
F Ü G G E T L E N  P O L IT IK A I  É S  T Á R S A D A L M I  H E T IL A P .

Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési árak. 
Helyben házhoz, hordva egynegyed évre 2 Pengő, 

félévre 4 Pengő. Vidtkre postán küldve egynegyed 
évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő;

vitéz Praznóczy Béla

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

1. kér. Vajda Péter-utca 145. szám, hová min

dennemű küldemény cimzendő.

Végre kellene talán 

valam it tenni

tisztelt illetékesek, a szörnyű ka

tasztrófával fenyegető drágaság 

ellen addig, mig a drágaság 

Számumja buta struccként I10- 

mokbarejtett fejünkön kivül so

vány elcsigázott testünket is el 

nem borítja a fenyegető éhínség 

sivatagi homokjának szemfedőjé

vel. Nyilvánvaló volt, hogy a ju- 

niusi nagy szárazság után a ka

pásnövények elpusztulásával egy- 

időben matematika pontossággal 

be fog kffszöntenl a drágaság. 

Kalászosokból rekordtermésünk 

volt, azonbah ez még nem min

den, a gazda földjének legalább 

is egyharmadán kapásnüvénye- 

ket termel, amelyek vannak olyan 

fontosak — ha nem fontosabbak 

mint más termények, meri mo'st, 

ha az embernek van is kenyér- 

nekvaló, de mindenféle jószág a 

lassú éhhalálra van ítélve a vég

zetes takarmányhiány miatt.

Tárgyilagosan meg kell állapí
tanunk, hogy a teimelő kisgazda 
a jelen esetben épen úgy áldo
zata ennek az elemi csapásnak, 
mint a fogyasztó. Búzája igaz, 
hogy termett jócskán, de mikora
23 pengőre leszorított buza-feles- 
legének árából egész évben fel
gyülemlett tartozását és adóját 
kifizette, bizony nem igen marad 
■arra már pénze, hogy csont és 
tőrig lesoványodott jószágának 
takarmányt vehessen- Ennek egye
nes következménye, hogy ritkaság
számba megy és méregdrága lesz 
a tej, a zsír és egyéb nélkülöz
hetetlen tömegélelmezési cikk. A 
kormány országos viszonylatban 
:mint a napilapok már megírták
— a takarmány-kivitel megszűn
tetésével, a kukorica vámmente« 
behozatalával stb. segíteni igyek
szik a fenyegelő drágaságon, 
azonban ez nem elég, a vidéki 
városoknak maguknak is segíte
niük kell magukon.

A községi képviselőtestület 
munkája ne merüljön ki abban, 
hogy az előadó által javasolt 
életbevágó fontossáeu ügyeket — 
mint például a községi írnok 80 
pengős fizetési előlege, a rend
őrök csizmájának beszerzése, Pá-

jesz Minkász honpolgársága — 

udvarias és helyeslő mormogással 

kisérje, talán ebben a drágasági 

ügyben megszólalhatna végre a 

proletárok patentirozott hat-hét 

szószólója is, akik derűs nyuga

lommal szavaztak meg 2000 pengő 

segélyt a gazdaifjak önképzőkö

rének, ugyanakkor, midén a köz

ségi ápolda szerencsétlen öreg 

lakói részére 30 személyre havi 

600 pengő ellátási dijat állapítot

tak meg.

Bár nem szeretnénk, ha újból 

életrehivnák a levitézlett közélel

mezési hivatalt, mégis egyetlen 

megoldásnak látszik — még egyes 

iparágak sérelmére is — a tejnek, 

a zsírnak, a kenyérnek és a hús

nak, valamint a burgonyának ha

tósági utón v;:ló beszerzése leg

alább is olyan m'értékben, hogy

ezeknek a fontos cikkeknek a le

hetőség haláláig leszállított ára 

gátat vessen a lelkiismeretlen 

élclmiuzsorának.

Lehelellen, hogy erre a célra 

ne tudjon a község pénzt sze

rezni akar a kormánytól, akár 

máshonnan és bizonyosra vesz- 

szük, hogy a község birtokán — 

amely különben is mintas/erü 

kezelésben van —  egész szép 

tehenészetet és sertéshizlaldát le

hetne létesíteni, hogy az itt ter

melt tej és zsír olcsó árával mér

sékeljék a piac égiglttrő árait. 

Afog U:hct ezt csinálni tisztelt 

képviselőtestület, csak tgy kis 

jóákarat és egy kis szociális ér

zék kell hozzá az indítvány meg

tevőjének még akkor is, ha ez 

illető nem szociáldemokrata.

egy árdrágító as^zonyí.
Elrettentő pé lda  a  60 f i l l é r e s  lejért.
(A Közlöny eredeti tudósitása.)

Talán nem is egészen vé
letlenül történt, hogy köz
vetlenül a drágaságról szóló 
vezetőcikkünk után közöljük 
komisz élelmiszer-zsebrákok 
okulására azt a példás bün
tetést, amellyel a szatvasi 
kir. járásbiróság sújtotta egy 
jómódú gazda kapzsi és tel
hetetlen feleségét tejdTágí
tásért.

Az eset tulajdonképen még 
husvétkor történt, azonban 
az ügy csak most került tár
gyalás alá. Nagyszombaton 
történt, hogy Felker József 
tüzoltó-örparancsnok és Du
dás János nv. tiszthelyettes 
be akarták szerezni a piacon 
családjuk részére az ünnepre 
szükséges tejet. Mint ilyen
kor Szarvason már szokás, 
az eredetileg 24—28 filléres 
tejet’35—40 fillérért árusí
tották a jólelkü elárusítónak, 
azonban még ezeken a kol 
léganőkön is túltett Janurik

György IV. kerületben lakó 
jómódú gazda felesége, aki 
kitűnő üzleti érzékkel meg
várta, amig a többiek elad
ják a tejet és csak akkor 
rakta ki az elárusító asztal
ra az ő két kanta tejét. Fel
ker és Dudás 2—2 litert 
akartak tőle venni, azonban 
Janurikné 60 filléren alól 
nem akarta adni literjét. A 
szolgálatot teljesítő Nagy 
András rendőr — igen he
lyesen — nyomban közbe
lépett, az asszonyt leigazol- 
tatla, egyben feljelentést tett 
ellene élelmiszeruzsora cimén

Az ügyet most, 13-án dél
előtt tárgyalta a kir. járás
biróság büntetőügyekben 
Ítélkező birája. A feljelentő 
rendőr, valamint a tanúként 
beidézett Felker József és 
Dudás János, valamint a be
ismerésben lévő vádlott, Ja
nurik Györgyné vallomása 
alapján a bíróság élelmi
szeruzsora cimén elitélte a

kapzsi asszonyt 15 napi el
zárásra és 20 pengő pénz
bírságra — mely összeg 
nemfizetés esetén további 
10 napi elzárásra változtat
ható. Az asszony az Ítélet
ben megnyugodott és igy az 
jogerőssé vált.

A példásan szigorú Ítélet 
Szarvas egész fogyasztókö
zönsége nevében általános 
megelégedést kelt, csakis igy 
remélhető, hogy ezek a lel
kiismeretlen és szívtelen élel
miszeruzsorások végre ész- 
retérnek és megelégszenek 
tisztes polgári haszonnal.

Egy hires, régi 

szarvasi tanárról.
(A Közlöny eredeti tudósitása.)

A régi szarvasi ág. h. ev. 
főgimnázium tanári kara el
sőrangú erőkből állott, kik 
közöd nem hiányoztak az 
országhirü lágyságok seni, 
igy pl. Vajda Péter a költő, 
Greguss Ágost az esztétikus 
dr. Zsilinszky Mihály a tör
ténész, Benka Gyula a filo
zófus pedagógus, stb. Ebbe 
a díszes szellemi koszorúba 
tartozott a nemrég elhunyt, 
hires történettudós dr. Bal
lagj Aladár egyetemi tanár 
édes atyja, Ballagj Mór, az 
országhirü nyelvész és pe
dagógus. A kiváló szótáriró
nak nagyon viszontagságos 
és nélkülözésekben gazdag 
élete volt. Feljegyezték róla; 
hogy ifjú korában volt olyan 
két sovány esztendeje, hogy 
csak egyetlen agyszer tudott 
jóllakni, még pedig egy 
születésnapi összejövetelen 
s akkor is olyan beteg lett, 
hogy az életéről is lemon
dottak. A szabadságharc ide
jén ő is beállott honvédnak 
s rövid idő alatt Görgey 
kapitánya lett, majd később 
Aulich tábornok mellett had
elnöki titkárként működött. 
A szabadfágharc lezajlása 
után a császáii központi kor
mány, mint rebellis gyanús



Édesanyám születésnapjára.
Dalt akarok írni az édesanyámról 
S nem találok nótát a szép nótafáról;
Hogyan is daloljam nevenipját nyáron,
Mikor napsugár száll virágos határon?
Fürjecske danáját, nyárfa susogását,
Hűs patak habjának ki találja mását?!
Jaj, de szép is a nyár1 ... Mégis, dalra kelni, , 
Sugaras szépségét messze énekelni,
Nem tudom a nyárnak!

De a napimádó vérem minden csepjén 
Dalok muzsikálnak . . .

Dalt akarok írni az édesanyámról 
S nem találok nótát a szép nótafáról;
Hogyan is daloljak születésnapjáról,
Szelíd verőfényíi őszi pusztaságról ?
Piros lombu fáknak bánatát ki tudja,
Költöző madárnak merre visz az útja ?
Jaj, de szép is az őszi... Mégis, dalra kelni, 
Bánatos szépségét messze énekelni,
Nem tudom az ősznek!

őszi szelek szárnyán dalolatlan, árva 
Dalok kergetőznek . . .

Dalt akarok irni: ki tud dalt a nyárról, 
írni, ahogy érzi, — egy édesanyáról ?
Dalt akarok irni: ki tud dalt az ősiről, 
írni, ahogy érzi, — a legjobb szülőről?! 
Zsongjatok dalaim, vérem minden cseppjén, 
Járjatok a széllel, magas felhő mesgyén...
Bánat elkerülje, öröm megkeresse,
■Sok születésnapját velünk ünnepelje!

. . .  Forró nyári ének, szállj az őszi pusztán: 
Éltesse az Isten, édes j6 Anyuskám!

Miklós Viléz

embert, rendőri felügyelet 
alá helyezte » Szarvasra in* 
ternálta. Az a kegyelet, mely 
a régi jó tanárok emlékét 
rajongó szeretettel övezi, 
könnyen megérlhető. Példány
képei voltak ők a jóságnak, 
a komoly tudásnak és az 
önfeláldozó hazaszeretetnek. 
Áldás emlékökre!

H Í R E K .
— Személyi hir. Dr. Tóth 

Pál országgyűlési képviselő f. hó
16-án, vasárnap részlvett dr, 
Schandl Károly debreceni beszá
molóján, majd kedden reggel Ba- 
latonfilredre utazott, aho| több 
képviselőtársával együtt megvitat
ták Scitovszky Béla belügyminisz
ter által ismertetett kOzigazgatási 
törvényjavaslatot, majd visszajött 
másnap Szarvasra.

— Kinevezés. A „Körös—Ti
sza—Maros Árnientesítő Társu
lat" szarvasi szakaszánál az újon
nan szervezett napidijas mérnöki 
állásra Gödry István mérnököt 
nevezték ki.

— Áthélyezések a szarvasi 
postahivatalnál. Raffai Mihály 
és Adamik Pál posta-altiszteket 
a budapesti 741 &zánm posta- 
hivatalhoz, Ocskó Ferenc posta- 
altisztet pedig a szegedi 1 számú 
postahivatalhoz helyezték át.

— Halálozás. Sinkovics Pált
— a szarvasi ág. ev. egyház 
hosszú évtizedeken át volt érde
mes orgonista tanítóját — aki f. 
hó 12-én hunyt el a budapesti 
Szent Rókus kórházban, családja 
hazahozatta é* f. hó 14-én, pén
teken üélu án az ág. cv. uj- 
templomban megtartott szertartás 
után helyezték nagy részvét mel
lett az ó-temetőben örök nyuga
lomra.

— A „Hadröa" választmányi 
tagjait felkérem, hogy a f. hó
23-án délután 2 órakor lakáso
mon megtartandó intézöbizottsági 
gyűlésre teljes számban megje
lenni szíveskedjenek, vitéz Praz- 
nócsy Béla elnök.

— Lebukott a kocsiról, ször
nyethalt. Harsányi Kiss Gábor 
14 éves cibakházai fiú rokonai 
látogatására Öcsödre ment. Út
közben a lovak megbokresodtak 
és a kis Harsányi Gábor oly 
'szerencsétlenül bukott ki a ko
csiból, hogy szörnyethalt. Az 
ügyészség elrendelte a fiú fel
boncolását, amit f. hó 17-én fo
ganatosított dr. Polnik Kornél 
vizsgálóbíró jelenlétében dr. Déry 
Henrik járási tiszti főorvos mint 
törvényszéki orvos és megállapí
totta, hogy a halált belső elvér
zés okozta. Miután a temetési 
engedélyt megadták, a szeren
csétlen i isfiu temetése f. hó 18 
napján nagy részvét mellett ment 
végbe.

— Iparengedélyt nyertek a
szarvasi járásban Lábát Pál ci
pész Kondoros, Litauszki István 
bognár Kondoros, Fusch Lajos 
és testvére korcsma Békésszent
andrás, Szarvasi Hitelbank öcsödi 
fiók, banküzlet. Iparengedélyükről 
lemondottak Tomasovszki Sámuel 
csizmadia Szarvas, Réthy Vilmos 
bornagykereskedő Szarvas.

— Ne biciklizz lámpa nél
kül! Fazekas Dezső lakatos se
géd f. hó I4-én este a Kossuth 
Lajos-utcában lámpa nélkül ha
ladt kerékpárján. Közben a nagy 
sötétben belefordult az árokba, 
még pedig oly szerencsétlenül, 
hogy eszméletét vesztve terűit el 
az árokba. Igy akadt rá vélet
lenül Valastyán Mihály rendőr, 
aki nyomban bevitte Fazekast a 
közelben lakó dr. Lestyan Goda 
orvos rendelőjébe, aki első se
gélyben részesítette, majd amikor 
eszméletre téritelte ugyancsak a 
rendőr szállította haza a még 
mindig elég gyenge állapotban 
lévő fiatalembert lakására,

— Köszönetnyilvánítás. Ra- 
jongóan 6zer«tett férfem és édes
apánk elhalálozása alkalmából 
Szarvas község közönsége által 
kifejezésre juttatott őszinte rész
vétet hálásan köszönjük, özv. Sin
kovics Pálné és családja

Megbízható csukott bérautó 
BskossáL Tslsfonszám: 116.

— A „gr. Bolza Pálné Le
ány egyesUlet megnyitó előadó- 
gyűlését eddigi szokásától eltérve 
nem vasárnap délután, hanem f. 
hó 27-én, csütörtökön este 8 órai 
kezdettel tartja meg,Műsor a kö
vetkező: 1. Felolvas Orosz Iván.
2. Mandelsohn: Il ik Etude, zon
gorán játsza Iszer Izabella. 3. 

Reményik verseket szaval: Kasuba 
Juci. 4 Magyar dalokat zongo
rázik: Iszer Izabella. 5. Krüger 
A : Mozdonyok beszélgetnek Ara
don cimü versét szavalja: Bor
gulya Manci. 6 Kíi inthy: Hogyan 
kell bánni a férfiakkal, 1. felv. 
vígjáték. El »adják: Genovéva— 

Petrásovits Ella. Rajongovszky— 
Psik Ferenc. Dr. X.—*,* önkén
tes adományokat szegény tanu
lóink részére köszönettel fogad a 
Vezetőség.

— Serét Báránynál P. 1*70.

— KQjönös gyermekszeren
csétlenség. Szőregen Temesvári 
József ottani lakos 19 hónapos 
kisfia kint játszadozott a konyha 
előtt, ahol a földre egy 7-8 lite
res fazék volt letéve. Akisfiu valő- 
szinüleg belcakart nézni a fazék
ba, közben azonban olyan szeren
csétlenül esett a fazékba fejjel 
lefelé, hogy az abban lévő alig
5—6 centiméternyi vizbe beleful* 
ladt és mire édesanyja keresni 
kezdte, már csak holttestét húz
hatta ki a fazékbő!.

— Ingyenes utcai zuhany. 
(Panaszos levél.) Tek i n t e t e  g 
Szerkesztő Ur I Már többizben 
jártunk bent a községházánál, 
hogy csináltassák meg az I. kerű - 
leti u. n, betlehemi ártézi kút csap

ját mert ha bárki vízért megy a rósz 
csapból szétfröccsenő viz teljesen 
lespricceli. Még nyáron ez csak 
megjárta, de most a hűvös idő
ben igen kellemetlen és a ruhát 
is rongálja Kérjük megírni az 
újságban, talán akkor intézkednek. 
Tisztelettel több betlehemi lakot.

— A mesterszállási templom 
sürgős renoválásra szorul, mivel 
jelenleg egyenesen életveszélyes 
benne az istentisztelet megtartá
sa, úgyhogy a híveknek Medgye- 
si Imre plébános az iskolában 
tart nmét. A renoválás költségei 
18 000 pengőtt tennének ki, erre 
azonban csak 7 OCO pengő fede
zet van, ujjyhogy 11000 pengőt 
a híveknek kell összeadni.

— A rendőrség keres egy 
kárpitost. Kertész Károly kár
pitost a főszolgabiróság en
gedély nélküli iparűzés cí
mén pénzbírsággal sújtotta, 
mely behajthatatlanság ese* 
tón szabadságvesztésre vál- 
toztatható át Mivel Kertész 
a pénzbírságot nem fizette 
meg — és különben is több 
feljelentés érkezett be ellene
— a rendőrség elő akarta 
állítani, azonban mivel ál
landó lakása nincs, eddig 
még nem találták meg.

— Baptista keresztelő. Ér
dekes látványban volt vasár
nap részük a Beliczey-uíon 
lakóknak és a járó-kelőknek. 
A baptista gyülekezet vonult 
fel ugyanis a szenlesi-uti 
imaházukból saját zenekaruk 
vezetésével ájtatos zsolozs- 
mák éneklése mellett végig 
a Beliczey-uton a Kőrös- 
partra, ahol a hosszú fehér 
ingbe öltözött megkereszte
lendő uj híveket prédikátoruk 
az előirt szertartás szerint 
megmártotta a Kőrös vizében.

— Politikai nézeteltérés a 
„Krakkódban. A leventék fe
lülvizsgálata során Nagy Pál 
krakkói cigány reményteljes 
csemetéjét is alkalmasnak ta
lálták. A többi more — akik
nek a fia nem vált be le
ventének — háborút és egyéb 
országos veszedelmeket jó
solt kárörvendve Nagy Pál
nak, mire a fiát féltő elbu- 
sült dádé vasvillára kapott, 
hogy szétverje a rokonságot. 
A többiek Bangó György, 
Péter és társai, valamint a 
hölgyek is kapát, baltát ra
gadtak, valóságos közelharc 
fejlődött ki, amelynek csak a 
rendőrség közbelépése vetett 
véget Szerencsére az ütkö
zet résztvevői csak könnyebb 
sérüléseket szenvedtek.



Dr. Gottlieb Árpád a szege
di szülészeti nőgyógyászati kli
nika volt tanársegédje, sxülész- 
nőgyógyász megkezdte rendeléset 
Békéscsabán Andrássy-ut 12 I. 
emelet. Régi posta épület.

— TánctanitásI értesítés. 
Van szerencsém tisztelettel érte
síteni az iparos és gazda ifjú
ságot, hogy folyó hó 21-én este 
7 órakor a Hangya tánctermében 
az uj tánctanitás megkezdődik. 
Tanítva Úsznék az összes uj és 
régi táncok. Tanórák hétfőn, 
szerdán és pénteken. Beiratkozni 
lehet lakásomon II. kér. 3g sz. 
(fürdővel szembe) és a tanórák 
alatt. Szives pártfogást kér Kál- 
layné Juhász Ilonka tánctanárnő.

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

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

— Leventék jelentkezése. A 
levente vezetflség fjgydmezteti- 
mínÖazon ifjakat (illetve hozzátar- 
tózófkat) akik a legutóbbi1 felül
vizsgálaton alkalmasak lettek, 
vagy akik az orvosi vizsgálaton 
nem jelentkeztek, hogy vasárnap 
reggel 3/4 7 kor a sporttelepen
— szigorú büntetés teihe alatt 
Jelenjenek meg.

— Hirdetmény. A Körös-lista?, 
marosi ármentesitő társul* t a 
halásztelki régi gát előterén fekvő 
földjéből három parcellát, egyen- 
kint mintegy 1 kis hold 777 f i 
öl, 1 kis hold 500 fi-öl és 5 
kis hol 54Ifi-öl területtel a 1929. 
évre szóbeli árverésen haszonbér
be ad. Az érdeklődők folyó hó
24-én hétfőn délután 3 ómkor a 
helyszínen az úgynevezett zöld- 
pázsiti csatorna őrháznil jelent
kezzenek. Szarvas, 1928 szeptem
ber 18-án. Szakaszigazgatóság.

— Villannyal varr ön? A 
Singer motor megkíméli Öi.t a 
fáradságtól.hogy varrógépét láb- 
bil hajtsal Szíveskedjék valame
lyik Singer fióküzletben a Singer 
niolor bemutatását f kérni. Vétel 
kényszer nincsen. Singer Varró
gép R.-T. Szarvas Kossutli-téi 47.

— Hathetes Ipaimüvészuti 
tanfolyam. Bővebb tudnivalók 
Vitális Ilonka oki. tanítónőnél.

— Döntsön a szerencse A 
súlyos megélhetési viszonyok, a 
nagy drágaság a legtöbb ember
ben a gyors meggazdagodás vá
gyát ébreszti fel. A szerencse 
pedig mindenkire egyformán rá- 
inosolyoghat, Október 20*án kez
dődik a XXI.-ik in. kir. Osztály 
sorsjáték, melyen 80 000 sorsjegy 
közül 40 000-et sorsolnak ki. Már 
egyetlen egy sorsjeggyel szeren
csés esetben 500.000 pengő 
nyerhető. Jutalom 300.000 pengő, 
főnyeremény 200 000 pengrt, ezen

kívül i 100 000, 50 000, 40 000, 
30*000, 25 000 stb. nyereremé- 
nyekfsorsoltatnak ki. Miután a 
a szerencsés játéktervezet szerint 
minden második sorsjegy nyer, a 
m. kir. Osztálysorsjáték, mely ily 
módon több miut 6 millió pengőt 
fizet ki készpénzben a legkedvel
tebb az összes sorsjátékok között. 
Sorsjegyek a régi áron: egész 20 
pengő, fél 10 pengő, negyed 5 
pengő, nyolcad 2 50 pengőért az 
összes árusítónál korlátolt szám
ban kaphatók.

— H e 1 y b e 1 i gabonaárak:

Búza : 24 00—24*20
Árpa: 24*50—24 75
Zab: 24 00 24 50

Új-tengeri: 1800—18*40 
Lucerna: 170*00— 17500 
Az á rak métermízsánkint 
pengőben értendők.

— Meghívó! Magán vagy üz
leti Ugyekbeni 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, VIII. 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 aulótaxi 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 náilunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

— Emésztési nehézségek, 
gyomorfájás, gyomorégés, rosz- 
azullél, fejfájás, szeinkáprázás, 
idegizgalinak, álmatlanság, gyen- 
geségi állapotok, munkaképtelen
ség esetén a természeles „Ferenc 
József* keserüviz megszünteti az 
emésztési zavarokat, a vérkeringést 
helyes útra tereli, felfrissíti a 
szellemet és egészséges álmot 
hoz. Az egyetemi klinikákon vég
zett kísérletek bizonyítják, hogy 
alkoholisták a Ferenc József viz 
használata folytán éhségérzetüket 
majdnem teljesen visszaszerezték. 
Kapható gyógyszertárakban, dro
gáriákban és füízerüzietekben.

— Országos vá ár lesz f. 
hó 21, 22, 23-án Békésen és 22- 
én Öcsödön.

— Mozi hírek. Frecska moz
gó vezetőségének igen nagy 
áldozatok árán sikerült megszerez
ni, az utóbbi idők leghatalmasabb 
film alkotását, mely méreteiben 
felejthetetlen Hindu síremlékre 
emlékeztet. Uj Hindu síremléknek 
is lehet nevezni a Ganges király
nőjét, melynek egyik főszereplő
je Bernhard Götzke, ki első 
világsikerét a Hindu síremlékbe 
adta, Szombaton és vasárnap f. 
hó 22 és 23-án kerül bemutatás
ra ez a remekmű mely 2 részből 
és 10 felvonásból áll. Tekintettel 
a film hosszára az előadások pon
tosan kezdődnek.

Nyiltlér ®)|
(E rovatban közlöttekéit nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
Alulírott figyelmeztetek min

denkit, hogyid Belopotoczki 
János I. kér. 107 szám alatt 
lakó csizmadia mesternek 
semmiféle hitelt ne nyújtsa
nak, mivel azok kifizetéséért 
Családja semmiféle felelős
séget nem vállal.

Szarvas, 1928 szept. 19. 
ifj. Belopotoczki János.

Anyakönyvi hírek.
1928. szept. 12-től szept. 19-ig. 

Házasságot kötöttek: 
Kádár Mihály és Takács 

Mária, Lestyan Qoda Pál és 
Behan Zsuzsanna, Mrena 
Márton és Urbancsok Zsu
zsanna, Sovák Ferenc és Gi- 
lyan Judit.

Születtek:
Ifj. Kugyela Pál fia Mihály, 

Liska Mihály fia János, Kácz 
Károly leánya Mária, Fabó 
György leánya Judit, Rafaj 
Mihály leánya Mária, Szćdl- 
ják Mihály leánya Erzsébet, 
Trnyik Mihály leánya Judit, 
Poloqszky Mihály leánya Ju
dit, Gyekicki János leánya 
Zsuzsanna, Paulovics Ferenc 
ikergyermekei Julianna és 
Gyula, vitéz Gulyás György 
fia György.

Meghaltak:

Antal Pálné Brjezsnyik 
Anna 73 éves, özv. Skorka 
Jánosné Gazsó Anna 75 éves,’ 
Laukö Erzsébet Katalin 2 
hún»pos, Janurik Györgyné 
Molnár Mária 24 éves, Ko
vács Pauló János 14 napos, 
Kepka Mária 11 éves.

B é k é s s z e n t a n d r á s l
hírek.

— öngyilkossági kisérlet. 
Ambrus József békésszentandrási 
22 éves szabó segéd ismeretlen 
okból öngyilkossági szándékkal 
szappanfőző-szóda oldatot ivott. 
Mivel a szentandrási községi or
vos szabadságon volt, a másik 
orvos pedig a tanyák között járt, 
a telefonon hivott dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselő és dr. 
Déry Henrik járási főorvos men
tek ki autón, akik tögtön gyo
mormosást alkalmaztak és igy 
bár- a maró folyadékból igen 
nagymennyiségűt ivott Ambrus 
József, mégis minden valószínű
ség szerint sikerül megmenteni 
az életnek.

— „Autó és kocsi karam
bolja" című múlt számunkban 
megjelent hírünkre vonatkozólag 
most azt as értesítést kaptuk, 
hogy az autó — amely össze
ütközött Kiss János gyümölcske- 
leikedő kocsijával — szintén 
felborult a Papszász-ntajor mel
letti karambolnál, soffőrje szin
tén megsérül, igy téves volt hí
rünknek az a része,, mely arról 
szólt, hogy a soffőr az összeüt
közés Után tovább hajtott.

— Dr. Szerényt Iván békés
szentandrási községi orvos Er
délyben töltölt szabadságáról visz- 
szaérkezett és újból megkezdte 
rendeléseit.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla

— Felépült a csendőrlakta
nya. Már úgy volt, hogy a 
csendőrőrs Kondorosról a 
„Hangya telepre" lesi áthe
lyezve lakáshiány miatt. Er- 
dőtarcaai Fejér Imre földbir
tokos adott ideiglenesen he
lyett az őrsnek majorjában, 
mig az uj laktanya—épület 
felépül. A laktanya most 
már teljesen készen áll a 
belcöltözlcödésre, modern, 
szép épület. Machács Lajos 
a m. kir. honvédelmi minisz
tériumhoz beosztott csendőr
százados érdeme, hogy a 
laktanya felépült, ö volt az, 
aki a minisztériumban a fel
építést szorgalmazta.

—  K ö z s é g i  i s k o l a .  A köz
ség a belterületen egy uj 
tantermet épített. Októbei 
havában rendeltetéséne k át-; 
adható lesz. Így most má* j 
megszűnik a félnapos tani ! 
t á s ,  mert eddig csak eg; 
tanterem állt a kulturána. 
rendelkezésére.

— Színészet. Darvas Ern 
színigazgató az ő kipróbá 
ügyes társulatával e h6 20-á 
kezdi meg előadásait j, 
„Csárda" nagytermében. \

— Mozi. A „Remény" mo ! 
fiiban f. hó 22 ét 23- [

| bemutatásra kerül „As c j 
kán fia" c színmű 8 fel\ 
násban, utána pedig Bt 
leszkokat mutat be.

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s .

Mindazon rokonoknak, jóharátoknak és ismerő
söknek, akik megjelenésükkel felejthetetlen jó

elhunyta alkalmával mérlKteJen fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek ezúton mondunk Itálá6 köszönet. — Külön 
kös/önctct kell mondanunk a szarvasi soffőröknek 
megemlékezésükért.

Szarvas, 1928 szept. 19.
G r e k s z a  c s a l á d .



Világszabadaloml 
Tartósága örökösi

falUzeléftU, léolU16ftes, íoly- 
lonégö kályha

„Zephir“ kályhával fűt ma már a 
Makk-Ász is, Ha jó kályhát akar, 

szerezze be már is !

10 fiit, FŰT 24 r
egy normál szobát.

Leggazdaságosabb, leghigiéneilcusabbl

Rekord szén-, koksz- és fatüze- 
lésü folytonégő kályhák. Yegyes- 
tüzelésü „Zephir" kályhák. Elité 
takarékttlzhelyek. Kéménytoldók.

Árlapol késztéggel kUldt

H é b e r  S á n d o r
kályha-és tűzhelygyára, Budapest,

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

Lerakat: Szarvas:

B ük A d o lf
C s ő d .

Gs. 3620/4. 1928. szám. A 
gyulai királyi törvényszék, mint 
Csődbíróság közhírré teszi, hogy 
Kóczy Pál szarvasi lakos, szabó 
ellen, bárhol található ingó va
gyonára, a magyar állam' terüle
tén levő ingatlan javaira az 1881. 
évi XVII. t.-c. 84. §-a alapján a 
mai napon á csődöt megnyitotta.

Csődbiztosul dr. Bazsó Gábor 
kir, törvényszéki bírót, rendes 
szabadságideje vagy egyéb aka
dályoztatása tartamára dr. Dely 
Károly kir. törvényszéki bírót, 
tömeggondnokul dr. Ernst Imre 
ügyvédet, helyetteséül dr. Gold- 
mann Imre gyulai Ügyvédet ne
vezte ki.

A követelések bejelentésére ha
táridőül bezárólag 1928 évi ok
tóber hó 10 napját, a felszámo
lási tárgyalásra és csfidvnlas/t- 
mánv alakítására 1928. évi októ
ber hó 19 napjának délelőtt' 9 
óráját tűzte ki a csődbizíos hiva

talos helyiségébe (Erdély Sándor- 
utca 12 szám, 1. em. 90 ajtó.)

Felhívja mindazokat, akik az 
általános csődtömeg ellen mint 
hitelezők igényt támasztanak, hogy 
igényeiket a felszámolási tárgya
lásnál megállapítás és osztályo
zás végett a csődtörvényben meg
jelölt joghátrányok terhével a 
csődtömeg ellen a fentemlitett ha
táridő alatt a királyi törvényszék
nél az 1881. XVII. t.-c. 126—129. 
§-aiban foglalt szabályok szerint 
az esetben is jelentsék be, ha 
igényeik tekintetében külön per 
volna folyamatban.

Felhívja a zálog- és megtartási 
joggal biró hitelezőket, hogy az 
általuk szerzett jogot a tömeg- 
gondnoknak jelentsék be és az 
általuk birt dolgokat a tömeg
gondnok felhívására megbecslés 
végett mutassák fel.

Figyelmezteti mindazokat, aki
ket elkülönítési, visszakövetelési 
vagy külön kielégítési jog illet, 
hogy amennyiben jogaikat nem 
érvényesítik, azok a csődtömeg 
értékesítését és felosztását gátolni 
nem. fogják.

Végül a csődhitelezőket felhívja,, 
hogy a csődválasztmánynak meg
választására kitűzőit határnapon 
hitelezői minőségűket igazoló ok
iratokkal ellátva jéjenjéiiék' meg. 
Gyula, 1928. évi szeptember hó
3 napján. A gyulai kir. törvény
szék, mint csődbíróság.

Fcdhlyás.
Vb. Kóczy Pál szarvasi lakos, , 

férfiszabó adósait ézehnel felhí
vom, hojgy tartozásaikat irodám
ban (Szarvas, II. kér. Kossuth 
Lajos-utca 55 szám) haladéktala
nul rendezzék, mert ellen esetben 
ellenük- a peres eljárást nyomban 
folyamatba teszem. Egyben fi
gyelmeztetem nevezetteket, hogy 
amennyiben ezen felhívásomnak 
eleget nem tesznek, különösen, 
amennyiben mcgkerülAscmmel 
közvetlenül közadós kezeihez fi
zetnének, úgy egyéb jogkövetkez
ményeken kivül a kétszeres tcl- 
jesiiés veszélyének is kitehetik 
magukat. Dr. Ernst Imre ügy
véd, mint vb Kóczy Pál csőd- 
tömeggondiioka.

A XXI. magyar királyi

osztálysors" 
játék

uj játékterve általános feltü- 
nüst kelt az egész országban, 
nemcsak azért, mert 80,000 
sorsjegy közül 40.000 kisor- 

soltatik és igy 
minden második sorsjegy 

nyer
hanem azért is, mert a nyere
mények összege valóban szen

zációs. Szerencsés esetben

őoo.ooo pengő
azaz félmillió pengő 

nyerhető és pedig 300 000 pen
gő jutalom, 200.000 pengő fő
nyeremény, azután 100.000, 
50 000, 40000, 30 000,25.000
20.000 pengő stb'. stb. nyere
ményeket sorsolnak ki, össze
sen több mint 6 millió pen
gőt, mely összeget készpénz
ben fizetik ki. A felügyeletet 
és ellenőrzést a m. kir. Pénz
ügyminisztérium gyakorolja.

Mindenki vesz ma már 
sorsjegyet, akinek pedig eddig 
volt sorsjegye, most még in
kább részt fog venni az uj 
osztálysorsjátékban, de gyors 
intézkedés ajánlatos, mert hú
zás előtt a sorsjegyek mind 
elkelnek.

Az I. osztályú sorsiegyek 
hivatalos árai: Egész 20 pen
gő. Fél 10 pengő. Negyed 5 
pengő Nyolcad 2 és egyketted 

pengő.

Húzás október 20-án kezdődik 
Sorsjegyek 

az Összes árusítóknál.

Árverési hirdet« 
m ényl'kiTonal.
Ozv. Nándori Györgyné és társai 

végrehajtóknak Paraszt Ferenc és 
neje végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a tulajdon- 
közösség megszüntetése és jár. 

iránt az árverést a szarvasi kir. 
járásbiróság területén levő, Békes- 
szentandrásí községben fekvő sa 
békésszentandrási 1469 sz. be
tétben 899 és 830-ben a. felvett 
beltelekben ház, 397 íi.í.sz. alatt 
155 ö-öl udvar és 55 í^-öl szőiő 
ingatlanra 930 P. kikiáltási átban 
elrendelte Az árverés a fenti be

tétben C. 5. alatt 72/922. tkv 
végzéssel özv. Nándori Istvánné 
Nagy Rozália javára bekebelezett 
özvegyi haszonélvezeti jogot nem 
érinti.

Az árverést 1928. évi október 
hó 22 napján délelőtt 10 órakor 
Békésszentandrás községházánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlant 
a kikiáltási árnál alacsonyabb- 
áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 
10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-c, 42. §-ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bá
natpénznek előleges bírói letétbe
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni.. 
(1881. LX. t.-c. 147., 150 i 170.. 
§§ 1908. LX. t.-c. 21. § ).'

Az aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb Ígéretet tett,, 
ha többet ígérni senki sem akar,, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig • kiegészí
teni (1908. XLI. 25. §.).

Szarvas, 1928. szeptember 8.

Đr. Zerinváry sk. kir. járásbirő- 
A kiadmány hiteléül: 

Császár Ferenc bírósági főtiszt.

Autó-
\ - -

fuvarozási!
• Ismét üzembe helyezve I

Üzembiztos 
kényelmes 

olcsó.
Megb'zliató vezető

Megrendeléseket felvesz 
BÁRÁNY BÉLA vaskereskedő.

Telefon-hívás Strasser és Kő- 
nig céghez 78.

45

HART-PARR
a  k e m é is y , s z ik e s  t a la jo d  legerőseS ^S * i i ’a k ć o r a .

Kezelése a logegyszerübb! — É-cílaríama a leghosszabb! — Üzeme a legolcsóbb!
ÁraiániaUal, rcszleíes ismertetéssel és bemutatással szolgál a képviselet!

IfiJ. D eb rec zen i Eo.cIre 6 yo m a .
i

UJ tá n c is lio la . Uj tánctanfolyam a Roszjarovicz- 
féle parketíos teremben, ffuüberílii aaaesier értesíti a nagyra-
becsűlt szülőket, hogy 1928. évi szeptember hó 24-én hétfen iste 7 órakor megnyitja tánciskoláját, és tanítani fogja a 
legújabb táncokat, a mciyektt a Bécsi nemzetközi lánc-kongresszuson elfogadtak idei újdonságoknak. Beiratkozni már 

most lehet lakásomon 11. kér. 100 szám. (Lakatos-ház).



A VAD NYUGAT HARAMIÁI
{REGJÉNY A 60-AS ÉVEK JWÜ) WEST.JÉRŐL.) 

Irta: flERSTACK^f? FRIGYES.

— Végre egyszer, amikor már 

alkqnyodni kezdett, megpillantot

tam egy magló kocát tiz malacá

val — bár Bahrens tizenegyet em

lített, — a magló bal füle ki volt 

lyukasztva, jobb füle pedig beha- 

sitva. Én békében hagylam őket, 

nem akartam oknélkül megzavarni 

a disznófamilia békés nyugalmát 

Mivel akkor este már nem lehetett 

semmihez sem fogni, vadásztarisz* 

nyámból egy pár cső kukoricát 

vetettem elibük, magam,pedig va

lami éjjeli tanya után néztem.

— A Petite-Jeane mocsaraiban 

csavarogtam, minden nyirkos és 

iszapos volt körülöttem, a moszki- 

tók pedig olyan sürü fellegben vet

tek körül, hogy vem lehetett jke- 

resztül látni rajtuk. Végre egy kis 

száraz helyre akadva, kis tüzet 

gyújtottam és takarfrnba burko

lózva lepihentem, kutyákat nem 

vittem magammal, a disznókat nem 

akadtam elzavarja és különben 

sem volt »agy kedvein vadászni. 

Az «gész napi barangolásban kifá

radva, végre elaludtam.

— Nem tudftám megmondani 

meddig feküdtem igy, m,ert olyan 

sürü Jombo?atu fák voltak felet

tem, hogy még a csillagok állását 

sem tudtam kivenni. Egyezerre fel- 

peszellem, inkább sejtettem, mint 

láttam, hogy valami sompolyog kö

rülöttem. Mindenre készen sokáig 

hallgalózlam és felhúzott sárkányu 

fegyveremet is magam mellé fek

tettem. Mivel azonban újból icsend 

lett, bebeszéltem magamnak, hogy 

bizonyosan álmodtam és újból le

nyugodtam.

— De a dolog szöget ütött fe

jembe, különösen, mert kutya nem 

volt nálam és igy könnyen meges

hetett volna, hogy egyszerre csak 

egy párduc borul a nyakamba, 

amit éppenséggel nem vettem vol

na jónéven. A legkisebb zörejre 

is élénken figyelve feküdtem ott, 

midőn egyszer újból hallani vél

tem az iménti zajt. Takarómat óva

tosan lefejtettem az arcomról, ijed

ten tapasztaltam, hogy mintha va

laminek meleg lehellete érintené 

meg arcomat. A sötétség dacára is 

k i tudtam venni, hogy egy fekete 

valami hajlik felém és a rémülettől 

megdermedve, lélekzetemet vissza

fojtva vártam, hogy mit akar ve

lem a rejtélyes alak. Azt tudtam, 

Jiogy párduc nem lehelj mert az 

rögtön torkon kapott volna.

— Semmi sem jutott eszembe, 

még az sem, hogy az övemben 

Jevő késsel próbáljak védekezni, 

csak folyton figyeltem az ismeret

len valamit, amelynek csillogó sze

mei még a sötét éjben is csak úgy 

ragyogtak felém. Ismertek, hogy 

nem vagyok nagyon gyáva fickó, 

de valósággal meg voltam igézve 

és olyan erőtlennek éreztem ma

gamat, hogy igazán könnyű pré

dája lehettem volna bármely vad
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— Na és az állat? — kérdezték 

mindannyian.

— Egyszerre csak újból láttam 

magam felett a csillagokat, lassú 

lépteket hallottam, szörnyű ven

dégem eltávozott és én hosszat, na

gyot lélekzettem, mintha halotta- 

imból ébredtem volna fel.

— Hát a tűz nem égett tovább?

— Csak az üszkök adtak egy kis 

félhomályt, az este elfelejtettem 

száraz hickory gállyat gyűjteni, 

amit rádobhattam volna.

— No és mi lett azután?

— Nem emlékszem már rá tisz

tán. Mindenekelőtt fel akartam tá- 

pászk,p,dnij hogy felélesszem a tü

zet, ^zu^án Résemet akartam ma

gam mellé tenni, sőt egy fához tá

maszkodva akartam tölteni az éjt 

késsel a kezemben, de hogy, hogy 

nem, újból elaludtam és mire fel

ébredtem, már világos nappal volL'

— Na, ez érdekes, — mon(lta a 

biró. — De hát megnézte a nyo

mokat?

— Érdekes, — mormogott bosz- 

szusan Bahrens — érdekesnek 

mondják, bezzeg ha én mesélem; 

el, rámfogták yolna, hogy megint 

elhajítottam a sulykot.

— Természetesen megvizsgáltam 

a nyomokat — felelt Curtis, — de 

közvetlen mellettem száraz vo ira  

föld, .úgyhogy csak valakivel tá

volabb, egy kis nedvesebb helyen 

fedeztem fel egy hatalmas mackó 

nyomait, igy több mint bizonyos, 

hogy egy jókora medve volt az én 

éjjeli őröm.

— Igen, olyan a természetük 

ezeknek a bestiáknak — nevetett 

Smith. — Én tapasztalásból tu

dom, mert két évvel ezelőtt volt 

egy szelídített medvém, annak az 

volt a szpkása, hogy éjjel többször 

felkelt, az ágyamhoz jött, pzydán 
ott mereszthette rám a szemét •— 

Eh, bolondok ezek a mackóki

— Apropos, Curtis, — kiáltott 

most közbe a biró — maga erre a 

tavaszra ígért nekem egy medve- 

bocsot, a feleségem nagyon szeret

né, ha valahonnan szerezni tud

nék nejű egyet. Nem tudná vé

letlenül. beváltani már ígéretét?

— Igaza van, már nem tudóin^ 

ezek a kis akaszlófáravalók má

jusban már úgy futkosnak, mint 

a versenyparipák. Különben nem 

felejtkeztem én el Ígéretemről, feb

ruárban és márciusban körülbelül 

hat hétig kószáltam éppen ezen 

ok miatt keresztül-kasul az erdőt 

jó egynéhányszor, hogy valamiféle 

medvebarlangot felkutassak, de le

hetetlen volt, egyetlen egyet sem 

birtam találni. Jómagamnak is sze

retnék egyet keríteni valahogyan, 

olyan kedves kis bolondos jószá

gok ezek a bocsok.

— Ez csak üres beszéd — szólL 

közbe Bahrens. — Ogvellcn tök- 

filkók lesznek belőlük már éves

korukra, ami edényt, bútort látnak, 

azt fenekestől felforgatják, az asz

talt abroszostól körülcjpelik a szo

bában, ami rajta van, azt össze

törik, a méhkasokat őssze-vissza 

borogatják, a malacokkal mara

kodnak, a gyümölcsfákról leráz

zák a gyümölcsöt. Nem, ezek ha

szontalan jószágok. Tudok én ezek

nél sokkal .ügyesebb állatokat, me

lyek nem csinálnak annyi kárt és 

amellett sokkal kedvesebbek is. 

Nekem volt .egy szelídített herin- 

gem Észak-Carolináhan, ez a jó

szág mindenüvé utánam szaladt, 

elkísért a házban és udvaron min

denhova.

— Megállj Bahrens, megbicsak

lott a nyelved megint — kacagott 

az öreg biró. — Hiszen a hering 

nem is élhet sokáig szárazon.

— Ej, dehogy nem él, — vála

szolt nekihevülve az öreg. — Az 

állatok mindent megszoknak. Ez 

az én heringem fiatal korában zá

tonyra jutott és soha többé szinég 

sem látta a víznek, csak friss fö

vényt kellett alája szórnom. Most 

meg van egy kis malacom, — foly

tatta Bahrens, — ez is csodálatos 

egy kis jószág. Olyan tarka, mint 

egy szarvasborju és a farka olyan1 

sajátságos módon van összecsava

rodva, ‘hogy hátsó lábai hetek óta 

nem érték a földet.

— Éljen Bahrens! — dörgöttköz

be Curtis.

— Tegnapelőtt én majdnem fog

tam egy kis medvét, biró uram1

— mondotta Cook, közelebb húz

va székét az asztalhoz. — Halló, 

Eastley, hozz már néhány darab 

fát a tűzre, mert mindjárt olyan 

sötét l$sz ebben a szobában, hogy 

még azt sem látom meg, van-e a 

kulacsomban még egy kis itóka*

— Hol kínálkozott a medvefo- 

gásra kedvező alkalom? — kér

dezte a bíró.

— Lewisburgba akartam átmen

ni, mintegy kilenc mérföldnyire in

nen, ott, ahol az a nagy síkság 

kezdődik, plyan prairie-iéle lapály 

az, talán ismeritek is. Ezen átlo

vagolva, egy patak partján hatal

mas öreg nőstény medvé.t pillan

tok meg, mely kedélyesen játsza

dozott kölykével és gilisztákat ke

resett. A fegyverem nájam volt, de 

töltetlenül. Épp azért igyekeztem

* Lewisburgba, hogy megcsináltas

sam, mert a ravasz letörött róla. 

Lovamat megállítottam egy percre, 

mert igazán nem tudtam, hogy mi

tévő legyek. Egy másik puskáért 

visszalovagolni néni volt valami 

nagy kedvem, mert a legközelebbi 

farm is négy mérföldnyire volt on

nan és amellett kétes volt, hogy 

visszajőve! ott találom-e még a 

vadat Fegyveremet tehát lassan 

egy rához támasztottam, hogy 

könnyebben mozoghassak, mert 

meg akartam tréfálni az öreg mac

kót. Azt akartam látni ugyanis, 

hogy az öreg medvemama milyen 

szemeket meresztene, ha úgy hir

telen észre találna venni.

— Nagy vigyázattal tehát egye

nest a bozótnak tartottam és mi

vel nedves volt a lomb, meg a 

medve kölykéyel nagyon beleme

rült a játékba és a gilisztakeresés

be, sikerült őket mintegy tiz lé

pésnyire megközelítenem, amidőn 

ponnym megérezte közellétüket és 

egy nagyot horkantotl. A medve 

villámként szökött fel és minden

ről megfeledkezve, egy hatalmas fe

nyőhöz ugrott, ott felegyenesedett 

és vis*zanézett, hogy ha esetleg 

a veszély közeledne, felmászhas

son a fára. Erre azonban már nem 

volt ideje az öreg mackónak, mert 

lovammal átugrattam egy ott he

verő fatörzsön és igy oly közel 

jutottam hozzá, hogy csaknem érte 

a bundáját a lovam orra. Ez az

tán nagyon megzavarta az öreget 

és ahogy csak bírták a lábai, el- 

iramodott.

— Na és mi lett a bocsból?

— A következő pillanatban letet

tem az öreg mackó üldözéséről 

és átvillant az agyamon, hogy ha 

a mackó igy cserben hagyja a 

k oly két, akkor még én meg is fog

hatom azt, tekinteLtel arra, hogy 

még csak március közepetáján vol

tunk akkoriban. Úgy is cseleked

tem. Lovamat gyorsan megfordí

tottam és a kis bocs után vetettem 

magam, mely egykedvűen bámult 

reám azon fa töve mellől, ahol 

az imént turkálgatott, de amikor 

megneszeite szándékomat, vitte , az 

irháját ő is, ahogy csak bírta. Én 

persze ponnymmal hamar beértem 

és elébe vágtam, hogy megfogjam, 

amire a szegény kis jószág félel

mében borzasztóan bőgve, egy vén 

fa mögé bujt Erre én már le akar

tam szállni a nyeregből, hogy fü- 

löncsipjem zsákmányomat, amidőn 

egyszerre zajt hallottam — és jött 

az öreg hátrahegyezett fülekkel, 

tátott szájjal, melyből a vérvörös 

nyelv legalább egy félméterre ki

lógott. Ebben a pillanatban azon

ban már kis ponnym javában nyar

galt velem a medvével ellenkező 

irányban, azonban az öreg nyo

momban maradt. Ha megviaskod

tam volna vele, okvetlenül én hu

zom a rövidebbet, mert kis skalp

késemen kivül nem volt nálam más 

fegyver és igy igazán örültem* 

amikor hátrafordulva láttam, hogy 

a vén talpas megelégelte az üldö

zést és elmaradt

— Megesik az ilyesmi az ember

rel néha, ha fegyver nincs nála, 

vagy legalább, ha nincs az meg

töltve — jegyezte meg Smith. — 

Egy izben én is ... — de halló* 

nem lőttek az előbb?

— De, én úgy hallottam, hogy 

igen. Talán Hecker volt, a sónya- 

latónál ma nincs senki és nem1 

csodálkoznám rajta, ha ma több 

szerencséje lenne neki.

— Egy izben — folytatta Smith

— magam is igy jártam, mégpedig 

egy cherokéz szilvásában. Ismered 

azt a helyet te is Cook, olt fent az 

Arkanzaszon, legalább úgy hívják...



Királynénapja
— konniginedag*
* A legtipikusabb holland ünnep, 

így sehol sem ünnepük az ural

kodó születésének évfordulóját. 

Mert: »Nem akarok szomorú ar

cot látni sehol az országban« — 

parancsolja Vilma királyné s ek

kor, akárcsak a mesében, a hol

land nép kivilágos virradaLtól más

nap virradatig énekel, rikoltoz, 

kurjongat, táncol, muzsikál, ölel

kezik, csókol, sipol. és trombitál 

a nyílt utca során.

Már derengő hajnalban megin

dul a nép, tarkán, diszbeöltözöt- 

ten s ekkor elózönli az utcákat, 

tereket, beláthatatlan tömeg mene

tel, munkások, hajósok, halászok, 

tengerészek, parasztok és városiak, 

végig a hosszú grachtok melleit 

és az üzletházas Calvestraaton; ele

inte csak mennek, mennek néze

lődve a virágdiszes zászlós város

ban* nem törődve, akármerre, de 

végül is összetalálkoznak azokon 

a helyeken, ahol legjobban dúl a 

mulatozás: a királynői palota előtti 

hatalmas térségen.

Jellemző, hogy az uralkodónő ab

lakai előtt köznapon is egy Pap

rika Jancsi bódéja áll, ott szóra

kozik Amsterdam gyermekhada, ki- 

rálynqnapján pedig százával van

nak a bohócok, kintornások, min

denfajta csepürágók, művészek és 

bűvészek, sorsjátékrendezők, jö- 

vendőmondók, édes szörpöket kí

nálók, de érdekes, hogy egyik se 

hivatásos kókler, mert valamennyi 

a népből kerül ki, mely a mai na

pon azt teheti, amit akar. A rög

tönzött zenekarok között például 

egy gyerekkocsin ideszállitott gra

mofont is látni. Itt senki sem kri

tizál, sőt minél primitívebb dolgot 

lát, annál jobban szórakozik rajta, 

szívesen beledobja a rézcenteket 

a tányérkákbá és nekiperdül a 

táncnak, hirtelen átölelve azt, aki 

legközelebb áll hozzá. Öreg ur pi- 

rinyó fehér kisgyerekkel, vén ha

lász finnyás úri dámával, pajkos 

legény vén anyókával viaskodik és 

erővel táncba viszi s minél jotn 

bán rikoltoznak, ellenkeznek egy- 

taással, annál nagyobb a hecc. Még 

legjobb, ha akit ilyen »szerencse* 

ér, az megadja magát sorsának és 

végigcsinálja a mókát

— A Nieuve dykstraaLon — me

lyet a mi magyar dalosaink »In

gyen-utcának« kereszteltek el, mert 

olyan olcsón vesztegetnek benne 

mindent — életveszélyes a tolongás 

s aki egyszer idáig jutott a tömeg

gel, az már nem fordulhat többé 

vissza, magával ragadja az ember- 

áradat és legfeljebb, ha már nem 

bírja tovább a retteneLes ordito- 

zást, zsivajt, hát felmenekül vala

melyik lapos ház tetejére és onnan 

nézi, hogyan lökdösik, rángatják, 

püíölik egymást a többiek. Király

nénapján a mosolygós rendőr még- 

jobban mosolyog, még akkor is, ha 
gyengéden hátbavágják, ami Hol
landiában a legfőbb elégedettség 
kifejezése.

Délután azután már egészen vad 

a hangulat Papirláncokat dobál

nak széjjel ^ ezeket meggyujtják; 

egy termetes nőt be akarnak lökni 

a grachtba, egy gyanútlannak le

kapják a kalapját és kéregetnek 

vele, bohócsapkát nyomnak egy

más fejébe, egy leány képeslapot 

árul s aki megáll előtte, annak kor

mot ken az orrára, többen összefo- 

gózva szaladnak és elrántják azo

kat, akik elébük kerülnek. Sikol

tás, lárma, kacagás, mindenki mu

lat a másik rovására, melyet aztán 

az illető egy jobb >vicc«-el akar 

lefőzni. Valóban csodálatos, hogy 

komolyabb baj azért seholsem tör

ténik.

Este az Amstelen aztán tűzijáték1 

zárja be a királynénapot. A nagy, 

sötét viz partja ezúttal nincs ki

világítva, csupán a beláthatatlan 

sor autó szaladó lámpáit látni s 

a széles folyamon tarkalampionos 

sötét jármüvek, bárkák, vitorlások, |

Skladovsky tábornok, a lengyel 

belügyminiszter nem egészen uj 

seprő már, de azért jól seper. És 

van is sepernivalója bőven, A 

lengyel közigazgatás vidéki kiski

rályai átvették a cári Oroszország 

tradícióit: lusták, rendetlenek és 

korruptak. A belügyminiszter vi

szont katona, a rend, fegyelem; 

kötelességteljesités erényeinek a 

megtestesítője és követője. Napon

ként garmadával érkezett hozzá pa

nasz a vidéki közigazgatás kiskirá

lyainak túlkapásairól és a polgá

rok érdekelnek elhanyagolásáról. 

Hiába küldte a belügyminiszter a 

szigorúbbnál szigorúbb parancso

kat, utasításokat, a basauralom ez

zel mitsem változott. A polgármes

terek továbbra is élet-halál urai 

maradtak és ahol tehették, vissza

éltek hivatalos hatalmukkal. Míg

nem a miniszter megunta a sok 

hiábavaló irkálást, gondolt egy me-. 

részét és mint a népmesékben írva 

vagyon, kiszólt a titkárjának:

— Holnap reggel elindulok az 

országba. Magam akarok meggyő

ződni, hogy bánnak a mi sztarosz- 

tyáink a néppel. Állíttassa elő az 

autót. Sehová ne sürgönyözzön, 

ne tudják, hogy jövünk.

Másnap reggel kifutott az ország

úira a belügyminiszter autója és 

attól kezdve Skladovsky tábornok 

szakadatlanul járja az országot 

Ma itt, holnap ott bukkan fel vá

ratlanul, mint a derült égből le

csapó villám. A polgármesterek, 

a közigazgatás basái nem is sejtik 

a veszedelmet és a miniszter, mint 

neves elődje, Harun A1 Rasid, a 

bagdadi kalifa, zavartalanul figyel

heti meg tisztviselőit. Erről a mi

niszteri kőrútról sok tréfás, jóizü 

esetet jegyez fel a krónika.

A miniszter egy keletgaliciai kis 

városba érkezik. Első útja a pol

gármesteri hivatalba vezet. A köz

igazgatás helyi főnöke, egy dupla- 

szélesre hizott úriember, éppen ki

kompok, motorosok úsznak, zsú

folva emberekkel. Egy nagy sötét, 

várszerü hajóról száll fel süstörög- 

ve az első rakéta, ezer csillagot 

hullatva a most hirtelen megsze

lídült, áhitatos népre. A tűzijáték 

egyébként rendkívül változatos és 

konstatáljuk, hogy a technika e 

téren is nagyot haladt. Minden 

egyes rakéta más meglepetést hoz: 

aranyesőt, ezüst vízesést, gyémánt- 

zuhatagot, majd a királyné tüzcsó- 

vákkal megrajzolt arcképét a sö

tét firmamentumra... De hogy a 

szándéktalan humor se hiányoz

zék, a szép női fej lobogó kontyá-: 

ból hirtelen egy ismert zongora

gyár reklámja gyullad k i. . .

— Anyu... mi nő ki a konnigin 

fejéből? — kérdezi egy kisleány, 
mire viharos kacagás, tör fel és 
végighullámzik az Amstel-parto- 
kon, ahol királynéja 48-ik születés
napját és uralkodásának 30-ik év
fordulóját ünnepli Hollandia bol
dog, gyermeteg népe.

hallgatást tart. A hivatal berende

zése: csupa szűette, öreg bútor. 

A legsiralmasabb bútordarab egy 

idörágta dívány, melynek szakadt, 

rongyos huzatából mélánk ólikusan 

kunkorodtak elő a törött rugók.

A miniszter belép.

— Álljon a sorba, — rivall rá 

egy írnok. — Különben mit is 

akar maga? Feliratkozott a kihall

gatásra?

— Talán mégis Van valami jog

címem az itt tartózkodásra. Tudni

illik én vagyok a belügyminiszter.,

A sztarosztya elsápad, oszlop

lábai megremegnek és kihunyó esz

mélettel rogy a szófa törött rugói 

közé.

Keserves bömbölés. A rugók ne

mes testrészt sértettek. A miniszter 

maga siet derék sztarosztyája se

gítségére. A szituáció hallatlanul 

neveteéges és a miniszter hasztalan 

próbál uralkodni nevetőizmain.

De nevettek a hivatalnokok és a 

felek is, a szobát betöltötte a har

sogó, rengető kacaj.

Csak a sztarosztya nem nevetett.- 

És másnap, mikor a miniszter még 

egy látogatást tett a póruljárt pol

gármester hivatalában, a szófának 

már csak hűlt helyét találta.

' A lengyel Pózén egyik városkájá

nak polgármesterét a belügymi

niszter nem találta hivatalában. 

Kérdezősködésére azt válaszolták, 

hogy a polgármester bizonyára ott

honában intézi a közigazgatás fon

tos teendőit A miniszter autója a 

polgármesteri lakás felé robog, pár 

perc múlva a miniszter személye

sen tekint körül a polgármesteri 

ház udvarán. A sztarosztyát egy 

létra legfelső fokán találja, amint 

valóban bokros közigazgatási teen

dőkkel foglalkozik: eteti a galam- 

bocskáit.

— A sztarosztyát keresem — 

mondja a miniszter és kalápeme- 

léssel üdvözli az ég és föld között; 

tanyázó ingujjas férfit.

—  Kihez van szerencsém? Mit 

akar tőlem?

— Én a belügyminiszter vagyok 

és ^becses hogyléte felől jöttem ér

deklődni.

A sztarosztya alatt meginog a 

létra, a termetes ember kétségbe

esetten kapkod, de ijedtségében el

vesztett egyensúlyát nem tudja 

helyreállítani és fejjel zuhan a 

szemétgödörbe.

A miniszternek ezúttal másod

szor nyílt alkalma elsősegélyben 

részesíteni sebesült sztarosztyáját 

Amint a közigazgatás helyi főnöke 

a rátapadt szemetet letisztogatta, 

a miniszter szájából élőszóval kap

ta meg elbocsátási dekrétumát

A késő éjszakai órák koromsö

tétjében érkezik a belügyminisz

ter Boriszlavba, a galíciai petró

leum-városba. A rendőrség épülete 

előtt állítja meg a kocsit. A hi

vatalból gyér lámpafény szivárog 

s a miniszter az ablakon át látja, 

amint az ügyeletes rendőrök az 

árkus fölé hajolva, napi jelentés- 

seiket írják. Belép a hivatalba.

— Én a belügyminiszter vagyok, 

hívják elő a rendőrfőnököt

Dermedt csend a válasz, senki 

se mozdul és a rendőrök tanács

talan, ostoba szemeket mereszte

nek a magas vendégre.

— No mi lesz, hát senki nem 

mozdul?

— Nem lehet, kegyelmes uram, 

nem lehet, — dadogja az egyik 

rendőrtiszt és siralmas ábrázattal 

tekintget az asztal alá. Odanéz a 

miniszter is és kiderül a titok. A 

rendőrök nem állhattak fel, nem 

ugorhattak* szolgálatkészen a mi

niszter parancsára, mert az asz

tal alatt egy kádban víz állott'és 

javában lábfürdőztek.

— Bocsásson meg nekünk, ke

gyelmes uram, ilyen a mi szeren

csénk — rimánkodott a rendőr

tiszt — Az év egyetlen napján, 

Sztaniszláv napján szoktuk mi ezt 

csinálni s éppen ma tudott a ke* 

gyelmes ur jönni.

A miniszter megértette a dolgot, 

megbocsátott és nevetett

A modern Harun A1 Rasid kör

útja még nem fejeződött be, de 

a lengyelországi sztarosztyák közt 

már kitört a pánik és az ország

utak mentén előőrsök figyelik a 

közelgő autókat, nem a belügymi

nisztert hozza-e valamelyik?

Egy lipótvárosi bankfiu izgatot
tan meséli a bankban, hogy dél
után lesz a keresztelője a Bazili
kában, egy grófnő vállalta el a 
keresztanyaságot

— Ugyan kérlek — fordul oda 
egy dzsentri családból való kol
légájához — mondd már, frakkban 
vagy szmokingban illik-e mennem 
a keresztelőmre?

— Hát öregem, — felel emez — 
én ugyan meg nem tudom monda
ni, mert én annakidején pelenká
ban mentem.

— Hogy fejezik ki zenei nyel
ven, ha valaki egy vendéglőben 
menüt evett?

— Nos?
— Menüett.

A modern Harun A1 Rasid
Az „égbfil pottyant" sztarosztya és a hivatalban fflrdOzö rendőrség.



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 
Csasictvan-nyom da (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-ftíszerke- 
reskedés.

Fotó-fényké
pészeti cikkek 
legolcsóbb 
beszerzési 
forrása. 

Makó 

G y u l a

fegyver
é i lőszerkeres

kedőnél.

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

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

Kapható minden fflszerkeres- 
k*dónél.

Serlegeknek a

l a r o m f i a k n a k  
ióáptlt

á
Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen !

Kapható és megrendelhető: Slefáni György 
kereskedőnél Szarvason.

Tiszteletid értesítem az úri- és hülgyközünségct,

hogy az úri és női szabóságomat 

Klein M ór házába helyeztem át,

ahol a legolcsóbb napi áron készítek féifi és nf/i Öltönyöket. 

Minta kolekcióm tísazl és téli idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán, 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat sztyínt is 

elkésiilein, kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

Horváth János
angol úri és női szabó.

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

rezhetők Gritzner varrógépek állandó leg

olcsóbb beszerzési forrása.

Kedvezményes részletfizetés.
Makó Gyula

fegyver- lőszer, rádiókereskedő és 
villamossági vállalata. Szarvas

yan szerencsém tisztelettel értesíteni 
a nagyérdemű közönséget, hogy II. kér. Bem-utca320 szám alatt

cipész műhelyt
nyitottam, hol a mai igényeknek megfelelően úgy Iuxu9, mint 
bármilyen cipőket elsőrendűen és olcsón készítek mérték után. 
Javításokat elfogadok. Kiváló tisztelettel

Plenlri János
cipész mester.

I Í| S ^ M lí l iS f l8 i lS lE S S I8 í í lS S S S S S  S S  ÉftÉrlÉí

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ
KUTFII ÁST

jelenleg Szarvason lévő szerszámaimm?l a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
Galáih Jánosnál P e t ő f i-utca 13 
szám alatt, vagy a R é lh y - lé le  ecetgyárban.

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

H r a b ó v s z k y  Á d á m
ártézi kutmester.

In Értesítem a nagyérdemű hölgyköxön-
lUfl tw ö í lC o *  s é g e í # hogy szeptember

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

I s z e r  I z a b e l l a  oki. meslerszabász.

II. kér, Kossulli-u 37. sz. (Szücs-féle ház )

Boroshordó
uj és használt minden nagyságban kapható

Bőhm Kálm án hordógyár bérlői

Grosz és Zoltán čtf-oš:



EzUst-szőllő 521 szániu He
gedűs-vendéglő vei szemben ház 
kovács mű hellyel együtt eladó, 
esetleg bérbeadó. 38

Egy jókarban lévő szabadon 
futó kontrafékes kerékpár eladó.
1. ker. 442 szám alatt._______40

Novodonszki György tulajdo
nát képező ó-temető alatt 1 hold 
főid tanyával együtt örökáron 
eladó IV. kül. ker. 23 sz.

Kiadó egy üzlethelyiség Kos
suth utca 38 11. ker.

Kiadó lakás 2 szoba, konyha, 
kamra, fáskamra, kerített padlás 
és pince használattal 1928 ok
tóber elsejére kiadó a II. Deák- 
Ferenc utca 112 sarokházban. 
Érdeklődni ugyanott.

Egy jó karban lévő Singer 
férfi varrógép I. kei. Pók-u 297 
E s á m  alatt eladó.

Fordson
traktor

azonnal szállít
az Automobil és Traktor Kereskedelmi Rt.

Budapest, Vili. Rákóc2i-ul 19. 
Telefon: J. 460-38. J. 428-40.

39

Halló!
Figyelem.

Halló!

Vansierencsém tiszteletiéi értesíteni a n. é. rendelő közön-, 
séget hogy IV. ker. (Damjanich-u.) 33 szám alatt iu l  é s n ő l

cipész műhelyt
nyitottam, ahol elvállalok minden e szakmába vágó munkát a le
hető legolcsóbb napi áron. Javításokat gyorsan és hihetetlen ol
csón végzek. Továbbá mérték után (hozott anvagból) készítek 
felsőrészeket is a legújabb divat szerint. — És egy ügyes fiút 
tanulónak felveszek. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását.

Lestyan Pál úri- és női cipész

I ERCO |

Uneleg ánsan S 11 3 z k 6 d í k,

Ergo ERCO gallért visel.
r* ,

Ügyeljen a í . * j V  védjegyre !
Í  fv' r;:% .4.

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

Eladó Hegyesdüllőben 2 dr. 
pótlék 255 H'öl darabja. Érdek
lődni lehet IV. ker. 436 szám 
Sinkovic6 Mihálynál. 40

Eladó egy darab jókarban lévő 
szabadonfutó kontrafékes kerék? 
pár. Cim a kiadóba.

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

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

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

Damjauics és Wesselényi sarok 
üilet kiadó. Érdeklődni Frecska 
viliim üzletben. ?

Eladó a kákái táblákon a va
roshoz egész ktzel 10 kishold 
jiminőségü szántóföld tanyával 
egyült igen előnyös feltételek 
mellett. Az eladással dr. Készt 
Ármin saarvasi ügyvéd van meg
bízva._______________________

Kcfenyes György IV. ker. 
Beliczei-ut 157.ti. háza eladó. (38

Eladó, egy teljesen uj mahagó- 
ni hiló szoba bútor asztallal és 
4 drb. székkel II. k. 228 siám 
alatt ________________  - 39

Juhász István III. k, 142 számú 
háza szabadkézből minden, elfo- 
gadható árért eladó._____  38

III. ker. Lehel-utqa 103 számú 
ház elutazás miatt sürgősen eladó.

?

Eladó Mucsi-háton 30 hold 
föld szép fás tanyával. Cim: dr. 
HÖdyné Hódmezővásárhely, IV. 
ker. Lánc-ru. 8. 39

Egy vadonatúj kihúzható nagy 
keményfa ebédlőasztal azwinal 
eladó. Cim a szerkesztőségben. 39 

Egy darab IV. voltos rádió-ac- 
cumulalor üzemképes állapotban 
eladó. Érdeklődni a szerkesztő
ségben.________________  39

II. ker. 38 számú ház kedvező 
fizetési feltétellel eladó. Bővebbet
ugyanott.__________________ 39

Bútorozott szoba azonnal kiadó 
111. ker. Beliczey-u. 99 alatt. 39

111 ker. 211 szám alatt fél te
lek építkezés céljaira eladó, ér
deklődni ugyarott. 39

1. ker. 106 szám alatt 2—3 
szobás lakás esetleg üzlethelyi
séggel nov. 1-től kiadó. 39

Füszerüzlet-berendezés IV. ker. 
Honvéd«utca 468 szám alatt el- 
adó, érdeklődni ugyanott. 39

6 l\old föld eladó'
VII. ker. 113 alatt Sárkány soron, 
érdeklődni a Szarvasi Gazdák és 
Iparosok Szövetkezetében. . 39-

özv. Simon Károlyné házában 
egy Üzlethelyiség kiadó. 39

II. ker. 162 szám alatt egy
udvari lakás kiadó ' ?

Tükör-utca 535 szám" alatt 2 
szoba, 1 konyha, 1 speiz. 1 fás
kamrából álló lakás haszonbérbe 
kiadó.____________________ _39

Egy ügyes fiút szobafestő- 
tanoncnak felvesz Kiszel Mihály 
11. ker. 501 szám, ugyanott egy 
gyümölcsös lakóházzal Ezüst- 
szőlőkben eladó.____________49-

Szabadonfutó kontrafékes ke
rékpár eladó IV- ker. Luther-ulca 
443 szám alatt._____________ 4̂T

Elsőrendű házikoszt 
kapható Vitális János kereskedő 
házában. 39

Ili. ker. 106 szám alatt a há- 
tulsó kereszt épület 150-B por- 
tával eladó, érdeklődni ugyanott.

I szoba, 1 konyha, 1 speizbóf 
álló lakás II. ker. 89 szám alatt 
kiadó-_____________________ 39

, Eladó egy jó karban levő jó 
feldolgozott disznóól. Megtekint- 
hető II. ker. 458 sz._________37

IV. ker. 33 szám alatt egy 
használt jókarban lévő nagy Sin
ger varrógép bőrmunkához alkal- 
mas eladó._________________41

Tanoncot felvész Kiss Mihály 
szabóméster, II. kér. Kossuth-utca 
20. _________ __________ 38

Uhljar István III. ker. 461 sz. 
háza eladó. Érdeklődni ugyanott

39

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

Macó-laposban 14140-ÖI drót
kerítéssel bekerített szőlő és gyü
mölcsös kisebb részietekben is 
eladó. Érdeklődni III., 146 szám 
alatt. 37

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

együtt kiad V_________________
1. 497 számú sarokház eladó 

Érdeklődni ugyanott. 37

SINGER
varrógépek
rég  bevált jó 'm inöségben

Kedvewó >*
f i z e t é s i  f e l t é t e l e k

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

Szarvas, Kossuth-lér 47.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
Nagy Sándor könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók.



Női. férfi és gyermek

cipóit
melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos á r b a n
. a legizlésesebb fői mában 

készülnek, azokat c s ak

Szűcsnél
szerezze be.

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

15 sz.

Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
I^rl I C o l lC o .  közönséget hogy t a v a s z i  n y á r i
SzSvetrakláram megérkezett dús v.iiasriékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

2TS5 4 havi részlet
re asr olcsó árban,«
mintha készpénz árban vásárolná ruhas7flkséglekM. Fordul
jon bizalommal hoz- ^  p e n g ő t ő l  följebb ké-
zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

szilinek. Kérem nagyérdemű 
Tisztelettel

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

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

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-zsírt, aki venni akar győződjön meg 
hogy kedvező fizetési feltételek melleit a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be.
Kerékpárókat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom.

Balázs gépkereskedő. smvS'SrtS.i.i
szemben.

Ház 
e l a d ó

11. kér. 162. ö. i. sz. alatt 
Érdeklődni ugyanott.

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 érdeke6 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
keli eladni könyveket részlet- 
fizetésre. A mi kiadványaink 
mind- márkás, irodalmi művek, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

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

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

A u i ó  és Traktor 

javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

M e z ő g a z d a s á g i  

gépjavítás.
T m  j - d W M V b V ' r n i  1—11111 D i l i  i t t > 1 1  1 m  1

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e t ő - ' 
cjčp csere. Saját szisztémájú bevált lc.u2c.o~ 

rlCöL s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető 1

Uldonság I 2ii Rakláron

Autogén
heggesztés ?
Vas—aczél — réz— bronz és

a l u m í n i u m
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

NUMMi

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt .lakásait, hogy a „SIRIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulitorek vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és 
Ahódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
Ofsxes alkatrészeit, továbbá automobil-dninditó és világitó accumu- 
látorokat és azok tu tts  alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accnmuláterak eredeti gyári árban besserezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorssbban elvállalom.

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvas.

f l l n o A * «  jól divatosat csak a 
V/ltöUn, h ázban ”
(Szarvas, II. kér. Kossuth Lajos-ulca 42

„Gom báru-
vásárolhat.
Piactér, Hajas-ház.

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

és az összes rövidáru és szabákellékek.
budapesti gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor
sabban és legszebben mos, tisztit és vasal, 

Heienkint kétszeri szállítás és cserélés. 55
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C S E L IK ” cipőt viseljen
n

Slsőrendfl káelm unka I 
Kapható kteárlag D

Elegáns 1 Tarlós! Olcsói
Ármin divatártth.ázában

talpon látható réd feggye l va lód i
52 az,
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Hazudik* a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy
/

KLEIN divatániházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. nr.: szövetet, posztót, bár$ 
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem; zríir, delin és bér 
liner kendőket stb. A z  ablakon dobáifa ki pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, m&or KJLEIN 
MÓR divatáruivá zábara. Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosadban beszerezhet.

Óvakodjunk a lefiklismereílen ulazokíól, akik 
a bemulatoál mintáknak meg nem lelelő söány 
árui szállítanak.

U•m
ü

N
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

Villanyszerelés csengő berendezés.

Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya
gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja- 

•jjj vitás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás. 
0 Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze- 
yg relését eszközöljük — Tegyen próba rendelést és rzerelést.

fi, Tisztelettel

Sztrehovszky Márton és Társa
keresk. min. által. eng. rádió-árusító, villamszerelű 

és műszerészek, és szerelő üzem.
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Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 
S z ő n y e g  

ésTexíll- 
müvek r.i,

ezelőtt Haász 

Fulop es Fiai
egyedüli gyári lerakat.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
29

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6  h e n g e r e s  

bérauió.
Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 SZ

Fűszer-
üzlet más 

vá lla lkozás

miatt eladó. 
Cim a kiadóba

37

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget, hogy 
raktáramban ismét kapható bármely nagy mennyiségű épitő 
anyagok, asztalos áru, stb. Listaiak készilésft a legrövidebb időn

• belül vállalom. Mindenfajta fák, úgymint akác, kőris, dió, stb.

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

Szives pártfogást kérve, R í - l d  fakereskedő,
teljes iiszteieitel U U Ö  t J C t í l  Szarvas

V adáS55legyverek,
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- 
kí)z!ftm. Üres, kész és lőpóros patronok, bármilyen krli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő II* kerület 104. szám. 52

ts e

Bakos
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 Gyöqgyaé könyvnyeKttjában Szarvason.


