
FÜOGETLEN POLITIKAÍ feS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési áráie 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 

félévre 4 Pengő. Vidékre postán küldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: '

PRAZKOVS^KY BÉLA

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Ml. kerület, Piac-tér 119. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendő.

A tanyavilág 
fejlesztése.

A tanyai élet sok ember
ben a primitív élet fogalmát 
kelti fel. Tagadhatatlan, hogy 
az őskori kezdetlegesség a 
tanyavilágban itt is, ott is 
ki-kiütközik. Hiszen az alföldi 
tanyák visszamaradottsága 
olykor túltesz a költő kép
zelő erején is. Volt alkal
munk beszélni egy szeged
környéki tanyai tanítóval, ki 
a csengelei pusztán, a világ
tól félreeső iskolában taní
tott. Minden szabad idejét 
azonban Szegeden töltötte s 
ha a városból a tanyára tért 
vissza, állandóan élesre fent 
kardot hordott magával s a 
veszedelmesen vad tanyai 
kutyákat a szó szoros értel
mében kénytelen volt rakásra 
kaszabolni. Lehetetlenül nyir
kos tanítói lakásában, mikor 
a nagyvakáciö után vissza
tért, a szobában méter ma
gas fii, gaz nőtt s az ösz- 
szes bútorai, ágy- és ruha
neműi a használhatatlanságig 
agyonrothadtak. A rossz utak, 
a kezdetleges közlekedési 
lehetőségek a tanyai népet 
valósággal elvágják a kultú
rától s értelmi visszamara
dottság s fizikai leromlás 
áldozata lesz a társadalom 
ama rétege, mely hivatva 
volna a nemzet gazdálkodá
sát, anyagi felvirágozását 
biztosítani s az igazi nem
zeti érzést és nemzeti gon
dolkodást megtisztítani a 
nemzetietlenség minden sa 
lakjától. A tanyai nép a 
maga természetes egyszerű
ségében, romlatlan erkölcsé
vel a nemzeti élet legnagyobb 
értékét képviseli s kinek 
figyelme helyes látással a 
tanyavilág fejlesztése felé 
fordul, az ezt a nagy értéket 
igyekszik kiemelni a maga 
szörnyű elzártságából s a le
hetőségét adja meg annak, 
hogy ezt a megbecsülhetet
len értéket nemzeti jólétünk 
javára kamatoztathassuk.

Ellíéllék az ulonálló 
szarvasi legényeket.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Nemrégiben beszámoltunk 
arról a vakmerő utonállásról, 
amelyet egy pár meggondol 
latlan fiatal legény követett 
el a csabacsüdi vasúti állo
más közelében pretsnyik Mi
hály békéscsabai autófuva
rozó és soffőrje ellen. A bő
rükbe nem férő legények 
Kondoros felé tartottak gya
logosan és amidőn szembe 
került velük a békéscsabai 
bérautós autója, megállítot
ták a gépkocsit és úgy az 
automobil tulajdonosát, mint 
a gépkocsi vezetőt bolokkaí 
összeverték és bicskákkal 
összeszurkálták. Gretsnyik, 
aki vásáros kereskedőket 
szállított a szarvasi országos 
vásárra, Szarvasra érkezése 
után, alighogy sebeiket be
kötözték, azonnal jelentést 
tettek a rendőrségen. A rend
őrség és a csendőrség együt
tes nyomozásának pár óra 
alatt meg is volt a kellő

eredménye, a kötekedő legé
nyeket sikerült elfogni. Kö
zülük a főbünösök Bobvos 
György, Nyemcsok Pál és 
Juhos jános voltak, akiknek 
ügyét f. hó 5-én tárgyalta a 
szarvasi kir. járásbiróság 
büntető ügyekkel foglalkozó 
járásbirájá. A garázda legé
nyek azzal á mesével állót 
tak elő; hogy az autó uta
sai támadták meg őket és 
ők csa£ védekezésből hasz
náltak botokat ás késeket.

A bíróság azonban a ki- 
halTjgíított tanuk valfdmása 
alapján nem fogadta el ezt 
a valószínűtlen védekezést 
és a vádlottak közül Öobvos 
Györgyöt 4 hónapi, Nyem
csok Pált és Juhos Jánost 
3—3 hónapi fogházra Ítélte, 
azonkívül a vagyonos Juhos 
Jánost még külön 500 pengő 
pénzbírsággal is sújtották. Az 
elitéltek az ítélet ellen fel
lebbezést jelentettek be.

V a g y o n o s  g a z d á k  

tolvafbandája.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A közeli Gyoma község
ben óriási izgalmat kelteti a 
napokban, hogy az ottani 
csendőrség egy tiszthelyettese 
és egy őrmestere hosszú és 
fáradságos nyomozás után 
végre ráakadtak egy régóta 
működő tolvajszövetkezetre, 
amelynek tagjait —  a köz
ség köztiszteletben álló há
rom jómódú gazdáját — el
fogták és szuronyok között 
kísérték a gyomai utcákon.

Már régebb idő óta ren
geteg sok apró tolvajlás, 
sőt betörés is történt Gyo
mén és a gyomai tanyákon, 
azonban az ügyes tolvajok
nak mindeddig nem lehetett 
a nyomára jönni, mig most 
azután a véletlen jött segít
ségére a tolvajok után ku

tató csendőröknek.
Csath Jánosné gyomai la

kos u. i. felismerte a piacon 
árusított baromfiak között az 
ő ellopott tyúkját. Jelentésére 
azután Nyeste Ferenc tiszt 
helyettes és Kocsis János 
csendőrőrmester ezen a nyo
mon elindulva rövidesen 
kézrekeritették Kocsis Sán
dor, ifj. Izsó Lajos és Fekete 
Elek jómódú gazdálkodókat, 
akik eleinte tagadtak ugyan, 
de későbben a bizonyítékok 
súlya alatt elismerték, hogy 
10 év alatt igen sok, lopást sőt 
több betörést is követtek el. 
minden alkalommal főként 
lószerszámokat, gyümölcsfá
kat stb. emeltek el, az ello
pott dolgokat mindenkor a 
piacon értékesítették, mint 
saját tulajdonukat. Gyomán

óriási megdöbbenést keltett 
a szomorú eset, mert senki 
még álmában sem mérte 
volna gondolni, hogy a rég
óta keresett veszedelmes tol
vajok a-.község legtekintélye
sebb fiatal*'gazdái közül ke
rülnek ki. Az ügy minden 
részletének pontos kideríté
sére a csendőrség a nyomo
zást a legnagyobb eréllyel 
folytatja tovább.

A húsvéti 
Levente-bál.

^^A^KözWoy -eredeti -tudósítása.) *

Már szinte átment a köz
tudatba, hogy a Levente- 
bálák mindig kitünően sike
rülnek úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag. Husvét hétfőjén 
este az Árpád-szállóban ren
dezett műsorral egybekötött 
Levente-bál újból megerősí
tette a közönséget ebbeli 
véleményében. A táncmulat
ság .előtt elsőrangú művészi 
erők ragadták magukkal a 
zene szárnyain a müértő 
publikumot, de még a ke
vésbé müértő közönség is 
megtalálta a maga szórako
zását . szebbnél-szebb ének
számokban és a gyönyörű 
tornamutatványokban.

Wágner Gézáné úrnő és 
Kiss Eta énekszámait a kö
zönség valósággal tomboló 
tapssal jutalmazta, úgyhogy 
közkívánatra még ráadást is 
kellett adniok a csodaszép 
irredenta dalokból. Nem ke
vésbé tetszett a közönségnek 
vitéz Zerinváry János művé
szi precizitással előadott 
zongorajátéka, melyet a pub
likum óhajára meg is kellett 
ismételnie. A közönség me
leg elismeréssel és zugó 
tapssal honorálta a Havra- 
nek — Slajchó — Páyer— Ri- 
bárszky vonós-quartet fővá
rosi viszonylatban is első
rangú kiváló teljesítményét, 
úgyszintén Piliszki János le
venteoktató mély érzéssel ki
fejezésteljes tenorján e'éne-



kelt dalát és a szarvasi Férfi 
Daikar Rohoska Géza veze
tése alatt működő dalosainak 
remek énekét. Frappáns ha
tást keltettek a takaros kis 
Levente-lányok szabadgyakor* 
latai és a leventék világitó- 
buzogányos tornagyakorlatai. 
A remek műsor után tánc 
következett egész a késő 
reggeli órákig. Hogy a kis
leányok milyen jól mulattak, 
annak jellemzésére elég lesz 
megemlítenünk azt a példát
lanul álló két eselet, amikor 
két kislány még az édes
anyjuk minden nógatására 
sem tudott már táncolni, 
annyira belefáradtak a szü
netnélküli táncba, ahol egy 
lány sem árult egy pillanatig 
sem petrezselymet.

A gyönyörűen sikerült es
tély kitűnő megrendezéséért 
minden dicséret megilleti 
vitéz dr. Zerinváry Szilárdot, 
a Leventék közszeretetben 
álló agilis parancsnokát.

Borzalmas vasúti 
szerencsétlenség 

Pusztatenyő mellett.
Egy szarvasi szemtanú 

elbeszélése.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A napilapok már megem- 
léke7tek arról a borzalmas 
szerencsétlenségről, amely 
Pusztatenyő állomás mellett 
egy fiatalasszony halálát 
okozta. A fiatalasszonnyal 
egy kocsiban utazott Buda
pestről K o z s u c h György 
szarvasi gazdálkodó, * aki a 
következő részleteket mesélte 
el munkatársunknak a véres 
esetről :

Kozsuch Budapestről jött 
hazafelé a napokban a Bé-. 
késcsaba felől induló sze
mélyvonattal. Az egyik 111. 
osztályú kocsiban helyezke
dett el, ahol többek között 
egy fiatal 30 év körüli csi
nos asszony is utazott. A 
fiatalasszony — mint elmon
dotta — a Pusztatenyő mel
letti Bagi-féle uradalomba 
igyekezett. Szolnok után az 
utasok elszundikáltak és a 
fiatalasszoy is csak arra éb
redt fel, amikor a kalauz egy 
állomás nevét kiáltotta a ko
csi ablakai alatt. A me
nyecske úgy értette, hogy 
Pusztatenyőre érkeztek, azért 
gyorsan összekapkodta kis 
podgyászát és leugrott a ko
csiról. A koromsötétségben 
azt se.n tudta, hogy hol van, 
végre az egyik utas világo
sította fel, hogy nem Pusz- 
tatenyőn, hanem a Szajol és 
Pusztatenyő közötti Tenyő-
— oonnal r  A?
Szarvasi iánál cnycm-im

visszaakart ugrani a már 
mozgásban lévő vonatra, de 
a sötétségben a sikos pálya
testen megcsúszott és Ko
zsuch, valamint az ablaknál 
lévő két másik utas borzadva 
látták, hogy a szegény asz- 
szony a már mozgásban lévő 
vonat két kocsija közé bu
kik. Velötrázó sikoltás hang
zott fel, a vonatot nyomban 
megállították, azonban már 
több kocsi keresztülment a 
szerencsétlen asszony testén, 
úgyhogy a kerekek mindkét 
lábát combtőből leszakítot
ták. A borzalmasan megcson -

— Halálozás. Egy derék, igaai 
magyar embernek, a köz fáradha
tatlan és becsületes munkásának 
tragikus hirtelenséggel bekövetke
zett váratlan elhunytáról kell hirt 

adnunk, Dézsy Károly nyug. m. 
kir. pénzügyőri szemlész — a 
szarvasi pénzügyőri szakasz hosz- 
szu éveken át volt közbecsQlés- 
ben álló vezetője — nyugalomba 
vonulása óta a községi fogyasztá 

si adóhivatal tisztviselője munkás 
életének 61-ik évében szombaton, 
f. hó 7-én délben szivszélhüdés 
következtében hirtelen elhunyt. 
Temetése f. hó 9-én, Husvét hét
főjének délutánján folyt le a pénz
ügyőrség, a községháza tisztvi

selői, rengeteg jóbarátja és nagy
számú rokonsága mély és igaz 
r£«7véte mellett. Könnvekig mee-
i

kitott sebesültet ugy-ahogy 
elsősegélyben részesitették, 
majd feltették a vonat pod- 
gyászkocsijára, hogy beszál
lítsák a békéscsabai közkór
házba, azonban alig ért a 
vonat Mezőtúr állomásig, mi
dőn a borzalmas katasztrófa 
áldozata az óriási vérveszte
ség következtében kiszenve
dett.

Az eddig még ismeretlen 
asszony kilétének megállapí
tására és a szerencsétlenség 
egyéb részleteinek tisztázá
sára a vizsgálat folyamatban 
van.

ható gyászbeszédet mondott Ha
lász Szabó Imre ref. lelkész, mig 
Porzsolt Ferenc pénzügyőri 
szemlész volt kartársai nevében 
búcsúztatta el meginditó szép 
beszéd kíséretében. Az elhunytat 
a feleségén és. három gyermekén 
kivül nagyszámú rokonság gyá
szolja. Áldott legyen emlékezete!

— A képviselőtestület rend
kívüli közgyűlése. F. hó 14-én, 
szombaton délután a községháza 
nagytanácstermében rendkívüli. 
közgyűlést tart a képviselőtestü
let. A tárgysorozat fontosabb 
pontjai között szerepel a piactéri 
Bu;<-féle telek bérleti szerződésé
nek meghosszabbítása, a vasúti 
állomás kibővítéséhez szükséges 
községi ingatlan átengedése, az 
állami ellemi iskola építkezésének

ügye, a kötelező tanyai kémény- 
sepretés stb. A nagy érdeklődéssel 
várt közgyűlésről legközelebbi szá
munkban részletesen referáluuk.

— Eljegyzés. Kasnyik Etuskát 
eljegyezte Kondacs Samu férfi 
szabó. (Minden külön értesítés 
helyeit.)

— Eljegyzés. Barecz Bözsike 
és Mihalik József jegyesek. (Min
den külön értesítés helyett.)

— Baleset. Szombaton éjjel
11 óratájban a Deák Ferenc-utcá- 
ban haladó rendőr-járőr félig 
eszméletlen állapotban a gyalog
járó mellet fekve találta Komár 
Pál asztalos mestert, aki előadása 
szerint olyan szerencsétlenül esett 
el a csúszós járdán, hogy lábát 
törte A járőr rögtön kocsit hozott 
a községházáról és Komért el
szállították dr. Molnár János köz
ségi orvoshoz, aki megállapította, 
hogy szerencsére csak súlyosabb 
természetű zuzódátról és ficamo- 
dásról van szó. Komár Pált azu
tán a lakására szállították, ahol 
ápolás alá vették,

— Nemsokára Özembe helye
zik az uj nagy rádió-leadót.
A postavezérigazgatóság értesíté
se szeiint ápr, végén, vagy május 
elején megkezdi működését a 
Csepel szigeten (Lakihegyen) 
épült és Európában ez idő szerint 
a legnagyobb rádió-leadóállomás 
úgyhogy Szarvason is közönsé
ges detektoros készülékkel is 
kitünően lehet majd venni ezen 
hatalmas 60 kilowattos leadóállo
másunk által közvetített híreket 
és hangversenyeket.

— Teherautót nem szabad 
személyszállításra használni.
A rendőrségtől nyert értesülésünk 
alapján közöljük, hogy egy leg
utóbb kelt belügyminiszteri ren
delet eltiltja a teherautó tulajdo
nosokat a személy fuvarozástól, 
úgyhogy már a legközelebbi idő
ben a csendőrség, illetve a ren
dőrség megfogja akadályozni az 
utóbbi időben általános szokássá 
vált teherautón történő csoportos 
személyszállítást, ami bizony igen 
sok esetben okozott már eddig is 
töinegkatasztrófát.

— A „Világosság dalkar** 
vasárnap esti bemutatkozó 
dalestélyének műsora :’ l. Hi
szekegy. 2. Dal a dalról. 3. 
Csak magyarok legyünk. 4. 
Tavasz elmúlt. 5 A madár 
fiaihoz. 6. Barzarelle. 7. 
Szőlők között dalol a pin
tyőke. 8. Kip-kop, kip-kop, 
kopog a csizmám. 9. Káka 
tövén költ a ruca. 10. Falu 
végén rezgő nyárfa. 11. El
megyek és nem tudom, hogy 
hová? 12. Szerenád. A dal
estély az ipartestükben lesz 
megtartva, kezdete este fél-9 
órakor. Belépődíj nincs, ön
kéntes adományok köszö
nettel fogadtatnak.

HÍREK.

Falusi kép.
Irta: Chov^n József.

Hószinü házak... szalmafödéllel...
Két ablak az útra... Egy pad előttük...

A mi falunkban 
Sok ilyen ház van,
S néha, ha ablaka 
Nyitva vagyon:
Szép leány éneke 
Csendül az útra,
Csendül a légbe...
— Férfi szivébe... —

Ám, ha 
Az ablaka 
Zárva:
S odabenn gyertya.
Mécs, vagy lámpavilág ég,
Bizton szerelemről csicsereg 
A leány a legénynek.. . I
— Vafy fordítva... —

Ha a lány ajakéról 
Lebben a szó: a legény 
Szemei csodatüzbe’ sziporkáznak,
S ha a legény susog a lánynak 
Szavakat, miket az 
Még sose hallott,
. . .  Csókra amannak ajkai várnak.. .

S ilyenkor...
— Mindig előre tudom már:
Gyors lebegéssel lobban a fény. ..
S egybe-simulnak a lány —  s . . .  a legény... 
. . .  Elalszik a lámpa,
A mécs .. .a világ...
S odabenn Menny lesz 
A „Földi világ..



— Barátságos mérkőzés. 
Hu svét vasárnapján a Turul ba
rátságos mérkőzésre látta ven
dégül a gyomai Sport Club csa
patát, A meglehetősen unalmas 
mérkőzés gyenge érdeklődés mel
lett nagy Turul-fölény jegyében 
folyt le, az eredmény 4 :1, fél
idő 2 :0 volt a Turul javára. A 
mérkőzést Kállai biró vezette 
nagy tehetetlenséget és kapko
dást árulva el.

—• Vitéz Zerinváry János 
ünneplése. Lapunk más lielyén 
már megemlékeztünk városunk 
szülöttének, vitéz Zerinváry Já
nosnak, a kiváló zongoraművész
nek brilliáns játékáról, úgy a 
Luther S övetség, mint a Le
vente Egyesület műsoros esté
lyén percekig zúgott a taps cso
dás kéztechnikával előadott szá
mai után, amikor is a legnehe
zebb klasszikus darabokat szinte 
példátlan biztonsággal interprae- 
tálta, felséges zenei . tudásával 
aetheri magasságba ragadva ma
gával hallgatóságát a zene szár
nyain. A Leventék hálájuk jeléül 
különben még hivatalos jelvé
nyükkel egy szépen kidolgozott 
fokossal is megajándékozták a 
kitűnő művészt.

— Igaza van a népdalnak. 
Egy fiaial vésztői cipészsegéd 
Metykó László — aki mostaná
ban Budapesten dolgozott — ve- 
ronállal megmérgezte magát, a 
mentők szállították a Rókus kór
házba, ahol most élet-halál kö
zött lebeg. Ugyanebben az idő
pontban a fiú ideálja Kohn Ig
nác italmérő kisebbik leánya 
szintén veronállal megmérgezte 
magát, szerencsére az orvosok 
gyors segítsége megmentette az 
életét a fiatal lánynak, akit szü
lei nem akarták hozzáadni ke
resztény szerelmeséhez; akárcsak 
a régi népdalban: „Nem szabad 
a zsidó lánynak magyar legényt 
szeretni!“

— Az Ojság cimü vicclap 
500 P. jutalommal vicc és anek
dota pályázatot kezd- Feltételek 
az uj számban. Mutatványszá
mot ingyen küld a kiadóhivatal. 
Budapest VI. Ó utca 12.

— Újból megnyilik a Singer 
fióküzlet Szarvason, Kossuth-tér 
47, az uj róm. kath. isk. épüle
tében május hóban amikor Singer 
varrógépek, Singer varrógép 
alkatrészek, Singer-tU, Singer 
olaj stb. a rég bevált jó minő
ségben rendkívül kedvező fize
tési feltételek mellett ismét kap
hatók lessznek városunkban. Ez
által egy régóta érzett hiány fog 
megszűnni és dicséret illeti a 
Singer varrógép részvénytársasá
got, hogy fáradságot és pénzál
dozatot nem kímélve ezen uj 
fióküzlet- felállításával közönsé
günk nélkülözhetetlen érdekeinek 
szemelőtt tartásával egyben vá
rosunk iparának fejlesztésében is 
tevékenyen kiveszi részét.

— Adomány. A Szarvasi Ha
dirokkantak Özvegyek és Árvák 
Egyesületének a Szarvasi Hitel
bank 100., Szövetkezeti malom
50., Szarvasi ág. hitv. ev. egy
ház 13. 81 fillért adományoztak, 
melyért hálás köszönetét mond a 
Vezetőség.

Pénteken, szombaton 
K i r á l y o k ,  k i r á l y a .

— Az örményzugi táltos.
Szarvas legtávolabb eső tanyai 
része örményzug. Még a béke
világban a tekintélyes Zahorecz 
halmon régészeti kutatás indult 
meg, de eredménytelenül, mivel 
a halmot a kutató alaposan meg
bolygatva találta. A dolog nem 
volt meglepő, mivel, az 1863-iki 
aszály és ínség alkalmával a 
babonás, és elbolonditott embe
rek nagy mohósággal estek neki 
az alföldi halmoknak, kincs után 
kutatva. A nép hiszékenységét 
dologtalan szélhámosok, akik ma
gukat „táltosokénak nevezték, 
alaposan kihasználták, örmény
zugban is megjelent egy ilyen 
népbolonditó, egyszerű paraszt
ember s telebeszélte a Zahorecz- 
halomkörnyékén lakók fejét az
zal, hogy a halomban Jtincs van 
elrejtve s ő segíteni fog annak 
feltárásában. A nép vakon hitt a 
szélhámos .táltos" természetfe
letti képességében. Etették, itat
ták napokon át s a szélhámos 
mindenféle hókuss-pókuszok kö
zött turatta a balga emberekkel a 
halmot, anélkül, hogy bármit 
is találtak volna. Mikor aztán a 
„táltos* ur észrevette, hogy hívei 
gyanút fognak, egy éjjel nyom
talanul eltűnt s távolabbi vidékekre 
tette át működése terét. A mai 
időkben természetesen hamar le
fülelnék az ilyen együgyű nép- 
bolonditót.

— Az alispán a vármegye 
közállapotairól szóló jelenté
sében megemlékezik Czin- 
koczky Pál szarvasi szám- 
ügyi jegyző lemondásáról, 
valamint arról, hogy dr. 
Schauer Gábor főszolgabíró 
a lemondott jegyző helyette
sítésével dr. Simkovics Mi
hály okleveles jegyzőt bizta 
meg.

— Modernizálódnak a hús
véti locsolások is. H u s v é t 
hétfőjén egymás után szágul
doztak a lányos házakhoz a

már jó előre lefoglalt bér
autókon a locsolkodó legé
nyek. Legérdekesebb a do
logban, hogy ezt a modern 
közlekedési eszközt az autó 
iránt mindig meglehetős un- 
szimpátiával viselkedő kis
gazda osztály legény tagjai 
vették igénybe, akiket kis
gyerek korukban bizonyára 
jól megvert az édesapjuk, 
ha legalább is nem 80 ló
erős Mercedesen, vagy Fiaton 
mentek volna el szivük sze
relmét, Zuszkát vagy Jutkát 
meglocsolni. Minden remény 
megvan ahhoz, hogy jövő 
husvétra már megfogadják 
Lindberg ezredest, hogy az 
ő repülőgépével végezzék el 
hagyományos húsvéti locsoló 
körutjokat.

— Közgyűlés. A szarvasi 
dásinó egyesület 1928. áp
rilis hó 15-én délután 4óra- 
kor saját helyiségében tiszt
újító közgyűlést tart.

— Ki gyilkolta meg az 
öreggazdát? Még a román 
megszállás alatt szétroncsolt 
fejjel halva találták tanyáján 
Seres Kovács István szolnoki 
gazdát. Felesége azt állította, 
hogy a román katonák pus
katussal verték ágyon. Azon
ban később a szomszédok 
suttogására a hullát exhu
málták, mert a fiatalasszonyt 
gyanúsították azzal, hogy öreg 
férjét eltette láb alól. Akkori
ban a vizsgálatot bizonyíté
kok hiányában, megszüntet
ték és az asszony férjhez is 
ment akkori béresükhöz, Kun 
Lászlóhoz. Most azután a 
csendőrök vasraverve kisér
ték be a szolnoki kir. ügyész
ség fogházába Kun Lászlót, 
mert ittas állapotban elszólta 
magát, hogy őt nem fogja 
agyonveretni a felesége úgy, 
mint az első urát. 'Mikor az 
asszony meghallotta a letar
tóztatást, kifutott a „bátyja 
tanyájára és a büntetéstől 
való féielmében felakasztotta 
magát és meghalt.

— Értesítés. A s z a r v a s i  
Casinó egyesület választmá
nya értesiti a Casinó tagjait, 
hogy a könyvtár újból meg
kezdte működését, hivatalos 
órák csütörtök délután 4-től

— Barangolás a vidéki saj
tó-dzsungel csoda-állatai kö
zött. Öt fejű bárányok és hal- 
farku hornyukról szóló hirek köz
lése tekintetében mi sem aka
runk elmaradni többi mucsai 
laptársunktól, ezért szemelvény
képen alant közöljük ezt a leg
frissebben kiollózott csoda-állat
ról szóló hirt szószerint: „Egy 
kis kecske, amely duplán táp
lálkozik, lát és hall". A termé
szet szeszélyes játékai közé kell 
sorolni azt a csodát, amely egy 
nemrég született gödölyével tör
tént.’ Ugyanis a gödölye, amely 
Schwarcz Mátyás pozsony hidasi 
gazda óljában vigan táplálkozik, 
két pofával szopja anyja emlő
it, két pár szemmel nézi az éle
tet és három füllel hallgatja a 
mekegést. Az állatot, melynek 
csodájára jár az egész falu, ér
tesülésünk szerint a pozsonyi 
muzeum szándékozik megvásá- 
rólni.“

Teljesen jókarban lévő vas
úti deszkaládák igen olcsón 
kaphatók a Dohánynagyáru- 
dában.

Lapzárta után érke
zett rövid hirek:

Ma, csütörtökön reggel 
Köhl német kapitánya „Bre- 
men“ nevű repülőgéppel 5 
óra 28 perckor 3 kísérőjével 
elindult Írországból az At
lanti Óceán átrepülésére.

T. Ella makói urleány af- 
feletti elkeseredésében, hogy 
udvarlója mással sétált, be
rohant egy borbélyüzletbe, 
ott felkapott egy beretvát és 
balkarján felvágta az ereit. 
Súlyos sérülésével lakására 
szállították.

Egy fővárosi tisztviselő 
felesége, Bán Béláné külö
nös módon úgy vetett véget 
életének, hogy szerdán este 
az ágyban egy kendőt oly 
szorosan kötött a nyakára, 
hogy reggelre megfojtotta.

A május utolsó vasárnap
ján rendezendő Hősök ün
nepét ez évben május 20-án, 
vasárnap fogják megtartani, 
mivel az utolsó vasárnap 
május 27-ike Pünkösd va
sárnapja.

Cs. E r z s ébe t  20 éves' 
szenttornyai leány kedden 
este egészséges leánygyer
meknek adott életet. A leány 
a kis csöppséget éjjel a trá
gyadombban elásta. Saját 
szülei feljelentésére a csend- 
őrség előtt a leány beval
lotta, hogy a kis csecsemő 
még kiabált, amikor elásta. 
A bestiális anyát őrizetbe 
vették.

6-ig.

Köszönetnyilvánítás.

Minden kedves ismerősünknek, jóbari- 
tunknak és rokonunknak, akik felejthetetlen 
drága halottunk végtisztességén megjelentek és 
jóleső részvétükkel mérhetetlen fájdalmunkat 
enyhíteni törekedtek, ezúton fejezzük ki szívből 
jövő hálás köszönetünket.

A gyászoló Dézsy-család.



— A „Szarvasi Deák Éveké
ben gyűjtötte Össze a könyv 
szerzője, Ruttkay Sándor nyug. 
ág. ev. lelkész Sztraka bácsi, a 
híres szarvasi borbély kacagtató 
nyelvészeti aranyköpéseit, ame
lyekből már több ízben közöl
tünk szemelvényeket. Rultkay 
nagytiszteletü urnák immár má
sodik kiadást megért kedves szó
rakoztató könyvét melegen ajánl
juk olvasóink figyelmébe. Kap
ható a szerzőnél és Nagy Sán
dor könyvkereskedésében.

— Országos vásárok. A dé- 
vaványai országos .vásárt f. hó
16 és 17-én, a szentesit pedig
20 és 21-én tartják meg,

— Az országos betegápo
lást adó. A pénzügyminiszter a 
mai hivatalos lapban rendeletet 
tett kOzé, mely szerint az orszá
gos betegápolás! adót az 1928-ik 
évre is az egész országban 16%- 
ban állapította meg.

Pénteken, szombaton 
Klr^lyolc, k irálya.

— 101-esek Emlékalbuma.
A 101-esek Bajtársi Szövetsége 
ezen a címen nemsokára kiadja 
az ezred történetét az 1883-ik 
évtől — az ezred alapításától 
kezdve — egészen az Összeom
lásig. Minden 101-es bajtárs tart
sa kötelességének megszerezni 
ezt a müvet, melynek tiszta jö
vedelméből a békéscsabai volt 
101-es laktanya falában a világ
háborúban hősi halált halt baj- 
társak emlékét márványtáblán 
OrOkiti meg a bizottság. A mü 
iránt érdeklődök forduljanak la
punk szerkesztőségéhez III, kér. 
119. szám, vagy Békéscsabán 
Mahalek Pál nyug. századoshoz.

— A vitézi szék ifjúsági at
létikai versenye. Gyulán a 
napokban vitéz Szabó Jernő őr
nagy elnöklésével ülést tartott az 
ifjúsági atlétikai verseny bizotí- 
sága, amely a verseny időpont
ját május 28-ra, Pünkösd hétfő
jére tűzte ki Gyulán. A szarvasi 
leventék nagyban készülődnek a 
versenyre hogy megvédjék a ta
valy szerzett értékes vándordíját, 
a vitézi szék gyönyörű selyem- 
zászlóját.

— A gazdák tartózkodnak 
a szikes talaj javító akciótól, 
már t. i. a fiildmiveléstigyi mi
niszter állal ez év februárjában 
kezdeményezett u, n „TreítzMéle 
meszezési eljár istól; részben a- 
zért. mert teljesen megfelelőnek 
tartják a szarvasiak a kipróbált 
Krsnyakféle diirózást, másrészt 
pedig dacára a roppint előnyös 
feltételeknek, amelyek mellett a 
szükséges tnesztt a kormány a 
gazdák rendelkezésére bocsát
ja még ezt a li o 1 d a n k i n t i 
40 pengős költséget sem tudják 
a gazdák mostani szorult helyze
tükben. a rengeteg adó, az ipar
cikkek és a ruhanemű aránytalan 
drágasága miatt nélkülözni.

— A m. kir. osztálysorjáték 
főárusitói kérik, hogy akik a 
postán küldött sorsjegyek árát 
még nem egyenlítették ki, szíves
kedjenek a megfelelő összeget 

azonnal megfizetni, mert a nyert- 
ményigény és minden más jog 
csak úgy biztosítható, ha a sors
jegyek ára az elő irt 30 fillér 
költséggel együtt a húzás előtt 

kiegyenlittetett. Ha azonban bár
mely oknál fogva a sorsjegyeket 
nem akarják megtartani, küldjék 
azonnal vissza az illetékes helyre 
mert a főárusitóknak nagy kárt 
okoznak, ha azokat posta fordul
tával nem kapják vissza.

— Meghívó! Magán vagy üz
leti Ogyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 

feltételek mellett a keleti pályaud
var érkezési oldalával szemben 
levő Grand Hotel PARK nagy 
szálloda Budapest, Vili. Baross- 
tér 10. sz., mert 20°/* engedményt 
kap, mint ezen iap előfizetője 

olcsó szoba árainkból, lO'/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 1 Elsőrendű ki

szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobámegrendelés 
ajánlatos.

— Aki friss és egszséges 

akar lenni, és nem akarja, hogy 
'kemény legyen a széke, folyton 
fájjon a feje és bőre tele legyen 
mindenféle pattanással, az igyék 
hetenként egyszer-kétszer regge
lizés előtt 1 pohár természetes 
Ferenc József keserQvizet. A hadi
kórházakban végzett orvosi megfi
gyelések szerint a FERENC JÓ
ZSEF vizet a súlyos betegek is 
szívesen használták, mert ez 
minden kelemetlenség okozása 
nélkül biztosan hat. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben.

— Okos és célhözvezető ta
karékosság. A legjobb minősé
gű tartós és finom szövetek meg
vásárlását az oko6 takarékosság 
diktálja, mert ezek viselési tarta
ma árukhoz viszonyítottan igen 
hosszú. Az ilyen szövetek megvé
telét most annál is inkább meg
tehetjük, mert a világhírű Semler 
cég elhatározta, hogy a legkitű
nőbb minőségű férfi és női ere
deti angolszöveteit főlerakatában 
(Budapest IV. Bécsi utca 7 sz.) 
rendkívül méltányos áron a vásár
lók rendelkezésére bocsájtja. Ezen 

közel 80 esztendős üzleti múltra 
visszatekintő Semler cég maradék- 
osztályán a nagy forgalom folytán 
minden méretű legkiválóbb angol 
szövetek maradékai állanak ren
delkezésére, amelyekből való vé

tel alkalmat nyújt a közönségnek 
az okos takarékosságra és a 
Semler minőség megismerésére. 
Ezért nem mulaszthatjuk el az 
alkalmat, hogy felhívjuk városunk 
és környékén lakó igen tisztelt 
olvasóink figyelmét e körülményre, 
hogy a Semler cégnél szövetszük
ségleteiket megbízhatóan szerez
hetik be.

— Akármilyen kemény, akár 
milyen vOrös, repedt, kérges és a 
lószerszám vagy lábbeli a Bodo- 
lin egyszeri használata után puha 
és fekete lesz. Kapható, Veszter, 
Podani, Bárány, ifj. Kovácsik és 
Medvegy Györgyné üzletekben.

— Eladó, vagy bérbeadó 
családi ház II. bel. kér. 414 sz. 
alatt kizárólagos, udvar és kertre 
is kiterjedő használattal. Azonnal 
beköltözhető. Érdeklődök d r . 
Készt Ármin szarvasi ügyvédnél 
jelentkezzenek.

— Helybeli gabona árak: 

Búza 31*75—31 80, árpa 27. 
50-28*00, zab 28*00—29*00. 
morzsolt tengeri 28*50—28. 
80 lucerna 220*20 - 225* 
00 Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Q i i t r A t  rádiócsOvek megjavi- 
O U IY C I  tását elvállalom. Ma
kó Gyula rádió kereskedő.

I. kér. 388 számú ház eladó.

Teherautó 
fuvarválla lat 

Telefon 91. IV. 130.

— Megszállott területre 
vagy bármely külföldi ország
ba szóló vizumot három nap 
alatt megszerzünk csekély díjért. 
Bővebb felvilágosításért érdeklő
dők forduljanak e lap szerkesz
tőségéhez.

— Gőzfürdő szombat, 
vasárnap és hétfőn. Kádfürdő 
mindennap. A kádas szobák reg
gel 5 órától este 9-ig állandóan 
fütve vannak.

— Az Első Keresztény Biz
tosító Intézet, (főkirendeltsége 
Békéscsaba Andrássy u. 11 sz. 
nincsen bent a biztosító intézetek 
karteljében és így módjában van 
tűz, betörés, jégkár elleni biztosí
tásokat a legjutányosabb díjtétel 
és legnagyobb engedménnyel ven
ni fel

Pénleken. szombaton

Királyok királya

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— A kondorosi segédlelkészt 
jelölték Mezőberényben. ^ze-

berényi Zs. Lajos esperes és 
HegedüsBéla egyházfelügyelő 
elnöklete alatt a mezőberónyi 
egyháztanács a II ik kerületi

ág. ev. lelkészt állásra — 
mely Jeszenszky Károly halá
lával megüresedett — a na
pokban tartotta meg jelölő 
gyűlését, melyen második 
helyen egyhangúlag Fabók 
Ferencet, a kondorosi ág. ev. 
egyház közszeretetben áll6 
fiatal segédlelkészét jelölte. 
A valásztás május hó 13-án 
lesz.

— Koadorosiak doktorrá, 
avatása. A szegedi tudo
mányegyetemen a napokban 
avatták a jogtudományok 
doktorává Kecskeméti Imrét, 
Kondoros község szimpatikus 
segédjegyzőjét, mig a buda
pesti Pázmány Péter tudo
mányegyetem közgazdasági; 
fakultásán doktorrá avatták: 
Kupecz Gyulát, Kupecz Vil
mos igazgató fiát.

— A világháború áldozat«. 
Mint 17 éves fiatal gyerek
ember vonult be önként a. 
háború alatt Mányik Pál de
rék kondorosi ifjú. Sebesülés- 
nélkül küzdötte végig azösz- 
szes frontokat, fazonban a 
kiállott fáradalmak és küz
delmek szervezetét mégis 
annyira megviselték, hogy 
azóta állandóan betegeske
dett, a halálthozó kór csiráit 
magával hozta a nagyvilág
égésből. A múlt héten hunyt 
el a jobb sorsra érdemes fi
atal Mányik Pál, általános 
és őszinte részvét kisérte 
korai sírjába.

— Nagy sebességgel szá
guldoznak az autók Kondoro
son á t A B é k é s c s a  b a— 
Szarvas közötti utat tudva
levőleg igen sok automobil 
használja, amelyeknek sof- 
főrjei nyilvánvalóan abban a 
hitben vannak, hogy Kondo
roson keresztül haladtukban 
kell nekik a gyorsasági vi
lágrekordot fmegjavítani. Jó 
volna az illetékeseknek meg- 
rendszabályozni ezeket a va
dul száguldó motorosokat 
még mielőtt valami komo
lyabb szerencsétlenséget elő 
idézne.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— Rothemere szőnyege ki
állítása. a magyarbarát Lor
dot tudjuk, hogy selyem- 
szőnyeggel lepi mega Nem
zeti Szövetség. A szőnyeget 
községünk Keleti Szőnyeg
ipar Vállalata készitette el. 
A szőnyeg gyönyörű ábrázo
lásban mutatja be hazánkat. 
Igazi műremek, amely di
cséri a gyár vezetőségét, de 
az elkészítő hat leányka 
ügyességét is. A szőnyeg f. 
hó 5-én egy napig volt ki
állítva a községháza tanács-



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

Irta: GERSTÁCKER FRIGYES.

— Valahára — mondotta, épen 
ideje már, hogy megérkezzék. 
Deik jól ismeri őt, de jó helyét 
nem hajlandó elhagyni. Halló, itt 
van már. Nos Rush, te azt hitted 
talán, hogy az ember merő gyö
nyörűségből tanyázik ittmoszkitók 
s fatönkök között? Mi a menny- 
dörgős mennykő akadályozott meg 
abban, hogy idejében itt légy?

Az érkező közepes korú em
bernek látszott s szintén tiszta 
farmer öltözetet viselt. Azonkívül 
vadásztarisznya is lógott az olda
lán, bár egyébként nem volt va- 
dászosan öltözve, vállán pedig 
hosszú, vontcsövű fegyvert viselt.

— Jó reggelt, gentlemen! — 
fordult most az őt 'üdvözlő fér
fiakhoz, jó reggelt s ne haragud
jatok, hogy megvárakoztattalak 
benneteket, de nem jöhettem ko
rábban. Az a fiatal kölyök, az a 
Brown s az öreg Harper azzal az 
átkozott vörösbőrüvel az utamba 
kerültek és én nem igen óhajtot
tam velük találkozni. Általában 
ezek a jó emberek nagyon oko
sak kezdenek lenni s az a két- 
lábon járó, ólálkodó skalpkés min
dig itt szimatol az erdőben. Ördög 
és pokol, mit is türjük mi itt a 
szomszédunkban ezt az indiánt. 
Úgy rémlik nekem, mintha már 
megöntötték volna azt a golyót, 
mely véget fog vetni vadász szen
vedélyének.

— Magam is azt gondolom Rush,
— mondotta Cotton, — hogy ezt 
az ólomdarabot jó helyre tennénk.

— Hallod-e Cotton — fordult 
az előbb érkezett vadászhoz, — 
szeretném, ha nem ezen az átko
zott néven szólítanál. Egyszer még 
idegenek jelenlétében is ki találod 
szalasztani a szádon ezt a nevet, 
akkor pedig az ördög konyhájára 
kerülök. Nevezz csak Johnsonnak, 
ha egymásközt vagyunk. Majd 
jobban rászoksz igy.

— No, nem bánom, — mon
dotta ez nevetve, igy is jó, Rush 
vagy Johnson, egy ördög az, azért 
még is csak hurokra kerülsz te 
is, mint akármelyikünk. Hanem 
piros jókedvünk legyen, amíg 
együtt vagyunk s aztán dologra 
fel, mert az utóbbi két hétben 
egy centet sem kerestünk még. 
Legfőbb ideje, hogy hozzálássunk 
a munkához..

E szavakkal egy kis viskis pa
lackot bontott ki a pamuthüvelyé
ből, közben mosolyogva nézett 
Rowson felé, azután kihúzta az 
üvegből a dugaszt s megelégedett 
„prosif-tal a szájához emelte az 
üveget, jó nagyokat huzott belőle, 
azután átadta a mellette álló Row* 
sonnak.

— Nesze, —mondotta, erősítsd 
meg magad egy kicsit a mai pré
dikációdra, szükséged van rá. 
Átkozott legyek, ha nem kellene 
előbb három ilyen üveggel meg-
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innom, hogy végig tudjalak hall
gatni nyugodtan, de még akkor is 
kikötném magamnak, hogy csak 
akkor szabad belefogni neked a 
prédikációdba, amikor én már el
mentem.

— Köszönöm — mondotta Row
son és visszautasította az italt, — 
nagyon szépen köszönöm, nem 
akarok ma délelőtt viski szagu 
lenni. Add oda az üveget John
sonnak, aki úgyis sóvárgó pillan
tásokat vet rá.

— Nincs jobb egy hatalmas 
kortynál igy reggeben — mon
dotta és habozás nélkül jót hú
zott az üvegből; de Wetson, — 
folytatta a legfiatalabb felé for
dulva, — mi lelt? . . .  úgy vaka
rózol, mintha kigyóbőr gyanánt a 
saját bőrödet akarnád lehúzni, ta
lán megcsípett egy moszkitó?

— Egy? — kérdezte bosszúsan 
a fiatal, előlépett és kivette John
son kezéből az üveget, — egy ? 
tele van velük a levegő s igaza 
van Harpemek, aki azt állította a 
napokban, hogy annyian vannak 
ezek az éles orrú bestiák itt az 
erdőben, hogyha az ember az asz
talnál csak egyet suhintana, hát 
tele lenne a tányér ja levágott szár
nyakkal és lábakkal.

— Hohó! — nevetett Cotton, 
majd rászoksz te is, persze most 
jössz a Missouri-hegyekből ahol
— amint mondják — az emberek 
éjjel sem füstölnek, na, itt egy 
kissé meggyűlne a bajuk ezekkel 
a bestiákkal.

— Gentlemen, gondolják meg, 
hogy miért vannak itt, — jegyezte 
meg türelmetlenkedve Rowson, az 
idő múlik s nekem igazán mennem 
kell már. Ezenkivül nem is valami 
túlságosan biztos hely ez, ha — 
mint Johnson állítja — igazán 
ezen környéken csavarog a hindu 
társaival. Indítványozom tehát, 
hogy minden tétovázás nélkül lás
sunk a munkához s hogy határoz
zuk el voltakép mit is akarunk 
határozni.

— Jól beszéltél, nagy próféta I
— kiáltott Cotton oly nagyot ütve 
öklével Rowson vállára, hogy vo
násai eltorzultak bele s a kelleté
nél barátságosabb társ felé bosz- 
szus pillantást vetve, mérgét el
fojtva, óvatosan igy szólt:

— Ama sűrűn forgolódó akasz
tófavirágok miatt nemcsak e gyar
matban, de az egész countyban 
(megyében) sőt az egész államban 
is „regulátorok" név alatt akarnak 
ijesztgetni, több hét óta egy fitying 
kereset nélkül csavargunk. Tegnap 
mint tudjátok, a szigetnek egy kül
döttje járt nálunk, ki egy csapat 
jó lovat sürget, nem tudom mi 
célra. S mi itt kóválygunk, vagy 
jobban mondva itt vesztegelünk s 
ölbe rakjuk kezeinket. — Ez nem 
maradhat tovább igy — pénzre 
van szükségem, mint valamennyi

töknek s tengeritermelés, vagy 
disznótenyésztés által keresni meg 
azt nagy fáradságosan, ami úgyszól
ván asztalon hever előttünk, több 
volna a nevetségesnél. Rajta tehát! 
Miután azon jó hír által, melynek 
örvendek, bárcsak gyenge gyarló 
ember vagyok.

— őrdög és pokol, hagyj fel 
bolondságaiddal, —.kiáltott Cotton, 
bosszúsan toppantva, — akkor da
ráld el sületlenségeidet, ha Ró* 
bertéknél vagy, itt azonban ne ha- 
szontalankodjál!

— Miután ezen jó hir következ
tében, melyet szereztem, — ismé
telte Rowson csititó mozdulattal 
fordulva Cotton felé, — igen sok 
farmba jutottam be: ez bőséges 
alkalmat.'nyujtott nekem arra, hogy 
az illető tulajdonosok ló-és szarvas- 
marhaállományukkal tisztába jöj
jek.i Véleményem szerint tehát nem 
tudokIa ’springcreekinél jobb já
rást ajánlani. Springcreek a Petite- 
Jeanne folyó túlsó partján terül el. 
Ott Husfieldnek hatalmas állatai 
vannak s erősen meg vagyok győ
ződve arról, hogy egyedül erről a 
farmról nyolc lovat hajthatunk el 
s ezenfelül még két napi előnyről 
is felelek.

— Nem rossz,’ — "vélekedett 
Johnson, —Üde gondold meg, hogy 
ez aztán ötven mérfölddel visz 
távolabb a,Missisipitől.

— Legföljebb harmincöttel, — 
válaszolt Rowson, —*de két'napi 
járással fognak előbb : lenni. Itt, 
ezen a tájon el lehetünk rá ké
szülve, hogy még ugyanabban az 
órában nyomunkban lesznek s ez 
pedig, hogy sokat ne mondjak, 
nem biztató.

— Hátha a jövő hétre halaszta- 
nánk tervünk kivitelét? — felelt 
Johson, — szere ttem'volnaWathi- 
tába egy kis kirándulást tenni.

— Egy órával sem továbbra, — 
kiáltott Rowson, — minek halo
gatni, minek'Uölteni .'el \ hiába az 
időt, amelyre olyan nagy szüksé
günk lesz!

— De mi a mennykő sürget úgy 
egyszerre ? — kérdezte csodál
kozva Cotton. — Máskor szép 
csendesen tudtál várni.

— Nekenrpénz^kell, — mon
dotta lakonikusan Rowson,—földe
met felmérték s ha junius első hét
főjére be nem fizetem a" teljes il
letéket,'akkor —'s^ezt ti is 'tud
játok — elcsípik az orrom elől a 
birtokot Ezen.kívül lakik azonsa 
vidéken néhány kegyes lélek, kik 
szerencséjüknek fogják tartani, 
hogy e szívességet megtegyék ve
lem. — Itt van többek között az 
a mr. Harper hogy borítsa el 
arcát a döghalál!

— Hahahaha, Rowson — kaca
gott Cotton, — ha mrs. Róbert hal
laná, hogy más keresztény ember
nek döghalált kívánsz a fejére, 
nagyon megcsorbulna azon szent 
véleménye, melyet rólad alkotott 
magának.

— Csak gúnyolódjál Cotton, te 
föl vagy erre jogosítva, hisz min

dennapi kenyered, de ha nem igaz 
az, hogy vannak itt néhányan. kik
nek késemet gyönyörrel — de ez 
nem tartozik ide, — mondotta 
gyorsan kettéharapva a mondatot,
— nyilatkozzatok tehát, beleegyez
tek-e indítványomba, vagy nem? 
Egy hét alatt minden legény három
száz dollárt kereshetne meg s ez 
több, mint amit becsületes utón 
szerezhet az ember.

— Jó ! . . .  nem bánom, — kiál
totta Cotton, — de most az egy
szer ti ketten fogtok menni, mi 
pedig, én t. i. és Weston, kik a 
minap kockáztattuk nyakunkat...

— Igeü, igen, — erősítette Wes
ton, — igaz, kévésén múlt, hogy 
el nem csíptek — most rajtunk a 
pihenés sora.

— Megállj, ne olyan hevesen,
— szakította félbe őket Johnson, 
legelőször is tisztába kell jönnünk 

a haditervvel s aztán kérem, fon
tolják meg az urak, mily roppant 
terhűnk volt az eladással s hogy 
én még nem vagyok mentes min
den gyanútól. Először is tehát hall
juk a tervet — hogyan szőtted azt 
Rowson ?

— Lássátok — viszonozta ez és 
éles bowiekést vont ki mellénye 
alól és apró forgácsokat kezdett 
faragni a késsel — kettő közülünk, 
többnek nem szabad lenni semmi 
esetre sem, hogy gyanút ne éb
resszünk, ha véletlenül meglátná
nak, — tehát kettő közülünk fegy
verével s három-négy kőtőfékkel, 
amiket okvetlenül el kell rejteni 
valahogyan, innen a Petite-Jean- 
neon át a springereeki malomnak 
tart. A kötőféket azért említettem 
meg itt, hogy a lovak eladásánál 
ne bosszankodjunk annyit, mint 

legutóbb, amikor az éles fahéj 
véresre metszette a lovak száját 
s hogy a szigetbeli kufárok ne 
kupeckodjanak annyira az ár mi
att. A malomtól nincs már messze 
Husfield — két mérföld legföljebb
— az első árkoláshoz elérve jobbra 
tartsatok az ösvényen, mely lát
szólag az erdőbe vezet vissza, 
valójában pedig azért kanyarodik 
el, hogy két kidőlt tölgyet kike
rüljön; aztán pedig ismét csak a 
farm felé kanyarodik és egyenesen 
a ménesnek vezet, mely a ház 
túlsó oldalán van.

Husfieldnek van vagy 22 lova, 
melyek közül rendesen hattal dol
gozik, ezekhez azonban nem sza
bad nyulnunk, mert másnap rög
tön észrevenné és sokkal jobb 
vadász, semhogy eltévesztené a 
nyomot. A többi egy három éves 
mén vezetése alatt ki van csapva 
a legelőre.

— Hisz tavaszkor tilos a sza
bad legeltetés — szakította félbe 
Johnson. '

— Jól tudom — folytatta Row
son, — de azért mégis megteszi. 
Most legalább bizonyos vagyok 
benne, hogy a mén kinn vem még 
és minden este a sövény körül 
legelészik, amíg rendes éjjeli ta
nyájára az erdőbe tér vissza.

(Jövő héten folytatjuk.)



A borzalmas nyomorúság ellenére is 
egyre szaporodik a Délamerikába 

kivándorlók száma
Egy délamerikai magyar lap cikke a munkaalkalmakról 

és a kivándorlók nyomorúságáról

A rio-de-janeirói és san-paolói 
magyar konzulátustól utóbbi 
időben tömegesen érkeznek a 
magyar kormányhoz megkere
sések, amelyekben a magyar 
kivándorlók hazaszállítását kérik. 
Jelenleg 120.000 magyar él 
Délamerikában, akiknek ez a 
földrész az északamerikai kiván
dorlás megszorítása óta az Ígé
ret földjévé vált. A magyarok 
között igen sok az olyan, aki 
az elszakított területekről ván
dorolt ki, ezekkel senki sem 
törődik és ezeknek visszaszállí
tását a délamerikai konzulátusok 
nem is kérhetik. Teljesen sor
sukra vannak hagyatva, minden 
támogatás nélkül. Mintha a po
kolban sínylődnének.

A délamerikai kivándorlók 
kálváriájáról annyiszor volt már 
szó, annyi figyelmeztetés hang
zott el, annyi jóakaratu intés 
és mégis: a hajók öntik a ki
vándorlókat az amerikai köztár
saságok területére, A legtöbb 
kivándorló az élet hazárdőrje, 
aki ugyan tudja, mi várakozik 
rá Délamerikában, mégis meg
próbálja a szerencsét, mert más 
választása nem marad..

Hogy Délamerikában milye
nek a munkaalkalmak, erről a 
Buenos-Airesbenmegjelenő „ Ma
gyar szó" cimü újság ad érde
kes és tanulságos felvilágosítást. 
A lap elvezeti az olvasót a be
vándorlóházba, ahol az érkező 
kivándorlókat helyezik el ideig
lenesen. Nyár van, az aratási 
munkálatoknál, amelyek inind- 
m'áig nincsenek befejezve, száz 
és száz szorgalmas munkáskézre 
van szükség. A bevándorlóház 
ennek ellenére telve van újon
nan érkezett bevándorlókkal, 
akik, bár hajlandók bárminemű 
munkát vállalni, mégsem képe
sek elhelyezést találni. A beván
dorlóházban való tartózkodás 
rendes körülmények között öt 
napra szól. Az igazgatóság ezt 
a határidőt rendszerint meg
hosszabbítja, úgyhogy vannak 
olyanok, akik egy hónap, sőt 
ennél hosszabb idő óta tartóz
kodnak a bevándorlóházban.

— A bevándorlók között, 
akik nem tudnak elhelyezkedni
— irja a .Magyar Szó* — 
találunk magyarokat az elszakí
tott területekről, azonkívül tó
tokat, cseheket, lengyeleket. 
Mindezek, tekintettel arra, hogy 
az ország nyelvét, vagy a leg
többet beszélt idegen nyelvet 
nem beszélik és ráadásul még 
ismerőseik sincsenek, kénytele
nek arra várni, hogy a beván
dorlóház munkaközvetítője el
helyezze őket. Az elmúlt esz
tendőben a kimutatás szerint

összesen 161.000 bevándorló 
érkezett a tengerentúlról. Ezek 
között volt 69.000 olasz, 34.000 
spanyol, 18.000 lengyel, míg a 
többi bevándorlók nemzetiségre 
nézve a következő sorrendben 
oszlanak meg: orosz, német, 
magyar, tőt, cseh, román. A 
leggyorsabban az olaszok és 
spanyolok helyezkednek el, amit 
leginkább az országban dívó 
nyelvek ismeretének köszönhet
nek. A németek szintén elég 
gyorsan helyezkednek el. A ma
gyar bevándorlók, akik túlnyomó 
részben az elszakított területek
ről érkeznek, az állami munka- 
küzvetitőre vannak utalva, ámde 
a naponként kevés számban be
érkező munkahelyekethamarosan 
betöltik. Akik munkanélkül ma
radtak, csalódottan visszavonul
nak, megdöbbenés ül mindazok, 
arcán, akik azt hitték, hogy Ar
gentínában gyorsan munkához 
jutnak. Ameddig még a beván
dorlóházban vannak, bár ellátá
suk igen gyatra, aránylag még 
jó dolguk van. Ha munkát kap
nak és azt — a legtöbb esetben
— gyorsan elvesztik, segítség 
nélkül állanak az ínséggel és 
nyomorúsággal szemben. A be
vándorlóházba vissza ríeni me
hetnek, mig a kétmillió lakost 
túlhaladó városban elhelyezést 
nem találnak és bizony a leg
többen örülnek, ha valami-uton 
módon visszatérhetnek hazájuk
ba, amelyből oly nagy remé
nyekkel távoztak.

A magyar kivándorlók külön 
tragédiája, hogy igen sok eset
ben saját honfitársaik juttatják 
őket a legborzalmasabb hely
zetbe. Ezek a lélekkufárok rá
veszik tapasztalatlan honfitársai
kat, hogy utazzanak Brazília 
belsejébe/ ahol a farmokon mun
kát kapnak. A beígért jövedel
mező munka helyett azonban

valóságos rabszolgasors

várakozik a szegény magyar 
kivándorlókra, akikre oly mun
kát kényszerítenek, amelyek el
végzésére még kínai kulikat sem 
tudtak szerződtetni. Egy-egy ilyen 
farmon a magyar kivándorlók 
valóságos rémuralom alá kerül
tek, őröket állítottak melléjük, 
akiknek joguk van agyonlőni 
bárkit, ha menekülni próbálna. 
Sok száz magyar kivándorló 
lelte igy halálát.

íme, egy ujabb fejezet a dél
amerikai pokolból, amelynek ár
tatlan elátkozottjai leginkább 
magyarok. Akik a mai Magyar- 
országból vitorláztak át a ten
gerentúlra, valahogy még vé
delmet és pártfogást találnak, 
de az elszakított területről Dél*

amerikába elszármazott magya
rokkal senki sem törődik. Az 
illető országok konzulátusainál 
nem találnak meghallgatásra, 
államköltségen való hazaszállí
tásukról nem is lehet szó, pedig ' 
ez lenne az egyedüli módja 
annak, hogy a délamerikai po
kolból kikerüljenek. Elhagyottan 
sínylődnek, sokan közülük a 
legnagyobb nyomorban pusztul
nak el, a többiek pedig a nagy
város fertőjébe sülyedve, mind
örökre elvesznek az emberiség 
számára.

Tűzoltók és rendőrök 
kétezer évvel ezelőtt

A régi Róma helyén végzett 
kutatások igen érdekes fényt derí
tettek arra; milyen volt az ókor 
rendőri és tűzoltói szervezete. 
Rendőr és tűzoltó közös név alatt 
szerepeltek, mint „vigiT-ek. Rómá
nak mind a 14 kerületében volt 
egy-egy kerületi rendőr- és tűzoltó- 
kapitányság. A vigilek egy része 
tornyokban ügyelt arra, hogy nem-e 
csap fel valahol láng, vagy nem 
látni-e szokatlan füstöt ? IHa tűzet 
vettek észre, fejszékkel, kötelek
kel és oltószerszámokkal rohantak 
a tűz helyére. Ha nagyobb tűz 
volt, azzal szemben tehetetlenek 
voltak s csak arra ügyeltek, hogy 
a lángok a közeli házakba ne kap
janak. A spanyolfüből font ved
rekkel nem sokra mentek.
"  A rendőrök munkája naplemen
tekor kezdődött. Ekkor indultak 
útra a járőrök, hogy a tolvajokat 
és betörőket összefogdossák. Sok 
bajuk volt az éjjeli csendháborí
tókkal is. A római előkelő arany- 
ifjuság különösen szerette a nagy 
ricsajokat és az utcán rendezett 
lármás, garázda éjjeli felvonulá
sokat Ha a szép szó nem hasz
nált, vitték a zajongókat azonnal 
a rendőrkapitányságra, ahol mind
járt ki is szabták rájuk a bün
tetést.

Ha valaki különösen garázda 
viselkedést tanúsított, azt a kapi
tány megbotoztatta.

Szóval értettek kétezer évvel 
ezelőtt is a rendcsináláshoz, sőt 
olykor a mainál nagyobb szigorral 
jártak el azokkal szemben, akik a 
törvényes rend korlátaia kivül 
akartak szórakozni.

Kohn nagyban püföli a Móricka 
gyereket, aki ordít:

— Tata, tata, ne bánts!
— Nem vagyok én a tatád, — 

mondja Kohn. — Én egy ilyen 
rossz 'gyereknek nem vagyok a 
tatája!

— Hát jó, — nyögi Móricka — 
Kohn ur, ne bántson.

A főkönyvelő: Főnök ur, kérek 
három napi szabadságot, szeret
ném nyaraló feleségemet meg
lepni.

A főnök: Ne mondja, talán gya
nakszik valakire ?

HEVESSÜHKEGY KICSIT!
jSztraka bácsi, a híres szarvasi borbély 

nyelvészeti aranymondásai
Baka: Posztó durvalati talponc.
Ballerina: Szabadjellem.
Béka: Brekegéres ugrászati var- 

tyogány.
Bolha: Csipészeti horkolmány- 

zavarászati ugronc, vagy csipdéres' 
távugronc.

Bolond: Agyvelőnyitömecs za- 
vargányi rögeszmész.

Bor: Torkolati higany.
Borbély: Szőrvénytelenitő heve

nyész.
Csecsemő: Szoppantyus visitnok.
Csizma: Nyögélyes huzal, vagy 

bőrvarrományos nyöghuzattyu.
Cigaretta: Papirburokba tolan- 

dékolt, dohányhosszadék vágá- 
nyos, gyorsfogyasztéki füstszip- 
pancs.

Cimbalom: Körcsavarult pálcány- 
kapkodászati hangzugantyus érc
verde.

Cilinder. Fényleg körényes búbra 
szorult diszkűrtőlmény.

Cipő: Bőrvarrományos nyög- 
rántvány.

Cukor: Nyalványos fogrombol- 
nok.

Diák: (felgimnázista): csibuká- 
szati kezdönc.

Drótostót: Mázlatkéregleg törte 
váladékainak vascérnag fonadékai 
által orvosló tudor.

Élet: Ecetbe savanyított rothad- 
ványos ugorka, vagy a halál tem
pója.

KIS TRÉFÁK
»Egy újságíró meglátogatja szi- 

nészbarátját és konstatálja, hogy 
a derék művésznél hideg van.

— Hideg van nálad pajtás — 
mondja az újságíró.

— Hát tudod, — feleli a szí
nész — nem tudtam, hogy jössz 
és igy csak egy személyre fűtöt
tem be. i

Kohnnak nagyonjrosszul. megy a 
sora és ezért, mikor meghallja, 
hogy a környéken nagy haj tó vadá
szat lesz és hajtókat keresnek, ő 
is jelentkezik.

A vadászat megkezdődik és 
Kohn mindjárt az elején lövést 
kap oda, ahol nem fészkel az agy. 
Elkezd ordítani, mire a megrémült 
vadász kivesz egy százpengőst és 
azt mondja neki:

— Nézze barátom, adnék ma
gának fájdalomdijultiz pengőt. Nem 
tud visszaadni?

— Nem tudok kérem — feleli 
Kohn - hanem tudja mit? Adja 
ide azt a százpengőst és még lőhet 
kilencet.

A tanítónő észreveszi, hogy Mó
ricka grimaszokat vág és rászól:

— Fiam ezt nem szabad tenned. 
Mikor kislány voltam, nekem min
dig azt mondták, hogy ha grima
szokat csinálok, úgy marad az 
arcom.

Mire Móricka rávágja:
— És igy is maradt.



termében s noha nem volt 
ujságilag előre bejelentve, 
mégis egymást érte a vidéki 
autó. A kiállítás napján 
több, mint 2000 ember nézte 
meg a szőnyeget. A szőnyeg 
pontos leírását legközelebbi 
számunkban közöljük.

— Az Iparos Kör f. hó 9-én 
jól sikerült műkedvelőt ren
dezett. Előadták az „Iglói 
Diákokat". A tiszta jövedel
met a Kör felvirágoztatására 
fordítják.

— A Katholikus Kör bálja 
kitünően sikerült Husvét más
napján.

— Mozi. Most már igazán 
meg lesz! A gépház már el
készült, a gépet megrendel
ték. Ugyhisszük, hogy rövid 
pár hét múlva már élvezhet
jük itthon is a mozi gyönyö
rűségeit a kath. körben.

Anyakönyvi hírek.
Április 4-től 11-ig 

Születtek:

Brusznyiczki Mihály fia

György, ifj. Králik Mihály fia 
Mihály, Zahorecz Mihály fia 
János, Juhos Pál fia Pál, 
Korbei János leánya Zsu
zsanna, Kovács Pál leánya 
Judit, dr. Ponyiczky Zoltán 
leánya Lenke Klára, Krajcso- 
vics István fia Pál, Potoczki 
Pál leánya Anna, Pleskó 
György leánya Anna Rozália, 
Csonka Mihály leánya Zsu
zsanna, Rácz Lajos fia Lajos, 
Ruzsinszki Pál fia János.

Házasságot kOtött:

Dudás Dezső Klimaj Zsu- 
zsikával, Gál Mátyás Brusz- 
nyiczkl Erzsébettel.

Meghaltak:

Bankó Mária 10 hónapos, 
Hanzel János 1 hónapos, 
Jantcskó Mátyás 73 éves, 
Klimaj Mihály 7 hónapos, 
Sovány Mihályné 73 éves, 
Czigléczki Zsuzsanna 29 éves, 
Bátor György 82 éves, özv. 
Mrsan Mátyásné 72 éves, 
Frankó Márton 48 éves, 
Trnka Pál 30 éves, Balczó 
György 28 éves, özv.Jancsó 
Györgyné 78 éves.

Árverési hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szarvasi kir. járásbíróság
nak 1927. évi 5260/5 számú vég
zése következtében Steinfeld Miksa 
javára 124 pengő jár. erejéig 
1928. évi március hó 16-án fo
ganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 2660 pengőre 
becsűit következő ingóságok, u.m.: 
feketéie fényeseit zongora, 2 ab
lakra való csipkefüggönyök tartó
val együtt, futó szánkó, répa- 
vágógép, vaseke taligával nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1928-ik évi 1/461 
számú végzése folytán 124 pengő 
tőkekövetelés ennek 1927. évi 
november hó 30 napjától járó 8 
százalék kamatai és eddig össze
sen 13 pengő 4 fillérben biróilag 
már megállapított költségek ere
jéig, Szarvason alperes lakásán
II. kér. 55 sz. Kossuth-utca le
endő megtartására 1928. évi áp
rilis hó 19 napjának délelőtti 12 
órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés

mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le és felül
foglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 
értelmében^ezek javára is -elren
deltetik.

Szarvas, 1928. április hó 4.
Molnár István végrehajtó.

ESSEX
Super Six Sedan
legmodernebb 

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

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

A u t ó  és Traktor 
javítás._____

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
gépjavilás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javitása. V eK fr— 
<jép csere. Saját szisztémájú bevált kuko« 

rica szórók bármely ekére szerelhető !

Ú j d o n s á g  ! 13 Raktáron!

A u t o g é n  

heg g esziés!

Vas—aczél —réz— bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

MUH

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas— Békésszentandrás— Öcsöd 

— Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „ÍS1RIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Füiő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumn- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb nepj árban, szakszerűen és a 
eggyorsabban elvállalom.

Makó Gyula
r á d i ó  K e r e s k e d ő ,  S z a r v a s .

Ne mulassza el sen
ki* - mérlegeit szakszerűen kijavilM ní 

mielőtt a hatósági mértékhitelesi- 

tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles-

leges költséget takarít meg: Mindenne
mű mérleget a legprecízebben és leg
pontosabban kijavít, kívánatra hitelesít

ve szállítja vissza.

HAMZA LÁSZLÓ
L A K A T O S  É S  M É K L E G P O N T O S I T Ó

I. C s á k y  A lt » í n ~ u t c a  7 8 .  s z .

£

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be.

CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézimunka! Elegáns! Tartós! Olcsói

Kapható kfzárlag Deuísch Ármin divaíánsházában

Csak a talpon látható védjeggyel valódi!
52 sz,



I

Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI. Váci-ul 19.

ulszerkezetü cséplőgépei legjobbak,

mert acél keretesek 
mert eredeti svéd kettőssoru, 
Önbeálló, golyós csapágyakkal 

bírnak
mert tisztitófeliileteik rendkívül 

nagyra méretezettek 
mert legtökéletesebb cséplési e- 

' redményt szolgáltatják 
mért könnyű súlyúknál fogva bár

mely traktorhoz alkalmaz
hatok.

Fordson traktor
a gazda univerzális erőgépe 

csépel szánt' vontat
olcsó .. •

' könnyén kezelhető 
keveset fogyaszt

Előnyös feltételek mellett szállítja:

AUTORIZÁLT F O R D  képviselet

Automobil és Traktor Kereskedelmi R.-T.
Budapest Vili. Rákóczi-ut 19,

| E R C O  |

Ö ne l e g á n & a n  ö l l ö z k ö d i  kf

£rgo ERCO galléri visel.

Ügyeljen a védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható'

F f f P Q t f p C  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
Url IC o l tC o *  közönséget hogy t a v a s z i  n y á r i  
s z ö v e t r a k í á r a m  megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében gyű-

arróiön hőé? 4  havi részlet« re “fpT olcsó árbanrőmit
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- p e n g ő t ő l  följebb ké-
zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

B a l á z s  J á n o s  úri szabó. 
(Kossuth-tér 10. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Háznál fehérnemű varrást el
vállalom, cím Betlehem-utca 372. 
Erdős Erzsébet. [5

Egy vagy két szobás lakás 
kiadó 1, kér. Gyóni Géza-uta208 
sz. alat. 15

Egy utcai lakás május elsejére 
kiadó. IV. k. 5 sz. 16

11. kér. 525 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott. 15

Háromszobás lakás Uzlethelyi- 
ségg és telefonnal, Beliczei-ut 
184 sz. alatt kiadó. Érdeklődni 
lehet ugyanott. , 18

Hl. kül kerület Ezüst szöliö 
521 számú ház kovács műhellyel 
eladó értekezni lehet ugyanott. 16 

Marsall Sándor fogtechnikus 
egy jóravaló ügyes fiút tanulónak 
felvesz. 15

3 drb. ablak eladó. Érdeklőd
ni lehett Laukó György hentesnél

17 1. kér. 28 számú ház öröklakással 
eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.

15
1. kér. 365 számú ház örök

lakással eladó. Érdeklődni lehett 
ugyanott, 17

1. k. 267 szám alatt két szoba, 
konyha és kamra kiadó. Érdek
lődni lehett ugyanott 17

Sörgőten eladó I. kér. 420 sz. 
ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

19

1. k. Nagybeilehem utca 440 sz. 
ház eladó. 15

: Babinszki jánosné tulajdonát 
képző 6 hold tanyával eladó. 
Érdeklődni Vll. k. k. 217 szám. 
Bakula-sor. 18

Jól kitelelt méh családok ela
dók. Zöldpázsiton Medveg Pál
nál. . . 17

t. kér. 172 szám alatt 40—50. 
kocsi trágya és boros hordók 
azonnal eladó. Érdeklődni ugyan
ott/

M. Szabó Pál 9 hold földje 
tanyával eladó terméssel esetleg 
termés nélkül. Jelentkezni lehet 
175 tanya szám alatt. 17

Szarvason I. kerület 145 
szára alatt 3 szoba, konyha, 
fürdő szoba és mellékhelyi
ségből álló lakás május hó 
1 elsejére haszonbérbe kiadó. 
Érdeklődni lehet Radvánszky 
ingatlan irodájában.

8 Hapi Glajion gőz garnitúra 
magánjáró, páros, tavaly volt nyo
matva, teljes felszereléssel és öt 
évi engedéiy eladó. Érdeklődni 
lehet Trabach Györg) Szarvas III. 
307 sz. 16

111. k. 157 számú liáz eladó. 
Érdeklődni ugyanott 16

1: kér. 184 szám alatt lakás 
kiadó és egy fél porta eladó.'

Tanoncot felvesz Bárány Béla 
vaskereskedő. 16

Dunántuli 1. rendű nyári faj 
burgonya úgy vetésre mint étke
zésre a legolcsóbb árban kap
ható Schreiber Poldi ur pincéjé
ben Beliczey-ut 183 sz. 16

Eladó egy nagy dupla ablak, 
egy tejszeparátor és vaskályha, 
érdeklődni III. kér. 81. Görbe
utca. 16

1. kér. 41 szám alatt 2 szoba, 
konyha, kamrábólálló udvari lakás, 
azonnal kiadó. Érdeklődni ugya
nott.

Zsigmondi örökösök tulajdonát 
képző 11. k. 340 számú eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

Csabacsűdön a Petényi-féle 
tanyán ákácoszlopok és egy 16 
öles hosszú épület van eladó. (- 

111. k. 115 sz. a Baginyi-féle 
házban 2 szoba kiadó.

Jancsó Pál örököseinek IV. 
kér. 462 sz. ház és hegycsdüllő- 
ben 236 gg-öl föld eladó, érdek
lődni IV. k. 272 sz , 16

Ügyes fiú tanulónak felvétetik 
Demcsák Pál mészáros és hentes

Piactéren egy üzlethelyiség 
azonnal kiadó, érdeklődők fordul
janak a szerkesztőséghez III. kér. 
119 sz.

U. kér. 38 sz. ház eladó. 16.

1 bútorozott külön bejáratú 
uccai szoba 1—2 úri ember ré
szére kiadó, ugyanott egy szoba 
konyhás lakás kiadó. Érdeklődni 
III. kér. 173 sz. alatt. 16

Egy utcai lakás Május 1-től 
kiadó IV. kér. 5. sz.

Egy jókarban lévő eke, kocsi 
és többféle gazdasági felszerelései 
jutányos áron eladók. Érdeklődni 
lehett II k. 164 sz. 17

Egy külön bejáratú uccai bú
torozott szoba kiadó I. kér, 78.

1 szoba konyhás lakás és egy 
üzlethelyiség 11. kér. 38 sz. alatt 
május 1-től kiadó. 16

Cigány éri csatorna mellet 330 
££ pótlék eladó. Érdeklődni 
Koczka István IV. k. 318.

Balczó litvánnak décsi-laposban 
10 kis hold földje eladó. Jelent
kezni lehett Podani Györgynél 
IV. kér. 408 szám. 16

Teherautó 
fuvarvállalal. 

Telefon 91. IV. 15o.
Veselényi es Damjanics-utca 

sarki üzlet házzal együtt eladó, 
vagy kiadó. Érdeklőeni Frecska 
villám üzletben.

I. kér. 388 számú ház eladó.

ÍV. kér. 421 sz. alat 1 szoba, 
konyha és kamra kiadó. Érdek-: 
lődni ugyanott. 17

Egy magános nö — esetleg egy 
magár.os férfihoz - ajánlkozik ház
vezetőnőnek. Vidékre is elmegy. 
C>m i  kiadóban megtudható. (1 IV. k. 62 szám alatt egy, uj 

kontrafékes kerékpár eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott 17

hladom Huszár Mikály ügyfe
lemnek a 111. kér. Görbe-ucca 82 
sz. házát Érdeklődök hoz
zám forduljanak Dr. Robitsek Jenő 
ügwéd. 16

Uj pusztán Morocz Sándor 11 
hold tanya épülettel együtt 36 
mm. holdankén eladó. Érdeklődni 
Orosházi-ut mentén 41 tanya sz.

17
111. k 261 számú ház eladó. Ér

deklődni lehet ugyanott. 16

22

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
=■«==----------- -L*JM

N a g y  S á n d o r  könyvkeieekedésébea legolcsóbb napi áron kaphatók..



Magosix 6 hengeres, Magomobi! 4 hengeres,

luxusautomobilok,

1 ćs lVs tonnás MAGOSIX teherautók és autóbuszok

----- Délmagyarországi kizárólagos képviselete ----

T a u r i l  P n e u m a t i k  Rt. s z eg ed i  l e r a k a t á n á l
Szeged, Kossuth Lajos-sugárul 5. szám.

Telefon 3—80. Sürgönyeim: Pneutauril.

Auíóalkatrészraktár.

Cordatic pneumatik. Tauril tömörabroncs.

Felhívás.
A Sza|vasl Polgári Fogyasztási és Érté— 

kesltő Szövetke”' |jj f|4n] kezdve az ősz— 

zel Iizleíhelylsé- 11! r Ilii zses áruk cső- 
gében. f. évi ápr. III UlUI portonként ár-̂ 

verés utján eladásra kerülnek. 

Igazgatóság.

Soproni 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

— H áz eladóll.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Telepítsünk szőlőoltvánnyal

I. oszt. Ripária Portális alanyon, úgymint: Kadarka, 
Olasz—Bánát rizling. Mézes fehér Medoek, Noár 
Leányka, Hárs levelii Furmis, Muscat Ottonel, Chas- 
selas fehér-piros, ezenkívül gyökeres Ripáriák. Vállalok 
továbbá uj szőlők telepítését

Drong Sándor
szölökez w lö kertész.

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

15 sz.

Értesítés.
Értesítem a közforgalomban 

levő mérleg é6 mérőeszköz tu
lajdonosokat, miszerint a most 
iOlyamatban levő időszakos 
mérték hitelesítés alkalmából 
mtrden ténykedéssel készség
gel állok rendelkezésükre.

Minden mérleget ćs súlyt 

meglűtelesitve adok vissza üz

letfeleimnek.

Tisztelettel

PETRÁSOyiTS GYULA 
tanfolyatnot

végzett mérleg javító.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat

szép pénzt kereshet
mint fő- vagy méllék-foglalko- 
zassal, lia értékes és érdekes 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
kell eladni könyveket részlet- 
fizetésre. A mi kiadványaink 
mind márkás, irodalmi művek, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

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

I. kér. 299 számú ház feleré
sze vagv pedig az egész olcsón 
eladó. Érdeklődni lehet ugyanott. 
___________________________14

— Kiadó üzlethelyiség. A 
szarvasi Luther árvaházban egy 
üzlethelyiség f. é. április l-lől 
kiadó. Felvilágosítást ad a gond
noki hiv? tál.

T eherautő 
fuvarvállalat. 

Telefon 91. IV. 15o.



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN dlvatáruházában
szerezheti-be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerteii' legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb őszi és téli-kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ablakon dobálfa ki pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
M Ó R  d i v a t á r u i v á Í E ó b a n  Beliczey-ut. 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosában beszerezhe t.

Óvakod^mk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

a bemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak.

503 „FIAT" bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő n«
II. ST. Telefon 75 és79.

24 sz.

Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a Piaciéren a Buk-házban

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

ahol is elvállalok minden villamos berendezést, vilamos csengő 
berendezést, uj kerékpár és varrógép raktáron, égők, tulipánok, 
zsinórok stb. A legjobb minőségben varrógép, kerékpár és villám 
javítás ólcsón és pontosan eszközlöm.

14- Szives pártfogást kérve IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Elegáns, gyors, 
megbízható és 
olcsó túra
bérautó0 ,i

megrendelhető

Bárány Béla

vaskereskedé
sében (Piactér)

26 W.

A legmodernebb ötszemélyes

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGREI^DELHETÓ

Belopoloczky János füszerűzletében és Makó 
Gyulánál Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

20 sz. Beiopotocky Mihály

Vadászfegyverek,

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

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő 11* kerület 104. szám. 52

A Frecska garage 
és autója vitó műhelyben
Rákóczl-ucca 178.

1 drb.
1 és fél tonnás teher Ford autó,

t  drb.
3 személyes luxus Ford autó 

kitűnő állapotban eladó.

Értekezés ugyanott.

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


