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

dennemű küldemény cimzendő.

„Mikor a most elszakított 
magyar milliókat ufra 

magához öleli régi 
hazájuk”.

Magyarország nemes barátjának Rothermere 
lordnak levele vitéz Praznóczy Bélához.

Nemrégiben tudvalevőleg a. 
magyar nemzet két igaz, 
nagy barátja Mussolini és 
Rothermere lord római talál
kozásuk alkalmával megbe
szélték, miként lehetne se
gíteni: a Közép-Európa béké
jét állandóan veszélyeztető 
átkos trianon szerződés re- 
íviziálját. Lapunk szerkesz
tője ebből az alkalomból üd
vözölte a nemes lordot rá
mutatva levelében a lordnak 
a „Daily Mail“-ben megje
lent — a revíziós mozgal
mat megindító — első cik
kére, me yben azt irja. hogy 
„egy millió brit katona nem 
azért halt különböző harc
tereken hősi halált, hogy 
vérük hullása nyomán 
igazságtalanság teremjen Eu
rópa földjén" Levelében 
megemlítette vitéz Praznóczy 
az ő és s>ok társa tönkretett 
■életének azt a mélységesen 
fájdalmas tragikumát, hogy 
amig ők vérüket hullatták és 
szemük világát veszítették el 
Tirol védelmében, addig az 
általuk védelmezett Ausztria 
égbekiáltó igazságtalanság
ként Trianonban szintén ka
pott egyjhatalmas részt sze
rencsétlen hazánk testéből.

Erre a levélre most Rot
hermere lord gyönyörű an
gol nyelvű levélben válaszolt, 
melyet — dr. Tóth Pál or
szággyűlési képviselőnk for
dításában — »zószerint itt 
közlünk.

The Daily Mail, London.
18. th. october 1928.

Kedves Praznóczy Ur!
Levele mélyen meghatott. 

Az Ön életének tragédiája 
jelképezi Magyarországnak a 
nagy háborúban hozott ered
ménytelen áldozatait, ön el
vesztette látóképességét, ha

zája is elvesztette fennállásé* 
nak legfontosabb szerveit. A 
helyzet akkor lenne kétség
beejtő, ha a magyar lélek 
nem lenne többre képes, de 
a magyar nép szelleme olyan 
ragyogó, amilyen fényes 
magatartást tanúsította nagy 
háború alatt is. Magyaror
szág a háborús megpróbál
tatások rögös utján annyi

erőt adott a Nemzetnek, 
amennyivel a béketárgyalá
sok megszületését is elvi 
selte. A léleknek ez a nemes 
magatartása visszhangra ta
lált hazájuk minden részé
ben, az Alföld gyermekei — 
az ön lapjának olvasói — 
szintén osztoznak ebben. 
Biztosan hiszem, hogy áldo
zatos hazaszeretetükben ver
senyezve siettetik az áhítattal 
váTt nagy nap eljövetelét, 
mikor a most elszakított ma
gyar milliókat újra magához 
öleli légi hazájuk. Biztosítom 
önt,hogy rokonérzéssel osz
tozom szenvedéseikben.

őszinte hive: 
Rothermere s.k.
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Magyarország felé.
A Duna-medence tíz eszten

dővel a békeszerződések után 

még mindig kiforratlan állapot

ban sínyli az elvakult és igaz

ságtalan béke áldatlan következ

ményeit. A megmaradt Magyar- 

országon nincs magyar ember 

aki lemondana Szent István bi

rodalmáról, mert szent meggyő

ződéssel él mindnyájunk lelké

ben a tudat, hogy a szentistváni 

történelmi örökség az az egyet
len államjogi és területi egytég, 

mely a magyar áilamiságot, Kö

zép-Európa fejlődését és a Kár
pátok ölén élő különböző népek 

boldogulását biztosítani tudja.

A Magyarország testéről lesza

kított nemzetiségek belátták rö

vid tiz esztendő alatt, hogy az 

uj államalakulatok nem tudják 

számukra nyújtani azokat a faji 

és kulturális kereteket, melyekben

nek következetességével bizo

nyosodik be, hogy a békeszer

ződések teremtette hely?.et tart

hatatlan. Az idő nekünk dolgo

zik, tehát gondolnunk kell, me

lyik- ut visz az uj Magyarország 

felé. Oltlik László kiváló szocio

lógusunk megadja a feleletet az 

uj hazafiság fogalmában, mikor 

átértékeli a jövendő Hungária 

szempontjából hazafiságunk lé

nyegét. Az uj hazafitág — neo- 

pairioúzmus — léryegeaz a fel

fogás, mely belátja azt, hogy 

Szent István hagyatéka nem a 

kisebbségé, nem többségé, nem 

űré, nem magyaié, hanem mind- 

azoké. akiknek ősei a Kárpátok 

medencéjében nyugszanak. Az uj 

hatafiság nem ifmcri az ellen

tétet, mely magyart, horvátot, 

tótól, eidélyi románt egykor el

. . . . .  , 1*4 i választott egymástól. Úgy latja,
nemzetiségi fejlődésük biztosítva i . < • . uiíL

* 1 i hogy ezek a nepek problémáikat
volna. A formáját kereső Közép 

Európa felvet egy igen aktuális j 
kérdést a magyarság előtt. Vaj- j 
jón hogyan rendeznénk be az uj ! 

Magyarországol, ha az elszaki* ! 

tott részek visszakerülnének? Pe- ; 

dig, hogy visszekerüli ek, sem! 

előttünk, som ellenségeink előtt |

— nem kétséges, mert napról- ! 

napra a történelem nagy erejé-J

csak együtt, egymás támogatá

sával oldhatják meg, különben 

közös pusztulás lesz az osztály

részük. A ni2i magyar közvéle

mény nem vallja magáénak azt 

a kultur és nemzetpolitikát. amely 

a háború előtti Magyarországot 

jellemezte.

Leventék 
seregszemléje.
F. évi okt. hó 21 napján, va

sárnap délelőtt 9 órakor tartották 

meg a Szarvasi Levente Egye

sület helyi és tanyai csapatainak 

szokásos őszi seregszemléj.t a 

sporttéren: Kosztolányi Péter já

rási testnevelési vezető és Dr. 
Aszódi Imre elnök.

A város már a kora reggeli 

órákban igen mozgalmas volt. 

A verőfényes, szép őszi időben 

minden irányból lelkes friss fi

atal csapatok meneteltek ütemes 

léptekkel a szemle színhelyére és 

itt is olt is vidám küit6zó verte 

fel a piros levelek között hal

dokló őszi kertek bánatos csendjét.

Ez -a nap évről-évre mindig 

kedves napja szokott lenni nem

csak a hazafiasan fáradozó derék 

levente-oktatóknak, de az ifjú 

leventéknek is, hova-tovább úgy 

megszeretik ezt a szép eszmét, 

s annyira belátják annak fon

tosságát, testi és szellemi fejlő

désükre való igen jótékony ha

tását, hogy a „leventezés*' éle

tüknek szinte nélkülözhetetlen és 

legszebb részévé kexd már válni.

A szemléken szerepeltek az 

összes helyi csapatok és külö

nítmények, a tanyai csapatok 

közül azonban csupán a 15 éven 
felüliek.

így a résztvevő leventék lét

száma 710 az oktatóké 30 volt.

A szemle keietcben Kosztolá

nyi tanácsnok meleg szavakkal 

ismerte el a csapatok jóságát ég 
köszönte mtg áz oktatói karnak 

ügybuzgóságát.

Megragadó volt a halotti csend

ben lejátszódó imajelenet, mely

nek végeztével dr. Aszódi elnök 

szárnyaló lendüietü beszédben 

mutatót, rá a napnak jelentősé
gére, mely ezúttal nemcsak 1 év 

Csendben lefolyt munkájának 

j eredméuyét van hivatva felmutat- 

! ni, de ezúttal arra is szolgál, 

j hogy a f. évi október hó első 

í hetében Budapesten lefolyt or

szágos leverne verseny ifjú hő

seinek is kifejezzük egy meleg 

kézszoritással elismerésünket és



Ismertette, hogy az egész or

szágban Békés vármegye lövé

szetben a 13-ik, mig atlétikában 

a 6-ik helyezést küzdötte ki ma

gának, A szép eredményben ré

sze van Szarvas nagyközség de

rék kiküldötteinek, akik a követ

kezők voltak:- Lövészetben: 1.

Bankó Pál levente szakaszvezető

2. Szuhai János levente öivezető

3. Bobvos János levente őrvezető 

Atlétikában: Gaál Gyíjla segéd 

oktató, és Bertók Pál segéd ok

tató, az oktatói karból pedig a 

szintén kitűnő eredményt elért 

Rohony Pál lövész.

A lelkes szép beszédet és a 

diadalmasan küzdő kiküldötteket 

hatalmasan megéljenezték a le

venték, akik ezután festői disz- 

menetben vonultak el a kikül

döttek és a szemlét tartó urak 
előtt.

Az igen ambiciózus helyi kü

lönítmények és más csapatokon 

felül a tanyai csapatok közül 

feltűnést keltettek ifj. Piliszky 

János, Filyó és Podani oktatók 

szép és fegyelmezett csapatai. 

De jók voltak a többiek is.

Megkapó, szinte ünnepélyes 

jelenet volt, mikor a diszmenet 

után Gaál Gyula levente segéd 

oktató kért szót és keresetlen, de 

szívhez szóló szavakkal köszönte 

meg a versenyző leventék nevé

ben az őket éri váratlan meg- 

lisztelieiést és összes levemetar- 

sai nevében ragyogó szemmel 
tett fogadalmat a leventék szep

lőtelen háromszinü lobogójára.

A szemle végén a leventék, 

Bankó és Gazsó ezredkürtösők 

kürtszava mellett diszmenetben 

vonultak még el a Hősök szob

ra előtt is, ezáltal róva le utólag 

az okt. 6-iki gyászünnep iránti 

kegyeleti adójukat is.

Végül a piactéren megalakí

tották a levente lovas-szakaszt 

is, amiről lesz alkalmunk még 

később irni.

így végződött a leventék szé

pen sikerült seregszemléje.

Hadirokkantaik 
panaszai a 

felülvizsgálati 
elnök ellen.

Vasárnap délelőtt 30—35 
féből álló népes küldöttség 
kereste fei dr. Tdih Pál or
szággyűlési képviselőt azzal 
a kérelemmel, hogy a most 
megejtett felülvizsgálat során 
felmerült panaszaikat juttassa 
el a népjóléti miniszterhez, 
vagy amennyiben lehetséges, 
úgy vezesse a hadirokkantak 
küldöttségét Vass miniszter 
elé. A rokkantaknak nem a 
felülvizsgálatot végző orvo
sok (dr. Deseő Antal kői; 
dorosi, dr. Papp András

öcsödi és dr.' -Szerérni Iván 
szentandrási) ellen volt pa
naszuk, sőt ellenkezőleg épen 
azt kifogásolják, hogy ezek
nek az orvosoknak teljesen v 
objektív, a miniszter ismere
tes rendelete szellemében 
megejtett vizsgálatát egyetlen 
esetben sem hagyta jóvá a 
bizottságban elnöklő dr Val- 
kovszky György tb. szolga- 
biró, ha ez a vizsgálat azt 
eredményezte, hogy az illető 
hadirokkant kereső képessé
gének százaléka a legutóbbi 
felülvizsgálat óta csökkent. A 
panaszos rokkantak szerint 
ezekben az esetekben a mi
nisztériumtól uj felülvizsgá
latot kérnek azzal a hozzá- 
tevéssel, hogy a bizottság 
elnöke vagy maga a főszol- 
gabiro, vagy más olyan ma
gasabb rangú köztisztviselő 
legyen, aki harctéri tapasz
talatai révén több gyakorlati 
érzéssel bir az ilyen ügyek 
iránt.

Dr. Tóth képviselő a kül
döttségnek megígérte, hogy 
a dolognak utánanéz és egy
ben biztosította az elkesere
dett rokkantakat, hogy ameny- 
nyiben a panaszok jogosak
nak bizonyulnának, a népjó
léti miniszter ur feltétlenül 
orvosolni fogja azokat. A 
küldöttség megnyugvással 
távozott és most érthető ér
deklődéssel várják a fejlemé
nyeket.

H Í R E K .
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— Áthelyezés. Ifj. Varga Já
nos MÁV. segédtiszt jelöltet — 

id. Varga János ág. ev. egyházr 

kertész fiát — a szegedi üzlet- 

vezetőség a szegedi személy

pályaudvarról a szarvasi vasúti 

állomásra osztotta be szolgálat
tételre.

— Eljegyzés, özv. Greksza 

Pálné leányát Bözsikét eljegyezte 

Jazkó György József vendéglős 
Orosházáról.

■— Dr. Készt Béla orvos a 

budapesti fogászati klinikán tar

tandó fogorvosi továbbképző tan

folyamon való résztvétel végett 

két heti időre Budapestié utazott.

— Halálozás. A napokban 

temették el Alsó-Dabason gyóni 

Zlinszky Bélát, a Budapest Szé

kesfőváros . közlekedési r.-t. igaz

gatóját óriási részvét mellett. Az 

elhunytat Szarvassn is igen so

kan ismertek, néhai nagybátyja 

Zlinszky István házában nevel

kedett fel és unokatestvére volt 

dr. Haviár Qyulané és dr. Ta-

. kács Gusztávné úrasszonyoknak. 
Béke poraira I

— Lel készválasztás Öcsö

dön. A Csapó Péter lelkész nyu-

■; r r ■] .. j, j.

gafomljavonulása folytán- meg

üresedett református lelkész! ál

lást f. hó 23-án, kedden töltötték 

be a választó hivek. Az egyház" 
község egyhangúlag úgy határo

zott, hogy az eddigi segédlelkészt 

Hegedűs Lajost hívja meg a lel

kipásztori tisztségre. Hegedűs 

LajoB a meghívást, illetve meg

választását elfogadta.

— A Reformátió emlékün

nepe. Október hó 31-én a Lut

her tanitónőképző és az ág. ev. 

főgimnázium tanuló-ifjusága dél

után fél-5 órakor tartalmas mű

sor keretében üli meg a refor

máló emlékünnepét. Belépődíj 

nincs, mindenkit szívesen lát a 

rendezőség.

— Az Izr. Patronagá Egye

sület Közgyűlése. F. hó 21-én 

délután a hitközség tanácstermé

ben tartotta rendes évi közgyűlé

sét az „lzr. Patronagá Egyesület* 

agilis elnöknőjének dr. Dérv Hen- 

riknének elnöklete alatt. A gyű

lésen részt vett az egyesület disz- 

elnöknője Schwartz Gyula nagy- 

birtokos neje is, aki állandó bő

kezű támogatója az áldásos tevé

kenységű csendben, de fárad

hatatlanul dolgozó jótékony egye
sületnek.

— Köszönetnyilvánítás. A 
kimondhatatlan fájdalomtól és vá
ratlan csapástól — mely forrón 

szeretett ESZTIKÉNK korai el

múlásával ért bennünket — föl

dig sujiva, ezúton fejezzük ki 

őszinte hálás köszönetünket mind
azon rokonaink, jóbarátaink és 

ismerőseinknek, akik mélységes 

bánatunkat jóleső részvétükkel 

enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
Bakos-család.

— Köszönetnyilvánítás. Mind
azon rokonoknak, jóbarátoknak 

és ismerősöknek, akik fdejlhetet- 

len drága feleségem, illetve édes

anyám végtisztességén megjelen

tek es fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek, ezúton fogadták hálás 

köszönetfluket. Szloszjár János és 
családja.

-  A Polgári Kör u| helyi

ségének megnyitása. A Polgári 

Kör a Kossuth Lajos-utcai helyi

ségéből álköltözködött a Központi 

Szeszfőzde Szövetkezet piactéri 

épületébe és uj helyiségeit f. hó 

37-én, szombaton este társas- 

vacsora keretében fogja meg

nyitni. Megkérdeztük a kör agi

lis gondnokát, hogy miért költöz

ködnek oly sűrűn — mostanában 

immár harmadszer — mire ő azt 

a szellemes választ adta, hogy az 

összes kerületekben lakó nagy

számú tag kedvéért történik ez 

igy, az-1. kerületből a másodikba, 

most onnan a harmadikba köl

töztek és valószínűleg <i IV. ke

rületbeli számos tag kedvéért 

nemsokára olt telepednek vég
leg le.

— TűzoJíü'í bálján felül- 
fizettek. (Folytatás.) Kele Sán-

dór, dr. Szemző Imre, Garai Pál, 

Baán Béla, Ponyiczky Kálmán, 

Klein Mór, Déry Ármin-, „ Schrei- 

ber Lipót, Fehér József, Forster 

Károly* dr. Kerényi Miksa, ' dr. 

Dávid László, Csabái N., Wag

ner Géza, dr. Kácser Rezső, 

Weszter Vilmos, özv. Percei Já

nosné, Holub György, Blaskó 

Dániel, dr. Reismann Imre, Klug 

Richárd, dr. Lestyan G. György, 

Józsa' Mihály, Farkas Antal Já

nos, Deim János, Bárány Béla, 

dr. Készt Béla, [Cínkoczky Kál

mán, dr. Haviár Gyula, Oláh 

Miklós 5 pengőt. (Folytatjuk).

— Müut a Bikazugba. A
szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel 

gazdasági tanintézet által Bikazug 

majorjához uj müut építését vet

ték tervbe. Az uj müut közigaz

gatási helyszíni bejárását a vár

megye alispánja Szarvas község

házára október hó 27-én délután 

3 órára tűzte ki. A tárgyalást dr. 

Márky Barna vármegyei főjegyző 
fogja vezetni.

— Gyászfinnepély a temető

ben. A világháború alatt varo

sunkban elhunyt katonák, vala

mint városunk nagyemlékű evan

gélikus papja Tessedik Sámuel 

sírjánál a helybeli tanintézetek 

nov. 1-én hazafias gyászünnepet 

tartanak, A katona síroknál egy 

Vili. oszt. tan. beszédet mond, 

majd a tanitónőképzősök éneke 
és egy polgári iskolai növendék 

szavalata után Tessedik sírját 

koszoruzzák meg a nevéről elne

vezett gazdasági tanintézet nö
vendékei.

— Műsoros tea-estély. A 

Protestáns Nőszövetség f. hó

20-án rendezett kitünően sikerült 

műsoros tea-estélyén óriási taps
vihart aratott bársonyos, meleg 

hangján cigányzene-kísérettel elő
adott magyar nótáiért dr. Placskó 

Sománé úrasszony. Elsőrangúan 

szerepeltek a fővárosi művésze

ken kívül az előadott egyfelvo- 

iiásos darab résztvevői Moldován 

Márta, Majenk Jenő és Lakatos 

Andor, míg tehetséges szavala

tukén sok tapsot arattak Cserey 

Lajosné úrasszony és Marsa 
Manyó.

— Autó és kocsi karam

bolja. Szombaton délután á csa- 

bacsüdi állomás közelében egy 
nagy sebességgel száguldó autó 

belerohant Roszik György gaz 

dálkodó kocsijába, amelynek 

elülső részét leszakította, hátsó 

része pedig a négy bennülővel 

-felborult. Sérüléseket és kisebb 

zuzódásokat szenvedtek mind a 

négyen, a két ló pedig, megbok- 

resodva tovább rohant a kocsi 

elejével, csak a Grexá-téglagyár- 

nál sikerült megfogni őket. Az 

eddig ismeretlen veszedelmes au

tós ellen erélyes nyomozást indí

tottak.

— Megrögzött tolvajnö. Nagy 

I  tvánné, Komlódi Anna cigány



asszony valóságos réme az utcára 

kiszabadult baromfinak. A nólá- 

riuSjty.uktóIvajnőV^-'Nágy András 

rendőr épen akkor érle tetten," 

amikor egy erősen káráló • lyukot. 

dugott bele a tarisznyájába, azaz 

pardon a ridiküljébé. X  lplvajnőt 

átadták .a irir. jarásbiróságnák.

— Akinek hiányzott 'egy

kereke. Gazsó Jnirfe - bé(césszen|- 

ándrá'6Í„.tóldbirtoko6 kissé fllumi- 

. nált "áillapótjban úgy. kocsífcAzolt 
fel és le a^zamfei -Belíczéi-űton, 

hogy az egyik .kereket föltette ;a 

kocsiderékbé. Persze a három 

kerékkel kocsikázó Gazsó egy

másután döntögette ki az utszéli 

kis fákat! A rendőrök niegállitot- 

ták,. leigajtóltatták a háro'mkerekes 

urkocsist és idegen vagyon 'ron

gálása cimérí * eljárást ■ indítottak 

ellene. , •

— Nem jelentkeznek a puly

kákért Brachna János kémény

seprő már tobb'. m int' egy \ hete 

tart az udvarában 17 bitangság- 

ban talált pulykát, amelyeknek 

tulajdonosa — dacára a több

szöri dobolásnak — éddig : még 

ném jelentkezett. - • ’ j

• — Re jté lyesle le tÁ  cirkáló 

rendőrök az Érzsébet-íigét 'mélr.. 
letti gátoldalban egyseiyembélésü 

női fcábátpt és já jta íegy- pár fe-' 

hér selyemharisnyát találtak. 'A 

tulajdonosa átveheti holmiját a 

rendőrségen. •

— Tévedésből l$Bzuf-t?k egy 

embert Kondoroson. A kondo

rosi határban levő tanyájára igye

kezett P. I. gazdálkodó, akit Ijét 

ismeretlen fiatalember megrohant , 

és az egyik olyan erővel szúrta 

bicskájával hátba, hogy súlyos 

sérülésével nyomban be kellett 

szállítani a csabai közkórházba. 

A csendőrség annyit már kiderí

tett. hogy valószínűleg tévedésből 

szuriák le a gazdát támadói, akik 

a sötétben egy régi haragosukra 

lestek. A nyomozás érdekében a 

neveket csak legközelebbi szá

munkban közölhetjük.

— Elkészültek a kondorosi

*g- ev. templom renoválásával és 

az augusztus óta folyó u serény 

munkálatok eredményeként való

sággal szép, uj templomhoz ju

tottak a kondorosi hívek.

— Meghalt a bánya! ev. egy

házkerület felügyelője. Dr. Zsig- 

mondy Jenő felsőházi tag, a bá

nyai egyházkerület felügyelője 

tegnap délben elhunyt. Temetése 

nagy gyászpompával pénteken 

lesz.

— A községi alkalmazottak 
téli ruhát. A községi elöljáróság 
nov. 2-iki lejárattal versenytár
gyalást hirdet It télikabát, 11 
köpeny, 29 télinadrág s a tűzol
tók részére 4 öltöny ruha elké
szítésére. fteszletes feltételek ■* 
számügyi jegyzőnél tudhstók meg.

— Olvassa el Chlysler felhí
vását .A vidéki autókereskedők- ' 
höz“ hirdetéseink között,

— Mozi. F. hó 27-én, szom

baton. délután 6 'és este fél-9, 
vasárnap, 28rán délután 5, 7 és

9 órái • kezdettel •' az év eddigi 

legnagyobb film s kerét „ítél á 

Dnyeszter* című hatalmas alko

tást mutatja be a Frecska-mozgó 

Olga Csehovával. a főszerepben. 

Olga Csehova ebben az alakítá

sában egy uj hősnő típust kreál: 

a való élet forró szivü asszonyát- 
-Nincs- szem,- mely-szárazon ' ma

radna, mikor ennek a csodálatos 

forrÖ szívű anyának küzdelmét 

látja gyerinekeért. Ez a film az 

anyasziv drámája.

— . Tánctanitási éitesitéb. 

Tisztelettel' értesítem án.é.1 Gazda : 

és iparos ifjúságot, hogy novem

ber. hó -5-én este 6 órakor a {Gaz

dák és < ipargsok Szövetkezete 

'(volt Hangya) tánctermébe^ uj 

tánckurzust keidek. Beiratkozjii 

már mo|t lehet lakásomon Ij, ker. 

38; (fürdő.vel szemben) és a tan-f 

órákon. Szives pártfogást tár: 

Kált^yné IfJuháaz,; Jlpalp jtánfc-
tánárnő.' ' . - - (
. t' ,• i . ; '

v— Fővárosi mintára rendez

kedett be teljesen Gyurik István 

törekvő fiátal borbély és fodrász

mester. A modernül berendezett 
-Arpád-szállobeli-üzlethelyiségben 

elsorangw. Jő Városi segédszemély

zettel úgy hajnyirásQn és burot- 
váláson kívüli manicíír és ondo- 

láló személyzet is álla vendégek 

jenddkezétsére a kitünően béren-: 

dezett üzletben, melyet bátran 

merünk < ajánlani olvasóink fi

gyelmébe,

— Zeneértőknek nagy örö
mére szolgát, hojiy Nagy Sándor

• könyvkereskedésében még lehet 
kapni bármilyen zongorára vagy 
hegedűre irott zenemüvet, még
pedig — mint meggyőződtünk — 
eredeti budapesti árakon. ^

— Az Uj Idők. Kosztolányi 

Dezső, Fodor Gyula és Lyka Ká

roly számolnak be a hét színházi, 

zenei és képzőművészeti esemé

nyekről az Uj Idők e heti szá
mában, a cikkeket szebbnél-szebb 

képek diszitik, elbeszélést Teres- 

csényi György és Frédéric Boutte, 

regényt pedi£ Csathó Kálmán és 

Temples- Tlturston irtak. A sok 

érdekes olvasni való közt találjuk 

az Uj Idők immár híressé -vált 

szerkesztői .üzeneteit, gasztrono* 

miai, kertészeti, szépségápolási 

rovatait és az Uj Idők regényeit. 

Hsrczeg Ferenc képes szépiro

dalmi lapjának előfizetési áfa 

negyedévre 640 R. Mutatvány- 

számot kívánatra díjtalanul küld 

a kiadóhivatal Budapest, An- 

drássy-ut. 16.

— Az O jság uj száma hü 
képét adja az utcai tüntetések
nek, a Bölcs Rabbi remek, So- 
koropátkai és Kuna Pé levelez
nek, Radó haragszik Salamonra, 
Papp Jancsi direkt telibe talál és 
ezenkívül száz vicc kelt harsogó 
nevetést. Mutatványszámot ingyen 
küld á 'kiadóhivatal, Budapest
VI., Ó ulca 12.

— A Turul football mérkő

zése és tea estje. Vasárnap dél

után bajnoki mérkőzést játszott a 

Turul a csabai „Előre* csapatá

val. A saját hazájában sem pró

féta Turult a 4:0 arányú vereség 

úgy el busiíotta, hógy .sírva vi

gad a magyar” jelszóval reggelig 

tartó .téá-estéllyel könnyítettek 
goölterhes lefk'ük mély bánatán.

— Egy házaspár hirtelen 

halála. Megdöbbentően tragikus

Jiirtelenséggel halt meg Oroshá

zán Oskó János gadálko és ifelq- 

sége. A 6Ű éves — különben 

egésszséges — gazda az udvaron 

összeesett és pár pillanat állott 

kiszenvede.t. Felesége midőn 

kilépet á konyhából és megpillan

tó Û i halott ■ férjéi, ijedtében agy

vérzést kapott és pár óra múlva 

szintén meghalt. A. tragikus égü 

házaspár temetése. szerdán ment 

végbe óriási részvét mellett!

-— Meghívói Magán vágy üz

leti1 ügyékberíi utazások alkal- 

.mával Budapesten a legkelleme

sebb otthont ' nyújtja a 'legelő

nyösebb} feltételek mellett a keleti 

pályaudvar' r érkezési oldalával 

szemben lévő Grand Hotel -Park 

szálloda Budapest, Vili. Bijross- 

tér -10- sz.^mert 20?/* engedményt 

kaptii mint, ezen lap _ előfizetője 

olcsó szoba árainkból 10 li en

gedményt kap olcsó éttermi ára

inkból. (Kitüní házi konyha ) 5 

pengőt megtakarj autóia^i ' költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 

alatt a pályaudvarról. Nálunk ott

hon érzi magát ! Elsőrendű ki

szolgálás, szigorúan családi jelleg. 

Saját érdeke, ezen előnyük folytán, 

hogy okvetlenül nállunk szálljon 

meg. Előzetes1 szobamegrendelés 

ajánlatos.

. — Villannyal varr ön ? A

Singer motor megkíméli Oi.t a 

faradságtól,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.
1028. o k t 18-tól okt. 25-ig.

Házasságot kOtOttek:

Lehoczki Pál Palyov Zsuzsan
nával, Varga Mihály Dankó 
Máriával, Pribelszky György 
Bakulya Katalinnal, Palyov János 
Ürban Zsuzsannával, Brusznyicz
ki Pál Nagy Zsuzsannával, 

Születtek:

Uhljar János leánya Anna, 
Kltuijak György fia András, ifj. 
Molnár Pál ■ fia János, Skorka 
Andiás fia Pál, Medvegy György 
leanya Zsuzsanna, Borgulya And
rás fia András, Msczik István 
leánya Erzsébet, Melis György 
leánya Judit.

Meghaltak:
Szloszjar Jánosné sz. Nagy 

Szklenár Anna 47 éves, Hruska 
Mária 24 éves Molnár Anna 
20 éves. Zvada Pál 70 éves, 
Mucha Erzsébet 2 hónapos, Janu- 
rik Pál 4 hónapos, Pecsenya 
György 2 éves.

Kondoros.
Rovatvezető: Vclky Béla.

— Oktatói értekezlet. Nosz- 

tolányi Peter tanácsnok járásve

zető e hó 18-án a levente oktató 

karral értekezletet tartott.

— Népmüvelődési előadás.

A népmüvelődési e l ő a d á s o k  

november hó -4-én kezdődnek. 

Előadók lesznek Keviczky László 

ev. érd. esperes, Czirbure Endre 

ev. ig, tanitó, Velky Béla,- Jeszensz

ky Sándor ev. tanítók,' Dobassy 

István rk. ig. tanító, Rákosy 

Miklós rki tanitó, Bukovinszky 

Emil közs. ig* tanító,' Dr. Deseő 

Antal közs. orvos, Dr.- Rohály 

Páljés Dr. Solt Aladár' orvosok, 

Dr. Oncsik Pál és Böhm József 

ügyvédek, Pokorni Tibor állator

vos és viszkok Lajos ev. s. lelkész 

Ugyanosak. a ̂ leventék is előadást 

tartanak a téli időszak .ideje alatt 
a leventéknek.

— Doktoravatás a kormány

zó: -gyűrűjével. A kormányzó 

megengedte, hogy az egyetemi 

közgazdaság tudományi ■ karon 

ifj Deseő Antal oki. közgazda 

sub auspiciis gubernátor!* a köz

gazdaság doktorává avattassák. 

Dr. Deseő . Antal községi orvos 

fiát érte ez a magas kitüntetés.

— ..Gazdasági ismétlő iskola. 

A községi iskolaszék legutóbbi 

gyűlésén a gazpasági ismétlő 

iskolák igazgatójává Dobossy 

István rk. igazgató tanítót válasz
totta meg.

— Kondoroson)is fellépett a  

trachoma betegség. Endrődröl 

a békésmegyei trachoma gócpont 

jjából — alaposan áthurcolták 

kondorosra is .ezt a veszedelmes 

szembajt, ugyannyira, hogy az 

iskolásgyermekck között is ag

gasztóan terjed. Remélhetőleg Dr. 

Deseő Antalnak a község kitűnő 

orvosnak önfeláldozó és fáradsá

gos munkája — melyet as isko

lás gyermekek állandó viszgála- 

tával és kezelésével végez —- meg

felelő eredményt fog elérni.

Békésszentandrási 
hírek.

— Sz»bó-lfjak bálja. F. hó

21-éli rendeztek a békésszentand

rási szabó-ifjak Iparoskörben 

hagyományos bálját, mely úgy 

mint a múlt években, úgy az 

idén is a legsikerültebb mulatsá

gok egyike volt. A bál úgy erköl

csileg, mint anyagilag igen jól 

sikerült, a közbeiktatott szépség- 

verseny is emelte a sikert. A 

táncmulatság egészen a reggeli 

órákig eltartott. A bálon a követ

kező hölgyek neveit sikerült fel« 

jegyezni. Sinka Ilonka, C6ik 

Bözsike, Csabai Rózsika. Kis 
Btasike, Csernus Mancika, Bagi 

Mancika Gazsó Rózsika, Sinka 

Annuska, Urbancsok Bözsike és 

Ilonka (Szarvas) Szilágyi Annus- 

ka, Szél Piroska, Bencsik Ilonka, 

Boda Mancika, Szin Annuska,



Nyéki Rózsika, Dorogi Mancika, 

Kocák Ilonka, Rothstein Ibolyka, 

Mrena Emmike.

— Autó vadászat • riasztó 

pisztolyokkal. A napokban egy 

vidéki autó robogott át békés- 

Exentandráson, több fiatal ember 

a nagy sebességgel száguldó autó

ra riasztó pisztolyokkal rálőtt. 

A soffőr nyomban lefékezete az 

autót, a bennülők már-már azt 

hitték hogy valami utonálókkal 

kerültek össze. A bátor pisztolyo- 

sok azonban a soffőr közeledtére 

futásnak eredtek, annál is inkább, 

mivel a |haragos gépkocsivezető 

egy hirtelen előkapott szerszám- 

mai sietett feléjak, Az ilyen otrom

ba tréfák könnyen válhatnak 

életveszélyessé, ebben as esetben 

is a gyors fékezéstől csaknem 

felborult az autó.

— Méhéaz-báL A helybeli 

méhészegyesUlet f. hó 28-án ren

dezi táncmulatságát. A bál iránt 

már most is nagy érdeklődés 

nyilvánult meg. már csak azért 

is mivel úgy a leányok, mint a 

táncos fiatalemDerek magyar tu

bában jelennek meg.

— Óriási derültséget keltett 

az Iparos Körben rendezett szabó

bálon, hogy valami gonosz intri- 

kus egy hatalmas káposztafejet 

dobott be a táncterem ablakán 

hangos mekegés kísérletében. Bár 

a higaltabb szabó-ifjak maguk is 

jót mulattaki sikeralt hagyomá- 

.nyos tréfán, a vérmesebbek azon* 

bán halálra keresték a jókedvű 

tréfaásinálót, aki azonban „szé

gyen a futás de hasznos*' jelszóval 

eltűnt az éj homályában.

Ingyen ruhát
nem kap sehol, de olcsót, jót 
és divatosat beszerelhet úri 
szabómühelyembe melyet III. 
kér* 157. szám alól NI. 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 .

Gúnda Mihály
52 úri szabó.

/

— V ixunat megszállott te
rületre, vagy H lfB Idre hárem 
nap alatt megsiere* siarkesz- 
tőségünk.

Önkéntes érverés.
A szarvasi Ili. belkerQlet 

142. szám alatti beltelkes ház 
1928. évi október hó 26 
napján délelőtt 11 órakor a 
helyszínen megtartandó Ön
kéntes árverésen el adatik.

Árverési feltételek ugyanott 
bármikor megtudhatók.

Megbízható csukott bérautó 

Bakosnál. Telefonszám: 116.

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 s a s z iv a n - n y o m d a  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitálls-fűszerke- 
reskedés.

Fixfizetés 
és napidíj mellett
az űzletszersésben jártasegyé

neket felvesz az Első Keresz

tény Biztositó Int. R.-T. Je

lentkezni lehet e hó 27-én d. e.

9 órakor a „Szarvasi Közlöny** 

Szerkesztőségében I. kér. 145.

Bouclé
ebédlő és futószőnye
gek, ágyelők, ágy és 
asztal térítők, asstal- 
nemuek, takarók, szö- 
vőfonalak és kárpitos 
kellékek nagy válasz
tékban legolcsóbban 

beszerezhetők

Bunzl Izidor
Főutca (Berkovics-féle ház) 

3 sz.

Uradalmi
borok, klstlsll pálinkák, lakodalm ak« 
ra, eljegyzésekre és családi Ünne
pélyekre legolcsóbb árban  beszerez

heti

vasúti Kőnig vendéglőjében

Felhívás a vidéki autókereskedőkhöz!

Chryeler PLYMOUTH
Mindenkinek anyagi előnyt jelent.

A vevőnek, mert pénzéért A képviselőnek és az eladónak
a világ legjobb autóját is, mert uj vevőkört szerez a

vásárolja Plymouth által cégének.

Önt is szívesen bekapcsolnánk Chrysler niatyaiorszávi Plymouth 
szervezetébe, amellyel olyan sikeres Üzletmenetet biztosíthat ma
gának, mini egyetlen miás autómárkával stm Ntm kell írási ten
nie, csak rövidesen meginduló propagandánk alapján Önhöz for- 

. dűlő vevőknek be kell mutatnia a Plymouth-t. 

írja meg nekünk idejében, ^hajt e foglalkozni a Plymouth vidéki
képviseletéve!.

Jelenlegi cége még megálmodásunk után sem f ig értesíUni elő-
* zetes tárgyalásainktól.'

Levelezését a legnagyobb dincretióval fogjuk kezelni.

Kellner Alfréd Autókereskedelmi Részvénytársaság

r. ‘ . Budapest, V. Dprottya-u, 7,

Világszabadalom! a technika csodája
Tartósága örökös! lOéves garancia!

fa lU x e !6 » U ( lé g lU lé a c a , 
lo ly to n é g A  k á l y h a .

„Zephir* kályhával főt ma már 
a Makk-Ász is. Ha jó kályhát 

aktr, szerezze be már is!

10 Ült, FÜT 24 ö?,n
1 normál szobát.
Nagyobb tipusok 3—4 szobás 
lakást egyenletesen fOtenek.
Leggazdasácoaabb, lefblflénikumbb t

Rekord szén-, koksp- és fa- 
tUzelésü folytonégA kályhák. 
Vegyestüzelésü „ Z E P H I R *  
kályhák. Elité takaréktOihelyek.
— . Kéménytoldók. —

Arlopot kéaacaéogcl küld:

H é b e r  S á n d o r
k á ly h a «  é *  t ű z h e ly g y á r a  

B u d a p c t t  V I. V llm o a  c a á -  
• z á r - u l  3 0 . (H a jó a - u . a a io k )

Lerakat: Szarva*
Bük Adolf

11. kér. 372
számú ház

eládó.

Autó
fuvarozás!!

Ismét üzembe helyezve!

Üzembiztos 
kényelmes 

olcsó.
Megbízható vezető

Megrendeléseket felvesz 

BÁRÁNY BÉLA vaskereskedő.

Telcfon-hivás Strasser és Kő-

48
nig-céghez 78,

H A/R X-P ARR
a kemény, szikes talajok iegerő&ebb traktort

Kezelése a legegyszerűbb! — Élettartama a leghosszabb! — Û eme a legolcsóbb!

Árajánlattal, részletes ismertetessél és bemutatással szolgál a’ képviselet!

Ifj. Debreczeni Endre Gyoma.



A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(R EG ÉN Y  A 60-AS ÉVEK  W ILD  W EST-JÉRÖL.) 

Irta: GEKSTACKER FRIGYES.

— Menjetek már a lovakkal! — 

kiáltott Rowson elfojtott hangon:— 

A folyó erre kanyarodik s mintegy 

három mérföldig marad ebben az 

irányban. Hanem szárazon aligvap 

száz lépésnyire az a hely, ahol az 

utat egyszerre átmetszhetjük. Te

hát előre! We$ton nem birja fé

ken tartani a lovakat

— S mi történjék ezzel a nővel 

itt.?

— Ne féljetek — súgta oda neki 

Rowson, — engem érhet itt a leg

nagyobb veszély és ha valakire: 

rávall, úgy én leszek az, aki.,..

— Menj hát a pokol fenekére, 

és siess — átkozódott Cotton. — 

A fejed bánja meg, ha sokáig vá

ratsz bennünket.

S a part magaslatáról ismét le- 

ugorva, a laza köveken át a csó

nak felé siettek és néhány másod

perc múlva a prüszkölő, türelmet

len lovakkal lefelé siettek a fo

lyón, melyet sötét köpenyével be

takart az éj.

IV. F e /e s e l 

Jtowaon és M a i a A  s ik e re s  
m e n e k ü lé s

— Hol van Aszó vaum? — kér

dezte halk, de határozott hangon 
a »lelkésze, amidőn egyedül ma

radt a fiatal indiánnővel.

Alafa azonban vagy nem hal

lotta a kérdést, vagy nem akart 

rá figyelni, mert nem válaszolta

Semmi nesz sem szakitotta fél

be az éj pihenő csendjét, csak a, 

szegény nő zokogása és a prédi

kátor fuldokló lélegzete hangzott 

át titokzatosan az éjjelen.

— Hol van Aszovaum? — ismé

telte a kérdést Rowson, hogy meg

szakítsa a ránézve kinos szünetet 

és megragadta a nő karját

— Mintha kigyó érintette volna, 

Úgy szökött fel a szerencsétlen; 

Alafa, kibontakozván a sötét jel

lemű férfiú karjaiból és megbor

zadva kiáltott fel:

— El, el! Lélegzeted méreg, érin

tésed halál, beszéded kétszínű és 

szemeid Istent hazudnak, mig keb

led ördögöt rejt El, el! 0, fűnek, 

virágnak hervadnia kell ott, hova 

lábaid lépnek. A madarak elné

mulnak, ha közelükbe érsz. A szent 

pipa füstje kénytelen kitérni elő

led, mert nem szabad, hogy körül

vegyen. Istened hazug isten, mert 

különben már rég lesújtott volna 

téged, átkozott... Vissza, távozza 

közelemből!

— Hol van Aszovaum? — kér

dezte rekedt hangon harmadszor 

a lelkész, nem is figyelve az in-* 

dián nő átkaira.

— 0, bár itt volna, hogy megfe

nyítsen — mondotta ez szenvedé

lyesen, egész magasságában kiegye

nesedve. — Bár itt volna, hogy. 

számonkérje tőle azt a gyalázatot, 

melyet szegény felesége fejére hoz

tál. De jaj neked, ha rádtalál, mert 

ő üldözni fog téged. Bár hallanád
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már csatakiáltását, mert — ó — te 

nem láttad még őt harci dicsősé

gében, — folytatta büszkén a nő, 

amikor az amerikai gúnyos moso

lyát észrevette. — Te nem láttad 

még őt akkor, amikor villogó to- 

mahawkját forgatva, csatakiáltás

sal az ajkán és szemeiben az el

lenség halálával, lobogó skalpok

kal, repkedő nyilakkal az ellen

ségre ront, mint a szélvész. Te; 

nem láttad még őt a harci tánc

nál, arcán a halált jelentő jelvé

nyekkel; nem láttad még őt az ál

tala leölt ellenség vérével befestve 

és övében a legyőzöttek skalpjai

val. Hanem jönni fog, vissza fog 
még térni!

— Mikor, mikor, asszony? — 
kérdezte gyorsan a hitszónok, mi

alatt keze az oldalához kapott,

— Mikor? — nevetett győztesen 

az indiánnő. — Mikor? Rád nézve 

még nagyon is hamar, mielőtt a 

nap kétszer emelkedik fel keleten, 

itt lesz és jaj neked, ha őisvénye 

a tiéddel összetalálkozik.
— De hol van most?

— Ah, mint reszketsz, nyomo

rult gyáva, ha karjára és fegyve

rére gondolsz; ah, mint remegsz és 

tekintesz körül félénken, attól tart

ván, hogy elő talál lépni a bokrok 

mögül. Én csak nő vagyok, ha-J 

nem büszkévé leszek, ha rád te
kintek.

— Hol van most? — kérdezte 

fogcsikorgatva, de még mindig fé

lénken Rowson, mert nem birta 

elhinni, hogy nejét egyedül hagy

ta volna az indián az erdőben ta
nyázni.

— Hogy most hol van? — foly

tatta gúnyosan Alafa. — Nem egye

dül fog ő visszatérni, az erős kéz 

nála van, mely megöli azt, ki őt 

megsértette. Reszkess, mert a te 

Istened nem fog megvédeni, tőlel

— Ah, vagy úgy? — kiáltott fel 

a férfi, miközben ördögi őröm vo- 

naglott át arcán. — Tehát átment 

társáért. Mindjárt gondoltam. Jó! 

akkor az enyém vagy ,és sem Isten, 

sem pokol nem fog elragadni tő
lem.

— Vissza! — sikoltott ijedten az 

indián nő, midőn Rowson át akar

ta karolni, és a kunyhó felé mene

kült — Vissza, te ördög, szemeid 

lángolnak, vissza!

— Te az enyém vagy, — kaca

gott fel vadul Rowson. — Te az 

enyém vagy és én megbosszulom 

most azt a rézbörü gazembert. Jö

het, de téged semmi sem ragadhat 

el tőlem és hogy a te szád el ne 

áraljon bennünket, arról majd én 

gondoskodom.

— Akkor hát népünk Manituja, 

akié ismét vagyok e pillanattól 

kezdve, adjon erőt — kiáltott fel 

Alafa, kirántva magát még egyszer 

a prédikátor karjai közül és to- 

mahawkját, mely az oldalán ló

gott, megragadta. — Halj meg,

elvetemedett gazember, vessz el 

egy nő keze által és a kányák és 

farkasok hordják szét undok tes

tedet. Halj meg!

E szavakkal bőszülten ugrott 

neki a közben már visszavonuló 

Rowsonnak, akinek talán már a 

következő pillanatban eldőlt vol

na a sorsa, ha a sarkaiból kidőlt 
ajtóban Alafa meg nem botlik, aki 

megingott és máris ördögi ellensé

gének hatalmába került.
*

— Ha Rowson véget nem vet ha

marosan ennek a lármának, — 

morgott magában bosszúsan Cot

ton — akkor vagy magának, vagy 

nekünk hoz a nyakunkra valakit 
Én ma délután ezen a tájon lövést 

hallottam, annyi bizonyos és nem 

is egész lehetetlen, hogy a rézbörü 

itt csatangol valahol az erdőben.

— Én is szeretném, ha jönne 

már — jegyezte meg szintén hara
gosan Weston. — A folyam árjával 

haladni nagyon lassan megy és; 

nem bir az ember három lovat 

féken tartani, meg evezni is. Az 

állatok már nyugtalankodni kezde

nek, a viz hideg és szokatlan is 
nekik.

Most a férfiak egy pillanatig 

hallgatózlak, majd ismét hallat

szott Alafa segélykiáltása, melyre 

a part melletti sötét fenyvesben 

tanyázó bagoly válaszolt és arra' 

repült, amerről ezek a borzalmas 

itómgok hozzá eljutottak.

— Döghalál a bolond fejére! — 

kiáltott Cotton ismét bosszúsan. — 

ísten engem úgy segéljen, hogy 

szeretném, ha kiszabadulhatna az 

indián nő a kezei közül és ha mi 

magunk is minél távolabb lennénk 

már innen. Mert ha most visszatér

ne az indián és riadót verne, fo

gadom, hogy holnap már egy e- 

gész hadsereg üldözne bennünket.

— Talán csak nem gyilkolja meg 

azt az asszonyt? — kérdezte bor

zadva Weston, mialatt még lélegze

tét is visszafojtva nézett a kunyhó 

felé. — Most egyszerre mindent 

oly halotti csend borított el, bor

zadok és félek, Colt<on, csak nem 

fog vért ontani?

— Bolond, — morogta Cotton.

— Talán a saját nyakadat akarod 

a hurokba fektetni? Talán azt sze

retnéd, hogy a regulátorok valami 

kényelmes és magas tölgyfára ma

gasztalnának fel? Rowson tudni 

fogja, hogy mit csináljon. Magam 

sem vagyok valami nagy barátja 

a vérontásnak, de ha máskép nem 

megy...

— Ó vért ne, csak vért ne! — 

kiáltott fel Weston félénken. — 

Én szövetkeztem veletek arra, hogy 

lovat kössek, — az nem vétek — 

de arra nem kötöttem veletek szö

vetséget, hogy vért is ontsak. Bor

zadok, ha rágondolok. Vért nem 

akarok látni — és még hozzá nő 

volt.. .

— Annál veszedelmesebb —ka

cagott fel Cotton, — legalább ott, 

ahol el kell titkolni valamit. De 

ne légy oly ostoba, Rowson simán

elvégzi az ő dolgát, ő nem cselek

szik olyat, aminek... — vigyázz 

erre,a lóra, feneket érez és a part

nak készül ugrani, ördög és po

kol! már bele is vágta a körmét az 

iszapba. Vigyázz, Weston, nem tud

hatjuk, hogy ki fog követni ben

nünket

— Segítsenek rajtunk az ördö

gök! — kiáltott bosszúsan Weston* 

Minek marad oly sokáig Rowson« 

Az állatok türelmetlenek és karja

im a nagy erőltetéstől már-már el

halnak.

— Amott van az a fa, ahol hoz

zánk akar csatlakozni — mondot
ta Cotton. — Látod? Éppen előt

ted. Én sokat vadásztam ezen a 

tájon, jól ismerem a környéket.

— Itt valaki áll a fa mellett! — 

suttogta halkan Weston. Ugyan

ekkor elhangzott a bagoly kiáltá

sa is a fa mellől és a következő 

pillanatban Rowson ugratott ki a 

sűrűből — mert ő volt az — és 

felkapaszkodott a csónakra.

— Nesztek, hoztam egy kis ha- 

rapnivalót, — mondotta rekedten, 

miközben egy nyaláb fanyársakra 

tűzött szarvashust dobott a csó

nakba. — Nem megvetni való pe

csenye.

— Hol van az indián nő? — kér

dezte Weston félénken nézve a 

sötétarcu férfi szemébe.

— Biztos helyen van — válaszolt 

ez röviden és elfordult, hogy el

kerülje kémlelő pillantásait a kér

dezőnek.

— Biztos helyen? Csak nem bán
tottad?

— Nevetséges dolog, — a magad 

dolgával törődj, mi közöd az én! 

dolgomhoz? Add ide a lovak kan

társzárát és fogd egy kicsit az eve

zőket. A viz erre kezd mélyebb 

lenni s igy gyorsabban haladha
tunk.

— Mennyire vagyunk még attól

a helytől, ahol ki fogunk kötni?

— kérdezte Cotton. ^

— Körülbelül három mérföldnyi- 

re, de inkább több, mint kevesebb.

— És meddig jössz velünk?

— Még körülbelül két mérföld- 

nyíre, mert nemsokára elérjük azo

kat a dombokat, amelyeknek aljá

ban én kiszállok. — De Weston;, 

jöjj csak ide még egyszer és fogd 

meg a zablákat Cotton, nincsen 

nálad valami régi kendő, vagy va
lami más?

— Mit akarsz vele? Jó lesz $ 

nyakkendőm?

— Add ide. Vagy különben kösd 
körül a karomat, itt, itt, a váll- 
csontnál.

— Igen, de akkor le kell vetned 
a kabátodat, nem is férhetek igy; 
jól hozzád, ez az átkozott csónak 
úgy inog, szinte attól tartok, hogy. 
felborul.

— Jó, hát akkor várok még egy, 
negyedórát, amíg a gázlóig nem 
érünk, akkor kiszállok a csónak
ból, mellette megyek és igy jobban 
hozzá tudsz majd férni*

— De mi lelte a válladat? — 
kérdezte Cotton, mialatt Rowson 
levetette kabátját és felgyürte inge- 
ujját.



Miért megyek 
a déli sarkra. ?

Irta: RYCHARD EVELYN BYRD kapitány

Amíg az antórktikus kontinens 

nincsen meghódítva, az emberiség 

nem tekintheti magái a Föld urá

liak. Otödfélmillió négyzetmérföld, 

tehát az Északamerikái Egyesült 

Államoknál másfélszer nagyobb te

rület ismeretlen előttünk. Mi min

den található ott? Ez a hatalmas 

hóval borilott föld-komplexum rég

óta erősen foglalkoztatja fantáziá

idat. Ugyanígy sokezer emberét, 

legalább is azon levelek után ítél

ve, melyekét a világ minden részé

ből kápok.

Gyakran azt a kérdést intézik 

hozzám:; mi értelme van egyálta

lán a sarkkutatásoknak micsoda 

reális értékkel bírnak az éxpedi: 

dók az emberiségre? Számomra 

a felelet világos. Ennek ellenére 

nem könnyű az ilyen kérdésekre 

meggyőzően válaszolni. A tudo

mány számomra nem teljes értékű1, 

ámig á Föl^őji olyan ínágy ismeret

len területek vannak. Egyes me

teorológiai adatok például csakis 

a sarki vidékeken állapíthatók 

meg. Ámint ismeretes, az időjárási 

viszonyok á "két pólus és az egyen- 

Jitő lvQzölti kiegyelitődési törekvé

sektől függnek. A déli sark befo

lyása* ebben a tekintetben, nagyobb 

az északi sarkénál.

Az .eddig felkutatott antarktikus 

vidékek nyáron is hóval vannak 

boritya. A 24 órás poláris nap ha

talmas effektusából azonban arra 

következtethetünk, hogy sokkalta 

nagyobb ismeretlen területen olyan 

vidékék vannak, amelyek mente

sek a hótól. így például pontosan 

tudjuk, hogy ha az északi sar

kon szárazföld lenne, az alacso

nyabb lerüleleket nem fedné hó. 

Ha a déli sarkon is ugyanez a 

helyzet, ugyr ott ismeretlen flórára 

és faunára akadhatunk és érdekes 

geológiai leletekre bukkanhatunk.

A déli sark partján a környező 

vizekben vizikutyák, pingvinek és 

egyéb vizi állatok élnek. A konti

nens belső részeiben azonban az 

élet kizárólag legalacsonyabb for

máiban: rovarokban, pókokban je

lentkezik. Valószínű, hogy a jég
korszak minden életet tönkretett 

Expedíciónk főfeladata az ottani 
viszonyok tudományos vizsgálata. 

Ezért számos tudós jön velem>

A sarkvidéket a bázisként szolgá

ló hajókon kívül aeroplánokkal 

kutatjuk fel és mintegy fél eszten

deig tartózkodhatunk az antark- 

ti&z vidékén.

Kohn faluról-falura járt egylovas 
szekerével. Egyszer útközben el
aludt és holmi bitangok kifogták 
a lovát és elvitték. Mikor Kohn 
felébredt, a szemét dörzsölve ki
áltott fel:

— Te jó Isten, mi ez? Vagy én 
vagyok Kohn, vagy nem én vagyok 
Kohn. Ha én vagyok, akkor elvesz
tettem a lovamat, ha nem én va
gyok, akkor találtam egy szekeret.

A világűr rejtelmes sugarai 
miatt mégsem repülhetünk 

a Holdba
A Hold középértékben mintegy

385.000 km. távolságra esik 'tőlünk 

s faár a hozzánk legközelebb álló 

égitest, á távolság mégis széditő- 
Újabban amerikai tudományos kö

rökben mind hangosabban kezde

nék foglalkozni azzal a gondolattal, 
hogy holmi rakétaszerű lövegben 

a Holdat felkeressük. Ennek a le

hetőségét azonban nagyon kétsé

gessé teszik Kohlhőrsler, Mittikan 

és társai ama megfigyelései, hogy 

a világűrből,* a ködfoltok felől az 
elektroszkóppal kimutatható rejté* 

lyes elektromos sugárzások törnek 

a föld felé, melyeknek átütő ereje 
százszor nagyobb, mint á rádium 

legerősebben-átható gamma suga

raié. E sugarak a legvastagabb 

fémburkon is áLhatolnak s ha a 

levegő nem gátolná meg e rejté

lyes sugarak földrejutását, minden 

szerves életet megölnének. A fém- 

hüvelyű rakétában a Hold felé in

duló emberek tehát alig jutnának 

ki a föld légköréből, a földtől mint

egy 200 kilométer magasságban á l

dozatai lennének e gyilkos suga

raknak.

36-ik Rácz Laci, 
mint delronlzait uralkodó

A »Newyork Times« cimü világ
lap. ma ideérkezett számában közli 

az »Associated Presse nevű isr 

mert amerikai távirati iroda kö

vetkező fantasztikus budapesti je

lentését:
iA 75.000 cigány királya szembe

fordul a magyar kormánnyal és to

vábbi kóborlá&i szabadságot kö

vetel. Budapestről jelenti az Asso

ciated Press: Ratz Laci, Magyar- 

ország cigányainak korlátlan ural

kodója, egy minapi audiencián ar

ról informálta az Associated Press 

tudósítóját, hogy hevesen tiltako

zik a kormánynak az ellen a szán

déka ellen, amely szerint az ő 75 

ezer alattvalójából minden előze

tes figyelmeztetés nélkül polgáro

kat akar csinálni.
Ratz Laci király 36-ik leszárma

zottja annak az első Ratz király

nak, aki a kilencedik században 

uralkodott Közép-Európa cigánya
in. Apja néhai Ratz Pali király, 

volt, aki több mint száz évig élt 
és hírneves zenész volt

Á jelenlegi király tudósítónkat 

Budapest melletti villájában fogad

ta. Az uralkodó folyékony • angol 

nyélven társalgott s neheztelését 

fejezte ki az uj törvényen, mély

nek az a célja, hogy a szabadsága 
szerető cigányokat beolvassza, őt 

magát pedig megfossza a tróntól.

— Én 75.000 cigánynak vagyok 

az uralkodója — mondatta és 

alattvalóimtól azt követelik, hogy 

alattvalói hűségűket, amivel nekem 

tartoznak, ruházzák át a magyar 

államra. Még ezt sem bánnám, ab

ban az esetben, ha a törvény fa

jom tagjainak politikai szabadsá

got biztosítana.

— A baj abban rejlik, hogy ben

nünket máról-holnapra irendes, — 

törvénytisztelő, uj foglalkozással 

bíró polgárokká akarnak átformál: 

ni. Ez pedig igen nehéz lesz, mert 

a cigányteperamenlumban van va

lami, ami lázadozik az állandó la

kóhelyhez .kötött, békés élet ellen. 

A -mi népűnk évszázadok óta sza

bad életet élt a nyílt ég alatt; úgy 

akarunk mi is élni, mint őseink 

ezer évvel ezelőtt.«
., Eddig a * Newyork Times«, ille

tőleg az »Associated Press« jelen

tése. 36-ik Rác? Lacir á budapesti 
kávéházak hegedükirálya bizonyá

ra csodálkozni fog, ha ezt a jelen

tést, amely jellemző az amerikai 

hírszolgálatra, elolvassa.

Áruló fejek
Manapság már vannak ugyan 

gondolatolvasó gépek is, mint pH 

a francia idegorvos, dr. Arsonvál 
pszichofizikai műszere, mindamel

lett az’ ember léikébe teljesén be

világítani lehetetlen.- A lélek szék

helyére vonatkozólag^ is igén' elté

rőek voltak á vélemények már az 
ókorban is. A régi egyiptomiak s 

később Aristoteles is á szivet te

kintették a lélek centrumának. A 

görögök gyanakodtak a májra is. 

Menenius Agrippa szerint a has 

az, amely mindent kormányoz. Na- 

.poleon szerint a gyomorból indul 
ki minden forradalom. Legujább 

kútátás szerint a lelket az agyba 

lokalizálják. A XVIII. századbeli 

hires frenológus, Gall Ferenc azt 

hirdette, hogy az agyvelő külön

böző területein különböző hajla

mok fészkei vannak s ez a kopo

nya alakján is kifejezést nyer.

Szerinte a laposfejüek nagyon 

ájtatosak. Akiknek kiálló nyak- 

szirtje van, az vad, állatias haj

lamú ember, mig a fejlett homlok- 
dudoruak igen jó pedagógusok, a 

kidudorodó szemöldökivek nagy 

nyelv-, szin- és számérzékről ta

núskodnak stb.
A berlini államfogházban vagy 

, 200 gonosztevőn végzett frenológiai 

vizsgálatokat, a spandoni fegyház- 

ban pedig 470 rabot tanulmányo

zott s állítólag csodálatos pontos

sággal tudta megállapítani uralko

dó hajlamaikat Gall elméletét ké
sőbb azonban teljesen megdöntöt

ték, bebizonyítva azt, hogy az em

berek különböző hajlamai és ké

pességei nincsenek az agynak egy. 
bizonyos helyéhez kötve s igy azok 

a koponya külsején sem juthatnak 

kifejezésre. Számos példa igazolja, 

hogy nem egy tipikusan gonoszte- 

vő-tipusu koponyáju ember a leg- 

jámborabb fajtához tártozik s vi

szont vannak szelíd, jóságos arcú 

s klasszikusan formált koponyáju 

rablógyilkosok is.

Kohné egy férfiismerősévcl ül 
á kávéházban.

— Képzelje, már harmadszor te
lefonál az uram, hogy jöjjek haza.

— Talán beteg?
— Nem, csak látni szeretne.
— Nagyságos asszonyom, akkor 

az az ember mégis beteg.

Hogyan kell féleséget 
és autót szerezni?

Égy elkeseredett batáviai német 

fiatalember mindenáron meg akart 

nősülni. Elkeseredését már ez a 

körülmény egymagában is megma

gyarázza. Miután pedig a batáviai 

klubbokban és társaságokban hiá

ba keresett néhány hónapon át 

életpárnak megfelelő német nőt̂  

az egyik berlini lapban tett közzé 

hirdetést: »Batáviai német fiatal

ember nősülni óhaj tana...

A hatás meglepő volt. A póstá- 

hajók 8 héten keresztül mázsa

számra hozták a leveleket ésmjabb

8 hétre ellátták kellemes esti olvas

mánnyal. A leveleket hárOm nagy 

csoportra osztotta. Az • első csopor

tot félretette; a másodikra ráirtai 

^tartalék«, a harmadikra ezt a rö

vid szót: »tauglich«. Az ebbe a cső- 

portba sorozott hölgyekkel leve

lezni kezdett és végül hosszas válo

gatás után már csak két esélyes 

pályázó maradt: egy szűzies fiatal 

leány és egy vállalkozó kedvű ifjú 

asszony. Minthogy ezek között nem 

tudott dönteni, egy hollandi forin

tot dobolt fel; a levegőbe: fej, vagy 
irás? — Az ifjú leány győzött* mire 

a fiatalember 800 hollandi forin

tot deponált az egyik Jiollandi ha- 

jóstársaságnál útiköltségre, további 

300-al elküldött a leánynak apróbb 

kiadásokra és vártja menyasszo

nyát. -
A leány meg is érkezeit, de nem 

volt hajlandó partraszállni, mond

ván, hogy a város levegője rosz- 

szat tesz neki. A gyanakvó fiatal: 

ember másnap reggel 4 órakor 

meglátogatta menyasszonyát kabin

jában, ahol egy csinos hajóstiszt 
társaságában találta meg. Azzal vi

gasztalta magáig hogy utóvégre ninr 

csenek a hajók állandóan a kikö

tőben,, a dolog majd csak elmúlik. 

A hajó el is távozott, a leány azon

ban kijelentette, hogy nem megy 

feleségül a vőlegényéhez, mert idő

közben megismerkedett egy gazdag 

ültetvényes fiával, aki megkérte a 

kézét. Az esküvőt 6 hét 'múlva meg

tartották s a fiatal férj elvállalta, 
hogy feleségének szállítási költsér 

geit megtéríti. Miután készpénzzel 

nem rendelkezett, vadonatúj autó

ját adta át fájdalomdij fejében, a 

szerencsés ijfu német' pedig a leg

közelebbi hajóval kihozatta a vál

lalkozó szellemű asszonyt, akit az

tán feleségül is vett
így szerez az ember csekély fá

radsággal feleséget és autót Batá- 

viában.

— Két ur találkozik. Az egyik:
— Mi az, hát te nem vagy az 

anyósod temetésén?
Mire a másik rezignáltan vála

szol:
— Annyi dolgom van, tele va

gyok sürgős munkával. Jut is né
kem időm szórakozásra!

Hölgy: Ki volt az az ostoba ki
nézésű ember?

Ur: A bátyám volt
Hölgy: Ó, bocsánat, észre kellett 

volna venni a hasonlatosságot.



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

- meg
tekint
hető

szőlőtelepén. Érdeklődni lehet a tulajdonos la
kásán, Békésszentandrás 373. házszám alatt.

44
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|. Gazsó Imre

Saját tapasztalatomból mondha
tom. hogy az általam is használt 

fatüzeléses

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

mint má6 kályháknál. 

Felülmúl minden m á s  kályhát.

Még ma rendelje meg 
k é p v i s e l e t n é l .

a. helyi

Telefon: 20- BÜK. ADOLF
Piactéri üzletében.

Olcsóbb és jobb a f orosz szénnél a legideálisabb fűtőanyag a

pécsi préselt szén
Az Első Dunagőzhajózásí 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 eltávolíttatnak, ennek kővetkezőében a mosott szén hóértéke 
cca. 7000 kalóriára emelkedik és eléli, a legjobb maikáju porofz 
sziléziai szenek minőségét Álban olcsóbb, fütóhatásában értéke
sebb a porosz szeneknél. Tüzeljen mapyar szénnel. Egyébb S7én- 
fajtáínk: baglya saljai, doiogi és mizserfai darabos szenek. A Sal
gótarjáni ,Kős7énbánya társulat bányáiból. Elsőrendű porosz S7Í- 

léziai szalon 'fülószén. Tűzifa száraz elsőrendű, hasábos füri-szelt, 
vagy aprított. Kovácss?én. Elsőrendű és legjobban bevált karvini 

dió szén. Legelőnyösebb árban.

Telefon: 26. BÜK ADOLF
Szarvas Piactér

• : -Tisztelettel bejelentem, hogy bérautó

fuvarozas
v 7 céljaira egy legmodernebb typusu

csukot „Whtppet" autót
szereztem be, mely a (Rákóczy garageban) Rákíczy-ucca 178. sz. 
alatt, (Telefon 54) állandóan, a |egjutányosabb díjszabás mellett 
a n. é közönség réndelkezésére áll. — Szives megkeresést kér

5I Frecska Gyula

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgykőzön6éget,

hogy az úri és női szabóságomat 

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

Minta kollekcióm őszi és téli Idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán 

belUI 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 t C S i t é 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

Plentri János
50 cipész mester.

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

KÚTFÚRÁST
I

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 
száni alatt, vagy a Rélhy-féle ecetgyárban.

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

44
Hrabóvszky Ádám

ártézi kutmester.

I^rfpcífpc Értesítem a nagyérdemű hölgyközön- 
Ltl ICdllCo* Séget, hogy szeptember l~étől

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

Iszer Izabella oki. mesterszabász.

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

Hibás, érzékeny, lud-
lalpas lábakra kényesebb igényeknek is

megfelelően Részit el— 
pőkeí Kuli János
orthopad és normál cipész a róni., kath. tij iskola udvarában.



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

e l a d ó
levő, világos sárgára festet, tölgy
fa floderozással ellátott igen szép 
8 polczos üzleti állvány és ugyan 
olyan pult. Megtekinthető Szarva
son II. ker. Szent István király 
utca 74 szám alatti cipő-üzletben

Eladó egy jóhangu gramafon 
lemezekkel, egy vaskályha, kü
lönböző asztalok, egy cselédágy; 
két tábori ágy, kisebb és nagyobb 
állványok (stelázsik) III. Lehel-u. 
104 szám.

Tóniszálláson és kákán több 
, legelők örökáron, eladó., Écdex- 
lő^rii a kiadóban. ' 43

I. 452 számú hát az ártézi- 
kuttal szemben eladó “ 43

tíehczey-uton 187 szám. alatt 
150 ^-öles üres porta eladó. 
Érdeklődni ugyanott. 43

Ház II. ker. 356 számú eladó 
Érdeklődni 111. ker. 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 f
Az országos kisgazdapárt által alapított Kisbirtokosok Biz

tosító Intézetének helyi képviseletét elvállalva, szeretettel kérem a 

gazdaközönséget, hzgy .. ,•
. . t .: “ v. ’ .*■ , : ) '  J .

tűz, betörés, jég, állat, temetkezési és 
életbiztösitásai

■ A
ügyében bizalommal forduljon hozzám. Mindenki számíthat elő

nyös  ̂feltételekre. Ez á szinmagyar intézet törekvéseink zászlóvi

vőié, tömörüljünk tehátazon zászló alá, melyet az intézet nagy
nevű'alapítója néhai Nagyatádi Szabó István bontott ki.

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

Halló!
Figyelem.

Halló!

Vanszerencsém tisztelettel értesíteni a h. é. rendelő közön

séget hogy ÍV. ker. (Damjanich-u.) 33 szftm alatt u r i  é s n ő l

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

50 Lestyan Pál uri- és női cipész.

Fordson traktor és Ford alkatré
szek Carmobil"’;
fém (gyorsforgáshoz) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan

kaphatók. .

A v i l á g h í r ű

: Fichte és Sachs „F. & S.“ védjegyű
gQlyós-csapágynk, mezőgazdasági és egyéb gépekhez Általam 

beszerezhetők. P o d a n i  J á n o s
51 vas- és festékkereskedő

Értesítés.
Vanszerencsém értesíteni a n. é. közönséget, 
hogy III. 119 szám a Kom lóvszky-féle házban

cipészmühelyt
nyitottam, ahol a legkényesebb igényeknek is megfelelő minden
nemű e szakmába vágó munkát a legjutányosabb áron elvállalok, 
javításokat gyorsan és olcsón 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 á k á i  közös legelőből 4  
járás eladó. Érdeklődni lehet III. 
ker. 15 szám. 44

E}>y bútorozott szoba esetleg 
konyhahasználattal kiadó Gróf 
Andrassy-uica 156, ugyanott 2 
ágy. 1 gyermekszék és 1 étel
hordó eladó. , ~ 43

özv. Polcnyi Pálnénal az ösz- 
szes vendéglői helyiségek lako
dalmi célokra jutányos áron ki
adók II. ker. 149. 45

Kiadó szép utcai , lakás, , mely 
áll. 2 szoba, konyha és mellék
épülettel, 'érdeklődni \t. ker.' 215 
szám 44

Egy teljesen jókarbaii levő Üz
leti berendezés-puld és állvány 
nagyon alkalmas cukrásznak el
adó. érdeklődni a kiadóban. 45

E l a d ó  Nagybetlehem-utca 
478 sz. alatt,.980.. if-öles telken 
épült 3 egymásba nyíló padozoit 
szoba, konyha, kamra s mellék- 
hely iségekbői álló ház, nagy gyü
mölcsös kerttel. 43

E l a d ó  l o  h o l d  
f ö l d  a szarvasi határban, kö
zel a városhoz, tpnyaépúietekkel 
egytagban vagy / pirtelláiótt ál
lapotban, kedyéztt fizetési fel* 
tételekkcI^Esetlég; ,haszÍ3»n bérbe 
adó. Az eladással dr.Lőwy^Gyuía 
pzarvati Ogyviéd y^ni megbízva.

Eladó egy darab, jókarban lévő 
szabadonfutó kontrafékes kerék
pár. Cím a kiadóba. ■

Damjánics és Wesselényi sarok 
üzlet kiadó. Érdeklődni Frecska
villám üzletben. ?
---- :---:--- ____ '• _______•
: Egy ügyes fjut szobafestő- 
tanoncnak felvesz Kiszel Mihály 
'II.. ker. 5ól szám, ugyanott egy 
gyümölcsös lakóházzal Ezüst- 
szőlőkben eladó. 49

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

III, ker. 199 ssam alatt egy 
szoba, koöylia és kamra kiadó

Kétszobás utcai lakás kiadó 
ugyanott egy használt sparhet 
és kukoricakóró eladó. I. ker. 
Gyóni Géza utca 208 sa. 43

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

Sarok telek eladó 1. 154 43

— Helybel i  gabonaárak:
Búza : 24 20—24 30
Árpa: . 23'§0—23’70
Zab:' ^:iÖ0 23 20

Uj'te'ngeri: 2Ü OO -? ?1 C0 
Lucerna: 16Ö0U—i65 00 • 
Az ára k métermázsánként 
pengőben értendők.

— A. < jő í£ fL ? rc íö  most 

egyelőre mindég szombaton; 
és vasárnap lesz reggel 9;, 

órától este ü. uii’a.íg.

csukot luxus bérautó mégren- 
delhétő Farkas-gyógyszertájr- 
ban. Telefon: 119.

I darab 2 lámpásos rádió- 
hangszóróval, toliheiö anód é$ 
accumulatorral 'eladó,. éi deklödhi 
a kíadóbán. • v ' :,44

.tgy.jó erős tíu tanoncnak fel
vétetik. Mészáros Ferenc Kon
doros 44

Egy jokarDan levő bínger férti 
varrógép eladó 11. .^ker. juhász* 
utca 185. ‘ . 4 4

Ozv. Harmatf Jánosné piacién 
házában egy bútorozott szoba 
kiadó, . ’* 44

13 es fél. hold kakai köeús le
gelő .kedvező' fizetési feltételek 
melléit eladó. Részletes felvilágo
sítást . nyújt dr. Dávid László 
ügyvéd Szarvason 44;

II . ker., 91 szamu ház eladó.
Érdeklődni lehet Démcsák Mi
hály, fügycrűzlelében. 4̂4
.. Eladó :Htyjyes düllőben 600 
ff-öl pötiék. Érdeklődni II. ker. 
443 sz. Janc>ó György bognár* 
nál.__________ _______________44

IV. ker. 378 sz alatt az evan
gélikus iskolaval sz< mben (Izlet- 
helyUég kiadó. 44

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

_  I
varrógép
WÉO BEVÁLT JÓ MIHQ5ÉOBEN 
Kedvezőfizetésife/iéfe/eÁ.
S I N G E R  V A R R Ó G É P
RÍSZVÍN VTÁRSA4A&

Szarvas, Kossuth-tér 47

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
N a f jy  S á n d o r  kfinyvkewhedéaébea legolcsóbb napi ‘áron kaphatók.



?

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

4o sz.

. Női, férfi és eyermek

clp őit
melyek elsőrendű anyagból 

jutányos á r b a n
a kgizlćsesebb formában 

készülnek, azokat c s a k

Szűcsnél
szerezze be. 43

Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
lwl ICollCo. közönséget hogy tavaszi nyári 
ssöveírakíárain meq^rkézen dús választékban. 
Felkérem » vásárló közönséget hogy saját rrdekében győ-

zwisnmcg 4  r é s z l e t —
ám arról

gj re ŐS olcsó árban*,
^  mntha készpénz mhzn »'Asárolná ruhaszüksé^leiét. Fordul
n i  jón bizalommal hoz- pengőtől frtljebli l;é-
g  zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű

gg közönség szives pártfogását. Tisztelettel

Balázs János úri szabó. 

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

Ugyanott egy fgyes 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.
43 szemben.

Ház 
e l a d ó

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

Azányagi 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 müvek, 
amelyeknek terjesztésével lehát 
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.

tvmmmm i mmm

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

A u tó  és Traktor 
_____ javítás._____

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

gépfaviáás.
■ ifi i

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javitása. Velő
gép csere. Saját szisztémájú bevált kllko« 

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

U|d«MAg t 52 Raktáron

Auíogén 
heggesziés f
Vas—aczél -réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakásait, hogy a .SIRIUS és VARTA-féle 
Asszes typusu Accumulálarak vscérképriteletét a fenti kftzségek 
réssére átvettem Állaadéca raktáron tartok rádióim  való Fűtő és 
Anédaccamulátor telepeket, mtaden kivitelben, úgyszintén azok 
tesz«« alkatrészeit, továbbá aatomobil-ftainditó ás világitó accumu- 
látorokat és azok isnes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accnmalátsrak eredeti gyári árban btnereshctlk, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szaknerűen és a 
eggyarsabbari elvállalom. 49

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvas,

i] A l o o Á f i  jól és divatosat csak a „ G o m b á r u -
(i VflCoUlIj h ázban " vásárolhat. 1
1 (Szurvas, II. kér. 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, szines selyem és cérna csipkék. Mini- • (

denféle szalag és ruhadiszek. Gyöngyök és flitterek dús vá-., )

j lasztékban, divat ruhacsattok, gombok, cérnák, pamut-fonalak

és az Összes rövidáru és szabókellékek.

S
W " i—- budapesti gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- (
l i ^ C l  sabban és legszebben mos, tisztit és • vasal.

HeteNkint kétszeri szállítás és cserélés. 55

»ÍIÍtÍ-̂V f 1

CSELIK” ci
BlaAreadU kézimunka! 

Kaphaló ktoArlag D

v i s e
E le s á j i s  1 

tech Ár—la
Tartós! -Olcsói

dlvatáruházában
vé je ggyel valódi

52 tó,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket.: u. m .: szövetet, posztót, bár

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

liner kendőket stb. Az ablakon dobálja, k i pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR dlvatáruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 
a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 
árul szállítanak. 52

Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók. &

<0
Villanyszerelés csengő berendezés. 2» 

' ■"!
£  Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya- C 

gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja- a 
ifi vitás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás. ^
0 Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze- h 

relését eszközöljük — Tegyen próba rendelést és rzerelést. j

^  Tisztelettel <f>

Szírehovszky Márton és Társa ^
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó, villarnszerelő *0 

és műszerészek, és szerelő ii7em.

Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 
S z ő n y e g  

és Textil- 
müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min

den nagyságban, összekötő, 

falvédfi, ágy elő és f utószó 

nyegek, takarók, paplanok, 

ágy- és asztalterítők, bú

torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
42

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

<» henge 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 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 V r l / í c  R Á I o  fakereskedő, 

teljes tisztelettel H Ú S  D C  Szarvas

acic icEa

V adászfegyverek,
flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű, javitasát elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőtegyverek oxidálását, illetve 
barnitását uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz- 
kflzlöm. Üres, kćsz és lőporos patronok, bármilyen kcli- 
berben. mindenféle revolvergoi} ók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és-revolvereket veszek, illetve eladok.

fegyver és lőszerkereskedő ll" kerület 104. szám. 52

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

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csasztvan Gydvgyné kftoyvywn bájában Szarvason.


