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A hazafiul 
kegyelet oltárán.
A sivár létharc rideg lár

mája közepett régmúlt, le
gendás idők fájdalmas em
lékét tárja elénk az aradi 
golgota. Mi, kik áldó szere
tettel tudunk gondolni múlt, 
nagy idők fenséges mártír
jaira, gyujtsunk szent tüzet a 
kegyelet oltárán. És a láng- 
nyelvek nőjjenek óriásivá, 
hogy hatalmas fényök káp
ráztassa el azok tekintetét, 
kik az aradi vesztőhely szen
telt, rögét most szentségtelen 
lábbal tapodják. 1849. okt. 
6-án délelőtt minden tem
plomban megkondultak a 
harangok 8 a házakban gyer
tyákat gyújtottak és úgy 
imádkoztak a kivégzett fél
istenek, a megdicsőült hősök 
lelkiüdvéért. És Aradon most 
is vannak mártírok, élő vér
tanuk, meggyötrött magyarok 
s a zugó harangok szava 
mindennap egy-egy kétségbe
esett jajkiáltása az eltiport 
nemzetnek.

A szenvedő magyar titok
ban elzarándokol a vesztő
helyre és úgy érzi, hogy a 
vértanuk halhatatlan szelleme 
erőt, kitartást lehel az élőkbe, 
szomorú ősz bús hervadá- 
sakor zöldelő reménnyel tölti 
meg a csüggedő lelkeket. 
Mert hisz a 13 martir életéi 
elvehette a vérben tobzódó, 
elvakult önkény, de önfelál
dozó hazaszeretetük izzó fü
zét az utódok lelke zárta 
magába s glóriás szelleműk 
lesz az, mely megihletve a 
magyar lelkeket, előbb vagy 
utóbb, de szét fogja tiporni 
a trianoni határokat.

Az aradi tizenhárom nem 
halt meg. Megdicsőült ezel- 
lemök őrt áll a megszállott 
területen. Eljő az idő s az 
aradi tizenhárom megnyitja 
majd nekünk a régi határo
kat!

A szarvasi ág. ev. 
egyház nagy kettős 

ünnepe.
Dr. Raűay Sándor püspök é s  Pesl- 

hyPál igazságügzminiszler 
Szarvason.

Bár a váratlanul közbe
jött hatalmas eső alaposan 
megzavarta a Luther-árva
ház cs a harangok felavatá
sának fényesnek Ígérkező 
ünnepségeit, mégis igen im
pozáns külsőségek között 
zajlott le az ág. ev. egyház
nak ez a régóta előkészített 
ünnepe.

Már a vasárnapra virradó 
éjjel Szarvasra érkezett dr. 
Raffay Sándor bányakerületi 
püspök és dr. Pesthy Pál 
igazságügyminiszter a szarva
si ág. ev. egyház felügyelője 
akik az éjjelt a vasúti álló 
máson szalonkocsijukban töl
tötték, reggelijüket is ott fo
gyasztották el. Reggel nyolc 
óra után hatalmas néptö
meg élén dr. Schaucr Gá
bor járási főszolgabíró üd
vözölte az előkelő vendége
ket a járás nevében, majd 
kocsira szállottak és hosszú 
kocsisortól kísérve indultak 
be a városba, a Beliczey- 
uton felállított diadal-kapun 
át.

Az istentiszteletek prog
ram m szerűen folytak le, az 
ó-templomban előbb tót- 
nyelvü istentisztelet volt ame
lyen Szelényi János lelkész 
prédikált, majd utána a 
magyarnyelvű istentiszteletet 
Raffay püspök végezte, az 
istentisztelet keretében avat
ta fel az uj harangokat.

Ugyanekkor az uj-temp- 
lomban előbb Bartos Pál 
lelkész, majd Kovács Andor 
esperes tartottak istentiszte 
letet a híveknek, az esperes 
közben felavatta az uj-temp- 
lom gyönyörű, most készült 
harangjait. |

Mindkét templomból az j 
ünneplő közönség ezután az ]

árvaházhoz vonult, melynek 
zsúfolásig megtelt nagyter
mében először Pesthy Pál 
igazságügyminiszter szólalt 
fel, vázolva az árvaház föl
építésének történetét-mely- 
nek létrehozásában óriási 
érdeme volt Bartos Pál lel
késznek és egy nemeslelkü 
szarvasi emberpárnak Szrnka 
János és nejének majd fel
kérte dr, Raffay Sándor püs
pököt az árvaház és az ele
mi iskola felavatására. Dr. 
Raffay püfcpttk—remekül fel
épített beszéddel avatta fel 
a gyönyörű, uj emberbaráti 
intézményt, azután több szó
nok üdvözölte az árvák ott
honát különböző társadalmi 
osztályok, egyesületek és 
testületek részéről Különö
sen mély hatást keltett Ras- 
kó Kálmán igazgató ragyog#’ 
ékésszölással előadott be
széde és Tákos Lajos ipar 
testű éti jegyzőé. Az intézet 
lakói a csöpp árvák nevé
ben egy kis árva-fiu Bárány 
Jóska mondott_ megható kis 
beszédben köszönetét meleg, 
szép és barátságos fészkük 
létesítéséért. Az ünnepség 
után az Árpád-szálló étter
mében kb. 80 terítékes bán-; 
keit volt. Az ott elhangzott' 
felköszöntök során dr. Raf-! 
fay püspök a kormányzóra1 
emelte poharát beszédben 
azután többek között a kö
vetkezőket mondotta; ,,A 
tóinak hireszielt Szarvason 
ismertem meg diákkorom
ban a magyar nemzeti ér
zést. Legutóbb engem is ki
neveztek tót embernek, de 
minden tót szerte a világon 
olyan volna, akkor már nem 
kellene sóhajtozni Magyar- 
országért".

— : HP

Felszólalt még a bankett 
folyamán az igazságügymi
niszter is, majd amagas- 
vendégek a délután folya
mán kíséretükkel vissza utaz
tak a fővárosba.

MMttk

Magyar hét 
Szarvason.

A magyar termelés előse
gítésére Hermann Miksa ke
reskedelemügyi miniszter kez
deményezése folytán orszá
gos akció indult, hogy f. évi 
november 3-tól 11-ig, tehát 
egy héten keresztül szegény 
megcsonkított országunk ha
tárain belül lehetőleg min
denki a magyar termelés 
cikkeiből szerezzejbe, vásá
rolja meg a szükségleteit. 
Ennek az akciónak gyakor
lati megvalósítására nemcsak 
a fővárosban, hanem a vidék 
városaiban, községeiben a 
kereskedő társadalom veze
tésével helyi bizottságok ala- 
’kultak. A szegedi kereske
delmi és iparkamara felhívá
sára a szarvasi kereskedők 
egyesütelt vállalta magára a 
nagyjelentőségű „magyar hét* 
megrendezését, saját kebelé
ben, valamint a társadalom 
bevonásával nagyarányú ak
ciót indított ennek a magyar 
szempontból óriási fontos
ságú propaganda-mozgalom
nak minél sikeresebbé téte
lére.

A helyi rendezőbizottság 
munkájához és akciójához — 
melyről különben legköze
lebbi számainkban is részle
tesen beszámolunk — a ma
gyar kereskedelem és ipar

fejlesztésének érdekében 
örömmel és szeretettel csat
lakozik Szarvas minden rendű 
és rangú polgára. Magyart a 
magyarnak!



Elitélték az „egyke" 
öcsödi ügynökeit

Egyévi börtön 
angyalcsinálásért.

KOzlöny eredeti tudósítása).

Öcsöd községben az ottani 
csendőrség bizalmas utón 
arról értesült, hogy a köz
ségben az egyke üzeme mű
ködik. A megindított nyo
mozás szálai Komlós Benjá
minná ottani lakoshoz vezet
tek, akit fel is jelentettek az 
ügyészségnél és ugyanekkor 
feljelentést adtak be Tokai 
Lászlóné és Komlósné 12 
öcsödi partnere ellen is, akik 
között több leány is szere
pelt. A 14 vádlott felett a 
napokban Ítélkezett a gyulai 
törvényszék, amely a taga
dásban lévő vádlottak közül 
Komlósnét egy évi börtönre 
ítélte, Tokainét pedig egy 
havi fogházbüntetéssel súj
totta. Két vádlottat 200-200 
pengő pénzbüntetésre Ítéltek 
bűnsegéd i minőségben. Az 
ügyész súlyosbításért feleb- 
bezett.

A hontalanná 
. lett leventék.

. V
(Kultúrharc Szarvason.)

Ismeretes dolog, hogy a szarvasi 
gimnázium felügyelő bizottsága 
f. évi junius havában tartott ülé
sében, egy meglepően váratlan 
határozatával, különféle okokra és 
panaszokra támaszkodva, egy- 
szersmindenkorra kitiltotta a le
ventéket a gimnázium tornacsar
nokából, hol eddig kiképzésük 
túlnyomó részét nyerték. A Le
vente Egyesület vezetősége erre 
azzal felelt, hogy viszont kitil
totta a diákságot sportpályájáról, 
.egyszersmind szeptember folya
mán részletesen indokolt bead
ványban kérte a gimnázium fel
ügyelő bizottságát, hogy másítsa 
meg határozatát, mert a polgári 
iskola kicsiny tornatermében 
Szarvas község 1000 belterületi 
leventéjének csak kicsiny töre
déke foglalkoztatható, miután pe
dig a téli foglalkoztatás is a 
Levente Egyesületnek szigorúan 

megszabott, törvény által előirt 
kötelessége, az Egyesület vezető
ségét az elé az óriási felelősség 
elé állítják, hogy hóban, sárban, 
fagyban, 20 fokos hidegekben a 
szabid ég alatt gyakorlatoztassák 
a leventéket, akiknek túlnyomó 
része hizonv ártatlan kicsiny gyer
mek, akik io sszu I vannak táp
lálva, rongyos nyári kábátokban 
dideregnek lílen is és rongyos a 
cipőjük! Vájjon ki vállalhatja a 
felelősséget az igy clőáiíható ren
geteg meghűlésért, tüdőgyulla

dásért és halálesetért ?!

A szarvasi gimnázium felügyelő 
bizottsága mindennek dacára, 
legutóbbi ülésében fenntartotta. 
szigorú határozatát. A megismé
telt határozat óriási elkeseredést 
váltott ki a leventeoktatói karban 
és vezetőségben és a hazafias és 
sportszerető ifjir leventék között 
is, akik nehéz viszonyok közOtt 
küzdötték ftl magákat az ország 
legjobb leventecsapatai közé és 
az athletikában már igen veszé
lyes ellenfeleivé váltak a szarvasi 
gimnázium csapatának...

Értesülésünk szerint a Szarvasi 
Levente Egyesület a kultusz
miniszter úrhoz fog fordulni az 
államilag erősen támogatott gim
názium határozata ellen — egy 
állami intézmény érdekében 1

Egyszóval ismét kitört Szarva
son egy áldásos ^kultúrharc f

^  íródeák.

Minden autó- 
tulajdonos köte
les gázolás ese
tére életbiztosí

tást kötni.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)
Most készül a kormány uj au- 

tótflrvényjavaslata, amelynek fon
tosabb rendelkezései a követke-i 
zők: 1

Autóbuszipar engedélyezéshez 
van kötve s mint ilyen. Örököl
hető.

Motorkerékpárokra vezetői iga
zolványt az eddigi 18 év helyett 
már 16 év betöltésével adnak.

Autóvezető csak 18 évet betöl
tött egyén lehet, közforgalmi jár
müvek vezetéséhez betöltött 22 
év 3 évi vezetői gyakorlat szük
séges.

A traktorok vezetéséhez nem 
kell igazolvány.

A hatóság minden gépjármüvet 
évente egyszer szakértőkkel meg
vizsgáltat.

Minden motorkerékpártuiajdö- 
nos 8000, minden autótulajdonos 
pedig 20.000 pengős életbiztosí
tást tartozik kötni ama harmadik 
személy javára, akik jármüvével 
baleset áldozatai lehetnek.

A város vagy község ‘ belterü
letére gépjármű-vállalat létesítését 
a tanács, illetőleg a főszolgabíró 
adja, legfeljebb 10 év tartalmára. 
As engedély kiadása előtt figye
lembe kell venni a vasút és ha
jóvállalatok, valamint a pósta ké
relmet és óhajait. A kapott enge
dély kizárólfgossági engedélyt 
biztosit a jelzett útvonalra, mely 
útvonalnak azonban a vasút és 
hajójárataitól meghatáiozott tá
volságban kell lenni. A kiadott 
engedélyt a vasút vagy hajózási 
vállalat 5 év után átveheti, sőt az 
engedély azonnal viasza is von
ható, lia üzon a vonalon vasút 
nyililí.

Az uj javaslat szigorú büntető 
rendelkezéseket tartalmaz, így két 
Mnapi elzárással síjjtja azt a 
soffőrt, aki baleset idején non áll 
meg, illetőleg a hatóságnál jiem 
jelentkezik s hathónapi elzárást 
állapit meg arra az esetre, ha a 
vezető fe sérültnek nem nyújt 
elsO segélyt.

Azok, akik 1923. november 
1-e előtt kaptak autófuvarozási 
iparigazoFványt, azt egy éven be
lül kötelesek engedélyre kicserél
tetni.

Fontos rendelkezései a javas
latnak, hogy a vezetői Igazolvá
nyok elvonását is szabályozza, 
igy jelentéktelen vétség miatt 
nem veszti kenyerét a soffőr.

H Í R E K .
—. Esküvő. Dr. Plenczner Sán

dor orvos f. hó 9-én déli fél-1 
órakor vezeti oltárhoz Rásó Márta 
urleányt a budapesti Deák-téri ág. 
ev. templomban.

— Dr. Faragó Mór londoni 
tanulmányukéról hazaérkezett, or
vosi és fogorvosi működését is
mét megkezdette.

- Megoperálták a főispánt.
Dr. Kovacsics Dezsőn — vár
megyénk főispánján — tegnap
előtt a gyulai közkórházban köny- 
nyebb természetű szemoperációt 
hajtottak végre. A műtét- jól si
került, azonban a főispán egyen
lőre nem tart kihallgatásokat.

—  Félbemaradt építkezések.
A váratlanul korán beállott őszi

• esőzések miatt az építkezési vál
lalkozók igen nagy. károkat szen
vednek. A középfokú gazdasági 
tanintézet tanári lakásainak épít
kezésénél is nagy károkat okozott 
a rengeteg csapadék, sőt itt a 
rossz talajviszonyok miatt az ala
pozás is olyan nagy nehézségekbe 
ütközik, hogy ezeknek az épüle
teknek ez év végére tervbevett 
elkészülése szinte kizártnak tekint
hető. Itt említjük meg, hogy a 
csabacsüdi építkezések is részben 
az említett esőzések és nem kis 
részben az indokolatlanul felfújt 
lufatégla-ügy miatt szintén any- 
nyira megakadtak, hogy szó sem 
lehet arról, miszerint ez évben 
felépítsék a minta falut.

‘ — A 101. Cs. és Kir. Gya
logezred története most hagyta 
el a „Körösvidék* nyomdáját és 
a gyönyörű kivitelben készült ha
talmas munka — melyet Maćha- 
lek Pál nyug. 101-es százados 
nagy ambícióval, szeretettel és 
igaz hozzáértéssel állított össze
— már a napokban szétküldésre 
kerül őszinte örömére mindén 
volt 101-es bajtársnak. Megren
delhető (12 pengőért, esetleg 3 
havi részletfizetésre) Machalek 
Pál m. kir. ny. századosnál Bé 
késcsaba. vagy lapunk szerkesz 
tőségében is. >

— A tolvaj cigányok. Mólt 
számunkban már hiit adtunk 
azokról a tolvaj cigányokról, aki
ket az üldöző csendőrök hosszas 
és izgalmas hajsza után fogtak el 
az orosházi útnál. A vallatás so
rán igen sok lopást bizonyítottak 
rá a cigányokra, a kornyéken, va- 
lamint^Öcsöd és Tiszaföldvár ha
tárában rengeteg aprójószágot 
lopkodtak össze, Kőrösladányban 
pedig egy vásárról hazatérő ipa
ros kocsijáról tiz darab bundát 
emeltek le, amelyeket potom ár
ért kótyavetyéltek el. A nyomozás 
az emlitett községek csendőrsé
gével karöltve még folyamatban 
van, úgyszintén eljárás indult or
gazdaság cimén a bundák meg
vásárlói — többnyire jómódú 
gazdaemberek — ellen.

— Engedélyezik a vendég
lősöknek a szódavizgyártást.
A kereskedelmi rr.inisater legkö
zelebb pótrendeletben engedé
lyezni fogja az italméröknek, 
hogy saját üzemükben az általuk 
előállított szódavizet árusíthassák.

— A herényi földhözjutot
tak panasza. Mezőberényből je
lentik: A haszonbért nem fizető 
földhözjutottakat az O.F.B. íté
lete alapján a kiküldött bíró ki
mozdította birtokukból és 122 
ilyen megüresedett birtokba kö* 
rösladányi embereket helyezett. 
Mezöberény képviselőtestülete ki
fogásolta .ezt az eljárást, mert 
ilyeténképen Mezöberény határá
ban fekvő birtokok terményét 
Körösladányba viszik. Egy kül
döttség már fel is kereste a föld* 
művelésügyi minisztert ebben az 
ügyben.

— Őskori lelet az öcsödi 
Körös partján. Régi idők em
lékeit mossa ki a viz . a folyó
partokból. Ilyen eset van Öcsö
dön is. Rolkó József gazdálkodó 
földje a Kőrös mellett van. Pá- 
pay Sándor a folyóparton sétálva 
meglepetve látta, hogy a pártol* 
dalból csontok és edénytöredé- 
kek állnak ki. Néhány darabot 
összegyűjtve, behozta Szarvasra, 
elbírálás végett. A megállapítás 
szerint az edénytöredék őskori, 
helyesebben ujabb kőkori erede
tűek, a csontok azonban jóval 
későbbi időből származnak. — 
Tervbe van véve az érdekes le
lőhely átkutatása. Közvetlen szom
szédságban van az u. n. Józsa- 
halom, mely őskori sírokat rejte
get magában.

— öngyilkos lett a trachoma 
miatt. Mezőberényből jelentik: 
Mogyórosi Istvánné 72 éves 
mezöberényi lakonő súlyos beteg 
ségéhez még az utóbbi időben 
trachoma is járult, amikor az 
öreg asszonyt ug elkeserítette, 
hogy hozzátartozói távol.étében 
egy hatalma szeget vert a mester
gerendába és arra felakasztotta 
magát. Mire tettét észrevették 
már kiszenvedett.



— A Casinó emlékvacsorá-
jaV A szarvasi kaszinó 1928 évi 
október 6 án, szombaton este 8 
órakor az aradi vértanuk emléké
re saját helyiségeiben emlékvacso
rát rendez. Az emlékbeszédet Dr. 
Schauer Oábor főszolgabíró, elnök 
tartja. Az elnökség a tagokat ez 
utón hivja meg .és felkéri, hogy a 
nagytőzsdében elhelyezett aláírási 
jven megjelenésre feliratkozni 
szíveskedjenek.

— Figyelmeztetés a sorsjegy 
tulajdonosok részére. Tekintettel 
arra, hogy a XXI.-ik m. kir. 
osztálysorsjáték húzása már októ
ber hó 20-án kezdődik. Az osz
tálysorsjáték föárusitói arra kérik 
mindazokat, akik a postán címük
re beküldött sorsjegyek árát ed
dig' még nem küldötték vol
na be, szíveskedjenek az esedé
kes összeget azonnal megfizetni, 
mert a nyereményekre való joga
ikat csak is úgy biztosíthatják, ha 
a sorsjegy ára az előirt 30 fillér 
költség, még húzás előtt kiegyen
lítést nyert. Akik a sorsjegyeket 
bármely oknál fogva nem óhajtják 
megtartani, küldjék azt azonnal 
vissza, hogy azokat a nagy szá
mú előjegyzöknek juttathassák.

— Tilos a kerékpár csomag
tartójára vendéget Ültetni. A 
folyton megismétlődő balesetek 
miatt a belügyminiszter rendelet
ben utasította az illetékes hatósá 
gokat, hogy ne engedjék meg a 
kerékpárosoknak, hogy a csomag
tartóra, vagy a kerékpár vázára 
más személyt ültessenk. A rende
let ellen vétőket szigorúan meg
büntetik.

— Hová siet olyan őrülten ? 
Megyek a Dohánynagyárudába, 
talán még kapok az ottlévő 
osztálysorsjegyekből, hogy részi- 
vehessek az október 20-an kezdő
dő húzásokon, Égési sorsjegy
20, fél 10, negyed 5, nyolcad
5 pengő és szerencsés esetben 
500 000 pengőt nyerhetek 1 Roha
nok hátha még kapok I

— A cseh „hősiesség”. A cse
hek a Dukla-szorosban impozáns 
emlékművet állitanak fel ama 
dicső fegyvertényük emlékére, 
amikor a piágai háziesred a cs. 
és kir. 28. gyalogezred felemelt 
kézzel fegyverét eldobálva rohant 
át az oroszokhoz.

— Rendelet a gazdasági 
cselédek költözködéséről. A
földművelés ügyi miniszter egyik 
legújabb rendelete szerint a gaz
dasági cselédek felmondása ezen
túl nem' újévkor, hanem vagy 
október, vagy pedig április hó 
1-én jár le, mivel úgy gazda,

mint a cseléd szempontjából sok- 
kal'előnyösebb a gazdasági év 
elején való költözködés, ami úgy 
a cseléd gyermekeinek egészsége, 
mint az ünnepek megtartása 
szempontjából is kívánatos.

— Singer gépselymei a leg
jobbak. Kossuth-tér 47-

— Versenytárgyalás az áll. 
elemi leányiskola építési mun
kálataira. A Gyulavidéki Taka
rékpénztártól megvásárolt Beli- 
czey-uti telken építendő áll. ele
mi leányiskola épitési munkála
taira az Elöljáróság pályázatot 
hirdet, az ajánlatok október 15-ig 
nyújtandók be. Szarvas község 
iktatói hivatalába, ugyanitt meg
tudhatók a részletes feltételek.

— A gróf Bolza Pálné Le
ány-Egyesület 1928. október
6-án, szombaton d. u. 5 órakor 
az állami polgári leányiskola tor
natermében az aradi vértanuk 
eml ékére gyászünnepet tart, mely
re a t. tagokat és Szarvas város 
hazafias közönségét ezúton h vja 
meg a Vezetőség. Műsor 1. Éne
kel a Szarvasi Férfi Dakar. 2. 
Beszédet mond vitéz dr. Zerin- 
váry Szilárd. 3. Énekel a Stárvasi 
Férfi Dalkar. 4, Molnár Sándor 
Szellemek legendája. Szavalja 
Moldován Márta. 5. Zongorázik 
Wünsehendorfer Jolán. 6. Tábori 
Piroska: A dal Szavalja: Csicsely 
Mária. 7 Énekel a Szarvasi Férfi 
Dalkar. önkéntes adományokat 
köszönettel fogadunk.

— Hazafias határozatot ho
zott a szarvasi ág. ev. egyház- 
község tanácsa, mikor a szarvasi 
gimnázium fclOgyelőbizottsága ál
tal a tornacsarnokból kitiltott 
ezer leventének • lehetőséghez 
képest egy töredékét megértő 
szeretettel befogadta a megüre
sedett Palkovics-féle- iskola tan
termébe. Ezzel lehetővé telte, 
hogy a szarvasi Levente . Egye
sület legalább a több mint 8 
hónap óta szünetelő már-már 
feloszlásnak induló kitűnő bir
kózó szakosztályát életre birja 
keltenei az utolsó pillanatban. 
D« mi lesz a többiekkel?...

— Mozi hírek. Szombaton 
Cecil B. De Mille ez idei legsi
kerültebb alkotása az Égő folyam 
a nagyszerű Háry Carr fősze
replésével a uapszenzációja. Va
sárnap a szeptember hóban még 
Budapest legelőkelőbb niozgó- 
szinházában a Koyal Apollóban 
óriási sikerrel bemutatott Vérző 
Cirkuszt mutatja be a mozi mely 
nagyobb és szebb minden eddig 
bemutatott artista filmmel. Igazi

élmény. ,

— 18 °/o szuperfoszfát minden 
mennyiségben raktárról azonnal 
átvehető Bük Adolf piactéri üz
letében.

— Majsán elsült a kapa
nyél. Kiskunmajsán a kapáját 
igyekezett rendbehozni Kakas Mi
hály kisgazda. Nagyban kalapálta 
a nyelét, amikor váratlanul dur
rant az orra előtt, a kapanyél 
kettészakadt és el is sült. Kakas 
erősen vérzett, de a csodálkozás 
miatt csak állott és nézte a ka- 
panydnek azt a felét, amely a 
kezében maradt. A másik része 
kirepült a kertbe. Megállapították, 
hogy a kapanyélbe valaki töl
tényt huzott bele, amely a ka
pálás miatt felrobbant és a töl
tényhüvelyt kicsapta. Kakas álla
pota nem súlyos, csak továbbra 
is csodálkozik.

— Változások a menetrend
ben. A f. hó 7-éa életbelépő uj 
téli menetrendben Szarvasra vo
natkozólag csupán két jelentékte
len változás van, amennyiben a 
Mezőtúr felől délben érkező 
7834-es számú vonat 13 óra 39 
perckor .érkezik és 14 óra 03 
perckor indul üresháza felé. Az 
Orosháza felöl érkező 7833 sz. 
vonat ezentúl 15 óra 32 perckor 
érkezik és 15 óra 52 perckor in
dul Mezőtúr felé.

— Egész Szarvas ott lesz 
ma este a Tanitónőképző növen
dékei által előadandó aLiliomfi* 
előadásán a nyári színkörben. 
A jegyek már elővételben csak
nem mind elkeltek. Részletes re- 
feráda jövő számunkban.

— Rekord a bagózás terén.
Ezideig a szlavóniai cigányasz- 
szony veretlenül állott a bagózás 
terén Ha ugyanis a pipájából el
fogyott a dohány s nem volt 

pénze ujabb füstölőre, fogta a 
pipaszárat és a nem csutorás vé
gét szopogatta. Most aztán ala
posan lefőzte egy szintén erősen 
dohányos, népszerű szarvasi ci
gányasszony, aki dohány hiá
nyában a pipaszár nem csutorás 
végéből darabokat tördel s éles 
fogaival élvezettel rágic6álja.

—$A vagyonváltságbuza ok
tóberi ára. A hivatalos lap a 
pénzügyminiszter rendeletét közli, 
amelynek értelmében a mezőgaz
dasági ingatlanok vagyonváltsága 
fejében fizetendő búza árát 1928 
október havára métermázsánként 
25 pengőben állapítják meg.

— M. kir. osztálysorsjegy fő- 
áruda Csendes Mihály Mezőtúr 
ajánl az okt. 20 án kezdődő XXI. 
sorsjátékra szerencse sorsjegyeket. 
80 000 sorsjegy. 40.000 nyere
mény. Egy sorsjeggyel 500.000

pengőt nyerhet. Egész sorsjegy 
20 pengő, fél sorsjegy 10 pengő, 
negyed 5 pengő, nyolcad 2 pengő 
50 fillér. Megrendeléssel játék
tervet, portómentes befizetési la
pot küldök. Rendeljen még ma 1

— Serét Báránynál P. 1*70.

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

— Az Ojság uj száma „A 
jövő esztendő regény* címen 
megkezdte Nagy Imre uj regé
nyének közlését, amelyben min
denki benne' van. A Bölcs Rabbi 
e héten is remekel, a Halász ügy
ről szenzációs riport és sok vicc. 
A Jolly Bocher ingyen küld a 
kiadóhivatal, Budapest, VI. Ó-u.
12. szám.

— Agyontaposta a bika.
Kiss P. Mihály karcagi kisbir
tokost régebb idő óta rossz 
szemmel nézte a bikája. Neki- 
neki fordult és több esetben a 
családtagok mentették meg ai 
öreg Kiss Mihályt a haragos bi
kától. A legutóbbi Mihálynapi 
vásárkor is, amikorel akarták ad* 
ai a haragos jószágot, kevésbe 
múlt, hogy a sárba nem taposta 
a gazdáját. Ekkor eladó lánya 
m e n t e t t e  meg, akinek a 
szilaj bika e n g e d e l m e s  
kedett. Érdekes különben, hogy 
a bika csak az öreg Kiss Mi- 
hályra haragudott. Szombaton nem 
volt más a tanyán, csak Kiss 
Mihály, nem volt senki, aki men
tésére sietett volna és a bika, 
mintha csak használni akarta 
volna az alk almát, gazdáját ha 
Iáira taposta.Kiss Mi hályt neve- 
napján ravatalozták fel.

— He lybe l i  gabonaárak:
Búza: 24‘50—2460
Árpa : 24*00—24 50
Zab: 22 00 23 00

Uj-tengeri: 1700—18 G0 
Lucerna : 150 00—160 00 
Az á rak métermázsánként 
pengőben értendők.

UJ tánciskola. Uj tánctanfolyam a Roszjarovicz- 
féle parkeííos teremben. Hubertli mester értesíti a nagyra-
becsült szülőket, hogy 1928. évi szeptember hó 29*én szombat este 7 órakor megnyitja tánciskoláját, és tanítani fogja a 
legújabb táncokat, a melyeket a Bécsi nemzetközi tánc-kongresszuson elfogadtak idei újdonságoknak. Beiratkozni már 

most lehet |akásomon II. ker. 100 szám. (Lakatos-ház).



Anyakönyvi hirek.
1928. szept. 12-töl szept. 19-ig.

Házasságot kötöttek:

Kondacs Sámuel és Kasnyik 
Etelka, Kozsuch Mihály és Ku- 
gyela Mária,' ifj. Rágyanszky 
György és Skita Mária, ifj. So
mogyi Mihály és Truczka Erzsé
bet, Fábjan Pál és Brusznyiczki 
Mária.

Születtek:

Ifj. Uhljar János fii Gyula, Bá
nász János fia András, ifj. On- 
csik Mihály leánya Zsuzsanna 
Homonna József fia Sándor, 
Gregus András leánya Zsuzsan
na, Kontra Sándor fia Sándor, 
Rágyanszki Mihály fia János, 
Szvák János leánya Judit, Máté 
Pál leánya Judit, Kovács István 
fia István, ifj. Csonka János le
ánya Anna, ifj. Laczö Pál fia Pál.

Meghaltak:

Rohoska Ilona 5 hónapos, özv. 
Varga Györgyné 69 éves, Ba- 
nász András 3 hónapos, Frankó 
András 28 éves, Farakó György 
79 éves, Farkas József 73 éves, 
Szrnka János 39 éves, Glózik 
Erzsébet 17 napos.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

Békésszentandrásl

hírek.

— Esküvő. Bagi Ádám köz
ségi tisztviseld f. hó 6-án vezeti 
oltárhoz a róm. kath. templom
ban Biró Mariskát. A kedves fi
atal pár szép frigyéhez sok sze
rencsét kívánunk.

— A szentandrásl csendőr
őrs megszűnését annakidején 
elsőnek a .Szarvasi Közlöny" 
jelentette. Az őrs legénységét más 
községek őrseihes osztotta be fe
lettes hatóságuk és vasárnap 
szept. 30-án ismerőseiktől és jó- 
barátaiktól vett szívélyes bucfuk 
után a derék csendőrök végleg 
eltávoztak a községből, őszinte 
sajnálatára a lakosságnak. Szol
gálatukat ezentúl a szarvasi és 
az öcsödi őrs legénysége fogja 
ellátni.

—. Könnyen végzetessé vál
ható tűz tört ki Csik Albert 

bognármester 252 szám alatti 

műhelyében. E^y eldobott ciga

rettavégtől kigyulladt a műhely
ben összegyűlt forgács és mivel 
Csik Albert elment hazulról, való
színűleg az egész ház leégett 
volna, ha véletlenül rokona Mrena 
Gáspár be nem nyit a már folytó 
füsttel tele' műhelybe. Még sze
rencsének mondható, hogy ebben 
az utcában állandóan óriási po
csolyák vannak, igy viz volt bő
ven kéznél és egypár vödör viz
áéi meg lehetet akadályoznia ki
törni készülő veszedelmet. Az 
anyagi kár sem tulnagy, csupán 
a gyalupad és egypár szerszám 
égett meg.

— Levente-bál volt vasárnap 
este a kisgazda és a katholikus- 
kör helységeiben. Mindkét bál 
kitűnően sikerült és igen csinos 
összeget juttatott a Levente Egye
sület pénztárába.

— A leforrázott kisgyermek. 
Ilyen címen lapunk egyik múlt 
számában magirtuk, hogy a kis 
Balla Jancsikét szomszédasszo
nyuk véletlenségből forró vízzel 
leöntötte. Mint most részvéttel 
értesülünk, a szerencsétlen kisfiú 
állapota súlyosabbra fordult, sót 
megvakulásától is kell tartani.

— Békésszentandráson min
denki a .Szarvasi KözlönyM ol
vassa, mely. Szabó Áron üzletében 
bármikor beszerezhető. Ugyanitt 
hirdetéseket és ésetleges • közle
ményeket átvesznek.

Kondoros.
— Kondorosi kisgazdák és 

földmunkások októbarg hó 
14-én, este 8 órai kezdettel 
a kondorosi csárda összes 
helyiségeiben kisgacda bálát 

rendezne. Zenét a békéscsa
bai 10 honvéd gyalogezred 
zenekara szolgáltatja. A bál 
iránt már most is igen nagy 
az érdeklődés.

— A békéscsaba-kondoresi 
kisvasút ügy érthető feltűnést 
keltett a szomszédos Szarva
son, mert ezáltal a szarvasi
ak vélik, hogy kondoros 
még az eddiginél is jobban

j  eltávo’odik a járási szék-
i helytől és teljesen Békéscsa- 
! ba felé orientálódik nemcsak 
í kereskedelmi, hanem más 
! tekintetben, is. Értesülésünk 
| szerint most a szarvasi ér- 
j  dekeltségek is erős mozgal

mat indítanak a régóta va
júdó szarvas—kondorosi va* 
lamint szarvas—kunszent
mártoni kisvasút mielőbbi 
üzem behelyezésének érdeké
ben, mert igy könnyen meg
történhet, hogy Kondoros és 
Öcsöd t e l j esen  elszakad 
Szarvastól.

— Fényképészet Szalmási 
Rezső budapesti fényképész 
aki 25 év óta a fényképé
szetben szakszerűen dolgo
zott, Barabás Lajos közsé
günk ügyes fényképészével 
társult és telepedett le. Fény
kép nagyításokat és színes 
fényképek készítését elvál
lalják. Egy műterem felállí
tását is tervbe vették.

Ingyen ruhát
nem kap sehol, de olcsót, jót 
és divatosat beszerezhet úri 
szabómühelyembt melyet III. 
kér. 157. szám alól l||. kér. 
219. szám alá (Jókay-utcza) 
helyeztem át, ahol minden e 
szakmába vágó munkát a leg
kényesebb igényeknek meg
felelően készítek.

Gyors és pontps kiszolgálás 
Szövetmintákat kívánatra be

mutatom.
Szives pártfogást kér 

Gunda M ihály  
' úri szabó.'

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 (1. 
Vajda Péter-u. 145.) továbbá a 
C sasz lvan-nyom da  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-Iüszerke- 
reskedés.

ll.ker.372
számú ház

eladó.

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

Autó
fuvarozás!!

Ismét üzembe helyezve I

Üzembiztos 
kényelmes 

olcsó.
Megbízható vezető

Megrendeléseket felvesz 
BÁRÁNY BÉLA vaskereskedő.

Telefon-hívás Strasser és Kő- 
nig-céghez 76.

A XXI. magyar királyi

oszlálysorsr 
játék

uj . játékterve általános f̂ ltü- 
nűst kelt ái egész országban, 
nemcsak ' azért, mert 80.000 
sorsjegy köxül 40.000 kisor- 

soltatik és igy 
minden második sorsjegy 

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

zációs. Szerencsés esetben

5 0 0 .0 0 0  p e n g ő
azaz félmillió pengő 

nyerhető és pedig 300 000 pen
gő jutalom, 200.000 pengő fő
nyeremény, azután 100.000, 
50 000, 40.000, 30.000,25.000
20.000 pengő stb. stb. nyere
ményeket sorsolnak ki, össze
sen több mint 6 millió pen
gőt, mely összeget készpénz
ben fizetik ki. A felügyeletet 
és ellenőrzést a m. kir. Pénz
ügyminisztérium gyakorolja.

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

Az I. osztályú sorsjegyek 
hivatalos árai: E«ész 20 pen
gő. Fél 10 peng?. Negyed 5 
pengő Nyolcad 2 és egyketted 

pengő.

Húzás október 20-án kezdődik 
. ? Sorsjegyek

az összes árusítóknál.

SS mcaacx
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H A R T ~ S * A R R
a kemény, szikes talajok legerősebb traktora.

Kezelése a legegyszerűbb! — Éleüarlama a leghosszabb! — Üzeme a legolcsóbb!

Árajánlattal, részletes ismertetessél és bemutatással szolgál a képviseld !

Ifj. D e b r e c z e n i  E n d re  G y o m a .



M e l l é k l e t e
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A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(.REGÉNY A 60-AS ÉVEK' WILD WEST-JÉRŐL.) 

Irta: GEKSTACKER FRIGYES.

— Hát nem tudja Aszovaum, 

hogy Isten igéjét akarom meghall

gatni — szólt Alafa ájtatos imát 

rebegve.

— Volt idő — mondotta Aszova

um, sötéten nézve maga elé — 

volt idő, mikor Alafa a szárnyas 

nyil szavaira figyelt s a fák csu-. 

csalnak susogásáról, a vihar zúgá

sáról és a szellemmadár énekéről 

megfeledkezett miattuk. Volt idő, 

amikor a sápadt férfiú Istenének 

hátat fordított és kezeit a rézbőrű 

férfiak »Nagy Szelleméhez« emelte 

fel. Volt idő, midőn férje számára 

a szent vampumot fonta és titkos 

jelekkel áldotta meg vadászatát. Az 

az idő elmúlt, Alafa meghalt és he

lyette keresztény nő támadott fel: 

Mária. Még most is azokat a mo- 

kasszinokat viseli, melyekben az 

övéitől vált el, hogy férjét a szám

űzetésbe kövesse. Fején most is 

azt a kendőt viseli, melyet Aszo

vaum a sioux-főnök vállairól té

pett le. Nyakában még most is a 

szent csörgőkígyó fogaiból fűzött 

koszorút hordozza, melyeknek a 

hangja hazájára, őseinek földjére 

kellene, hogy emlékeztesse, — de 

nem. Füle nem hall és szive nem 

érez többé.

— Aszovaum — szólt, könyörög

ve tekintve rá a szép Alafa. — 

Aszovaum, ne érje haragod fejem. 

Látod, az élet rövid és legszebb, 

legragyogóbb jövőt látom feltárva 

előttem. Ó, te nem tudod, mily 

gyönyörű, mily elragadóan szép a 

fehérek mennyországa. El akarod 

tőlem rabolni azt, ami ez életben, 
irfintadi kötelességeim után, a leg

szentebb s legdrágább nekem e 

földön?

— Nem — mondotta Aszovaum.

— Alafa mehet, hogy a fehérek 

istenének szolgáljon,— ez jól van

igy-
— Es sohasem akarsz ama szent 

férfiú szavaira hallgatni, kinek aj

káról maga a Nagy Manitu beszél?

Aszovaum válaszolni akart, de 

aztán mást gondolt és fegyverét 

vállára vetve igy szólt:

— Alafa nemcsak imádkozni, de 

enni is akar. Nem messze innen, 

a folyó partján áll egy kis lakatlan 

kunyhó, ahová a húst fogjuk vinni 

s. Alafa ma este megsütheti ott* Az 

a kis kunyhó megvédi őt az éjnek 

viharától, holnap reggel pedig kö

zel lesz már a fehérek telepitvé- 

nye, ahol a sápadt férfiú hirdeti 

Isten igéjét.

— És Aszovaum?

— A kis embernek megígérte, 

hogy fiát fölkeresi, ő szavát fogja 

tartani. A fehér emberek rosszat 

mondanak erről a vérűkről, mert 

az ő lépteinek nesze nem érintette 

füleiket, ö most távol van, de ha 

visszajön, a bűnösök hallgatva és 

némán tekintenek fel rá.

— De ő gonoszlelkü...

— Melyik kigyó eresztette mér-
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gét Alafa fülébe? A Machinitó su

gallatának engedett és fövényt hint 

ama kézre, amely jót tett vele.

— Mr. Rowsn mondta, hogy a 

kis ember fia megölte egyik test

vérüket és kirabolta.

— A sápadt férfiú hazudik! — 

szólt fenyegetően a különben igen 

nyugodt indián, kinek halántékain 

indulatában kidagadlak az erek és 

szemei vad tűzben égLeJí. — Ai 
sápadt férfiú hazudik és ő ezt na

gyon jól tudja.

— Aszovaum neheztel a keresz

tényre, mert Alafát ősi hitétől el

térítette. Aszovaúm derék és ne

mes férfiú, ő senkit sem fog bán

tani azért, mert máskép gondolko

zik, jnint ő.

— Vigyük a húst ama kunyhóba

— szakította félbe a beszélgetést 

az indián, — az idő későre jár ég 

Aszovaumnak még az est leszállta 

előtt sok mérföldet kell megtennie.

Gyakorlott kézzel bontotta fel az 

elejtett vadat, a lapockákat, a 

nyakat és fejet kifejtette a bőrből 

és otthagyta a kányák martalékául, 

a többit pedig egy levágott galyra 

akasztotta, melynek egyik végétő 

fogta, míg a másikai Alafa vette 

vállaira és szótlanul haladlak elő

re, mig el nem érték a kunyhót.

Csak úgy hevenyében összetá

kolt kis kunyhó volt ez, melyet, 

egy korábbi telepitvényes épített 

és rövid használat után el is ha

gyott, mivel az itt elterülő föld 

lapályos volt, mely a folyam gya

kori áradásának sokszor esett ál

dozatul. A tető és a falak még jó

karban voltak, de ezenkívül semmi 

néven nevezhető kényelmet nem 

nyújtóit, mert még a kandalló is 

össze volt dűlve, padló pedig nem 

is volt soha rakva.

Az a körülmény azonban, hogy 

kandalló nem volt a kunyhóban, 

nem akadályozta meg az indiánt 

abban, hogy tüzet ne rakjon, mi

vel a füst úgyis szabadon járha- 

tott-kelhetett a deszka résein át, 

melyeken süvöltve, zúgva rohant a 

szél a kunyhó közelében levő fo

lyó felé.

Aszovaum még körültekintett az 

üres épületben, azután igy szólt 

feleségéhez:

— A ház még elég jó és Alafát 

meg fogja óvni a vihartól. Ha ój- 

talos zarándoklá&ából majd visz- 

’szatér, Alafa el fogja vinni a húst 

a kis férfiú házába. Aszovaum ne

jénél lesz, mielőtt harmadszor si

kolt a, bagoly.

Majd megfordult és némán, le

sütött fővel ment az erdőbe.

Alafa pedig mindent férje pa

rancsa szerint csinált. Apró vesz- 

szőket vágott le, melyekből aztán 

felállította a hús szárításához szük

séges állványt, azután száraz ga- 

lyakat hordott össze, melyeknek 

tüzénél a húst megsütötte, majd 

apró szeletekre vágta fel.

Közben az ég mindinkább be

borult, hideg eső kezdett szilálni 

és a szél vészljóslóan zúgott ka- 

resztül a kunyhó fölött összehajtó 

fák csúcsain.

Alafa a pattogó láng mellé tele

pedett és egy dalt dudolt magá

ban, melyet a fehérektől tanult el, 

majd megcsinálta fekhelyét.

De a vidék nem volt oly elha

gyatott, mint Alafa gondolta. Mig 

ő szorgalmasan végezte dolgát, ad

dig a folyótól mintegy félmérföld- 

nyire egy fiatalember haladt a fo

lyó túlsó partján és a sűrűből ki

lépve, njTigtalanul pillantott át a 

túlsó partra, mintha valakit várna. 

A levegő éppen nem volt meleg,, 

mert hol dörzsölgetve, hol meg 

hónaljába dugva kezeit, fázósan 

húzta össze magát, majd türelmet

lenül kezdett föl s alá járkálni a 

pázsiton, azután kutatva nézett kö

rül, hogy hátrahagyott nyomai fel

ismerhetők e?

Nemsokára egy másik csatlako

zott melléje, aki egy pamuttaka- 

rót csavart a vállaira, erősen ko

pott kalapját mélyen a szemére 

húzta, fegyverét pedig hóna al£ 

dugta, hogy amennyire lehetett, 

megvédje az esőtől. Halkan oda-. 

lépett társához és kacagva szólt: 

Nos, Weston, hosszúnak tar

tod már a várakozást te is, ugye? 

Fázol? Miért nem hoztál magaddal 

takarót? Nem hallottál még semmi 

neszt?

— Semmit a világon — válaszolt 

bosszankodva a megszólított. — 

Már nem is hiszem, hogy ma este 

megjöjjenek. No, köszönöm szé

pen az ilyen mulatságot. Ha az 

egész éjszakán át takaró és tűz 

nélkül kell itt ácsorognom, reggel 

njár biztosan hulla leszek.

— A bakónak legalább húsz dol

lárnyi veszteséget okoznál ezzel — 

nevetett Cotton, mert ez volt a 

fiatalember kísérője. — Különben 

nem igen hiszem, hogy sokáig kell

jen várakoznunk. Rowson minden 

zugát ismeri nagyon jól ennek a 

környéknek, sőt maga Johnson is, 

nehézségektől alig lehet tartanunk. 

Egyébként azt mondottad, hogy 

Rowson holnap délben istentiszte

letet akar tartani az ültetvénye

ken, ő tehát meg fog kísérelni 

mindent, hogy a már előre meg

határozott időpontot csak a gyanú 

elkerülése miatt is betartsa. Én! 

ki nem állhatom ezt a képmutatót, 

de a »dologhoz« rettentően ért, 

igaz ugyan, hogy a yankee-álla- 

mókból származik, hát érthet is 

hozzá.

— Ez a Heathcolt-féle história 

roppant feltűnést okozott a vidé

ken — mondotta Weston. — Mégis 

csak Brown gyilkolta meg azt a 

fickót. — Különben a te nevedet is 

kapcsolatba hozzák az üggyel.

— Mit, az enyémet is? Minek 

zavarnak bele engemet is? Azt a 

kötekedő fickót soha élelemben 

nem láttam. Hát minden rossznak, 

ami a környéken történik, én is 

oka leszek már? *

— Persze, hogy oka — kacagott 

Weston. — A gyilkosságot külön

ben nem a te nyakadba sózzák, 

csak a pénzt...

— Micsoda pénzt?

— A halott állítólag három ló 

árát állandóan magával hordta, 

körülbelül négy-ötszáz dollárt és 

most ennek a csinos összegnek 

hült helye!

— Az ördögbe is, már. ez megér

demelt volna egy kis fáradságot. 

Két legyet egy csapásra, cgv re

gulatort és egy csomó pénzt. An

nak a Brownnak van esze. — Ha

nem hallod-e, Weston, Brownnak 

sohasem volt semmi baja velünk, 

mii törődött ő a reguláLorokkal?

— Máshol van itt a hiba a kréta 

körül, tudom én azt. Az asszonyok 

odafent a gyarmaton azt beszélik} 

hogy Heathcott és Brown egy lány 

után jártak, biztos innen volt a 

nézeteltérés, amelynek eredményét 

már tudod. De ez mind mellékes. 

A fődolog az, hogy megszabadul

tunk Heathcottól, hogy milyen mó

don, az ránk nézve nem fontos.,

— Hanem Husfield sem érti ám 

a tréfát és ha az szagolt meg va  ̂

lamit, akkor baj van. Még nem” 

is tudom, hogy mikép zavarjuk 

össze a nyomokat, hogy ránk ne 

akadhassanak. Annyi azonban való 

igaz, hogy ha én volnék a nyomo

tokban, akkor meggyűlne a bajo

tok.

— Ugyan ne hencegj már olyan 

nagyon — kacagott Weston. — 

Ravaszul csináltuk ini azt Rowson- 

nal. Ide figyelj csak. Mielőtt a 

folyót elérnénk, az országúira a- 

karnak ismét visszatérni a nyo

mok.
— De miért? Hogy nyomainkat 

annál könnyebben felismerjék? — 

kérdezte bámulva Colion.

— Eltaláltad. Azért, hogy minél 

könnyebben felismerhessék anyo- 

kal, — azután bevezetnek a nyo

mok a folyóba, ahonnan ki sem 

jönnek többé.

— De a folyóban csak nem ma

radhatnak, hát hová vezetnek?

— Egészen le a viz mentében, 

azután neki a nagy világnak.

— De hiszen a hosszú úszást ki 

sem bírják az állatok.

— Azért rejtettem oda a kanoét, 
látod, ott, ama sáscsomó mögé, az
tán mellette még egy. A kanoék 
tulajdonosai persze azt hiszik,’ hogy 
elszakadtak a kötetik és a kanoćU 
az Arkanzaszba vitte a viz. A két,' 
kanoé segítségével $gész könnyű
szerrel elvihetjük a lovakat jó da
rabon, egészen addig, mig a Row
son által megjelölt helyet el nem 
érjük, ahonnan azután te leszel 
a vezető és intéző, mert én nem 
ismerem a »sziget «-hez vezető ös
vényt. Johnson ezalatt hamis 
nyomra irányítja az üldözőket és 
ha ez sikerül, akkor mindketten 
túl vagyunk a veszélyen. Azután 
átvágtatunk a lovakkal az erdőn és 
ha egyszer a Missisippi síkjaira 
érünk, üthetik bottal a nyomun
kat. Johnson kijelentette, hogy olt 
segítségünk bőven lesz és ezt na
gyon is jól tudják azok a hurokra 
való regulátorok, úgyhogy odáig 
nem is mernek üldözni.



Az uj-gnineai bennszülöttek borzal
mas bosszút álltak a kíméletlen 

adóbehajtásokért
Megettek a pápuák egy hollandi rendörőrjáratot

Németek a üibály Dénes
iek képtáviróról

A berlini sajtó érdekes cikkek

ben számol be a berlini rádiókiál- 

litásról és ezzel kapcsolatban fog

lalkozik a képtáviró, illetve a tá

volbalátás technikájának legújabb 

fejlődésével. A német Carolus pro

fesszor példájára, akinek oly nagy 

mértékben sikerült tökéletesítenie 

találmányát, hogy a london—ber

lini vonalon ennek alapján állandó 

képtávirószolgálatot rendeztek be, 

a világ minden országában verse

nyeznek a feltalálók a képtáviró 

tökéletesítése terén. Amerikában 

Alexanderson és Jenkins érték el 

eddig a legnagyobb sikert; Ang

liában Baird dolgozik a problé

mán, de a berlini lapok szerint 

Carolus egyetlen veszedelmes ver

senytársa a magyar Mihály Dénes.

Mihály Dénes is résztvett »tele- 

hor«-jával a berlini kiállításon, és

pedig a német birodalmi pósta tá

mogatásával. Mihály gépének fő

erőssége az egyszerűség és ol

csóság. Egy felfogó készülék alig 

kerül többe, mint kétszáz márkaa 

így tehát, ha Mihálynak sikerül, 

gépét tökéletesíteni, a nagyközön

ségnek is módjában lesz azt be

szerezni.

A képtáviró, illetve a távolbalá

tás problémája nagyon fontos, a 

repülőgépek számára, éppen ezért 

a német Lufthansá nagyon élén

ken érdeklődött Mihály találmánya 

iránt. A társaság elhatározta, hogy 

a légi jármüvek nagyobb biztossá

ga kedvéért a pilótákkal állandó 

képtáviró-összeköttetést fog létesí

teni és megtáviratozza az időjái 

rást. Remélik, hogy igy a ködben 

való repülés nehézségeit megszün

tethetik.

Különben az egész világon láza

san dolgoznak .a képtáviróvona- 

lak kiépítésén és igy a london— 

berlini összeköttetést rövidesen kö

veti a némelország—argentínai, a 

nauen—tokiói és más vonalak ki

építése. Hogy ezeket a vonalakat 

Carolus professzor találmányának 

az alapján szervezik-e meg, az még 

bizonytalan, mert igen valószínű, 

hogy a magyar Mihály Dénes ta

lálmánya a gyakorlatban jóval töb

bet ér.

Apóka is felment Szent István 

napkor Pestre. A villanyoson jön 

feléje a kalauz, de előbb a mel

lette ülő ur kiált oda a kalauznak:

— Szakasz!

Apóka megcsóválja a fejét, hogy 

milyen gorombák a pestiek, még 

tegezik a kalauzt és csendesed 

mondja:

— Szakasszon nekem is egy bi- 

létát, kérem szépen.

— Nahát/az a szemtelen légy,

— szól oda a vendég a pincérhez.

— Talán beleesett az ételbe — 

érdeklődik emez.

— Dehogy, elvitte az egész csir

kesültet, amit az imént hozott.

Néhány héttel ezelőtt a hollandi 

Uj-Guineából szűkszavú távirat ér

kezett a holland fővárosba, mely 

arról számolt be, hogy a bennszü

löttek meggyilkoltak egy rendőr őr

járatot. Most részletes jelentés fu

tott be arról, hogyan folyt le a 

gyilkosság és milyen előzmények 

idézték elő.

A jelentés szerint a rendőrőrjá

rat meggyilkolása bosszú müve 

volt. A bennszülöttek már hosz- 

szabb idő óta készültek két szi

gorú és igazságtalan hivatalnok 

meggyilkolására, akik közül az e- 

gyik életével lakolt a bennszülöt

tek oktalan kínzásáért. A mina- 

boeni kerület főnöke, Molda és 

Seriban őrnagy, a teminaboeni 

rendőrparancsnok belátás és te

kintet nélkül jártak cl az adóbe

hajtásoknál a bennszülöttek el

len. Számos pápuát a két közhiva

talnok meg is veretett. A megsér

tett lörzsfőnökök bosszút esküdtek 

a két hivatalnok ellen és híveiket 

is tüzelték, hogy bosszulják meg 

az igazságtalan eljárást.

A kerületi főnök egy nap elhatá

rozta, hogy a rendőrfőnökkel 

szolgálati körútra megy. A benn

szülöttek erről tudomást szerez

tek és a törzsfőnökök kiadták a 

parancsot, hogy az őrjáratot meg 

kell verni. A kerületi főnök az 

utolsó pillanatban megváltoztatta 

szándékát és nem ment el az őr

járattal, mivel a szomszéd kerü

let főnöke jelentette be nála láto

gatását. A rendőrparancsnok azon

ban négy legénnyel útnak indult, 

hogy Pengasin lakóit regisztrálja 

és előírja nekik az évi adót. Ezt’ 

a munkát tulajdonképen a kerü

leti főnöknek kellett volna elvé

geznie. Eleinte minden a legna

gyobb rendben folyt, egészen ad

dig, amig az őrjárat Sagéba nem 

érkezett. Az öt ember itt elszállá

solta magát egy kunyhóban és sen

ki sem sejtette, hogy mi vár rá

juk. A parancsnok leheveredett, a 

négy legény pedig a faluba ment, 

hogy vizet szerezzen. Annyira meg

bíztak a bennszülöttekben, hogy a 

kunyhó elé még őrt sem állítot

tak. Amikor a legények beértek 

a falu közelébe, a bennszülöttek 

minden oldalról körülvették őket 

és rájuk támadtak. A dulakodás 

zajára figyelmes lett a parancs

nok is és kiszaladt a kunyhóból; 

De abban a pillanatban rávetették' 

magukat a bennszülöttek és aszó 

szoros értelmében darabokra tép

ték. Ugyanígy járt a három közle

gény is, csak a negyediknek sike

rült elmenekülnie. Annyit azonban 

még látott, hogy a holttesteket a 

pápuák feldarabolták és szétosz

tották maguk között. A bennszülöt

tek a négy férfit megették.

A hírvivő jelentésére négy sza

kasz rendőr ment ki a borzalmas

gyilkosság színhelyére. Itt hamaro

san elfogták a támadás vezetőit, 

azonkívül három másik férfit is 

lefogtak. Amikor a bennszülöttek 

kunyhóit átvizsgálták, ott számos 

emberi koponyát találtak, amelyek 

megölt és megevett bennszülöttek

től származtak.

Az állatok szaporasíga
A különböző állattörzsek és fa

jok között szaporaság tekintetében 
a lehető legszélsőségesebb számok
hoz jut az ember. Leghasznosabb 
háziállataink jórésze nem tüntet a 
szaporaságával. Szarvasmarha, ló, 
juh stb. évenként csak egyet ellik. 
A sertés már szaporább, a házi- 
nyul és baromfiak még inkább.

Sokkal nagyobb szaporaságot ta
lálunk az alsóbbrendű állatoknál 
és a rovaroknál. Egy földrajzi ku
tató pl. a Kanári-szigetektől kissé 
északra a tenger felszínén a kocso
nyás testű medúzák oly tömegét 
lálta, melynek kiterjedése, széles
ségben, 60 km.-t tett ki és vagy 255 
millió medúzából állott. 1908 nya
rán Algírban és Tuniszban a ré
tekre és szántóföldekre oly óriási 
sáskaraj ereszkedett alá, mely 100 
km-nél szélesebb volt. Feljegyez
ték, hogy 1884-ben Cyprus szigetén
256.ooo.ooo.ooo sáskát öltek meg. 
Szaporaságáról hírhedt a házilégy 
is. Egy szobalégy az ötödik nyá
ron, f ha minden utód életben ma
radna, olyan szédítő számra sza
porodna fel, melyet igy kellene le
jegyeznünk, hogy érzékeltessük:

A szakáll
II. József császár (1741-1790.), 

midőn Magyarországot inkognitó

ban beutazta s egy napon Kassára 

érkezett, egy fogadóban szobát nyit

tatott magának, azonnal tükör elé 

ült és borotválkozni kezdett

A fogadósné kíváncsian közele

dett feléje s gyanítván, hogy nagy 

ur a vendége, ezt kérdezte tőle:

— Ugyan édes uram, kérem szé

pen, nem mondaná meg' nekemf, 

hogy mi a foglalkozása?

— Édes lelkem — felelt a csá

szár mosolyogva, — biz én a csá

szár őfelségét néha borotválni 

szoktam.

Saintfoy angol költő egy alka

lommal a borbélynál volt, midőn 

a borbélymühelybe belépett egyik 

hitelezője. Nem tudott megszökni 

ettől az erőszakos embertől, aki

nek tizenöt font sterlinggel tarto

zott, mivelhogy a borbély éppen 

megszappanozta az arcát. A hite

lező sem szalasztotta el a jó alkal

mat, hogy pénzét kérje. Saintfoy 

ekkor udvariasan megkérdezte, 

nem lenne-e szives várni addig, 

amig szakállát leborotválják? A hi

telező ebbe természetesen bele

egyezett.

A költő igy szólt a borbélyhoz:

— ön tanúja ezen megegyezé

sünknek.

— Felállt, a szappant letörülte; 

arcáról, köszönt és távozott. Azóta 

pedig szakállt viselt.

Amerika legújabb szen
zációja: a gyilkos 

hanghullám
A fegyverek közölt, amelyekkel 

a jövő háborújában számolni kell, 
meglehetősen sűrűn emlegették az 
utóbbi évek alatt a halálsugarat. 
Az angol Grindell Matthews állí
tólagos találmánya aratta a legna
gyobb sikert, sokat beszéltek ti
tokzatos német megoldásokról, de 
szinte emóció nélkül tértek napi
rendre Tesla Miklós csöndben, sze
rényen tett kijelentései felett, hogy 
a halálsugár problémáját ő már 
negyedszázaddal ezelőtt megol
dotta.

Most óvatosan újból felbukkant 
a halálsugár kategóriájában egy, 
amerikai szenzáció. Egy gazdag 
amerikai bankár, Alfréd E. Loo- 
mis, akinek a pénzügyek mellett 
a tudományos kutatás a legna
gyobb szenvedélye tuxedoi labo
ratóriumában, ahol évek óta kí
sérletezik, titokzatos tüneményt fe
dezett fel. Olajfürdőben 50.000 vol
tos árammal rezgésbe hozott egy 
kvarc-oszcillatort. A másodpercen
kénti 300.000-es rezgést hanghul
lámok kisérték. Jobb név hiján kell 
így* nevezni ezeket a hullámokat, 
amelyek lényegileg messze túles
nek a hanghullámok skáláján, em
beri füllel egyáltalán fel nem fog
hatók s egyáltalán nem is terjed
nek a levegőn keresztül. Milyen 
hanghullám az, amelyet hallani 
nem lehet és amelynek terjedésé
hez éppen a levegő alkalmatlan? 
Nyilván fel kell adni a hanghullám 
elnevezést, hacsak más, hangveze
tő médium nem teszi érthetőbbé 
a talányt. A »szuperszónikus« hul
lámok — igy nevezi a feltaláló — 
vezetésére van egy ilyen médium 
és ez a viz.

Vizen keresztül vezetve, a szu- 
perszónikus hullámok ölnek, el 
tudnak pusztítani állati és növényi 
életet. Loomis, a bankár-feltaláló 
dr. Frank E. Lutz, az American 
Muscum of Natural History rovar
tani osztályának kurátorával halon 
és rovarokon próbálta ki először 
a titokzatos hullámokat. Halak és 
békák egy-két perc alatt elpusztul
tak a titokzatos hullámok hatása 
következtében. Az egerek húsz perc 
alatt megbénultak, de később gyor
san magukhoz tértek és vidáman 
éltek tovább. Tücskök és rovarok 
semmi ártalmas hatást nem érez
tek. Lutz dr. szerint azért, mert 
a testükben levő légzacskók útját 
állják a hullámok terjedésének. Az 
üveg kitünően vezeti a szuperszó- 
nikus hullámokat. Egy hajszál- 
finomságu, egy yard hosszú üveg
szál vége égetni kezdte a bőrt, 
egy vékonyodó üvegrud csúcsa pe
dig olyan rezgésbe jött, hogy fát, 
üveget keresztül égetett és néhány 
másodperc alatt felforralta a vizet.

Az egereken végzett kísérletek 
azt mutatták, hogy a szuperszóni- 
kus hullámok elpusztítják a vörös 
vérsejteket.

— Nem tudjuk, hová vezetnek a 
kísérletek — jelentette ki Loomis,
— Most úgy látszik, éppen úgy le
het jóra, mint rosszra használni, 
akárcsak a Röntgen-sugarakat, a- 
melyekkel gyógyitani és szerezni 
lehet rákot.

Loomis szerint nem valószínű, 
hogy a szuperszonikus hullámok
ból hadifegyver legyen.



I Megérkezett
különféle tipusu

UJ FORD
személy- és teheiautomobil

azonnal s zállít
Budapesti autorizált képviselet.

Automobil és Traktor Kereske
delmi R.-T.

Budapest, Vili. Rákóczi-ut 19.

B ü k  A d o l f  

Gazdasági G épraklára Szar-vas

A „Falu“ Országos Földmives Szövetség

kamatmentes kisgép árusítása
A „Kühne“ Mezőgazdasági gépgyár r.-t. Moson.

A Weiss Manfréd acél és fémművek r.*t. Csepel.

Az Első magyar gazdasági gépgyár r.-t. Budapest. 

Oy&ntanAnyatl úgymint

e k é t ,
boronái, hengert, szecskavágót, répavágóí, 

morzsoló!, darálót, roiiátf 
konkolyozót, }drgdnyt ,

vetőgépet
több évi kamatmentes részlet
fizetésre árushom a t. gazdaközönségnek.

Itt az alkalom, hogy elhasznált 
gazdasági gépe helyett ölesé 
áron kamatmentes fizetés mel~ 

lett ufat vásároljon.

Jó munka jó szerszám nélkül nincs!

BÜK ADOLF
Mezőgazdasági gépraktára, adómentes petróleum, benzin raktára 

Traktor képviseletek. 46

Tisztelettel bejelentem, hogy bérautó

f u v a r o z a s
céljaira egy legmodernebb typusu

csukot „Whlppeí" autói
szereztem be, mely a (Rákóczy garageban) Rákíczy-ucca í 78 sz. 
alatt, (Telefon 51) állandóan, a lejíjutanyosabb díjszabás mellett 
a n. é közönség rendelkezésére áll. — Szives megkeresést kér

51 Frecska Gyula

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgyközönséget,

hogy az úri és női szabóságomat 

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

Minta kolekcióm őszi és léli Idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem,' kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását

Horváth János
angol úri és női szabó.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni 
a nagyérdemű közönséget, hogy II. kér. Bem-utca 320 szám alatt

cipész műhelyt
nyitottam, hol a mai igényeknek megfelelően úgy luxus, mint 

bármijyen cipőket elsőrendűen és olcsón készítek mérték után. 

Javításokat elfogadok. Kiváló tisztelettel

Pleníri János
50 cipész mester.

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ
K Ú T F Ú R Á S T
jelenleg Szarvason lévő szerszámaimmal a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
Galáth Jánosnál P e t ő f i-utca 13 
szám alatt, vagy a Rélby~féle ecetgyárban. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

Hrabóvszky Mám
ártézi kutmester..

P ' f ' f p c i t p o  Értesítem a nagyérdem« hölgyközön~  
L*t 1 IC o llC o*  • s é g e t , .hogy szeptember

47

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

Is z e r  I z a b e l la ,  oki. mesterszabász.

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

uj és használt minden nagyságban kapható

Bőhm Kálmán hordógyár bérlői

Grosz és Zoltán ?rp Ls.2̂ ;



Kepenyes György IV. kér. 151
számú háza eladó.____________42

Zöldpásziton I, k. 499 sz. alatt 
egy vadonatúj Minerva susztergép 
azonnal eladó.______._________41

Eladó “‘„t
levő, világos sárgára festet, tölgy
fa floderozással ellátott igen szép 
8 polezos üzleti állvány és ugyan 
olyan pult. Megtekinthető Szarva
son II. kér. Szent István király 
utca 74 szám alatti cipő-üzletben 

II. kér, 90 számú ház eladó. 
Érdeklődni Demcsák Mihály fü- 
szerkereskedőnél 41

Egy jókarban lévő szabadon 
futó kontrafékes kerékpár eladó. 
I. kér. 442 szám alatt. 40

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

Kiadó egy üzlethelyiség Kos- 
suth utca 38 II. kér. ________

Kiadó lakás 2 szoba, konyha, 
kamra, fáskamra, kerített padlás 
és pince használattal 1928 ok

tóber elsejére kiadó a 11. Deák- 

Ferenc utca 112 sarokházban. 

Érdeklődni ugyanott.

A gazdaközönség figyelmébe!
Az országos kisgazdapárt által alapított Kisbirtokosok Biz

tositó Intézetének helyi képviseletét elvállalva, szeretettel kérem a 
gazdaközönséget, h?gy

tűz, betörés, jég, állat, temetkezési és 
életbiztosításai

ügyében bizalommal forduljon hozzám. Mindenki számíthat elő

nyös feltételekre. Ez a szinmagyar intézet törekvéseink zászlóvi

vője, tömörüljünk tehát azon zászló alá, melyet az intézet nagy
nevű alapítója néhai Nagyatádi Szabó István bontott ki.

Kurllk János Szarvas Beliczey-utca. 
(Bunil-féle zsákUzlet, vagy Krakkó 107. sz.)

Halló! Halló!
Figyelem.

Vanszerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. rendelő közön

séget hogy IV. kér. (Damjaních-u.) 33 szám alatt url és női

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

50
Lestyan Pál úri- és női cipész.

Fordson traktor és Ford alkatré
szek a Carmobirí""”:minőségű
fém (gyorss forgáshoz) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan

kaphatók.

A v i l á g h í r ű

Fíchte és Sachs „F. & S.“ védjegyű
golyós-csapágyak, mezőgazdasági és egyébb gépekhez általam 

beszerezhetők. Podani János
51 vas- és festékkereskedő

Értesítés.
Vanszerencsém értesíteni a n. é. közönséget, 
hogy 111, 119 szám a Komlóvszky-féle házban

cipészm ühe lyt
nyitottam, ahol a legkényesebb igényeknek is megfelelő minden
nemű e szakmába vágó munkát a legjutányosabb áron elvállalok, 
Javításokat gyorsan és olcsón eszköz Ifik. — A n. é. közönség szi

ves pártfogását kéri N y e r s  K á r o l y
51 cipészmester.

özv. Simon Károlyné házában 
egy üzlethelyiség kiadó.______ 39

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

K á k á i  közös legelőből 4  
járás eladó. Érdeklődni lehet 111. 
kér. 15 szám. 44

Juhász István Hl. kér. 142. sz. 
háza szabadkézből minden elfo- 
gadható árért eladó.__________42

Maginecz András IV. kér. 374 
számú háza azonnali beköltözés
sel eladó Érdeklődni lehet ugyan
ott, vagy pedig 111. kül. kér. 78 
sz. alatt. 42

Német és francia esti nyelvtani- 
tásat jutányos elvállalom. Hl. kér. 
137. sz._____________________ 42

ili. 173. sz. alatt egy külön 
bejáratú bútorozott szoba okt. 
15-re kiadó._________________ 42

Podani Györgynének Papp-dül- 
lőben 7 és fél hold szántó föld 
örökáron eladó. Érdeklődni lehet 
IV. kér. 408 S 7 á m . ________42

IV. kér. 33 szám alatt egy 
használt jókarban lévő nagy Sin
ger varrógép bőrmunkáboz alkal
mas eladó. 41

— Lapunk állandóan kap

ható Kondoroson Medvegy 
János kereskedő házában, 
ugyanott hirdetések Is felvé

tetnek________________________

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

39

Eladó Hegyesdüllöben 2 dr. 
^pótlék 255 ■-öl darabja. Érdek
lődni lehet IV. kér. 436 szám 
Sinkovics Mihálynál. 40

Eladó egy darab jókarban lévő 
szabadonfutó kontrafékes kerék
p á r ^ ________

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

Eladó 9 kákái táblákon a va
roshoz egész közel 16 kishold 
jóminöségü szántóföld tanyával 
együtt igen előnyős feltételek 
mellett. Az eladással dr. Készt 
Ármin szarvasi ügyvéd van meg
bízva.

III. kér. Lehel-utca 103 számú 
ház elutazás miatt sürgősen eladó.
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Sarok telek eladó 1. 154 43

Ózv. Fecske Mihályné 111. 272. 
szám alatti háza eladó. Érdek- 
lődni ugyanott. _________42

Egy jó karban lévő Író asztal 
elköltözés véget jutányos áron 
sürgősen eladó. II. kér. Tessedik 
utca 502.______________________

Kossuth utca 38 sz. alatt a 
Gőzfürdővel szemben 2 üzlethe
lyiség és 1 udvari szoba és kony
hából álló lakás kiadó_______ 42

E l a d ó  Nagybetlehem-utca 
478 sz. alatt 980 ffi-öles telken 
épült 3 egymásba nyíló padozott 
sióba, konyha, kamra s mellék
helyiségekből álló ház, nagy gyü- 
mölcsös kerttel.______________ 43

Egy elsőrendű Sunda pedálos 
cimbalom olcsón eladó. Érdek- 
ődni lehet Krakkó IV kér. 7

Jómenetdü artézi szikvizgyar 
szabadkézből azonnal eládó. Ér
deklődni lehet id. Liska Soma 
sertéskereskedőnél II. kér. Csucs- 
utca 137 sz._________________ 42

Macólaposban a csAszház mel
lett 400 li-öl forgatott föld fiatal 
nemes gyümölcsfákkal betelepítve 
eladó. Érdeklődni Gyurik Görgy 
italmérőnél.____________________

janurik Pálnak Csabacsüdön 
20 hold szántó föld tanya épü
letekkel együtt eládó. Érdeklődni 
lehet ugyanott. 40

Egy jó-hózból való fiút tanu
lónak felvesz, Póch Károly 
borbély. ?

I. k. 184 sz, ház és mezőtúri
határban 6 katasztrális szántó 
föld és egy vastengelyes kocsi 
örökáron eladó. 41

II. kér. 481 számú félház,
ugyanott egy jókarban lévő férfi 
Singer varrógép eladó érdeklődni 
a helyszínen vagy a Kossuth 
vendéglőben._________________41

Egy ügyes fiút szobafestő- 
tanoncnak felvesz Kiszel Mihály 
II. kér. 501 szám, ugyanott egy 
gyümölcsös' lakóházzal EzUst- 
szőlókben eladó._____________ 49

Szabadonfutó kontrafékes ke
rékpár eladó IV- kér. Luther-utca 
443 szám alatt._______________ 47

III. kér. 199 ssám alatt egy 
szoba, koöyha és kamra kiadó .

Plesovszki Andrásnak Kisszéná
st állomás mellett ege cserép 
kályha eladó. Érdeklődni ugyan
ott. 41

SINGER
varrógépek
r é g  bevá lt jó  n inóaé^bcft

XedvezS 4
fizetési /r//é/e/rA
NT G E  R V A I f S  
R E a ZválIYTAKa

Szarvas, KosFulh-tér 47.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
22 N « g y  S á n d o r  Irtinyvfcswslwdécében legolesójbb napi áron kaphatók.



Női, férfi és gyermek

c i p ó i t

melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos árban

a Icgizlésesebh formában 

készülnek, azokat c s a k

Szűcsnél
szerezze be. 43

Mindennemű
tüzelőanyagot, tUzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot 6tb. legprímább mi
ségben és legjutányosábban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Qr. Csáky Al- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer, 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

4o SŽ.

^ an szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
i^l ivoliCo* közönséget hogy tavaszi nyári
szövetraktáram megérkezett dús választékban, 
f elkérem y* vásárló kÖ7ftiist*get hogy saját érdekében győ-

4 havi részlet-'
ugyan 
olyan

mintha készpénz .irhán vásárolná ruha szükséglet ét. Fordul
jon himlőm mai hoz- £2 . f  p e n g ő t ő l  feljebb ké-

szülnek. Kérem nagyérdemű 

Tisztelettel

re sr olcsó árban£

zámmert férfi öltönyük 

közönség szives pártfogását.

Balázs János úri szabó. 

(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik. 48

Gazdasági gépeket,
kerékpárokat, varrógépeket elsőrendű különféle gyárt
mányú Traktort, Cséplőt, Rostát, Vetőgépet, Triöröket 
és mindenféle mérleget, mezőgazdasági gépeket és 
eszközöket, a Russia ZOV, speciális nemes traktor. 
Garantáltan legelsőrendü eredeti amerikai mindenféle 
gépolajat, gép-zsirt. aki venni akar győződjön meg 
hogy kedvező fizetési feltételek melleit a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom.

Balázs gépkereskedő. s*£Öft!.ui
43 szemben.

Ház 
e l a d  ó

II. ker. 162. ö. i. sz. alatt 
Érdeklődni ugyanott.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat

szép pénzt kereshet

mint fő- vagy méllék-foglalko-' 
zással, ha értékes és 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.

vfvmnv

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

Autó és Traktor 
javítás.

Speciális Szerelő áltál.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

g épfavlíás.
B4— tfTf irrnfnrwiTiMrw ‘wti

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e lő - ' 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko- j 

riCSL S Z Ó rÓ lc . bármely ekére szerelhető 1

(Jfdonság 1 52 Rakláro n

A u t o g é n

heggesziés!
Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumulálor”
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 Fűtő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén a?ok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világító accumu- 
litorokat 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. . 49

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

AttUU m

1
ĵ * és divatosat csak a „Gombáru« 

v/IvdUIl) házban” vásárolhat.

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

Nagy választék úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők 

legújabb divatszinekben. Divatos fazonú gallérok, női, férfi 

és gyermek harisnyák, színes selyem és cérna csipkék. Mini- 

denféle szalag és ruhadiszek. Gyöngyök és flitterek dús vá

lasztékban, divat ruhacsattok, gombok, cérnák  ̂pamut-fonalak 

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

l ü - C l  sabban és legszebben mos, tisztit és vasal.

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. 55

x a a teaic adisisn ir

n
CSELIK” cipőt viseljen

Klsőrendtl kézimunkaI Elegáns! Tarlós! Olcsói

Kaphaió kizárlag Deufóch Ármin dlvaíánihárában
Békés>SearvaM»n. Csak a talpon Iftfiaéó védjeggyel valódi

52 ss,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KL EIN dlvatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket : u. qi. : szövetet, posztót, bár

sonyt éb selymet, vásznat, kanavászt és fianellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi f  kabátokat, ;selyem, zefir, delin, és bér 

liner kendőket stb. Az ab lakon  dobá lja  k i pénzét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR d lvatárutiázában  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodfunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 

árul szállítanak. 52
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

Villanyszerelés csengő berendezés.

Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya
gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja
vítás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás. 
Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze
relését eszközöljük. — Tegyen próba rendelést és szerelést.

Tisztelettel

Szlrehovszky Márton és Társa ®
keresk. min. által. eng. rádió-árusító, villamszerelő *0 

és műszerészek, és szerelő Qzem. A

Piac-tér Artézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 
S z ő n y e g  

és Textil- 
müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Ftilöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min

den nagyságban, összekötő, 

falvédö, ágyelő és futósző- 

nyegek, takarók, paplanok, 

ágy- és asztalterítők, bú

torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
42

ESSEX
Super Six Sedan 

legmodernebb 
6 hengei es 

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 

mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:

Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

45 sz

Fűszer
üzlet más 

vállalkozás

miatt eladó. 

Cim a kiadóba

37

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget, hogy 

raktáramban ismét kapható bármely nagy mennyiségű épitő 

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.

42
Szives pártfogást kérve, p « * r | n c  D  A1 o  fakereskedő, 

teljes tisztelettel *-'■ u c i a  Szarvas

V a d á s z f e g y v e r e k ,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javitasát elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását é6 mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz
közlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen krli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

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

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

javittathatók.20

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott flev. Csasztvan (iyöfgyné könyvnyomdájában Szarvason.


