
FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési árak. 

Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 

félévre 4 Pengő. Vidékre postán küldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő

vitéz Praznóczy Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

I. ker. Vajda Péter-utca 145. szám, hová min

dennemű küldemény cimzendő.

A földműves nép 
és az iparosság.

Irta: FRÜHWJRTH MÁTYÁS 
országgyűlési képviselő.

A háború után kezdődd uj 
korszakban a társadalmi osz
tályok rétegképződósének kü
lönös jelentősége van. Az 
állami szervezetnek felépítése 
és működése a háború előtt 
inkább a tiszta politikai té
nyezőktől függött, a háború 
^tán azonban az egész nem
zeti élet inkább gazdasági és 
szociális szervezeten nyug
szik. A megoldandó problé
mák is az élethez jobban 
simultak és a gazdasági és 
szociális szükségletek kielé
gítése lett az államférfiaknak 
és politikusoknak a törekvése, 
j A csonka országunk gaz
dasági felépítése a termelő 
osztályoktól függ és igy a 
földmives nép, az iparosság 
és a munkásság szorosan 
egymásra van utalva A föld
mives nép és az iparosság, 
miután a faluban s a nagy 
községekben együtt is él, a 
kapcsolat is közöttünk sokkal 
szorosabb, mint más társa
dalmi osztályok között. A 
földmives nép termelője az 
élelmiszereknek, akárhány 
nyersanyagnak, amelyet az 
iparosság fogyaszt és átala
kít. Nemcsak gazdasági kap
csolatok vannak azonban az 
iparosság és a földmives nép 
között, hanem fontos, kultu
rális és közéleti összekötte
tések is. Az iparosság fog
lalkozásánál fogva is többet 
tanult, mint a földmives nép, 
az elemi iskolákon kivül 
tanoncoktatásban is részesült, 
sőt igen sok iparos városo
kat járt, külföldet látott. Te
hát nézetei, felfogása vala
mivel magasabb szempontok
ból alakul, újságokat olvas, 
könyvekhez tud jobban hoz
zájutni, általában az iparos
ság a falvakban akárhányszor 
vezetőszerepet visz. Különö
sen régebben sok iparos, a 
falu papja, tanítója és jegy
zője mellett a legértékesebb 
emberek közé tartozott. Az

iparosságnak tehát ezt a sae- 
repét a jövőben még inkább 
teljesíteni kell és mindent el 
kell követnie, hogy az ő sze
repe a faluban olyan legyen, 
amellyel a földmives nép 
tiszteletét kivívja. A földmi
ves népet pedig az iparos
ságnak meg kell becsülni 
tiszta anyagi szempontok mi
att is, de nemes érzés is 
követeli az iparosságtól, hogy 
a földmives népnek segítsé
gére legyen és oldala mellett 
álljon a falusi közérdek eme
lése céljából. Igen sok falu
ban az iparosság és a föld
mives nép a falu intelligen
ciájával teljesen egyet értve 
halad a helybeli érdekek ki- 
fejlesztése, tökéletesítése ér

dekeiben. A földmives nép 
és az iparosság tehát egy
másra van utalva és anyagi 
és szellemi és erkölcsi köte
lességek fűzik szorosabbra a 
földmives nép és az iparos 
osztály érdekeit.
Mélységes meggyőződésem, 

hogy az iparos nép a jövő
ben is betöltheti a szerepet 
a faluban és városban is, ha 
a régi céhéletben divatos 
szokásokat, nemes érzelme
ket, erényeket magában ki
fejleszti, mert az iparos nép
nek nem a számbeli súlyá
val, hanem műveltségével, 
okos viselkedésével, politikai 
tájékozottságával kell a fa
lusi népnek a vezetésében 
részt vennie.

Válasz
a „Hontalanná lett leventék" 

c. cikkünkre.
Dr. Melich János egyetemi tanár nyilatkozata.

Lapunk f. évi október 4 iki 

számában „Hontalanná lelt le

venték11 címmel, „íródeák1* alá

írással egy cikk jelent meg. A 

cikk írója panasz és kritika tár

gyává tette a főgimnázium fel
ügyelőbizottságának ama határo

zatát, amellyel a leventéket a fő

gimnázium tornacsarnokából és 

udvaráról száműzte. Cikkünkre 

most a főgimnázium felügyelő

bizottságának elnöke dr. Melich 

János egyetemi ny. r. tanár Ras- 
kó Kálmán főgimn. igazgató ut

ján a következő levelet juttatta 

el lapunk szerkesztőjéhez: 

Nagyságos Szerkesztő U r!

Tisztelettel kérem, szívesked

jék a mellékelt nyilatkozatot be

cses lapjában közölni.

Szívességét előre is köszöni

Budapest, 1928. október 7.

tisztelő híve j 

Dr. Melich János |

„A Szarvasi Közlöny 1928. év I 

október hó 4-iki számában" A j 

hontalanná lett leventék. Kultur- j 

harc Szarvason címmel egy cikk j 

jelent meg, amely alkalmas arra, |

hogy a gimnázium felügyelő-bi- 

zottságának határozata felől té

ves nézetekre adjon alkalmat. 

Minthogy a gimnázium felügyelő 

bizottsága minden ügyet apró

lékos gonddal vizsgál meg a szó

ban lévőt meg különösen is nagy 

nemzeti hordeiejére való tekin

tetből vizsgálta meg s igy hozta 

meg ismereies határozatát, arra 

kérem az érdeklődőket, szíves

kedjenek a felügyelő-bizottság 

1928. junius 18-án tartott és ki

nyomatott jegyzőkönyve 7. g. 

pontját és az 1928 szeptember 

22-én tartott ülés nemsoká meg

jelenő jegyzőkönyve idevonatkozó 

pontját elolvasni, hogy az ügy

ről szenvedély mentes álláspontot 

foglalhassanak el.

Budapest, 1928. október 6.

Dr Melich János 

egyetemi ny. r. tanar, a felügyelő 

bizottság elnöke.

(Természetesen a legnagyobb 

készséggel közreadtuk Dr. Melich 

őmeltősága rektifikáló nyilatko

zatát, azonban az ügynek a köz
vélemény előtti helyes megvilá
gítása érdekében kívánatos lett

volna, hogy a főgimnázium igaz

gatósága csatolta volna azokat a 

jegyzőkönyvi kivonatokat, ame

lyekre a nyilatkozatban hivatko

zás történt. Szerk.)

Két szarvasi gyanús 
existencia 

vidéki körútja.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Többizben volt baja úgy a bu

dapesti mint a szarvasi hatósá

goknak Sonnenschein Jenő korcs- 

márossal és barátjával „Dr “ 

Kaplony Endiével, akik ahol 

megfordultak mindenféle gyanús 

üzletekbe bocsájtkoztak. Buda

pesten akkor gyűlt meg Sonnen- 

sheinék baja a lendőrséggel, 

amikor a Zakariás Dénes ren- 

dörtanácsos nevét igyekeztek egy 

vesztegetési ügybe belekeverni. 

Etckor kénytelenek voltak Buda

pestet elhagyni és Szarvasra 

tették át működésűk színhelyét. 

Sonnenschein átvette a város 

szélén levő nyilvános éjjeli mu

latót azonban rövidesen itt is 

mindenféle kihágásokat és sza

bálytalanságokat követett el, úgy

hogy amidőn a belügyminiszter 
ismeretes rendelete alapján nyil

vános házát becsukták, nyolc 

napi fogház és egypár pénz- 

büntetéssel maradt a d ó s a  a 

szarvasi rendői hatóságnak, amc»y 

az időközben ismeretlen helyre 

távozott Sonnenschein körözését 

is elrendelte. Mint most kiderült, 

a két jóbarát Sonnenschein és az 

állítólagos doktor Becsbe ruc

cantak at, majd innen Sopronba 

jöttek vissza. Azonban Sopron

ban feljelentették őket, mint gya

nús embereket s előállításuk után 
mindkettőjüket a fővárosba to- 

loncoltak. A toloncházban azon

ban kiderült, hogy-Kaplony End

re a doktori címet jogtalanul 

használja, mindössze egy szigor

lata van. Egyébként sem rendes 

foglalkozása, sem lakasa nincsen. 

Kaplony Endrét jogtalan cím- 

használat miatt 3 napi fogházra 

áiváitozlatható 60 pengő pénz- 

büntetésre ítélték, So.menschein 

ellen is folyik az eljárás.



Soffőr, igazol
vány nélkül ne 

vezess autót!
Fogház büntetés a dilettáns 

soffőrnek.

(A Közlöny eredeti tudósitása.)

Tanulságos ítéletet hozott 
a napokban a szegedi . kir. 
törvényszék szigorú - bünte
téssel sújtva egy vizsgázatlan 
gépkocsivezetőt, aki hozzá- 
nemértésével csaknem halálát 
okozta, .utasainak. Szotyori 
István békéscsabai béraútós 
és ingatlan ügynök — akit 
Bzarvasi tartózkodása idejé
ből itt is sokan ismernek ~ 
még az elmúlt év nyarán 
Horváth Gyula nevű sofför- 
jével és Egri budapesti la
kossal — aki az autót fel
fogadta — hosszabb útra in
dult autóján. Kunágota kö
zelében a sofförigazolvánnyal 
nem rendelkező tulajdonos 
Szotyori ült oda a kormány- 
kerékhez és elfogva a sebes
sé? lázától szédületes tem
póban eresztette neki a pé
pet. A vezetésben járatlan 
Szotyori egy kanyarulatnál 
neki vezette egy kavicsrakás
nak az autót, amely valósá
gos levegőbukfencet vetett, 
messze kidobva utasait. Egri 
és a soffőr súlyos sérülése
ket szenvedtek, mig Szotyori 
épen mászott ki a kocsi alól.

A kir. törvényszék gondat
lanságból okozott súlyos 
testi-sértés cimén vonta fele
lősségre úgy Halász soffőrt, 
mint Szotyorit és a soffőrt 
az enyhítő körülmények fi
gyelembe vételével (mert ál
lását féltve engedte át a ve
zetést Szotyorinak) 200 pengő 
pénzbüntetésre, mig Szotyo
rit 14 napi fogházra Ítélte. 
Indoklásban kimondta a tör
vényszék, hogy hozzá nem 
értő emberek veszélyeztetik 
az autósok testi épségét.

mmmmmrmmrmmmmrmmmm

Értékes kincse van 
a szarvasi főgimná
zium múzeumának.

Sokszor nem is gondol
nék, hogy az alig figyelembe 
vett, kisebb vidéki muzeumok 
milyen becses dolgokat őriz
nek szekrényeikben. Ez az 
eset ál! fenn a szarvasi ev 
főgimnázium érem- és régi - 
ségtári gyűjteményére vonat
kozóan is. Már több ízben 
felkeltette a szakemberek fi
gyelmét, akik Szarvason jár
tak s a főgimnázium gyűjte
ményét megtekintették, — . 
egy hatalmas, őskori edény

töredék, melyen a gímszarvas 
domborműves rajza látható. 
A háború előtt ez a szarvas- 
rajz, fénykép kíséreté be** az 
Archeológiái Értesítő c szak
lapban is közölve lett t  az 
ujabb korból származónak 
nyilvánították s korát. ,5— 
6000 «sztendŐre becsótték. 
Legújabban a csongrádifiiu- 
zeum is elkért« tanulmányo
zás céljából. A művelődés
történeti szempontból - ritka 
becsű szarvasrajzos edény- 
töredék a tiszazugi ármente- 
sitő társulat ajándéka gya
nánt került a-főgimnázium 
gyűjteményébe. Hogy meny
nyire megérdemli ez a mű
emlék a leggondosabb őri
zetet, annak legjobb bizony
sága az, hogy az ujabb kő
korból nemcsak hazánkban 
áll páratlanul ez a csodála
tosan ép állapotú dombor
műves rajz, hanem az egész 
világon csupán a hires trójai 
ásatások alkalmával leltek 
hozzá hasonlót. Érdemes 
lenne valamelyik szarvasi üz
let kirakatában közszemlére 
állítani ki ezt a híres leletet.

Nem érdemes az 
„egyke« ellen 

küzdeni, mondja
az 50 Vt-os hadirokkant 13 

gyermekes elbocsátott iskola- 

szolga.

(A Közlöny eredeti tudósitása).

Már 18 éve állott az ág. hitv. 

ev. egyház szolgálatában mint 

iskola-szolga Jeszenszky Paulo- 

vits Ferenc csizmadia. A háború 

alatt hadirokkanttá vált és bi

zony 50 ü/o-ra csökkent munka- 

képességével, elég nehezen bírta 

a folyton szaporodó családjának 
megszérezni a legszükségeseb

beket. No de lakása legalább 
megvolt, mint iskola—szolgának 

és legalább az idő viszontagsá

gainak nem volt kitéve sok apró 

gyermekeivel, efelől tehát nyu

godtan volt a rokkant iskolaszol

ga, mig ezelőtt 3 hónappal a 

derült égből lecsapó villámként 

felmondották állását, azzal a fel

szólítással, hogy október köze

pére ki kell költöznie a .lakás

ból, amennyiben időközben vá

lasztoltak is a helyébe egy má

sik iskolaszolgát. A végsőkig el

keseredett szegény Jeszenszky 

nem tudja okát adni clbocsájtá- 

sának kétsígbeesve néz a bekö

vetkezendő tél elébe, liol fogja 

lehajtani f«jét beteg felésői’.ével 

és tizenhárom kiskorú gyerme

kével, akik közül a legkisebb 

két kis i'íersyerek már a felmon

dás óla született.

Megkérdeztük ez ügyben az

ág. ev. egyház lg. lelkészét, aki 

azonban röviden csak annyit 
válaszolt, hogy az egyháznak 

meg volt az:«ic|. a felmondása. 

Ezek után nem tudjuk mit k0v£t>; 

betett el as elbocsátott iskola
szolga, 'de bár illő . tisztelettel 

hajiunk raeg az ‘ igaxgaté-lelkész 

: ur és a presbytérium kétségte

len ül |61. megfont ölt/ véleméiqre 

és határozata előtt, mégsem hall

gathatjuk el abbeli szilárd : meg
győződésünket, h^gy asnak a_ 

beteg asszonynak és tizenhárom 

gyereknek eltartója talán mégsem 

követhetett el olyan égbekiáltó 

bűnt, hogy most tizennyolc évi 

izuljáiat után télviz- idejére pe- 

reputtyostól az utcára kerüljön 

hisszük és reméljük, hogy erre 

nem fog sor kerülni, még ha az 

emberi törvények az ilyesmire 

módot is engednek; mert azok 

akik a mindent megbocsátó Krisz

tus nevéban intézik a szarvasi 

egyház ügyeit, bizonyára meg

másítják szigorú döntésüket és a 

kétségbeesett rokkant szolgának 

nem lesz oka beváltani elkesere

dett fenyegetését, hogy módot 

fog nyújtani egyháza tanácsá

nak arra, miszerint a most fel

avatott gyönyörű uj árvaházba 

egyszerre Tizenhárom árvát ve

hessenek föl, akiknek oda tör

tént berukkolását — öreg kato

nához méltóan — rapporton fog
ja jelenteni egyenesen a meny- 

országban a legfelsőbb egyházi 

fórumnak: a felséges Úristennek.

"Gyenge volt a 
szarvasi vásár.

13 és 14-én zajlott le az 
idei őszi vásár, amely még 
a szokottnál is gyengébb 
volt. A pénteki marha vásá
ron a felhajtott jószágok árát 
úgyszólván meg sem kérdez
ték, alig egy —két darab kelt 
el és príma fejőstehenet 400 
—450 pengőért lehetett vá
sárolni. Rengeteg sovány ser
tést árultak és hízónak való 
öregsertést 30— 40 pengőért 
már lehetett kapni. A lóvásár 
sem volt szombaton egy 
cseppel sem jobb, a takar
mány hiány következménye- 
képen rendes igás lovat már 
80 pengős áron már meg 
‘ehetett szerezni. A rendkívül 
alacsony búza árak, valamint 
az alacsony jószág árak fo
lyományaként persze a kira
kodó vásár is az elképzel
hető legrosszabb volt s a 
legtöbb vidéki iparos még a 
fuvarköltségét sem kereste 
meg, mindössze a csizmadiák 
és a téli ruhanemüek árusai 
csináltak némi forgalmat A 
vásár képe tehát megfelelően 
a szomorú pénzszük állapot
nak igen siralmas volt.

V A S I  K Ö Z L Ö N Y
‘ ■B ...■ ■ . ■ ' ■■ ,

H  I R  E  K .
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— Kinevezés. Dr. rFertig Lo- 
tárt, a  ̂ budapesti Szent István 

kórház segédorvosát yltldirvbssá 

nevezte ki a Székesfőváros Ifar 

polgármestere. y.

— Áthelyezés. A m . Mr. 

igldmÜveléftügyi miniszfófVé- 
niss Gyula gazdasági segéd- 
tanárt a szarvasi m. kir. kö
zépfokú gazdasági. taninté
zettől a mátészalkai m. kir. 
téli gazdasági iskolához he
lyezte át.

. . — Gyógyszertár-átruházás.

A m. kir. népjóléti miniszter 

megengedte, ho^y a (szarvasi 

„Reményihez címzett özv. So

mogyi Lajosné haszonélvezetében 

és Somogyi Lajos oki. gyógysze

rész kezelésében levő személy- 

jogú gyógyszertár személyes üz

leti jogosítványát Breuer Szilárd 

oki. gyógyszerész, volt zsámbéki 

(Pest-m). gyógyszertár-tulajdo
nosra ruházzák ót.

, — Felterjesztés a leventék 

kitelepítése ügyében. Koszto

lányi Péter járási testnevelési elő

adó felterjesztést intézett a vár

megyei testnevelési tanácshoz, 

felterjesztésében panasz tárgyává 

téve a szarvasi főgimnázium fel

ügyelő-bizottságának azon isme

retes határozatát, amellyel kitil

totta a leventéket a főgimnázium 

tornacsarnokából és udvaráról. 

Kéri egyben a vm. testnevelési 

tanácsot, hegy nyomatékosan 

hívja fel a kultuszminiszter fi

gyelmét arra a körülményre, hogy 

egy államilag segélyezett taninté

zet tanúsít ilyen rideg magatar

tást a nemzetvédelmi szempont

ból oly fontos Levente-intézmény- 

nyel szemben.

— Bebalzsamozzák a csa

bacsüdi autókatasztrófa áldo

zatát. Múlt számunkban megem

lékeztünk arról a borzalmas au

tószerencsétlenségről, amely Csa

bacsüd közelében történt. A ka

tasztrófa halálos áldozatát Her- 

mann Gyulánét — a dúsgazdag 

amerikai özvegyet — hozzátar

tozói Bécsbe akarták szállítani, 

hogy hulláját az ottani kremató

riumban elhamvasszák. Időközben 

azonban Európába érkezett Her- 

manné fia, ak Párizsból távira

tozott Békéscsabára, hogy édes

anyja holltestét szállítsák Buda

pestre, ott balzsamozzák be és 

majd intézkedik, hogy onnan 

Amerikába kiszállítsák.

— Leventék ezred szem
léje. A szarvasi Levente Egye
sület helybeli és tanyai csa
pataink — beleértve az ösz- 
szes különítményeket és vá
sári szakaszokat ís — f. hó 
21-én d. e. tartják meg a 
sporttéren az ezred szemlét. 
A kegyeleti staféták lefutá
sára nov. elején kerül sor.



— Adományok a tanítónő« 

képzó műkedvelő előadásán.

gróf Bolza Géza 76, dr. Haviár 

Gyuia 10, dr. Tóth Pál 10, dr. 
Mázor Elemér 10, vitéz Tepliczky 

János 9.60, dr. Schauer Gábor

6 50, Müller Károly 5 ,Nagysán

dor 5, dr. Déry Henrik 4, Bartos 

Pál 1 50, Gyurik Mária 3, Szarvasi 

Közlöny szerk. 1.50. Némethy 

Samu 1. Ponyiczky Etelka 1.50, 

Janun< Lajds"2, Petrásovits La

jos 1 80. Többen 8 pengőt ado
mányoztak, mely Összegekért a 

kegyes adományozók fogadják az 

ifj. önképzőkör hálás köszönetét.

— Műsoros tea-estély. Nagy

szabású, tánccal egybekötött mű

soros íea-estélyt rendez f. hó 

20-án este nyolc órai kezdettel 

az Árpád-szállóban a Protestáns 

Nőszövetség. A műsoron első- 

rangti budapesti erők mellett a 

legkitűnőbb művészi képességű 

hölgyek és urak szerepelnek, igy 

dr. Placskó Sománé, valamint 

egy előadás keretében Marsai 

Mária, Moldován Márta, Majeiik 

Jenő és Lakatos Andor.

— Tettenért vásári zseb* 

metszők. A mostani szarvasi 

vásáron meglehetős balszerencsé

ivel operáltak a hivatásos cigány 

zsebvágók. Az egyiknek Bangó 

Mária cigányasszonynak épen 

akkor fogta meg a kezét Opa- 

uszki rendőr, mikor 6aját zsebe 

helyett egy jómódú gazda-asszony 
zsebében kotorászott. Egy másik 

cigánynő Rostás Júlia pedig ke

délyesen az utcán levő aprójó

szágot szedegette össze a nagy 

tolongásban, amig zsákmányával 

együtt föl nem vitték a rendőr

ségre A szombati lóvásáron Far

kas Imre és István cigányok ki

lopták egy idegen vásáros zse

béből annak húsz pengőt tartal

mazó pénztárcáját és futásnak 

eredtek, azonban a vásárosok 

ségitségével a rendőrök nyakon- 

csipték őket. Sőt még budapesti 

szakmabeliek is megtisztelték lá

togatásukkal a vasárnapi vásárt, 

u. i. Nagy Imre facér iparos bi- 

ribi — játékkal csalogatta aszta

lához a hiszékeny népet és mig 

ő a hirihivel, addig hét társa a 

tolongásban csakúgy szabadkéz

zel tette könnyebbé a körülálló 

naiv tanyaiak zsebét. A diszes 

társaságot lefülelték és most a 

járásbíróság belsejében hűsölnek.

— Védekezés tífusz ellen.

A községi elöljáróság szigorúan 

■eltiltja a lakosságot a Körös vi

zének ivásra vagy edények mo

sására való használatától, sót fi

gyelmezteti a lakosságot, hogy a 

kutvizet is vagy forralva hasz

nálja, vagy vízszükségletét az ár

tézi kutakról szerezzék be, miután 

a hasi-hagymázt tudvalevőleg 

leginkább a fertőzött ivóvíz ter

jeszti

— Hétszemélyes Magossix 
csukot luxus bérautó megren
delhető Farkas-gyógyszertár
ban.'Telefon: 119.

— öngyilkosság Kondoro

son. Pusztai Sándor 24 éves fi

atal gazdálkodó nagyszénási la

kásáról a kondorosi határban 

levő tanyájára ment, hogy ott 

végezze az őszi szántást és ve

tést. Midőn bátyja délben ebédét 

vitt neki, sehol sem találta a ta

nya körül. Bement a szobába, 

hol legnagyobb megdöbbenésére 

öccsét a mesíérgerendára fel

akasztva holtan találta. A külön

ben életvidám, fiatal gazdálkodó 

öngyilkosságának okát még el

képzelni sem tudják, egy sor 

írást sem hagyott hátra. Teme

tése nagy részvét mellett ment 

vé^bií Nagyszénáson. A csendőr- 

ség nyomozást indított a rejtélyes 

öngyilkosság okának felderítésére.

— Mozi. Szombaton, f. hó 

20-áii délután 6 és este fél-9 

órai ker.de ttel a leghatalmasabb 
müvos/i alkotás Zola halhatatlan 

regényének filmváltozata 10 fel

vonásban Therese Raquin, Gina 

Manessel, a párisi nemzeti szín

ház drámai hősnőjével a címsze

repben kerül bemutatásra. Ez a 

film is, mint a Vérző cirkusz a 

hires Defu filmgyár alkotása. 

Vasárnap, f. hó 21-én délután 6 

és este fél-9 órai kezdettel Lujzi 

királynő hatalmas 2 részes és 14 

felvonásos történelmi remekmű 

kerül bemutatásra Médy Christi- 

anssal a főszerepben. A terem 

fűtve.

— A tQzoltók szeptember

30-iki bálján felülfizettek: gróf 

Bolza Géza 60, Donner Árpád 

20, Szabó János 20, Robitsek 

Soma 20, Kaskovics Aladár 20, 

Székely Imre 15, Brachna János

15, Müller Károly 15, GroszMór

10, Dr. Benczúr Vilmos 10, L'e- 

gyesi Soma 10, dr. Tóth Pál 10, 

Pável Jóysef 10. P<Mil Jenő 10, 

dr. Silberstein Gyula 10, Géczy 

Dezső 10, Bük Adolf 10, Podani 

János 10, Frecska Soma 10, vitéz 

Tepliczky János 10, Weiszner Ig

nác 10, Kovacsik Pál 10. Réthy 
Vilmos 10, (Jszterland Gyula 10 

pengőt. (Folytatjuk.)

— Befedték a piactér! árkot? 

A gabonapiacnak a mázsaház 

mögötti részén húzódik végig a 

nagy ártézi kút és az ártézi fürdő 

felesleges vizét levezető mintegy

2 méter mély fedetlen árok, ami 

nemcsak a közlekedést akadá

lyozta, de a város s7épészeti 

szempontból is igen kifogásol 

ható volt. Most a község a vi

I evezetéíéte hatalmas betoncső 

veket fektetett le és az árkoi 

befedette. Nem ártott volna azon-! 

bán előbb az ott tanyázó ezernyi 

patkány között egy alapos irtást 

rendezni.

— A polgári leányiskola 
tegnap szerdán kirándulást 
rendezett. Mintegy hetven 
növendék autóbuszon kirán
dult Tiszakürtre agilis igaz* 
gatójuk Némethy Somi ve
zetése alatt.'

— A vasutasok uj rangjel

zést kapnak. Az államvasuti al

kalmazottakat ezentúl külsőleg is 

megkülönböztetik aszerint, hogy 

milyen fokú iskolai képesítésük 

vas. A főiskolát és egyetemet 

végzett tisztviselők a rendes rang

jelzésen kivül piro6 szegélyes fe

kete bársony hajtókát fognak vi

selni a zubbonyukon. Az érett

ségizettek hajtókája lilaszinü bár

sony piros szegéllyel.

— A g ő z f ü r d ő  most 

egyelőre mindég szombaton 

és vasárnap lesz reggel 9 

órától este 8 óráig.
— Az újságnak nemcsak 

joga( de kötelessége megírni 

az eseményeket. Budapestről 
jenentik: Egy újságíró ellen 
indított kártérítési perben 
kimondotta a törvényszék, 
hogy az újságnak nem csak 
joga, hanem kötelessége is 
a közélet minden megnyil
vánulását figyelemmel kisér
ni és megírni minden ese
ményt, anHynek közlése a 
közérdekl *n kívánatosnak 
mutatkozik.

— A mindszenti országos 
vásár az eddigi szokásoktól 
eltérően nem szombaton és 
vasárnap, hanem pénteken 
és szombaton, tehát a jövő 
héten. okt. 26 és 27-én tar- 
tatik meg, előbbi napon az 
állat, másnap a kirakodó 
vásár.

— Bemeszelik «z utkanya- 

rulatoknál levő fákat. A bel
ügyminiszter elrendelte, hogy

( az állami, törvényhatósági és 
i\vicinális útvonalak kanyaro- 
idóinál levő fák tözseit az 
jautóközlekedés biztonságá
nak fokozása végett, a 'for

duló sugarának 200 méteres 
•távolságában be kell me
szelni. Erre főleg azért van 
szükség, hogy a gépkocsi- 
vezetők az éj sötétjében job
ban észrevehessék az utmen- 
fákat. Hasonlóképen fehérre 
keW mázolni a kerékvető 
oszlopokat is.

— Nagy szégyene Szarvas
nak, hogy a gőzfürdőt ugy-
látszik még az eddigi heti
két napon át sem lehet
üzemben tartani. A fürdő 
áldozatkész bérlője igazán
megérdemelné, hogy ha a 
közönség még az egy pen
gős fürdő dij mellett sem 
pártolja, hogy legalább a 
község leszállítaná a fürdő 
évi haszonbérét

— H e l y b e l i  gabonaárak:

Búza : 24*40—24‘60
Árpa : 24-30—24 50
Zab: 23 00 23 20

Uj-tengerir20 00—20 50 
Lucerna: 175 00—175*00 
Az á rak métermázsánként 
pengőben értendők.

— Ha Budapestre utazik, 
okvetlen nézze meg a , Papagáj“ 

világvárosi szórakozóhelyet (VII. 

Erzsébet-körut 33), hol fél 11-től
1-ig elsőrendű kabaré, varieté és 

tánc műsor mulattatja a közön
séget. Oláh Gyárfás Mihály igaz
gató minden hónapban más-más 
attrakciókat szerepeltet e közked

velt színházban, hol kellemes 

vidám hangulatban is, polgári 
éttermi árak mellett tölti mindenki 
az' estét.

— Meghívó! Magán vagy üz

leti ügyekbeni utazások alkal

mával Budapesten a legkelleme

sebb otthont nyújtja a legelő

nyösebb feltételek mellett a keleti 

pályaudvar érkezési oldalával 

szemben levő Grand Hotel Park 

szálloda Budapest, VIII. Biross- 

tér 10 sz., mert 20*/o engedményt 

kap, mint ezen lap előfizetője 

olcsó szoba árainkból f -'/o en

gedményt kap olcsó éttermi ára

inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 

pengőt megtakarít autőtaxi költ

séget, mert gyalog átjöhet 1 pere 

alatt a pályaudvarról. Nálunk ott

hon érzi magát! Elsőrendű ki

szolgálás, szigorúan családi jelleg. 

Saját érdeke ezen előnyök folytán, 

hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 

ajánlatos.

Szerkesztői 
ü z e n e t e i t .

Szarvasi Magyarok. Levelü

ket, sajnálatunkra még akkor sem 

közölhetnénk, ha az rövidebb és 

névvel ellátott lett volna, mivel 

szerintünk tisztán személyes sé

relemről van szó, amit legoko

sabban úgy intézhettek volna el, 

hogy a hozzánk irt panasz he

lyett bántalmazóikat visszapüföl- 

ték volna. H. J. Hálásan köszön

jük nekünk ajánlott kedves és 

megható versét, azonban sajná

latunkra még akkor sem közöl

hetnénk, ha különben a versírás 

követelményeinek megfelelnének, 

mivel mi lapnnkkal önkultuszt 

nem űzünk. Ny. R. Mint több 

izben megírtuk verseket csak a 

legritkább esetben közlünk és 

csak olyanokat, amelyekben ere

detiség, hangulat és költői meg

látások vannak. Sajnos, verseit 

egyelőre még nem tartjuk ilye

neknek. Cs. V. Dévaványa. A 

beküldött novella egészen jelen

téktelen önképzőköri stílusgya

korlat, közlésre nem alkalmas. 

Mindenesetre elég szerény — 

mint levelében irja — csekély 

díjazással is megelégszik.

Önkéntes árverés.
A szarvasi III. ker. 142. ház

szám alatt lévő beltelkes ház 

1928. évi október hó 21 napján 

délután 2 órakor dr. Medvegy 

György szarvasi ügyvéd irodájá

ban megtartandó önkéntes árve

résen eladatik.

Árverési feltételek ugyanott 

bármikor megtekinthetők.



— V illannyal varr On ? A

Singer motor megkíméli Önt a 
fáradságtól,hogy varrógépét láb
bal hajtsal Szíveskedjék valame

lyik Singer fióküzletben a Singer 

motor bemutatását kérni. Vétel 

kényszer nincsen, Singer Varró

gép R.-T. Szarvas Kossuth-téi 47.

Anyakönyvi hirek.
1928. o k t 10-től okt. 17-ig.

Házasságot kötöttek: 

Gregus János Molnár Erzsé
bettel, Nagy András Ferencsik 
Judittal.

Születtek:

Lakos István iiai István és Jó

zsef, Kondacs János leáya Mária, 

Hőgye István fia István, Palicska 

Mátyás fia Mátyás, Demcsák 

György leánya Anna. Bresnyik 

Pál leánya Mária, Kadáncz Imre 

leánya Emília, Babecz János le

ánya Zsuzsanna, Mocskonyi László 

fia Ágoston, Viszkok János le

ánya Erzsébet, ifj. Szalai Sándor 

fia István.

Meghaltak:

Gajdos Pál 73 éves, Klimaj 
János 22 éves, Laluska Míhályné 
60 éves, Filyó Pál 72 éves. 
Hipszki Mihály 80 éves.

Békésszentandrásl 
h i r e k .

— A tBdőbeteggondozó in

tézet részére — mint már meg

írtuk, a község megvásárolta a 

volt Ferenczi, utóbb Bagi féle 

malmot, mely a megfelelő épít

kezési átalakítások után erre a 

célra kiválóan alkalmas lesz Ér

tesülésünk szerint a népjóléti mi

niszter által a tüdőbeteggondozó 

céljaira kiutalt 20000 pengő 

épen elegendő volt a vételár fe

dezésére, mig az átalakítás és 

berendezés költségeit a község 

fogja viselni.

— Modern hölgyek Békés- 

szentandráson. Nemcsak az ipa

ros, hanem a kisgazda-osztály 

leányai is az utóbbi időben sű

rűn vásárolnak kerékpárt és ví

gan cikáznak járművükkel a köz

ség utcáin. Ez még nem volna 

haj, a baj ott van, hogy ezeknek 

a kerékpározó hölgyeknek legna

gyobb része ön- és közveszélyes 

módon tapossa a pedált, ügyet

len biciklizésükkel veszélyeztetve 

a járó-kelők testi épséget. A na

pokban is az egyik fiatal leányka 

úgy szaladt neki egy 75 éves

öregasszonynak, hogy mindkelten 

percekig bevertek eszméletlenül 

az ut sarában. Némelyik annyira 

nem ért gépe kormányzásához, 

hogy ha válaki véletlenül elébe 

kerül, kétségbeesetten sikoltozik, 

hogy : .térjen ki, térjen ki !s Jó 

lenne előbb megtanulni a kerék

pározás művészetét valami csen

des magányos helyen ezeknek a 

sportoló hölgyeknek és csak azu

tán merészkedjenek ki az utcára.

— A szabó iparos ifjak f. 

hő 21-én este rendezik az Iparos 

Kör összes helységeiben nagy

szabású báljukat. A bál iránt — 

amelyre nagyban készülnek a 

békésszentandrási összes lányok 

és fiatalemberek — már most 

is óriási érdeklődés nyilvánul meg

— Vízumot megszállott te- 

rfiletre, vagy külföldre három 

nap alatt megszerez szerkesz

tőségünk.

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

Gyors és pontos kiszolgálás 
Szövetmintákat kívánatra be

mutatom.
Szives pártfogást kér 

Gunda Mihály 
52 úri szabr.

Megbízható csukott bérautó 

Bakosnál. Telefonszám: 116.

Bvucll
ebédlő és futószőnye- 
gek, ágyelők, ágy és 
asztal teritók, asztal- 
nemüek. takarók, szö- 
vőfonalak és kárpitos 
kellékek nagy válasz
tékban legolcsóbban 

beszerezhetők

Bunzl Izidor
Főutca (Berkovics-féle ház) 

3 sz.

H a
bármit venni, vagy eladni akar, 

biztos sikerrel hirdethet a

SZARVASI KÖZLÖNY-ben>

amely nemcsak Szarvas, ha
nem Kondoros, Béké»szentand- 
rás és Öcsöd legelterjedtebb 

lapja.

Hirdetéseket és előfizetéseket 
felvesz: Szerkesztőségünk (I. 
Vajda Péter-u. 145.) továbbá a 
C s& sz í- van- nyom da  (ár- 
lézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Györi-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedés.

Meghívó.
A Szarvasi Gyümölcsértékesitő és Központi Szeszfőző 

Szövetkezet

1927—28. évi rendes közgyűlését
a f. évi október hó 7-én tartott közgyűlés határozatképtelensége miatt 

nem f. évi október 14-én, hanem f évi október hó 21-én (vasárnap) 

délután 2 órakor Szarvason saját helyiségében tartja, melyre a t. 

tagok ezennel meghivatnak.

A közgvülés tárgysorozata:

1. A közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság kiküldése.

2. Igazgatóság jelentére a U-folyt üzlelévröl. 1927/28. évi zár

számadás, mérleg előterjesztése, megáll2pitása, felügyelőbizoltság je

lentése s ennek alapján az igazgatóság és felügyelöbizottság részére 

a felmentvény megadása.
3 Tiszta nyereseg frlo»ztá*a iránti határozat.
4 Alapszabályszerü időben benyújtott indítványok tárgyalása.

A szövetkezet zárszámadásai, mérleg- és eredményszámla az igazga
tósági és felűgyelöbizoilsági jelentésekkel együtt Szarvason a szö
vetkezet irodahelyiségében közszemlére ki vannak téve ét az érdek
lődik ott megtekinthetik.

Szarvas, 1928. okt. hó. 8. Az Igazgatótág

11. kér. 372
számú ház

eladó.

Autó
fuvarozás!!

Ismét üzembe helyezve!

Üzembiztos 
kényelmes 

olcsó.
Mê b /ls.-nn vezért

Megrem!« ’-'M-kn t-ivesz 

BÁRÁNY BLL-. vHsUveskedö.

Telefon-hivás Sirasser és Kő- 

nig-cégbez 78.

48

fatU/el6hU# l«gIUlć»c», 
f ö l ?  t o  ) < : g ő  k á l y h a .

„Zephir* kályhával íüt ma már 
a Makk-Ász is. Ma jó ka yhál 

aki r, szerez?c be már is !

10 í;:';, FŰT 24-/,"
1 normál szobát.
Nagyobb típusok 3—4 szobás 
lakást egyenletesen füienek.
Lezcazdaságoutib, Itgbiglćnilraubb!

Rekord szén-, koksz- és fa- 
tüzel^sü folytonégft kályhák. 
Vegye6tüzelé6ü „Z E P H I R‘  
kályhák. Elité lakariklüzlielyek.
— Kéménytoldók —

Arlapol kétuéggel kUld:

Héber Sándor
k á ly h a -  é t  I l lz h e ly g y A r a  

B u d a p c f t l ,  V I. V ilm o s  c tA -  
• z A r ^ u f  3 9 . (H a jó f t- u . t a r o k )

L e r a k a l :  S z a r v a *

B ü k  A do lf

H ART-P AHR
a kemény, sziket lalafok legerősebb traktora.

Kezelése a legegyszerUbb! — Élettartama a leghoitzabb I — Oseue a legolcsóbb I
Árajánlattal, részletes ismertetéssel és bemutatásul szolgál a képviseleti

Ifj. Debreczeni Endre Gyoma.
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—  Ha nem csalódok, — szólalt 

most meg Cotton, föltekintve a 

partra — itt a homokzátonyon va

lahol egy kunyhónak kell lennie. 

Vagy három évvel ezelőtt, amikor 
Johnsonnal erre Jártunk, tanyáz- 

tunkis'faenne. Azóta olyan nagy- 

ra nő1| körülötte & bozót^ hogy 

nem is lehet látni. Igen, ez az a 

hély — szólt, mialatt a parton ki

kötöttek, — ráismerek arról a le

dőlt boglárfáról. Éppen akkor dőlt 

ki, amikor erre jártunk. Nem jó 

lenne más irányi vennünk, köny- 

nyen nyakunkba kerülhetne.

— Arkanzasz valószinüleg nem 

gyászolt volna — nevetett Rowson.;

— A kisebb csolnakot a nagyob- 

hikhoz kell kapcsolnunk — foly

tatta tovább. — Eveznünk úgy

sem kell sokat, a viz sodra elég 

erős. De azért egyikünk legalább 

kormányozzon, mig a másik keltő 

£ .lovakra vigyáz, hogy össze ne. 

bonyolódjanak. Tizenkét órára a 

sDevil-Crook«-on kell lennünk, én 

ott kiszállok és kettőtöket sorso

tokra bizlak. Ne kíméljétek a lo

vakat, de kerüljétek a szóles,nyilt 

utakat, valamint a tisztásokon is 

gyorsan vágjatok kérésziül. Ha 

mégis1— ami egyáltalában nem va

lószínű — holnapra rábukkannak 

a helyes nyomra, nektek már ad- 

■hg tizenkét órai előnyötök van,' 

Ootton jól ismered-e az utat?

— Na, úgy gondolom, eléggé is- 

aerem — mormogott a kérdezett.,

Egyszer öt- csikóval zavarász

tak arrafelé az átkozott reguláto

rok. — Csak a Missisippi mocsárt 

érjük el, hol a nyomokat miqdcn 

, tüskön-bokron keresztül tudom, az- 

r ulán biztosak leszünk. Különösen 

egy hely van ott, ha azon clha- 

i adtunk és ha a másik oldalról 

keresztbe egy fát vágok lé, üldö- 

5ink lóháton soha utói nem ér-1 

ek.Ezt a helyet mindig fenntar- 

ottam magamnak végső szükség 

vsetére.

— De honnan veszel fejszéi?

— Az elmúlt hónapban dugtam 

cl olt egy odvas fában fejszémet, 

igy ha arra kerül a sor, uem le- 

; szünk szerszám nélkül.

— Hát ez rendben volna — mon- 

. dotta Rowson, aki befejezte elő-

< készületeit a csolnakon, — csak

'f^ég egy pár útbaigazításom van 

(Vámotokra, Cotton, azután lássa- 

\Vk neki a munkának. Azt a he

lyet, ahol először kell partot ér

netek, ismeri Weston. Ott van az, 

ahol a széles kőtáblák a fák fölé 

magasra felnyúlnak. Ezáltal még 

az az előny is megvan, hogy nyo

matainkat a víztől nem lehel meg- 

'HantanL Vág}’ száz lépésnyire q 

.>lyam mentében, ahol egy fenyő 

és egy pawcorn fa a meder felett 

keresztbe van döntve, Atkins egy’ 

» ik  tengerit és egyéb élelmiszert 

dugott cl.
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— Miért nem jön velünk odáig?

— kérjezte Weston.

— Ott nyomaimra könnyen rá

találhatnának, — válaszolt Rová

son, ami Devils-Crook-on nem le

hetséges. Innen tehát, ha kis kerü-' 

lést csinálok a hegyeken keresztül, 

egész más irányban térek ismét 

vissza a telepbe. Nem hiszek an

nak az átkozott indiánnak, külö-1 

nősen ha egyszer ráuszítják nyo

mainkra, azért jó az elővigyázat; 

Hanem Colion, nincs valami ha- 

rapnivalód? Roppant éhes vagyok.' 
Mikor ideértünk, mintha sült vad

hús szagát éreztem volna. Bár len

ne belőle egy jókora darab. Kár, 

hogy semmi ételt nem hoztál ma

gaddal, node nem gondolhat az 

ember mindenre.
— Feljebb, a sástörésben, ahol. 

a lovak álltak, maradt a kendőm, 

melyben kenyér és szarvashus is: 

volt, hanem ottfeledtem, s persze, 

mosl már késő értemen ni.

— Az ördögbe, erre előbb kellett 

volna már gondolnod, csak nem 

találja meg talán valaki?

— Nem, ol van dugva Hanem, 

nem indulunk-e még?
— Várj, — szólt Rowson — inig 

Cotton a zablákat megigazítja, ké-i 

sőbb a sötétben sok baj lenne vele,

— Tulajdonképen hogy csípted 

_el a lovakat, Rowson? — kérdezte 

Colion, szorgalmasan bontogatva a 

kötőfékeket — Beszéld el, később 

úgy sem lesz időnk a fecsegésre; "

—■ Kevés jgzóyfl el lefejt nyndqty

— mosolygott Rowson. — Szeren; 

csénídre útközben nem' találkoz

tunk ismerőssel és elértük a sö

vény sarkánál azt a helyet, mely

nek tövében a Sprincreek folyik 

cl. Éppen alkonyaikor volt, körül

belül ilyentájban. A malmot ügye,- 

sen megkerültük és mire az első 

bagoly, megszólalt, már a kerítés 

mellé érkeztünk, ahol a kancák 

voltak. Nem a legjobban kezdtem 

érezni magam, mert a vadon fut

kosó lovaknak már itt kellett vol

na lenniők, de persze már ezen 

nem tudtunk változtatni. Johnson

nal felmásztunk egy-egy fára, hogy 

mindent és mindenkit szemmel 

tarthassunk. Jól jártunk, hogy igy 

cselekedtünk, mert alig helyezked

tünk el a fán, amidőn maga HUs- 

field... — de mi az, Colion, szól

tál valamit?

— Nem én. Miért?

— Úgy tetszik, mintha hangot 

hallottam volna. Husfield éppen, 

akkor jött egy egész kutyafalká- 

val valami vadászatról hazafelé és 

olt haladlak cl alattunk. Megjár

tuk volna, ha a földön maradunk; 

Husfield már úgyis mintha gya- 

kodna Johnsonra, már pedig ha 

most elcsíptek volna bennünket, 

nem lehetett volna még tagadni 

sem, mert nálunk volt egy csomó 

kantárszár. így az átkozott dögök 

csak fölfelé szimatoltak egy kissé.

!áár szepegtünk £s, hogy elárulnak, 

dé azután frégis gazdájuk utánira-- 

módiak, aki közben tovább lova-’ 

goit: Valósággal halálverítéket iz

zadtunk, amíg ott voltak a bes

tiák, de végre elmentek és nyom- : 

!>an azutáni már jöttek ’a lovaké 

Amig egészen be nem sötétedett, 

kikerestük kőzülök a legjobbakat 

felkantároztuk őket, hátukra ve^ 

teltük magunkat és a szél sebes

ségével robogtunk el az erdőn ke

resztül, úgyhogy majdnem nya- 

kunk-lábunk tört belé. Eleinte, — 

hogy tévútra vezessük őket — ide- 

oda, körbe-körbe, öajd ellenkező 

irányokban nyargalásztunk, asztán 

amidőn már biztonságban éreztük 

magunkat, folytattuk tovább utun

kat nagy elővigyázaltal, még na

gyobb sebességgel.

— A többi lovak nem ijedlek: 

meg, amidőn kőzülök a csikókat 

kiválogattátok?

— De igen, nagyokat horkantot- 

tak és éppen- akkor, amikor az 

utolsót csíptük el,’a ‘többiek nye-' 

ritve vágtattak el a sövény mel

lett, valószinüleg vissza az erdőbe« 

Ez a sárga itt, vagy hatszor kö- 

rülhurcolt a körben, amíg megfé

kezhettek.

— No, Husfield fog dühöngeni

— nevetett Cotton. — Hat ló egyj. 

szerre: Emberemlékezet óla még' 

nem hajtottak el énnyit egyszer-- 

re égy farmertől.

— És hozzá a jámbor Rowson 

volt a vezetőjük— vigyorgott Wes
ton.

— Te Rowson, — mondotta Cot- 
Joh, sokat mondólag lcacsintva a

-kantár/fölött a^egseólüótt,íe$ —' 

qiil fogs; holnap prédikálni? Iga

zán nagyon sajnálom,' hogy "nem 

hallgathatlak meg, pedig ez nagy 

élvezetet nyújtana nekem.

— Verje meg a jégeső azl apré- 

: dikálásl — kiáltott Rowson bosszú

san. — Holnap szívesen elenged

ném nekik ezt a komédiát. Egész 

biztosra veszem, hogy nagyon szó

rakozott leszek, nagyon fog aggasz

tani a ti dolgotok.

— Vagy talán inkább: a lovak 

dolga, igen?

— No igen, azok is érdekelnek.

— És azután következik a szép 

indiánnővel való beszélgetés — ve

tette közbe Cotton. — Hallod, te 

Rowson, nincs rossz ízlésed...

— Lássatok hozzá, — szólt Row

son — hogy tovább mehessünk 

minél előbb. Fázni kezdek és a 

lovak is fáznak. Egyikőtöknek 

sincs egy kis wiskije? Ez a huncut 

Johnson a zsebében hordozza üve

gemet és mosl egy kukkot sem 

szól. 0, az ördögbe is, hagyj még 

nekem is egy cseppet. Úgy szopik 

ez a fráter, mintha még a levegőt! 

is ki akarná szívni belőle.

Cotton odanyujlotla neki a pa

lackot és Rowson nagyot húzott 

belőle, aztán visszaadta neki:

— Ugye ez jó, ez helyre teszi az 

eszét — kérdezte mosolyogva Col

ion. — Igen és még mclegit is { egy 

egész marék borsot tettem bele.

— ll| «e ^ iólí??ik.?íV99n?iotu
‘Rowson megrázkódva. — Ez az 

eső szörnyen* lehűti az embert.

— Így ni, most már mehetünk,

— kiáltott Cotton, miután a kijaví

tott kantárszárat a ló fejébe húzta.

— Csak gyorsan, hogy minél ha

marabb elhagyhassuk ezt a he-, 

lyet. Mind sötétébb lesz az ég és: 

ott főnt... — ördög és pokol! — 

folytatta suttogva — mi az, világos

ságot láttam k bokrokon keresztel 

csillám! ani.

— Hol? — pattant fel Rowson.

— <)tt fo n ta  kunyhóban kell 

lennie.

— Olt a bokorban valami guggol

— szólt közbe most Weston, aki

nek éles szeme a folyó partján 

lévő bokornál egy alakot vett ész

re...

— Ezer ördög! — hörgé Cotton

— ez árulás! — és mint a nyíl, 

olyan gyorsan száguldott Rowson- 

nal együtt a part’ magaslata felé 

és a következő percben már szem

közt állottak azzal a magános 

lénnyel  ̂ aki onnan felülről látta a 

férfiakat és hallotta azok beszélge

tését
— Alafa! — kiáltott elrémülve 

Rowson.

— Az indiánnő... — mondotta 
hüledezve Cotton.

— Egyedül vagy itt? — kérdezte 

hirtelenx Rowson az indián' nejét1

— Egyedül vagy-e”? Hol van Aszo

vaum?
A szegény teremtés azonban egy 

darabig képtelen volt egyetlen szót 

is kiejteni, ott állt merően, kísér

teties szemekkel és Oly vérfagyasz
tó komolysággal pillantott fel a le

álcázott hamis prédikátorra, hogy 

ez félénken lesütötte szemét, mivel 

ezt az irtózatos szemrehányást se

hogy sem bírta elviselni. De csak 

egy percig tartott ez, egy percig, 

mely alatt a rengeteg büszke leá

nya biróként állott azon férfiú e- 

lőtt, aki Istenétől és férje szivétől 

elidegenítette. Azután iszonyú bá

nat szállta meg szivét tépelődött 

magában azon, hogy miért hagyta 

el a Nagy Szellemet melyet ősei 
már az erdők zúgásában, a kis pa

takok álmolhozó csörgedezésében 

tiszteltek, hogy miért hitt e férfi 

szavainak, kit ő eddig szenboeld 

tartott és aki most — szive vissza

borzadt, amidőn olt látta m|aĝ  

előtt — nem volt egyél? tolvajnál, 

rablónál. Arcát kezeibe rejtette és 

nagy, kövér könnycseppek gyön

gyöztek keresztül összekulcsolt uj- 

jaiL
— A lovak nyugtalankodnak — 

kiáltott bosszúsan Colion. — Hát 

ezzel a nővel mit csináljunk?

— Menjetek csak, bízzátok rám

— suttogta Rowson hozzáhajolva 

és vad ördögi pillantással tekin

tett fel Alafára.
— Rád bizzamt Meghiszem azt! 

Kutyára szalonnát! — kacagott gú

nyosan a vadász. — Nem vagy 

egészen ostoba. De mondd, van-e 

most nekünk időnk ilyen enyelgé* 

sekre.
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Isten malmai
lila: IVÁNFFY TAmAS

Régi, de mindenkor igaz mondás 

azt .tartja, hogy Isten malmai las

san, de biztosan őrölnek. Ha a 

legutolsó tíz év eseményeire, de 

különösen az 1827 julius hó 4-ika 

után történtekre (Rothermere lord 

első cikkének kelte) gondolunk, 

egyaránt látjuk beigazolva a fen- 

tefrta mondás mindkét részét

>Az idők megváltoztak«, igy só

hajtottunk'fel tiz évvel ezelőtt, a- 

ntikor nemzeti voltunk megitélte- 

tésében a tigánysorra és annak is 

a  legvégére kerültünk és- a trianoni 

képtelenség bekövelkezbetésének 

előfeltételei adva voltak: kiveszett 

a világ öntudatából a magyar kon

szolidáció lehetősége és ezzel e- 
gyült a magyarság múltjának és 

jövőjének megbecsülése . Lenyir

bálták az élő test tagjait, mert a 

testet beteg ember testének tartot

ták, ki érett arra, hogy lassan, dq 

biztosan elpusztuljon.

»Az idők megváltoztak 1< Ezt ki
álthatjuk immár közel másfél év 
óta egyre növekedő reménységgel, 
habár Trianon átka még mindig 
fennáll és senyveszti e nemzetet,, 
fennál ugyan, de remélhetőleg nem 
sokáig! Isten malmai kikezdték e 
müvet és csak idők kérdése, hogy 
mikor őrlik meg teljesen.

E cikkünkben csak röviden uta

lunk először a revizionáUs moz
galom eddigi három főállomására* 

Az első Rothermere lord zászla

jának kibontása a múlt év júniu

sában, a második Mussolininak, a 

felelős állásban levő államférfi

nak hivatalos csatlakozása f. év 
junius hó 5-én, a harmadik pe

dig az, hogy Borah szenátor, az 

Egyesült Államok külügyi bizott

ságának elnöke (és bátran hozzá

tehetjük: jövendő miniszterelnöke) 

bekéri hivatalosan Rothermere 

lordtól az általa megindított moz

galom összes iratait és okmányáig 
' Vizsgáljuk ezalkalommal a leg

utóbbi esemény óta történteket;

Azóta egy uj szó lopta be magát 

a kisánlánt nomenklatúrájába, a- 

melynek neve amputáció. Ez eddig- 

elé a politikai és diplomáciai élet-: 

ben teljesen ismeretlen fogalom 

volt. Szerhia, vagy mondjuk uj 
nevén: Jugoszlávia, immár ott áll, 

hogy nyíltan és hivatalosan, sőt 

mi több : •  fenyegetésként foglal

kozik azzal a gondolattal, hogy 

Horvátországot .és vele az ugyan- 

ugy-elégedetlenkedő szlovén része

ket leamputálja előbb-utóbb, mint 
üszkösödésnek indult részeket az 

állapi, testéről, csakhogy megment

hesse az állam életét és életképes  ̂

ségét. Immár nem magyar >kó- 

tyagos. fejek c khimérája, hanem 

történelmi eshetőség, sőt mi több: 

valószínűség az ,hogy Szerbia je

lenlegi határaival életképtelen és 

hogy életképességét visszanyerje, 

minden külső kényszer nélkül nem 

zárkózik el >ab ovo* attól a gon

ddaltól, hogy a bqrvát rabságot 

megszünteti és a horvátokat saját 

sorsukra bízza.

Románia, a hivatalos Románia 

azonban még sem tart ott Annak 

kapzsisága és gyűlölete (közbeve- 

tőieg mondjuk, hogy. lélektani tör

vény az ,hogy a gyilkos valósággal 

gyűlöli áldozatát) a gondolkozó 

agyakat (feltéve« hogy józanul gon

dolkozók lennének még a regát- 

ban), még mindig vérhnllámba bo

rítja és ők legkisebb területi en

gedményre most sem kaphatók, sőt 

mi több, Bratianu a lapok közlése 

szerint büszkén odavágta Pilsud- 

szkynak, utóbbi látogatása alkal

mából, hogy tudni sem akar olyan 

államszövetségről, amelyhez egyéb 
államokon kívül Magyarország is 

hozzátartoznék. Nem 4kkar tudná 

akkor sem, amikor léte kockán fo

rog, amikor az orosz veszedelem

től eltekintve ,belső, züllöttsége már 

oly dimenziókat öltött, hogy egy ál

lamot nem talál, amely külföldi 

kölcsönét garantálná. Ha nem akar, 
az. ő baja, annyival is inkább, mert; 

mi, magyarok, még kevésbbé aka

runk. De nyomban meg is kapja 

a feleletet nem tőlünk, hanem sa

ját alattvalóitól] tiz évvel ezelőtti 
leghűségesebb híveitől, Popp Csi- 

csóéktól, akik aradi gyűlésükön a 

román testvéreket mostohatestvér-, 

seggel bélyegzik meg, rámutatnak 

Bratianuék öngyilkos politikájára 

és nyíltan aggódnak (titokban meg 

‘talán örvendenek), hogy a fel tar - 

tózhatatlan események fordulata 

megfoszthatja Romániát Erdély 
birtokától és visszajuttathatja azt, 

.Magyarországhoz. íme, Isten mal

mainak egy második munkája.'

Kemál pasa — vagy ahogy egész 
Uj-Tórökországban hívják: a >gár 
zi«, azaz hódító — nemzeti forra
dalmának mély hatásai egyre erő
teljesebben mutatkoznak most már 
nemcsak á politikai, hanem a tár
sadalmi és valláserkölcsi életben 
.is. El lehet mondani, hogy a nyu- 
gatosodás egyetlen keleti ország
ban sem ment végbe akkora gyor
sasággal és gyókerességgel, mint a 
gázi birodalmában.

Az állami és társadalmi élet mo
dernizálásának eszméi természete
sen lépten-nyomon összeütköztek 
a Korán 'megcsontosodottan elavult 
élveivel, a kemálisták azonban nem 
riadtak vissza ettől a: harctól. A 
Korán tiltja az emberi test ábrá
zolását és ennek következtében az 
iskolában a legutóbbi évekig nem 
tanítottak sem rajzot, sem élet
tant. Ezzel szemben ma nemcsak 
hogy kötelező a rajz és a bonctan 
az összes tanintézetekben, hanem 
a gázi szobrai nem hiányoznak 
egyetlen város főteréről sem, arc
képe pedig ott függ mindenütt, ah»l 
az ember megfordul.

A házasság intézményét kiemel
ték az egyházi hatóságok befoi 

.lyása alól és polgáriasitptták. Hi
vatalosan már évek óta a keresz
tény naptár van érvényben.

Hogy a nyugati széfem milyen 
behatóan változtatta ál eleddig is 
Uj-Tőrökország életét, mutatja az 
a körülmény, hogy most az egyház 
is szükségesnek látja a reformok 
útjára való áttérést.

A konstantinápolyi- egyetem teo-

Csehszlovákia ez évben szintén 

fennállása óta talán legválságosabb 
évét éli. A pittsburgi szerződés 10 

évben meghatározott ideje, melyen 

belül Felföldünknek autonómiát 

kellett volna kapnia, ez évben le

jár.: Nem jár le, de már régesrég 

lejárt az a szerződésileg nem is 

precizirozott idő, amelyen belül a 

Ruthénfóldnek sorsáról és hova

tartozásáról népszavazás utján kel

lett volna döntenie. És a csehek 

még mindig köntörfalaznak, olyan 

jól eltanulták az egykori osztrák 

diplomáciától az ősi »vurstlizisU.. 

Államépületet emelnek, — hogy a 

hasonlatot megtartsuk, mindjárt 

még ott sohasem látott hétemelete

set, — de a cementet esztelenül, 

rosszul keverik és rozsdakikezdett 

vassal pótolják az acéltraverzekeL* 

Csoda-e* ha ily körülmények kö

zött az államépület ugyanugy ősz- 

szedülésre van predesztinálva, mint 

az a prágai magánépület, mely e 

napokban munkásait maga alá te

mette? — Isten malmának kerekei !

- Mindezen előzmények után mi 

természetesebb, mint Rilsudszkyuj 

orientációja, amely rövid időn be

lül (egy-két év, vagy ugyanannyi 

hónap, e . kérdésben szinte egyre 

megy) a magyar—lengyel barátsági 

szerződésre fog vezetni és leges- 

kűdlebb ellenségünknek, a Temps- 

nek is váratlan, hirtelen pálfordu- 

lása, amidőn legutóbbi cikkében 

már a legtermészetesebbnek je

lenti k i : a magyar revíziós moz

galmat
Isten malmai biztosan őrölnek!

lógiai fakultásának a vallási ujitás 
előkészítésére kiküldött bizottsága 
a napokban tette közzé javaslatait, 
amelyek fordulópontot jelentenek 
a mohamedánizmus fejlődésében s 
ennélfogva világérdeklődésre tart
hatnak számot. Reformelveit kö
vetkezőkben foglalja össze a bi
zottság:

Javasolja a bizottság, hogy tö
röljék el a clpőlevetés kötelezett
ségét a mecsetekbe való belépés- 

1 kor; lássák pl a mecseteket kényel
mes ülőhelyekkel és ruhatárral; 
vezessék be a szertartások kisére- 
teképen a zenét, mert a modern 
egyházi zene felemeli a lelket és 
megtisztítja az érzelmeket; a szer
tartások és egyházi beszédek nyel
ve az arab helyett a törők legyen  ̂
Még fontosabb ennél azután a Ko
ránnak tőrök nyelvre való lefordí
tása és ezalkalommal értelmének! 
és előírásainak a mai filozófiává] 
megegyező magyarázata.

A kereskedelmi élet kívánalmai
nak eleget teendő, javasolja végül 
a bizottság, hogy a péntek helyett 
a vasárnapot tegyék meg a muzul
mánok heti ünnepnapjává is, ami 
nagyon megkönnyítené az ország
nak Európával .való forgalmát.

Ilyenképen — fejeződik be a bi
zottság jelentése — Törökország 
nemzeti forradalma szellemi téren 
nem csupán az öntudat felébredé
sére szorítkozik, hanem nevelő
jévé és vezetőjévé válik a még min
dig bátramaradt és elnyomott mu
zulmán népeknek is.

A valkUreform-bleottság e kor

szakalkotó javaslatai már a leg
közelebbi ülésszakban az angóraí 
parlament elé kerülnek, amely 
minden bizonnyal törvényerőre e- 
meli őket, annál is inkább, mert a 
vallás- és közoktatásügyi minisz
térium elvben valamennyit ma
gáévá tette.

Világos persze, hogy a reformok
nak sokáig kell majd küzdenfók 
a konzervatív elemek ellenállásával.

A halott pilóta 
világrekordja

Ismeretes, hogy Mola spanypl 
őrnagy, az ismert Gordon-Bennet 
repülő felszállott Hispania nevű 
szabad léggömbjén, hogy a 10.600 
méteres magassági világrekordot 
megdöntse. Mola őrnagyot Btwcia 
közelében léggömbje kosarában 
holtan találták, felszállása után 
nemsokára.

A repülésnek ezzel ujabb vér
tanúja akadt.

Az eredmények fokozása rekor
dokat termel, s a rekordok elérés 
sének veszedelmes körülményei ál
dozatot is követelnek. Mola őrnagy, 
a magassági világrekordot igyeke
zett megdönteni. S mig az eget ost
romolta bátor szívvel és harcos lé
lekkel, elpusztult a küzdelemben, 
anélkül, hogy a levegőben vívott 
titáni harcának eredményét ész
lelhette volna. Paradoxonnak hang* 
zik ez, de ig)' van: Mola őrnagyi 
léghajója a magassági világrekor
dot megdöntötte, de a léghajó ko
sarában az őrnagy akkor már ha
lott volt. A holt műszerek halálos, 
pontossággal, minden kétséget ki
zárólag reagáltak a külső hatá
sokra, azokra a rettenetes hatá
sokra, amelyek 9000 méter magas
ságban megölték az élő figyelőt 
és mérték mindvégig, a fel-feltörő 
léghajó szétpukkadásáig, 11.000 mé
terig. Ez a világrekord.

A léghajó naplójából megállapí
tották, hagy a légzőkészülék el
romlott és a. rettenetes légnyomás 
ölte meg Mola őrnagyoL

Miképen kell tehát kezelni ezt 
a kérdést a világrekordot illetőleg) 
Mindegy. Jönnek Mola őrnagynak 
követői, akik talán a technika erő
sebb vértezetével indulnak a ma
gasba s akiknek légzőkészülékei 
•csak« a 12.000-ik méternél mon
danak csődöt. Mola őrnagy bőd 
halált halt és kiérdemelte, hogy 
az uj magassági rekord elérése — 
a 11.000 méter magasság — az ő 
nevéhez fűződik.

Szakértő bizottság vizsgálta meg 
a lezuhant Hispania magasságmé
rőjét, hogy megállapítsa, milyen, 
magasságra emelkedett a léghajó, 
A vizsgálat megállapította, hogy ». 
léggömb 11.000 méter magasra 
emelkedett, vagyis uj világrekor
dot állított fel. Minden jel arra 
mutat, hogy Mola őrnagy nem volt 
éleiben, midőn a léggömb' ezt a. 
magasságot elérte, hanem már 9000 
méter magasságban megfulladt A 
magasságmérő készülékek ugyanis, 
kimutatták, hogy Mola 8000 inéley 
magasságban volt, amikor hirte
len 6000 méterre zuhant le, majd 
ismét rohamosan emelkedett a gép 
egészen a 11.000 méterig. A szak
értők véleménye-szerint az őrnagj 
kb. 9000 méter magasságban leltu 
halálát

A megtalált fedélzeti könyvben 
a következő két bejegyzés áll: 1 
4600 méter. > A mesterséges légző 
készülék csöve zavarokat mulat'.
2. 5000 méter (a bejegyzés idege«, 
bizonytalan). »Pillanatnyilag min- 
den rendben van * — Ettől kezdve 
azulán nincs több feljegyzés.

Kemál pasa a társadalmi reformok után 
▼állási reformok bevezetésére készül



Szőlőtulajdonosok és 
Gazdák figyelmébe!!
Kitflnő faj szőlőoltványok, úgymint: Kadarka, 
Olasz és Bánáti rizling, Saszla, stb. egy-két éves 
gyökeres példányok nagy mennyiségben (kb. 
7—8000 drb) kapható igen jutányosán és

J. Gazsó Imre
szőlőtelepén. Érdeklődni lehet a tulajdonos la
kásán, Békésszentandrás 373 házszam alatt

44

meg
tekint
hető

Saját tdpasztalatomból mondha
tom. hogy az általam is használt 

falüzeléses

Zephyrkályha
a lehető legtökéletesebb.' Tiszta 
és kényelmes. Kevés tüzelővel ál
landóan egyenletes, hőmérsékletű 
kellemes meleg szobája van Ön
nek. Nincs hamu, szénpor, ftlst, 
széngáz és egyébb kellemetlenség 

mint más kályháknál. 

Felülmúl minden p> á s kályhát.

Még ma rendelje meg öl 
képviseletnél.

helyi

T e l e f o n :  2 6 . BÜK ADOLF
Piactá i üzletében.

Olcsóbb és jobb a f orosz szénnél a legideálisabb fűtőanyag a

pécsi préselt szén
Az Első Dunagftzhajózá&i Társaság mosott fekete szénből sajtolt 
tojásalaku szenét (cca. 70 gr. súlyban) most hozza forgalomba. 
A mosás által az éghetetlen (palás) alkatrészek a szénből már 
előre eltávoliltatnak, ennek következtében a mosott szén hőértékc 
cca. 7000 kalóriára emelkcd'k és eléri, a legjobb márkájú porosz 
sziléziai szenek minőségét Árban olcsóbb, fütAliatá^ban értéke
sebb a porosz szeneknél. Tüzeljen maeyar szénnel. Ecyébb srén- 
fajtáink: baglyasaljai, dorogi és mizsrrfai darabos szenek. A Sal
gótarjáni KA»7énbánya társulat banyáiból. Elsőrendű porosz szi
léziai szalon fütAgzén. Tűzifa száraz e'sArendü. hasábos, fűrészelt, 
vagy aprított. Kovácsszén. Elsőrendű és legjobban bevált karvini 

dió szén. Legelőnyösebb árban.

Telefon: 26. B V K  A D O L F

Szarvas Piactér

Tisztelettel bejelentem, hogy bérautó

fuvarozás
céljaira egy legmodernebb lypusu

csukol „Wtklppei" autót
»ereztem be, mely a (Rákócxy gangéban) Rákóczy-ucca 178 «z. 
alatt, (Telefon 51) állandóan, a Tegjutányoiabb díjszabás mellett 
a n, é. közOntég rendelkezésére ált. — 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 kollekcióm ő s z i  é s  t é l i  I d é n y r e  a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem, kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

Horváth János
angol úri és női szabó.

É r í C S l l C S .  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 

bármilyen cipőket elsőrendűen és olcsón készítek mérték után. 

Javításokat elfogadok. Kiváló tisztelettel

Pleníri dános
50 cipész mester.

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

M IN D E N N E M Ű

jelenleg Szarvason lévő szerszámaimm?l a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
Galáih Jánosnál Petőfi-utca 13 
szám alatt, vagy a Réll*y~jtéle ccetgyárban.

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

44
Hrabóvszky Ádám

ártézi kutinester.

Ff'+pci'tÁc Értesítem a nagyérdemű hölgyközön" 
L*1 I C o l l v o i  s é g e t ,  hogy szeptember 1—é l ő i

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

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

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

Hibás, érzékeny, lud- 
íalpas lábakra 
megfelelően készít ci
pőket Kuli János
ortbop&d és normál cipész a róm. kath. uj-iskola udvarában.



Köpenyes György IV. kér. 151 
számú háza eladó. 42

III. kér. Lehel-utca 103 számú 
ház elutazás miatt sürgősen eladó.

Eladó.X
levő. világos sárgára festet, tölgy
fa floderozással ellátóit igen szép 
8 polczos üzleti állvány és ugyan 
olyan pult. Megtekinthető Szarva
son II. kér. Szent István király 
utca 74 szám alatti cipő-üzletben

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

Tóniszálláson és kákán több 
legelők örökáron eladó. Érdek- 
lógni a kiadóban...........  43

I. 452 számú > ház az ártézi^ 
kuttal szemben eladó . 43

Beíiczey-uton 187 szám. alatt 
150 Jü"-öles üres porta eladó,
Érdek{ődni ugyanott._________ 43

Ház; II. kér. 356. számú eladó.
Érdeklődni 111, kér. 141.______

I. kér. 106 szám alatti ház 
sürgősen eladó. 43

Egy szobás lakás mellékhe
lyiségekkel kiadó. Ugyanott kü
lön bejáratú bútorozott szoba 
ellátással. Grasner házban. 43

A gazdaközönség figyelmébe!
Az országos kisgazdapárt által alapított Kisbirtokosok Biz

tositó Intézetének helyi képviseletét elvállalva, szeretettel kérem a 

gazdaközönséget, hogy

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 alapitója néhai Nagyatádi Szabó István bontott ki.

K u r l l k  J á n o s  Szarvas Beliczey-utca- 
(Bunzl-féle zsáküzlet, vagy Krakkó 107. sz.)

Halló! Halló!
Figyelem.

i

Vanszerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. rendelő közön

séget hogy IV. kér. (Damjanich-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 lef ujabb divat szerint. — És egy ügyes fiút 
tanulónak felveszek. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását.

50 Lestyan Pál úri- és női cipész.

szek 3 kivá16

Fordson traktor és Ford aíkatré-
m in ő s é s if l Carmobil

fém (gyorsforgishoi:) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan
kaphatók.

A v i l á g h í r ű

Fichte és Sachs „F. & S.“ védjegyű
golyós-csapágyak, mezőgazdasági 

beszerezhetők.
51

ús egyéb gépekhez általam 

P o d a n l  J á n o s
vas- és festékkereskedő

Értesítés.
Vanszerencsém értesíteni a n. é. közönséget, 
hogy III. 1.19„szám a Kqmlóvszky-féle házban

c i p é s z  m ű h e l y t
nyitottam, ahol a legkényesebb i^ényeknfek is megfelélő ■minden
nemű e szakmába vágó munkát a legjutányosabb áron-elvállalok, 
javításokat gyorsan és o:csón eszközlök. — A n. é. közönség szi

ves pártfogásé, kéri N y e r s  K á r o l y
Beteg és hibás lábakra különös gondot fordítok cipészmester. 51

K ^ c a l  közös legelőből -4 
járás eladó. Érdeklődni lehet 111. 
kér. 15 szám. 44

Juhász István 111. kér. 142- sz. 
háza szabadkézből minden elfo- 
gadható árért eladó. _____ j 42

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

Német és francia esti nyelvtaní
tásai jutányos elvállalom. 111. kér. 
137. sz._____________________ 42

III. 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 szám. 42

V e s z e k ,  mindennemű trá
gyát a legmagasabb áron jelent
kezni lehet Kohut Jánosnál IV. 
kér. 60 sz. vagyis kis Árpádban 
Gollár Györgynél.____________42

Eladó loO lnold
f ö l d  a szarvasi határban, kö
zel a városhoz, tanyaépületekkel 
egytagban vagy parcellázott ál
lapotban, kedvező fizetési fel* 
tételekkel. Esetleg haszonbérbe 
adó. Az eladással dr.Lőwy Gyula 
szarvasi ügyvéd van megbízva.

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

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

Egy ügyes fiút szobafestő- 
tanoncnak felvesz Kiszel Mihály 
II. kcr. 501 szám, ugyanott egy 
gyümölcsös lakóházzal Ezüst- 
szfilrikben eladó. 49

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

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

Kétszobás utcai lakás kiadó 
ugyanott egy használt sparhet 
és kukorica kóró eladó. I. kér. 
Gvóni Géza utca 2P8 sz. 43

Egy jó hó.’.ból vató fiút tanu
lónak felvesz, Póch Károly 
borbély. ?

Sarok telek elad«”! 1. 154 43
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özv. Fecske Míhályné III. 272 
szám alatti háza - eladó. Érdek
lődni ugyanott.  42

Kossuth utca 38 sz. alátt a 
(Gőzfürdővel szemben 2 - üzlethe
lyiség és 1 udvari szoba és kony
hából álló lakás kiadó ; 42

- Eladó Nagybetlehem-utca 
,478 sz. alatt 980. ®-öles telken 
épült 3 egymásba nyiíó padózott 
"szoba, konyha, kamra, s mellék- 
helyiségekből álló ház, nagy gyü
mölcsös kerttel.______________ 43

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

Macólapo&ban a csőszliáz niel
lett 400 forgatott Mid fiatal 
nemes gyümölcsfákkal betelepítve 
eladó. Érdeklődni Gyurik Görgy 
itilmérőnél.

I darab 2 lámpásos rádió
hangszóróval, töl heni anód és 
accumulátorral eladó, óid k'ödni 
a kiadóban. 44

Egy jó erős hu lanoiicoaK 'fel
vétetik. Mészáros Ferenc Kon
doros 44

Egy jókarban lévő Singer férfi 
varrógép eladó II. kér. Juhász- 
ulca 185._____________ •______ 44

özv. Harmati Jánosné piactéri 
házában egy bútorozott szoba 
kiadó._______________________ 44

13 és fél hold kákái közös le
gelő kedvező fizetési feltételek 
mellett eladó. Részletes felvilágo
sítást nyújt dr. Dávid László 
ügyvéd darvason 44

III. kér. 404 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott. 42

II Kér. 91 számú ház eladó.
ÉrdeHődni lehet Demcsák Mj- 
hály fü-z-1! üzletében. 44

I. > cr itO számú naz 2 szoba 
I kO’iyha iiieück épülettel eluüó. 
Érdeklődni ugyanott._________ 42

Eladó Hegyes düllőben 600 
F8-ÖI pótlék. Érdeklődni II. kér. 
443 sz. Jancsó György bognár
nál. 44

IV. kér. 378 sz. alatt az evan
gélikus iskolával szemben Üzlet- 
helyiség kiadó. 44

Eladó a kákái táblákon a va
roshoz egész közel 16 kishoJd 
jóminöséRü szántóföld tanyával 
együtt igén előnyös feltételek 
mellett. Az eladással dr. Készt 
Ármin szarvasi ügyvéd van meg
bízva.

SINGER
varrógépek
rég bevált j6 minőségben 

A \
f i z e t é s i  f e t i é t e t e h  •

S I N G E R  V A R R Ó G É P  RCSZVÉKYTABaAiAO

Szarva«, Kosfuth-lér 47.

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



Nőj, férfi és gyermek

c i p ő i t

melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos á r b a n
a It-gizlésesebb formában 

készülnek, azokat c s a k

Szűcsnél
szerezze be. 43

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

4o sz.

Van szerencsém értesíteni » nagyérdemű 
L i i l C a U C o «  közönséget hogy l a v a M l n y é r l
M ö v e l r a k l á r a m  megérkezett dús válaaztékbán.
Felkérem á vásárló közönséget hogy saját. érdekében győ-

3" hőw 4 havi résaclet~ 
re öf//; olcsó árban*
mintha készpénz árban vásárolná ruhasztikségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- p e i i g t f t ő  1 följebb ké-
záin mert férfi öltönyök sitiinek. Kérem nagyérdemű

közönség szives pártfogását. Tisztelettel

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

Ugyanott egy Tgyes flu 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 mellett a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom.

Belieey-utca 
Szövetkezeti bolttalBalázs gépkereskedő.

43 szemben.

Ház 
e 1 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 mtivek, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame- 
.yeket szívesen megküld a

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

imm vmsmm mmmm

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

A u ió  és Traktor 
_____javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

M e z ő g a z d a s á g i 
g é p fa v iíá s .

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e t ő — 
g é p  c s e r e .  Saját szisztémájú bevált k u k o 

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

Újdonság f

AéUééAM mm

Rakláro n

Autogén 
heggesztés!
■■■aBBBiaBraBBaananBHaHni
Vas—aczél—réz—bronz és

a lu m ín iu m
öntvények szakszerű heg* 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

Accumulátor99
99

Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 
—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIR1US és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok veeérVéfviwIetét a fenti községek 
résaére átvettem Állandóan raktáron tártak rádióhoz való Foiő és 
Anédaccnmulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá autemobil-tainditó és világító accumu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolosóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyersabban elvállalom. 49

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

mám

rilncAfi jól és divatosat csak a „Gom báru  
UltoUUj h ázban " vásárolhat.

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

Nagy választék uri es női divatarukban. 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 szabökellékek.

lka

B

N

---- --- -- --------------------- s
budapesti gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Legfjyor- Ji
sahban és legszebben mos, tisztit és 

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés.

vasal,

55

CSELyy
n cipőt viseljen

Elsőrendű kézim unka! E legáns! Tartós! Olcsói
Kapbató kfzáriag Deuisdki Jú cm M m . dlvatárukázában
Ifiken IHnrriiiiirw Csak a  tálam\m lááhAáé ré d ^ ««iy rtT a lo d l

52 az,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazsága hogy

k l í l e á n

szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű iáe)ismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m .: szövetet, posztót, bár

sonyt ét> selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb - tavaszi ..kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 

linér kendeket stb A z  a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é t ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor K L E IN  

N 4 Ö R  d l v a l á ü r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet. '

Óvakodjunk a Ičlkiismerellen utazóktól, akik 
a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 
árat szállítanak. 52
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

Villanyszerelés csengd berendezés.

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

Tisztelettel

<0

Szlrehovszky Márton és Társa ^
keresk. inin. által. eng. rádió-árusító, villamszerelő *0 

és műszerészek, és szerelő üzem. 2*
— —■ — ■ — - n
Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 
Szőnyeg 
és Textil- 
müvek r,t.

ezelőtt Haász 

Fiilöp és Fiai
egxpdüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min

den nagyságban, összekötő, 

falvédő, ágyeíő 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 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 

mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:

Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

45 sz

Lakodalmi

meghívó
legolcsóbb árban merendelhető 

a

Csasztvan -nyomdában.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget, hogy 

raktáramban ismét kapható bármely nagy mennyiségű épitő 

anyagok, asztalos áru, stb. Listafák készitését 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 V s í / t C  R Á 1  í l  fakereskedő, 

teljes tisztelettel L-'1 U C I O .  Szarvas

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

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

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

javíttathatok.20

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csasztvan Gyöfgyné köayvnyeoáájában Szarvason.


