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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,

Laptulajdonos és felelős szerkesztő;

vitéz Praznóczy Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Nem tudják 
elképzelni

a szarvasi házhelyhezjutot- 
tak, ezek a hadirokkantakból, 
közalkalmazottakból és egyéb 
n á g y o n szegény kis
emberekből rekruíálódott le
endő boldog háztulajdono
sok, hogy miért olyan mos
tohagyermekei a Faksz-nak, 
ennek a kitűnő intézmény
nek, amelynek az életrehivása 
spedig tulajdonképen az ő 
cedvükért történt állítólag. 

> )e vannak édesgyermekei is 
i Faksz-nak — ezek a csa- 
jacsüdiek — ezek rövidesen 

lel' fogják érni az ilyen sze
gény, földhözragadt kisembe-

Ček délibábos szép álmát: a 
aját, boldog családi kis 
[izhelyüket.
A szomszédos Csabacsü 

dön tavaly osztották ki a 
házhelyeket és minden em
beri számítás szerint jövőre 
a házhelyhezjutott szegény 
kisemberek már megkapják 
modernül, higiénikusan és 
célszerűen felépített kis csa
ládi házukat, amelynek árát 
húsz év alatt minden gond 
és megerőltetés nélkül ké
nyelmesen letörleszthetik.

Ezzel szemben mit 'látunk 
Szarvason ? Csaknem tiz év
vel ezalőtt osztották ki az 
első házhelyeket a kies Zöld
pázsiton, majd később (va
lószínűleg nem minden cél
zatosság nélkül) a temető 
mellett és egyéb ilyen egész
séges, vidám és kedves he
lyeken. Ezzel azután a földi 
gondviselés eleget is vélt 
tenni kötelességének, a re
ménységtől duzzadó boldog 
házhelyhezjutottakat az épít
kezésre vonatkozólag egy 
előkelő gesztussal átutalva 
egy felsőbb fórumhoz, az is
teni gondviseléshez. Csak
hogy az isten is csak akkor 
segít, ha az emberek magú 
kon és egymáson segítenek; 
az eredmény nem lehetett 
kétséges, az az egypár ed
dig felépített dekkung forma 
odú, vályog-kunyhó és rozoga

deszkákból, valamint dcska 
vasúti-ládákból összerótt ke
rítések, a tarka össze-vissza- 
ságban rendszertelenül épült 
vityllók kétségbeejtő képét 
mutatják a szegény magukra- 
hagvott kisemberek minden
áron saját otthont akaró pénz 
és tanácsnélküli elkeseredett 
erőlködésének.

Ha ezeknek a szegény 
mostohagyerekeknek gondos, 
szerető atyjuk lett volna, már 
mindjárt a házhelyeket más, 
tisztességes, emberi lakáshoz 
méltó helyeken kapták volna, 
mint pl. az Erzsébet-liget 
mellett vagy a vasúti állomás

mellett elterülő hatalmas be
építetlen földterületen és ta
lán itt is ki lehetett volna 
csinálni, hogy a Faksz által 
kegyesen felajánlott 5—600 
pengős kölcsönök helyett 
szintén kaphattak volna 3600 
pengős kölcsönöket. Egy kis 
jóakarat és ennek a csaknem 
300 főből Álló mostohasorsu 
kisembernek bizonyára lehe
tett volna épen úgy egy me
leg, barátságos, szép kis 
mintaközséget építeni, mint 
a csabacsüdieknek-. Talán 
még nem késő ezen gondol
kozni ?

Orkánszeríl vihar 
Szarvason.

♦

A szél rombolt, a  villám  gyujíogaloil.
(A Közlöny eredeti tudósitása).

Csütörtökön este óriási vi
har vonult el Szarvas és 
határa felett. Az orkánszerü 
szél a háztetőkről százával 
sodorta le a cserepeket, úgy
hogy a járó-kelők közül is 
többen kisebb sérüléseket
szenvedtek a lehulló csere
pektől, még. vastagabb fákat 
is derékban tört ketté a dü
höngő szél, amely ' amellett, 
hogy súlyos károkat tett a 
távíró és telefonvezetékben, 
még sötétségbe is borította 
a várost egy napra, amennyi
ben a Mezőtúrról jövő vil
lanyáram vezetékeinek több 
mint 30 oszlopát kidöntötte.

A villám rengeteg helyen 
csapott le, azonban a leg
több helyen kutágasba, eper
fákba, stb. lényeges kárt 
azonban mindössze csak két 
helyen okozott, igy Marozsi 
Pálné ezüst-szőlőbeli tanyá
ján két hatalmas szalmakaz
lat gyújtott fel és hamvasz
tott el, mig Skorka Mihály
nak az Ugarokon levő ta
nyáján az istállót égette porrá 
a lecsapó villám. Emberélet
ben kár nem esett sehol, 
azonban Skorka M'hály ta
nyáján egy szép tehén is 
bennégett. Az anyagi kár 
elég nagy, mert biztosítva 
egyik tanya sem volt.
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Gazdája 15 éves leányát meg
gyilkolta a béreslegény.

ön g y ilk o s  lett a tettes, h a lá la  e lő tt bevallo tta  bűnét.

A szarvasi határhoz közel cső 
szentesi tanyák között borzalmas 
gyilkosság történt a napokban. 
Barlucz Ferenc gazda 15 éves 
leányát meggyilkolta Kátai Pál 
Imre béreslcgény. Bartucz és fe
lesége a városi hetipiacra kocsiz
tak be. Csak éjjel, féltizenegykor

értek haza a tanyára, amikor 
senki sem fogadta őket, csak 
a házőrző eb vonitott különösen.
— Eszter, Esztike ! — kiállotta az 
anya leánya nevét, a gazda pe
dig a bérest hívta. Senki sem 
mozdult. Tovább kutattak. A 
szekrényben a pénzüket keresték.

A pénznek hült helyét találták. 
Az istállóból a béres ruhái eltűn
tek és igy az első gyanú az volt, 
hogy a béres követett el rablást 
és más szörnyűséget, azután pe
dig megszökött.

Egyszerre a gazda elé állott a 
házőrző kutya és panaszos voní
tással a szalmakazal mögé hívta. 
Követték, ott a ' kutya kaparni 
kezdett. Ásót kerítettek. Az ásó 
félméter mélyen valamiben meg* 
akadt. Néhány perc múlva női 
test vált láthatóvá, kiásták és az 
anya hangos jajszóval összeesett. 
A sajit leányuk holttestét ásták 
ki Bartuczék a szalmakazal mel
lett.

Az előhívott csendőrök még az 
éj folyamán nyomozni kezdtek, 
azonban bizonyosnak látszott, 
hogy a rablógyilkosságot Kátai 
Pál Imre követte el, akivel a le
ány dulakodott. De a legény 
erősebb volt és dühében meg
gyilkolta a 15 éves leányt, ezután 
kirabolta a tanyát és megszökött. 
A béres később előkerült a kuko.- 
ricásból, ahová a lelkiismeret- 
furdalás üldözte és ahol a bűn
tudat nyomása alatt marólúgot 
ivott, csupán annyi ideje volt 
még hátra, hogy borzalmas bű
nél bevalluatla, azután meghalt.

Dr. Tóth Pál beszá
molója Öcsödön.

(A Közlöny eredeti tudósitása).

Mint már egyik előző szá
munkban jeleztük a szarvasi 
kerület közszeretetnek ör
vendő képviselője, dr. Tóth 
Pál f. hó 9-én Öcsödön 
nagyszabású beszámolót tart, 
amely alkalomra a politikai 
élet számos kitűnősége meg
ígérte lejövetelét. A beszá
molón meg fog jelenni dr. 
Kovacsics Dezső főispán is, 
mig dr. Tóth képviselőtársai 
közül Fráter Jenő nyug. al
tábornagy a nagyiétai, Szabó 
Zoltán v. kormánybiztos a 
nagykaposi, Csák Károly Za- 
lavármegye főügyésze az al- 
sólendvai, dr. Brandt Vilmos 
nyug. békésmegyei főispán a 
törökszentmiklósi, Jánossy



Gábor a celldömölki, Gres- 
kovits Lukács a csongrádi 
és Csontos Imre a karcagi 
kerület képviselője.

A vendégek egyrésze már 
szombaton este megérkezik, 
ezeknek tiszteletére a Polgári 
Körben szombaton este va
csorát rendeznek, mig a 
másnap délelőtt érkező főis
pán és a többi előkelőségek 
az Árpád-szálló dísztermében 
rendezendő 200 terítékes 
banketten vesznek részt. (Itt 
emlitjük meg, hogy a köz
ebéd részvételi dija 1.50 P. 
és jelentkezni adohánynagy- 
árudéban, valamint az Ár
pádban lehet)

A kőzebéd után dr. Tóth 
Pál képviselőtársaival, vala
mint igen sok — már ed
dig is jelentkezett — szarvasi 
párthivével autókon Öcsödre 
mennek át, ahol délután 
háromnegyed 2-kor tartja 
meg a népszerű követ élénk 
érdeklődéssel várt beszámo
lóját, amelyen előreláthatólag 
a megjelent előkelőségek kö
zül is többen fel fognak 
szólalni, hogy nyilatkozzanak 
az aktuális politikai kérdé
sekről.

A Polgári Kör 
tisztújító közgyűlése
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

F. hó 2-án, vasárnap dél
után 2 órakor tartotta meg 
a szarvasi Polgári Kör a ta
gok élénk érdeklődése mel
lett tisztújító közgyűlését, 
amelyen egyhangúlag a kö
vetkező tisztikart választották 
meg:

Elnök: dr. Tóth Pál or
szággyűlési képviselő, Társ
elnök: Demcsák János fő
jegyző, Ríbárszky Pál, Fetzer 
József, dr. Silberstein Dezső, 
Ráskó Kálmán, Molnár Pál, 
Szrnka J- János, Nyemcsok 
János, Grimm Mór, Lent- 
vorszky Mihály, id. Lendvai 
József, Klimaj Mihály, Kiss 
János, Kondacs András, Lam- 
pert Gábor, Kugyela János. 
Ügyész: dr. Robitsek Jenő. 
Pénztáros: Galáth János
Gondnok: Sultz Lajos, Ko- 
vácsik Károly. Könyvtáros: 
Rohony Pál. Ellenőrök: Do- 
lesch József, Oibula János, 
Darida János. Számvizsgáló 
bizottság: Benczúr Mihály,
Donner Árpád, Molnár Já
nos, Némethy Samu, Rohony 
János, Szöllősi Márton, Vi
tális jános, Wagner Géza, 
László Sándor. Jegyzők: Nud- 
risán Mihály, Jánovszky Gy. 
és ezenfelül megválasztották 
még a 120 tagú választ
mányt is.

Füstkarikák.
A képviselőtestület leg

utóbbi gyűlésén nagy keser
vesen végre megszavazták az 
öntöző-autó beszerzését, bár 
némelyik derék városatya 
ugyancsak kétségbevonta an
nak közhasznú voltát, sőt az 
egyik apóka ápertén kijelen
tette, hogy az a kis por nem 
árt senkinek, ez csak olyan 
luxusautó lesz. Már erre fel
állott Takács doktor is, pá
paszemén keresztül ránézett 
a derék képviselőre, szólásra 
i& nyitotta a száját, hogy 
megmagyarázza az egészség 
ügyet apókának, de aztán 
legyintett a kezével, nyelt 
egy nagyot és szó nélkül 
leült, gondolván, hogy mi a 
fészkes fecskének magyaráz
zon itt, ekkora sötétségbe 
egy Demosthenes ékesszó
lása sem világitana bele, 
mert hiszen a kitűnő bácsi 
bizonyára úgy gondolkozik, 
mint az az öreg utcaseprő, 
aki a porfelhőben seprés 
kőében imigy morfondírozik: 
„Aszongyák a doktorok, hogy 
mennyi bacillus van ebbe a 
porba, in mán negyven esz
tendeje söprögetem a port, 
da még soha láttam egyet se."

A szomszédos csabacsüdi 
mintafalu építkezésének pá
lyázati hirdetményében van 
egy diszkrét és titokzatos 
pont, amely azt mondja,

H Í R E K .
— Esküvő. F. hó 1-én, szom

baton tartotta esküvőjét a hely
beli róm. kath. plébánia-temp
lomban Mokos Sándor József, 
az ármentesitö társulat mérnöke 
Mikolay Editkével, özv. Mikolay 
Mihály né úrasszony bájos le
ányával.

— Áthelyezés. A gyulai m. 
kir. pénzügyigazgatóság Rákosy 
Edét forg, adóhivatali tisztvise
lőt Tótkomlósról Szarvasra he
lyezte át, a Szarvasról Tótkom
lósra áthelyezett Schreiber Ká
roly helyére.

— A hadirokkantait felül
vizsgálatát a népjóléti minisz
ter rendelete értelmében okt. hó
15-én fellétlenfll megkezdik, épen 
ezért a miniszter utasitotta az 
illetékes hatóságokat, hogy az 
idevonatkozó előkészületeket a 
felülvizsgálat akadálytalan lebo
nyolítása végett haladéktalanul 
tegyék meg. A népjóléti minisz
tériumban hangsúlyozzák, hogy 
a felQlyízsgálat kizárólag a ha
dirokkantak érdekében történik, 
miután köztudomású, hogy a sú
lyosabb hadirokkantak i okkan t- 
sága évről évre súlyosbodik, en-

hogy a veranda végén lesz 
egy kis deszkapavillon vagy 
nono, írjuk csak ki szóról- 
szóra: „ . . . beton vagy kő 
alapon favázas deszkabódé
ban hamu vagy szecskatöl
tésre berendezett tonnarend- 
szerü árnyék . . . Hát 
kérjük szépen, ez valami 
szép és eredeti dolog lehet, 
csak komoly aggályaink van
nak, hogy a derék C9aba- 
csüdiek úgy lesznek majd 
ezzel a modern alkalmatos
sággal, mint Durbints sógor, 
aki mikor Pesten járt Göre 
Gáborral hát erősen felhábo
rodott, hogy ezek a rendetlen 
pestiek abba a szép porce
lán csészébe köpködnek, hát 
mondjuk, attól félünk, hogy 
Csabacsüdön ezentúl is ra
gaszkodnak a török hödolt- 
ságbeli ősi szokásokhoz és 
csak úgy more patrio kívül
ről nézegetik ezt a tonna- 
rendszerü valamit. Mint tel
jesen megbízhatatlan helyről 
értesülünk, Szarvas nagyköz
ség sem engedi magát lepi
pálni mintaszerüség dolgá
ban a kicsiny Csabacsüdlől 
és a rövidesen felépü!ő köz
alkalmazotti mintatelepen a 
tonnarendszer mellett a kis 
pavillonba bevezetik a rádiót 
és a telefont is, sőt — mert 
ilyen helyen sokszor fontos 
a gyorsaság — a pitvarból 
direkt rakéta autó röpíti a 
háziakat a tetthelyre.

nélfogva méltányos, hogy maga
sabb fokban ál.lapitsik meg csök
kent munkaképességét.

— A vagyonváltság búza 
árát szeptemberre 26 pengő
ben állapították meg.

•— Fontos bejelentések a 
munkásbiztositónál. Felhívjuk 
olvasóink — különösen az ipa
rosok és kereskedők — figyel
mét, hogy minden belépő alkal
mazottjukat nyomban jelentsék 
be a munkásbiztositónál, mert az 
ilyen bejelentés elmulasztása ese
tén nemcsak, hogy megbüntetik 
kihágás miatt a mulasztókat, ha
nem ha időközben alkalmazott
juk beteg lesz, úgy annak gyógy
kezelési és táppénz-költségeit is 
meg kell téríteniük. Ugyanilyen 
elbírálás alá esik, ha fizetéseme
lés esetén ezt nem jelentik be, 
ebben az esetben a táppénznél 
mutatkozó kttlOnbözetet szintén 
saját zsebükből kell megtéríteni.

— A m. kir. Tessedik Sá
muel kOzépfoku gazdasági 
tanintézet építkezéseire — az 
ig ev. egyháztól megvett telke
ken építendő tanári lakásokra, 
valamint a bikazugi gazdaságban 
építendő gazdasági épületekre
— tudvalevőleg versenytárgya

lást irtak ki. A gazdasági épü
letekre vonatkozó versenytárgya
láson e legolcsóbb ajánlattévő 
Nagy Sándor szolnoki vállalkozó 
nyerte el az építkezést 297.177 
pengős ajánlattal Hajdú József 
és társa (Orosháza) 305.541 P. 
Bányai és társa (Békéscsaba) 
307.133 P. Wagner és társa 
(Békéscsaba) 308.192 P. N. Sza
bados József (Gyula) 314.951 
pengős ajánlatival szemben. A 
tanári lakásokra vonatkozó pá
lyázatot a földm. minisztérium 
műszaki osztálya az építkezést 
Gyebnár -és Lakos épitési_jrál- 
lalkozóknaiT ifétte öda7'

— Izgalmas jenetben volt 
részük a napokban a Beliczey- 
uton járó-kelőknek. A régi Kon- 
tur-féíe ház előtt Katona István 
csabacsüdi gazdálkodó lovai «gy 
autótól megbokrosodtak és őrült 
iramban kezdtek vágtatni a köz
ségháza íelé. Közben . a hajtó
szár is elszakadt, a lovak a mély 
árokba leszaladtak, ott vitték to
vább a minden pillanatban fel
borulással fenyegető kocsit, ami
kor a községháza előtt a szol
gálatot teljesítő rendőrök oda
ugrottak, megfékezték a lovakat 
és kimentették kétségbeesett hely
zetéből Katona Istvánt.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

— Elütötte az autó. Magi- 
nyecz András bérautófuvarozó 
autója az Erzsébetliget mellett az 
esti sötétségben kedden este el
ütötte Demjan János 31 éves 
szarvasi lakost. Demjan sérülései 
szerencsére nem voltak veszedel
mesek, dr. Ríbárszky orvos első 
segély nyújtása után Maginecz 
autóján hazavitte Dcmjant, aki
nek állapota aggodalomra nem 
ad okot.

— összeverekedtek egy le
ány miatt F. hó 3-án éjjel az 
Arany János és a Deák Ferenc- 
utcák sarkán parázs botrányt 
rendezett Bukovinszky Emil ke
reskedő segéd még vagy 10 tár
sával. A fiatalemberek egy közös 
leányismerősük miatt összevere
kedtek és csak az óriási lármára 
odasiető csendőrök vetettek vé
get a dulakodásnak. Bukovinsz- 
kyt még akkor éjszaka, társait 
másnap reggei előállították, iga
zolás után szabadlábra helyezték 
őket, de éjjeli csendháboritás mi
att az eljárás folyik ellenük.

— 101 kilós harcsát fogtak 
a Tiszában. A Tiszában az al
győi híd közelében egy halász 
két méter hosszú és 101 kg. sú
lyú harcsát fogott, amelyet Sze
geden értékesített jó pénzért. Az 
óriási állatnak csodájára jártak a 
szegediek.

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



— IpartestUlel helyisé
gében I. hó 9-én este 8 
órakor az Iparos Asz- 
szonjrok és Leányok 
Egyesülete családias 

estélyi rendez. Belépti- 
dlj nincs, önkéntes ado
mányokat klfnyvtára 
Javára ktfszünellel fo
gad az BgyesUlet.

— Iparművészeti tanfolyam.
Elméleti és gyakorlati kiképzés. 
Bőrdiszmunka. Selyem, üveg, fa, 
bőrdiszitő festése, égelése és ba
tikolása. Divatos gyöngymunkák, 
iparm(lvészeti babák, montirozás, 
zsenilia himzés. Érdeklődni lehet 
délután 3—5-ig. Vitális Ilonka 
oki. tanítónő.

— Fehér- és ajourhimzésre 
a varrógépen teljesen ingyen ta
nítja meg vevőit a Singer varró
gép részv. társ. Szarvas, Kossutli- 
tér 47. szám.
5f— A szarvasi m. kir. Tes- 
sedik Sámuel középfokú gazda
sági tanintézet igazgatósága b. 
tudomására hozza a gazdaközön 
ségnek hogy az 1928/29 tanév 
első évfolyamára felvehető tanu
lók létszáma korlátozott lévén, 
rövid időn belül minden helyet 
betöltenek a nagy számmal jelent
kező más vidéki tanulók. Azért 
kö?öljük ezt jóakarattal szarvasi 
gazdatársainkkal mert nem akar 
az igazgatóság azon kellemetlen 
helyzetbe kerülni, hogy a beiratá
sok idejéig késedelmeskedő szar
vasi tanulókat, a felvehető tanulók 
létszámának esetleges betelése 
miatt, netalán visszautasitani le
gyen kénytelen. Felhívjuk tehát 
azon gazdatársainkat, akik fiaikat 
a gazdasági tanintézetbe óhajtják 
beíratni, hogy a tanulók előjegy
zése miatt forduljanak haladékta
lanul az igazgatósághoz, kérjék 
az előzetes beiratást, nehogy fia
ik a létszám betelése miatt a 
tanintézetbe való felvételtől eles
senek.

— Képviselőnk mint egy
házmegyei felügyelőjelölt. — 
Több békésmegyei laptársunk 
megírta a békési ág. ev, egyház
megye Orosházán megtartott köz
gyűlésével kapcsolatban, hogy a 
dr. Bikády halálával megürese
dett egyházmegyei felügyelői tiszt
ségre mint legkomolyabb jelöltet 
dr. Tóth Pál szarvasi ország- 
gyűlési kepviselit vették kombi
nációba, mint jó evangélikus és 
a parlamentnek számottevő tagja 
sok jó szolgálatot tehet az egy
házmegyének. Érdekes megemlí
teni, hogy dr. Tóth Pál mellett 
még a másik két számításba vett 
jelölt is szintén szarvasi: di. Ha
viár Gyula kir. közjegyző és dr. 
Mázor Elemér, az egyházmegye 
jeles ügyésze és másodfelügyelője.

— Iparos Asszonyok ćs Le
ányok Egyesülete tisztelettel 
értesíti tagjait, hogy az Ipartes
tület helyiségében minden kedden 
délután 2 órától 5 óráig kézi
munka délutánt rendez. Kérjük a 
tagok szives megjelenését.

— Szerdán este a mesterszál
lási kompnál egy hullát fogtak 
ki az Élő-Kőrösből. A mezőtúri 
csendőrség nyomoz ez ügyben.

— Zeneoktatás csoportban.
Jankuj Józsefné íenetanárnő a 
tanítást szeptember hó 1-én meg
kezdte. Fővárosi mintára bevezeti 
a csoport oktatást. 2 növendék 
egy órában hetenként kétszer havi 
tandíj 16 P.' Zeneelmélet és hal
lásképzés. Jelentkezés naponta
I. kér. Gról Csáky-utca 77.

— Megint berúgott János 
bácsi. Garai János 51 éves ve
resegyházai lakos igen szereti a 
jóféle italokat, a tél folyamán is 
úgy becsudálkozott az öreg, hogy 
ha az éber rendőrök be nem vi
szik az őrszobára, hát reggelre 
csonttá fagyott volna. F. hó 4-én 
délelőtt is a rendőrök vették 
*gondozás alá János bácsit és lo
vát, meit a szeszélyes János bá
tyánk a Laurik korcsma elölt 
rendezett nagy ramazurit az al
kohol kár;s hatása következ

tében.
— Békésvármegye Iskolán- 

kivüli Népművelési Bizottság 
évkönyve most jelent meg, hogy 
tájékoztassa a nagyközönséget a 
bizottságnak a népművelés terén 
kifejtett nagyarányú működésé
ről és egyben beszámol a Bé
késmegyében előfordult minden 
olyan mozgalomról, mely a kul- 
tura érdekében történt, n. pontos 
statisztikai adatokkal alátámasz
tott, Tantó József vm. népmüv. 
titkár kitüné szerkesztésében meg
jelent évkönyv — amely pazar 
kiállításával, elsőrangú nyomásá
val és fényképfelvételeivel bár
mely budapesti nyomdának a be
csületére válhatna — a „Körös- 
vidék" c. békéscsabai laptársunk 
modern és kitűnő nyomdáját 
dicséri.

— GyAC—Turul 3:0, félidő 
2:0. Biró: dr. Hegyi. A mérkő
zésen mindvégig a gyulaiak csa
pata volt fölényben, itt volna az 
ideje hogy a Turul is rátaláljon 
végre önmagára, mert ha in ég 
egy-két ilyen gyatra játékot pro
dukál, könnyen végezhet a baj
noki lista utplsó helyén. A csa
patban egyedül a kapus volt jó, 
aki több veszélyes lövést bravú
rosan védett.

— Az Ojság uj száma meg
kezdte a középiskolai diákpályá
zatot. A Bölcs Rabbi folytatja 
szenzációs magyarázatait. A szín
ház és sportrovat nagyszerű. Sa
lamon és Radó veszekszenek, 
papp Jancsi vicceket gyilkol. 
Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal, Budapest VI., O- 

ucca 12.
— Mozi hírek. F. hó 8-án. 

este 8 órai kezdettel az Átok ha
jó, vasárnap d. u. 6 és este fél 9 
órai kezdettel pedig A Könnyek 
asszonya kerül bemutatásra mind
két film az év egyik legnagyobb 
drámai attrakciója, Az Átokhajó 
főszereplője Laro Hanzon, kinek 
Az Asszony és az Ö^dög-belí ala
kítása még mindenki élénk emlé
kezetében van, A könnyek asz- 
szonyát Corinne Griffilh alakítja, 
ki a világ egyik legnagyobb film 
'tragikája.

— A világhírű „ZEPHIR 
KÁLYHA" ismert plakátját az 
álló figurával megváltoztatta 
Héber Sándor gyáros, mint e 
kedves és ötletes vers is b. tu
domására hoz t. olvasóinknak: 
Éveken keresztül folyton dekla

ráltam :
Kincs a „ZEPHIR KÁLYHA- és 

(folyton csak álltam. 
Most, hogy már mindenütt „ZEP- 

(HIR“ kályhák állnak. 
Átengedem helyem az ülő MAK- 

ÁSZNAKI
Mert „ZEPHIR- kályhával füt 

már a MAK-ÁSZ is, 
Ha jó kályhát akar, szeiezze be

már is I
Árjegyzéket készséggel küld a 
gyár; Budapest, Vilmos-császár 
ut 39.

—* Gyengélkedés idején,
különösen ha a rosszullétet szoru
lás fokozza, a természetes „Ferenc 
József" keserüviz gyors és fájdal 
mattan ürtílést, kielégítő emész
tést és kellő étvágyat hoz ;létre. 
Híres nőocvosok a legnagyobb 
magasztalás hangján'irnak a való
di Ferenc József vízről, mert ez a 
kritikus korban is hosszabb időn 
át alkalmazható, anélkül, hogy 
kitűnő eredménye változnék. Kap
ható gyógyszertárakban, drogér - 
ákban és füszerüzletekben.

— Meghívó! Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazások alkal
mával Budapesten a legkelleme
sebb otthont nyújtja a legelő
nyösebb feltételek mellett a keleti 
pályaudvar érkezési oldalával 
szemben levő Grand Hotel Park 
szálloda Budapest, Vili. Baross- 
tér 10 sz., mert 20% engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
olcsó szoba árainkból 10*/o en
gedményt kap olcsó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 
pengőt megtakarít autótaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magát I Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

— Helybe l i  gabonaárak:
Búza: 25*10—25*20
Árpa : 24*50—25 50
Zab: 23*00 23*50
Tengeri: 34 00—35*00

Az árak  métermázsánkén 
pengőben értendők.

Anyakönyvi hírek.
1928. aug. 28-től szept. 4-ig.

Házasságot kötöttek:

Klimaj Pál és Miloszrdni Judit, 
Virág Bálint és Varga Anna.

Születtek:

ifj. Roszik Mihály fia Mihály, 
Bandzsal András fia György, 
Komár András fia Mihály, Szuhaj

\

íz én titkom!
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János fia Pál, Tomasovszki Mihály 
fia Mihály Sándor, Kováos-Pauló 
János fia János, Nyemcsok János 
fia Pál, Sutyinsski Pál leánya 
Erzsébet, Paluska János fia 
György, Pimiller János fia Pál, 
ifj. Német János leánya Erzsébet.

Meghaltak:

Lestyan Jolán Zsuzsanna 11 
hónapos, ösv. Sándor Jánosné 
Hajdú Erzsébet 75 éves, özv. 
Bankó Jánosné Gutyan Zsuzsanna
80 éves, özv. Tóth Míhályné 
Mihálik Katalin 80 éves, Szrnka 
János 2 hónapos, Gráfil: Erzsébet
2 hónapos, Maradék Míhályné 
Borgula Zsuzsanna 40 éves, 
Kondacs Jánss 2 éves, Hudák 
János 2 hónapos, Komár Mihály 
7 napos, Tus jak jánosné Arnót- 
zky Anna 36 éves. Holttá nyilvá
nított Kondacs Mihály 26 éves 
aki az orosz harctéren, esett el 
1917. dec 31-én

Békésszentandrási 
hírek.

— A rendőrök ellensége.
Gazsó Imre békésszentand- 
rási lakos úgy látszik nem 
nagyon szereti a rend éber 
őreit, mert a napokban-a. 
P a r a s z t-féle vendéglőben 
előbb szidalmazta Mrena 
Márton rendőrt és a rend
őrség intézményét, majd du
lakodni kezdett vele, úgy
hogy végre is kénytelenek 
voltak előállítani a rendőr
ségre. Az eljárás megiadult 
ellene hatóság elleni erőszak 
cimén.

— Az épülő Btkésszentand- 
rás. Egy szentaodrási derék 
törekvő iparos Bencsik Já
nos szabó életrevalóságának 
köszönhető, hogy Békés
szentandrás újból három uj 
házzal gazdagodott és ezál
tal az építtető Bencsik János 
nemcsak saját jövedelmét 
gyarapította a befolyó ház- 
bórrel, hanem enyhített a 
lakásínségen is.



— N agy előkészületek tör
téntek a szabók báljának
minél fényesebb és sikere
sebbé tételére. A nagyközön
ség igen nagy érdeklődéssel 
tekint az Iparos Körben ren
dezendő bál elé, amely min
den tekintetben meg szokott 
felelni a hozzá fűzött vára
kozásoknak.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla

— Torony- és templomjavi- 
tás Kondoroson. Az ág. h, ev. 
egyházközség a javítási munkála
tokat Krizsán János pyulai épí
tésznek adta ki. A munkálatok 
megkezdődtek.

— A kondorosi ipartestület 
zászlószentelése. A kondorosi 
ipartestület e hó 16-án zá3zló- 
szentelési ünnepélyt rendez. Az 
ünnepélyre a testület dt. Zeőke 
Antal országgyűlési képviselőt is 
meghívta.

— Kondorosi Törekvés — 
Békési Törekvés 6:1, félidő 
3:1. Vasárnap délután zajlott le 
Kondoroson a békésiek csapatá
val a futballmérkőzés, melyet a 
kondorosi csapat nagyobb tudása 
és jobb technikája nyert ' meg. 
Biró Fenyő Vilmos volt.

— Disznótoros vacsora lesz 
vasárnap f. hó 9-én a kondorosi 
csárdában, amelyet a „Törekvés" 
kitűnő fiatal gárdája rendez. Re
mélhetőleg — ott, ahol egykor 
Rózsa Sándor és bandája mula
toztak — most a békésebb haj
landóságú futballisták és jóisme
rőseik époly szílajul járják regge
lig a csárdást, mint egykor a 
kondorosi Csárda híres törzsven
dégei.

Nyilltér <*)
(E rovatban közlöttekért nem vállal 

felleósséget a szerkesztőség.)

Békéscsaba, 1928. aug. 31.

Tekintetes 

Frankfurti Általános Biztosító R.T.
Békéscsaba.

Alulírott kötelességemnek tar
tom ezúton is Önöknek köszöne- 
temet kifejezni azért az előzé
kenységért, mellyel tűzkáromat 
rendezték. A kár gyors és humá
nus rendezésével teljes mértékben 
mag vagyok elégedve és,'a Frank
furti Biztosító intézetet minden 
jóbarátomnak és ismerősömnek1 
ajánlom. Hiztositási összeg volt 
1000 P, és kaptam 973 P-t. Tel
jes tisztelettel Zsibrita Mátyás 
gazdálkodó Békéscsaba, Telek- 
gerendás 793. Helybeli megbí
zott: Stern Bernáth III. kér. 14Ö.

ttÉMÉAÉÉüMUélttlátUMUItlMiáÉllÉlUÉMÉH
Árverési hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t. c. 102. § a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a gyomai kir. járásbíróság
nak 1927 évi 2872/2 száir.u vég
zése következtében dr. Fisbein 
Soma ügyvéd által képviselt 
Hirteínstein Hermán és Fia cég 
javára 557 P, 74 f. s jár. erejéig 
1928 évi január hó 6-án fogana
tosított kielégítési végrehajtás ut
ján lefoglalt 1300 P. becsült kö
vetkező ingóságok, u. m: 3000 
drb. cementcserepek és fél wag- 
gon épületfa, deszkák, riglik nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvari kir.

járásbiróság 1928. ik év P. K. 
91/2 számú végzése folytán 557 
P. 74 fillér tökekövetelés, ennek 

1927 évi nov. hó 8-napjától járó 
10% kamatai és eddig összesen 
191 P. 26 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, 
Szarvason, alperes lakásán II. kér. 
Szent ]6tván király-utca 278 sz. 
alatt leendő megtartására 1928. 
évi szept. hó 15-ik napjának dél

előtti 9 órája határidőül kitüze
tik ésahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg. hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 
és 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c.

102. §-a értelmiben ezek javára, 
is elrendeltetik.

Szarvas 1928. augusztus 27-én 

Molnár István végrehajtó.

Autó
fuvarozás!!

Ismét üzembe helyezve I

Üzembiztos
kényelmes

olcsó.
Megbizható vezető

Megrendeléseket felvesz 
BÁRÁNY BÉLA vaskereskedő.

Telefon-hivás Strasser és Kő- 
nig-céghez 78.

ViJágszabadalomf 
Tartósága örökös!

A tchh*ika csodája! 

10 éve9 garancia!

falUzelćsU, lćgfUlćses, foly- 
lonégö kályha

„Zephir“ kályhával füt ma mára 
Makk-Ász is, Ha jó kályhát akar, 

szerezze be már isi

10 & FŰT 24 r
egy normál szobát.

Leggazdaslgoaabb, leghigléneikusabbl %

Rekord szén-, koksz- és fatűze- 
lésfl folytonégö kályhák. Vegyes- 
tűzelésü „Zephir" kályhák. Elité 
takaréktüzhelyak. Kéménytoldók.

Árlapot kéftzftéggel kllld:

Héber Sándor
kályha-és tűzhelygyára, Budapest, 

VI. Vilmos császár-ut 39. 
(Hajós-u. sarok)

Lerakat: Szarvas:

Bük Adolf

Becserélünk
ócska Fordson

és má& gyártmányú traktorokat 
kedvező feltételek mellett eredeti

C O R M I C K.
2 ,0 é$ 30 HP petróleum traktorokra. 

Eredeti gyári órak. Kedvező fizetési feltételek.

Iczkovits Gépáruházai
Békéscsaba Tótkomlós
Andrássy-ut 48.

Telefon 275
Fő-tér 

Telefon 14

Orosháza
Szentesi-ut
Telefon 198

Érdeklődni lehet szarvasi képviselőnknél

Petrovics Andrásnál
II. kar. Tessedik-u. 386.

Érdeklődők közöljék a becserélendő traktor gyári szá

mát, üzemképességét és mily árat igényelnek a használt

traktorért.

A Cormlck traktor

a

traktorok királya!

H A R T~ P A R R
a kemény, szikes talajok legerősebb traktora.

Kezelése a lepegyszerUbb I — Élettartama a leghosszabb { — üzeme a legolcsóbb!

Árajánlattal, részletes ismertetéssel és bemutatással szolgál a képviselet!

Ifj- Debreczeni Endre Gyoma.
45 , . •



A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(REGÉNY A 60-AS ÉVEK WILD WEST-JÉRÓL.)

Irta: GERSTACKER FRIGYES. 2 4

Tudod; hogy mindkettőnk szavát 

birja mr. Rowson és csak ezen 

szentéletü férfiú oldala mellett ér

hetnéd el későbbi életed folyamán 

azt a lelki tisztaságot, amelyre vá

gyakoznunk kell. Mr. Rowson kü

lönben is még a kitűzött időnél 

hamarabb rendezni reméli ügyeit, 

'Úgyhogy rövidesen megtarthatjuk 

a menyegzői. Légy továbbra is en

gedelmes jő kisleányom, mint ed

ziig és akkor boldogok leszünk. 

Marion zokogva borult anyjakeb- 

lére.
(Vége az első résznek.)

M d s o d ik  rész.
I. Fe/ezeí.

A peltyvillei blróválasztás. 
Gyanlahiány. — Vadászkalandok.

Az üldözők nyomra akadnak.

Pattyvilleben választási nap 

volt A kerületben ugyanis be kel

lett tölteni a slieriffnek és a clerk- 

nek — a békebirónak és jegyzőnek

— állását, az előbbire három, az 

utóbbira két pályázó volt

Az egyik egy szomszédbeli Kow- 

les nevű gazdag farmer volt, aki 

a választókat egy a függetlenségi 

nyilatkozat napján adott nagy 

ebéddel akarta magához édesget

ni. Állandóan egy nagy wiskis üve

get és nagyobb mennyiségű »ba

gódohány U hordott magával és mi

helyt egy szavazat feltűnt a lát

határon, azok megnyerésére bő

ven alkalmazta ezeket az említett 

■csábszereket

A másik egy régóta Amerikában 

lakó német volt, jólmenő fűsze

res üzlettel.

A harmadik egy már biróviselt 

arkanzaszi ember volt, aki erősen 

pályázott régi állására, azonban 

bár az arkanzasziak az italos em

berek iránt elég elnézéssel visel

tetnek, ez a gentleman azonban 

annyira kedvelte az alkoholos ita

lokat, hogy még a jó arkanzasziak 

is. megsokalták.

Háromszor hetenkint, ha valaki 

elázik, ez nézetük szerint mégnem 

nagy baj, azonban minden Isten

áldotta napon, ez már mégis kissé 

sok.

Igaz, hogy az utóbbi időben né

mileg megjavult és már sok sza

vazatot is gyűjtött. Vattel talpig, 

jó fiú volt, elértette a tréfát, emel

lett hivatalában mindenkor helyt 

állt magáért, ha legény kellett a 

gáton.

Két órakor kellett volna meg

kezdődnie a választásnak és az 

összegyülekezett farmerek és va

dászok tőlük telhetőleg a kis szo

bában, a nagy Íróasztal előtt tré

fálkozva töltötték az időt.

A ház közönséges blockház volt, 

mindössze egy nagy asztal és ágy 

állott benne, a puskákat a sarokba 

támasztották, a szögeken — illetve 

ékeken, mert vasszög úgyszólván 

az egész házban nem volt — lóg

tak a férfiak vadászlarijsznyái és

lőpor-szarui. Pokrócokon, sőt a 

puszta padlón ülve, beszélgetlek a 

farmerek az erdőről, vadról, tele- 

pitvényekről és az utóbbi időben 

egy a Fourche-la-fave hegyeiben 

állítólag felfedezett aranybányáról.

A legérdekesebb csoport volt az 

ágyon és mellette a földön ülők 

csoporlja. Az ágy alsó végén liosz- 

szu, szikár öregember ült durva 

pamutból készült kék frakkban, 

melynek nyaka és kézelői mással 

voltak kitoldva. Három helyen be- 

horpadt, illetve kilyukasztott ócska 

kalapot hordott, a tulajdonos állí

tása szerint szellőzés szempontjá

ból voltak a tekintélyes nyílások.

Cipőjén hasonló nyílások tátong

tak, szintén valószinüleg kegyelem 

okából. Nadrágját, — melynek tar

ka foltjai rendkívül hasonlítottak 

az Egyesült Államok térképéhez, 

amelyhez mr. Robin mint büszke 

szabad polgár tartozott — csupán 

vékony bőrszijak óvták a leesés

től.

Jobboldaláról ócska vadászta

risznya lógott, övében hatalmas fa

nyelű kés. Dacára furcsa külsejé

nek, a legnagyobb kényelembe he

lyezkedett az ágy szélén és egy kür 

lönös alakú hegedűn olyan irgal

matlan cincogást vitt véghez, hogy 

még a kutyák is gondolkozóba es

tek, ne hagyják-e el jó meleg he  ̂

lyüket a fülsértő zene miatt

A férfiak ugylátszik figyelembe 

se vették a szivszaggató hangokat, 

mert tovább nevetgéltek, rá sem 

hederilve a rémes hangok előcsa- 

lójára. Csupán az agyonnyujtozó 

fiatal farmer kisérte művészünk 

hátborzongató játékát fütyülésével, 

természetesen szintén teljesen ha

mis hangokon. A zenész önfeledten 

újból és újból rákezdett ugyanarra 

a rabvallató melódiára, amit végre 

is megsokalt még az őt füttyszóval 

kisérő farmer is és lábával gyen

géden oldalba rúgva, igy kiáltott 

fel:
— Hogy repedjen szét a szerszá

mod, Robin ! Már egy félórája nyag- 

gatod ugyanazt a nótát Nem tudsz 

valami mást? így ni, ezt a yankee 

doodle-t, ezt már szerelem!

Ezzel viszahanyatlott a vánkosra 

és tüdeje teljes megfeszítésével kí

sérte újból füttyel a népszerű dal

lamot

— Mi is lett a hullából? — kér
dezte egy Fourche-la-fave torkola
tánál lakó farmer — azóta sem hal
lottam semmit felőle.

— Hát mi lett volna vele, azok 

a vadászok, akik felfedezték, ágak

kal fedték be addig, amig kimen

tünk, azután mindnyájan felkere

kedtünk, hogy annak a másiknak 

a nyomára akadjunk — válaszolt 

egy másik. De tudjátok, olyan ré

mesen esett akkor az eső, hogy 

minden nyomott tökéletesen elmo

sott.

— Hát csakugyan Brown lőtte 

volna agyon?

— Hát természetesen — szólt a 

békebiró hozzájuk lépve, — hisz 

ezt előre lehetett látni. Nem tu- 

öom, ki rakná szótlanül zsebre 

azokat a szidalmakat és fenyege- 

tődzéseket? Hanem annak a másik

nak igazán szeretném a nyakát 

megfogni, annak semmi oka sem 

volt rá, hogy ilyesmit csináljon, 

tulajdonképen nem is tudjuk, kire 

gyanakodjunk?

— Fene gyerek az az indián, én 

semmi áron sem tudtam volna meg

tenni, hogy olyan ügyesen a viz alá 

bukva, előhalásszam a hullát

— Hát bizony nélküle talán so

hasem tudtuk volna meg, hogy kit 

gyilkoltak meg, Heatthcottra egyál

talán nem gondoltunk.

— Ha Aszovaum nem viselte vol

na magát olyan derekasan ennél 

az ügynél, könnyen őt gyanúsíta

nám — vélte a békebiró. Browh 

meg az indián mindig együtt 

voltak és egy cseppet sem csodál

koznám rajta, ha most is egy követ 

fújtak volna. De mégis lehetetlen

nek látszik, hiszen akkor Aszo

vaum nem segédkezett volna oly 

buzgón ebben az ügyben, amelyet 

különben nála nélkül bizony meg 

sem tudtunk volna fejteni.

— Ugyan választottak-e már a 

regulátorok más vezért maguknak?

— Vasárnap Bowitlsnél akarnak 

összegyűlni, hogy tisztába hozzák 

az egész esetet. Itt a környéken 

többen vannak, akik nyomában 

vannak már.

— Vájjon igaz-e, hogy a holttes

tet kirabolták?

— Az egészen bizonyos, hogy ak

kor nap sok pénz volt nála — je

gyezte meg Cook, pár pillanatra 

abbahagyva a fütyülést — Egy kis 

vörösbörü tárcában hordta mágánál 

a pénzt, amely vadászingébe volt 

bevarrva. Amikor ráakadtak, a 

pénznek csak hült helye volt, ter

mészetesen a dollárkákat félre rak

ták a huncutok.

— Arra megesküdnék, hogy nem 

Brown — vélte a biró — Brown 

talpig becsületes fickó és már az 

is roppant furcsának látszik előt

tem, hogy másodmagával ment ne

ki ennek a pökhendi, hencegő le

génynek.

— Robin — szólalt meg Cook, 

újból egy nagyot döfve a zenészen

— ha fel nem hagysz azzal a yan- 

kee-doodleval, kénytelen leszek rád 

uszitani a kutyákat Egyebet sem 

tudsz ennél az egy darabnál?

Robin erre elkezdte huzni a Wa
shington indulót, mire Cook újból 
lecsillapodott

— Gentleman — szólalt most 

meg a biró — ideje, hogy hozzá

fogjunk, rögtön 2 óra lesz. De saj

nos, írnokunk sincs még. Melyik 

vállalná cl a jelenlevők közül ezt 

a hivatalt? Hé Cook — tud ön írni?

— A nevemet is le tudom irni, 

de mivel nem vagyok birójelölt, 

még erre sem kerül a sor.

— Hát ön, Snyth — vagy ön, 

Hopper — vagy Moos — mi az 

ördög, hál egyikük sem tudná ve

zetni a jegyzőkönyvet?

— Ott jön Hecker, no az a né

met tud irni — szólt közbe Robin, 

vonójával egy újonnan jött felé mu

tatva.

— No Hecker! — fordult hozzá 

a biró — van-e egy órányi ideje 

a névsor írására?

— Van akár két-három óra időm 

is — felelte ez — csupán estére 

kell a sónyalatónál lennem, még 

elég időm lesz, ha öt órakor indu

lok oda.

— Jó, hát csak tegye le a fegy

verét valamelyik sarokba,'— meg 

van töltve?

— Hát azt hiszi, hogy üres csö

vet hurcolok magammal az erdőn 

keresztül?

— No csak, jól támassza oda a 

falhoz — mindig attól tartok, hogy 

ezek az átkozott rövid puskák kárt 

tesznek az emberben nagyon köny- 

nyen.

Hecker, ez a fiatal német, aki 

az ottani vadászok szokásos vise

letében volt, erre egy széket huzott 

közelebb az asztalhoz, majd leol

dotta övéről hatalmas vadászkését, 

mely az ülésben akadályozta és 

maga mellé téve az asztalba, meg

szólította a mellette ülő Smithet:

— Talán rá lehetne birni Coo- 

kot és Robinl, hogy ezzel a pokoli 

muzsikával felhagyjanak, hiszen 

még a kutyáink is belebetegszenek.

— Alig hinném — kacagott emez

— azt hiszik a jámborok, hogy az 

Isten tudja milyen remekül csinál

ják. De nini, itt jön Wells, hát ezt 

mi hozta közénk, eddig ugyan 

édeskeveset törődött a választások

kal?

— Farkasokat fogoll — kiáltott 

a biró — bravó Wells, ezt okosan 

letted, úgyis elég sok kárt lesznek 

a bestiák.

— Jó estét mindenkinek! — szólt 

a vadász a kunyhóba lépve és há

rom farkas scalpot hozva — jó 

eslét biró, kérem erről a nyugtát, 

az a három dollár, amit egy farkas 

fejbőrért kapok az államtól, éppen 

jó lesz most az illetékek befizeté

sére, eléggé hátralékban vagyok.

Wells karcsú, jónövésü férfiú 

volt, szürke, élénk szemekkel —■ 

egész lényében különben inkább 

hasonlitotl indiánhoz, mint fehér 

emberhez. Az indiánok szokása sze

rint ő is födetlen fővel járt, vál- 

lig érő, fényes, fekete haját fahéj- 

gyürüvel szorította halántékához.

Életéről sok kalandos dolgot be

széltek, különösen abból az időből, 

midőn még Texasban élt Most 

nyugodtan és csendesen éldegélt 

szép farmján, melynek megmunká

lásában már két kis 10 év körüli 

fia segédkezett. Csak nyáron át 

dolgozott, akkor is csak az ültetést 

végezte, a többi hónapokat elva- 

dászgatta, vagy pedig lőrrel fog- 

dosla a ragadozókat, ezek közül 

is különösen a farkasokat Külön

ben igen csendes ember volt, nyílt 

őszinteségéért és határtalan ven

dégszeretetéért nagy népszerűség

nek örvendett



Milliárdosok vagyonának 
keletkezése

Felt^ lálók, vállalkozók és spekulánsok

lé t  nap alatt Európából 
Amerikába

Ezidőszerint három óriási lég

hajó van építés alatt és egyik

másik talán már a közeli hetek

ben el is készül. Mind a háromnak 

ugyanaz a célja: az Óceán átre- 

pülése, minél rövidebb idő alatt. 

A három levegőóriás három nagy 

nemzet színeit viseli, amelyek ne

mes harcra kellek egymással a le

vegő uralmáért. Az >R. 100« nevű 

léghajó épitése a howdeni műhely

ben befejezés előtt áll; ez Anglia 

legnagyobb léghajója lesz. Az »L. 

Z. 123 s a ludwigshafeni csoda, a 

német repülőtechnika büszkeségét 

hirdeti és ezzel egyidejűleg lázas 

sietséggel épül az Egyesült Álla

mok óriási léghajója, amelyről már 

kevesebbet lehet tudni, mert ez há

ború esetén katonai célokat is 

szolgál.

Csak annyi bizonyos, hogy en

nek a léghajónak nem kevesebb, 

mint ötmillió köbláb térfogata lesz. 

Ugyanannyi lesz az angol levegő

óriásé ts, mig a német léghajó ezek' 

mögött marad, hárommillióhét- 

százötvenezer köbláb űrtartalom

mal. Ezzel szemben a német lég

hajó 236 méter hosszú, az angol 

»R. 100« pedig csak 216 méter, 

ugyanilyen hosszú az amerikai is.

Az angolok ez alkalommal egy

szerűen lekopirozták a német Zep

pelint, mert szakértők megállapí

tották, hogy az eddigi kormányoz

ható léghajók túlságosan könnyű

ek voltak és ellenállásuk is kisebb 

volt. Az »R. 100« valószínű gyorsa

sága azonban előreláthatólag túl

szárnyalja a német Zeppelint.

Angol léghajózási körökben arra 

számítanak, hogy az uj óriás-lég

hajó két nap alatt kényelmesen 

átrepüli az Óceánt, mig Indiába 

négy napig, Kanadába három na

pig és végül Angliából Ausztráliába 

nyolc napig fog röpülni. Az »R. 

100<-zal óceáni próbautja után ál

landó repülőjáratokat akarnak 

rendezni London és Kalkutta kö

zött. A német »L. Z. 123« Berlinből 

Tókióba akar röpülni és pedig 

négy nap alatt 20—22 utassal.

A német léghajó berendezése Íz

léses, de egyszerű, ezzel szemben 

az angoloké olyan fényűző, mint 

akarmályik londoni klub helyisége. 

Valóságos látványosság rajta a 22 

méter hosszú és 11 méter széles 

ebédlő, a dohányzó és a táncterem.

Az >R. 100« 50 utas befogadására 

alkalmas. Egyidejűleg megkezdték 

Angliában az R. 100« testvérhajó

jának épitését is. Ennek »R. 101« 

lesz a neve és az lesz a rendelte

tése, hogy London és Newyork 

között rendszeres postajáratokat 

tartson fenn.

Elkészültek ezenfelül egy ‘még 

ezeknél is nagyobb repülő-óriás 

tervei 7.5000,000 köbláb térfogattal. 

Ennek épitését is még a nyár fo

lyamán megkezdik.

Ki ne szeretne gazdag lenni? Ki 

nem néz fel irigyen a pénz biro

dalmában élő nagyokra, a milliók 

tulajdonosai felé, akiknek vagyona 

sokszor legendaszerü. Úgy él a föl

dön a 90 éves Rockefeller, itiint 

valami szellem és ainig golfot ját

szik, különböző mesék keletkeznek 

róla, csak ügy, mint Morganról, 

Henry Fordról és a Rotschildok 

mondákból illő gazdagságáról.

Sok embert elfog a vágy, hogy 

az ő rendkívüli karrierjüket utá

nozza. De hogyan? Hogy kezdték 

ezek a milliomosok és milliárdo

sok? Tulajdonképen keveset tu

dunk erről. Függöny előttünk, 

amelyet ha fellibben tűnk: a csupa 

regéüyességgel és hihetetlen fan

tazmagóriákkal teli élet játszódik 

le lelki szeineink előtt. Egy élet, 

tele kemény harcokkal, hosszú és 

fájdalmas csálódásokkal, majd hir

telen ut fel, az emberi hatalom 

legmagasabb polcára.

Libbentsük félre a függönyt. Ezt 

teszi Móm is az ő »Mint lettekí 

ők nagyok és gazdagok« c. könyvé

ben, amely az Ullstein-cég kiadá

sában most jelent meg...

Meteorszerüen emelkednek fel a 

Rotschildok, akik legelőször jut

nak legendás vagyonhoz. Még lát

juk az öreg Meier Amschel Rot- 

schildot, a Rotschild-dinasztia ősét 

a frankfurti zsidó negyedben, 

amint kis textilüzletét és pénzvál

tóbódéját kinyitja. Aztáh mindent 

megpróbál, hogy az előkelőkkel, 

a fejedelmi osztályokkal összeköt

tetésbe kerüljön. Érzi, hogy itt még 

nagy üzleteket lehet csinálni. A 

fejedelmek korszaka után követke

zik a modern állam felépítése, a 

Napoleon-idő. Az uj államnak 

pénzre van szüksége és az öt 

»frankfurti«, az öt Rotschild meg

szerzi a pénzt. A pápa részére is 

tudnak kölcsönöket szerezni és 

gyűjtik a vagyont. De jönnek az 

unokák. A degenerált örökösök, a 

fáradtak. A milliók részekre oszla

nak, a Rotschildok csillaga elho

mályosul,' a vagyon kevesbedik. 

Még mindig gazdagok, de a vezető 

hatalmat kénytelenek másoknak 

átadni.

A pénzüzletek korszaka elmúlt 

Következik a nagy feltalálók és 

felfedezők ideje. Ipar és forgalom. 

A vas és acél győzelmével össze

esik a Krupp-név. Ma már keve

set tudunk arról a nagy harcról, 

melyet Krupp Alfréd vívott. Ahogy 

elvesztette vagyonát, ahogy ezüst 

masszáit elzálogosítani volt kényte

len, hogy munkásait kifizethesse 

és ahogy fáradhatatlanul, vas ener

giával újból és újból elölről kez

dett mindent. Az üzleti életben 

nincs szentimentalizmus és patrio

tizmus. Krupp oda szállítja ágyúit, 

ahol a legjobban megfizetik. Fran

ciaországnak, Oroszországnak, Po

roszországnak és Ausztriának. II. 

Vilmos korszakával, az ő nagy ha

di és flottacpitési terveivel emelke

dik Krupp az igazi magasságba.

1918-ban az örökösök mégis már 

csak morzsákat találnak a nagy 

vagyonból. A fegyvergyártást be

szüntették. Az egész óriási üzemet 

»békemunkára« kénytelenek beállí

tani. Energikus barátok és üzlet

emberek azonban továbbépítenek. 

Fő cégérük a Krupp-név. Az ipar

ral együtt nő á forgalom, a hajó

zás. Itt ismét diadalmasan felemel

kedik egy ember, aki a Hamburg- 

Amerika vonalat teremti meg: Al

bert Ballin. Valamikor kis kiván

dorlási ügynök, majd hivatalnok 

és végül á vállalat vezérigazgatója.

A felfedezések é̂s a feltalálások 

korszaka különösen két embert 

lendített az aranytenger felszínére: 

Edisont és Nobelt. Edison nevét 

valóságos legendakoszoru, büverők 

mítosza veszi körül. Már mint 15 

éves fiú: érett üzletember. Birto

kosa és vezetője egy laboratórium

nak — a vasúti kocsiban 1 S aztán 

jön a táviratozás feltalálása és ezt 

követi a hatalmas sláger: az izzó

körte. Az összes országokban Edi- 

son-társaságok alakulnak. Mint já

tékszer következik Edison zseniá

lis föltalálásainak sorában: a gra- 

mafon. Ma még mindig egészséges, 

hetvenéves férfi és uj robbantó

anyagok feltalálásával kísérletezik.

A dinamit föltalálása hozta meg 

Nobel Alfrédnek a dicsőséget s 

gazdagságot. Az ő élete is csalódá

sokkal kezdődik. Az explóziós kí

sérletek számos áldozattal jártak, 

mig végre sikerültek. És mint Edi

sonnál, ebben az esetben is meg

alakulnak a Nobel-társaságok. Az 

a tudat azonban, hogy az emberi

séget egy rettenetes ajándékkal 

lepte meg, haláláig kínozta Nobel 

Alfrédet. Végül is megírta híres 

végrendeletét az úgynevezett No- 

bel-dijakról.

Nem szükséges egészen újat fel

találni. Elég valamely feltalált dol

got szerencsésen kamatoztatni. így 

vagyunk például az automobillal. 

Az automobil tette dúsgazdaggá 

Henry Fordot. Egészen lenn kezd

te. Nem ő találta fel az automobilt, 

csak olcsó automobilt gyártott és 

ezzel lehetővé tette, hogy legalább 

is Amerikában mindenki hozzájut

hat az automobilhoz.

Mi volt az angol szappankirály: 

Leverhulme? Egy kis szatócs. Az 

ő szappana sem volt jobb, mint 

másoké. Csak a reklámja. *Sun- 

lignt« — napsugár. Ezt a szót 

íratta rá a csomagolásra. S a rek

lám beütött. Néhány év leforgása 

alatt gyárai voltak. Mint dúsgazdag 

lord halt meg.

S most következnek a véletlen 

gazdái. A fiatal Rockefeller olaj

jal kereskedik, aztán csővezetéke

ket épit, vasutat vásárol és néhány 

év leforgása alatt az ország min

den olajforrása a kezében van. A 

»Standard OiU világhatalmasság 

az olajiparban.

Rockefeller sokat küzdött, de 

még keserűbb harcokat vívott John 

Piermont Morgan. Fiatalsága: fegy

verszállítás az amerikai polgárhá

borúban. S azután a vasutak. Ez 

az ő mestermüve. Ami Rockefeller 

olajban, az Morgan a vasutakban. 

Az egyik vasútvonal a másik után 

kerül a kezébe. A vasutak után 

megvásárolta a Carnegie-féle acél

műveket, majd pedig hajóströsztöt 

alapított. S ő lett a Wall-Street 

diktátora. A wall-streeli kis bank

ház világhatalom. Fia, John Pier

mont junior, épugy, mint száz év

vel ezelőtt a Rotschildok, állam- 

kríziseket hárit el.

KIS TRÉFÁK
Kohn alaposan elveri MórickáL 

Utána rögtön elláfcyul a szíve és 
megkérdezi:

— Tudod, fiam, hogy miért ver
telek meg?

— Hogyne, — mondta — mert te 
nehézsúly vagy, én pedig pehely.

Kohn és Grün a villamosra vára
koznak. A villamos berobog, Kohn 
rálép a hágcsóra, egyszerre csak 
riadtan visszahököl és gyorsan le
lép a villamosról.

— Mi az, Kohn, — faggatja Grün 
— miért nem szálltál fel a villa
mosra?

— Öceánrepülőt játszottam.
— Hát az miféle uj játék?
— Megpillantottam a villamoson 

a szabómat, akinek egy vagyonnal 
tartozom és ezért egy kedvezőbb 
pillanatra halasztottam el felszál
lásomat.

— Az uraságnak kaszál kend?
JL , — Nem én.

— Hát magának?
— Azt se.
— Hát akkor kinek a csudának?
— Hát a marhának!

Két gyűrött alak beszélget a sar
kon. Azt mondja az egyik:

— Rendeletet adott ki a minisz
ter arról, hogy most már az özve
gyek is folytathatják férjük iparát.

Felel rá a másik: Szegény fele
ségem, sohse hittem, hogy ő is tol
vaj lesz halálom után.

— Mondja Manci, mit csinálna 
maga, ha most hirtelen megcsó
kolnám?

— Sikítanék.
— De hiszen nincs a közelben 

senki.
— Hosszú a délután, majd csak 

erre sétál valaki.

Kohn és a felesége kimegy az 
Angolparkba és megnézik &z uj 
vízisiklót.

Kohn bele akar ülni a csónakba, 
de a felesége lebeszéli:

— Ne menj Móric, a csónak fel
fordulhat és te belefulladhatsz a 
vizbe.

— Aber, — feleli Kohn — mi jut 
eszedbe? Itt nem történhet semmi 
baj.

— Na jó, — nyugszik meg egy 
kissé az asszony — akkor legalább 
add ide az erszényedet, meg az 
aranyórádat.



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 tvan-nyom da  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedé6.

Fotó-fényké
pészeti cikkek 

legolcsóbb 
beszerzési 
forrása. 

Makó 

Gyula
fegyve r-  

és lő sze rke re s-  
k e d ő n é l.

A sartés szép és egészséges 
fejlődése és gyors gyarapodása 
elsősorban a neki nyújtott táplá
léktól függ.

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

Kapható minden füzzerkeres- 
kQdflnél.

Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen !

Kapható és megrendelhető: Slefánl György 
kereskedőnél Szarvason.

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgyközönséget,

hogy az úri és női szabóságomat 

K lein M ór házába helyeztem át,

ahol a legolcsóbb napi áron készítek férfi és női Öltönyöket. 

Minta kolekcióm őszi és téli Idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem, kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

Horváth János
angol url és női szabó.

„ K e r é k p á r o k "

Férfi- női és gyermek kerékpárok,
a legszebb és a legmodernebb kivitelben, úgyszintén azok 
alkatrészei és gumik minden méretben és minőségben besze

rezhetők Grltzner varrógépek állandó leg

olcsóbb beszerzési forrása.

Kedvezményes részletfizetés.
Makó Gyula

fegyver- lőszer, rádiókereskedő és 
villamossági vállalata. Szarvas

Mindenféle zsákol, víz
mentes ponyvái, 

vászon <> zsinegárul
le g o lc s ó b b  g y á r i á r o n

BUNZL IZIDOR
zsák és ponyvaüzletében (Berkovils házban)

37 szerezheti be.

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

K Ú T F Ú R Á S T
jelenleg Szarvason lévő szerszámaimmal a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
Galáth Jánosnál Fetőfi-utca 13 
szám alatt, vagy a Réil\y~féle ecetgyárban. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

Hrabóvszky Ádám
ártézi kutmester.

Éff Értesítem a nagyérdemű hölgyközön-
1_,I ICailCd. séget, hogy szeptember l~étöl

szabászat!
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 használt minden nagyságban kapható

Bőhm  Kálm án hordógyár bérlői

r r f f t e ?  p o  7 Budapest, VI. Szabolcs-u. 
U r U b Z  C a  ZskJllan  ]9. Telefon L. 902-05.



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

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

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 Felkérnél.
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Női, férfi és gyermek

melyek elsőrendű anyagbél 

Jutányos árban

a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat c s a k

Szűcsnél
szerezze be.

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

15 sz.

I ERCO |

One l e g án s an  Sl l t tzkSdl  h,

Ergo ERCO gallért 'visel.
Ügyeljen a védjegyre !

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
L>1 i c a i i c s .  közönséget hogy l a v a s z l n y á r l  
t z S v d r a k t á r a m  megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

23F SS 4 havi részlet
re őf£„n olcsó árban,£
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- /ST pengőtől följebb ké- 
zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

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

Ugyanott egy Dgyes fia tanulónak felvétetik.

ESSEX
Super Six Sedan 
lég modernebb 

6 hengeres 
b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető :
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 Sz

Marsai Sándor fogtechnikus 
laboratóriumába egy jóravaló fiú 
kifutónak felvétetik. 36

I. kér, 104 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet vasárnaponként 
ugyanott. 37

Egy külön bejáratú utcai búto
rozott szoba kiadó, gróf Csáky 
Albin ucca 78. 38

1. 58 udvari lakas kiadó 2 
szoba, konyha, és speiz, 38

Damjanics és Weselényi sarok 
üzlet kiadó. Érdeklődni Frecska 
villám üzletben. ?

Eladó* a kákái táblákon a va
roshoz egész közel 16 kishold 
jéminőségü szántóföld tanyával 
együtt igen előnyös feltételek 
mellett. Az eladással dr. Készt 
Ármin szarvasi ügyvéd van meg- 
bizva._______________________

3 szobás lakás azonnal kiadó. 
II. k. 180 szám. 38

Szabadonfutó, kontrafékes 
kerékpár eladó. IV* kér, Luther-uc- 
ca 443. 36

Deli István kovács mesternél 
egy jókarbanlévő kovácsszerszám 
eladó Békésszentandrás Rózsa
utca 25 szám. 37

Kefenyes György IV. kér. 
Beliczei-ut 157 sz. háza eladó. (38

111. kér. 187 számú ház a Vak
utcára nyíló kisportával eladó. (37

Eladó, egy teljesen uj mahagó
ni háló szoba bútor asztallal és 
4 drb. székkel II. k. 22ö szám 
alatt._______________________39

Juhász István III. k. 142 számú 
háza szibadkézuől minden elfo
gadható árért eladó. 38

Fnrutyban özv. nGarai Istvánné 
háza eladó._________________37

Hl. kér. Lehel-utca 103 számú 
ház elutazás miat sürgősen eladó. 
________________________- ?

111. kér. 1)5 számú Baginyi- 
fé!o ház örökáron eladó. Jelent
kezni lehet ugyanott péntek és 
vasárnapi napon.

Eladó ház IV. kér. 158 szám. 
Érdeklődni ugyanott. 36

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

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

Közel á városhoz 12 hold szán
tó föld eladé jelentkezni lehet 
IV. kér. 99.

Hipszky litván Dérczy-telepen 
lévő aj lakóháza szabadkézből 
eladó. Jelentkezni a Kupecz-ház- 
ban lévő trafikban, vagy Velky 
tanítónál.

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

Eladó egy jó karban levő jó 
feldolgozott disznóól. Megtekint
hető II. kér. 458 sz. 37

Dorogi Antalnak a Békésszent- 
andrási 3 hold fö'd tanyával 
tehermentesen eladó. Érdeklődni 
Dorogi Antal Békésszentandrás 
11 szám. Ugyanott akácfa oszlo
pok is eladók. 27

November elsejére 2 szoba és 
kamra kiadó. 11. kér. 77. Érdek
lődni lehet ugyanott. 1—?

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

III. kér. 73 számú Petyovan-fé- 
le sarokház eladó. Értekezni le
het átellenben Cséke Gyula tulaj
donosnál. 37

II. kér. 307 számú ház eladó.
_______________  37

1 különbejáratu utcai és egy 
udvari bútorozott szoba azonnal 
kiadó esetleg spaizal együtt. Bő
vebbet 111. 173 sz. alatt.

Egy fiú tanoncnak felvétetik 
Dauda Sámuel úri szabónál Be
liczey-ut 5 sz

Eladó csizmadia mesterséghez 
való mindenféle szerszámok és 
egy női Zinger varrógép, és egy 
bőrvarrógép. Érdeklődni lehet 
Daruvári Jánosnál.

1. 497 számú sarokház eladó 
Érdeklődni ugyanott. 37

500 drb. piros, hornyolt cse
rép, 20 drb. 3 méteres szarufa 
6 drb. nagyobb gerenda, kb. 70 
m. hosszúságra alkalmas lécek, 
eladók. Cím a szerkesztőségben.

37

Macó laposban 1414 9 'ö l drót
kerítéssel bekerített szőlő és gyü
mölcsös kisebb részletekben is 
eladó. Érdeklődni 111. 146 szám
alatt. 37

111. kér. 167 számú házban 2 
üzlethelyiség lakószobákkal és 
megfelelő mellékhelyiségekkel 

együtt kiadó.

— Lapunk állandóan kap
ható Kondoroson Medvegy 
János kereskedő házában, 
ugyanott hirdetések is felvé
tetnek.

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



Soproni 
Szőnyeg 
és Textil- 
müvek r. t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
29

— H á 2z eladó it.
ker. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

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 
gépolaját, gép-zsirt. aki venni akar győződjön meg 
hogy kedvező fizetési feltételek mellett a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be. 
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen 

kijavítom.

Balázs gépkereskedő. saJSáSSu'mm
szemben. J

A tiszteli cséplőgép tulajdonosok
figyelmét felhívjuk, hogy a legjobb

gépszljakal
é» vizmeníes ponyvákaí
valamint gabonás zsákokat

minden méretben a

legolcsóbb gyári áron
kaphatja Szarvason 
35

Simkd Gyula
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, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

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

WWIHhmUUMFW.i OJWJWIIIíWWW mm
Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.

A u l ó  és Traktor 

______ javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
g épfa vitás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e tő - ' 
gép csere. Saját szisztémájú bevált l&uk.O'-' 

l i c a  s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető !

Újdonság I 25 Raktáron

Autogén 
heggesztés!
Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

HÉMH

„Accumuláíor”
Tisztelettel 'értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRiUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fülő 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 
eggyorsabban elvállalom.

M a k ó  G y u l a
rádió kereskedő, Szarvas,

iinmwwürmnriiiiMHMifiii

jól és divatosat csak a „Gom báru-
vásárolhat.OlCSOn, h á z b a n ”

(Szarvas, II. ker. Kossuth Lajos-utca 42. Piactér* Hajas-ház.

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

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

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

í m e

C S E L IK ” cipőt viseljen
BidérecuUl késtam uka! 
KApftMMtó kisárlag D

Elegáns! Tartós I Olcsói
Heh Ármin dlvat^ral&ásábaD
a lalpoa látható védf«0fly«l valódi

52 sz,



Házudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dívaíárutiázában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövétet, posztöt, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ablakon dobálja ki pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor. KXEIN 
MÓR dlvaláruházában Beliczey-ut 8 (6aját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodtunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 
a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 
árut szállítanak. 52

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

bérvágását a legjutányosabban vállalom.
Hasznátt építő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

Szives pártfogást kérve, p f / 4 / í o  R á l o  fakereskedő, 
teljes tisztelettel a-'1 UUÖ DCId szarvas

U
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

Villanyszerelés cse ngő 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

Sztrehovszky Márton és Társa
kcresk. min. által. eng. rádió-árusító, villamszerelő 

és műszerészek, és szerelő üzem.

Piac-tér ártéz i ku tta l szemben Buk-porta.

(fi

Átköltöztem
órás és ékszerész

üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

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

(azelőtt Galambos-üzlet)

35 Halászné Sz. Szerén.

A legmodernebb ölszemélyes

STEYr99
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopotoczky János füszerüzletébcn és M a k ó  
Gyulánál Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam *

Tisztelettel

33 sz. Belopoíocky Mihály

Yadászfegyverek,
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 esz
közlöm. 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 11* kerület 104. szám. 52

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

javittathatók.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben

Nyomatott özv. Csasztvaa Györgyné könyvnyomdájában Szarvason.


