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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

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

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő;

vitéz Praznóczy Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

kisiparos kétségbe
ejtő helyzete.

Mint hajórónesot a vihar, 
úgy hányja-veti és. veri a 
kemény kőszirthez a kérlel
hetetlen és könyörtelen sors 
a vergődő magyar kisipart, 
pedig a kis kézmüvesipar 
már évszázad előtt is bás- 
tyéja, támasza, alappillére 
volt az ország közgazdasági 
fejlődésének. Kiváltságokat, 
privilégiumokat élveztek az 
iparosok, de rá is szolgáltak 
•tisztességgel, becsülettel; meg 
is kapták az őket megillető 
közbecsülést. Mit vétettek 
tehát most, amikor ők is ál
dozatul estek a háborút kö
vető gazdasági bomlásnak ? 
Ma már minden segítség, 
pártfogás és támogatás nél
kül tengődnek. Minden tőle 
telhető erő megfeszítéssel fut, 
fárad, dolgozik a kisiparos, 
nem is a jobblétért, hanem 
csupán a mindennapi sivár 
kenyérért. Munkakedve, élet- 
energiája , csökken, napról- 
ríapra csügged, mert az a 
kevés össze?, amelyet a mai 
nehéz körülmények között 
megkeres, soha sem elég a 
létminimum kielégítésére. Az 
adót, a lakbért, a hitelbe 
vásárolt anyagot, a lejáró 
váltókat mind fizetni, mind 
rendezni kell. De miből ? Ha 
nincs munkaalkalom, nincs a 
fogyasztónak pénze, nincs 
vásárlóközönség: nincs re
mény. Kitől, merről várja 
küzdelmes sorsának jobbra- 
fordulását? Ehhez hozzájárul 
még az a tudat, hogy nem 
látja biztosítottnak jövőjét 
öregségének idejére, hogy 
legalább akkor legyen em
berhez méltó megélhetésben 
része.

Vannak iparosaink, akik 
ezelőtt jó hírnévnek örven
dettek, segédekkel dolgoztak 
küzdelmes, szorgalmas mun
kájukkal kis vagyonkára is 
szert tettek, de ma már se
géd nélkül küzködnek, hogy 
valameddig felszínen tarthas

sák magukat, amig az ör
vény el nem nyeli őket. Az 
egykor tisztes iparos a sze
gényház -falai között végez
heti be több megbecsülésre 
érdemes munkás életét. Hiába 
integet reszkető kezekkel, 
elkeseredett lélekkel segitség 
után. Azaz, hogy talán még
sem hiába. Reménykedve 
tekint az iparosság az öreg
ségi és rokkantság elleni 
biztosításra, Vass József mi
niszternek igaz szociális ér
zékkel elgondolt örökbecsű

alkotására, amely ha jóságos 
lelkű és érző szivü tervező
jének szándéka szerint sike
rül, akkor a jövőben L̂ gyet” 
len szegény két keze-mun- 
kájából élő kézmüiparosnak 
sem kell öreg korára az 
éhenhalástól és a koldulástól 
félnie. Csak azután a gya
korlatban is sikerüljön ez a 
gyönyörű terv és ne térjen 
el a kitűzött céltól az akta- 
szagu büroj<f4 cia útvesztői
ben. -v

szerencsétlenség a birkák miatt.
(A Közlöny eredeti tudósítása).
Súlyos kimenetelű szerencséd 

ltnség történt f. hó 10-én, pénte
ken d. e. 9 óra tájban a csaba
csüdi állomás közelében a csaba- 
szarvasi országúton.

Homály Ignác budapesti gép és 
kerékpárkereskedő üzleti utón járt 
Szolnokon, majd innen Gyulára 
ment át motorkerékpárján. Az út
ra magaval vitte 21 éves menyasz- 
szonyát Winter Katalii.t is, aki a 
hátsó ülésen foglalt helyet. Alár 
visszafelé tartottak Gyuláról Buda
pest felé, amidőn csabacsüdi ál
lomás _ közelében az országút 
mellett lakó Ladnyik András gaz
dálkodó birkái, melyek az ut 
mentén legelésztek, a motor ber
regésétől. megijedve gyorsan ál 
akartak szaladni az országúton a 
tanyafelé. Homály, hogy kikerülje 
a birkák elgázolását hirtelen olyan 
erővel fékezett hogy a kb, 60 km.- 
es sebességgel száguldó motor
bicikli hátsórésze felemelkedett és 
mindketten kirepültek az úttestre. 
A férfi könnyebb zuzódásokkal

és hontsolásokkaf menekült a 
balesetből, azonban menyasszo
nya eszméletlen állapotban tejrült 
el az országút porában, a gépke
reskedő nem is tudta magához 
téríteni. Szerencsére épen arra 
jött Csaba felől egy személyautó, 
amely felvette a szerencsétlenség 
áldozatait és őbehozta két Szarvas* 
ra.

Itt dr. remetei Filep Ferenc 
orvos részesítette őket első segély
ben, miután Homályt kötéssel el
látta ő is n^gállapitotta hogy az đ 
sérülései nem komolyak, azonban 
a menyasszonya amellett, hogy 
jobb karját is eltörte, még igen 
súlyos agyrázkódást is szenvedett, 
ugyJiogy az életveszélyes állapot
ban levő Winter Katalin a mentő
autón nyomban be is szállították 
a gyulai közkórházka. A közben 
kijavított motorkerékpáron Homály 
tovább indult, a szerencsétlenség 
ügyében a csendőrség megindítot
ta a vizsgálatot a balesetet okozó 
birkák gazdája ellen.

st&Rassatscc saasaacagaga

Mi történik a szarvasi Holt-Körös vizével ?
(A Közlöny eredeti tudósítása).

A híres ókori görög bölcs, 
Diogenes, mikor egy köz
fürdő piszkos vizéből kilé
pett, igy szólott: „Ugyan hol 
lehetne megmosakodni ?“ 
Ha a szarvasi strandoló!: a

békanyálas, poshadt Kőrös
vízből partra evickélnek, szin
tén joggal kérdhetik ? „Ugyan 
hol lehetne tisztára mosa
kodni ?“ Különben nemso
kára vége a vidám strand* 
életnek. Lecsapolják, illetve

leengedik a Holt-Körös vizét, 
atjnyira, hogy helyenként 
száraz lábbal mehetni majd 
át a túlsó partra. Helyenként 
a medrét mélyíteni fogják, 
mivel az iszap itt-ott erősen 
feltöltötte. És aztán tavaszig 
nem is engednek bele más 
vizet, hanem a szántófölde
ken levő, úgynevezett belvi
zeket eresztik le, ez a trá
gyaleves, szennyes viz per
sze már igazán nem alkal
mas a köztisztálkodásra. Té
ves tehát az a laikus híresz
telés, mintha a Holt-Körös 
vizét azért engednék le, hogy 
friss vízzel töltsék meg a 
medret. Az Élő-Körös vize 
csak tavasszal kerül bele, 
amikor a folyó Körös ma^ás 
vízállását vizleeresztesseí 
csökkentik. A strandolóknak 
tehát lealkonyul nemsokára 
s azzal vehetnek búcsút egy
mástól: „A viszontfürdésre a 
jövő nyáron!"

Ha nincs kisvasút, 
jó lesz az autó is.

A MA VART már megkapta az 
engedélyt a minisztertől.'

(A Közlöny eredeti tú&ósitása).

A MÁV. autófuvarozási 
vállalata a ,M AVART*, — 
melyet tudvalevőleg azért 
alapítottak, hogy a közönség 
által kedvelt és erősen igény
bevett autófuvarozás jövedel
mét is legalább részben visz- 
szatereljék az államvasutak 
pénztárába — engedélyt kért 
a kereskedelmi minisztertől 
autófuvarozás engedélyezé
sére Békésvármegyében is.

A kereskedelmi miniszter 
most értesítette a vármegyét, 
hogy a MAVART-nak Bé
késmegyében milyen reláci
óban engedélyezte a személy, 
illetve árufuvarozást. Ezek 
közül bennünket, szarvasia
kat a következők érdekelnek: 
személyfuvarozást engedé
lyeztek Békéscsaba— Kondo
ros—Csabacsüd— Szarvas— 
Békésszeníaudrás— Öcsödön



át Kunszentmártonig (ugyan
itt árufuvarozást is), árufuva
rozásra engedélyt kért még 
a MAVART Mezöberény— 
Szarvas, Szarvas—Endrőd— 
Gyom a, valamint Szarvas és 
Szentes között is, azonban 
az errevonatkozó engedélyt 
egyelőre még nem adta ki a 
miniszter.

Páros csillag reped
jen meg ezerfelé. . .

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

László király lábanyomán.
111. Volt egyszer egy levente

tábor.

(A Közlöny eredeti tudósítása).

I.

Dal a zászlóról.

Egyszer megírja majd a kró
nikás, hogy hol volt, hol nem 
volt, volt egyszer Békésvárme
gyében egy vitéz Károlyfalvy 
Ferenc nevezetű vármegyei test- 
nevelési felügyelő, aki okos el
mével és meleg szívvel egy tan
folyamot tervezett meg, csoda
szép vidéken, óriási anyagi ál
dozatok előteremtésével, ahol 100 

leventeoktató necsak továbbkép
zést nyerjen, de egyúttal felüdül
jön és kellemesen nyaraljon is. 
És volt egy Holló Gyula neve
zetű testnevelési tanácsnok, aki 
ezt a nagyértékü továbbképzést 
és feledhetetlen kedves nyaralást 
a gyakorlatban keresetül is vitte. 
Es ők kettőn egy-egy erős kö
vet raktak le az Uj Nagy Ma
gyarország épületének talapza
tához . . .

. . .  1928. julius 7-ikét írjuk... 
Keményvágásu, . virágos sapkás, 
szolgálati szijjas levente-oktatók 
gyülekeznek az esti vonathoz<- 
Ott áll már a leventék diszsza- 
kasza is. Egypár katonás ve
zényszó. Kürtszó: „Imához*!... A 
nők arcán könnyek peregnek, 
zsebkendők lobognak s a vonat 
elindul!...

.. . 1928. julius 8-ikát írjuk.. .  
Ott vagyunk a szentkuti tábor
ban. A társaságon nyoma sincs 
az átvirrasztott éjszakának. Szal
mazsákot tömnek, rendezkednek, 
tréfálnak. Lassan bealkonyodik. 
Vasárnap este van; (idegenben, a 
Mátraalján.' LeheveredUnk a szá
zados örég tölgyfák alá, a me
nedékház előtt. Csend... Minden
ki hazagondol... Valdhol halkan 
felsír egy hegedű, csöndes bari
ton kiséri:

Háromszinü magyar zászló,.

Lengd a nagy világot á t ;
Áldd m^g Isten a Hazáért
Három s zinircl küzdő magyar katonát..*

'Azután elfujják a takarodót... Az
után már csak egy bolond kis 
tücsök ir.üséü tovább a G inc^l
— szekérnek, amiről a levente- 
oktató álmodik.

II.
Szent László király lába- 

nyomán.

Ódon évszázadok romantikus 
legendái szövődnek itt minden 
kőhöz, minden kis forráshoz. A 
MátraverebéJyhez tartozó Szent
kút kolostor évszázadok óta hí
res bucsujáró helye a katolikus 
magyarság tízezreinek. Végtelenül 
emberszerető és hazafias Feren
ces szerzetesek rendháza van itt. 
A menedékházakban mink i6 az 
ő vendégszeretetüket élvezzük. 
Páter Krizánt rendfőnök, ez a 
végtelenül rokonszenves, nagy- 
rahivatott, fiatal erdélyi mene
kült magyar szerzetes beszél-be- 
szél a Szentkút okmányokkal iga
zolt történelméről, az Istenféle- 
lemérfll, az áldozatos hazaszere
tetről. A dacos nyakak lassan- 
lassan meghajlanak... Valami sziv- 
bemarkoló irredenta egyházi ének 
sir fel az orgona mellett... Mind
nyájan mereven a földre sütjük 
tekintetünket... Mindnyájan tit
koljuk, hogy sírunk...

Megnézzük az elragadó fekvé
sű „Szent László ugratása" ha- 
6adékot, amihez a tordai hasa- 
dékhoz hasonló legenda ..fűződik. 
Azután madárdalos hajnalon, forró 
napsütésben és tárogatós alko
nyaikon egy kemény hétig já
runk Szent László király lába- 
nyomán. Ó, nemcsak a legendák 
országában, de a tábori élet 
gyönyörűséges fáradalmaiban és 
Szent László király világot átöle
lő álmaiban is, amit oly lehaiet- 
lenül csúfol meg a pár kilomé
ternyire pöffeszkedő, hamis cseh
szlovák határ.

Következő vasárnap népszerű 
és aranyszavu evangélikus püs
pökünknél tisztelgünk, Sámson- 
bázán, mely evangélikus egyház
nak Kossuth Lajos 30 évig volt 
a főfelügyelője.... Ismét egy isten- 
tisztelet ahol alaposan megrikat- 
nak bennünket! N<fc gyerekekl A 
cifra rézfokosát: csentul a tá
borban nem megyünk templomba! 
Elvégre is. talán katona féle em
berek volnánk és nem vénasszo
nyok, akik egy évben kétszer is 
pityeregnek. A cifra rézfoko6át...

...így indultunk neki a 2-ikés 
3-ik hétnek. Szent László király 
lábanyomán.

Őszintén szólva nem tudom, 
hogy Szent László király leven
téi jártak-e vala a Kantónba s 
fel valának-e szerelve egri vörös 
borral telitett kulacsokkal é6 va
lának-e bufeledtető hegedűik?!

... Mink tudniillik hűségesen 
jártunk vala és fel valánk sze
relve bőségesen.

Tisztelet adassék a Hadúrnak isi 
(Folytatása következik).

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

HÍREK.
— Kinevezés. A vallás és köz

oktatásügyi miniszter Salánki Er
zsébet tanárnőt a szarvasi polgá
ri leányiskolához nevezte ki.

— Egyházfelügyelő válasz
tás. A békési ág. ev. egyház
megyében nemsokára megtaitják 
a választást a dr. Bikády Anta[ 
halálával megüresedett egyház- 
felügyelői tisztségre. Az előjelek
ből Ítélve minden valószínűség 
szerint a szarvasi ág. ev. egyház 
felügyelőjét dr. Pesthy Pál m. 
kir. igazságügyiminisztert fogják 
e g y h a n g ú l a g  megválasztani. 
Egyébként az egyházmegye má- 
sodfelügyelőjévé dr. Mázor Elemér, 
szarvasi ügyvédet választották 
meg.

— Adomány a Stefánia Szö
vetségnek. özv. báró Benz 
Ottóné sz. Csáky Ilona grófnő 
nemcsak védnöknője, hanem 
mindig nemesszivü pártolója és 
buzgó anyagi támogatója volt a 
szarvasi „Stefánia" anya és csecse
mővédő szövetségnek. Jólelkü- - 
ségének ujabb tanujelét adta most 
amidőn az Anna-Iigeiben rende
zett kerii ünnepély tiszta jövedel
méből 400 pengőt utalt át ennek 
a nemes, emberbaráti intézmény
nek, amelyért ezúton is hálás 
köszönetét nyilvánítja a szövetség 
vezetőlóg e a szegénysorsu anyák 
és gyermekek nemcslelkü pátro- 
'nájának.

— Vármegye* levente-lőver- 
seny Csabán. F. hó 19-én, 
vasárnap rendezi a békésmegyei 
törvényhatósági testnevelési bizott
ság évente szokásos levente lő- 
versenyezi, alkalommal Békéscsa
bán. A versenyen a szarvasi leven
te-oktatók és leventék legjobb 
céllOvői részt fognak venni.

— Személyi hirek. Fetzer 
József pápai kamarás, esp. plébá
nos holnap, pénteken kezdi meg 
szabadságát, mely alkalommal 
szülőföldjére, Erdélybe utazik 
ottani rokonai meglátogatására, 
vitéz dr. Haviár Gyula kir. köz- 
jegyző-helyettos a Turul S, E. 
elnöke lelkes sportszeretetét az
zal is bebizonyította, hogy költ
séget és fáratságot nem kímélve 
kiutazott as amsterdami olimpiász- 
ra hogy személyesen lehessen 
jelen a magyar fiuk világra szó
ló dicsőséges szereplésénél.

— Müut a Bikazugba. A 

Tessedik-féle gazdasági tan
intézet egy öttonnás teher
autót vásárolt, ezen viszi ki 
reggelenként a növendékeket 
a bikazugi mintagazdaság
ba. Hogy sáros időben is 
közlekedhessék, a földműve
lésügyi miniszter rendeleté
re a gazdaságtól a szentesi 
ulig '̂ fltaítódátir-nrötttat —épí
tenék:

— A Luther-árvaház ame
rikai jótevői. (A múlt számban 
közölt cikkünk folytatása.) Szász 
Sándor 5, Pataki Józsefné 2, Ra- 
dis József 1, Delli Zsiga 1, Ka
pitány Pál 1, Nyári Józsefné I, 
Markovics Pál 1, Becsei József 1, 
Major. András 1, Kardos Antal 1, 
Tejes József 1, Molnár József 1, 
Smajda Mihály 1, Szász Antal 1, 
Török József 1, Zvara György 1 , 
Fazekas Sándor 1, Hapel József 
1, Szemiczki B. 1, Nothsmit 1 

és Klein József 1 dollárral, to
vábbá Mitsig János 50, Berke 
Károly 50, I. S. 50, jEseh 50, 
Kocsis Antal 50, Kovács Pál 50, 
Egyedi József 50, Gotlieb József 
50. AmbrócEÍ József 50, Boros 
Mihályné 50, id. Bazsali Bálint 
50, ifj. Bazsali Bálint 50, Molnár 
Antal 50, Pápai Sáudor 50, Pi- 
tecs József 50, Orbán János 50, 
Horváth Józsefné 50,, Csepregi 
György 50, Kasziba János 50, 
Smicskó József 50, Zvara Pál 50, 
Mikó Józsefné 30, Fazekas Sán- 
dorné 50, Sm. Stomfárt 50, Deák 
Pál 50, Pooján Lajos 35, Horváth 
Istvánná 25, Tót József 25 és 
Pór llálint 25 centtel.

— Be kell jelenteni a föld
haszonbérleteket és pedig 
nemcsak a községi adóhiva
talnál, hanem az államinál 
is, akár írásban, akár szóval 
kötötték; mivel akik be nem 
jelentik a törvényes illeték 
háromszorosát fizetik bünte
tés gyanánt. Bejelentés alá 
nem esnek azok a szóbeli 
szerződések, ahol az évi bér
összeg a 109 pengőt, vagy 
a földterület az 5 katasztrá- 
lis holdat meg nem haladja.

— Árverés a vásár és piac
tér helypénzszedisl jogáért. 
F. hó 14-én d. e. igen élénk 
érdeklődés mellett tartották 
meg a Gaál András piac
bér Ő elhunytával kiirt Ár
verést a piacbérletre. Az el
hunyt özvegyén kívül árve
reztek még Dauda Mihály 
tímár, Blaskó Jenő kereske
dő, Demcsák papucskészitő 
iparos, Szrnka Jánoa szabó 
és még többen, akik közül 
hosszas  árverezés után 
Szrnka János vette ki 12305 
pengőért (a régi bérösszeg 
1600 pengő) a hely pénzsze
dés jogát.

— Mozi. F. hó 18-án, szom
baton este féI-9 órai kezdettel 
A bűnök háza című hatalmas 
filmujdonság kerül bemutatásra, 
mely riport a modern leánykeres
kedők tizeiméiről. Vasárnap és 
hétfőn, 19 és 20-án d u. 6 és 
este fél-9 órakor a legszebb film 
színésznő Lily Damite és a leg
nagyobb film bonvivan Harry 
Liedtke kftzös világattrakciója az 
Utolsó éjszaka a két nap szen
zációja.

— Megbízható csukott bér« 
autó Bakosnál.



ENRILO
az a kitűnő kóvépótló, melynek egyetr 
len háztartásból sem szabad hiányoznia.

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

Egyetlen kísérlet meggyőzi Ont e gyárt
mány kitűnő minőségiről.

E n r f l o  minden fűszer- és gyar
matárukereskedésben kapható.

Kizárólagosan gyártja:

Franck Henrik riai Rt.
Budapest, Nagykanizsa, Mosonszentjános.

— Jankuj Józsefné zeneta
národ tanulmányi szabadságiról 
szeptember hó 1-én hazaérkezik, 
amikor a tanítást újból megkezdi. 
Uj növendékeket úgy a zongora 
mint az énektanszakon felvesz, 
jelentkezések 1-jétől kezdődően 
Csáky u. 77. sz. alatt 1. kér.

— Singer gépselyem minden
féle színben kapható. Singer var
rógép fióküzlet Szarvas, Kossuth* 
tér 47.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

— Vetőgép kiállítás Szent 
István hetében. Szántás után a 
magyar gazdának legfontosabb 
munkája a vetés. Most már, 
amikor elsőrendű vetögépeket 
gyártanak, a kézre! való vetés
nek nincs értelme. A vetőgépek 
előnyét legjobban bizonyítja azon 
többszörösen kipróbált eredmény 
hogy a vetőgépek használata 
folytán katasztrális holdanként 
jelentékeny termés többlet érhető 
el. A többtermclés érdekében a 
Földművelésügyi Minisztérium a 
„Falu" Szövetség utján kedvez
ményes kisgép-akciójába felvette 
a vetőgépek beszerzését olyan 
feltétellel, hogy a gép 3 évi le
fizetésre kamatmentesen rendel
hető meg. A Szent István-heti 
utazással kapcsolatban az Első 
Magyar Gazdasági Gépgyárgy 
R.-T, eladási telep.n, Budapest, 
VI. Vilmos császár ut 65. vető- 
gépkiállítást rendez, ahol a vi
lághírű losonczi typusu „Record 
Drill1' sorvető- és „Record VIII." 
kombinált sorvető és sortrágyázó 
gépeket állítja ki és mindennemű 
felvilágosítást költségmentesen 
nyújt az éideklődő vevőknek. 
Hivatkozzon lapunkra és a gyár 
a legkedvezőbb feltételeket fogja 
nyújtani.

— Meghívót 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! Elsőrendű ki
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

— H e l y b e l i  gabonaárak:

Búza: 2620—2630
Árpa : 24 50—25 00
Zab: 2400 -25 00
Tengeri: 32'00—3240

Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

— Katholíkus kör lesz az 
eddigi Kálló-iskolában. Az uj 
kath. iskola felépítésével a meg
üresedett Kálló-féle iskola tan
termébe a kath. egyház vezető
sége egy kath. olvasókör felál
lítását, illetve elhelyezését terve
zi. Ebben az épületben külön
ben a tanítói lakást is teljesen 
átalakítják, ami a szomszédos 
nagy épjtkezése miatt vált fők'ént 
szükségessé.

— A nyári országps vásárt 

Kunszentinéltonban augusz
tus 19 én,- Tiszaföldváron 
aug. 26 án tartják meg.

— A repülés korszakában a 
„Zephir* kályhákat is szárnyra 
vette a világhír. Négy külföldi 
állam füt már ezen tökéletes ma
gyar találmánnyal, mely 10 kg. 
fával füt egy szobát 24 órán ke
resztül. Ne mulasszák el t. ol
vasóink, — ha Budapestre utaz
nak, — megnézni a; Margitszige
ten és az Iparcsdrnokban vagy az 
egyedüli gyárosnál Héber Sán
dor. Vilmos császár-ut 39, ki 
legújabb árjegyzéket készséggel 
megküldi kívánatra minden ér
deklődőnek.

— Jó emésztésünk lesz, ha
reggelenként éhgyomorra egy fél 
pohár természetes „Ferenc József" 
keserüvizet iszunk. A táplálkozási 
zavarok szakorvosai általánosan, 
dicsérik a Ferenc Józsuf vizet, 
mert ez a gyomor és a balek 
működését előmozdítja, az epe
kiválasztást növeli, az anyagcse
rét megélénkíti és a vért felfris
síti- Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben

S z e r k e s z t ? !
ü z e n e t e k .

Névtelen verselő. Levelében 
többek közt azt írja, hogy leg
közelebbi versét már névaláírásá
val ellátva Itüldi be közlés vé
gett. Ne tegye azt, kérjük szé
pen, önnek lehetnek esetleg de

rék, tisztességes rokonai, minek 
hozná őket »varba. Hadirok
kant Bár levelében igen sok 
szomorú igazság van, azonban 
legnagyobb sajnálatunkra nem 
közölhetjük le, márcsak aiért 
sem, mert köztudomású, hogy 
szerkesztőnk egyúttal elnöke a 
„Hadröa* szarvasi {fiókjának is.
H. Gy. Közérdekű levelét szíve
sen leközöljük, ha felhatalmaz 
rá bennünket, hogy teljes névalá
írásával közöljük. 

mmmmmnrnmmrmmmmimm
Anyakönyvi hirek.
1928. aug. 7-től aug. 14-ig.

Házasságot kötöttek:

Horváth János és Sztruhár Er
zsébet, Mészáros Imre és Hriv- 
nák Karolina.

Születtek:

Kiss Pál leánya Zsuzsanna, 
Polonszky Mihály leánya Etelka, 
Nagrant János leánya Mária, 
Durda János fia András. Mol
nár János fia György, Jancsó 
Pál leánya Mária, Huszárik Pál 
fia Pál, Sárkány Pál leánya Ju
dit, ifj, Darida Pál fia Mihály, 
Szvák János leánya Judit.

Meghaltak:

Munkácsi Pál 78 éves, Ada- 
mik Anna 4 napos, Poljak György 
69 éves, özv. Medvegy Pálné, 
Kasuba Erzsébet 71 éves, Ma- 
czik János 35 éves, Brusznyiczki 
A\iháiy 17 hónapos, Kunstár 
Erzsébet 8 éves, Sápszky Györgyné 
Gáspái Zsuzsanna 67 éves.

Békésszentandrási 
hirek.

— Dr. Szerémy Iván kocsi
balesete. Könnyen végzetessé 
válható baleset érte a napokban 
a békésszentandrásiak közszere
tetben álló kitűnő orvosát, dr. 
Szerémy Ivánt. Az orvos felesé
gével és két kisgyermekével egy-

lovas kocsiján ment kifelé a Ha- 
tár-düllőbcn lévő szőlőjébe. A 
lovat maga hajtotta, mellette ült 
a.kocsis, mig a kocsi belsejében 
családja foglalt helyet. Az egyik 
kanyarodónál a kelleténél kissé 
sebesebben fordult be a kocsi ée 
egyensúlyát elveszítve megbillent, 
majd felfordult. A kocsiban lévők 
mind kirepültek az útra, asonban 
csodálatosképen kisebb horzsolá
sokon és ütődéseken kivül sze
rencsére senkinek sem történt 
komolyabb baja, úgyhogy midőn 
a szintén elesett lovat talpraállí
tották, tovább is indulhattak a 
szőlőbe.

— A szent-KIára napi bú
csúra a békésszentandrási róm. 
kath. hívek tömegesen zárt me
netben vonultak 4i a szarvasi 
róm. kath plébániatemplomba, 
ahol Fetzer József pápai kamarás, 
esperes-plebános a környékbeli 
papság segédletével fényes ün
nepi misét celebrált.

— A szerencsétlenül járt 
vendéglősnek, Paraszt Gáspár
nak — akinek inint már megír
tuk ujjait szétrorcsolta Győri An
tal cséplő-kazánja — értesülésünk 
szerint jobb kezefejét a kompliJ 
kációk elkerülése végett amputálni 
kellett a gyulai közkórházban. A 
szerencsétlenül járt fiatalember — 
aki iránt általános a részvét — 
most már nemsokára felgyógyul.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla

— Látogatás, vitéz Károly- 
falvy Ferenc vármegyei test- 
nevelési felügyelő és Kosz- 
totányi Péter járási vezető 
e hó 13-án a levente intéz
mény ügyében az oktatói 
karral értekezletet tartottak.

— Baleset Uravik Pál fér
fiszabó, aki Szarvasról Kon
dorosra menet a vonatról 
való leszállásnál megcsúszott 
és oly szerencsétlenül esett, 
hogy egyik lába eltörött.



— Templom és toronyjavltás 

Az ev. egyház a javítási 
munkálatokra vonatkozó pá
lyázató* az építők szaklap
jában meghirdette. A pályá
zati határidő e hó 26-ig.

— Uj üzlet. Viszkok István 
törekvő kereskedő a Farka- 
sinszky-féle épületben uj 
üzletet nyitott.

— Levente oktatás. E hó 
19-én a leventék oktatása 
kezdetét veszi. A vármegyei 
lövészversenyen Zorkóczy 
Gábor és Fenyves Dezső ok
tatók vesznek részt.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a bpestl központi kir. járás
bíróságnak 1928. évi 15,124. sz. 
végzés« következtében Vitályos 
Gáborné, Havas és Sterk cég ja
vára Vitályos Mária öcsödi lakos 
ellen 1928. évi junius hó 30-án 
foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglatt és 1128 P. 
becsült következő ingóságok, u. 
m.: vasak, lemezek, vaskályhák, 
kocsikenőcs, lánc, vödrök, fazekak 
és lábos, varrógép, drótfonat, 
kaszák és fűszeráru nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1928-ik év 3324. sz. 
végzése folytán 58 P. 10 f. tő
kekövetelés, ennek 1927. évi ok
tóber hó 15 napjától járó 10% 
kamatai és eddig összesen 56 P.
13 f. biróilag már megállapított 
költségek erejéig, és a csatlako
zóiknak kimondott: Első gyulai 
kér. rt. 1221 P. 30 f. tőke s jár„_ 
Vitályos Gáborné 135 P. 20 f. 
tőke s jár. és 265 P. 30 f. tőke 
s jár. érejéig Öcsödön álperes 
lakásán leendő megtartására 1928 
évi augusztus hó 29-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitü
zetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöb
bet ígérőnek szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is lefoglaltat

ták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezek javára is elrendel
tetik.

Szarvas, 1928. augusztus 7-én.

Molnár István végrehajtó.
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Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a bcsabai kir. járásbíróság
nak 1927. évi P. 2924/13 számú 
végzése következtében dr. Salacz 
Aladár szarvasi ügyvéd által kép
viselt dr. Czibesz Alfonz javára 
1000 P. jár. erejéig 1928. évi 
február hó 10-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás diján le
foglalt és 1160 P. becsült követ
kező ingóságok, u. m.: hintó, 
asztalok, lócák, székek, fakanapé, 
billiárd asztal 6 darab dákóval 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság |928-ik év - 747/4 
•zámu végzése folytán 1000 P. 
tőkekövetelés, ennek 1927. évi 
julius hó 10 napjától járó 6% 
kamatai és eddig összesen 534 
P. 44 f. biróilag már megállapí
tott költségek erejéig és a csatla- 
kozottaknak kimondott: Villányi 
Pezsgőgyár rt. 136 P. i^ke s jár., 
Osztreicher L. tra cég' 192 P. 
04 f tőke s jár., Kun Arnold 
416 P. 15 f. tőke s jár., Silber- 
stein Gyula  ̂110 P. tőke s jár., 
Poinceére Ált, Bizt. Intézet 134 
P. 08 f. tőke s jár. és 160 P. 
92 f. töke s jár., Bük Adolf 70 
P. tőke s jár. erejéig, Öcsödön 
alperes lakásán leendő megtartá
sára 1928. évi augusztus hó 22 

napjának délutáni 3 órája határ
időül kitüzetik és ahkoz a venni 
szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai 
értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fé
lül foglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
102. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Szarvas 1928. augusztus 7-én.

Molnár István végrehajtó.

A  S Z E N T  IS T V Á N  H É T
plegíanulságosabb láíYányosfiága lesz

Országos Mezőgazdasági Kiállítás
BUDAPESTEN

a Vigadóban és a Gépcsarnokban
B e l é p ő d í j ,  amely .az Országos Kézműipari Tárlat megte

kintéséle is jogosít, 1 P 5 o  f i l l é r .

Jegyek kaphatók az összes államvasuti menetjegyirodákban.

A kályhAk ollmplászánaK világbajnoka a

T m i T T D ”  k á lyh a  (V ilóg- 
^ / / E / H l l l K  s z a b a d a l o m )

Erédmény: t  é l i  d  ö  lO  kg. fa 2.4
órán át (egy szobára). Végeredmény: - v i l á g h í r .

Legújabb árlapot készséggel küld:

HÉBER SÁNDOR^Iir
Bpesl VI., Vilmos császáriul 30 (Hofós-u. sarok)

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

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

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

HralxWszlty Ádám
ártézi kutmester.

F ig y e le m  !

V J autó és moior̂  
kerékpárvezetői 

tanfolyam.
Kellő számú jelentkezés esetén a közeli napokban megkezdődik 
Molnár Béla oki. gépészmérnök autó'és motorkerékpár vezetői 
szaktanfolyama, amelyen mindenki a biztos tudásig és vezetésig 
kiképezheti magát és helyben megszerezheti a vezetői jogosítványt.

A tanfolyam időtartama 3 -4  h é í .  
Dijak minimálisak! Előadás és gyakorlati kiképzés, megbeszélt, 

tetszésszerinti időben, érdeklődés és jelentkezni lehet: 
SimkoTfcs M. füszerkereskedtfnéL

Hölgyeknek e l ő a d á s .

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

„RECORD DRILL" sorvetőgép 
„RECORD VIII“ sorvető- és sorlrágyázógép

Sorban-
vet!

Sorban-

I r á g y á z

UjdOnSagt32-soros traktorvontatásu sorvető és sortrágyázógép

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



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

Irta: GERSTACKER FRIGYES.

Ez meglelte a hálást, mindnyá

jan felugráltak fekvőhelyükről, 

csak a yankee-szatócs horkolt nyu

godtan tovább, mintha senkisem 

lenne a házban. Curtis eredmény

telenül boxolta bordáit, közben 

folyton azt hajtogatta, hogy olyan 

hösszu a becsületes fűszeres, hogy 

legfeljebb csak darabonként le

hetne felkelteni.

Midőn a nap első sugarait lö

vette a harmatcsepplől ragyogó 

fák koronájára, a férfiak már olt 

ültek a reggeli körül, mig a lá

nyok a lovakat elelték odakint, 

elzavarászva a tyúkokat és mala

cokat az etető teknő mellől.

— Mondd csak Bahrens — szólt 

evésközben Róbert — most a gyil

kosság nyomozása miatt abba fog 

maradni a vaddisznó vadászat, 

már pedig akkor mit fog szólni 

anyjukóm?

— Máskor is áljölielsz ide még 

szomszéd, különben majd akadunk 

még elég disznóra a viz mentén, 

mindet csak nem faliák fel a med

vék. Tegnap nagyon sokat láttam 

a te bélyegeddel, sől egyel megis

mertem közülök, Curtis az a te 

maglódisznód volt, amelynek a 

nyakából a talpas egy darabot ki- 

Tépell. •

— Micsoda? Él még?

— Annyira él, hogy hét gyö

nyörű szép malaccal sétálgalolU

— Kérem Bahrens, az ördögbe, 

egy kukkot se szóljon többet fe

lőle, — mondta Curtis. Ez a magló 

tudniillik apámé volt, az öreg most 

elveszettnek tartja, én hát mosl 

olcsón megveszem tőle úgy talá

lomra. Egy ezüst dollárért megve

szem az öregtől, azután szépen 

hazahajtom.
— Furcsa — kacagott Harper — 

ez még az apját is be akarja 

csapni.

— Ez csak nem csalás — védel

mezte őt a könnyebb lelkiismeretű 

szatócs. Hát az öreg nem kényte

len eladni neki a kocát.

— Hauem most már élég, fiuk

— szólt közbe Bahrens — a nap 

már eléggé fent van és nincs sok! 

vesztegetni való időnk. Ha csak

ugyan gyilkosság történi, még most 

elcsíphetjük a tettesekei, de nem 

tudom elhinni, ezt a szörnyűséget, 

biztosan csalatkoztak az urak. 

Először magam is arra lovagoltam, 

azután meg mr. Brownak is arra 

kellelt jönnie.

— Brown? — kérdezte Harper 

gyorsan — Brown, hál ez hogy ke

rült erre a tájra? Hisz Morrisons- 

Bluffbe akart átmenni.

— Ha egyenes irányban ment a 

Fourche-la-favelól, akkor nem kel

lett erre jönnie. No de gyorsan 

el, el, igy talán délre visszaérkez

hetünk.

A férfiak búcsút vellek az asz- 

szonynépségtől, azután lóra ültek, 

sőt még Aszovaum is felült Ilar-
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per lovára, annak hála mögé,hogy 

igy velük egyült kelhessen át a 

folyón, igy ő is gyorsabban érjen 

el a kitűzött pontra, amely felé 

most már gyors ügetésben halad

lak a lovak.

— Megálljunk I — kiállolt az in

dián, leugorva a lóról — itt a 

nyom, nem szabad tovább lovagol

nunk, nehogy eltapossuk.

A lovasok egymásután leszálltak 

a nyeregből és a lovaikat a fo

lyondárok . lecsüngő ágaihoz kö

tötték, hogy meg ne szökhessenek. 

Aszovaum előre indult, majd ami

kor rábbunkat a nyomra, megállt.

.Figyelmesen hajolt le, gondosan 

megvizsgálva minden egyes fűszá

lat és levelet, azután ismét felkelt 

és gyors léptekkel sietett egész 

odáig, ahol az első vérnyom lát

szott. Alig tekintett azonban körül, 

midőn hirtelen egy hangos »liowh« 

kiáltást hallatott, úgyhogy a többi 

vadász is hirtelen odasereglelt. 

Egy helyre mutatott és most már 

semmi kétség sem lehetett, hogy 

ilt iszonyú cselekmény történt.

A jelzett pont egy kidőlt topo

lyafa végénél kezdődött, amelyet 

folyondárok és vadrózsabokrok 

sűrű bozóttal vellek körül.

Ilt látszott egy ló nyoma, amely

nek lovasát — mint a jelek mulat

tak — egy a hozóiból kiröppenő 

golyó teritelte le a nyeregből. Olt 

látszott az első vérnyom, de ugy- 

lálszik a szerencsétlen nem bukott 

ki rögtön a nyeregből, mert talán 

lova nagyot szökött vele odább.

— Bizlosan a lovat találta a go

lyó — vélte Róbert — különben a 

lovas rögtön lefordult volna a nye

regből.

Aszovaum némán mulatott »egy 

közeli hickory-bokorra, amelynek 

világos szürke héján, a földtől 

mintegy nyolc vagy kilenc lábnyi 

magasságban tisztán kivehető .vér

foltok voltak.

— Csakugyan! — kiáltott eliszo- 

pyodva Harper — fejével esett 

neki a hickorynak — itt látszik a 

helye is, ahol elesett.

A hely itt körös-körül valóság

gal fel volt szántva, látszott, hogy 

az áldozat kétségbeesetten védeke

zett és roppant erőlködéssel ka

paszkodott bele a lecsüngő ágakba, 

mint azt a letört gallyak és lehul

lott levelek bizonyították.

Olt térdére esett — vastag vér

nyom jelezte ezt a helyet — és 

többé fel nem kelt. De mégis — 

ugylátszik — egyszer feltápászko- 

dott, miközben vérével sűrűn ön

tözte đ közbeeső bokrokat, egé

szen a letöri topolyafáig. Ez le

hetett életerejének utolsó megnyi

latkozása. Itt lehelte ki a ciprus 

alatt a lelkét és egy darabig itt 

is feküdi holtteste, — mert mint a 

nyomok mutatták — háttal feküdi, 

már pedig élő ember nem birla

volna ki az éles gyökereken való 

fekvést.

A férfiak iszonyodva tekintettek 

a gyilkosság kétségtelen jeleire, 

mert hogy itt gyilkosság történt, 

az bizonyos volt, nem pedig küz

delem, legfeljebb csak kétségbe

esett védekezésről lehetett szó. Az 

áldozatot vagy lelőtték, vagy lerán

tották lováról, azután úgy verték 

agyon.

— Jöjjetek I — szólt Aszovaum — 

figyelmesen vizsgáljunk meg min

den nyomot egészen a viz partjáig.

• A holttestet kelten viliék.

— Ezt már tegnap is gondoltuk

— a nyomok egész a folyóig ve

zetnek.

— Itt feküdt s látszik, hogy kel

ten álltak mellette. De nini, ilt 

egy kés és egészen véres.

— Ez egy zsebkés, az Isten sze

relmére, ezzel csak nem ollhalLak 

ki egy emberéletet.

— Mutassa csak azt a kést — 

szóll Róbert, ulánanyulva a kés

nek — talán én megismerem, hogy 

kié.

Harper előrehajoll és mindket

ten nagy figyelemmel nézegették, 

de végre az előbbi fejcsóválva meg

szólalt:

— Még sohasem láttam — és ez 

teljesen uj.

Harper épen úgy, mint a többi

ek, szintén nem ismerte fel.

— Magamhoz veszem, talán igy 

nyomra akadunk róla — szólt Ró

bert — de előbb lemosom a vért, 

igy nagyon rossz benyomást tesz 

rám.

— Ah, mi ez? — kiáltott fel most 

Aszovaum, rámutatva egy bokorra, 

amely mellett friss ásást látott kö

zel alilioz a helyhez, ahol a hulla 

feküdt.

■»- Biztosan ott ásták el a holt

testet — mondta a szatócs.

— Itt semmiesetre sem áshatták 

el a holttestet — vélte Curtis — 

ezen a helyen még egy oposzum 

sem férne el, nemhogy egy ember. 

Az bizonyos, hogy ástak itt, még 

pedig egy széles késsel, de csak 

ezt a kis árkot; de vájjon mire 

használhatták a földet, amit ki

áslak, mert itt nincs a közelben.

Aszovaum figyelmesen nézte úgy 

a kis vermet, mint azt a helyet, 

ahol a hulla feküdt, majd felegye

nesedve megszólalt:

— Ha a szél belefogódzik a lioll- 

lcst ruhájába, könnyen partra vi

szi, vagy megakasztja egy fánál, 

azonban ha földdel megtöltik a 

testet, akkor az lemerül a viz fe

nekére.

— Na ez igazán borzalmas — ki

áltott Róbert — hát erre szolgált 

az a kis zsebkés, hogy a hullát 

felmelsszék vele, gentleman, ilyen 

iszonyú teltre nem igen emlék

szem. Vájjon ki lehetelt a szeren

csétlen?

— Ki tudja, vájjon kiderül-e va

laha — mondla Harper — de mit 

csinálsz olt Aszovaum?

— Kötelet sodorintok, azután le

bukom a viz alá, — válaszolta ez,

lehámozva egy papao-fa héját, 
hogy abból kötelet sodorjon.

— A hullát akarod felhozni a viz 

alól? — kérdezte Róbert eliszo

nyodva.

— Igen, — mondta az indián és 

levetette mokasszinjáL és lcggin- 

jét, a vizbe készülvén ugrani — 

ott van — és a viz egy pontjára 

mutatott.

— Megálljt — kiáltott most köz

be a szatócs, aki nagy figyelem

mel szemlélte az előkészületeket

— ha a kötelet körül akarod kötni 

a holttesten, az igen soka tartana, 

nesze ilt van ez és ezzel elővont 

zsebéből egy halászhorgot

— Ez nagyon jó lesz, szóll az 

indián, megerősítve a horgot a pa

pao-fa héjából készült szívós kötél 

végére. Még egyszer megnézte azt 

a helyet, ahol véleménye szerint 

a hullát bedobták, aztán beugorva 

a vizbe röglön alámerült.

Néhány másodpercig halotti 

csend uralkodott, a jelenlevők 

színle lélegzeni sem merlek. A réz- 

börü vadász felett már elsimullak 

az ugrása által előidézett hullám- 

gyürük, csupán a viz fodrozódása 

mulatta, hogy valami mozog oda

lent.

Egyszerre csak felbukkant az in

dián fényes fekete haja és nemso

kára kiemelkedett egész feje is a 

vízből. Először is mély, hosszú lé

legzetet vett, majd a vadászok par

ton álló csoportja felé úszott. Az

után a meredek parton felmászott, 

a horgot még mindig kezében 

tartva.

— Na és a holttest? — kérdezte 
Róbert.

— A hulla lent van — mondta 

emez — körül is tapogattam a tes

tet, de a viz sodra erős, gyorsan 

felemelt, nem tudtam a horgot be

leakasztani.

— A fehérek közül ki hozna ne

kem egy követ — szólt kimerültén 

ledőlve egy fa tövére — igen elfá

radtam és pihenni szerelnék.

— Talán csak nem akarsz még 

egyszer lebukni? — kérdezte bá

mulva Harper.

Mivel az indián a fejével igent 

intett, Harper a közeli zátonyról 

egy hatalmas követ hozott, melyet 

Curtis körülhurkolt egy kötéllel.

— Ezt azután a balkezedre kö- 

JLöd, ez úgy levisz, mint a pinty és 

ha újból fel akarsz jönni, egysze

rűen egy pillanat alatt leoldod.

Aszovaumnak nem volt sok uta
sításra szüksége, rákötötte a követ 
bal kezére, jobbjával fogta a hor
got, óvatosan, hogy a kötél össze 
ne csavarodjon, aztán a meredek 
part mellett másodszor is aláme
rült.

Lentmaradása most sokkal to
vább tartott, mert a kő miatt las
sabban mozoghatván, nehezebben 
tudta lábaival kitapogatni a he
lyet, ahol a hulla feküdt.

Végre megrándult a kötél, a bu
borékok egymást kergették á viz 
felszínén, amelyen nemsokára 
megjelent az indián sötét haja. Az
után gyorsan a part felé úszott, 
kijött a vízből és borzadva tekin
tett vissza.

(Jövő héten folytatjuk.)



Ismeretlen részetek 
az JUUa“ tragédiájából
.Nobileék rádiójukon a sarkvidé 
ken hallgatták az újságok Jelen- 
léseit az expedíció balesetéről.

Cesco Tomaselli, a Corriere del- 

la Sera munkatársa, aki elkísérte 

Nobile tábornokot északsarki út

jára, a Spitzbergáknál kénytelen 

volt a Citta di Milano fedélzetén 

maradni. Helyette Ugo Lago, a 

Giomale d* Italia munkatársa re

pült Nobilevel. Ez az újságíró az

óta eltűnt és valószínű, hogy a jég- 

temetőben lelte halálát, Cesco pe

dig, aki toporzékolt dühében, hogy 

nem mehet Jíobilevel az északi 

sarkra, eonek a véletlennek kö

szönheti, hogy éleiben van.

Cesco mosl megtáviratozta lap

jának Nobile elbeszélését a ka

tasztrófa lefolyásáról. Elmondja, 

hogy amikor Nobilét viszontlátta, 

alig ismerte meg. Annyira ki volt 

merülve* hogy két napig nem is 

tudott beszélni. Azután elmondta 

a katasztrófa lefolyását. A kataszt

rófa május 24-én délelőtt 10 óra

kor történt. Észrevették, hogy a 

léghajó folyton lejjebb száll, majd 

nemsokára esni kezdett. Hirtelen 

erős lökést éreztek valamennyien.

Ceccioninak a lába törött el. 

Malmgreen karfájdalmakról pa

naszkodott, Zappi a bordáit ta

pogatta. Mariano, Trojarii, Yiglieri, 

Behunek és Biagi sértetlenek ma

radtak. Később vették észre Po- 

mellát, aki holtan terült el a jé

gen. A léghajó ezután újból a le

vegőbe emelkedett és elveszett a 

ködben és elrepült azokkal, akik 

burkolatában voltak.

A rádiókészülék sértetlen volt. 

Biagi pólantennát állított fel és 

megkezdte a segélytkérő jelek szét

küldését. Furcsa volt, hogy Nobi- 

leék a római állomást is hallották, 

mig ők maguk a legközelebbi állo

másokkal sem tudtak érintkezést 

létesíteni. Hallották a Citta di Mi

lano kétségbeesett hívásait, a rá- 

dióhireket, az újságoknak a tragé

diához füzölt kommentárait.

Biagi egy percre sem vesztette 

el jókedvét és hatalmas jókedve 

kerekedett, amikor rádión kérész

iü l az olaszok olimpiai sikereiről 

értesült. Végre tiz nap múlva érint

kezésbe léptek Archangelskkel, ti

zenhárom nap múlva a Citta di 

Milanoval létesítettek összekötte

tést. Május 30-án Mariano, Zappi, 

Malmgreen engedélyt kértek, hogy 

gyalog elindulhassanak a szá

razföld felé, qmelyet a horizont 

szélén láttak, ö erre engedélyt 

adott összes kísérőinek, hogy a 

Malmgreen-csoporttal utrakelhet- 
nek, ha jónak látják. Senki sem 
jelentkezett azonban és igy csak 
ők hárman indullak el, magukkal 
vive egy csomó levelet, amelyet a 
hajótöröttek szüleiknek, kedvese
iknek irtak. Behuoek dr. anyjának 
irt és közben úgy sirt, mint egy 
kisgyermek. A bucsuzasnál min
denki sirt A visszamaradottak egy 
teljes napon át szemmel kisérték 
Márianoékat, mig teljesen el nem 
vesztek a ködben.

Anglia megszüntette Burmában a rab
szolgaságot és az emberáldozatokat

Ötmillió rabszolgát szabadított fel a szigorú rendelet 
Christiansen misszionárius borzalmas esete

(Folytatás és v^e)

ötmillió rabszolga
Butler kormányzó most egy lé

péssel tovább ment. Miután meg
szilárdította az angol uralmat, a 
vad törzsek között szigorú rende- 
letet bocsátott ki a rabszolgaság el
len. Megtiltotta az eddig dívott rab- 
szolgalarlást és ezzel a tollvonással 
közel ötmillió embernek adta visz- 
sza a szabadságát A napokban ér
kezett Londonba a kormányzó je
lenlése, melyben bejelenti, hogy 
Burmában megszűnt a rabszolga
ság s az angol kormányzóság rende
letének az egész országban érvényt 
szereztek.

A rabszolgák eredetileg ellensé
ges leigázott törzsek tagjaiból ke
rültek ki, később azután ezek iva
dékai is a legszomorubb sorsra ju
tottak. A rabszolgatartó korlátlan 
ura volt rabszolgáinak, ezeket nyu
godtan megölhette, amikor neki 
kedve támadt. Hogy meg ne szök
jenek, sok vidéken bambuszból 
font kalickákban tartották őket, 
ahonnan csak a rettenetes gyanla- 
bányákba eresztették őket és terel
ték vissza munkájuk végeztével. 
Gyakran előfordult, hogy férjet és 
feleséget elválasztottak egymástól 
és gyermekeket vittek el szüleiktől, 
hogy a gonosz szellemeknek áldoz
zák fel. Emellett rosszul bántak 
velük, semmiféle joguk nem volt, 
tisztára a tulajdonos kénye-ked- 
vétől függtek.

Az országban szerte virágzott a 
fejvadászat Csak olyan ifjú számí
tott férfinak, aki legalább két ko
ponyával ékesítette kunyhóját. Egy 
utazó egy ao-naga faluban több 
mint ezerkétszáz üyen szörnyű di- 
adaljelrényt számolt össze, melyek
— mint a tulajdonosok büszkén 
mesélték — a szomszédos törzs 
tagjaiból kerültek ki. Az ember- 
vadászatban az ao-nagák nem vá
logatósak, mert harcosaik nem
csak az ellenfél harcban elejtett 
katonáit tekintik fej zsákmánynak, 
hanem asszonyokat és gyermeke
ket is meggyilkolnak, ha szerét te
hetik, csakhogy borzalmas trófe
áik számát növelhessék.

Az élvetemetés

Van ezenkívül Burmának egy 
másik borzalmas különlegessége is. 
Ez a szokás megköveteli, hogy 
minden nagyobb épület alá eleve
nen eltemetett ember kerüljön, 
hogy annak szelleme mintegy ház
őrzőként megvédje a benne lakó
kat a démonoktól. Ezért széltében- 
hosszában dívik az a szokás, hogy 
egy nagyobb törzsfőnöki épület 
építése alkalmával a kapu helye 
alá elevenen temessenek cl egy 
nőt, úgyhogy a feje kiálljon a 
földből, melyet aztán addig tapos
nak és ülögetnek, amig a szeren
csétlen kileheli a lelkét Mentői 
tovább tart kínlódása, annál na
gyobb szerencse éri á házat, igy 
tartja a borzalmas babona. Ez a 
szokás különben nem tisztára Bur
mára szorítkozik, mert néhány 100 
esztendővel ezelőtt az aránylag 
magasabban kulturált Sziamban is 
szokásban volt 1634-ben ugyanis, 
amikor a sziámi király Ajuthiában 
17 uj kaput emeltetett, 67 fiatal 
leányt temet lelett elevenen a ka
puk alá. Ez a borzalmas szokás 
valószínűleg innen került Burmá
ba, mert állítólag nem régi keletű. 
Shan tartományban 1919-ben meg

történt, hogy Mung-Kung faluban 
egy bennszülött papot gyilkoltak 
meg ezen a módon. A falu lakos
sága azzal védekezett, hogy az uj 
hidat elsodorta volna a folyó árja, 
ha védelmére nem temettek volna 
alá ja élő embert.

Anglia különben a rabszolgaság 
ellen ügyes taktikával dolgozott 
Elsőizben terminust tűzött ki azok 
részére, akik rabszolgáikat felsza
badítják, pénzbeli ellenszolgáltatás 
fejében. Ez az akció több mint két
százezer rúpiájába került az an
gol kormánynak, de elérte azl, 
hogy igen sok rabszolga vissza
nyerte ezzel, a szabadságát. Akik 
a terminust elmulasztották, kárté
rítésre való jogukat elvesztenék 
és kötelesek voltak enélkül a rab
szolgákat elengedni, vagy azok 
munkája ellenértékét pénzzel meg
vásárolni. A rendelet keresztülvi
telével a régi kártalanított rab
szolgatulajdonosokat, rendesen bá
tor harcosokat bízták meg, aki
ket rendőrökké neveztek ki. Ter
mészetes, hogy ezek a többieken 
irgalmatlanul végrehajtották a kor
mányzat rendeletét és igy egyben 
az angol kolonizációt is elősegí
tették.

Bit derített ki 
az alvók laboratóriuma ?
Napi nyolc órát kell aludni, ru 
ganyos, félpuha ágyban* A ke 
vesett alvó ember hamar tönkre
megy. Napoleon példája: elri

asztó, Edis né: legenda.

Donald A. Laird dr., a Coltage- 
egyetem tudós professzora néhány 
évvel ezelőtt úgynevezett alvási la
boratóriumot rendezett be az egye
temen. Hosszú éveken keresztül 
különös, alapos kísérleteket vég
zett diákjain, hogy az alvással ösz- 
szefüggő egészségügyi kérdéseknek 
mélyére hatoljon. Most részletesen 
számol be kísérletéről a Science 
News Letterben.

Ejmondja értekezésében, hogy a 
kísérletek három évvel ezelőtt kez
dődtek} s a kísérleti személyek gon
dosan előkészített feltételek mel-i - 
lett feküdtek a rendelkezésre bu*** — Rosszul, 
csálolt termekben. Mivel a tudo-j Miért? 
mány nem igen kutatta még ki Or- 
feus birodalmát, előbb külön ké
szülékeket kellett megszerkeszteni, 
hogy az alvókat tudományos szisz
téma szerint meg lehessen figyelni 
s elsősorban az izomfeszültséget 
akarták megnézni a nyugodt alvás
nál, valamint megállapítani azt a 
testi energiát, amelyet 
munkánál rossz vagy jó alvás után 
igénybe kell venni. A kísérleti sze
mélyeknek természetesen áldozatot 
kellett hozniok a tudomány érde
kében; á legédesebb álmaikból egy 
éjszaka többször is felébresztették 
őket és bizonyos reakciók szem 
pontjából vizsgálták őket ‘

Többüknek gázmaszkában kel-* 
lett aludniok, hogy lélegzetük ké
miai analízisét, amelyet a gázmasz
kában összegyűjtöttek, meg lehes
sen ejteni. Hol puha, hol kemény, 
hol félpuha és félkemény ágyban

ellátóit közepes puha ágyban.
Egy beomló ágy az izmokat fe

szültségben tartja s nem teszi le
hetővé a kellő pihenést. Azonban 
az ágy túlságosan puha is lehet, 
különösen nagysulyu személyek ré
szére. Megállapítást nyert az is, 
hogy helyes nézet az, hogy az em
ber az alvás első óráiban alszik 
a legmélyebben. Azonban az em
ber nem kurtíthatja meg büntet
lenül alvási idejét.

— Úgy találtuk — irja Laid ta
nár, — hogy nagy árat kell fizetni, 
ha álmunkat megrövidítjük. Ha 
csak kél órát is elvontunk alvási 
időnkből, kitűnt, hogy ez a szelle
mi munkál már erősen befolyásol
ta és hogy nagyobb testi energia 
szükséges a napi munka elvégzé
séhez, mintha az ember rendesen 
kialudta volna magát a szükséges 
nyolc óra alatt.

Ha Napolcont például hozzák 
fel, hogy micsoda teljesítményi 
lehet nyújtani rendkívül kurta al
vási idővel, csak arra kell rámu
tatni, hogy Napoteon abban a kor
ban, amikor a férfiak életük virá
gában állanak, már roncs volt.

S ha azt mesélik, hogy az örök
ifjú aggastyán, Edison, milyen ke
veset aludt életében, csak azt kell 
felelni rá, hogy Edison maga ne
vet ezen a legendán a legjobban, 
mert nem is titkolja az öregur, 
hogy már hosszú évtizedek óta 
nem tagadja meg magától a dél
utáni szundikálást sem.

Az emberek nem alszanak eleget, 
amit az is bizonyít, hogy a leg
több házban ébresztőóra van, hogy 
a munkábamenők elég korán fel 
tudjanak ébredni. A nagy vasár
napi alvások is emellett bizonyí
tanak.

K IS  T R É F Á K
Kohn kimegy a lóversenytérre 

s mindjárt az első lovon 180-szo- 
ros pénzt nyer. Egy sportember 
megkérdi, miért tett pont erre a 
lóra, mikor ennek nem is voltak 
sánszai.

— Nu, mondja Kohn — vettem 
egy programot és olvasom: Mó
ric, — Na, — gondoltam, ez egy 
zsidó ló, ez majd csak előre fura- 
kodik.

Kohntól megkérdi valaki:
— Hogy mulatott Tihanyban, 

Kohn ur?

— Mert olyan sokan voltak, 
hogy akárhányszor belekiabáltam 
a visszhangba, mindig mással be
szélt

Idegen érkezik a faluba, aki ar
ra kéri a kisbirót, hogy mutassa 
meg neki a legöregebb embert a

b izonyod faluban.
— Nem lehet — válaszolta a kis- 

biró — mert az már tavaly meg
halt

Az őrmester oktatja az újoncot, 
aki túlságosan hosszú ideig szalu-

TT — Ha szalutálsz, csak addig 
tartsd a kezed a sapkán, amig 
hármat számolsz.

— I .. igen, d ... d ... de én d- 
da ... ddo ... goki

_  Az apa irgalmatlanul elnadrá-
kellett aludniok, hogy ki lehesseqJ^golja a fiát és azután megkérdi: 
kutatni, melyik a legkedvezőbb/ — És most mondd, miért kaptál 
fekvőhely. büntetést?

Kiderült, hogy az ember a íeg- — Látod apám, .ilyen vagy te:
kényelmesebben piheni ki magát előbb megversz és még azt sem tu-
egy merőlegesen állított rugókkal dód, miért



S Z A R V A S I  K Ö Z L Ö N Y  
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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 iv an-nyom da  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedés.

Fotó-fényké

pészeti cikkek 
legolcsóbb 

beszerzési 

forrása. 

M a k ó  

G y u l a

fegyver- 
és lő$zerkere$~ 

kedőnél.

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

Is za p o lt „ K r é t a p o r 11 bősé
gesen tartalmazza azon ásványi ta
karmánypótló sótápot melyre a 
fejlődő sertésnek, hízónak szük
sége van.

Kapható minden fQszerkeres- 
kedőnél.

C>2-n.ltUr +■;

Vásárlásnál ilyen dobozt kérjen ! 

Kapható és megrendelhető: S l e f á n i  G y ö r g y  

kereskedőnél Szarvason.

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgy közönséget,

hogy az úri és női szabóságomat 

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

Minta kolékcióm őszi és téli Idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a m?.i divat szerint is 

elkészítem, 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 Gríízner varrógépek állandó leg

olcsóbb beszerzési forrása.

Kedvezményes részletfizetés.

Makő Gyula
fegyver- lőszer, rádiókereskedő és- 

villamossági vállalata. Szarvas

Mindenféle zsákol, 'víz— 
mentes ponyvát, 

vászon * zsineg árut
legolcsóbb gyári áron

BlINZL IZIDOR
37

zsák és ponyvaüzletében (Berkovits házban) 
szerezheti be.

Már most kell gondoskodni

szükségleteinek beszerzéséről.

Olcsó árak. 
Kedvező fizetési feltételek.

/

Tűzifa hasábos
wag^ontételekben telepemen kimérlegelve, vagy házhoz 
szállítva. Fűrészelve vagy felaprilva.

Köíözöíi fenyőhulladék.

Elsőrendű porosz kőszén 
és koksz,

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

baglyatalfai, dorogi, salgó« 
larjáni és mlzseríai darabos 

szenekre.

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

BÜK ADOLF
tűzifa és szénkereskedő.

Piac-tér.



Sarokháx forgalmas helyen üz
let, korosma és dohányárudé 
jogfolytonossággal eladó. 34

Csabacsüdön (Nagyréten) 20 
hold kiváló minőségű szántóföld 
felszerelt tanya épülettel szabad 
kézből eladó. A vételár búzában 
vagy pénzben előnyős feltételek 
mellett fizethető és az ingatlanra 
bekebelezett olcsó évjáradékos 
kölesön átvállalható. Felvilágosí
tást ad dr. Salacz Aladár szarvasi 
ügyvéd. 33

Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fát (ha
sáb és aprított), porost- és 
magyar szenet, fenyőéi hul
ladékot stb. legprímább Hű
ségben és legjutányesebban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky Al- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer« 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

15 sz.

Rendkívül 
keveset használ!

ÉS SEX 
SUPER 
SIX

túra autó
e la d ó .  Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

I ERCO |

ttn el e g á n s a n ö l tözköd ik ,

Ergo ERCO gallérí visel.
1? A-

Ügyeljen a védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható*

Értesítés. Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű j|| 
közönséget hogy t a v a s z i  n y á r i  m 

szövelrakláram  megérkezett dús választékban. §| 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ- §g

4  havi részlet-'
re áss." olcsó árban,£ I
arról

ugyan 
olyan

mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul- || 
jón bizalommal hoz- gr p e n g ő t ő l  följebb ké- s

szülnek. Kérem nagyérdemű fá 
Tisztelettel B

zám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását.

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

Női, férfi és gyermek

cíp őil
melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos á r b a n
a Iegizlésesebb formában 
készülnek, azokat csak

Szűcsnél
szerezze be.

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

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

~ Kepenyes Györgynek IV. kér- 
157 számú háza és Kákán 3 
hold herés földje eladó. 35

■ 111. kér. 34 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott 33

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

i. kér. 270 számú sarok ház 
eladó, melv üzlethelyiségnek is 
megfelel. Érdeklődni lehet a hely
színen. 35

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

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

Polgárista tanulólányokat tel
jes eltiltással felvesz özv. Holmik 
Jánosné II. kér. 300 szám. Útbai
gazítást ad a kiadóhivatal. 33

Szeder László III. kér. 268. sz, 
alatti lakos 150 utcai fron
ton levő portája mely építkezésre 
is alkalmas eladó. 34

E l a d ó  2 ágy, 2 szekrény, 
1 asztal és 4 szék jutányos áron. 
Érdeklődni lehet 11. k. 372 szám.

Kiadó egy bútorozott szoba 
zongora hasanálattal III. kerület 
249. szám. 34

Tanuló felvétetik ellátással 
£eich Jenő vaskereskedőnél. 34

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

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

I. kér. 209 sz. 
adó házteleknek.

üres telek el- 
34

özv. Hrivár Andrásné örököse
inek 600 B-öl fó'd érparti sző
lőkben eladó. Érdeklődni lehet 
IV. kül. kér. 277. 34

E l a d ó  egy komplett, alig 
használt háló-szoba berendezés,. 
II. k. 372. Érdeklődni lehet. a 
kiadóban.

50 hold föld-1100 S-es bérbe 
vagy feliből kiadó. Kiss Mihály 
IV. kér. Jókai Mór-utca IQ. 33

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

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

Ház eladó kispurtával vak ut
cára. Értekezni lehet Beliczei-ut 
187 sz ugyanott egy magtár kia
dó. 34

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

Illattszertáramat augusztus hó 
X-tői Glózik (ezelőt Weisz féle) 
házba helyeztem át Piactéri sarok.

32

varrógép
ttéO BEVÁLT JŐ MINŐSÉGBEN 

Kedvezőfűe/ésife//é/e/eA.

S I N G E R  V A R R Ó G É P
RÉSZVÉ N VTÁRS A 3  A 0»

Szarvas, Kossuth-tér 47.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22 Nagy Sándor könyvhercdiedéséban legolcsóbb napi árén kaphatók..



Soproni

S z ő n y e g  

é s T e x M -  

müvek r. i.

ezelőtt Haász 

Ftilöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

— Ház eladó U.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Elsőrendű gyártmányú gazdasági gépek,^erék- 
pirok, varrógépek, különféle traktorok, cséplőgépek, 

vetv'gépek, rosták és mindenféle

gazdasági eszközök

nagy választékban vannak raktáromon. Russia ZOV, 
kerékpárslkaírészek elsőrendű kivitelben. Ugyancsak 
kapható nálam a legjobb minőségű traktor, henger- 
gépolaj és gépzsir. Aki varrógépet akar venni, az győ
ződjön meg előbb áraim olcsóságáról.

Kedvező fizetési feltételek.

Balázs gépkereskedő. szemben.

A. tisztelt cséplőgép tulajdonosok

figyelmét felhívjuk, hogy a legjobb

g ép^zijakal
vízmentes ponyvákat 

vila.nint gabonás zsákokat
minden méretben a

legolcsóbb gyári áron

kaphatja Szarvason 
35

Simktí Gyula
bőrkereskedésében.

Fűszer-
üzlet más 

vállalkozás 
miall eladó. 

Cím 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 is 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

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

mmm mmm

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

A u t ó  és Traktor 
javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

M e z ő g a z d a s á g i  

gépfa vitás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eécterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e t ő - ' 
g é p  c s e r e .  Saját szisztémájú bevált lc .iilc .o~  

r i c a  s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető 1

UJdoueág 1 26 Raktáron

Autogén 
heg g esztés I

Vas—aczél—réz— bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIR1US és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűlő 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.

Makó Gyula
rádió keretkedtt, Szarvas.

MMM HŰMMÉ

niooAfi jól és divatosat csak a „Gom báru- UlCSün, h ázban ” vásárolhat.
(Szarvas, II. kér. Kossuth Lajos-utca 42. Piactér, Hajas-hái.

Nagy választék úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők 
legújabb divatszinekben. Divatos fazonú gallérok, női, férfi 
és gyermek harisnyák, színes selyem és cérna csipkék. Mini- 
denféle szalag és ruhadisiek. Gyöngyök ós flitterek dús vá
lasztékban, divat ruhacsattek, gombok, cérnák, pamut-fonalak 
'és az összes rövidáru és szabókellékek, 

v ■ _  —- budapesti gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- 
A I I l U  sabban és legszebben mos, tisztit és vasal.

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. 55

:Í|||KSK

ff
CSELIK” cipőt viseljen

MsőreiuHl kértoMunka! Tartós! Olcsói

Küpliiiltl kisáflim Pcmtedht Arifiii dlvatárula4»Ábaji
& t n l r —  l iW h f t t é  v é ^ e w y e l v a l o d l

52 sz,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KL KIN divaláruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű és elismerten legfinomabb ruházati cikkeket í u. m.: szövstet, posztót, bár
sonyt és selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Aas a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é t ,  ha Pestre megy berásárolni, iáikor K .U B IN  
M Ó R  d l v a l á r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8 (saját ház) inúident soSHlal jutányosabbair beszerezhet,

Óvakodfunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

öl bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 

árul szállítanak.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget, hogy 
raktáramban ismét kapható 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 .

Használt épitő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

Szives pártfogást kérve, C /?c  D / I q  fakereskedő,, 
teljes tisztelettel. .... „ O C I « .  Szarvas

Kerékpárok,
S Varrógépek és Rádiók.
ti
«
Vu

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 szerelés*.-

Tisztelettel

*
o

2
c

3
>

*
w

Szlrehoyszky Mórion és Társa ̂
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó, villamszereW >0 

és műszerészek, és szerelő üzem. 2.

Piac-tér ártézi kuttal szemben Bük-párta.

Átköltöztem
órás és ékszerész

üzletemmel egész közel, a piactérenjévő

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

(azelőtt Galambos-üzlet)

35 Halászná Sz. Szerén.

A leigmodemebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belop otoczky János-fűszerűzletébén és Makó 
G y u l á i n á l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogása t kérve maradtam

Tisztelettel

33 sz. Belopotocky Mihály

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők éa azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás- fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidáíását, illetve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz- 
kftzlöm. Üres, kész és* lőporos patronok, bármilyen kc,Ii* 
berben, mindenféle revolvergolyók napi ároa kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.,

M a k ó  G y u l a
fegyver és lőszerkeresifedő 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.
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