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Katolikus nap 
Szarvason.

(A Közlöny eredeti tudósitása).

Szarvas és környéke katoliku

sainak, de minden más résztve

vőnek feledhetetlen napja volt az 

elmúlt vasárnap. Ezen a napon 

szentelték fel a piactéri uj tet

szetős iskolát és kulturházat, 

e napra jöttek le a katolikus nép- 

szövetség vezető emberei, hogy 

irányitást, lelkesítést adjanak a 

hitközség tagjainak és az érdek

lődőknek.

Már szombaton délután kez
dődtek az előkészítő ájtatosságok, 

melyeknek tüzes szónoka Kovács 

Sándor szerkesztő fel lelkesítette 

hallgatóit a nagy nap méltó meg
ölésére.

Reggel az ifjúsági szent misén 

dr. Turcsány Egon mondott lel

kes beszédet az ifjúsághoz. Mise 

után az ifjúság és a hivek át

vonultak az uj iskolához, melyet 

Krajner Oy. IV. o. t. üdvözlő kö

szöntése után dr. Lindenberger 

János püspöki helynök megszen

telt. A szentelés után beszédet 

intézett a megjelentekhez,; mely

ben mint a csonka egyházmegye 

kormányzója elismerését és kö

szönetét nyilvánította, az iskolát 

nagy áldozatokkal létrehozó egy

házközség iránt, köszönetét mond 

a hitközséget támogató kultusz- 

kormánynak, elismerését fejezi ki 

az egyházközség plébánosának 

és Isten áldását kéri a vallásos 

nevelés és a magyar kultura ezen 

uj otthonára. A szentelésen részt 

vettek az előkelő budapesti ven

dégek, járásunk főszolgabírója és 

a község elöljárósága, valamint 

az egyház vezetősége és a nagy

számú közönség.

A Himnusz eléneklése után 

visszatértek a templomba, hol a 

püspöki helynök főpapi misét 

mondott az egész papság segéd- 

kezésével. A mise alatt Kovács 

Sándor szerkesztő mondott újból 

gyújtó beszédet a lélek kultúrá

járól, mely minden kultúrának 

alapja, az alkalmi énekkar pedig 

Takácsy Dénes vezetésével gyö

nyörű gregorián misét énekelt, ha

zafias ének betétekkel.

11 órakor kezdődött a szín

házban a katolikus népszövetségi 

diszgyülés, melyre az érdeklődők 

nagy tömege vonult fel, kik az 

egész színházat annak hatalmas 

karzatát is teljesen megtöltötték.

A gyűlést dr. Lindenberger Já

nos helynök nyitotta meg • kö- 
szöntve a megjelenteket és az 

Isten áldását kérve a gyűlésre. 

Utána dr. Tóth Pál országgyűlési 

képviselő köszöntötte a kerület 

nevében a megjelent magas ven

dégeket, akiknek megjelenése nem

csak a katolikus hitközség, 

hanem mindazok részére öröm 

és ünnep, akik a magyar együtt

működés hívei s akik ha külön
böző képen szolgálják is a haza 
és az emberiség javát, ezen vég

ső célban találkoznak és össze

forrnak. Az országgyűlési képvi

selő nagy lelkesedéssel fogadott 

beszéde után dr. Kovacsics De-/ 

zső főispán mondott magas szár-; 

nyalásu beszédet. Mint a vár

megye főispánja örömmel jelenik 

meg mindenütt, ahol vallásos és 

hazafias építő munka folyik, az

ért jött ide is. Magyarország her

cegprímásának jelmondatát vallja 

Justicia et Pax, igazságosság és 

béke ez kell, hogy uralkodjék. A 

békességért kell felejteni, meg

bocsátani, de ha valaki követ

kezetes marad a haza és val

lása iránt való ellenségeskedés

ben, ott meg kel llenni az erőnek, 

mely ezen legfőbb javunkat meg

védi.
A főispán mélyenjáró nagyha

tású beszéde után dr. Ernst Sán

dor a katolikus népszövetség el

nöke szólott Miért jöttünk? Ez

zel kezdte s rámutatott azokra 

a feladatokra, amelyek a ma em

bere előtt állnak, s amely fel

adatok csak akkor nyernek meg
nyugtató megoldást, ha harag és 

osztály külömbség nélkül összefog 

minden magyar, s az erőkét egye

sítve dolgozik a jobb jövőért.

Ennek a nagy egybefogásnak 

nak apostola a katolikus nép* 

szövetség vezetősége, ennek pro

pagálására jött Szarvasra is. A 

beszéd osztatlan tetszéssel talál
kozott, Utána Frühwirth Mátyás

képviselő szólalt fel, nagy hatás

sal ecsetelte azt a munkát, amely 

a legkisebb emberek éidekében 

folyik az országgyűlésben s kell, 

hogy folyjék mindaddig, mig 
mindenki részére kivivják a min

den embert megillető életlehető

ségeket. Frühwirth szép beszéde 

után Haller István volt miniszter, 

az országos szónok mondotta el 

lenyűgöző hatású, nagy koncep

ciójú beszédét.

Az Etna pusztításából indult ki 

megkapóan festve az ember tehe

tetlenségét a természet vad erő

ivel szemben; Ugylátja, hogy egy 

ilyen, az egész emberiséget ve

szélyeztető földalatti tűz terjed az 

emberek lelkében is. amelynek 

kitörését nem akadályozhatjuk 

meg egyébbel, mint ha megszün
tetjük az elkeseredés okát, ház

hoz, földhöz, munkához juttatjuk 

az embereket és a tulajdonjog 

tiszteletben tartásával, de ahol az 

emberi önzés a magasabb érdek

kel szembehelyezkedik, az állam 

erejével is létrehozzuk mindenki 

számára a tisztességes életviszo

nyokat. aki önként nem vállalja, 

rákényszeritjük a szeretet paraii- 

csának betartására, A nagy be

széd után, melyet a jelenlevők 

zajosan ünnepeltek, Fetzer József 

plébános felolvasta dr. Vass Jó

zsef üdvözlő sürgönyét, majd 

záróbeszédet mondott. '

A mai nappal lelkipásztori ter

veinek megvalósulását érte meg, 

arra kéri híveit, vigyék be az is

kola és a hitközség leikébe az 

együttérzésnek, a szeretetnek azt 

a tüzét, amely a mai ünnepből 

fakad, sorakozzanak egymásmellé 

a katolikus népszövetségben. __ 

A gyűlés a Himnusz éneklésé

vel ért véget. Egy órakor az Ár

pád-szálló nagytermében több 

száz terítékes bankett volt, me

lyen a volt minisztertől a kubi

kosig testvéri egyetértésben jelent 

meg Szarvas és környéke. Az 

ebéd után Haller volt miniszter 

látogatást tett a kisgazda körben, 

dr. Ernszt Sándor felavatta a ka

tolikus népszövetség uj otthonát. 

Három órakor kulturális szak

osztály gyűlés volt az iskola ter

mében. ahol több értékes beszéd 

hangzott el, felszólaltak Csentus 
Mihály v. képviselő, dr. Bcndy

Nándor titkár, dr.Turcsányi Egon 
v. képviselő, evvel egyidejűleg 

a színházban tartotta meg soci- 

ális gyűlését a sociális szakosz

tály nagy érdeklődés mellett, fel

szólaltak Kócsán Károly országgy. 

képviselő, Fehér máv. tisztv., 

Frühwirth képviseli. Délután öt 

órakor az ipartestületbén látoga

tást tett Frühwirth Mátyás kép

viselő, majd az esti órákban a 

magas vendégek elhagyták 

Szarvast, qzon biztos reményben, 

fiogy ezén' nap munkája biztos 

eredményt hoz a megjelentek lel

kében.

Nemsokára válasz
tások lesznek a 
községházán.

Az elöljáróság és 10 képviselő* 

testületi tag választása.

(A Közlöny eredeti tudósítása)

A képviselőtestületi tagok felé

nek (tehát 10-nek), valamint a 

választott elöljárósági tagoknak 

(bíró, törvénybiró, esküdtek, stb.) 

mandátuma tudvalevőleg ez év

ben lejár. Értesülésünk szerint a 

választásra jogosult polgárok név

jegyzéke — amelyben 6876 vá

lasztó szerepel — már elkészült, 

a községházán közszemlére ki 

van téve. Semmi akadálya sincs 

annak tehát, hogy ez év végén a 

járási főszolgabíró ki ne tűzze a 

választásokat. Először a képvi

selőtestületi tagokat választják 

meg, majd az újonnan megvá

lasztott képviselőtestület tölti be 

az üresedésben levő elöljárósági 

tagságokat a bírói állás kivételé

vel, amelyre a főszolgabíró jelöl 

(diszkrecionális jogánál fogva két 

jarra érdemes polgárt, ezek közűi 

választja azután Szarvas nagy

község közönsége közfelkiátltás- 

sal azt, akit bizalmára érdemes

nek tart.

Természetesen már most meg

indultak a találgatások és >uba 

alatti jelölések, titokban nagy 

előkészületek folynak minden 

pártban, teljes felkészültséggel 

vesznek részt a választási küzde

lemben, úgy a kisgazdapárt, min! 

a polgári párt nem feledkezve 

meg a szociáldemokratákról sem



akik ugyancsak erősen mozgo

lódnak és úgy tudjuk, hogy az 

idén nem igen óhajtanak paktu* 

mot kötni a kisgazdákkal, szo

morú tapasztalatokat szerezvén 

a múltban.

A pártok eme nagy erőfeszítése 

tökéletesen érthető, csak termé

szetes, hogy minden párt a maga 

jelöltjét óhajtja látni ezeken — a 

község életében fontos — testü

leteken és hivatalokban.

Véres 
cigánylakodalom.

A cigány nem tűrte meg a 
másfajta vőfélyt, lagzi bics

kázással és revolver lövé

sekkel.

(A. Közlöny eredeti tudósítása.)

Egy Vésztőre elszármazott 
földink, a Szarvasi Közlöny 
régi .előfizetője küldötte be 
az alábbi kis riportot, egy 
cigány lakodalomról, melyre 
több vésztőivel együtt ő is 
hivatalos volt. Vésztői cigá
nyok lakodalmi vendégeske
dése véres verekedésbe fűlt. 
Juhász Károly vésztői cigány 
jövendőbelijét Kisújszálláson 
találta meg. Annak rendje 
és mddja szerint megtartot
ták a menyegzőt is. Rokon
ság. ismerősök Spilmann 
Miklós teherautóján kisérték 
a vőlegényt falujából a meny
asszony házához. Ennek csa 
ládja várta a vendégeket, 
akik között két magyar le
gény vendég is volt, mint 
koszorús legény Vésztőről. 
Ebből lett asztán a nagy
baj, mert a menyasszony 
családja által felkért két ci
gány vőfélynek nem jutott 
a szép füstös koszorus-le- 
ányokból, ezért aztán neki 
támadtak, legelőször is a 
vésztői magyar legények ven
déglátó gazdájának egy Far
kas nevű cigánynak, ennek 
elakarták vágni a nyakát, 
majd összebicskázták a két 
vésztői legényt Csüllög Ká
rolyt és Tamás Kiss Lacit, 
végül pedig rohamra men
tek a teherautó vezetője és 
tulajdonosa Spilmann ellen 
aki a nála levő revolverből 
a levegőbe lőtt, majd midőn 
látta, hogy ennek semmi ha
tása nincs és a 00—70 fő
nyi tömeg neki Vadulva to
vább támadt, közibük lőtt 
revolverével, a támadók ve
zérét egy Károlyi nevű ci
gányt hasba lőtte, mire a 
bátor rohamcsapat szétfutott... 
további vérengzésnek a ren
dőrség vetett véget mely az 
egész lakodalmas népséget' 
e^állitotta. Tanulság: cieó- 
nŷ fcai c.-wk hagyjuk !ako- 
dalinazni a maguk fajtája - 
beliekkel.

Füstkarikák.
Fulbal-nyel ven szólva öreg 

biró uram öngoalt rúgott a 
saját illetve az elöljáróság 
kapujába Előbb a tisztelt 
tanács öreg biró uram el
nöklete alatt egyhangúlag 
elhatározta, hogy a képvi
selőtestületnek javasolja a 15 
számú vadászterületnek az 
urivadásztársaság számára 
való átengedést illetve a 
Ladnyik és kisgazdatirsaitól 
való elvételét öreg ’Liró 
uram könnyedén megsza
vazta az elvételt, gondolván 
hogy a sógorok és a komák 
szemrehányására, majd azt 
mondja, hogy a tanács uri- 
tagjai erőszakolták ki a ha
tározatot. De a képviselő tes
tületi közgyűlésen beütött a 
krach az elöljáróság javas
lata mellett is tizen, a kis
gazda-vadászok mellett is 
tizen szavaztak. Ekkor ütött 
ki a hideg veríték a község 
érdemes fejének, máskor oly 
derűs ábrázatán, tekingetett 
jobbra-balra jaj Istenem, csak 
volna még egy akármilyen 
kis szavazatocska, bánná a 
fene akár ide, akár oda. Ho
gyan is mondta az a bizo-, 
nyos angol király. „Egy or
szágot egy lőért!“ Szegény 
öreg biró uram ilyesfélékre 
gondolhatott; a fába szorult 
bogár lehetett csak ily két
ségbeesett helyaetben. Egyik 
oldalon feltűnt lelkiszemei 
e őtt a főszolgabíró ur zord 
diszmagyaros alakja, a má
sik oldalon a sógorok és 
komák kaján tekintetét látta 
várakozásteljesen magára 
függesztve szörnyű lelki tu- 
sájában. Végre is nem tu
dott ellenállani a kísértés
nek és bizony a kisgazda 
vadászok mellett adta le dön
tő elnöki voksát. Szegény 
öreg biró uramra az dobja 
az első követ, aki nem igy 
cselekedet volna, herceg Fes- 
tetich Tcsziló sem szavazna 
bizonyosan Rottenstein Mór 
indítványára, mikor szavaz
hat a herceg Eszterházy Pá
léra is.

H I R E K.
— Eljegyzés. Cséke Gyula 

eljegyezte Sinka Máriát. (Minden 

külön értesítés helyett )

— Gróf Bolza Pál nemes- 

lelkü adománya. Áz újonnan 

épalt róm. kath. iskola felszente

lése alkalmiból gróf Bolza Pál 

az iskola még hiányzó berende

zési tárgyaira 1000 pengőt ado

mányozott, mely nemesielkü ado

mányért ezúton mond hálás kö

szönetét az egyház vezetősége.

— KöszőnetnyilvánitásvMiird- 

azon rokonaink, barátaink és jó 

ismerőseink kik feledhetetlen 

drága halottunk elhunyta alkal

mával a pótolhatatlan csapás fe

lett érzett mély fájdalmunkat1 jól

eső, meleg részvétükkel enyhíteni 

törekedték, ezúton fegadják szív

ből jövő, őszinte köszönetünket

a Majerik család'.

— Köszönetnyilvánitás.Mind’- 

azón rokonoknak, ismerősüknek 

akik felejthetetlen Annuskánk el

hunyta alkalmából nagy fájdal

munkat részvétükkel egyhiteni 

igyekeztek ezúton mondunk há

lás köszönetét. Külön köszönetét 

mondunk a Levente. Egyesület 

parancsnokságána k, a megjelent 

oktatóknak és a szintén meg

jelent Levente szakasznak.

Kiss család.

— Vallásos estély. A Luther 
Szövetség f. hó 22-én, csütörtö

kön délután 6 órai kezdettel a. 

Luther Árvaház dísztermében 

nagyszabású vallásos estélyt tart. 

melynek legkiemelkedőbb pontja 

az amerikai magyarbarátnak 

Rew W. Teeuwissen urnák, a 

Ker. Ifj. Egyesületek iőtitkárának 

előadása. Ezen ünnepélyre fele

kezeti és osztálykütönbség nélkül 

mindenkit, — aki hálás tud lenni 

szibériai foglyaink legnagyobb 

jótevője iránt, — szeretettel meg

hív a Luther Szöv. Vezetősége.

— Dr. Készt Béla orvos a 

budapesti fogászati klinikán tar

tott fogorvosi tovább képző tan

folyamról visszaérkezett és ren

delését újból megkezdte.

— Megszaporodott a. rádió- 

zök száma. Amióta a Laky- 

hegyi nagy leadó-állomás üzem

ben van, igen megszaporodott a 

rádiózók száma, mivel a nagy 

energiájú leadó lehetővé tette a 

drága lámpás készülékek hasz

nálatát.' Mig ez év márciusában 

összesen 180 rádió előfizető volt 

bejelentve, aióta ez a szám csak

nem a kétszeresére 350-re emel
kedett.

— Sötét Balázs bűvész-elő

adása. A Kiss Árpád színtársu

latából jól ismert Sötét Balázs 

színművész — aki mellesleg el

sőrangú bűvész — f. hó 18-án, 

vasárnap délután 4 órakor fél- 

helyárakkal, este 8 órakor rendes 

helyárakkal nagy bUvész-estélyt 

rendez az Árpád-szálló díszter

mében. Jegyek előre válthatók a 

„Fehér Kereszt drogériában*.

— KOzvetlen telefonvonal 

kellene Szarvasnak. Kereske

delmi körökben már régóta óri

ási hiányát érzik a Szarvas-Bu- 

dapest közvetlen vonalnak. Szarvas 

csupán Orosházán, Békéscsabán 

vagy Szolnokon kérésziül kaphat 

összeköttetést Budapesttel, ter

mészetesen mindhárom helyen az 

ottani előfizetők kapnak előbb 
kapcsolást. így fordul elő azután, 
hogy pl. nemrégiben a 8.15 óra

kor reggel kért kapcsolást pon

tosan délben .12 órakor kaptuk 
meg. Értesülésünk szerint a di- 

rekt telefonvonal létesítése érde

kében kereskedőink országgyűlési' 

képviselőnk utján kérvénnyel 

szándékoznak fordulni a keres

kedelmi miniszterhez.

— Levente-birkózóink sikere 
PüspOkladányban. Vasárnap 

Püspökladányban igen szép si. 
kerreJ szerepelt leventéink bir

kózó-csapata. Kertész oktató ki

tűnő vezetése alatt álló birkózó 

gárda két második és két harma
dik dijat hozott haza.

— A pókhálózó szarvasi rá-
• diózó k. Több fővárosi napilap

ban fantasztikus hírek jelentek 

meg arról, hogy a szarvasi rádi

ózók hatalmas vaskampókkal fel

fegyverkezve pusztítják az anten

nájukra telepedett pókok hálóit, 

amelyek elszigetelik az áramot és 

zavarják a vételt. Megállapítot

tuk* hogy ez a hír stilszerüség 

végett teljesen légből kapott, a 

pókok abszolúte nem zavarják a 

szarvasi rádiózókat és azok nem 
is hadakoznak ellenük.

— Egy derék rendőr bra

vúrja. Zahorecz Pál gazdálkodó 

lovai a Kossuth Lajos-utcán hir

telen megbokrasodtak és őrült 

iramban kezdtek vágtatni. A ko

csin csak Zahorecz felesége ült, 

aki persze nem tudta a lovakat 

megállítani. A legkritikusabb pil

lanatban az épen arra haladó 

Opauszki községi rendőr élete 

kockáztatásával felugrott a ro

bogó kocsira és nagynehezen 

sikerült is megfékeznie a megva
dult lovakat.

— Felhívás. A Szarvasi Ba

romfitenyésztő Egyesület felhívja 

tagjait, hogy f. hó 16 és 17-én 

lesz a fajbaromfi kakasok kiosz

tása IV. kér. 154, szám alatt 

Miklya Pál udvarán, ugyanott 

kell jelentkezni azon tagoknak 

is, akik a f. évi budapesti orszá

gos kiállításon részt akarnak 
venni.

— A korcsmái verekedés 

szomorú következménye. Papp 

István 56 éves öcsödi gazdálkodó 

a korcsmában borozgatás közben 

verekedésbe keveredett egy na

gyobb társasággal. Verekedés 

közben több súlyos sérülést 

szenvedett, többek között a kar

ján olyan súlyosan sebesült meg, 

hogy midőn a szarvasi mentő
egyesület autóján a gyulai köz- 

kórhazba szállították, az ottani 

orvosok megállapítása szerint 

jobb' karját amputálni kell. A 

nyomozás megindult a verekedés 

ügyében.

— Megvadult lovak. Pifrtér 

Imre békésszentandrási gazdál

kodó lovai valamitől megbokro

sodtak és szédületes iramban ra
gadták magukkal a kocsit, ame
lyen Pintér felesége ült.. A piac
tér mellett a Kossuth Lajos-ut-



cánál beleforditották a kocsit a 

meglehetősen mély árokba, ■ úgy

hogy Pintérné súlyos zuzódáso- 

kat szenvedett, szerencsére köz

ben a lovakat megfékezték az 

arra járók, igy nem hurcolták 

magukkal az eszméletlen asz- 

szonyt, kinek sérülései nem élet- 

veszélyesek.

— Két aranylakodalom. Egy

munkában, becsületben, tisztes

ségben eltöltött élet ritka szép 

jubileumát üli meg egy érdemes 

polgártársunk Rohony Sámuel, 

aki nejével Hicz Máriával f. hó 

17-én ünnepli házasságának 

50-ik évfordulóját. Az aranylako

dalmas párt az ág. ev, templom

ban ugyanannál az oltárnál fog

ják egyházi áldásban részesíteni, 

ahol ötven évvel ezelőtt esküdtek 

egymásnak örök hűséget. Az 

örökifjú házaspárt 10 gyermeke 

és 28 unokája kíséri a temp

lomba a ritka szép ünnepi ak

tushoz. Azt hisszük, hogy egész 

Szarvas jó kívánságait tolmácsol

hatjuk erről a helyről a jubiláns 

házaspárnak. Úgy értesülünk, 

hogy községünk másik érdemes 

polgára Kondacs András gazdál

kodó is ezekben a napokban ün

nepli aranylakodalmát, még pedig 

bájos leány unokája házasságra- 

lépésével kapcsolatban. Szívből 
gratulálunk f-

— K a l a l l n « e s i  n o >  

vem ber 24-én.

— Kegyeleti s t a f é t a. A

Szarvasi Levente Egyesület f. hó

11-én délben rendezte meg a 

Fő-ucca és Gróf Csáky ;Albin-u 

útvonalán hagyományos kegyeleti 
stafétáját a következő eredmé

nyekkel. 1) 10x200 m. 16 éven 

aluliak részére. Első: Szarvasi 

Levente Egyesület. 2) 10x400 m.

16 éven felüliek részére. Első: 

Szarvasi Levente Egyesület, má

sodik Szarvasi Gimnázium, har

madik Középfokú Gazdasági Tan

intézet. A tanyaiak feltűnő javu

lást mulatnak. A szép verseny, 

amely a Hősök szobrának meg

koszorúzása után a győztesek ki

tüntetésével végződött, ismét :kö- 

zelebb hozta egymáshoz közsé

günk hazaszeretö der k ifjúságát.

— S o k a  házasulandó 

Szarvason. És ami a legörven- 

delesebb, ezek a házasulandó if

jak ugylátszik meg is találják a 

módját annak, hogy egymásra 

leljenek. Legalább is ezt bizo

nyítja az anyakönyvvezető — 

Lánczossy bácsi — fekete táblája 

a községházán, ahol már el sem 

férnek a kihirdetendő jegyespárok 

cédulái és már pót-táblákat kell 

csináltatni. Csupán a szomszéd 

járásbiróság fekete táblája mutat 

ilyen óriási forgalmat, sajnos ez 

már kevésbé örvendetes jelenség, 

mert árverési hirdetmények és 

csőd-hirdetmények hemzsegnek 

rajta.

— Borzalmas szerencsét

lenség történt a vásárhelyi ha

tárban a gorzsai iskola közelében 

Elek Pál tanyáján. A szerencsét

lenség példa nélkül áll a maga 

nemében. Áldozata Pável József

26 éves földmives-traktorkezelő. 

Pável József traktorral szántott 

Elek Pál tanyáján, ö t óra körül 

járt az idő, amikor az eke várat

lanul megrekedt a talajban. Az 
ellenállás visszarántotta a von

tatógépet. Ebben a pillanatban 
orrával felágaskodott a traktor és 

hátsó tengelye körül hanyatt-hom

lok zuhant hátra, maga alá te

metve kezelőjét, Pável Józsefet, 

aki vérbe borulva terült el a föl

dön. Hosszú percek teltek el, 

amig Pável Józsefet sikerült meg

szabadítani a gép alól. As iskola 

telefonján azonnal értesítették a 

vásárhelyi mentőket, akik autón 

szállottak ki a helyszínre. A men

tők megállapították, hogy a gép 

teljesen összezúzta Pável József 

jobbeombját, majd bekötötték a 

sebet és kórházba szállították. A 

kórházban kiderült, hogy a comb- 

csont középtájon pozdorjává tört, 

azonnal az erek is elszakadlak. 

Tőből levágták Pável Jóxsvf jobb

lábát. Műtét után a súlyos vér
veszteség, valamint az altatás kö

vetkeztében halállal fenyegető 

szivgyengeség érte Pável Józsefet- 

Az orvosok felszólítására egyik 

szemészeti beteg Mészáros Lajos

23 éves szentesi illetőségű nap

számos vállalkozott rá, hogy a 
saját véréből féllitert áldozzon 

Pável József megmentésére. A 

vérátömlesztést éjfélkor foganato

sították. Mészáros Lajos nagylel

kűsége nemsokára éreztette hatá

sát. Pável visszanyerte eszméle

tét, szívműködése feltűnően ja

vult és orvosai biznak felépülé

sében.

— Részleges napfogyatko

zás. Hétfőn délelőtt 10 óra 50 

perctől kezdődőleg körülbelül 

délután 1 óráig érdekes termé
szeti tüneményt figyelhettünk meg 

Szarvason is. A hold a napko
rong legmagasabb pontjáról kis

sé balra lépett be a nap fény

gömbjébe és a keleti szélén lé

pett ki, ezáltal részleges napfo- 

gyatkozást okozva.

— A kádas szobák az ártézi 

fürdőben reggel 6 órától este 8 

óráig állandóan fülve vannak. 

Gőzfürdő szombat és vasárnap 

van. Kádfürdő mindennap.

— Befagyott a Körös. Még 

ezelőtt tiz nappal csodálatos szép 

szivárványban gyönyörködhettünk, 

amit ugyanazon nap sürü, nyá

rias villámlás követett és most a 

szeszélyes időjárás úgy hozta 

magával, hogy úgyszólván min

den átmenet nélkül keddre vir* 

radóra belecsöppentünk a szigo

rú (élbe. Még a Holt Köröst is 

különösen a part mentén vékony 

jégréteg bontotta, nem kis örö
k r e  a téli spoit fhivűnt k, <4 k

már előszedték a régóta hasz

nálatlan és berozsdásodott kor

csolyákat.

— Katalln>est no
vem ber 24«én.

— Tanúkihallgatások a csa- 

bacsBdi autókatasztrófa ügyé
ben. Az ismeretes csabacsüdi 

autókatasztrófánál, — amelynél 

tudvalevőleg özv. Hermann Gyu- 

láné amerikai milliomosnő életét 

vesztette, — a gyulai kir, ügyész

ség nyomós gyanu-okokat látott 

fennforogni aziránt hogy Engas- 

ser Louis, a francia soffőr, gon

datlansága idézte elő a szeren

csétlenséget,' ezért elrendelte a 

vizsgálatot, és a tanúkihallgatá

sok foganatosításával megbízta a 

szarvasi kir. járásbíróságot. Szom

baton f. hó 10-én hallgatták ki 

ez ügyben a katasztrófa színhe

lyén nyomozó csendőröket, va

lamint Jelen János gazdálkodót, 

aki szemtanúja volt a szeren

csétlenségnek, és aki elsőnek sie

tett segítséget nyújtani az áldo

zatoknak, és még több tanút, a 

szarvasi kir. járásbiróság azután 

a jegyzőkönyvbe foglalt tanúval

lomásokat nyomban áttette a gyu

lai kir. ügyészséghez, hol c ta

núvallomások alapján dönteni 

fognak afölött, hogy gondatlan

ságból okozott emberölés és sú

lyos testi sértés cimén vádat 

emelnek-e a francia gépkocsive

zető ellen.
i

— A szarvasi járásbeli leg

több adófizetők névsora, dr. 

Geist Gyula (Kondoros) 14235 76, 

Gróf Bolza Pál (Szarvas) 9529*90, 

Gróf Bolza Géza 8282 69, Léde- 

rer László (Öcsöd) 7418 32, dr. 

Haviár Gyula (Szarvas) 3774*66, 

Kacskovics Aladár (Szarvas) 3230 

54, dr. Gerő Oszkár (Szarvas) 

1984 06, Fejér Imre (Kondoros) 

167516, Kőnig Mór (Szarvas), 

1677 60, Donner Árpád (Szarvas) 

1410*19, Kulik Sándor (Öcsöd) 

1344 89, Aszódi Imre (Békés

szentandrás) 1253*43, Felzer Jó

zsef (Szarvas) 1199' 14, dr. Szi- 

ijczky János (Szarvas) 1177 61.

— Herczeg Ferenc képes 

szépirodalmi hetilapja az „Uj 

Idők" nem hiányozhat egyetlen 

müveit magyar család asztaláról 

sem. Szebbnél-szebb képek, no

vellák, regény és versek. Mutat

ványszámot ingyen és bérmentve 
küld a kiadóhivatal: Andrássy-ut

16. Előfizetés negyedévre 6 40 
pengő.

— December 1-től folyósít

ják  a hadigondozottak újon

nan meg állapított járadékait

Tudvalevő, hogy a hadigondo

zottaknak felülvizsgálata a rok

kantság mérvének jajból való 

megállapítása céljából október

ben megtörtént. A népjóléti mi

niszter ezért eliendelte, hogy en

nek a vizsgálatnak eredménye

ké pen megállapít; i eV js-t« l * I ,

csak a folyó évi december 1-től 
folyósithatók.

— Mozi hirek. Szombaton és 

vasárnap f. hó 17-én és 18-án 

az év egyik legnagyobb 6ikerü 

szerelmi történetét a Marokkói 

kémnőt, Várkonyi Mihállyal ;jetta 

Goudallai és Joseph Schildkra- 

ultal mutatja be a Frecska-mozgó 
Cecil B. de Miile mesteri rende

zése, kinek ez az idei nagy film 
attrakciója.

— A csonttuberkulózis gyó
gyítása nyers léppel. Nevezetes 
orvosi kutatásokról s azok ked
vező eredményéről számolt be az 
orvostársaság ülésében Flieger 
dr. az egyetem ortopéd-sebészeti 
intézetének asszisztense, aki már 
huzamosabb ideje kísérletezik a 
csonttuberkulózis gyógyításával 
borjulép diéta segitségévcl. Fli
eger dr. a borjúlépet nyers álla
potban adagolja betegeinek.

— Senki se veszítse el a 
reményt, hogy egyszer a sze-

. rencse ő reá is rámosolyog. Most 
itt az alkalom, hogy szerencséjét 
kipróbálja. Siessen a legközelebbi 
dohánytőzsdébe, postahivatalba, 
vagy sorsjegyárusítóhoz és ve
gyen állami sorsjegyet, egész 2 
pengő, fél 1 pengő s egy csa
pásra gazdag ember lehet önből 
is. —

— H e l y b e l i  gabonaárak :

Búza: 23 50—2360
Árpa: 23-40—23 60
Zab: 22 00—2250

Uj-tengeri: 21*00—22 00 
Lucerna: 14000—15000 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Usáftékzakerf

lakodalmakra
és disznóölésekre jutányos áron 
kölcsön adok. Slisszer József la

katos. (Berkovics-ház.)

JMAUttiAfig&iiAiAdttttúttttUttlIMMűtitttfi

Anyakönyvi hirek.
1928. nov. 8-tól nov. 15-ig. . 

Házasságot kötöttek:

Hicz Mihály Valkovszki Judit

tal, Szakács Mihály Szrnka Zsu- 

žsa^nává1, Hraskó Pál Kondacs 

Erzsébettel, Brusznyiczki And

rás Kepenyes Annával, ifj. Kli

maj Pál Kocsis Máriával, Kepe

nyes András Czesznak Máriával, 

SzDlettek:

Ifj. Majernyik György fia György 

Kondacs Mihály leánya Rozália, 

Wéber János leánya Anna, No- 

vodonszki Pál leánya Erzsébet, 

Tóth János leánya Ilona, Pecse- 

nya Jáno* fia János, Fabó Gy. 

fia János.
Meghaltak:

K. Kiss  ̂Ferenc leánya Anna 

13 éves, Kohn Zsigmond 72 éves, 

Hanó György 58 éves, Litauszki 

Márionné Gaál Judit 78 éves, 

Szvák Judit 44 éves, Hugyecz 

János leánya Anna 6 hónapos, 

Azonkívül holttá nyilváníttatott 

Styevák Mátyás 44 l vés, 4 honv.

. y. (71.-beli küzvitíz.



Műterem megnyitás.
Van szerencsém értesíteni Szarvas és környékének n. é. 

közönségét, hogy a Kossuth Lajos 'u. 53 sz. alatt (Dr. Melis-féle 
házban, Szarvasi Takarék mellett) uj modern télen fűthető fény
képészeti műtermet nyitottam. — Elvállalom mindennemű e szak
mába vágó művészias felvételek, nagyítások, levelezőlapok, festett
képek stb. készítését leggyorsabban és legjutányosabban. — Kí
vánságra háznál is készítek felvételeket (vidéken is.)

Szives pártfogást kér tisztelettel

Berger Margit
5 fényképész II. kér. Kossuth Lajos-u. 53

Legkényelmesebb, legmodernebb, 6 hengereŝ  
csukott hal személyes

BlIICK
' bérautó áll a n. é. közönség rendelkezésére

Krlzsán Mihály
autófuvarozónál. — Megrendelhető 'telefon 64. vagy az Árpád 

5 előtti autó-állomáson.

Az 51. 

magy. kir.

állam i

sorsjáték

nyereményeinek számát és összegét felemel

ték. Az összes nyeremények készpénzben 

fizettetnek ki. FŐNYEREMÉNY:

30.000
pengő. Nyeremény 15,000 pengő. 

Ezenkívül: 10000 P. 5000 P. 2500 P. 2000 P. 
1000 P. stb. stb. készpénzben. 

Huzáis okvetlen december 15-én.

Egy sorsjegyre két nyeremény is eshet l 

Egy sorsjegy ára 2 P., fél sorsjegy 1 P. 

Kapható minden bank- és sorsjátéküzletben, 
dohánytőzsdében, postahivatalban, stb.

A n. é. hölgyközönség figyelmébe!

Van szerencsém értesíteni a m. t. hölgyközönséget, 

hogy a Piactéren (Kerényi-féle ház, dr. Halász Aladárné üzlete 

melleit) kozmetikai műtermet nyitottam, ahol mindennemű hölgj- 

hajvágást, fésülést, ondolálást és hajmosást, menyasszonyi koszo

rúk feltevését, valamint rnaniV.ürözést a legkényesebb igényeket is 

kie'égitően — 10 éves gyakorlatomra hivatkozva — elvállalom.

Szives 
pártfogást kér Rottmann Jenőné.

l n i 4 a c H á c  Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget; 
L L l l c b l  lC o «  hogy Deák Ferenc-utca 434 sz. alatt Darida

Sámuel kocsigyártó ur házánál

kárpitos és kocsifényező nyitottam. 6

Hol a jelen kornak minden e szakmába vágó munkát a legszebb 

és legdíszesebb kivitelben készítek. Bárki szükségletét beszerezni 

óhajtja, ne mulassza el saját érdekében nálam árajánlatot kérni.
Tisztelettel

S z a b ó  S á n d o r
kárpitos és kocsifényező mester.

P o n to s  m u n k a .  
O lcsó  á ra ik .

— Meghívói 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, Vili. Baross- 

tér 10 sz., mert 20°/o engedményt 

kap, mint ezen lap előfizetője 

olcsó szoba árainkból 10r/a en

gedményt kap olcsó éttermi ára

inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 

pengőt megtakarít autótaxi költ

séget, mert. gyalog átjöhet 1 perc 

alatt a pályaudvarról. Nálunk ott

hon érzi magát! Elsőrendű ki

szolgálás, szigorúan családi jelleg. 

Saját érdeke ezen előnyök folytán, 

hogy okvetlenül háltunk szálljon 

meg. Előzetes szobamegrendelés 

ajánlatos.

?

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-hivás Strasser és Kő- 

nig-céghez 78.
48

Csabacsüdön
50 kishold föld kedvező fize

tési feltételek mellett eladó. 

F e lv i lá g o s í t á s i  ad:

Dr. Ernszt
Imre ügyvéd Szarvason. 

(Reizmann:féle.há?*)i *,

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Télefonszám: 116.

— Villannyal varr ön ? A

Singer motor megkíméli Ór.t a 

faradságtól, hogy varrógépét láb
bal hajtsa! Szíveskedjék valame
lyik $inger fióküzletben a Singer 
motor bemutatását kérni. Vétel 
kényszer nincsen. Singer. Varró
gép R.-T. Szarvas Kossutlvtéi 47.

— Hét személyes Magosix 

csukott luxus bérautó megren

delhető Farkas-gyógyszertár- 

ban. Telefon: 119.

Értesítés!
Van szerencsém értesíteni a 

n. é. közönséget, hogy az Ár- 
pád-zzálló épületében levő bor
bély és fodrász üzletemet tel
jesen modernül, bndapesti min
tára alakítottam át és- rendez
tem be. A m. t. hölgyközönség
i észére elsőrangú hölgyfodrász 
áll rendelkezésére, ki a legké
nyesebb igényeknek megfele
lően végez bubi és eton haj
vágást, hajmosást és festést, 
ondolálás és villamos vibrációs 
massage-ot. Szalonomban szak
képzett manikűröző áll a hölgy- 
és férfi közönség rendelkezé
sére. Szives pártfogást kér

G y u r ik  I s t v á n
fodrász.

Községtől
12 km -nyíre 20 kis hold föld 
megfelelő tanyaépületekkel 3 
szoba, konyha s mellékhelyi
ségekkel igen jutányos áron 
azonnal eladó. Felvilágosítást 
ad: Dr. Ernszt Imre ügyvéd 
Szarvason. (Reizmann-féle 
ház.

Ingyen ruhát
nem kap sehol, de olcsót, jót 
és divatosat beszerezhet úri 
szabómühelyembe melyet III. 
kér. 157. szám alól Hl. kér.
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 úri szabó.

Ha
bármit venni, vagy eladni akar, 

biztos sikerrel hirdethet a

SZARVASI KÖZLÖNY-ben,

amely nemcsak Szarvas, ha
nem Kondoros, Békésszentand
rás és Öcsöd legelterjedtebb 

lapja.

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

Ne csak olvassuk de 
terjesszük is a 

SzarvasjiKbzlönyt



lffekerle Sđndor az nj pénzügy
miniszter a Hdzban képviselőnk 

beszédével foglalkozott.
,(A Közlöny eredeti tudósítása)

A községi tönkrement háztartá
sok rendezése és az alföldi ta

nyavilág kérdése, mióta dr. Tóth 

Pál, kerületünk képviselője több 

izben szóvá tette az országgyű

lésben, mindinkább elötérbenyo- 

muló kormányzati feladattá növi 

ki magát.
A múlt csütörtökön november 

8-án a házadómérséklésről be

nyújtott törvényjavaslat kapcsán 

képviselőnk ismét felszólalt a Ház

bán és Wekerle Sándor, az uj 

pénzügyminiszter figyelmébe aján

lotta ismételten a községek nyo

morult helyzetét és a tanyák ház
ad ómentességének megadását kérte.

Nem szándékozunk ezúttal kép

viselőnk beszédét idézni, hanem 

inkább ismertetjük a pénzügymi
niszter ur válaszbeszédét

A községi háztartás — úgy

mond a pénzügyminiszter — kér

désébe vág bele az a példa is, 
amelyet Tóth tisztelt képviselő ur 

itt felhozott. Gondolom, Szarvas

sal vonatkozásban hozta fel (Já~ 
nossy Gábor: a tanyákról), hogy 

•ott a házadó 4-20 pengőt, a ké

ményseprő illeték pedig ugyan

akkor 32 pengőt tesz ki. (Ugy- 

van 1 A jobboldalon és középen). 

Mi ezeket az abnoimis eseteket 
ismerjük, (Egy háng a jobbolda

lon : Csodabogarakat) ezeket azon

ban csakis szerves reformmal le
het megváltoztatni. De hogy ilyen 

lehetetlenségek vannak — és ezek 

sokfélék — ez természetesen ha

talmas érv ennek a kérdésnek 

gyors megoldására.

Miután közben a tanácskozási 

idő az országházban letelt, a 

pénzügymiszter igy folytatta:

Szibériai emlékeit.
Az 1919 év folyamán a Szi

béria — nikoskussuriskii fogolytá
borban ezer és ezer magyar hadi

fogoly vivta szörnyű tusáját az 

éhség, ragály és fagy ellen, test

ben, lélekben teljesen összetörve. 

Isten mentőkeze azonban csodá
latosan lenyúlt hozzánk. 19 októ

berében érkezett Nikolskussuris- 

kibe Rew. W. Teeuwissen ref. lel

kész, a Ker. Ifj. Egyesületek fő

titkára. Az amerikai komité a cseh 

repülőosztaghoz küldötte őt. Egy 

kétségbeesett, rongyos magyar fo

goly — Kovács Arthur — élete 

kockáztatásával átmászott a négy 

méter magas kerítésen és segélyt 

kérve felkereste őt Elmondotta, 

hogy 9000-en tengődünk itt, a 

legrettenetesebb nyomorban: — 

sem enni, sem tüzelőfát nem ka

punk. Elmondotta, hogy minden
nap megfagy közülünk egy sereg 

■és öngyilkos lesz kétannyi. S Ö 

meghallgatta a panaszt. Azonnal

Még csak egy szót arra vo

natkozólag, amit a tanyákra nézve 

Tóth Pál t. képviselő ur mondott. 
(Halljuk! Halljuk!) Elismerem, 

hogy ő a tanyák világában igen 

népszerű indítványt tett olyan ér

telemben, hogy a tanyai házakat 

egyáltalában mentesítsük az adó 

alól. Én nem szeretnék messzebb 

menni t. Képviselőház, mint ami

lyen messze mentem a pénzügyi 
bizottságban tett nyilatkozatomban, 

nem pedig azért, mert, ha ennél 

messzebb megyünk, akkor az 

egyenlő elbánás elvébe és az 

igazság elvébe ütközünk.

Mert habár engem száz szim

pátiaszál fűz is a tanyavilághoz, 

azért mint pénzügyminiszternek 

nemszabad elfelednem, hogy nem 

csak a tanyavilágban vannak bajok, 

hanem a tanyán lévő házakhoz 

hasonló házak vannak a közsé

gekben is és vannak a városok 

perifériáin is és amig azok a há
zak, ahol teljesen vagyontalan 

emberek húzzák meg magukat 
tömeglakásokban, adó alá esnek, 

mindaddig nem tartanám célsze

rűnek minden szimpátia ellenére 

is, hogy a tanyák házainál, ahol 

mégis bizonyos mértékű vagyon, 

vagy jólét van, kezdjük az adó 

alól való mentesitést. (Helyeslés) 
De igenis hajlandó vagyok odáig 

elmenni abban a bizonyos uta

sításban, amelyet a jövő évi ház

adókivetéshez adunk, hogy mind

azok a házak, amelyek nem ren
des lakásul, hanem a gazdálko

dás folytatásául, menhelyül, ideig

lenes lakhelyül és nem nyaralóul 

szolgálnak, a házadó alól men- 

tesittessenek. (Helyeslés).

jelentést tett a vladivostoki pa

rancsnokságának s kieszközölte, 

hogy egy vagon kétszersültet 

küldjenek számunkra. Aztán el

jött hozzánk személyesen is I Lát
ta a nyomort! Látta, hogy tüzelő 

nélkül, vagy csak hitvány, sala

kos rossz szénnel alig fütött helyi

ségekben dideregtünk rongyaink

ba burkolózva, amelyeket soha

sem lehetett letenni a 40—50 fo

kos hideg miatt. A simpla abla

kot oly vastagon fedte a jég és 

a ráfagyott pára, hogy késsel 

kellett lefaragni, ha irni vagy ol

vasni akartunk. A viz megfagyott 

a mosdótálban I Néha olyan hó

förgeteg támadt, hogy a szom

széd épületbe nem tudtunk át

menni. Növelte a bajt, hogy a 

közeli hazautazás reményében 

sokan eladták feleslegesnek tar

tott holmijukat, amit 4 év alatt 

nagy nehezen beszereztek. .Sok

nak fekvőhelye sem volt, úgy sze

reztek deszkát, högy egy elha

gyott orosz barakk oldaláról fe

szegették le, kitéve magukat an

nak a veszélynek, hogy a kozák 

őr rájuk lő.

De a mi barátunk, a mi jóte
vőnk, Rew. W. Teeuwissen se

gített rajtunk ! Először is több fű

tött kávéházat rendeztetett be 

2.500 dollár segéllyel. Az őrülésig 

egyhangú életünket esti mozi és 

színházi előadásokkal enyhítette. 

Tanfolyamokat létesített a fog

lyokból kikerült tanerők által. Az 

állandó segélyezési bizottság ut

ján minden elhagyotthoz elért 

segítő jobbja. Pedig mennyi rossz- 

akarattal kellett megküzdenie! 

Egy Lukjanov nevű orosz ezredes 

megtiltotta, hogy betegye a lábát 
a magyar foglyok közé. Iszonyú 

elkeseredés lett úrrá táborunkban ; 

már-már lázadás ütött ki a ma

gyar táborban, mikor a vladivos

toki központ utasította Lukjanovot, 

hogy ne zavarja a mi szeretett 

„öreg“-ünk működését így tör

ténhetett, hogy fokozatosan ki
építette táborunkat Volt már 3 

borbély, 2 pék, 4 cipész, 2 szabó- 

mühelyünk, amikor hirülvettük, 

hogy Oroszországban felfordult 

minden s a foglyok maguk intéz

hetik sorsukat. 1920 január 3-án 

elkerült az orosz poszt az őr

helyről. Mintha újra gyermekké 

lejtünk volna, úgy sirtunk az 

örömtől, hogy mi agyongyötört, 

elfáradt emberek, akik már le

mondtunk az életről is, rövidesen 

hazamehetünk. S bizakodásunk
ban nem is csalódtunk I Ha jöt
tek még ezután is keserves idők, 

mégis, akiket az éhség, a fagy, 

a betegség s az öngyilkosság 

meghagyott, azok előtt megnyílt 

az ut hazafelé.
Egy volt hadifogoly.

Egy régi könyv 
a titkos tudományokról

Stutgartban, 1839-ik évben ér
dekes munka látott napvilágot 
Johann Heiririch Montz von Poppe 
tollából, ki lovagja volt a wür- 
tenbergi koronarendnek, a philo- 
sophia és az államgazdaság dok
tora s a tübingai egyetem rendes 
egyetemi profeszora. Müve a kü- 
lömböző csodatételek, bűvészke
dések ismertetésével és magyará
zatával foglalkozik. Érdekes kü
lönlegesség gyanánt németnyelvű 
müvéből leközlünk néhány egy
szerűbb, régi világbeli szemfény
vesztést.

Hogyan kell pl. mesterséges 
tüzokádó hegyet csinálni ? Az el
járás következő; vasreszelék kén
porral egyenlő mennyiségben ösz- 
szekeverendő. A keveréket át kell 
itatni vizzel s vagy 50 fontot 
egy edénybe kell tenni s jó mé
ter mélyre leásni s befedni föld
del. 24 óra alatt áthevül a tömeg, 
a felette levő földet levegőbe rö
píti, majd lángnyelvek csapnak 
ki, végül szikraeső fejezi be-mini
atűr vulkán kitörését.

Fantasztikus preparátum a vi
lágító pomádé is. Úgy készül e 
csodaszer, hogy 10 gramm fosz
fort egy uncia pomádéval kell el
keverni s ha vele az arcot és ha
jat bekenik, sötétben világítani fog.

A titkos írásra szolgáló szim
patikus tintáknak ha.t fajtáját is
merteti. Ezek között pl. láthatat
lan írást készíthetni ecettel, cit
romsavval vitriololdattal, timsó 
vagy konyhasóoldattal. Ha az 
irás megszárad, láthatatlan, de 
ha kályhán melegítik, azonnal 
előtűnik az irás. Vagy hogyan le
het a szobában mesterséges fel
hőket varázsolni elő ? Ez is egy
szerű. Két porcellán csészét ve
szünk. Egyikbe sósavat, másikba 
szalamiákszeszt öntünk. Kályhára 
tesszük, melegítjük, mire sürü 
fellegek jelennek meg. Kár, hogy 
a titkos tudományoknak eme tár
háza nem szól arról is. mikép 
lehetne az üres tárcát úgy meg
tölteni, hogy abból legalább az 
adót lehetne néhány évtizedre 
rendezni.

A G Y E R E K .

— M iért jö ssz  ilyen későn ebé

de ln i ?

— A szülésznél voltam  drá

gám , részletet fizettem  neki.
— H á l Istennek: m ég két rész

let és egészen m iénk a  gyerek.

(Meggendorfer Blatter)

Kondorosi IM
— Nem fizeti a miniszter a 

kondorosi második orvost.
Megírtuk annakidején, hogy Kon

doros község második községi 

orvosi állás rendszeresítését ha

tározta el, azonban oly módon, 

hogy annak költségeit a népjóléti 

miniszteri tárca vállalja. A tör

vényhatósági bizottság elfogadta 
a község határozatát és pártoló- 

lag felterjesztette a miniszterhez. 

A népjóléti miniszter válasza 

megérkezett. A miniszter — 

amint az előre látható volt — 

nem vállalja a második községi 

orvosi állás szervezésével járó 
költségeket, bár kijelenti, hogy 

annak szervezését helyesli.

— A kondorosi uj vágóhíd.
Értesülésünk szerint a kondorosi 
uj vágóhíd felépítésének terveit
— melyhez tudvalevőleg a kon
dorosi képviselőtestület már ré
gebben hozzájárult — felterjesz
tették jóváhagyás végett a tör
vényhatósági bizottsághoz és mi
után előreláthatólag a jóváha
gyásnak semmi akadálya nem 
lesz, az uj vágóhíd épitését a 
közeljövőben már megkezdhetik.

— A MÁV. is pályázik a 
kondorosi vasútra. Többizben 
megemlékeztünk már arról, hogy 
az AEGV. Békéscsaba és Kon
doros között a soproni tanyákon 
áthúzódó keskenyvágányu vasutat 
szándékszik építeni, ha erre meg
felelő anyagi hozzájárulást kap 
Békéscsabától és Kondorostól. 
Midőn a MÁV. értesült a vasút
építési tervekről, a szegedi üzlet
vezetőség utján érintkezésbe lé
pett az érdekeltségekkel, felajánlva, 
hogy megfelelő hozzájárulás ese
tén hajlandó ő is megépíteni*a 
Békéscsaba-kondorosi vonalat, ter
mészetesen rendes nyomtávút. 
Értesülésünk szerint az érdekelt 
községek meglehetősen húzódoz
nak ettől a tervtől, mivel a kes
kenyvágányu vasúthoz az anyagi 
hozzájárulás is kevesebb lenne, 
másrészt pedig a kisvasút min
den tekintetben praktikusnak bi
zonyult.



Folytatás lapunk 3 ik oldaláról.

— Az üzletek kötelező zár
órája. Az utóbbi időben sok vi

tára adott alkalmat az a kérdés, 

hogy mikor kötelesek a kereske

dők üzleteiket bezárni. Konkrét 

esetből kifolyólag most a belügy

miniszter leiratban értesítette 

Zemplén vármegye alispánját, hogy 
az üzletek zárórájára vonatkozó
lag az 1914.. évi XXXVI. t. c. 8. 

§-a és a 3382 számú 1917. M. 

E. rendelet 23. §-a az irányadó 

ma is, melyek szerint a nyílt áru

sítási üzletek, valamint a hozzá
juk tartozó irodahelyiségek', rak

tárak stb., reggel 6-tól este 7-ig 

tarthatók nyitva, kivéve az élel

miszer üzleteket, melyek este 8 

óráig nyitva tarthatók, azonban

7 órától 8-ig ezekben az üzletek

ben is csupán élelmiszer, il

letve állami egyedárusitási cikk 

árusítható. Az üzletek vasár

napi nyitvatartására vonatkozólag 

az érdekképviseletek meghallga

tása után a járási főszolgabírónak 

van joga dönteni.

— Adófizetés iránti megin 
tés. Az elöljáróság figyelmezteti 

az adóhátralékosokat, hogy ese
dékes adótartozásukat 8 nap alatt 
annál is inkább lefizessék, mivel 

ellenkező esetben minden további 

felszólítás nélkül végrehajtás utján 

lesz behajtva, ami a végrehajtási 

költségekkel és késedelmi kama

tokkal még terhesebb lesz.

— A Magyar Hét kirakat- 
versenyének eredménye. A

helyi szervező bizottság szomba

ton hozta meg határozatát, mely 

alkalommal a Szegedi Kereske

delmi és Iparkamara által fela
jánlott 3 darab kamarai kitüntető 

oklevél, a Magyar Hét központi 

végrehajtó Bizottsága által fela
jánlott 8 oklevél, a Szarvas köz

ség által megszavazott 50 pengő, 

a Szarvasi Kereskedők Egyesü

lete 50 pengő, Szarvasi Hitelbank 

RL 25 pengő, és a Szarvasi Ta

karékpénztár Rt. 20 pengő ado
mányait a legszebb, a leg

vonzóbb és legfeltűnőbb kiraka

tok között a következőképpen 
osztotta el; I. dijakat a Kereske

delmi és Iparkamarai kitüntető 

okleveleit: Laukó György hentes, 
Breitner H. és Fia textiláru és 

Deutsch Ármin divat ruhakeres

kedőnek ítélte. IL díjjal egyenkint 

25 pengővel és Magyar Hét Köz
ponti Végrehajtói Bizottsági ok

levéllel tüntette ki Kosácsik Pál 

füszerkereskedőt, Forster Károly 

bádogost, Holéczy Gusztávné fü

szerkereskedőt. III. díjjal 25—25 

pengővel és a Magyar Hét okle
véllel Klein Mór textiláru, Sinko- 

vitz Mihály füszerkereskedőt, 20 

pengővel és a Magyar Hét okle

véllel Weszter Vilmos vaskeres
kedőt, a Magyar Hét Központi 

Végrehajtó Bizottsága oklevéllel 

Ungár Jónás divatáru és Scheiner 

Bemát kenyérsütődét. A külön 

nem díjazott kirakatok részvételi 
oklevelet kapnak.

— Meghívó Magán- vagy üz

leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 

otthont nyújtja a legelőnyösebb 

feltételek mellett a Keleti pálya

udvar érkezési oldalával szemben 

levő Grand Hotel Park nagyszál

loda Budapest, VIII., Baross-tér

10 sz., mert 20 százalék enged

ményt kap, mint .ezen lap elő

fizetője, olcsó szoba árainkból,

10 százalék engedményt kap ol

csó éttermi árainkból. (Kitűnő 

házi konyha) 5 pengőt megtaka

rít autótaxi költséget, mert gya
log átjöhet 1 perc alatt a pálya

udvarról Nálunk otthon érzi ma

gát 1 Elsőrendű kiszolgálás, szi

gorúan családi jelleg. Saját ér

deke ezen előnyök folytán, hogy 
okvetlenül nálunk szálljon meg. 

Előzetes szobamegrendelés aján

latos.

— Szenzációs karácsonyi 
ajándék lapunk előfizetőinek.
Hogy azt a bensőségteljes, jó 

viszonyt, mely lapunk és kedves 

előfizetőink között fenn áll, még 
szorosabbra fűzzük, elhatároztuk, 

hogy nem kímélve az áldozatot, 
karácsonyra egy szép könyv 

ajándékkal kedveskedünk lapunk 

minden előfizetőjének. A Szarvasi 

Közlöny karácsonyi könyve — 

mely teljesen ingyen áll előfize
tőink rendelkezésére — naptári 

részen, az országos vásárok jegy

zékén és az év történetének ké

pekkel ismertetett leírásán kivül 

tartalmazni fogja Herczeg Fe
renc, Molnár Ferenc, Zilahy La

jos, Heltai Jenő és Surányi Mik

lós novelláit, szakácskönyv, egész 

csomó hasznos tudnivaló, sport 
és egyéb közérdekű dolog 

egészíti ki az ízlésesen kiállított 
szép kötet tartalmát. Miután ka

rácsonyi könyvünket csak kor

látolt számban készíttetjük a te

temes költségek miatt, azért 

újonnan belépő előfizetőink kö

zül csupán azoknak bocsáthatjuk 

rendelkezésére, akik legkésőbb 

december 20-ig előfizetőként 
jelentkeznek.

— Felhívás a volt orosz ha
difoglyokhoz! Értesítem mind
azokat, akik a háború folyama 

alatt hadifoglyok voltak, hogy f. 

hó 22-én délután 6 órakor mű

soros előadást tart a Luther-szö

vetség! Az előadáson rész tvesz 

Rew. W. Teeuwissen amerikai 

református lelkész, aki annak ide

jén fáradtságot nem ismerve buz

galommal járta be a szibériai fo

golytáborokat, hogy a fogságban 

sínylődök helyzetén könnyítsen. 

Felkérem tehát az összes szen
vedő bajtársairaat, hogy ezen az 

ünnepélyen lehetőleg teljes szám

mal részt vegyenek. Az előadás 

után a Szarvasi Gazdák és Ipa

rosok Szövetkezete helyiségében 
bankett lesz az amerikai hadifo

goly barát tiszteletére, melyen 

való részvételre aláírási jvek bo

csáttattak ki. Részvételi díj szemé

lyenként 1 pengő. Jelentkezni le
het az Ipartestületben, a Szövet
kezetnél, Kelló Nagytiszteletü ur

nái és a szociáldemokratapárt 

körében. Baráti üdvözlettel Sár

kány Mihály v. hadifogoly.

— Az iparosság sajtója. Az 

utóbbi időben a magyar iparosság 

ügye iránt a közélet minden te

rén nagy érdeklődés mutatkozik. 

A Parlamentben és a sajtóban 

napról-napra történnek esemé

nyek, ami az iparosságot érdekli. 

Most Frühwírth Mátyás országgyű

lési képviselő főszerkesztésével 
szervezték át az Országos Iparos 

Hírlapot, amely ezentúl hetenként 
jelenik meg az iparos események 

közlésével. A lap változatos tar

talommal az iparosság érdekeit 

akarja szolgálni. Az Országos 

Iparos Hírlap szerkesztősége és 
kiadóhivatala Budapest, VII. Nyár

utca 6. Előfizetési ára negyedévre 

2.50 pengő.

Ilit csináltak a tatárok 
Szarvason?

Mikor a szarvasi földműves a 

décsi földeken a Telekhalom kö

rül szántogat, . nem is gondolja, 

hogy az a vidék, hol most jám

bor tanyai emberek békésen mun

kálkodnak, pár évszázaddal ez

előtt borzalmas öldöklés szín
helye volt? A szerencsétlen mo
hácsi vész után nyakunkra ült a 

török s tűzzel, vassal pusztította 

a szépen virágzó alföldi falvakat. 

Mint török alattvalók, vagy 15.000 

tatárból álló segítő csapata is 

volt a töröknek. Mikör a temes

vári pasa Lippa ostromára ké

szült, segítségére indultak a tatá

rok is ■ és keresztül vonuttak 

Szarvason is. A megye területén 

1596 januáijában jelentek meg, 

vandálpusztitást vive véghez min

denütt. Akkoriban a szarvasi Te

lekhalom környékén virágzó falu 

állott, temploma pedig a halmon 

emelkedett, hol valamikor — 

Tessedik egy feljegyzése szerint
— még főiskola is volt. Már út

közben is ölték a lakosokat, egy 

részüket pedig rabként hurcolták 
magukkal. Décse falu megré

mült lakosai a Telekhalmon levő 

templomba menekültek, gondol
ván, hogy ott oltalmat találnak. 

A kegyetlen tatár azonban nem 

respektálta az Isten házát, vad- 

állatias kegyetlenséggel esett neki 
az ártatlan embereknek s legyil

kolta és kifosztotta őket

De hogy a bentlevók sem vol
tak tétlen s kétségbeesett ellen
állást fejtettek ki, azt bizonyítja 
az a vén tatárkoponya, mely e 
halomból került ki, a rendetlen 
összevisszaságban heverő, meg
csonkított embervázak közül. Nők, 
gyermekek s férfiak kerültek ott 
kardélre s mert ásatáskor kevés 
koponyára akadtak, a levágott fe
jek egyrészét hadi trofeumként 
magokkal ' vitték. A lerombolt 
templomnak még a falait is el
hurcolták, csupán az alapját le

het megtalálni. Teljesen feldúlták 
és kifosztották a templomban levő 
kriptát is s pusztítva, rabolva és 
mindent felégetve vonultak végig 
megyénk területén. A most már 
csendes és néma décsipusztai Te
lek-halom borzalmas dolgokat 
tudna beszélni arról, hogy milye
nek voltak azok a bizonyos „régi 
jó idők“?

BtkésszentamlPásí hirek
— Rejtélyes merénylet egy 

asszony ellen. Nagy szenzációt 
keltett Békésszentandráson egy 
elvált asszony, Bontovics Vincéné, 
Született Nagy Ilona ellen intézett 
rejtélyes merénylet, melynek in
dító okait és tetteseit mindezideig 
nem lehetetett kideríteni. Hétfőn 
reggel külkerületi tanyájának be
zárt konyhájában eszméletlen ál
lapotban, több sebből vérezve ta
lálták meg a szomszédok Bon
tovics Vincénét, akinek hosszas 
távolléte feltűnt a környékbeli la
kosoknak, bár általában különc 
természetűnek ismerték, aki nem
igen érintkezett senkivel, még leg
közelebbi hozzátartozóival sem. A 
jómódú asszony teljesen maga 
gazdálkodott tekintélyes birtokán 
és amióta férjétől elvált, nem-igen 
volt bizalma senkihez sem, egye
dül ügyvédjében, dr. Készt Ár
minban bízott meg, aki anyagi 
ügyeiben segítségére is volt. Az 
eszméletben állapotban lévő, sú
lyosan sérült asszonyt behozták 
Szarvasra, ahol Remetey Filep 
Ferenc orvos vette nyomban ápo
lás alá és ahol most is kezelés 
alatt van. Körülbelül tíz helyen 
sebesült meg Bentovicsné, azon
ban a 64 éves asszony vagy nem 
tud, vagy nem akar felvilágosí
tást adni merénylőjéről, mindig 
azt hajtogatja, hogy nem emlék
szik semmire. Minden valószínű
ség szerint azonban a merénylet 
bosszú müve, miután a nyomozás 
eddigi adatai szerint pénz, vagy 
értéktárgyak a lakásból nem hiá
nyoztak. A nyomozás — melynek 
részleteiről legközelebbi számunk
ban adunk tudósítást — erélyesen 
folyik a rejtélyes ügyben tovább. 
Lapzárta után vett értesülés sze
rint Bontovicsné állapotában némi 
javulás állott be, úgy hogy fel
épüléséhez remény van. A nyo
mozás megállapította, hogy az 
asszonyt — aki kutyája ugatására 
lépett ki az udvarra — vasvillá
val ütötték le és valószinüleg mi
kor bevánszorgott a lakásba, ak
kor esett össze eszméletlenül.

— Néhai dr.Dunay Alajosem- 
lékének megünneplése. Szomba
ton f. hó 10-én kegyeletes hálá
val ünnepelte Békésszentandrás 
község r. kát. közönsége felejthe
tetlen lelkipásztorának, dr. Dunay 
Alajosnak emlékezetét. Az uj r. 
kát iskola — amely megalapítá
sát nagyrészt az ö hagyatékának 
köszönheti — tantermében lep
lezték le az elhunyt jólsikerült 
arcképét, majd dr. Dunay Alajos 
nevelt fia, dr. Lindenberger János 
püspöki helynök a temetőben fel
szentelte óriási közönség jelenlé
tében a község szeretett volt plé
bánosának művészies kivitelű sir- 
gmlékét Nagy ünnepélyességgel 
leplezték le a Katolikus Körben 
dr. Dunay Alajos arcképét. Egy
hangú lelkesedéssel elhatározta az 
ünneplő közönség, hogy feledhe
tetlen plébánosa emlékére úgy az 
uj iskolát, mint a Katolikus Kört 
róla nevezik el.
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Brown, akire már az első meg

lepetés is valóban rossz hatással 

volt, még jobban meghökkent e 

baljóslatú szavakra, most nem tud

ta, hogy mit csináljon? Elárulja-e 
ittlétét, vagy csendesen fekhelyén 

maradjon? Már éppen el akarta 

árulni jelenlétét, midőn az egyiké 

nek nyilatkozata visszatartotta e 

tervétől, mely nyilatkozat ugyanis 

a ház körül látható lólábnyomokra 

vonatkozott.

Azon gondolkozott, hogy nem 

abba a bandába tartoznak-e ezek, 

melynek elnyomására a reguláto- 

rok szövetséget kötöttek. A két ti

tokzatos férfi beszélgetése mind

jobban megerősitette előbbi felte

vését. Erre csendesen kihúzta hü

velyéből kését, mert el kellett ké

szülve lennie arra, hogy ha fel

fedezik, meg is támadják. Azután] 

visszafojtott lélekzettel húzódott el 

a sarokba, hogy kihallgassa a lá
togatók beszélgetését és hogy szán

dékukat lehetőleg meghiúsítsa.

— Hogy mikor térhetek vissza?

— felelt a másik elgondolkozva. — 

Abba két-három hét is beletelhetik, 

az a bizonyos hely messze van in

nen és nekem nagy elővigyázattal 

kell dolgoznom.

— Csak, mielőtt házamhoz érsz, 

a kis pataknál el ne felejtkezz a 

szükséges elővigyázatról, mert ha 
a házamhoz nyom vezetne, azok 

az átkozott regulátorok megszima

tolnák és ki nem kerülhetnénk a 

vizsgálat megindítását és lefolyta

tását. Ez pedig könnyen vesztedet 

okozhatná neked is.

— Nekem? Hogyan?

— No, azt hiszem, ha megcsíp

nének, inkább veszteséged, mint 

nyereséged lenne az esetből.

— Na, ne félj, eléggé ismerem 

az clővigyázali rendszabályokat. De 

valami még eszembe jutott. A lova

kat valószínűleg nem szállíthatom 

ién magam egész tehozzád. Épp 

arra az időre olyan üzleti ügyet 

kell végeznem, ami ennél sokkal, 

többet hoz. Annak elvégzésével 

majd betérek hozzád. Különben 

még egyet. Megbízhatsz teljesen az 

emberemben, aki a lovakat hoz

zád viszi, csak pénzt ne adj kezébe 

számomra.

— Ne félj. De honnan fogja tud

ni, hogyan térjen le az útról há
zam elé?

— Fogja tudni, nekem már előbb 

leírta azt a helyet

— Ismerem én őt?

— Nem hiszem.

— De miről tudom meg, hogy ő 

az, akire rábízhatom a titkot?

— Hát hogy megismerjétek egy

mást, ő majd tudakozódni fog a 

Fourclie-Ia-fave után. Te erre azt 

feleled, hogy a ház mellett folyik! 

Azután megkérdi, hogy milyenek a 

legelők a környéken, végezetül pe- 

dig egy ital vizet kér. Erre te nyu

godtan kaput nyithatsz neki.
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— így jó lesz, ez az elővigyázat 

nem fog ártani, sokan jönnek hoz

zám vendégek, úgyszintén gyám

leányomnak sem kell tudni a do

logról. Az ördög liigyjen a fehér

népnek, elég baj, hogy az anyju- 

kom már tud az ügyről. Na, de 
most már az eső csillapult, haz& 

kell mennem. Jó éjt! Neked is jó 

lenne mielőbb eltávozni innen, 

őszintén csodálom, hogy ha csak 

a fele is igaz annak, amit rólad 

beszélnek, mégis ide mersz jönni.

— Mesebeszéd — mormogott a 

másik. — Egyébként csúnya lucs

kos idő lesz.

— Talán nem, véleményem sze

rint hidegebb lesz, mert a szél meg
fordult.

— No, mi bajod? — kérdezte a 

másikat, midőn az szavait hirte

len félbehagyta.

— Úgy véltem, mintha itt a kö

zelben lódobogást hallottam volna.

— Ostobaság — morgott társa.

— A lovak negyedmérföldnyire 

vannak innen. De gyerünk, csak

ugyan úgy látszik, hogy jobb idő 

akar lenni.

At ajtó ismét megnyílt, a fér

fiak kiléptek s megint halotti csend 

uralkodott a puszta, sötét kuny

hóban. De Brown még soká feküdt 

mozdulatlanul. Takarójába burko

lózva hallgatta, a zivatart, mely 

most üvöltve zúgott keresztül a 

ház nyílásain, játszott a leszakadt 

fedéldeszkákkal, a fák sudarát jól 
megrázva s útját Arkanzasz széles 

tükrénn őrült szeszéllyel folytatva 

tovább.

— Kik lehettek ezek az emberek, 

akik ebben az időbfen és ilyen 

éjjelen itt találkoztak? — Állan

dóan ez a gondolat foglalkoztatta; 

Hogy jót nem forralhattak, az bi

zonyos, de vájjon kik lehettek? Kü

lönösen az egyik hang rendkívül 

ismerős volt Brown előtt, biztos 

volt benne, hogy már hallotta ezt 

a hangot. De hol és mikor? Arkan- 

zaszban, vagy Missouriban? Se

hogyan sem tudta «zt a kérdést el

dönteni. Ezen addig gondolkozott, 

mig lassankint újra erőt vett rajU 

az álom, takaróját fejére huzvá 

mélyen elaludt Almában Marion 

és Rowson alakjai jelentek meg 

előtte, szerelmesét a félelmetes, vad 

szörnyként megjelenő Rowson ül

dözte, a szegény, halálfélelemben 

remegő leány végső kétségbeesé

sében segélyért kiáltott a sötét, vi

haros éjben...

Rémülten dobálta le magáról a 

takarót, felugrott helyéről, hideg 

verejték gyöngyözött homlokán; 

csak most vette észre, hogy álom 

volt, azonban kívülről a kuvik u- 

tolsó rémes huhogásai hallatszot

tak, néhány farkas a távolból fe

lelt a hátborzongató hangokra, ke

leten enyhe ^szürkület kezdte je

lezni a hajnal közeledtéL Egy fel- 

leg sem borította a tiszta égbol

tot, a lég is lehűlt az erős észak-, 

keleti széltől. Brown, aki előtt az 

éjjel hallott beszélgetés és álmai 

zavaros össze-visszaságban gomo- 

lyodtak, hiába tűnődött és gon

dolkozott, sehogyan sem bírta el

határolni álmát a valóságtól. A 

tengerimaradékkal lovát megabra- 
kolta, aztán egy kis pocsolyához 

vitte megitatni, azután nyargalt) 

haza, még mielőtt a nap felkelj

A fürge kis paripa a mocsaras, 

homokos földön óvatosan szede

gette lábait, de szilárd talajra ér

ve, mint a fecske repült gazdá

jával tovább, szinte megérezve ő 

Is az otthon közellétét.

A széles utón, melyen a lovas 

vágtatott, messze előtte egy gyalo

gos lépdelt sietve, kiben — köze

lebb érve — Brown határtalan bá

mulatára az indiánt ismerte fel.

— Aszovaum! — kiáltott fel, meg

rántva a ló kantárszárát, bár a 

kis poimy, amely régebbről ismer

te a vörösbőrüt, magától is las-r 

sitott, szinte természetesnek tart

va, hogy a két barát szót váltson!

— Aszovaum, mi dolgod van erre, 

hova igyekszel?

— Ide siettem, — felelt nyugod

tan az indián, megszorítva a fe*i 

léje nyújtott kezet.

— Úgy hát engem kerestél? Mi 

történt?

— Sok, nagyion sok s testvé

rem mitsem tudna róla?

— Honnan ludnájp én, hisz nem 

voltam itthon. Szóij hamar, égek 
a kíváncsiságtól, talán összeféggés- 

ben van a két férfi rejtélyes be

szélgetésével.

— Te mitsem tudsz?

— Aszovaum, ne vágj olyan ko

moly képet — nevetett Brown. — 

Hogyan tudhatnám én az Arkan

zasz túlsó partjáról, hogy mi tör

ténik itt?

— De elutazásod előtt?...

— Hát az a kis civódásom He- 

atchottal.

— Heatchottot meggyilkolták — 

szólt komolyan az indián, fürkész

ve tekintve az ifjú szemébe.

— Nagy Isten, ez borzasztó! — 

kiáltott fel Brown, felindulásában 

oly erővel vágva sarkantyúját lova 

vékonyába, hogy az fájdalmában 
magasra felszökött.

—A gyanú téged terhel — foly

tatta az indián. — Heathott halála 

előtti fenyegetéseid és egyéb bizo

nyítékok, mint mondják, súlyosan 

terhelnek.

— De Aszovaum — kiáltott fel 

Brown, lováról leugorva és rop

pant felindulva — atyám sírjára 

esküszöm, hogy én nem gyilkol

tam meg Heathottot. A szerencsét

lent, mióta Róbert háza előtt el

váltunk, nem is láttam. Te is hi

szed Aszovaum, hogy bűnös va

gyok?

Az indián mosolyogva nyújtotta 

kezét és örvendve kiáltott fel:

— Aszovaum sohasem hitte, kü

lönösen pedig azóta nem, amióta 

megtudta, hogy az áldozatot kira

bolták.

— Ezzel is engem vádolnak? — 

kérdezte rémülten Brown,

— Miszter Harper és miszter Ró
bert nem hiszik, a többi jő embe

rek sem, a rosszabbak bizony el- 
hitték.

— Róbert nevét hallván, Brown 

sóhajtva támaszkodott a mellette 
álló ló nyergére.

— Mutasd a lábadat — szólt a 

rézbörü, tomahawkját övéből elő
vonva.

— Miért? Megmérted a nyomot?

— Igen — szólt az indián, ba

rátja talpát fegyvere nyelével meg

mérve. — Háromnegyed hüvelyk

kel hosszabb — nevetett élégülteri

— ezt mindjárt gondoltam.

— Amikor elhagytam a Fourche- 

la-fave-ot, nem is viseltem csiz

mát — szólt, nyeregkápájából két 

mokasszint véve elő. — Ezeket vi

seltem. A gyilkosság helyén csizma

nyomokat találtál?

— Igen — intett az indián és 

mintha uj gondolat ötlött volna 
agyába, hosszan eltűnődött. Toma

hawkját a földre téve, kezével ú j

ból megmérte a hosszúságot, majd 

oly vadul tekintett föl, hogy társa 

ijedten kérdezte, mire gondol?

— Semmi, semmi — felelte ez, 

hirtelen magához térve gondolatai

ból. — Az idő múlik, gyorsan visz- 

sza kell térnünk. Az emberek min

denféle híreket terjesztenek rólad 

és a kis öreg ember is betegen) 

fekszik és egyedül van, mert Alafa! 

a halvány férfi prédikációját hall

gatja és csak este tér vissza. Test-' 

vérem nem mondja-e meg nekik 

személyesen, hogy nem hibás?

— De hol történt a szörnyű gyil
kosság? Hogy tudták meg az ese
tet .?

— Elmehetünk oda s útközben 
majd beszélhetünk. Aszovaumnak 

el kell mennie a Fourche-la-fave- 
hoz.

Ezzel megindult oly sebes lép
tekkel, hogy Brown, aki időköz
ben ponnyjára ült, csak lassú üge:- 
téssel tudta követni. Aszovaum a 
gyilkosságot, Brown pedig az éjjel 
hallottakat meisélte el útközben, az 
indián még azt is elmesélte, hogy 
egy nagyértékü lovon ülő férfivel 
találkozott hajnalban, aki azonban 
gyapjutakaróját még a fejére is 
ráhúzta, hpgy előtte ismeretlen ma
radjon.

— Meglehet, hogy az éjjeli be~ 
szélgetők egyike volt — folytatta 
Aszovaum és hirtelen a földre mu
tatott. — Itt a patkónyom, követ
hetjük.

De ettől a tervtől el kelleti; 
államok, mert az éjjel esett hatal
mas zápor a nyomokat is elmosta 
és az utat is járhatatlanná tettei, 
úgyhogy Aszovaum tanácsára elha
tározták, hogy egy közeli ismerős 
telepestől csolnakot kérnek, igy 
könnyebben remélték elérni cél
jukat.

Brown annál is inkább ráállt a 
tervre, mert igy kikerülhette Ró
bert hajlékát. A mocsaras völgyet 
oldalt hagyva, az úgynevezett spur- 
oja, hegylejtőnek vették utjukat, a 
melyen száraz lábbal egész a fô- 
lyó partjáig értek s a nap még né
hány óráig fent volt, midőn ott a 
Fourche-la-fave-i legrégibb telepe
sek egyikének házához értek.



Éhenhalt a nótakirály
A legnagyobb magyar dgány- 

muzsikus tragikus élete

Száz éve, hogy meghalt B ih a ri 
János, a legendás nevű nagy ze
nész, a magyar toborzó-muzsika 
megteremtője, a leghíresebb ci
gányprímás. Emléktábláját nem 
régenn avatták fel Budapesten, a 
Lónyay és Kinizsi-utca sarkán, ahol 
meghalt. Most pedig szobrát lep
lezték le szép ünnepség keretében
4 Margit szigeten, a fedett sétány 
felső végénn, ott, ahol egykor Jó
zsef nádor kastélya állt és ahol Bi
liári a nádor feleségének muzsi
kált, aki orosz nagyhercegnő volt 

Mikor a pénze elfogyott... 

í - Bihari János a csallóköz-abonyi 
cigánysoron 1764 október 21-én 
$Eületett és a régi pesti cigányson 
jWh, a mai Lónyay-utcában, 1827 
április 26-ánn koldusszegényen halt 
aneg, pedig élete a legragyogóbb 
pályafutások egyike volt. Márr 16 
néves korában a legelőkelőbb pa
lotákban hegedült s az akkor való 
fejbozsonyi jurátusok valósággal bál
ványozták. Pompás megjelenésű, 

les termetű, érdekes arcú cigány 
^olt, akinek huszártoborzóit or
szágszerte ismerte és dicsőítette a 
bép. Hegedüjátékának csodálatos- 

a hir csakhamar átvitte Po- 
yból Bécsbe is. 1796-ban ő 
ikált I. Ferenc osztrák csá- 
és magyar király koronázási 

epén és ettől az időtől kezdve 
összes nádori, országgyűlési, fő- 
és megyei ünnepségekre hiva,- 
s volt. 1802-ben Pestre kőltöz- 

Jdött s itt szerezte azokat a nagy
terű kuruc tábori nótákat, ver- 
inkusokat és toborzókat, ame- 

yek a napoleoni háborúkban nem 
ijy csatábann vezették rohamra 
înagyar huszárságöt.

|'Az ünnepelt prímás* a sok-sok 
ősi zene között azt a hallgatóját 
qrtotta legkedvesebb müvénnek, 
pelynek különös cime így hang- 
fa; jBihari nótája, amikor pénze 
fogyottá Ezt a nótáját igen gyak- 

játszhatta, mert bizony sohase 
pénze, noha a főúri társasá

gban a százasok csak úgy hul
ak az ölébe és toborzóiért a 

igtől is igen sok pénzt ka* 
De hát Bihari mulatós ember 
ragyogó életéhez méltó házat 

és kártyáznni is igen szeretette 
végén bekövetkezett nagy 

órát és tragikus halálát is az 
a, hogy a garast nnem tudta 

fogni és hogy csak nótlzni In
akkor is, »mikor pénze elfo- 

t<
arí ujjai egészen különösek 

valósággal bunkószerüen 
Itek. Ezzel a furcsa ujjkép- 
iel olyan csodálatos kristályr 
üveghangokat csalt ki hé

jéból, hogy kápráztató játé*
g. magyar cigánnyzenészek kő* 
Csupán a hatvanas évek hires 

is Ferkója közelítette meg,

nagy művész legszebb tov 
pke  a Rákócziin dúló

;or először felhangzott, még 
séges érzésű bécsi zenészek

is levették előtte a kalapot. A ma
gyar cigányság ezért a szerzemé
nyért valósággal imádta s ha egy- 
egy vármegyei székhely vendégül 
látta Biharit és a Rákóczi-indu- 
lót eljátszotta, a szó szoros értel
mében földre borultak és úgy hall
gatták a hires innduló lüktető üte
meit. Az ünnepelt cigány I. Fe- 
renne császárnak és József ná
dornak udvari zenésze lett 

Egy udvari bálon játéka annyira 
elragadta a királyt, hogy nemessé
get kínált fel néki. Amikor a na
poleoni háborúban a franciák meg
verték a szövetséges hatalmak se
regeit és negyvenezer francia be
tört Magyarországba is, József ná
dor a nemesi felkelésre Bihari he
gedűjét is felhasználta. A fölkelő 
nemesi hadsereg tábori zenekar- 
vezetőjévé nevezte ki Biharit, .aki
24 tagú zenekarával együtt külön 
egyenruhát kapott. Toborzóinak 
hallatára több, mint kilencezer 
nemes állt fegyverbe. Résztvett a 
győri csatában is, sőt francia fog
ságba is jutott. S amig bandájával 
nappal a győri csatában elesett 815 
nemes temetésén muzsikált, este 
a francia tisztek fülébe húzta a nó
tát és kapta a Napoleonn-aranyat

Bihari a császárok és királyok ze
nésze lett. Udvari bál nem volt 
nélküle elképzelhető. Játékával va
lósággal meghódította az orosz 
cár nejét is, aki külön kiĥ dlgatá- 
son fogadta és gazdagon megaján
dékozta.

Ferenc császártól külön érdem
rendet is kapott, amelyet az el
foglalt francia ágyukból öntöttek 
és amelyet csak hős katonák közt 
osztottak ki.

Bihari pályája olyan volt, mint 
a hulló csillagé: a magasból hir
telen hullott alá és tűnt el az enyé
szetben. 1824-ben a gömöri alispán- 
választásról jövet, kocsija a hatva
ni országúton felborult, ő maga 
á kocsi alá került s balkezét any)- 
nyira összezúzta, hogy megbénult 
Többé nem tudott különös ujjai
val csodahangokat varázsolni he
gedűjéből. Zenekara feloszlott, el
hagyta mindenki és a nemrég még 
bálványozott cigányprímás nyo
morba jutott Kétségbeesésében az 
italhoz menekült. Később tüdő
vészt kapott és 1827-ben abban az 
ódon, földszintes házban, amely
ben a »Kék nyulak«-ról elnevezett 
vendégfogadó volt, és amelyet 1910- 
ben lebontottak, mindenkitől el
hagyatva meghalt

Hogyan virágzott az ipar és kereskedelem 
a megyében százötven évvel ezelőtt ?

A török hódoltság utáni idők
ben sivár pusztaság volt a megye 
területe. Virá^ó falvak szűnjek 
meg itt A kötéllel fogott települők 
a sok helyt mocsaras, egészség
telen területekről egymásután szök
tek meg. Magától értedődik, hogy 
az ipar és kereskedelem is hihe
tetlenül primitiv állapotú volt.

1735-ben Békésmegye területén 
csupán hat görög kereskedő volt 
s az uri osztály Erdélyből hozatta: 
a faggyugyértyat is. Megtörtént az 
a furcsa eset, hogy a megyeházán 
elfogyott a pecsétviasz s mert a 
megye területén nem lehetett kap
ni, lovas futárral kellett hozatni 
Aradról.

Az ipar semmivel sem volt fejlet
tebb. Kovács nem kellett, mivel 
a gazdák maguk tákolták össze a 
szekereket, amelyeken vas alkat
rész nem volt Zár, kilincs, kulcs; 
stb. minden fából készült Timán

sem kellett. A nyers bőrt trágyába 
dugták, mindaddig ott tartották, 
amíg a szőr le nem jött róla s 
bőr jól megpuhult. A szűcsök pe
dig a nyugalomba vonult öreg ju
hászok voltak.

De nem becsülték a tudást sem. 
A megyei orvos fizetése 30 forint 
volt, mig a megyei hóhér 54 és fél 
forintot kapott. A terményt is 
csak úgy lehetett értékesíteni, ha 
a nagyváradi, vagy a debreceni 
hetipiacra vitték, mivel hetivásá
rokat nem tartottak. Mária Terézia 
alatt az egész megyében csupán 
mintegy 58.000 kát hold állott mű
velés alatt.

Ha a honfoglalás kezdetétől fog
va a mai méretekben fejlődhetett 
volna ipari és gazdasági életünk, 
Magyarország valóságos minta- 
állam lenne már egész Európában. 
De ki tagadhatná azt, hogy nem 
lesz azzá egykoron?

Az edűgl óceánrepBlések mérlege: 13 start, 
6 sikeres és 7 tragikus eredménnyel

Miután most már Mac Donald 
repülő elveszettnek tekinthető, az 
Atlanti óceán áldozatainak száma 
tizenhatra emelkedett Eddig négy 
pilótának sikerült átrepülnie az 
óceánt Ezek: Lindberg, Byrd, 
Chamberlain és Brock-schlee, akik 
Amerikából repültek Európába. A 
Bremen viszont Koehllel, Fritz- 
Maurice és Hühnefeld- el repült 
Európából Amerikába. Röviddel a 
háború után Aloock és Scott re
pültek Ujrundlandból Írországba. 
Ezt a repülést is a sikeres óceán* 
repülések közé számítva, a sike
res repülések száma hatra emel

kedett. Eddig hét repülőgép járt 
szerencsétlenül. Ezek: a »Fehéjr 
madár«, amelynek pilótái Nunges- 
ser és Coly voltak 1927 május hó 
8-án, a >Sant Rafael«. Löwenstein 
hercegnővel 1927 aug. 31-én és az 
»Endaavourt Hinchliffe pilótával 
1928 március 13-án. A többi négy 
gép Amerikából és Kanadából star
tolt. Az Atlanti-oceán déli része 13 
áldozatot követelt. Ezek között van 
St Román, aki két kisérőjével 1917 
május 6-án, Nungesser és Coly in
dulása előtt két nappal a senegali 
St Louisból Rio de Janneiróbá 
startolt

megoldódott 
a fogyás problémája
Egy svéd tudós találmánya

A legutóbbi stockholmi orvos
kongresszuson Tillgren dr., az ál
lami klinika főorvosa rendkívül 
érdekes előadást tartott egy ta
lálmányról, valamint megfigyelé
seiről,« melyeket a Peng svéd Os* 
mos-habfürdővel végzett

Nőkön, férfiakon végzett szám
talan kísérletei során arra a meg
lepő eredményre jutott, hogy már 
egy fürdő használata után 400— 
1200 gramm sulyveszteség mutat* 
kozott. A kongresszuson elénk 
tetszéssel fogadták a kísérletekről 
tartott előadást. Tillgren. dr. sze
rint a Peng egyszerű habfürdő, 
melyet fogyás céljából még szív
bajosok és idegesek is használ
hatnak, mert nem okoz szédülést, 
de a megejtett kísérletek igazol
ják, hogy a Peng a vérkeringést 
emeli, a vese működését elősegíti 
és az anyagcserét hathatósan fo
kozza. Soványitó hatása abban rej
lik, hogy a fürdőben keletkező 
millió és millió szénsav- és légbu
borék a bőr felületén szétpattan; 
behatol a bőr pórusaiba, miáltal 
a zsírrétegeken biológiai masz- 
százst végez. A masszázs a fonto
sabb orgánumokat intenzivebb mű
ködésre serkenti és ezáltal a fe
lesleges zsirmennyiség önmagától 
kiválik.

KIS TRÉFÁK
A tanító ur bejön az órára éa 

bosszankodva látja, hogy Móricka 
kényelmesen elterpeszkedve, kiló* 
gatja a lábát a pádból és közben 
cukrot szopogat Dühösen rákia-i 
bál:

— Móricka, rögtön vedd ki a 
cukrot a szádból és tedd be a Iá' 
bad!

Kohn este elmegy hazulról, de 
megígéri, hogy 12 órára otthon 
lesz. Persze, jóval éjfél után ke
rül haza s a felesége dühösen fo
gadja:

— Most van tizenkét óra?
— Hát nincs is több — mondja 

szemtelenül Kohn.
— Nem szégyelled magad? Ilyet 

mersz hazudni a szemembe, hogy 
nincs több, mint tizenkettő?

— De Zálikám, nem is lehet 
több, mert tizenkettő után megint 
egy jön.

Az egyik borbély bezárt ajtaján 
nemrég a következő kedves felírás 
vonta madára a közfigyelmet:

— Lakodalmas vagyok, holnap, 
ha józan leszek, borotválok.

Egy újonnan kinevezett váltóőr
től megkérdezi az állomásfőnök; 
hogy meg van-e elégedve az állá
sával, mire az uj váltóőr igy válar 
szol:

— ú, nagyon meg vagyok elé
gedve az állásommal, csdk azok' 
a ronda vonatok ne volnának.



Értesítés.
Van szeremcsém felhívni a n. é. közönség 
szives figyelmét, hogy parkettezést, valamint 
a megrongált parkett-padozat kijavitésát és 
kitisztítását felelőség mellett elvállalom. 

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

Tisztelettel

Sió Károly
parkettező-asztalos III. kér. 283 szám 

(Laurik üzlet mellett)

Uradalmi
borok, kisüsti pálinkák, lakodalmak" 
ra, eljegyzésekre és családi ünne
pélyekre legolcsóbb árban beszerez« 
5 0  heti

vasúti Kőnig vendéglőjében

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 Ön
nek. Nincs hamu, szénpor, füst, 
széngáz és egyébb kellemetlenség 

mint más kályháknál. 
Felülmúl minden m á s  kályhát.

Még ma rendelje meg a 
képviseletnél.

helyi

Telefon: 20. 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 széfből már 
előre eltávolíttatnak, ennek következ*ében a mosott szén hőértéke 
cca. 7000 kalóriára emelked'k és eléri, a legjobb márkájú porosz 
sziléziai szenek minőségét Árban olcsóbb, fütőhatásában értéke
sebb a porosz szeneknél. Tüzeljen magyar szénnel. Egyébb s o k 
fajtáink: baglyasaljai, dorogi és mizserfai darabos szenek. A Sal
gótarjáni Kőszénbánya társulat bányáiból. Elsőrendű porosz szi- 
éziai szalon fülőszén. Tűzifa száraz elsőrendű, hasábos, fűrészelt, 
vagy aprított. Kovácsszén. Elsőrendű és legjobban bevált karvini 

dió szén. Legelőnyösebb árban.

Telefon: 26.

-46
BÜK ADOLF
Szarvas Piactér

Tisztelettel bejelentem, hogy bérautó

fuvarozás
céljaira egy legmodernebb typusu

csukot „Whippet" autót
szereztem be, mely a (Rákóczy garageban) Rákóczy-ucca i78 sz. 
alatt, (Telefon 51) állandóan, a' legjutányosabb díjszabás mellett 
a n. é. közönség rendelkezésére áll. — Szives megkeresést kér

5 1 ' Frecska Gyula

Tisztelettel értesítem az úri- és hölgykOzönséget,

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 

belül elkészítem, vasalást és alakítást a mai divat szerint is 

elkészítem, kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását

Horváth János
angol úri és női szabó.

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

cipész műhelyt
nyitottam, hol a mai igényeknek megfelelően úgy luxus, mint 
bármilyen cipőket elsőrendűen és olcsón készítek mérték után. 
Javításokat elfogadok. Kiváló tisztelettel

Pleníri János
50 cipész mester.

Értesítés.
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

jelenleg Szarvason lévő szerszámaimnál a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
Galáíh Jánosnál P e t ő f i-utca 13 
szám alatt, vagy a Rélliy~f éle ecetgyárban. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

Hrabóvszky Ádám
44 ártézi kutmester.

mii

F V í P c i t é e  Értesítem a nagyérdemű holgyközön"
l_fl ICoIlCo* séget, hogy szeptember lsétől

s z a b á s z a i t

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

Iszer Izabella oki. mesterszabász.
47 II. kér. Kossuth-u 37. sz. (Szűcs-féle ház.)

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

_______________1_________________________*______________



Egy szabadonfutó kontrafékes 
'reveset használt kerékpár eladó 
íirdeklődni lehet a kiadóba. 47

Egy ügyes fiút géplakatos ta
lonénak felvesz Kontra Sándor 
féplakatos mester. Machán-ház 

fürdővel szemben. 47

Irodai tisztviselőt gyors ép gép 
;rót azonnali belépésre keres Bük 
\dolf gépraktára._____________

Szabadonfutó kontrafékes ke- 
'ékpár eladó IV* kér. Luther-utca 
143 szám alatt.______________47

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

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

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

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

A gazdaközönség figyelmébe ?

Az országos kisgazdapárt által alapított Kisbirtokosok Biz
tositó Intézetének helyi képviseletét elvállalva, szeretettel kérem a 

gazdaközönséget, tngy

tűz, betörés, jég, állat, temetkezési és 
életbiztosításai

ügyében bizalommal forduljon hozzám. Mindenki számithat elő
nyös feltételekre. Ez a szinmagyar intézet törekvéseink zászlóvi
vője, tömörüljünk tehát azon zászló alá. melyet az intézet nagy
nevű alapitója néhai Nagyatádi Szabó István bontott ki.

Kurllk J á n o s  Szarvas Beliczey-utca. 
52 (Bunzl-fele zsáküzlet, vagy Krakkó 107. sz.)

Halló! Halló!
Figyelem.

Vanszerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. rendelő közön
séget hogy IV. kér. (Damjanich-u.) 33 szám alatt ú r i  é s  n ő i

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

50 Lestyan Pál úri- és női cipész.

Fordson traktor és Ford alkatré
szek iSS1*, C a r m o b l l “ ^ :
fém (gyorsforgáshoz) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan

kaphatók.

A v i I á g h i r ü

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

besi erezhet«".!c. ’ Podani János
51 vas- és festckkereskedö

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

cipészm ühe lyt
nyitottam, ahol a legkényesebb idényeknek 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 1
Beteg és hibás lábakra különös gondot fordítok cipészmester. 51

Egy ügyes fiút géplakatos ta- 
noncnak felvesz Kontra Sándor 
géplakatos mester. (Machán-ház, 
fürdővel szemben).________ 47—

111. kér. 178. 6z. alatti, jelenleg 
Frecska által garage és műhely 
céljaira bérelt helyiségek 1929. 
január hó 1-től kezdve bérbe
adók. Értekezni dr. Szemző István 
ügyvédnél lehet. 47—

Eladó és üzemben megtekint
hető egy 100 HP. Comníckszán- 
tógép, ugyanott eladó két garni
túra magánjáró cséplőgép is. 
Kovács Imre Békésszentandrás 
184.______________________ 47

I. kér. 190 számú ház 2 szo
ba 1 konyha mellék épülettel 
eladó. Érdeklődni ugyanott 46

Olcsóbb a bor, 
mint a szódavíz!
Egy liter elsőrendű fehér vagy 
kadarka tisztán fejtett bor a 
soltvadkerti vasútállomáson az 

Ön címére feladva

35fillér!
Szétküldés 50 litert meghaladó 
teletekben kölcsönhordókban 
utánvéttel vagy a pénz előze
tes beküldése ellenében. A köl- 
csönhordókért literenként 20 
fillér betétet számitok, melyet 
azonban a hordó visszaérke
zésekor visszatéritek. Tegyen 
egy próbarendelést. Cim: Szé
kely Ferenc Soltvadkert. Ily 
kedvező alkalom soha többé 
nem lesz! Adja fel rendelését 
még ma! 46

I. kér. 206 Kon Mátyás urnái 
üres boros hordók eladók. 46

Hl. kér. 404 szamu ház min
den elfogadható árért eladó 46

Eladó egy darab jókarban lévő 
szabadonfutó kontrafékes ksrék- 
pár. Cim a kiadóba._____________

Egy jo hozbol való fiút tanu
lónak felvesz, Póch Károly 
borbély. ?

Eredeti uj Singer varrógépe
ket elád kettő évi részletfizetésre 
Slern Bernát Szarvas 111. kér. 
140. 47

• Elveszett egy női goiblein ké
zimunka krisztus fej a Konrád- 
fürdötől özv. Medvegy Györgynj 
sarkáig. Kérem szives megtalá
lóját vigye be Fenyő László üz
letébe, ahol kellő jutalomba ré
s z e s ü l j ____________  46

Butornakvaló szilfa eladó Mra- 
vik Sándor asztalosnál IV. kér.
218. szám alatt.____________ 47

Perzsaszőnyeget saját szövő
székemen bármilyen nagyságba 
elválalok. Cim IV. kér. 423 sz. 
Szarvas.__________47

Eladó Macózugban gyümölcsös 
kis házzal, azonkívül különféle 
bútorok Gnethnénél III. 120. 48

Cserepes és vágott élő virágok 
Benka-trafikban kaphatók. 4&

Öcsödön a főtéren kÖz6égházá- 
val szemben levő saroképületben 
bolthelyiség, iroda, két lakószoba, 
konyha, raktárhelyiség és pince 
bérbe kiadó. Bármikor beköltöz
hető. Feltételek dr. Salacz Aladár 
szarvasi ügyvédnél megtudhatók.

Technológiát végzett soffőr j& 
bizonyítvánnyal, szakember aján- 
kozik lukxus v. gyosteher kocsira

Décs pusztán
10 kis hold föld igen kedvező 
fizetési feltételek mellet eladó. 
Felvilágosítást ad: Dr• Ernszt 
Imre flgyvéd Szarvason. 
(Reizma"n-féle ház)

S z ő l ő b i r t o k o s o k  f i g y e l m é b e !
Elsőrendű gyökeres siőlöoltvány 
direkt termő: csemege, lugas bor- 
fajokban szőlők pótlására kisebb, 
nagyobb mennyiségben kapható 
Machán György birtokosnál. ?

GzleiheJyiség bármilyen iparos
nak alkalmas, szob*, konyhás 
lakás kiadó. Ugyanott fílszcrtízlet 
berendezés eladó II. 259.v 47 

Arany jános-utca 186 számú 
ház sürgősen eladó. " 48

Hl. kér. 214 számú Grünwald- 
féle telek eladó. Ugyanott 2 szoba, 
konyha, speiz kiadó, érdeklődn 
ugyanott. 48

Szarvas község forgalmas he
lyén egy üzlethelyiség bérbe, il
letve eladó. Cim a kiadóban. 6

111. kér. Jókai Mór-utca 232 
szám alatt két szobás lakás ki
ad ^  —

Kiadó egy bulorozott szob 
Snie Sámuelnél I. kér. 105. —

S I N G E R
varrógépek
r é g  b e v á l t  j ó  m in ő s é g b e n

Kedvezd n
f ik e t é & i  f e t t é t e l e k

S I N G E  R  V A R R Ó G É P  
RE S ZVĆMVTARaA&AC

Szarvas, Kossulh-lér 47.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
N a g y  S á n d o r  kOnyvfcet̂ skedéaében legolcsóbb napi ima kaphatók.



Női, férfi és gyermek

c íp  Olt
melyek., elsőrendű anyagból 

Jutányos ártván

a Icgizlésesebb formában 
készülnek, azokat, c s a k

Szűcsnél
szerezze be.

Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hűl* 
ladikot stb. legprímább mi
ségben és legjutányosabban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky Ál- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer, 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

1 SZ.

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

gyelmét, hogy

szabó'Uzlelemet
II. kér. Simon-féle házba helyeztem át, hol a legkényesebb igé
nyeknek megfelelő ruhákat készítek, u. nú: téli-kabátokat, felöl
tőket, utcai és estélyi ruhákat, vadász és sport öltönyöket, valamint 
külön lovagló és plum nadrágokat és minden e szakmába vágó 
munkát pontosan készítek. — Kéiein a n. é. közönség szives 
pártfogását Tisztelettel

Balázs János
uri-szabó.

Egy (Igyes 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. akivenni akar győződjön meg 
hogy kedvező fizetési feltételek melleit a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be.
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom.

Balázs gépkereskedő. SlÜ ,
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* ehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma írjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

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

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
A u ló  és Traktor 

javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

M e z ő g a z d a s á g i  

g épjavüás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. Velő~ 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko

rica szórók, bármely ekére szerelhető !

Üfdonság f 52 Raktáron

Autogén 
heggesztés !

Vas—aczél — réz— bionz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

WIHIII í MIIIHfWIMIftM ftl Wlliriiintl MM*

„Accumulát o "
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fülő és- 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
Összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők, úgyszintén azok 
bármilyen javítását a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyorsabban elvállalom. 49

Makó Gyula
, rádió kereskedő, Szarvas.

f
M U M U M U t t MÉÜAMÉM

„Gombáru -
vásárolhat.

lói é» divatosat csak a
U IC S O Ü ,  h á z b a n ”
(Szarvas, II. kér. Kossuth Lajos-utca 42. Piactér, Hajas-ház.

Nagy választék úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők 
legújabb divatszinckben. 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 .
budapesti gflzniosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor
sabban és legszebben mos, risztit és vasal. 

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. 3

„eSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézimunka 1 Elegáns ! Tartós! Olcsó!

Kiipbaló kizárlak Deutsch Ármin divatáriiliáasÁban

Dékés-SzarvasoB. c «k  a védfeflflyd



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divatáruháíeában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten 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. Aas a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é l ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikór K JL E IN  
M Ó R  d l v a l á r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 
a bemutatott mintáknak meg nem felelćS silány 
árut szállítanak. 52

Kerékpárok,
£ Varrógépek és Rádiók.
N
«

u
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*
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Villanyszerelés c*e ng ö berendezés. S
. H
Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya- P 
gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja- H 
vitás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő accumulátor állomás. £ 
Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze- n 
relését eszközöljük. — Tegyen próba rendelést és szerelést. £

Tisztelettel *

Szírehovszky Márton és Társa ̂
1 keresk. min. által. eng. rádió-árusító, villamszerelő *8 

és műszerészek, és szerelő üzem. 2,

_____ Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 
Szőnyeg 
és Textil- 
müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedQli 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 
lég modernebb 

6 hengeres 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

6 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.

3
Szives pártfogást kérve, Í7 # *rloc  R Á I q  ^kereskedő, 

teljes tisztelettel l l U ö  O v i d  Szarvas

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

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő 11’ kerület 10 4 . szám. 5 2

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

javittathatók.20

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


