1928. aug. 14-től aug. 21-lg.
és 108. §-ai értelmében készpénzHázasságot kötöttek:
fizetés mellett, a legtöbbet ígérő
Ivacska Mihály és Palyov Anna, nek szükség esetén becsáron alul
is el fognak adatni.
Születtek:
Amennyiben az elárverezendő
Hodálik János fia Mihály, Ingóságokat mások is felülfoglalDarvas Sándor leánya Erzsébet, tatták és azokra kielégítési jogot
ifj. Molnár Mihály fia Mihály, nyertek volna, ezen árverés az
Skultéti Qyörgy fia György, ifj. 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
Kruzslec Mihály leánya Anna, telmében ezek javára is elren
Mucha Pál leánya Erzsébet, Fran deltetik.
kó Pál leánya Zsuzsanna, ifj.
Szarvas, 1928. augusztus 12,
Prjevara János fia János, Dauda
Molnár István végrehajtó.
János leánya Margit, Szekera
János fia János, Molnár László
fia László, János, Török György
fia György, ifj. Roszik Mihály
fia Mihály, Kondacs András fia
Alulírott bírósági végrehajtó az
György, Komár András fia Mihály.
1881. évi LX. t. c. 102 § a ér
Meghaltak:
telmében ezénnel közhírré teszi,
, S?uhaj János 15 éves. Simó hogy a szarvasi kir. járásbíróság
András 9 hónapos, Kmotricza nak 1925. évi 1365/19. számú
Jánosné Uhljar Erzsébet 47 éves, végzése követkéz ében dr. Dávid
Dina István 8 hónapos, Ozv. László szarvasi ügyvéd által kép
Kriska Pálné Kondacs Mária 74 viselt Kozsuch Pál javára 171 P.
éves, Korbei Zsuzsanna 5 hóna 60 f. jár. erejéig 1928. évi junius
pos, Kmetykó Györgyné Paulik hó 11-én foganatosított kielégítési
Erzsébet 61 éves özv. Janurik végrehajtás utján lefoglalt és 4000
jánosné Kovács-Pauló Zsuzsan P. becsült következő ingóságok,
u. m.: 4 üléses S. 21—913 sz.
na 87 éves.
személyszállító autó nyilvános
árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szarvasi kir.
járásbíróság 1928-ik év 3048. sz.
Alulírott bírósági végrehajtó az végzése folytán 171 P. 60 f. tő
az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a kekövetelés, ennek 1925. évi ok
értelmében ezennel közhírré teszi, tóber hó 5 napjától járó 5% ka
hogy a pécsi kir. járásbíróságnak matai és eddig összesen 107 P.
1927. évi 5572/3. számú végzése 62 f. biróilag már megállapított
következtében dr. Parragh Antal költségek erejéig, Szarvason al
pécsi ügyvéd által képviselt Dél peres garagejában 111. 178. sz.
magyar Ipar és Kér. rt. javára alatt 1928. évi augusztus hó 31
186 P. 05 f. jár. erejéig 1928. évi napjának délutáni 2 órája határ
kitüzetik
és ahhoz
junius *hó 25-én ^foganatosított időül
kielégítési végrehajtás utján le a venni szándékozók ezennel oly
foglalt és 1985 P. becsült követ megjegyzéssel hivatnak meg hogy
kező ingóságok, u. m.: egy szó- az érintett ingóságok az 1881.
dagyártógép hozzávaló kellékek évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai
kel, lemonádé3 üvegek kupakkal, értelmében készpénzfizetés mellett,
egy nagy üvegben málnaszörp a legtöbbet ígérőnek szükség ese
kb. 15 kg. nyilvános árverésen tén becsáron alul is el fognak
adatni.
eladatnak.
Amennyiben az elárverezendő
Mely árverésnek a szarvasi kir.
járásbíróság 1928-ik év 3263. sz. ingóságokat mások is le- és íevégzése folytán 186 P. 65 f. tő lülfoglaltatták és azokra kielégí
kekövetelés, ennek 1926. évi tési jogot nyertek volna, ezen
julius hó 1 napjától járó kamatai árverés az 1881. évi LX. t.-c.
és eddig összesen 57 P. 82 f. 102. §-a értelmében ezek javára
biróilag már megállapított költsé is elrendeltetik.
Szarvas 1928. augusztus 16-án
gek erejéig, Szaivason alperes
Molnár István végrehajtó.
szódagyárában II. kér. 229. sz.

iránti bosszúból, mivel fiai az
öreg akarata ellenére földet akar
tak vásárolni és ebből a termés
ből fizették volna ki. Bozókit
gyújtogatásért a gyulai kir. ügyész
ség fogházába szállították.

Anyakönyvi hírek.

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény

A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(REGÉNY A 60-AS ÉVEK WILD WEST.JÉRÓL.)
Irta: QEKSTACKER FRIGYES.

— No, amit csak megtehetünk,
azt meg is tesszük, mikor indul
tok?
— Azonnal — válaszolt Johnson
— minél előbb rázzuk le azt az
ügyet a nyakunkról, annál jobb.
A regulátor-gyülések ilyenlájban
szoktak kezdődni és amikor már
qp egész országot fellázították ezek
az átkozott gazemberek, késő vol
na józan vállalatba fogni.
— Nekem azonban feltétlenül el
kell mennem Róbertékhez még ma
délelőtt — mondotta Rowson. —
Johnson ezalalt az erdőn keresz
tül a ciprusfolyócska forrásához
megy és találkozunk a nagy bükk
fánál.
— Tehát gyalog megyünk?
— Természetesen — válaszolt
Rowson — azaz, hogy csak oda, —
vissza, alig hiszem.
— Nehezen — kacagott Cotton
— és most fiuk, menjünk, nekem
sietnem kell.
— Mikorra érLek a megjelölt
helyre — kérdezte Weston — hogy
ne soká ácsorogjak ott a lovakkal.
— Péntek este előtt semmi eset
re — felete Rowson — azaz, ha
közbe nem jön valami. Tehát, ha
jninden úgy megy, mint a karikacsapás, péntek estére ott leszünk.
A szerencsés viszontlátásra 1
— A viszontlátásra I — kiáltották
vissza Cotton és Weston és eltűn
tek a bokrokban.
Rowson utánuk nézett még egy
darabig, azután fejcsóválva igy
szólt társaihoz:
— Johnson, ez lesz utolsó vállal
kozásunk,
amelybe
belevonjuk
Cottont is. A környéken sem szere
tik valami túlságosan a fiút, mert
sokszor leissza magát és aztán
mindenféle bolondságokat ósszehadar és kötekedik.
— Nekem Weston sem tetszik —
válaszolt Johnson — azt hiszem,
ha körmére találna égni a dolog,
könnyen eljárna a szája. Nem na
gyon bizom benne.
— Reméljük, hogy nem kell kir
állania a próbát — felelt Rowson
különben ki tudja, hogy mi töb
biek is i mit csinálnánk az ilyep
esetben. Van abban valami csábitó, hogy elárulja az ember a
társait, ha ezzejL a mfaga bőrét
megmentheti. Kettőnknél persze
egészen más a helyzet, mi úgysem
vehetnénk valami nagy hasznát an
nak, hogy az állam taaujává le
gyünk és ezáltal eláruljuk társa
inkat.
— Ne is beszéljünk erről — ki
áltott Johnson, nyugodtan vizsgálg^lva fegyverét — hol hagyjuk a
lovakat?
— Megint csak Fulwealsnél —
Weston tudja már és elhozza on
nan őket.
— Jó, te menj egyenest az or
szágúton, én pedig az erdőnek tar
tok. Jobb, ha nem látnak együtt
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bennünket.
— Szerencse fel, addig is!
— Szerencse fel!
Rowson, amikor elérte legelésző
lovát, rávetette magát és nekieresztelt kantárszárral vágtatott
mindaddig, mig fel nem tűnt a lát
határon a ház, melyben kedvese
lakott. Itt azután megrántotta a’
kantárszárat, lépésben közeledett
és az ajtó előtt leszállt.
Bár úgy mrs. Róbert, mint Ma
rion igen nyájasan és barátságosan
fogadták, mégsem maradt sokáig,
tudlukra adván, hogy csak azért
jött, mivel párnapi tartózkodásra
máshová megy, addig is búcsút
vesz tőlük. Részint azért megy ar
ra a vidékre, a county északi ré
szére, hogy ott is hirdesse az igét,
másrészt pedig az Arkanzasz-river.
mentén nekijáró esedékes pénzét
akarja behajtani.
— Nemsokára, kedves Marionom
— folytatá megfogva a kissé elhal
ványodott Marion kezecskéjét —
nemsokára teljesedésbe megy leg
forróbb kivánságom és az Ur Jé
zus Krisztus szine előtt megtartva
egybekelésünket, felüljük sátrain
kat. Meg vagyon írva, hogy nem jó
egyedül élni az embernek, nekem
pedig különösen árt a sok lovag
lás, nem lévén állandó tanyám,
sokszor olyan helyen kell az éjét
eltóltenem, amely az én hivatásom
nak nem megfelelő.
— Mr. Rowson nem hált még
kint a szabadban? Az arkanzaszi
férfiak sürün megteszik ezt — sut
togta Marion.
— Én is szoktam kedves Mario
nom, de az ilyesmi árt az egész
ségemnek, túl vagyok már a kora
ifjúságon és minek keressük a ne
hézségeket, ha azokat el lehet ke-«
rülni. Most Isten veled, kedves kis
leány, addig is az Ég vegyen ol^
talmába. Mielőtt távoznék, imád
kozzunk az Egek Urához, hogy
terjessze ki reánk végtelen kegyel
mét és malasztját, hogy fáradozá
sainkat siker koronázza.
Ezzel elővéve a feketekötés ü kis
imákönyvét, nagy hangon végezte
el ájtatoskodását Methodista szo
kás szerint a nők mellé térdeltek
és Marion kék szemeit áhítattal
emelte fel az égre. Gondolatai
messze-messze kalandoztak, nem
is hallotta a mellette térdelő ál
szent farizeusnak vontatott, nyers
hangon elmondott imáját, aki
könyvnélkül betanult mondókáját
talán ugyanolyan érzéssel mon
dotta, mint ahogyan a zenész az
ismert és általa ezerszer eljátszott
zenedarabol játssza.
— Vakard meg azokat a lovakat,
egy óra múlva indulnom kell, —
hangzott most Róbertnek a szerecsenhez intézett szava — gyere be
egy percre Harper és pihenj meg
nálam, mit is keresnél most ott
hon? Bizony magam is elfáradtam,

alig várom már, hogy leheverjek;
de nini, ezek már megint imádkoz
nak, az ördög vigye el azt a prédi
kátort. Mintha egyéb dolga sem
lenne az embernek, mint vele egy
ütt folyton a térdén csúszkálni, a
jóságos Isten sem veszi ennek sem
mi hasznát. Tóm — kiáltott hango
san a szerecsennek, aki épen az
imént vette le a nyerget a lovak
ról — hozzál ide egypár széket a
ház elé.
Rowson azonban meghallotta,
hogy visszajöttek és amikor a szerecsen a szobába lépett, már félbe
is szakitotta imáját. A vadászok
nemsokára megjelentek az ajtó
ban.
— Jó reggelt hölgyeim — üdvö
zölte a nőket Harper, akinek arca
holthalvány volt, szemei beestek,
térdei remegtek és kimerülve ro
gyott le egy karosszékre.
— Mi lelte mr. Harper, az Isten
ért?
— Semmi, mindjárt elmúlik, csak
egy pohár vizet kérek.
Marion a kulacsot, mely vizes
vödörbön úszott, odanyujtotta az
öregnek.
— Gyilkosság történt — mondot
ta Róbert komoran, leülve a kan
dalló mellé — borzasztó gyilkos
ság, Heathcottot agyonütötték.
Heathcottot? — kérdezte Row
son rámeredve a beszélőre — Heatheottot, ki mondja ezt?
— Magam láttam a hulláját —
Brown lőtte agj'on.... de nini, mi
lelte Marion, mit ájuldozik, hiszen
máskor is hallott már gyilkosság
ról.
Harper csendesen közelebb lé
pett hozzá: — Ne beszéld el az
egészet, — súgta — előbb annak
a másiknak a nyomára kell rájön
nünk.
— Ne félj semmit — válaszolt ez
— a lopást illetőleg magam is meg
vagyok győződve Brown ártatlan
ságáról.
Rowson néhány percig úgy állt
ott, mintha imájába volna mélyen
elmerülve, majd nagyot sóhajtva
szólalt meg:
— Iszonyatos, oly fiatalon gyil
kosságra és rablásra vetemedni.
— Rabló? — pattant fel dühösen
Harper.
— Iieathcott maga mondta, hogy
nagy pénzösszeget hord magánál,
ezt a gyilkos valószinüleg nem ás
ta el vele együtt
Marion félő várakozással tekin
tett atyjára, várva annak válaszát
Róbert némán maga elé meredve
nézte azonban tovább a kandalló
bán lobogó lángokat
— Heathcott bűnös ember volt
— mondta Rowson — de mégis
ilyen iszonyatos módon távozni a
másvilágra, szörnyű sors. Hol tör
tént ez a borzasztó dolog, mr. Ró-i
bért?
— A Petite-Jeanne-on akadtunk
a nyomokra és Aszovaum kihozta
a vizből az odadobott holttestet.
A lelkész egy pár pillanatig né
mán gondolkozott, majd hirtelen

felállt helyéről és keményen Ró
bert szeme közé nézve, kérdezte:
— De honnan tudja ön, hogy
Brown a gyilkos?
— Ugyanakkor látták őt azon a
vidéken — sóhajtott ez — és kü
lönben fültanui voltunk előtte va
ló nap Heathcolt borzalmas fenyegetődzésének.
— Gyalázat, gyalázat — mondta
áj tatos felháborodásában Rowson
— magam megyek a Petite-Jeannera, hátha megtalálom a gyilkost
— Mivel ön miatt tört ki a ve
szekedés Heathcott és Brown kö
zött — szólt Marion, szemrehányólag tekintve vőlegényére — önt
illeti meg legkevésbbé, hogy Brown
felett pálcát térj ön.
— Marion! — szólt rá édesanyja,
elrémülvc a különben csendes
leány merész szavai felelt — Ma
rion, hogy mondhatsz ilyet?
— Hagyja a szegény gyermeket
— kérlelte szeliden Rowson — ő
a külső benyomások után indul,
ki veheti ezt tőle rossznéven?
— Hiába is akarná elfogni öcsé
met, — mordult rá bosszúsan Har
per — mindnyájan hallottuk, mi
ket mondott Heathcott, semmiféle
esküdtszék öcsémet el nem Ítélné
és különben is egy hét múlva már
itt lesz és akkor bebizonyítja ár->
tatlanságát.
— Visszajön? — kérdezte gyor
san Rowson.
— Hála Istennek! — kiáltott köz^
be Marion, magáról megfeledkezve,
örömrepesve — hiszen akkor ő ár
tatlan!
— Miss Marion túlságos rokonszenwel viseltetik ez iránt a fia
talember iránt — jegyezte meg
Rowson.
— Mint minden ártatlan irán ti
— mondta Marion maga is elpi
rulva hevessége miatt, mellyel
Brownt védelmébe vette. .
— Áldjon meg érte az Ur és tart
son meg szent hitedben! — mond
ta a methodista — ez igen szép
és dicséretes dolog, kedves gyer
mekem. Még nincsenek olyan ke
serű tapasztalátaid, mint nekem,
de ne is legyenek.
Azután Róberthez lépett, annak
fülébe súgott valamit, majd meny
asszonyát homlokon csókolva, ki*
kisérte az ajtóig a két távozó va
dászt, akik újból nyeregbe szállot
tak. Majd ő is odakint fürge kis
ponnyjára szállott és a kukoricaföldeken át, az Arkanzasz folyó
felé lovagolt.
— Anyám! — szólalt meg hoszszu, néma és kínos szünet után
Marion — anyám, én nem szered
hetem ezt az embert. Az én szivem
semmit sem tud olyan érzelemről,
amiről nemsokára az oltár előtt
kellene esküt tennem.
— Gyermekem! kiáltott fel le
ánya kezét megkapva az anya —
gyermekem, imádkozzál! Ha a kí
sértés közeleg feléd, semmi seirí
űzheti el, csak a forró imádság.

Tiberins római császár
elsölyedt jachtjai
Hajsza a kincsek után. A hatóság
közbelépése akadályozta meg a
szerencsés tilosban való
horgászást
Rómától délre fekszik az albínói
hegység legszebb tava, a Lago di
NemL Már a régi klasszikus irók
is megénekelték ezt a csodás fek
vésű tavat és Diana tükrének ne
vezték el. Ma már csak az albínói
hegység három kis tava jelzi, hogy
itt vulkán forrongott, pedig vala
mikor az izzó lávapatakok messzi
re elnyúltak és a vulkáni hamu
egész Rómáig szóródott el. Az al
bínói hegység vulkáni működése
a diliviumba esik és a történelmi
idők óta mint kialudt vulkán sze
repel. Az elcsendesült vulkán egyik
kráterében húzódik meg a regé
nyes fekvésű Nemi-tó. A tiszta tükrü viz körül számos legenda ke
ring, de a Nemi-tó titkait féltve
órzi. Ezen a romantikus fekvésű
tavon szokta Tiberius római csá
szár elfelejteni uralkodói gondjait,
amikor udvarhölgyei és udvaron
cai társaságában a természet játé
kaiban gyönyörködött. Római csá
szárt megillető pompával épített
két hajója volt a tavon- és legked:
vesebb szórakozása, ha itt tartóz
kodhatott.
A két lukszusjacht azonban egy
vihar alkalmával elpusztult, de az
embereknek pénzszomja sohasem
hagyta feledésbe veszni az elsülyedés helyét. A kincset érő zsák
mány kiemelésére mindig akadt
merész vállalkozó. Egyes kísérle
tek meddők maradtak, de né
hánynak sikerült a hajókból m ű
tárgyakat felszínre hozni. Az an
tik szobrászat válogatott mester
munkái, mesés bronzötvények ke
rültek igy napvilágra, melyek fo
galmat adtak arról, hpgy milyen
pompás kincseket takar a Nemi-tó
vize. A mélység titkai mind ujabb
és ujabb kutatásra serkentették a
sóvár embereket Már 1447-ben a
hírhedt Malatesta Zsigmond olasz
építésznek az a terve támadt, hogy
a hajókat a vízből kiemelje. Nem
elégedett meg tartalmával, hanem
az egészet kívánta. A hajókhoz
erősített
oszlopok
segítségével
akarta azokat kiemelni. A kellő
technikai felkészültség hiányában
és a mélység miatt terve azonban
meghiúsult A kötelek elszakadtak
és csak egy óriási szobor töredé
kei kerültek a felszínre.
Alberti építész után egy évszáza
dig csend uralkodott a tó felett
De az ördög sosem alszik és meg
jelent Demarchi Francesco bolog
nai technikus, ki a tó fenekének
átkutatására uj módszert eszelt ki.
Buvárharanggal próbálkozott és
(készüléke tényleg működött is.
Furfangja segítségével sikerült is
néhányszer a mélybe jutnia, de
egyik kirándulása, vagy helyeseb
ben lerándulása alkalmával, való
színűleg a nagy viznyomás miatt,

fejében egy ér megpattant és or
rán, száján ömlött a vér, amint is
mét szárazra került Vakmerő vál
lalkozásának zsákmánya csupán a
hajó néhány fadarabja maradt A
mélyben tapasztaltakat leírta, töb
bek között azt is, hogy látta, hogy
a fedélzet vörös téglákból van ki
rakva.
Ismét évek teltek el anélkül,
hogy a tó titkát megkísérelték vol
na felfedni, 1827-ben azonban Amnezoi Fúzióno mérnök ismét a bu
várharanggal próbálkozott Az ügy
tudományos jelentőségét nem sok
ra méltatta, hanem inkább szín
müvet igyekezett faragni belőle.
Fuziono kísérlete után a flamand származású Maes Konstan
tin régész próbálkozott eredmé
nyeket elérni Neki sikerült is a
hajókat megmérni Ezeknek egy
ike, még pedig a parthoz közelebb
fekvő, 140 méter hosszú és 70 mé
ter széles. Mint jármű igen tekin
télyes nagyságú.
Az 1893. évben a tóparti falvak
egyikében egy idegen jelent meg,

aki nagy szorgalommal halászgatott a tó vizében, de amint később
kisült, nem halak után, hanem a
császári jachtok kincseit szerettei
volna a Nemi-tóból kihalászni.
Szerencséje
volt, mert három
bronzból készült csodás műkincset
hozott napfényre. Ezek közül kettő
farkasfej — gyűrűkkel szájukban
— valószínűleg ajtókilincsek és
egy Medúza fej. Mikor a titokza
tos halászatnak híre terjedt, a ha
tóság nyomban letiltotta. A régi
idők legértékesebb hajórakomá
nyát tudomásunk szerint a Nemi
tó vizei rejtegetik, azonban igen
sok fáradozás fecsérelődötL már el
egyes hajórakományok kiemélésekor. így különösen nagy elősze
retettel foglalkoznak az angolok!
azzal, hogy a Scapa Floronál elsülyedt német hadihajókat kiemel
jék. A hajó igen nagy értéket kép
visel, azonban nem minden egyes
esetben szól a nagy érdeklődés a
hajónak, hanem a rakománynak,
mint a Nemi-tóban elsülyedt kin
csek -utáni hajszában látjuk.

fflágnes lemez becsempészésével és vastartalma
csontgolyókkal akarták felrobbantani a san-remoi
kaszinó ronlette-bankját.
A krupié összejátszott a bankrobbantó társasággal. A zseniális terv
végrehajtását a rendőrség akadályozta meg.
Olaszországban tilos minden ha
zárdjáték: a »tresette« vagy a pó
ker épen úgy, mint a roulette. Vá
rosokban, fürdőhelyeken a rend
őrség szigorúan ellenőriz minden
nyilvános helyet, kávéházat, ka
szinót és jahol a hazárdjátékra buk
kannak, azonnal megindul a kér
lelhetetlen rendőri eljárás.
Egyetlenegy városban szabad
csak a roulette és a bakkaratjáték: San-Rémoban. Ott is csak
egy esztendeje. Mussolini kormá
nya esztendőkön át kérlelheted
lennek mutatkozott a különböző
fürdőhelyek kérelmeivel szemben
és nem adta meg az engedélyt a
játékkaszinó felállítására. A sanremoiknak azonban sikerült nagy
diplomáciai eljárással elérniük,
hogy ott végre megnyithassák a
kaszinót
San-Remo közvetlenül a francia
határ közelében van és a város
azzal érvelt, hogy aki a hazárd
játékon akarja elveszíteni a pén
zét, az átmegy Monte-Carlóba,
vagy Nizzába, otthagyja az olasz
fürdőhelyeket és ebből bizony sen
kinek sincs haszna, főként pedig
az olasz fürdőhelyeknek nem, ame
lyek elveszítik a legjobb hasznot
hajtó vendégeiket
Egy évvel ezelőtt nyilt meg a
sanremoi játékkaszinó, amelynek
főrészvényese a milánói SuviniZerboni színházi tröszt És azóta
folyik a játék a szép Casinóban,
amelyet e célra nagy pompával
'átalakítottak.
De bár a sanremoi kaszinóban
nem áll fenn az a tilalom, amely;
a benszülötteknek nem engedi meg,
hogy szerencsét próbáljanak a vö
rös és fekete mezőkön, — amint
ez Monte-Carloban van, — az it
teni játékbarlang forgalma soha
sem érte el, még a nagyobb sze
zonban sem, a szomszédos MonteCarló vagy Nizza forgalmát. A já
ték aránylag kicsiben folyt min
dig. az ezerlirás tét nagy esemény
számba ment és inkább csak a

(szórakozás céljait, semmint az
ieszeveszett játék idegölő izgal
mait szolgálta a sanremoi ka
szinó.
Sok szó nem is esett róla. Most
ázonban egyszerre a szenzáció kö
zépső pontjába került A »banksprengolásnak « olyan
mód j á val
próbálkoztak meg ugyanis SanRemobán, aminőre eddig még so
ha és sehol sem volt példa. Az
a kis társaság, amely a sanremoi/
játékbankot szét akarta robbantani,
nem a statisztikák, a gondos va
lószínűségi számíitások tudomá
nyos alapján igyekezett a csalha
tatlan nyerést biztosítani a maga
számára, hanem a — mágneses
törvények alapján.
A vakmerő csapat feje egy ka
landos multu milánói vállalkozó
volt, aki már régóta ismerőse a
rendőrségnek, még pedig hamis
pénz terjesztése révén.
Az illetői Giovanni Ferrinek hív
ják és 'cinkostársa mostohafivére,
Renzo Ferri volt, a játékkaszinó
egyik krupiéjával, Emilio Gonsignore-val együtt Ezek vagy kéthéttel ezelőtt táviratot küldtek Milá
nóba, Gioyanni Ferri apósának,
Oreste Borghi-nak, hogy — Min
den rendben. Jöjjetek a pénzért.
A sanremoi rendőrség azonban,
a játékkaszinó feljelentése alapján,
ekkor már tudott a készülő me
rényletről. A Casino vezetősége
ugyanis titkos értesítést kapott,
hogy éz a kis milánói csapat m i
lyen ravasz eszközökkel készül
megkárosítani a játékbankot és valamennyiöket figyeltette is már.
Giovanni Ferri a feleségét is ma
gával vitte San-Remoba és ott a két
fivér belevonta terveibe a baril szü
letésű Luigi Milonet. A krupié,
Bonsignore, szintén Bariból való
volt és jóbarátja Milonenak. Az ő
feladata főként az volt, hogy a
krupiét megnyerjék tervüknek.
Ez sikerült is, a biztos zsákmány
reményében, mert a banksprengolók terve csalhatatlannak látszott, i

bár a legegyszerűbb csaláson ala
pult. Amikor a krupiét sikerült
megnyerni cinkosuknak, Luigi Milone Giovanni Ferrivel együtt, egy
éjjel a játék befejezte után, belo
pódzott a játéktermekbe. A krupié
tanította ki őket, hogy mint jut
hatnak be teljesen észrevétlenül
és ez csakugyan meg is történt haj
nali négy órakor, amikor az egćs^
kaszinó épülete már néptelen volt
A kalandorok ezalatt egy közeli
bárban mulattak.
Giovanni Ferri terve az volt, hogy
az egyik roulette forgó tárcsájába
mágneses vaslemezt helyeznek aI,
bizonyos szektor alatt. A krupié
ezalatt elkészíttetett két elefántgo
lyócskát — ugyanolyanokat, ami
nőket a játéknál használnak — és
azokat ügyesen kifuratta, a belse
jükben pedig kis vasdarabokat he
lyeztetett el, amelyek a roulette
tárcsájába elhelyezett mágnesle
mez vonzásának engedelmeskedve,
mindig arra a szektorra esnek, il
letve azokon a számokon fognak
megállani, amelyeket a társaság
tagjai megjátszanak.
Csak pár napig szádékozott tdol
gozni« a kis csapat, de ez alatt az
idő alatt hatalmas tétekkel, tíz
ezer lírákkal játszottak volna. Gi
ovanni Ferri apósa* el is hozta a
pénzt Húszezer lirát. Annyira bi
zonyosak voltak számításaikban,
hogy ezzel az aránylag nem nagy
összeggel akarták srobbantani c a
bankot.
Milone belopódzott hajnali négy
órakor a játékterembe és vele egyr
ütt Giovanni Ferri is. Kis villambs
tolvajlámpa fénye mellett, a legfi
nomabb betörőszerszámokkal ép
pen megfúrni készültek a roulette
forgó tárcsáját, amikor a rendőr
ség rajtuk ütött.
Ijedtükben a legcsekélyebb ellentállást sem tanúsították és pár
perc múlva be is vallották hihe
tetlen ravaszsággal felépített vak
merő tervüket.
De ez már a rendőrség épületé
ben történt, ahová akkor már a
szépnevü Bensignoret épugy be
vitték, mint Giovanni Ferri apó
sát, Oreste Berghit és annak leá
nyát, Ferri feleségét. Bonsignore,
hogy a gyanúnak még árnyéka
se essen reá, azon éjjel rögtön a
kaszinó becsukása után lefeküdt
Ágyából vitték el a rendőrök.
Giovanni Ferri feleségét azonban
rövidesen szabadonbocsátották, a
fiatalasszony ugyanis anyai örö
möknek néz elébe és az olasz tör
vények ilyen állapotban nem en
gedik meg, hogy a jövendő anyát;
börtönben tartsák.
A sonremoi kaszinó megszaba
dult tehát attól, hogy sprengolják*
De most aztán még nagyobb gond
dal és elővigyázatossággal őrköd
nek £ roulette tárcsák és az eléfántcsontgolyók fölött, amelyeket
a milánói kis társaság a saját —
knágneses befolyása alá akart
vonni.
A z ó c e á n já r ó n v a k l á r m a k e le t 
k e z i k , h o g y s ü lly e d a h a jó . A z
u ta s o k r é m ü l d ö z v e s z a la d g á ln a k
id e -o d a , c s a k k é t e m b e r m a r a d
n y u g o d ta n . E g y a m e r ik a i ü z le t e m 
b e r és e g y m a g y a r ü z le t e m b e r , a k i
tö rté n e te s e n m é g iz r a e lita is .
V e l ü k s ze m b e jö n a k a p i t á n y .
A z a m e rik a i ig y s z ó l h o z z á :
— M o n d j a , m is te r C a p t a in , m e n y 
n y ir e v a n b iz t o s ít v a a h a jó ?
A k a p it á n y m é g fe l s e m o c s ú d 
h a t m e g le p e té s é b ő l, m i k o r m e g *
s z ó la l a m a g y a r :
— M o n d j a , k a p it á n y u r , m e n y n y i é r t a d ja e l a r o n c s o k a t ? ..*

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 s a s z tv a n - n y o m d a (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy
Sándor könyvkereskedése, a
Győri-féle piactéri dohánytőzsde és a VitóHs-füszerkereskedés.

Fotó-fényké
pészeti cikkek
legolcsóbb
beszerzési
forrása.
Ma k ó
Gy ul a
fegyver
é i lőszerkeres"
kettőnél.

A sertés szép és egészséges
fejlődése és gyors gyarapodása
elsősorban a neki nyújtott táplá
léktól függ.
Iszapolt „Krétapor" bősé
gesen tartalmazza azon ásványi ta
karmánypótló sótápot melyre a
fejlődő sertésnek, hízónak szük
sége van.
Kapható minden fGszerkereskQdőnél.

„Kerékpárok"
Férfid nöl és gyermek kerékpárok,,
a legszebb és a legmodernebb kivitelben, úgyszintén azok
alkatrészei és gumik minden méretben és minőségben besze
rezhetők

Grííznervarrógépek állandó leg
olcsóbb beszerzési forrása.

Kedvezményes részletfizetés.
Makó Gyula
fegyver- lőszer, rádiókereskedő és
villamossági vállalata. Szarvas

Mindenféle zsákot, •vlz—
menles ponyvát,
vászon <
■
zsinegárut
legolcsóbb gyári áron

BUNZL IZIDOR
zsák és ponyvaüzletében (Berkovits házban)
szerezheti be.
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Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli
lakosságát, hogy

i©erie-sel\H.ek $
íia
jj
.©arcsnfieiínaK;j

M
INDENNEM
Ű

K Ú T F Ú R Á S T
jelenleg Szarvason lévő szerszámaimnál a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor
Gáláit*. Jánosnál Petjffi-utca 13
szám alatt, vagy a Rélhy^léle ecetgyárban.
A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

=5v

Hrabóvszky Ádám
Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen !
Kapható és megrendelhető: Siefcánfi
kereskedőnél Szarvason.

ártézi kutmester.

György
Frfpcífpc Értesítem a nagyérdemű hölgyközön*
UMCbllCÖ.
ségel, hogy szeptember lsétől

$

z a

b

á $

2

a

t l

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgyközönséget,

hogy az

ú ri és n ő i s za b ó s á g o m a t

K le in M ó r h á z á b a h e ly e z te m á t,
ahol a legolcsóbb napi áron készítek férfi és női Öltönyöket.
Minta kolekcióm tfszí és téli Idényre a legol
csóbb napi áron vannak kalkulálva is 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.

növendékeket felveszek. Beiratkozás reggel 8-tól este 6-ig.

Iszer Izabella oki. mesterszabász.
II. kér. Kossuth-u 37. sz. (Szücs-féle ház.)

Boroshordó
'uf és haszniUlminden nagyságban kapható

B ő h m K á lm á n h o rd ó g y á r b é rlő i

Grosz és Zoltán

19. P Telefon L. 902—05.

111. kér. Jókai Mór-utca 227
számú ház és trágya eladó. Ér
deklődni ugyanott.
37

Női, férfi és gyermek

Mindennemű

Egy jókarban lévő férfi Zinger
varrógép jutányos áron eladó.
11. kér. Juhász-utca 185.
37

tüzelőanyagot, ttlzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjulányembban
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky Albin-u. Kovácsik Pál fü6zer.
kereskedő mellett. Telefon
szám 92.

2 szobás utcai lakás mellék
helyiségekkel együtt kiadó 11.kér.
215 sz. alatt.
37
Macóba 375 H-öl gyümölcsös
eladó. Érdeklődni lehet III. kér.
404 Felkernél.
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keveset használt
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melyek elsőrendű anyagból

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

Szűcsnél
szerezze be.
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e l a d ó . Érdeklődni lehet
Bárány Bélánál.

9?

ESSEX
Super Six Sedan
modernebb
6 henge:es

lé g

b é r a u tó .

önelegánsan

öltözködik.

Ergo ERCO gallérí visel.
Ügyeljen a

védjegyre !
O

i

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.
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Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű
hogy tavaszi nyári
szövetrakiáram megérkezett dús választékban.
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

Crl LColiCo* közönséget

,,d
l#
n
5 4havirésaílet-

arról

»eyan o l c s ó
á r b a n , ő * 1 ;
r e
olyan
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hozg p e n g ő t ő l följebb kézám mert férfi öltönyök
szülnek. Kérem nagyérdemű
közönség szives pártfogását.
Tisztelettel

Balázs János úri szabó.
(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné házában).
Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Hipszky István Dérczy-telepen
lévő aj lakóháza szabadkézből
eladó. Jelentkezni a Kupecz-házban lévő trafikban, vagy Velky
tanítónál.
Bencsik Lukácsnak Csabacsüdön 22 hold földje épülettel, ta
karmánnyal együtt 3 évre ha
szonbérbe kiadó. Érdeklődni le
het Békésszentandráson 579 sz.
alatt.
II. ker. 162 szám alatt külön
féle bútorok eladók.
35
IV. ker. 421 szám alatt egy
szoba, konyha és kamra szep
tember 1-től kiadó, Érdeklődni
ugyanott.
35
November elsejére 2 szoba és
kamra kiadó II. ker 77. Érdek
lődni lehet ugyanott.
1—?
I. ker. 281 számú ház eladó.
Érdeklődni lehet ugyanott.
37

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

111. ker. 73 számú Petyovan-féle sarokház eladó. Értekezni le
het átellenben Cséke Gyula tulaj
donosnál.
37

19 sz

|

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

Teljesen csukott karosszériája
mindenkor véd az időjárás
viszontagságai ellen.

Telefon : 8.

|ERCO

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

II. ker. 807 számú ház eladó.
._______ _______________ 37

1
különbejáratu utcai és egy
Marsai Sándor fogtechnikus
laboratóriumába egy jóravaló fiú udvari bútorozott szoba azonnal
kifutónak felvételik.
36 kiadó esetleg spaizal együtt. Bő
vebbet III. 173 sz. alatt..
Décsilaposban 10 hold szántó
föld eladó, és Papdüllőben 7 és fél
Egy fiú tanoncnak felvétetik
hold szántóföld eladó. Érdeklőd Dauda Sámuel úri szabónál Beni lehet Podani Györgyné IV. liczey-ut 5 sz
kér. 408.
34
Eladó csizmadia mesterséghez
Köpenyes Györgynek ' IV. ker- való mindenféle szerszámok és
157 számú háza és Kákán 3 egy női Zinger varrógép, és egy
Érdeklődni lehet
hold herés.földje eladó.
35 bőrvarrógép.
Daruvári Jánosnál.
I.
ker, 104 számú ház eladó.
Érdeklődni lehet vasárnaponk nt
II. 162 sz. alatt 1 udvari lakás
ugyanott.
37 kiadó.
I. ker. 270 számú sarok ház
I.
497 számú sarokház eladó
eladó, mely üzlethelyiségnek is Érdeklődni ugyanott.
37
megfelel. Érdeklődni lehet a hely
színen.
35
500 drb. piros, hornyolt cse
rép,
20 drb. 3 méteres szarufa
Eladó üzletberendezés amely
6
drb.
nagyobb gerenda, kb. 70
ben van egy 3 méter hosszú
pu'd. Cim a kiadóba.
35 ni. hosszúságra alkalmas lécek
eladok, Cim a szerkesztőségben
37
II. ker 38 számú ház kedve
zd fizetési feltételekkel eladó. Fel
tételek megtudhatók ugyanott 35
Macó laposban 14140-01 drót
Szender László III. ker. 268. sz. kerítéssel bekerített szőlő és gyü
aia'ti lakos 174 g-Öl utcai fron mölcsös kisebb részletekben is
ton levő poriája mely épitkeiésre eladó. Érdeklődni III. 146 szám
37
is alkalmas eladó.
34 alatt.
III. ker. 115 számú Baginyifélc ház örökáron eladó. Jelent
111. ker. 167 számú házban 2
kezni lehet ugyanott péntek és üzlethelyiség lakószobákkal és
vasárnapi napon.
megfeleld mellékhelyiségekkel
együtt
kiadó.
EUdó ház IV. ker. 158 szám.
Érdeklődni ugyanott.
36
Jó házbél való ügyes fiút tanu
Egy uj plisszirozó gép és egy lónak felveszek. Medvegy Béla
motorbicikli eladó. Cim a ki fűszer, festék és vegyes kereske
dő Luther-Árvaház épület.
adóban.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22

N a g y S á n d o r könyvkén:abedétében legolcsóbb nap árén kaphatók..

Sopronit
Szőnyeg
ésTexíilmüvek r.t,

Gazdasági gépeket,
kerékpárokat, varrógépeket elsőrendű különféle gyárt
mányú Traktort, Cséplőt, Rostát, Vetőgépet, Triöröket
és mindenféle mérleget, mezőgazdasági gépeket és
eszközöket, a Russia ZOV. speciális nemes traktor.
Garantáltan Iegelsőrendü eredeti amerikai mindenféle
gépolajat, gép-zsirt. aki venni akar győződjön meg
hogy kedvezd fizetési feltételek mellett a legolcsóbb
árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen
kijavítom.

ezelőtt H aász
F ü lö p és Fiai
e g y e d ü li g y á r i

le ra k a ta .

Elsőrendű szőnyegek min
den nagyságban, öeszekölő,
falvédö, ágyelő és futószőnyegek, takarók, paplanok,
ágy- és asztalterítők, bú
torszövetek kaphatók

Balázs gépkereskedő.

tSci
szemben.

figyelmét felhívjuk, hogy a l e g j o b b

gépszijakat
é*vizmeníes ponyvákat
valamint gabonás zsákokat

cégnél.

minden méretben a

29

legolcsóbb gyári áron

—H á z e la d ó 1(.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér-deklődni ugyanott.

kaphatja Szarvason
35

37

A z anyagi gondok
nehéz n ap ja ib a n .
amikor úgy szólván senkinek
a keresete nem födi a kiadá
sokat

A tisztelt cséplőgép lula)donosok

Breitner
H. és Fia

P fts z e f'
üzlet más
vállalkozás
miatt eladó.
Cim a kiadóba

Simktí G y u la
bőrkereskedésében.

szép % p é n z t

k e re sh e t

mint fő- vagy méllék-foglalkozással, ha értékes és érdekes
könyveinknek részletfizetéses
terjesztésére vállalkozik. Mi
ugyanis megtanítjuk, hogyan
kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink
mind márkás, irodalmi művek,
amelyeknek terjesztésével tehát
tisztességes megélhetést vagy
minden esetre szép mellékjö
vedelmet bizlosithat magának.
Még ma irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a
„Palladis" könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
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Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám,
A o i ó és T raktor
javítás._______
Speciális Szerelő által.
LJj alkatrészek az összes tí
pusokhoz
Raktáron autók vételét és
eladását közvetítem.

„ A

c c u m

Mezőgazdasági
g épfavitás.

i,H
Wlim
nm.

^"mLnaraaip■
w■

Autogén
::

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e l ő - '
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko
rica $2Ó
JTÓ
S£bármely ekére szerelhető !
R a k tá ro n

25

Ilfdonság t

u l á t o r * *

Tisztelettel értesíteni Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd
—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-félc
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Ftüő és
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világiló accumulátorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a
eggyorsabban elvállalom.

Makó Gyula

jfa e g g e s z té s f
Vas—aczél —réz—bronz

és

aiuminium
öntvények szakszerű heggesztése. Kívánatra vidékre
is megyek.

jól és divatosat csak a „ G o m b á r u —
házban” vásárolhat.
(Szarvas, II. kér. Kossuth Lajos-utca 42. Piactér, Hajas-ház.

VSilbUll;

Nagy választék úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők
Iegujžbb divatszinekben. Divalos fazonú gallérok, női, férfi
és gyermek harisnyák, színes selyem és cérna csipkék. Minidenféle szalag és ruhadiszek. Gyöngyök és flitterek dús vá
lasztékban, divat ruhacsaltok, gombok, cérnák, pamut-fonalak
és az összes rövidáru é s s z a b ó k e l l é k e k .
budapesti gőzmosó-gyár gyíijtő helye. Leggyor
sabban és legszebben mos, tisztit és vasal.
Hetenkiut kétszeri szállítás és cserélés.
55

lka

rádió kereskedő. Szarvas.

cmxem

C S E L I K ” cipőt
Eiftőreadil késBlmuakaf

Elegáns!

viseljen
Tartós!Olcsói

ILaphaló kfarArlag Deuticli Ármia divatáruházában
Cfittk a ta lp o n láth ató v é d je g g y e l v a ló d i

52 sz,

Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér
liner kendőket stb. Aac a b l a k o n d o b á l j a k i p é n z é t , ha Pestre megy bevásárolni, mikor K L E I N
M Ó R d i v a t á r u h á z á b a n Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodfimk a lelkiismeretlen utazóktól, akik
a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány
_

á r u t

s z á l l í t a n a k .

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

bérvágását a legjutányosabban vállalom.
Használt épitő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.
Szives pártfogást kérve, p Y H f í c
teljes tisztelettel
U l/ Ö

R á l a íakeresketJÖ*
U C 1«.
Szarvas

52

A legmodernebb ötszemélyes
\99
99
LUXUS

BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ
Beiopoíoczky János füszerüzletében és M a k ó
Gyulánál Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives
pártfogását kérve maradtam
Tisztelettel

33 sz.

B e lo p o io c k y M i h á l y

esKsstsassas,
v
u
•m
Vt
m
H
«

Kerékpárok,
Varrógépek és Rádiók.
Villanyszerelés csengő

Vadászfegyverek,
flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban eszközlöin. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keIIberben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók.
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

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 ren’delést és rzerelést.
Tisztelettel
a
a
Szirehoyszky Márton és Társa
v
keresk. min. által. eng. rádió-árusító, villair.szerelő
u
és műszerészek, és szerelő üzem.
V
g
Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.
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fegyver és lőszerkereskedő 11* kerület 104. szám.
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Átköltöztem
ó rá s és é k s ze ré s z
üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

Bakos
Jánosrégi Fischbein-féle nál Árpád-bazár 1. szám. A legjobb, leg
\

üzletbe. Továbbra is kéri a nagyérdemű közönség szives pártfogását,
(azelőtt Galambos-üzlet)
35

Halászné Sz. Szerén.

^ __

olcsóbb kerékpárok, varrógépek és al
katrészek felelősség mellett kaphatókés
javittathatók.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csasztvan Györgyné könyvnyomdájában Siarvason.

