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

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 címzendő.

Emlékezzünk halot- 
tainkra és a halálra.

Mikor halottak napján az 
ünnepélyesen szomorú ha
rangzúgás csendes borongás
sal visszhangzik lelkűnkben, 
szorongó érzéssel gondolunk 
mindannyian arra a pilla
natra, amikor nekünk is in
dulnunk kell oda, honnét 
ember még nem tért vissza 
soha. Életünk nagy tragédi
ája, sorsunk komor végzete, 
hogy sokszor alkotásaink de
lén kell abbahagynunk min
dent, hogy az örök bírónál 
jelentkezzünk. És tudatában 
létidőnk parányiságának, — 
mégis minduntalan meg
feledkezünk a költő intelmé
ről, hogy: „a szárnyas idő 
hirtelen elrepül". De a ha
lottak napján ott áll előttünk 
a szomorú harangzúgásban, 
a horpadó sirok némaságá
ban a figyelmeztetés: ember! 
meimento móri! Emlékezz a 
halálra! Mikor széttekintünk 
magunk körül s látjuk a 
mindennapi élet sivár tüle
kedését, halljuk önző lármá
ját, rideg sorsunkkal szinte 
kibékítő, ha utána a holtak 
birodalmában, a csendes te
metőben végigtekintünk a 
virággal hintett sírokon, me
lyek alatt a béke, az örök 
nyugalom honol, ahol többé 
Sem fájdalom, se kínzó lel
kigyötrődések, se gyűlölet, 
se harag nem zavarja az 
örökre elpihent lelkek har
móniáját. Óh mi a halottak
tól sokat tanulhatunk, azok a 
hideg hantok a vigasz mele
gét sugározzák felénk, néma 
hirdetői a halál előtti egyen
lőségnek, oltárai a megtisz
tult emberi kebelnek, amely 
oltáron könnyes szemekkel 
áldozunk a szeretetnek, a 
szenvedésben megnemesbült 
kegyeletnek, Dércsipte, her
vadó sirvirágok között halot
tak napján fellobognak a kis 
mécsesek. Szomorú emlékek 
újraélednek. Elhunyt kedve
seink szelleme körülölel ben
nünket, idefent küzködőket.

Láthatatlan kezekkel mintha 
végigsimitanák lelkünk vi
harzó tengerét s körülölel
nek bennünket a békés nyu

galom melegével. Mert hisz 
a sírban pihenők olyan jók, 
olyan csendesek. Kegyelet a 
halottaknak!

A  komádM 
Schwaríz Dávid találta 
fel a kormányozható 

léghajót.
„ E x c e l le n c íá s  U r a m  

ö n  I d e g e n  to liakkal ékeskedik!"

A „Gráf Zeppelin*1 amerikai j m^nyeképen m á r  1895-ben 

utjával kapcsolatban a belgrádi j 

„Politika" cimü napilap szcnza- ' 

ciósan érdekes cikkben azt a le- j 

leplezést röpíti világgá, ho^y a ; 

mostani kormányozható léghajót') 
nem gróf Zeppelin találta fel, Ö ! 
csak egy komádi születést! zsidó j 

fakereskedőtöl, Schwartz Dávid

tól szerezte meg a léghajó terv

rajzát és modelljét.

A cikk szerint. Schwartz Dá

vid — aki az ötvenes években 

született a Békésmegye határa 

melletti kis Biharmegyei faluban 

Komádiban — még tizenhárom 

éves korában belépett Zágrábban 

lakó bátyjának fakereskedésébe, 

majd amidőn bátyja fűrésztele

pének leégésekor súlyosabb sé

rüléseket szenvedve kórházba.ke

rült, ilt foglalkozott fizikai és 

vegyészeti tanulmányokkal és kí

sérletekkel, melyeknek eredmé

nyeként feltalálta a mai kormá

nyozható léghajót. Találmányát 

az osztrák hádügyminisztérium, 

majd II. Sándor orosz cár akar

ták megvenni, azonban végre is 

Vilmos császár adta meg a szük

séges anyagi eszközöket a lég

hajó felépítésére, a kísérletekhez 

segítségül egy zászlóalj katona

ságot is rendelt ki a tempelhofi 

mezőre, ahol a kísérletek ered-

Scliwartz Dávid a léghajóval fel

szállóit, a teret háromszor kö

rülrepülte és ' simán leszállóit. 

Közben Schwartz Dávid sziv- 

szelhüdés következtében meg- 
hait a tervek egy részvénytár
saság, m<ijd később gróf Zep

pelin tulajdonába kerültek, aki 

1912 ben meg is építette Scwartz 

tervei alapján az első Zeppelint 

óriási sikeri és dicsőséget érve 

el, leszámhva azt a kellemetlen 

incidenst, amidőn a léghajó, első 

ünnepélyes felszállásakor Grósz 

porost őrnagy — aki a tempel

hofi mezőn parancsnoka volt a 

Schwartz segítségére kivezényelt 

katonkságnak — nyíltan szemé

be vágta a grófnak: ,,Excellci- 

ás Uram ön  idegen toliakkal 

ékeskedik"..

A közeli biharmegyei kis fa

luban Scwartz még élő rokonai 

lázas izgalommal várják a fejle

ményeket; Schwartz Dávid gyer

mekei már nem élnek komádi

ban, egyetlen fia mérnök Kars- 

badban egyik leánya egy zág

rábi ügyvéd felesége, másik 

leánya pedig Schwartz Vera vi

lághírű operaénekesnő most kár

térítési perrel támadják meg a 

német Zeppelin épitő társaságot

Autószerencsétlenség 
a Szarvas—szentandrási országúton.
Majdnem végzetessé váló 

autószerencsétlenség történt 
f. hó 30-án délután 3 órakor

a szarvas—szentandrási or* 
száguton. Wagner József 
gyomai vállalkozó Kerekes

György fővárosi mérnökkel 
magavezette Chevrolet-autó- 
ján Öcsödre indult, hogy az 
ott folyó ufbetonozási mun
kálatokat megvizsgálják. 
Szarvastól kb. 3 kilométer
nyire Wagner egy kocsit 
akart kikerülni, azonban a 
domború, sáros utón a ko
csi hátulja megcsúszott, úgy
hogy az autó több méter ma
gas töltésről lefordult az ut- 
menti mély árokba. A felfor
dult autóból Wagner kiesett 
és szerencsére kisebb zuzó- 
dásokon kivül más baja 
nem történt, Kerekes mérnök 
azonban már rosszabbul járt, 
fejét az ajtó ablakának üveg
szilánkjai összehasogatták, 
amellett súlyos ütődést is 
szenvedett a fején-és eszmé
letlenül terült el a földön. 
Nemsokára a helyszínére ér
kezett Frecska Gyula szarvasi 
bérautós, aki a sebesülteket 
felvette és bevitte Szarvssra, 
ahol dr. Orosz |enő kötözte 
be őket, majd Kerekest Bu
dapestre szállították vonaton. 
A ‘szerencsétlenség ügyében 
a vizsgálat megindult, bár 
kétségtelen, hogy a véletlen 
volt a baleset okozója.
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Budapestre akarják 
vinni a 

tanitónőképzőt.
Szarvasra fi-tanitóképzöt akar

nak hozni.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A bánya kerületi ág: ev. egyház 

legutóbbi közgyűlésén szóbakertllt 

az a régóta vajúdó terv, hogy a 

szarvasi Luther-tanitónőképzőt el

helyezik Budapestre és helyébe 

fi-tanítóképzőt állítanak fel. Mi

vel a tervet dr. Raffay Sándor 

püspök maga is a legmelegebben 

pártolja, csaknem bizonyosra ve

hető, hogy ez a Szarvasra nézve 

nem valami előnyös terv rövide

sen meg is valósul.

Pedig a szarvasiak egy-két 

egyházi férfiú és azok szükebb 

környezetén kivül nem nagyon 

lelkesednek a tervért, aminthog



nem is lelkesedhetnek, mert an

nak megvalósítása sok tekintet

ben Szarvasra nézve egyenesen 

hátrányos lenne, attól eltekintve, 

hogy gazdasági szempontból is 

aggasztó perspektívát mutat ez a 

csere. A jelenlegi tanitónőképző- 

nek ugyanis százötven növendéke 

van, ilyen növendék-létszámmal 

már úgyszólván saját maga fenn 

tudja tartani az intézetet, mig is

meretes az a tény, hogy régeb

ben a fi-tanitóképzöben nem na

gyon hemzsegtek a növendékek, 

osztályonként átlag 16— 16 nö

vendék volt a létszám. Ebben az 

esetben pedig az államtól olyan 

nagymérvű támogatást kellene a 

képzőnek kapnia, ami a mai vi

szonyok között kizártnak tekint

hető éB a kultuszkormány előbb- 

utóbb az intézet megszüntetését 

rendelné el, mérhetetlen kárára 

Szarvas é6 környéke kulturális 

előrehaladásának.

Igaz ugyan, hogy a tanítónő- 

képző vagyona, illetve alapítvá

nyai átmennének a fi-tanitóképzé 

tulajdonába, azonban ez a vagyon 

nem jövedelmező, mivel a nemrég 

megejtett megegyezéses tárgyalá

sok után az intézet birtokában 

mindössze a Haviár Dani-féle 

ház marad, melyben jelenleg az 

étkezde és az ennek fenntartásá

hoz szükséges gazdasági beren

dezései vannak, egyébként sem

miféle jövedelmet nem hoz ez az 

ingatlan.
Hogy mennyire nem sietnek a 

luteránus ifjak a csekély anyagi 
jövedelemmel kecsegtető tanítói 

pályára, annak eklatáns bizonyí

téka a miskolczi ág, ev. tanító

képző, melynek fennállását jelen

tékeny állami támogatás mellett 

is csak úgy lehet biztosítani, 

hogy hatvan-hetven százalékban 

idegen vallásu ifjakat is vesznek 

fel a növendékek közé. Már most 

a szarvasi ág. ev. egyház súlyt 

helyez arra , hogy az évenként 

szükséges két-három tanítói után

pótlás fiukból kerüljön ki, ezt a 

célt már ezáltal is elérheti, ha 

pld. a miskolczi intézetben négy

öt szarvasi fiú részére alapítvá

nyi helyet biztosit, kikötve, hogy 

a i egyház alapítványi helyén ki

képzett ifjak legalább ' hat évig 

tartoznak a szarvasi ág. ev. egy

ház tanítói gyanánt működni. Így 

az említett cél is el lenne érve 

és nem veszítené el Szarvas ezt 

a virágzó pedagógiai intézményt, 

mely nemcsak azáltal fejti ki ál

dásos tevékenységét, hogy igen 

sok kiváló női tanerőt nevel, 

hanem az általános műveltség 

szempontjából is igen nagy hasz

nára van Szarvas és környékének, 

mert hiszen a legtöbb középosz

tálybeli, sőt gazdagabb birtokos 

család még akkor is örömmel 

adja leányát az intézetbe, ha nem 

is sxámitanak arra, hogy leányuk 

diplomájának praktikus hasznát 

vegyék, mert *z intézetben ze

nére, énekre, nyelvekre oly inten

ziven oktatják a növendékeket, 

hogy mint nevelő-intézet is első

rangúnak bizonyult.

Azért az illetékes szarvasi ha

tóságoknak és társadalomnak is 

mindent el kellene követni, hegy 

a tanitónőképző továbbra is itt 

maradjon, meri ha felcserélik a 

meglehetősen problematikus fenn- 

maradásu fi-tanitóképzővel, köny- 

nyen megeshet, hogy két szék 

között a pad alá kerülünk.

Uj 
Magyarország 

felé.
* Folytatás.

Nagyot fordult a világ tiz esz

tendő alatt s tudjuk, hogy a 

Páter teBtvér szerepében vagyunk 

otthon. A kiegyezés nem egye

dül a mi érdekünk. Ezt már oda

át, as ideiglenes határokon túl 

is tudják. Nemcsak a magyar 

róna vesztette el a bérceket a 

trianoni béka következtében, ha

nem a bércek is elvesztették a 

rónaságot. Nincs magyar földmi

ves, aki annyit vesztett volna, 

mint a tutajos,az arató, a dró

tos és ablakos tót atyafi. Bármi

lyen sokat is vitt. el a magyar 

múlt momentumaiból, még min

dig mi jártunk jobban, mint er

délyi és felvidéki testvérnépünk, 

mert nekünk és kizárólag ne

künk, maradt meg Magyarország 

csodás, megragadó történetének 

mély s örök igazság és propa

ganda értéke. Thököly hiába 
harcolt. a felvidéki őslakosság 

szabadságáért, Rákóczy hiába 

nyugszik a kassai dombon: ru

ténnak, tótnak, akik valaha a 

fejedelmek hü katonái voltak, 

az ő nemes emlékűkben saját 

lelkét, történeti multjái tisztelni 

nem szabad. Helyettük a Felvidék 

népének most Giskrában és Pro- 

kopokban kell a maga nemzeti 

héroszait tisztelni, akihez semmi 

közössége soha sem volt a sza

badságért folytatott százados küz

delmek során. Vagy az erdélyi 

nép jobban “járt-e azzal, hogy 

most Bethlen Gábor, Báthory 

István, vagy Fráter György tör

téneti dicsősége helyett Hora- 

Kloskával, Avrám Jancuval kell 

beérnie ?

Magyarország sohasem nyomta 

el a kisebbségeket. A vélt kiseb

bségi e l n y o m á s  legfeljebb 

mindössze abban nyilvánulhatott, 

hogy a magyar állam meggátolta 

a kisebbséget, mint ideált, mint 

célkitűzést. A magyarországi 

kisebbségek nem voltak soha 

öntudatos faji lényegek, hanem 

békés és szelíd emberi masszák, 

amelynek felébresztése csupán 

néhány rajongó lélek céljaiban 

élt. A magyar állam ez ellen a 

cél ellen küzdött, olyan fegyve- |

rekkel, amelyek megfeleltek a kor 

szellemének és a civilizáció for
máinak.

Hogy állunk jelenleg az el

szakított nemzetiségekkel, erre 

vessünk néhány futó pillantást. 

A horvátok helyzeie rendkívül 

egyszerű. Itt 6em a terület föld

rajzi egysége..sem lakosságának 

majdnem teljes egyöntetűsége, 

sem a történeti hagyományok 

szilárdsága — nem vitás. A hor

vátok tisztában vannak azzal, 

hogy egy Magyarországgal ma 

kötendő föderatív unió nekik 

csupán előnyt hozhatna, anélkül, 

hogy nemzeti aspirációikból akár 

csak egy jottányit is fel kellene 

áldozniok. Mennyivel jobb hely

zet volna számunkra régi kultu

rált testvérnéppel élni ismét po

litikai közösségben, amelynek na

gyobb anyagi erejére bátran le

het támaszkodni. Ma erkölcsileg 

és politikailag megalázva, gaz

daságilag kizsákmányolva nyög

nek a sierbek fajtestvéri uralma 

alatt.

A tótok szállásterülete koránt

sem mérkőzhetik a horvátokéval. 

Nekik mint nemzetnek, egyelőre 

még politikai és adminisztratív 

hagyományaik nincsenek. A tót 

vezérek ma még nem bíznak 

bennünk, de mindinkább látják 

hogy a cseh diktatúra alatt soha 

sem tudják megvalósítani a tót- 

ság céljait. Nem kétséges, hogy 
a magyar közvéiemény egyönte

tűen kész elismerni a tót nemzet 

jogát, az autonomiához.
(Folytatjuk.)
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H Í R E K .
— Halálozás. Dr. Králik Dá- 

miel, a kincstári jogügyi igazga

tósághoz beosztott miniszteri ta

nácsos f. hó 27-én hosszas szen

vedés után 56 éves korában el

hunyt. Dr. Králik a szarvasi fő

gimnázium jelesen érettségizett 

növendéke volt, jogi tanulmánya

inak elvégzése után Szegeden 

árvaszéki ülnök lett, innen került 

fel a pénzügyminisztériumba. A 

háború alatt különös királyi ke

gyelemből tartalékos honvédhad- 

biró őrnaggyá nevezték ki és 

megkapta a koronás arany ér

demkeresztet. Temetése f. hó 

29-én ment végbe óriási részvét 

mellett a kerepest temető halot

tas házából. Halálát feleségén és 

négy gyermekén kivül Szarvason 

lakó idős szülei és két nővére 

gyászolják.

— Aranylakodalom. Ma, csü

törtökön ünnepli háaasságának 

ötvenedik évfordulóját egyik ér

demes idős polgártársunk Haj- 

duch Pál és neje született Band- 

zsal Zsuzsanna. Ebből az alfe- 

lomból rengetegen keresték fel 

jókívánságokkal a jubiláns házas

párt.

— Eljegyzés. M^nninger Nán

dor (Zalaegerszeg) eljegyezte Sar- 
kadi Nagy Juliska urleányt (Gyula). 

(Minden külön értesítés helyett).

— Iskolaszentelés és katho- 

likus nagygyűlés Szarvason. 

A szarvasi róm. kath. egyház no

vember hó 11-én szenteli fel a 

Piactéren épült szép, modern, 

emeletes uj iskoláját és ez alka

lommal Szarvas és környéke 

egész katholikusságának bevoná
sával a katholíkus népszövetség 

gyűlést tart, valamint a legjele

sebb budapesti hitszónokok mon

danak beszédeket. Szarvasra való 

lejövetelét kilátásba'helyezte dr. 

Vass József népjóléti miniszter is, 

kívüle lejönnek még és beszéde

ket tartanak Haller István v. kul

tuszminiszter, dr. Kovacsics D&- 

zsö főispán, dr. Emszt Sándor 

a Kath. Népsz. elnöke, dr. Czett- 

ler Jenő egy. tanár, országgyűlési 

képviselő, Frühwirth Mátyás or- 

szággyűlési képviselő, dr. Láng 

János országgyűlési képviselő és 

még számosán. Részletes prog

ramot jövő számunkban adunk.

— Sok a házasulandó 

Szarvason. És ami a legörven- 

detesebb, ezek a házasulandó fi

atalok ugylátszik meg is találják 

a módját annak, hogy egymásra 

leljenek. Legalább is ezt bizo

nyítja az anyakönyvvezetö — 

Lánczossy bácsi — fekete táb
lája a községházán, ahol már el 

sem férnek a kihirdetendő je

gyespárok cédulái és már pót

táblát kell csináltatni. Csupán a 

szomszéd járásbíróság fekete táb

lája mutat ilyen óriási forgalmat, 

sajnos ez már kevésbé örvende

tes jelenség, mert árverési hir

detmények és csődhirdetmények 
hemzsegnek rajta.

— A Magyar Hét előkészü

letei Szarvason. A Magyar Hét 

szervező bizottsága vasárnap dél

után tartott gyűlésén — melyen 

dr. Tóth Pál képviselő és dr. 

Schauer Gábor társelnökök elnö

költek — örömmel állapították 

meg, hogy eddig 106 kereskedő 

132 kirakattal vesz részt a kira

kat-versenyben. A zsűri által ki

tüntetésre ajánlott két legszebb 

kirakat fogja kapni |a községi 

elöljáróság és a kereskedők egye

sülete által felajánlott szép tisz

teletdijakat, mig többen díszok

leveleket fognak kapni.

— öngyilkos Öregember. 

Szrnka J. János gazdálkodó ér

parti tanyáján Kohut György 78 

éves öreg csősz felakasztotta ma

gát a csőszkunyhóban és mire 

ráakadtak már régen halott volt* 

Az életunt öreg holttestét a kór

ház halottasházából temették.

— A szarvasi baromfi

tenyésztők egyeslilete f- hó 

5-én délután 4 órakor tartja ren

des évi közgyűlését a községháza 

tanácstermében, melyre a tagokat 

ezúton hívja meg az elnökség.



— Tüzeset. Hegedős János 

korcsmáros csabai-uti korcsmájá

nak keresztépülete f. hó 29-én 

éjjel kigyulladt és teljesen leégett. 

Mivel a keresztépületben volt el

helyezve Hegedűs raktára és az 

ott felhalmozott szeszes italok 

mind a tűz martalékává lettek. A 

kár elég tekintélyes, több ezer 

pengőre rúg, ami azonban bizto

sítás révén megtérül. Mivel a 

tüzet minden valószínűség szerint 

gyújtogatás okozta, a csendörség 

erélyes vizsgálatot indított.

— Megérkezett a gazdasági 

tanintézet teherautója. A na

pokban érkezett meg a M. kir. 

gazdasági. tanintézet hatalmas uj 

Mávág teheiautója, amelyet főként 

a növendékeknek a mintagazda

ságba való kiszállítására rendel

tek és amelyet már üzembe is 
helyeztek.

Autó ćs kerékpár karam

bolja. Vasárnap délután a csabai 

országúton Roszik György, 29 

éves szarvasi lakos kerékpárján 
haladt kifelé a tanyára, midőn 

egy Békéscsaba felől nagy se

bességgel haladó eddig még is

meretlen autó nekiszaladt. Bár 

Roszik teljes levegőbukfencet ve

tett és úgy terült el az ország

út mellett, hogy csodálatosképen 

semmi lényegesebb baja nem tör

tént, ellenben kerékpárja teljesen 

összetörött.

— Megszűnt a Köztisztvise
lők Fogyasztási Szövetkezete.

A Kossuth Lajos-utcAban levő 

„Köztisztviselők Fogyasztási Szö

vetkezeté*-! a budapesti központ 

Győrbe helyezte át, mivel Szarva

son a rósz gazdasági viszonyok 

és középosztály pártolásának hi

ánya miatt az üzlet annyit sem 

jövedelmezett, hogy az üzletbért 

és a személyzet fizetését be tudta 

volna hozni.

— Besurranó tolvaj. Vasár

nap este Petuker Lajos gazda

sági tanintézeti tanár Kossuth-ut- 

cai takásának udvar felöli abla

kán egy eddig még ismeretlen 

tolvaj bemászott a hálószobába 

és ott különböző ágyneműket 

összeszedve, ugyanezen az utón 

angolosan eltávozott. Kézrekeri- 

tésére a nyomozás folyik.

— B e m u t a t ó  vásár. A

szarvasi Ipartestület a Magyar 

Hét alkalmából az iparárucsar- 

nokban a helybeli kézmüiparos- 

ság ipari készítményeiből bemu

tató vásárt tart. Ezúton is felkér

jük testületünk tagjait, hogy ké

szítményeidből bizonyos meny- 

nyiséget ár- és névfeltüntetésével 

az árucsarnokban helyezzenek el. 

A mélyen tisztelt közönség figyel

mét pedig felhívjuk annak meg

tekintésére.
— Mozi. F. hó 3-án és 4-én,

szombaton és vasárnap a Hei- 

delbergi diák életről szóló törté

netek legszebbike: „Heídelberg

nem tudlak elfeledni..." cimü

gyönyörű diáktörténet kerül a 

Frecska mozgóban bemutatásra, 

mely egyik kimagasló eseménye 

a sorozatosan bemutatásra kerülő 

világslágereknek.

— Hubert tánciskola tan
folyam táncpróbája 1927. évi 
november hó 11-én vasárnap 
este lesz.

— Szikestalaj-javltó tanfo

lyam Szarvason. A földmive

lésügyi miniszter rendeletére a 

szarvasi m. kir. kösépfoku gaz

dasági tanintézetben szikestalaj- 

javitó'Jtanfolyamot tartanak 25 

olyan kisgazda-hallgató részére, 

akiknek szikes földjük van. A 

tanfolyam november 26-án kez

dődik és december 2-ig tart. A 

hatnapos tanfolyamra vidékiek 

is jelentkezhetnek, - ezeknek la

kásáról és ellátásáról gondosko

dás történik. A tanfolyamon Pin- 

kert Zsigmond nyug. igazgató és 

a szarvasi intézet részéről Csa- 

bay igazgató tartanak előadáso

kat. jelentkezni szóval vagy írás

ban az intézet igazgatóságánál 
lehet.

— Képviselőtestületi köz
gyűlés lesz nov. 3-án szomba

ton melynek tárgysorozatában 

psupán egy fontosabb pont sze

repel: az uj állami elemi leány

iskola építkezése és az ezzel 

kapcsolatos ügyek.

— Az „Országos Művész 
Színház" okt. 30-án kezdte meg 

előadásait az Ardád dísztermé
ben. A kitűnő művészi erőből 

álló társulat elsőrangú reperto

árjával méltán megérdemli a leg

kényesebb igényű színházláto

gató közönség pártolását is. Mű

sor: Csütörtök Társadalom tá

maszai. Péntek: Faust magyar 

hét. Szombat: Hazajáró lélek, 

Vasárnap d. u. Hazajáró lélek, 

este Három testőr. Hétfő: Farkas 

Kedd: Éljen a honi. Szmazság, 

Minden fétfi egyforma. Szerda: 

Királynőm meghalok érted. Csü

törtök: Haláltánc.

— Tánctanitási értesítés. 

Tisztelettel értesitem a n. é. Gazda 

és iparos ifjúságot, hogy novem

ber hó 5-én este 6 órakor a Gaz

dák és Iparosok Szövetkezete 

(volt Hangya) tánctermében uj 

tánckurzust kezdek. Beiratkozni 

már most lehet lakásomon II. kér. 

38. (fürdővel szemben) és a tan

órákon. Szives pártfogást kér: 

Kállayné Juhász Ilonka tánc- 

tánárnő.

— Zeneértőknek nagy örö
mére szolgál, hogy Nagy Sándor 
könyvkereskedésében még lehet 
kapni bármilyen zongorára vagy 
hegedűre írott zenemüvet, még
pedig — mint meggyőződtünk — 
eredeti budapesti árakon.

— Villannyal varr ön ? A

Singer motor megkíméli Önt a 

faradságtól,hogy varrógépét láb
bal' hajtsa! Szíveskedjék valame
lyik Singer fióküzletben a Singer 
motor bemutatását kérni. Vétel 
kényszer nincsen. Singer Varró
gép R.-T. Szarvas Kossuth-téi 47.

— A . g ő z f ü r d ő  most 

egyelőre mindég szombaton- 

és vasárnap lesz reggel 9 

órától este 8 óráig.

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

. — H e l y b e l i  gabonaárak:

Búza: 24'20—2430
Árpa : 24 00—24 50
Zab: 23 00 23 25

Uj-tengeri: 2T00—21 50 
Lucerna : 150 00—160 00 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

— 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, Baross- 

tér 10 sz., mert,20% engedményt 

kap, mint ezen lap előfizetője 

olcsó szoba árainkból 10'/o en

gedményt kap olcsó éttermi ára

inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 

pengőt megtakarít autótaxi költ

séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 

al&tt a pályaudvarról. Nálunk ott

hon érzi magát I Elsőrendű ki

szolgálás, szigorúan családi jelleg. 

Saját érdeke ezen előnyök folytán, 

hogy okvetlenül nállunk szálljon 

meg. :Előzetes szobamegrendelés 

ajánlatos.

Békésszentandrás! 

hírek.

— Tűzeset. Szító Vince gaz

dálkodónak a Szzntandrás siratói 

tanyáján kigyulladt több kazalból 

álló takarmány készlete és teljesen 

leégett- A nagy takarmány hiány 

miatt a kár tekintélyes, A tűz 

keletkesésének okát a nyomozás 

van hivatva kideríteni

— Mozi Békésszenadráson.

Sárkány János nyug. mérnökkari 

őrnagy uj mozi felállítására kapót) 

engedélyt. A Katholikus Körben 

berendezett mozgókép színházat 

már vasárnap meg is nyitják a 

mozikedvelő szentandrásiak őszin

te örömére.

— Kerékpár-baleset. Kovács 

Imre gépész az újtelepen elég 

sebes iramban haladt biciklijével 

amikor két hatalmas kutya ke

rült ugatva elébe. Az egyik kutya 

valahogyan a kerékpár elé ke

rült, Kovács a géppel felborult 

és zuzódásokat, valamint láb 

ficamodást szenvedve terült el az 

utón.

— Méhész-bál. A vasárnap 

rendezett Méhészbál, úgy erköl

csileg, mint anyagilag kitünően 

sikerült. Mint a szorgalmas mé- 

hikék a kaptárban, úgy rajzott a 

nagyszámú közönség derék mé-

| hészeink mulatságán.

— Heti műsor: Szerda: Re

pülj fecském operett. Csütörtök— 

péntek: Olimpia szinmü. Szombat: 

Gyurkovics fiuk operett. Vasár

nap: Borcsa Amerikában operett.

Nagy 
' árleszállítás.

Magyar, ítók müveiből a

Magyar 
hétre 3-tol 7-ig
10 %-tól 50 °/o engedmény 

a bolti árból

Iroda, iskola cikkekből és más 
raktáromon lévő áruk bolti ára
iból 10 °/o e n g e d -  
m  é  n  y  1 élvezhet min
denki a Magyar hét 
alatt.

Ne mulassza el 
senki ezt a kedve
ző alkalmat,

csak 
5 napig 

tart.
Nagy Sándor
könyv és papirkereskedőnél 

Belicey-ut 9. Telefon sz. 16

Kondoros.
Rovatvezető: Vojky Béla.

— Reformáció emlék ünnepe.

Október h. 31-én d. e. 10 órakor 

a reformáció emlékért az ág. hitv. 

ev. egyházünnepi istentiszteletet 

tartott a melyen résztvettek a 

községeiül ját ósága, az egyesületek 

és az iskolák növendékei. Az ün

nepi beszédet Wíszkok Lajoa s.( 

lelkész tertotta mély hatást keltve 

a nagyszámú halgatóságban.

— Uj gyalogjárók. Az elöl
járóság az Árpád-ucca és a vá

roshoz vezető gyalogjáróit beton 

lapokkal ujttotta meg. Kivánatos 

lenne, hogy a hiányzó gyalogjárók 

különösen a Fejér telep, Bolza 

telep és a Dévay telep részein is 

megvalósíthatnának, különösen 

sáros időben az iskolásokat vonja 

cl az iskolába járástól ami a tan

ügyre nagyon hátrányos.

— A meghiúsulás veszedel

me fenyegeti a kisvasutat.

Értesülésünk szerint újabban a 

csaba-kondorosi keskenyvágányu 

vasút megépítése elé komoly 

akadályok merüllek, mivel a pénz

ügyminiszter nem |hajlandó hoz-



z ájárulni a k&ltségek fedezetlenül 

maradt egy negyed részének vise

léséhez. Számításba vették eleinte 

azt is, hogy a sarkadi cukorgyár 

is nagyobb összeggel hozzájárul 

a költségekhez, azonban a cukor

gyár csakis abban az esetben 

nyújt sagitséget az építéshez, ha 

a vasút környékén levő uradalmak 

garanciát vállalnak arra, hogy 

cukorrépa-termésüket nem Hat

vanba hanem Sarkadra szállítják, 

a környékbeli kisgazdák pedig 

kötelezik magukat cukorrépa ter

melésére. Igy egyelőre bizonyta

lan a kisvasút ügye.

Csődtömegeladási 
hirdetmény.

Alulirt csődtömeggondnok ezen

nel közhírré ' teszem, hogy vb. 

KÓCZY PÁL szarvasi férfíszabó 

csődtömegéhez tartozó, a csőd- 

leltár 1—280. tételszámai alatt 

felvett, összesen 4382 pengő 
becsértékü és közadós raktárában 

elhelyezve levő férfi- és fiuruhák, 

bútorok és szabóműhely- lakás- 

berendezési tárgyak, varrógépek 

zárt iráBbeli ajánlat utján ver

senytárgyaláson 1928. évi novem

ber hó 10-én délután 5 órakor 

irodámban (II. ker. Kossuih La- 

jos-utca 55 sz.) eladásra kerül

nek.

A zárt írásbeli ajánlatok alul

írott csődtömeggondnokhoz leg

később f. évi november hó Í0-ik. 

napjának délután 2 órájáig adan

dók be. Az ajánlatok felett ugyan

aznap délután 4 órakor döntök

Fenntartom jogomat, hogy a 

beérkezett ajánlatok fölött szaba

don határozhassak, hogy esetleg 

az egyes vagy az összes ajánla

tokat indokolás nélkül visszauta

sítsam s az értékesítésre nézve 

későbbi időpontot avagy az érté

kesítés más módját válasszam. A 

fentemlitett ingók minőségéért 

avagy esetleges leltári tévedések

ért sem a csődválasztmány, sem 

én felelősséget nem vállalnak.

Az eladás tárgyát képező csőd

tömeg és róla felvett leltár a 

hirdetmény megjelenésétől az ár

verésig naponta déiután 4—6 óra 

között közbenjöltömmel meg

tekinthetők.

Vevő tartozik a vételárat ájan- 

lata elfogadása után 48 órán be

lül kezeimhez, a vevőt egyedül 

terhelő vételi illetékkel együtt le

fizetni.

Tartozik az ingókat a közadós 

raktárából további 48 óra alatt 

átvenni és Kiszállítani. Az átadás

sal, átvétellel, valamint az elszál

lítással járó mindennemű költsé

geket egyedül a vevő viseli. Az 

ajánlat elfogadása időpontjától 

kezdve az ingókat érhető veszély 

a vevőt terheli.

Ha a vevő az ezen hirdetmény

ben megállapított feltételeknek 

különösen vételár fizetési és át

vételi kötelezettségének pontosan 

eleget nem tenne, úgy az ujabb 

értékesítés vevő veszélyére és 
költségére fog eszközöltetni.

Szarvason, 1928. évi okt. 30.

Dr. ERNST IMRE 

ügyvéd,

a közadós Kóczy Pál csőd

tömeggondnoka.

11. ker. 372
számú ház

eladó.

Ingyen ruhát
n«m kap sehol, de olcsót, jót 
és divatosat beszerezhet uri 
szabómühelyetnb* melyet III. 
ker. 157. szám alól III. ker. 
219. szám alá (Jókay-utcza) 
helyeztem át, ahol minden e 
szakmába vágó munkát a leg
kényesebb igényeknek meg
felelően készítek.

Gyors és pontos kiszolgálás 
Szövetmintákat kívánatra be

mutatom.

. Szives pártfogást kér 

G u n d a  M i h á l y  
52 uri szabó.

Értesítés.
•  Van szeremcsém felhívni a n. é. közönség

szives figyelmét, hogy parkettezést, valamint 
a megrongált parkett-padozat kijavitésát és 
kitisztítását felelőség mellett elvállalom. 

MidOn a legpontosabb szakszerű munkáról biztosítom a mélyen 
tisztelt közönséget, egyben minél számosabb támogatást kérek.

Tisztelettel

Sió Károly
parkettező-asztalos Hl. ker. 283 szám 

(Laurik üzlet mellett)

Meghívó.

A Szarvasi Állailenyészlők Sző* 
veíkezele f. év november 11-én d. e. fél 11 óra
kor a Szarvasi Gazdák és Iparosok Szövetkezete helyiségé

ben rendkívüli

tart, melyre a tagok tisztelettel meghivatDak.

T á r g y s o r o z a t  =

1. Jegyzőkönyvvezetők kiküldése.
2. Az alapítás körül működő tagok felmentvé

nyének megadasa.
3. Esetleges indítványok.

Igazgatóság.

Uradalmi
b o r o k ,  k i s ü s t i  p á l I n k á k , l a k o d a l m a k «  

r a ,  e l j e g y z é s e k r e  é s  c s a l á d i  ü n n e 

p é l y e k r e  l e g o l c s ó b b  á r b a n  b e s z e r e z — 

50 b e l i

v a s u l !  Kőnig vendéglőjében

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 öcBöd legelterjedtebb 

lapja.

Hirdetéseket és előfizetéseket 
felvesz: Szerkesztőségünk (I. 
Vajda Péter- u. 145.) továbbá a 
C s a s s c tv a ii- n y o m d a  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Györi-féle piactéri dohány- 
tózsde és a Vitális-füszerke- 
reskedés.

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

beszerezhetők

Bunzl Izidor
Főutca (Berkovics-féle. ház)

3 sz.

?

Autó

fuvarozás!!
Ismét üzembe helyezve!

Üzembiztos 
kényelmes 

olcsó.
Megbízható vezető

Megrendeléseket felvesz 

BÁRÁNY BÉLA vaskereskedő.

Telefon-hívás Strasser és Kő- 

nig-céghez 78.

48

45

H ART-PA R R
a kemény, szikes talajok legerősebb traktora.

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

Árajánlattal, részletes ismertetéssel és bemutatással szolgál a képviselet!

Ifj. Debreczenl Endre Gyoma.
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A VAD1 NYUGAT HARAMIÁI
(R EG ÉN Y  A 60-AS ÉV EK  W ILD  W EST-JÉRÖL.) 

írta : OÉftStACKÉft FRÍOYÉS.

— Ej, semmi. Az a kis boszor

kány, magam sem tudom, hogyan, 

felkapta tomahawkját, amelyet már 

egyszer elvettem tőle és — no hisz 

semmi az egész. Arra lejjebb már 

kezd sekélyedni a viz, ott majd be

kötözzük.

Csendben folytatták tovább a fér

fiak utjukat a megjelölt hfelyig, 

ahol Rowson, miután nagy elő- 

vigyázattal az evező segítségével 
megmérte jx viz mélységét, kiszál

lott és amig a lassan tovasikamló 

csónak mellett haladt, Cotton be

kötötte a kicsinek éppen nern 

nlöndható sebét.
— Ha legalább egy kicsit világí

tana a hold — mondotta Weston 

rövid szünet után, — akkorköny- 

iiyébbén fel tudnánk ismerni azt 

sl helyet, ahol ki kell kötnünk.
— Még holdvilágot is kívánsz? 

morgott Cotton. — Egyéb sem hi- 

ányzák. Én inkább azt kívánom, 

hogy szákadjon az eső, úgy, ahogy 

csak bir.

A csónakok most meredek dom

bok alatt siklottak el, melyeknek 

éles sziklaiarajai egészén a fo

lyam közepébe nyúlták be, mig 

egyes cédrusbókrók a függőleges 

sziklafalból nőttek ki, másutt ré

mesen tátongó sziklahasadékok me

redtek egész a hegyék csúcsáig. 

A hegyek tetejét magas fenyők és 
bükkfák koronázták, melyeknek 
sürü, csaknem'áthatolhatatlan al

ját a cédrusok és hickory-bokrok 

képezték.

— Célunktól níár nem vagyunk 

messze — mondotta BÍowson. — 

Amott lejjebb van az a hely, ahol 

elválunk. Cotton, ismered te azt 

a helyét?

— Né félj; én nem hibázom el' 

Egy negyedmérfölddel lejjebb is

mét van egy olyan hely, nemde? 

De megállj, mi az?,.. A parton 
tüzet látok. Ott valaki tanyázik;

— Csak csendesén — suttogtá 

Rowson. — Bárki legyen is, a nád

tól nem jöhet közel, a parthoz és 

a fák árnyéka mindenesetre elréjt 

a kiváncsi szemek elől.

A partról most ebcsaholás hang* 

zott át, rögtön, rá valaki csilitolta, 

az állatokat: A nádás azonban — 

mint Rowson mondotta' — oly sü

rü és járhatatlan volt, hogy tel

jes lehetetlenség volt megközelíteni 

a folyó partját. Az is egészei* biz-1 

tós volt, högy a tűz mellől nem le

hetett a folyóra látiiL A legnag* 

gyobb csendben eveztek el e ve

szedelmes hely mellett a férfiak.

— A lovak nagyon türelmetlen

kednek — suttogta Cotton kis szü

net útán.

— Ideje is már, högy a pártra 

vigyük őket — válaszolt Rowson.

— Különben már meg is érkeztünk 

oda; ahol nekem ki kell szállnotn. 

Tartsatok közelebb a parthoz,* 

hogy kiúgorhássak és vigyázzatok, 

okosan és jói végezzétek el a do-
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lóg hátralevő részét. Fogózkodja- 

tok meg jól.

E szavakkal a ringó csónakból 
egy kiálló sziklára ugrott és még- 

egyszer búcsút intve, eltűnt a hof 
mályban.

flogy egy ilyen csónak akkor, 

amikor belőle ember ugrik ki, fel 

ne boruljon, ahhoz legalább is oly 

ügyes hajós kellett, mint Cotton 
volt. A csónak kissé megingott, né

hány másodpercig jobbra-balra le

begett, de csakhamar tóvasiklótt 

á  folyó árján, csendesen, anélkül, 

hogy egy csepp viz is került volna 
bele.

Westón egy hangot sem szólt 
többet. Az indián nő utolsó gör

csös kiáltása óta, amely még min

dig fülében csengett, különös, Ié- 
győzhététlen félelem fögtá el. Föl

rezzent a legcsekélyebb neszre is 

és szive lázasan kezdett kalapálni 
mellében.

Anélkül, hogy egymással egyet

len árvá szót is váltottak volna, 

elérték azt a helyét, mélyet Row: 

són megjósolt, ahol széles és sima 

sziklalapok nyúltak bé egész á fo

lyam közepéig ésf elborították az 

álácsony bokrokkal benőtt partot 
is.

— Jó, csak kapálózzatok — ne

vétett Cotton, — nemsokárá ügjfrs 

melegetek lesz. Fogjad csak ezekét 
a’ vihiáncoíő dögöket, Westöti, ne- 
tém el kell sülyeszteném az egyik 

kánoét, hogy valaki rá né akad

jon és gyanút ne fogjon. A másik 

hadd usszékí, azt nem ismeri senki 

sem és ha ismérib is, azt fogják 

hinnij hogy elszabadult valahon
nan:

Ezután gyorsan levetkőzött, hogy 

az úszásban ne akadályozza' őt a 

ruha, megrakta kövekkel a csó

nakót, betolta egy mélyebb hely

re, ahol elsüllyesztette.

— így, — mondottá, amidőn Wes- 

tóri után partra szállt és felvette, 

ruháit — igy. Ezt egyhamar ném 

igén látja meg valaki. Dé most az

tán gyorsan el innen, mert ég a 

föld a talpam alatt

— Ismered te erre az utat? — 

kérdezte Weston aggódva: — Éj

nek idejéii igazi jó érdéi ember

nek kell lennie, aki ebbén a sűrű

ségben1 a helyes irányt megtartsa.

— Sohse aggódj — válaszolt Cot

ton- — A hegy gerincének fogunk 

tartani, mért itt igen kevés a csa

lit és szinte lehetetlen az'utat el

téveszteni. Különösen, ha már a 

sást elhagytuk, amely itt alig öt

száz lépésnyi széles, azután bajunk 

sem lehet. Tehát nyeregbe, Wes

ton. Aprőpós, milyen nyergeket 

hoztál magáddal hazulról?

— Részedre egy régi spanyol 

nyérfjél hoztam, nekem pedig nincs 

szükségem nyeregre, én a bivaly

bőrt veszem alám. Mennyire va

gyunk még a céltól?

— Hála legyen a papnak — ne

vetett Cotton, — holnapi, holnap

után előtt nem érünk oda. De ez 

nem tesz semmit. Aki ilyen ügye

ket válíal magára, annak nem sza

bad különös kényelemre gondolni. 

Egyébként Rowson térve kitűnő s 

azt hiszem, hogy a Míssisippi mo

csarait háborítatlanul fogjuk elér

ni. Nagyon csodálkoznék azon, ha 

Johnsonra rá nem fognak valamit.

— Csak tudnám, hogy Rowson 

bánlotta-e az indián nőt? — mon

dotta sóhajtozva Weston.

— Ó, hogy a pokol és döghalál 

essék abba az indián nőbe. Mi 

közünk hozzá? — Az ördögbk is, 

ismét esni kezd. De nem, nem fo

gok káromkodni, ez nagyon jól van 

igy és csak előnyünkre lehet, kü

lönösképen Johnsonnak kedvez az 

idő, mert azt azután nem tudják 

megállapítani, hogy merről jött a 

lovakkal. De most azután men

jünk, — erre keresztül a sáson.

Weston ezalatt a bivalybőrt az 

egyik ló hátára kötözte; felpattant 

rá, kellőt kantárszáron vezetve, kö
vette társát, aki már a sűrűségbe 

hatolt és eltűnt a homályban. A 

száraz és korhadt nád recsegett, 

amikor a lovak keresztülgázoltak 

rajta, de ez csak néhány percig 

tartott,- azután halotti csend feküdt 

el a vadonon és az éj homálya el

takarta a bűnt.
*

M,ég egyszer vissza kell térnem 

az olvasóval ahhoz a zátonyhoz, 
atmelynél az előbbi fejezet elején 

voltunk. #
Nemsokára, hogy a négy szövet

séges a fák sötét árnyai alatt el

tűnt, az ut hosszában Springriver 

lovasai, fenyőfáklyákat tartva ke

zükben, s Pettyvilleben hozzájuk 

csatlakozott farmerekkel együtt, 

vágtatva közeledtek.

— Itt mentek le — kiáltott niost 

Husfield és lehajolva a nyeregből, 

a fáklyát amennyire csak lehetett, 

arrafelé tartottá. — Ezek az én lo- 

lovaim. Atkozott legyek, ha nem 
példátlan szemtelenség az, hogy a 

lopott lovakkal a szélés utón vág

tattak, mintha csak az övék let

tbe volna. Dé megálljátok csak, 

gazemberek, ez egyszer nem me

nekültök meg á megérdemelt bün

tetés elől.
— Nem igén hiszem, hogy vár

nának minkét — nevetett Cokk. — 

A nyombk éppen az ellenkezőjét, 

mutatják. .Az átkozott zsíványok 

ugyancsak megeresztették a kan

társzárat , úgyhogy nekutik is 

igénybe kell vennünk a sarkan

tyút, liá utói akarjuk érni őket 

holnap reggelig.

— Hogyne, még inkább ezeket a 

lovakat is tönkreteszem, de utól- 

érjük őket. Inkább vesszen el mind, 

de felakasztva akarom látni ezeket 

a gazembereket, mert másképen; 

nem tudnék nyugo.dlan aludni.

— Úgy rémlik, mintha kiáltást 

hallottam volna, mikor ott fent, a 

kidőlt bükkfa körül lovagoltunk« 

Mondd, Curtis, te nenj hallottál 

semmit?

— De igen, — válaszolt Husfield

— én hallottam válalnit, valószínű
leg párduc volt, bizonyosan vau 

még itt a sástörésben egnéhány.

— Valószínű, — felelt Cook — 

különösen itt, ezen a tájon. Né

hány nappal ezelőtt is lepuffan- 

tottam egyet, nyomot pedig bőven 
találtam.

— Milyen, a zátony? — kérdezte 

most Husfield, a nyeregben hátra

hajolva. — Gödrös, mely veszélyes 

lehet ránk nézve?

— Igen, a túlsó parton vigyáz
nunk kell — válaszolt Curtis. — 

Majd én megyek elől, én ismerem 

a gázlót.

Erre előreugratott és lovát lé

pésre szorítva,1 megindult a me

redek parton a viz felé. A többiek 
is követték őt és csakhamar át ér

tek a túlsó partra.

— Látjátok itt a nyomokat? — 
kérdezte Husfield, aki a menet há

tulján haladt.

— Igen, természeteden — kiál
tott vissza Curtis. —* Másutt fel se 
mehettek. Ezek egyenest mentek 
az ütőn, et olyairigáz, mint ahogy. 
Güttjs a névéin. Csak át a baj, 
hogy á lovak nágyon györsak.

— Nem yolha^e jobb, ha eldbb- 
nók a fáklyákat? — kérdezte Cook.
— Ha valahogy a közelükbe talá
lunk érni, már mésszirŐl méglát
ják a tüzet.

— Az igaz, — erősifétte tnég Cnr- 
tis. — El föjgjuk oltani a fáklyákat 
és* ha ezek a bitangok az utón 
maradtak, — amit'n/em vonok két
ségbe — akkor utóí is érjük őket 
Tehát tegyük éí á fáklyákat — S 
be sém vátva á többiek válaszát, 
saját fáklyáját a nedves fübé dob
ta, ahol az nyomban kialudt Pél
dáját követte Cook is, csak Husfi
eld vizsgálta még a nyomokat fák
lyája féSyénét

— Erre Jötték fél? — kérdezte 
Curtis. — Mert itt az úton vannak 
a nyomok.

— Mindept összetapostatok — 
mondotta Htísfield. — No, de nem 
baj. Az irányt már tatán néni fog
juk eltéveszteni.

— Lehetetlen, — válaszolt Cook
— legalább az éjjel nem, mert 
mire hii elérünk oda, ahol a nyo
mok találkoznak, akkorára már vi
lágos lesz.

— Jól váll, előí-e tehát — kiál
tott fel HusfiéM, mialatt fáklyáját 
szintén eldobta. — Előre és aki; 
közületek legliamarájbb megcsípi a 
gazémberek gallérját, az jutalmul 
egy hordó wiskit káp.

A féríiaí a jutalom fölötti örö
mükben ujjongva vágtáttak tova 
az utón, a »meleg források« félé, 
Johnson nyomait követve.

V: iét&fct 
BroJtujff vlatatateMsé. — A  tiff-

■’B E S S F
Az elSlfóf féjéáétbén leírt este al- 

kcffltyatakor történt, hogy az Ár
kán zásr déli partján kikötött egy 
csónak, amelyet két izmos né
ger hájtbtt Ott letette egyetlen uta
sát, e ^  ifjú’ hálovány arai férfit, 
alfi kis' poDírtyját zablán tartva ál
lott eddig a cSáriakban. Az utas 
megfizette a kívánt szállítási di
jat és lovának nyakába vetve a 
kán társzárai, egyedül hagyta ki- 
ugrani a csónakból. A ló ügyesén 
és gyorsan ugrott ki a pártra, vdgy. 
húsz lépéssel tovább szaladt és ott 
megállt. '



A vegyész dönti el 
a legközelebbi bábornt
Irta: JAMES C. 1RVINE, a skóciai 

St. Andrews egyetem rektora

Meggyőződésem szerint a vegy

tani kutatás a legközelebbi háború 

számára titokban az eddigieknél 

gyilkolóbb hatású mérges gázokat 

készít elő. Az uj háborúban an

nak az államnak lesz a légiókéi 

letesebb felszerelése, amelynek leg

fejlettebb az ipara. Semmiféle bé

keszerződés, vagy ellenőrzőbizott

ság sem képes a gyilkolószerek 

előállítására szolgáló kutatásokat 

ellenőrizni, vagy leleplezni, mert 

ezt a munkát tetszés szerinti he

lyen feltűnés nélkül lehet folytatni. 

A régi háború minden berendezke

dését könnyű megszüntetni: a hadi

hajókat el lehet sülyeszteni, a had

seregeket fel lehet oszlatni, az erő

döket le lehet rombolni, de a ve

gyészeti gyáraknak meg kell ma- 

radniok és ezek lesznek a had

vezetés legfőbb tényezői.
Bármily gyárat, amely példának 

okáért festékanyagok előállításával 

foglalkozik, jelentéktelen átalakí

tással rövid néhány óra alatt al

kalmassá tehetünk olyan hadianya

gok gyártására, amelyek pusztító 

hatásukban messze felülmúlják a 

legutóbbi háborúban használt ősz- 

szes vegyészeti szereket Nem osz

tom mindenben a szenzációt haj- 

hászó hírlapi cikkek keltette ^iz

galmat, de nagyon is respektálom 
a kémia lehetőségeit és a vegyész 

képességeit. Azt hiszem, hogy a 

jövő háborúját néhány nap alatt 

megüzenik, lefolytatják és meg is 

nyerik. Az utasszállító repülőgép 

átalakítása bombavető repülőgéppé 

nagyon egyszerű feladat. Nincs is 

szükség nehéz lövedékekre és grá

nátokra, mert a vegyészeti gyá

rak szállítják majd a gázbombákat, 

amelyeket a célnál csak le kell 

dobni. Azt már az olvasó képzelő

erejére bízom, hogy melyek lesz

nek ezek a célpontok.
Savének mélyén a vegyész visz- 

szariad attól a gondolattól, hogy 

tudása ilyen célokat szolgáljon, és 

munkájának eredménye minél ha

tásosabb hadianyag legyen, de a 

mai viszonyok közt ezen a helyze

ten változtatni nem lehet. Mérges 

gázt eddig is használtak és haszj 

nálni fognak ezután is.

Amikor N agybritanniában érez

hetővé vált a cukorhiány, a tudó

sok a dália gumójából készítettek 

cukrot és a novokaint szintetikus 

utón feleáron és az azelőtt szükség 

ges idő ötödrésze alatt állították! 

elő. Amikor a szövetségesek vo

nalait először árasztották el chlo- 

rmgázzal, a közvélemény azt hi

hette, hogy Németország páratlan 

előrelátással és gonddal készült 

iparilag erre a háborúra. Az igaz

ság az, hogy a chlorint a svédek 

fedezték fel, az angolok találták 

fel elektrolikus eljárással való ké

szítését és franciák használták elő

ször fehérítésre. A háborúban elő

ször a németek alkalmazták. Ez

zel a gáztámadással uj elem vonult 

be a hadviselésbe, amelyben ez

után a desztillálógörebek és ol

vasztótégelyek is szerephez jutot

tak.

Anglia, amelyben egyes epés bí

rálók szerint nem volt tudományos 

élet, kénytelen két problémával 

foglalkozni: csapatainak védelmé

vel és a megtorló intézkedések keL 

Biztonságunk életbevágóan fontos 

kérdése majdnem háttérbe szorult 

a megtorlás jogossága körüli viták 

során. Nem akarom most a vitát 

újra kezdeni és távol áll tőlem1, 

hogy bíráljam azokat, akik kifogá

solták a német példa követését.

A nagyértékü robbanóanyagok 

előállításához feltétlen szükség van 

bizonyos nyerssavanyagokra. Ezek 

az anyagok a szénkátrány, szén- 

hidrogén, glicerin, kénsav és sa

létromsav. Ha az országot ezek

től elzárják, bármilyen fejlett le

gyen is a kulturája , megszűnik 

nagyhatalom lenni. A hadvezetés 

szempontjából nem a leghatáso

sabb, hanem a legnagyobb meny- 

nyiségben legkönnyebben előállít

ható robbanóanyag a háború leg

fontosabb kelléke.

Egyetlen nemzet sem engedheti 

meg magának, hogy függő hely

zetbe kerüljön más nemzetekkel 

szemben, legyenek azok akár ba

rátságos, akár ellenséges érzelmü- 

ek. Anglia feladata, hogy gyárait 

tudományosan megszervezze és tu
dományosan gondolkozni megta

nítsa. Elmúltak azok az idők, ami

kor a pontos kutatAnunkát egye

sek puszta lelkesedésére lehetett 

rábízni és amikor azt tartották, 

hogy az egyetemek csak céltalan; 

sludiomokra valók.

Ártalmas eledelek
»Jóból is megárt a sok« — igy 

hangzik a régi magyar közmondás. 

Valóban igaz ez az eledelekre vo

natkozólag is és ha azt keressük, 

vájjon milyen ártalmak leselked

nek ránk a táplálkozással kapcso

latban, akkor ' elsősorban ezt az 

igazságot kell tekintetbe vennünk. 

Minden eledel, még a legtisztább, 

legjobb, legtökéletesebb is, ártal

mas lehet egészségünknek, ha mér

téktelen mennyiségben élvezzük.

Különösen a gyermekek és gyen

gébb gyomru emberek esnek igen 

sokszor áldozatul a túlhajtott táp

lálkozásnak, hiányozván akár a he

lyes megítélésük, akár *rendes e- 

mésztőképességük és a legizletei 

sebb, legfinomabb ételektől is meg

betegszenek. Megállapíthatjuk tehát 

nyugodtan minden eledelre, hogy 

ártalmas lehet, ha mód nélkül so

kat eszünk belőle. Tovább menve 

azonban egy lépéssel, azt kell mon

danunk, hogy még rendes mennyi

ségben fogyasztott ételek is ártal

masak lehettek az egészségre, ak

kor, ha az elkészítés, vagy felhasz

nálás körül nem jártunk el a kellő 

gondossággal.

Gondoljunk csak azokra az étel- 

mérgezésekre, melyek a helytelen

főzés folytán állottak elő, amidőn 

pl. rézedényben ecetes ételt főzve, 

az egész család rézmérgezést kap

hatott. Ugyanilyen mérgezések áll

hatnak elő akkor, ha kopott zo

máncedényben savtartalmu ételt fő

zünk. Az edény falában lévő ólom 

ugyanis a zománctalan helyen ki

oldódik és az ételhez keveredve, 

súlyos mérgezést okozhat. Manap

ság már — szerencsére — ezek 

az esetek ritkábbak, mert a réz

edény majdnem kiment a divatból 

és az ólomtartalmú ónedényt sem 

igen használják már.

Még mindig megesik azonban, 

hogy ólommázas cserépedény hasz

nálata folytán mérgezés áll elő, 

azért ecetes ételt legjobb csak 

zománcozott edényben főzni. Ár

talmas lehet az egészségre az a? 

edény, is, mely ugyan minőségileg 

kifogástalan, ámde eltartása körül 

nem jártunk el kellő gondossággal, 

így ha a hús bármilyen friss volt 

is, mikor beszereztük, ha nem tart

juk pl. jégen (vagy télen a hideg 

levegőn), egy bizonyos idő múlva 

olyan vegyi elváltozások lépnek 

fel benne, amelyek az egészségre 

ártalmassá teszik. Az állott hal, a 

dohos liszt, a penészes kenyér, a 

rothadt gyümölcs révén hányszor 

betegszenek meg gyanútlan ésmit- 

sém sejtő emberek, pedig nagyon 

gyakran lehet, hogy az élelmisze

reknek ilyen esetekben a helytelen 

gondtalan eltartás okozta csak 
a romlását.

Természetes, hogy egészen más 

elbírálás alá esnek azok az ele

delek, amelyek már kezdettől fogva 

sem tökéletesen tiszták. Hiszen a 

konkolyos vagy anyarozsos lisztet 
akármilyen tisztán tartsa is va

laki és akárhogyan vigyázzon is 

annak rendes voltára, eleve ártal

mas és néha mérges nyersanyag 

már az. Éppen igy nem lehet elég

gé hangsúlyoznunk, hogy sokszor 

a leggondosabb kezelés mellett is 

ártalmas lehet az az élelmiszer, 

amely már kezdettől fogva sem 

nevezhető tökéletesnek, éleltanilag 

tisztának. így a beteg állat husag 

teje, bizony néha a leggondosabb 

kezelés mellett sem lesz többé az 

egészségre közömbös táplálék.

Magyarázatot sem igényel végül 

az, hogy számos olyan élelmiszer 

van, amelyet hasznosítási, szapo

rítási célzattal kevernek bizonyos 

anyagokkal és amely ezen a réven 

válik az emberi egészségre ártal

massá, jóllehet sokszor éivezhctő

sége nem szenved annyira, hogy a 

fogyoasztásra általában alkalmat

lanná válnék.

Mindezeket a lehetőségeket te

kintetbe kell tehát vennünk, ha 

elbírálni akarjuk valamelyik élel

miszerünket: vájjon alkalmas-e a 

fogyasztásra és nem ártalmas-e az 

egészségre? Általában kerülnünk 

kell persze minden olyan élelmi

szert, amelynek ártalmatlanságával 

eleve nem vagyunk tisztában. Első

sorban a gombák, gyümölcsök s 

egyes gyümölcsök pótszerei körül

kell igen nagy gondossággal eljár
nunk. Ha azonban biztosak va

gyunk is az élelmiszeranyagtiak ár

talmatlansága felől, akkor sem sza

bad semmit sem elmulasztani, ami 

a gondos megőrzés, eltartás és el

készítés körül biztosítja, hogy ele

delünk tényleg jó és egészséges is 

marad. Ezt pedig legjobban akkor 

érjük el, ha a táplálkozás körül 

általában a legaprólékösabb tisz

taság vezeti minden lépésünket

A földbirtokreform útjáig 
kiosztott földek kezeléséről
Irta: Kovácsy Béla nyug. gazd. akad.

Igazgató

A földbirtokreform igen sok uj 
törpe- és kisbirtokost teremtett. 
Ezek legnagyobb része — sajnos, 
igen külterjesen gazdálkodik. Az 
elégtelen, sokszor hanyag talaj
munka, a trágyahiány, hibás és 
rossz növényápolás ellenére is az 
olyan földeken, amelyek jó gazda 
kezéből származnak, még kielégitő 
a termés. Sajnos azonban, a re
formföldek — aránylag ritka kivé
teltől eltekintve — rohamosan ha
ladnak a leromlás felé és csak
hamar a község legelhanyagoltabb 
s legsilányabb termőföldjei lesz
nek.

Ezt a leromlást még idejében 
meg kell állítani. A további har 
nyatlást fejlődésnek, javulásnak 
kell felváltania. De hogyan? Hisz 
az uj gazdák kevés kivétellel sze
gény emberek, csaknem nincstele
nek. Állatuk alig van, ami istálló
trágyájuk termelődik, az kezelés 
hiánya miatt alig jelent valamit.

Valahol mégis meg kell kezdeni 
a dolgot.

A talajmüvelés, a gondos növény- 
ápolás kérdése szorgalommal, jó
akarattal megoldható. Be kell lát
nia minden uj birtokosnak, hogy, 
magának kell magán segítenie, hogy, 
az Isten is megsegítse.
A kínálkozó alkalmak közül, ame
lyek helyzetének javulását előmoz
díthatják, a mütrágyahitel tehető 
az első helyre. A reformföldeken 
különösen a szuperfoszfátnak van 
biztos, busás jövedelmet hozó, ter
mésfokozó hatása. Istállótrágyához 
alig jutó földeken, amilyenek a 
reformföldek, a mésznitrogén biz
tos hatására is számíthatunk, Sőt 
a szuperfoszfátnak számottevő ha
tása is csak abban az esetben bi
zonyos, ha a talaj nitrogénszükség
letét is fedezzük. A műtrágyázás 
biztos hatását a műtrágyák helyes 
alkalmazásával érhetjük el. Rövi
den összefoglalva: szuperfoszfát
ból 150—200 kg-t kell kát. holdan
ként ősziek alá vetés előtt, pl. a 
fogasolatlan vetőszántásra szórva, 
tavasziak alá körülbelül ugyanany- 
nyit még az ősszel, vagy a tél fo
lyamán az őszi szántás tetejére kell 
hinteni. Mésznitrogén a szupert 
foszfáttal nem keverhető, sőt köz
vetlenül egymás után sem tanácsos 
a két műtrágyát elszórni, hanem 
pl. őszi alá 8—10 nappal a vető
szántás előtt szórjuk ki és foga-; 
soljuk be a mésznitrogént, közvet
lenül szántás előtt pedig a szuper- 
foszfátot.

Egyik ifjú magyarázza a házas- 
ságközveti tőnek:

—• Az illető hölgy szép legyen, 
okos legyen, csinos legyen, gazdag 
és müveit...

— Na de nézze, akkor bolond, 
ha magához megy.

— Na, nem bánom, hát legyen 
bolond is.



Szőlőtulajdonosok és 
Gazdák figyelmébe!!
Kitűnő 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. házszám alatt.

44

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, füst, 
széngáz és egyébb kellemetlenség 

mint más kályháknál.

Felülmúl minden m á s  kályhát.

Még ma rendelje meg a helyi 
képviseletnél.

Telefon: 26. BÜK. ADOLF
Piactéri üzletében.

Olcsóbb és jobb a porosz szénnél a legideálisabb fűtőanyag a

pécsi préselt szén
Az Első Dunagőzhajózási 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 következtében a mosott szén hőértéke 
cca. 7000 kalóriára emelkedik és eléri, a legjobb márkájú porosz 
sziléziai szenek minőségét Árban olcsóbb, fütőhatásában értéke
sebb a porosz szeneknél. Tüzeljen magyar szénnel. Egyébb szén
fajtáink: baglyasaljai, dorogi és mízserfai darabos szenek. A Sal
gótarjáni Kőszénbánya társulat bányáiból. Elsőrendű porosz szi
léziai szalon fülőszén. Tűzifa száraz elsőrendű, hasábos, fűrészelt, 
vagy aprított. Kovácsszén. Elsőrendű és legjobban bevált karvini 

dió szén. Legelőnyösebb árban.

Telefon: 26. B Ü K . A D O L F
46 Szaívfcs Piíclír

Tisztelettel bejelentem, hogy bérautó

fuvarozás
céljaira egy legmodernebb typusu

csukot „Whippet" Autót
szereztem be, mely a (Rákóczy garageban) Rákóczy-ucca 178 sz. 
alatt, (Telefon 51) állandóan, a legjutányosabb díjszabás mellett 
a n. é. közönség rendelkezésére áll. — Szives megkeresést kér

5, Frecska Gyula

Tisztelettel értesítem az uri- és hölgyközönséget,

hogy az uri és női szabóságomat 

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

Minta kollekcióm őszi és féli Idényre a legol

csóbb napi áron vannak kalkulálva és hozott anyagból 24 órán 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem, kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

Horváth János
angol uri és női szabó.

Értesítés. Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű közönséget, hogy II. ker. Bem-utca 320 szám alatt

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

bármilyen cipőket elsőrendűen és olcsón készítek mérték után« 

javításokat elfogadok. Kiviló tisztelettel

PlentrI János
50 cipész mester.

Értesítés.
Értesitem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

KÚTFÚRÁST
jelenleg Szarvason lévő szerszámaimmal a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
Galálh Jánosnál Pet ő i  i-utca 13 
szám alatt, vagy a Réilvy'-'féle ecetgyárban.

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

Hrabóvszky Ádám
ártézi kutmester.

P ' r f p c í t é c  Értes’tem a nagyérdemű hölgyközön- 
U 1 L C o l lC o *  s é g e t ,  hogy szeptember l s é t ő l

§ z a b á S 2 a í i

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

E saser I z a b e l l a  oki. mesterszabász. 

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

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

1



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

Eladó
levő, világos sárgára festet, tölgy
fa flodtrozással ellátott igen szép 
8 polczos üzleti állvány és ugyan 
olyan pult. Megtekinthető Szarva
son II. ker. Szent István király 
ufca 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) 111. Lehel-.u. 
104 szám.

Ház II. ker. 356 számú eladó. 
Érdeklődni 111. ker. 141.

K á k á i  közös legelőből 4  
járás eladó. Érdeklődni lehet Hl. 
ker. 15 szám.________________ 44

özv. Polónyj Pálnénál 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 11. ker. 215
szám________________ ;________44

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

Á gazdaközönség figyelmébe!
Az országos kisgazdapárt által alapított Kisbirtokosok Biz

tosító Intézetének helyi képviseletét elvállalva, szeretettel kérem a 

1 ' 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 izori zászló alá, melyet az intézet nagy
nevű alapítója néjifii. Nagyatádi Szabó István bontott ki.

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

HallóJ Halló!
Figyeleqi.

Vanszerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. rendelő közön

séget hogy IV. ker. (Damjanich-u.) 33 szám alatt u r i é s  n ő i

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 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-
C e u m o b i l t a ^ -

\ a kiváló
| o í/v t\  minőségű
j fém (gyorsforgáshoz) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan 
| kaphatók.

| A v i 1 á g h i r ü

Fichte és Sachs „F. & S.“ védjegyű
golyös-csapágyak, 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 111. 119. szám a Komlóvszky-féle házban

cipésztn ühe lyt
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 pártfogását kéri N y e r s  K á r o l y
Beteg és hibás lábakra különös gondot fordítok cipészmester. 51

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

1 darab 2 lámpásos rádió 
hangszóróval, tölthető anód és 
accumulátorral eladó, érdeklődni 
a kiadóban.__________________44

Egy jó erős fiú tanoncnak fel
vétetik. Mészáros Ferenc Kon
doros________________________44

Egy jókarban lévő Singer férfi 
varrógép eladó II. ker. Juhász- 
utca 185.____________________ 44

Egy teljesen jókarban levő üz
leti berendezés puld és állvány 
nagyon alkalmas cukrásznak el
adó. érdeklődni a kiadóban. 45

. E la d ó  Nagybetlehem-utca- 
478 sz. alatt 980 |£-öles telken 
épült 3 egymásba nyíló padozott 
szoba, konyha, kamra s mellék
helyiségekből álló ház, nagy gyü
mölcsös kerttel. 43

E la d ó  lo O  h o l d  
fö ld  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.________

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

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

111, ker. 199 ssám alatt egy 
szoba, koövha és kamra kiadó

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

Eladó egy kétszobás lakó ház 
összes mellék épülettel ellátva 
közel az artézi |kuthoz IV. ker. 
'SĐO. Érdeklődni a helyszínen 

a tulajdonossal.

Eredeti uj Singer varrógépe
ket elad kettő évi részletfizetésre 
Slern Bernát Szarvas III. ker. 
140. 47
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Szentesi határban belsőecseren 
15, Veresegyházán 45 hold jó 
szántó f ö l d  tanyeépületekkel 
együtt sfljgősen eladó. Érdek
lődni ugyanott.

1. ker. 206 Kon Mátyás urnái 
üres boros hordók eladók. 46

111. ker. 444 számú ház min
den elfogadható árért eladó
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özv. Harmati Jánosné piactéri 
házában egy bútorozott szoba 
kiadó. 44

II. ker. 91 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet Démcsák Mi
hály füszerüzletében. 44

Eladó Hegyes düllőben 600 
^-öl pótlék. Érdeklődni II. ker. 
443 sz. Jancsó György bognár
nál. 44

IV. ker. 378 sz. alatt az evan- 
gelikus iskolával szemben üzlet
helyiség kiadó. 44

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

SINGER
varrógépek
r é g  b e v á l t  jó  m in ó s é g  ben

XcdvezS a

f i z e t é s i  f e t l é t e i + k

S 1 N G E  R  V A R R Ó G É P  
KÉ5ZVÉNYTARSA3AC

Szarvas, Kossuth-tér 47.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
N a fjy  S á n d o r  könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók.



Női, férfi és gyermek

cl j> olt
melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos á r b a n

a legizlésesebb formában 

készülnek, azokat c s a k

Szűcsnél
szerezze be. 3

?

Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fit (ha
sáb és apritott), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjutányosabban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csiky Al- 
bin-u. Kovácsik Pál faszer, 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

L sz.

Értesítés.
Van szerencsém tisztelettel felhívni a n. é. közönség b. fi

gyelmét, hogy

szabó«iizlelemel
II. kér. Simon-féle házba helyeztem át, hol a legkényesebb igé

nyeknek megfelelő ruhákat készítek, u. m.: téli-kabátokat, felöl

tőket, utcai és téli ruhákat, vadász és sport öltönyöket, valamint 

külön lovagló és plum nadrágokat és minden e szakmába vágó 

munkát pontosan készítek. — Kéiem a n. é. közönség szives 

pártfogását Tisztelettel

Balázs János
úri-szabó.

Egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

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 kedvezd fizetési feltételek mellett a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom.

Balázs gépkereskedő. & tJ..*.
3 szemben.

Ház 
e l a d ó

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

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban*

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat

szép pénzt kereshet 

mint fő- vagy méllék-foglalko- 
zással, ha értékes és érdekes 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
kell eladni könyveket részlet- 
fizetésre. A mi kiadványaink 
mind márkás, irodalmi művek, 
amelyeknek terjesztésével 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.

mm

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

A u t ó  és Traktor 
_____ javitás.

Speciális Szerelő-által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e lő - ' 
g ^ p  c s e r e .  Saját szisztémájú bevált k n k n *  

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

U f d O B S A g ! 52 Raktáron

Autogén 
heggesztés!
Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

MÉM

„Accumuláío”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakásait, hogy a „9IRIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vecérképviseletét a fenti kézségek 
résiére átvettem. Állaadáaa raktáron tartok rádiéhaz való Fűtő és 
Anédaccawulátor telepeket, miadtn kivitelben, úgyszintén azok 
Smms alkatrészeit, továbbá aatamobil-Sainditó és világitó accumu- 
lüorokat és azok ttsties alkalréweit minden typusban. A fenti 
accumuláterek eredeti gyári árban besaerexheték, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb aapi árban, szakszerűen és a 
eggyorsabban elvállalom. 49

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvas.

1
jól & divatosat csak a „Gom báru- 

UlLoUIlj házban" vásárolhat.

(Szarvas, II. kér. Kossuth Lajos-útca 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

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

és az összes rövidáru é s  s z a b ó  k e l l é k e k .  

T l y  budapesti gőztnosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- 
l t k C X .  sabban és legszebben mos, tisztit és vasal, 

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. í)

CSELIK” cipőt viseljen
y j

BtotfremUl k éd m u n k a !
lf kteArlag D

Elegáns 1 Tarlós t Olcsói
t e c h  Á r m i n  d i v a t á r u b á i Z ^ i b a B

a  fnJrmr »ilihfiif védjeggyel va lód i
52 se,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaíárutiá2ában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismcrten legfinomabb ruházati cikkeket: u, m .: szövetet, posztót, bár

sonyt éb 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 lelkilsmereílen ulazokíól, akik 
a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 
árut szállítanak. 52

Kerékpárok,
ü Varrógépek és Rádiók.
N
<u
V 
u

A
0
u

a
A
V 
u 
4) 
*

*
(0

Villanyszerelés cse ng ő berendezés. £

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

Tisztelettel *

Szírehovszky Márton é& Társa  ̂
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó, villamszerelő Q

és műszerészek, és szerelő üzern. 2,
' r

______Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 
Szőnyeg 
és Textil- 
müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min

den nagyságban, Összekötő, 

falvédő, ágyelő és futósző

nyegek, takarók, paplanok, 

ágy- és asztalterítők, bú

torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

ESSEX
Super Six Sedan
legmodernebb 

6 hengeres 
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 itagyéíderaö veyő közönséget, hogy 

raktáramban ismét kapható bármely . nagy mennyiségű épitő 

anyagok, asztalos áru;, stb. Listafák készítését a legrövidebb időn 

belül vállalom. Mindenfajta iák, ugjjmint akác, kőris, di6, stb.

bérvágását a legjutányosabbaa vállalom.
Használt épitő anyagikat kisebb méretekre olcsón átvágok.

3
Szives pártfogást kéwe, p r ^ i C c  D A I o  fakereskedő, 

teljes tisztelettel' Szarvas

KX

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

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

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

javittathatók.20

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


