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FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik csütörtökön délelőtt Előfizetési árak. 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő, 

félévre 4 Pengő. Vidtkre postán küldve egynegyed 

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznóczy Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

I. kér. Vajda Péter-utca 145. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendő.

Vigyázz, 
ha jön a vonat!

Ki ne ismerné ezeket a ka- 
tegörikusan parancsoló hangú 
ügyes kis táblákat, melyeket 
a Magyar Államvasutak lel
kiismeretének megnyugtatá
sára szoktak elhelyezni a 
sorompónélküli átjáróknál. Az 
emberélet olcsó, a sorompó 
fenntartása és kezelése pe
dig drága, esetleg külön 
baktert is kellene a MÁV-nak 
aa ilyen helyeken alkalmazni, 
már pedig a bakternak fize
tés is kell, lakbér, meg mi
egymás, mennyivel praktiku
sabb egy ilyen .\kis tábla, 
amelyik nem kér sem ke
nyeret, sem fizetés emelést, 
még azt sem reklamálja, 
hogy újra fessék, ha az idő 
viharai lemosták róla a lel
kifurdalás elleni fe szólitást. 
Az azután egészen mellékes, 
hogy az országúton haladó 
jármű tulajdonosa esetleg 
analfabéta, tanuljon meg az 
illető olvasni, ha a soffőr 
francia, tanuljon meg előbb 
magyarul, mielőtt a MÁV sí
néin élete veszélyeztetése 
nélkül át akar hajtani. Ha 
pedig éjszaka van és nem 
látják a síneket és a táblát, 
hát édes Istenem, tessék gyu
fát gyújtani, megkeresni a 
táblát és vigyázni, ha jön a 
vonat.

De már kérjük alásan, itt 
megszűnt a tréfa, a martfűi 
halálátjáró két halottja és 
több súlyos aebesültje véres 
komolysággal szólnak bele 
ebbe az emberélettel folyó 
könnyelmű hazárdjátékba. Ma 
a martfűi halálautóról kell 
beszámolnunk, kitudja holnap 
már nem-e a Szarvas melletti 
forgalmas átjáró áldozatainak 
véres hullái fölött zokog ke
servesen a hátramaradt csa
lád. Igen, kedves vasutas fő- 
uraságok, itt már emberéletre 
megy a játék, követeljüjk 
mindannyiunk testi-épségé* 
nek érdekében tessék Jéiftm* 
tani a veszedelmes átjárók
nál a sorompókat, megbíz

ható őröket odaállítani és 
akkor nem megy istenkisér- 
tés-számba Szarvas környé

kén használni a jelenkor 
egyik legmodernebb eszkö
zét, az autót. Minden autót

úgysem gázoltathat el a MÁV, 
ha még oly veszedelmes 
konkurrencia is. . .

wammmmn

Szarvasiak borzalmas

A motoros-vonat elütött egy utasokkal telt szarvasi bér
autói. Két halott, egy súlyos és egy könnyebb sebesült.

Az autó pozdorjává tört.

(A Közlöny eredeti tudósitása).
Még alig simultak el azok az 

izgalmak melyeket az isméi etes 
csabacsüdi katasztrófák okozlak, 
míndőn már is egy, az eddigi
eket megdöbbentően borzalmas 
részleteiben messze felülmúló 
autó-katasztrófáról kell hirt ad-

észre, hogy • nem messze tőlük 
teljes sebességgel robog feléjük 
a Szolnok felé haladó motoros 
vonal, melyet addig egy előtte 
haladó kocsi és a vasutipálya 
mellett húzódó magas sövény 
miatt nem vett észre. Gergely 
Mihály valószínűleg elveszítette

nunk. A végzetes szerencsétlen- I lélekjelenlétét, mert ahelyett, hogy
ségről — mely több szarvasi csa
ládot boritolt gyászba — a hely
színre kiküldött tudósítónk a kö
vetkező részleteket jelenti:

Dubovecz Mihályné szül. Var
ga Erzsébet 23 éves fiatalasszony 
— kinek férje a közeli martfűi 
(Szolnok-megye) Baghy major
ban mint béres szolgált — a 
napokban oly szerencsétlenül zu
hant le kisgyermekével együtt egy 
uradalmi kocsiról, hogy kétéves 
kis gyermeke szörnyet halt, ő 
maga pedig súlyos külső és belső 
sérüléseket szenvedett. Szarvason 
lakó édesatyja Varga Mihály ki 
hosszabb ideig szolgált a köz
ségnél, valamint dr. Haviár kir. 
közjegyzőnél, mint kocsis — hogy 
leányát gondos orvosi kezelés 
alá vétesse, megfogadta Frecska 
Gyula szarvasi autófuvarozó bér
autóját és feleségével, valamint 
21 éves István nevű fiával va
sárnap délelőtt elindult Martfűre, 
hogy leányát hazahozza. Az utat 
odáig minden bajnélkül tették 
meg, a fiatal Dubovecznét fel
tették az autóra Is elindultak 
haza, Szarvas felé. Az autót 
Frecska Gyula 23 éves Gergely 
Mihály nevU soffđrje vezette, akit 
általában ügyes és mejgbizható 
soffőrnek ismertek. Alig ért az 
autó a Szolnok—tiszaföldvári va
sútvonal Martfű megálló sorom
pónélküli átjáróhoz, midőn a 
soffőr — ki lassan át akart ha
ladni a síneken — rémülten vette

a gépnek gázt adott volna, bi
zonyára a féket nyomta le, úgy
hogy az autó nemhogy előre 
szökött volna, hanem lefékezve 
a síneken állva maradt. A követ
kező pillanatban borzalmas re
csegés és ropogás közben meg
történt íiz összeütközés. A mo
toros vonat vezetője már nem 
tudta idejében a vonatot megál
lítani, igy mintegy 15—20 mé
tert tolta maga előtt az autót, 
mely egy pályalest melletti osz
lophoz ütődve felborult és úgy
szólván pozdorjává tört. A ben- 
ülők közül a soffőr Gergely Mi
hály már az összeütközés pil
lanatában kibukott a kormány- 
kerék mellől, a vonát a szeren
csétlen ember fejét úgyszólván 
megskalpolta, agyvelejét teljesen 
szétroncsolta, úgyhogy nyomban 
szörnyethalt. Ugyancsak kiesett 
az autóból és rendkívül súlyos 
sérüléseket szenvedelt Varga Mi
hály is, aki mindenvalószinüség 
szerint belső elvérzés következ
tében anélkül, hogy segíteni le
hetet volna rajta egy félórán be
lül a helyszínén kiszenvedeft. Ki
sebb zuzódásokkal menekültek 
csodálatos véletlen folytán Varga 
Mihályhé és soffőr mellett ülő 
fiatal Varga István és ebből a 
katasztrófából valósággal isteni
csoda következtében szinte sér
tetlenül menekült meg a két ha
lálszerencsétlenséget úgyszólván 
egy nap alatt átélt Dubovecz

Mihályné, aki pedig magatehe- 
tetlenül feküdt az autóban, az 
előzőnapi szerencsétlenségből 
származó borzalmas mély sebe 
miatt, melyef felső lábszáron ide
iglenes kapcsok tartolták össze.

A . katasztrófa színhelyére — 
mely szörnyű pusztulás képét 
nyújtotta — a közeli Baghy-ma- 
jorból nyomban segítségül siettek 
és a motoros vonat személyzeté
nek és utasainak segítségével a 
halottakat és sebesülteket a Baghy- 
majorba, majd innen a sebesül
teket kórházba szállították. A sze
rencsétlenség ügyében hétfőn dél
előtt rendőri bizottság szállt ki a 
helyszíni szemle inegejtésére. Je
len voltak a szemlénél az elgá
zolt autó tulajdonosa, valamint a 
MÁV. képviselői is. A szemta
nuk, illetve az autó utasainak 
vallomásából megállapítást nyert, 
hogy az autó vezetője nem volt 
okozója a szerencsétlenségnek, a 
zárt autóban a motor berregésé
től még akkor sem hallhatták 
volna a vonat állítólagos jelzését, 
ha az tényleg megtörtént volna. 
Érdekes momentum, hogy az 
egyetlen intőjel a „Vigyázz, ha 
jön a vonat" tábla érthetetlen 
okból fehérre volt meszelve.

Az áldozatok Hulláit a kirendelt 
törvényszéki orvosok a Baghy- 
majorban folboncolták, boncolás 
után megállapították, hogy asof- 
för halálát koponyatörés és több 
halálos seb okozta, mig Varga 
Mihály belső elvérzés következ
tében halt meg. Az áldozatok 
holttestét szerdán hazaszállították 
teherautón Szarvasra és Varga 
Mihályt az uj, Gergely Mihályt 
pedig az ó-temető halottasházá
ból valószínűleg csütörtökön te
metik az egész község óriási rész
véte mellett.

Értesülésünk szerint mindkét



halott hozzátartozói kártérítési 
pert indítanak a MÁV. ellen, bár 
valószínű a békés megegyezés, 
miután a helyszíni szemlén részt« 
vevő egyik főtisztviseld kijelen
tése szerint az Igazgatóság meg* 
bigottja ez irányban kiutazik 
Szarvasra a szükséges tárgyalá
sok megejtésére.

Mint érdekes körülményt nem 
hallgathatjuk el, hogy Frecska 
Gyula, az autó tulajdonosa 8000 
pengőre biztosított autó-biztosítási 
diját hosszabb halogatás után 
épen a katasztrófa megtörténte 
előtt küldötte be és igy termé
szetesen meg is kapja a teljes 
biztosítási összeget. Az értéktelen 
roncsá és ócskavas-tömeggé vált 
vadonat uj , Wippet“-autót kü
lönben a MÁV. nem engedte a 
helyszínről hazahozatni és igy az 
még most is a pályatest mellett 
fekszik.
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Leütötte barátját 
„ki békülés cél jábólw.

Nagyon érdekes bűnügyet tár
gyalt a napokban a Szentesre ki
száll szegedi kir. törvényszék. Két 
szegvári fiatal gazga Purgel An
drás és Deák Ferenc álltak vád
lottként dr. Tarajossy Béla tör
vényszéki tanácselnök'előlt. Nagy
szombaton este Összeverekedtek 
és alaposan helybenhagyták egy
mást doronggal és bicskával, a 
verekedés oka pedig határozottan 
nem mindennapi eset. Purgel 
András elmondotta, hogy körül
belül egy évvel ezelőtt a szeg
vári legelőn összeszólalkoztak va
lami csekélység felett. És akkor 
Deák Ferenc pofonvágott engem. 
Én nem jelentettem őt fel, hanem 
ki akartam vele békülni. De ő 
azt üzente nekem, hogy addig 
nem békül ki velem, amig a köl
csönt vissza nem adom neki. Hát 
visszaadtam. A kölcsön vissza
adását Deák mondta el vallomá
sában. Nagyszombaton este jöt
tünk ki a templomból és men
tünk hazafelé. Mikorra kövesutról 
letértünk, a sötétben valaki há
tulról úgy fejbevágott egy dorong
gal, vagy bottal, hogy térdemre 
estem, de visszafordulva átölel
tem a támadó térdeit. Ó azonban 
hányát lOkOtt, rámtérdelt és ak
kor vettem elő a bicskát. A ta
núként kihallgatott Ágoston An
drás Deákkal együtt ment haza 
akkor a templomból, * ugyanígy 
adja elő a történteket. Purgel 
védője általános derültség között 
tÖbbekkDzt a következőket mondja:
— Védencem tulajdonképen csak 
a békülékeny szellemtől vezettetve 
vágta fejbe Deák Ferencet. A 
bíróság bűnösnek mondotta ki 
Purgel Andrást könnyű testisértés 
vétségében és 16 napi fogházra 
átváltoztató 80 pengő pénzbün
tetésre ítélte. Deákot felmentette 
a súlyos testisértés vadja alól, 
mert jogos önvédelemből kifolyó
lag használta a bicskát.

Ha a gazda-ember- 
nek nincs pénze.

* Ha nincs a gazda-embernek 
pénze, bizony akkor nincsen az 
iparosnak, a kereskedőnek és a 
munkásnak sem. Az agrár Ma. 
gyarországon minden józam eszfl 
ember ezzel tisztában van és 
mindenki tudja nálunk, Szarvason 
is, hogyha a gazda jószágát po
tom áron kénytelen elkótya
vetyélni, ha gabonáját mély áron 
alul muszáj piacra dobni, akkor 
abből nagy bajok származnak. 
Nem vádolhat bennünket senki 
azzal, hogy csupán a kisgazdák 
szekerét szoktuk tolni, de a jelen 
viszonyok között .kétségtelenül 
jogosnak kell elismernünk a gaz
dák panaszait. Láttuk az elmúlt 
Magyar Héten, hogy dacára a 
legcsábitóbb és legizlésesebb ki
rakatoknak, a kereskedők boltjai 
üresen tátongtak, a lerongyoló
dott középosztály mint vásárló 
amugysem igen jön számba, akik 
pedig tudtak vásárolni — a kis
gazda-osztály — a fent említett 
indokoknál fogva teljesen kifogy
tak a pénzből. Pedig búza ter
mett bőven, hozzávetőleges szá
mítás szerint 10 millió méter- 
mázsának kellett volna exportra 
kerülni. Ezzel »szemben kivitelre 
mindössze 2 millió métermázsa 
került, a nyomasztó takarmány 
hiány miatt kb. 1 miliió méter- 
mázsát a jószágok etetésére hasz
nálnak fel gazdáink, úgyhogy 
még hátra volna 7 millió méter
mázsa búza, mely kivitelre vár. 
Semmire sem volna sürgősebb 
szükség, mint ennek a horribilis 
meunyiségü még eladatlan búzá
nak megfelelő áron kiviteli lehe
tőséget teremteni, mert ha a 
gazda tisztességes* áron értékesí
teni tudná elraktározott gaboná
ját, nyomban fellendülne vásárlá
saik folytán az ipar és kereske
delem is; Egyik jómódú gazdánk
— aki pedig már a modernebb, 
fiatalabb gazdák közül való — 
elkeseredetten mondotta a minap, 
hogy ő bizony tovább nem lesz 
hive a többtermelésnek, műtrá
gyát sem fog« többet használni, 
ha nem fog teremni -holdalként 
csak 4—5 mázsa búza és nem 
mint az idén 14—15, akkor azt 
a kevés búzát legalább magas 
áron adja el, kevesebb megmun
kálással. Hogy ez a téves hit 
lábra ne kapjon, első feladata kell, 
hogy legyen az illetékeseknek a 
termés felesleg rendes áron való 
értékesítése.

HÍREK.
— Esküvő. Csávás Imre (Bé

késről) f. hó 24-én délután 4 
órakor vezeti oltárhoz a szarvasi 
át; ev. ó-templomban Povázsai 
Zsuzsikat. (Minden külön érlesi- 

| tés helyeit.)

— Katalin-est. Az évek óta 
nagy sikerrel rendezett Katalin- 
estek méltó folytatása lesz az idei 
szombaton este az Árpádban, 
melynek sikerét előre biztosítja a 
Tanítók Háza 32 egyetemi ifjúból 
álló zenekarának közreműködése 
is. A hangverseny teljes műsora: 
1. Prológ. Előadja: Báró Benz 
Éva. 2. Schubert: H-moll Sym- 
phonia. Előadja a budapesti egye
temi ifjak zenekara. Karnagy: 
Privler Oyula Endre zeneszerző. 
3. A romantika zenei csillaga 
(Schubert], Takácsy Dénes hitta
nár rövid előadása. 4. Schubert 
zongoramüveiből előad: Privler 
Gyula Endre zeneszerző. 5. Ver
sek. Irta és előadja: Kinizsi An
dor egyetemi hallgató. 6. Dalok.
I. Schubert: 1) A vándor. 2) Az 
én tanyám. 3) A tokaji ' bor di
csérete. II. I) Orosz Iván—Privler 
Gyula: Mint itt hagyott madár. 2) 
Szabolcska—Kurucz: Sir a nóta. 
Előadja: Takácsy Dénes. Zongo
rán kiséri: Privler Gyula Endre. 
7. Hegedű solo. Schubert: Wie- 
genlied, Stendchen. Előadja: Hav- 
ranek Vilmos. Zongorán kiséri: 
Privler Gyula Endre. 8. Mimikri. 
Egyfelvonásos vígjáték. Előadják: 
Petrásovits Ella, Bárány József, 
Kalló Antal, Bárány Szilárd, Psik 
Ferenc. 9. a) Liszt: Nocturne. b) 
Erkel: Hunyadi László. Nyitány. 
Előadja: a budapesti egyetemi ij- 
jak zenekara. Karnagy: Privler 
Gyula Endre zeneszerző.

— Revíziós gyűlés Csaba-
csiidőn. F. hó 18-án délelőtt 11 
órakor nagyszámú közönség rész
vételével tartották meg Csabacsü- 
dön a vasúti állomásnál a tria
noni békekötés elleni tiltakozó 
gyűlést, amelyen Demcsák János 
főjegyző lelkes beszéd kíséreté
ben határozati javaslatot terjesz
tett a gyűlés elé. A határozati 
javaslatot — melyen Csabacsüd 
közönsége hitvallást tesz a reví
zió mellett és az átkos béke el
len — elküldötték a miniszterel
nöknek. a népszövetségneh és 
Rothermere lordnak.

— Nagy érdeke gazdáinknak,
hogy minél tömegesebben vegye
nek részt a m. kir. gazdasági 
tanintézet által rendezendő szik- 
talajjavitási tanfolyamom A tan
folyam november 26-tól december 
2-ig tart, teljesen ingyen, sőt a 
vidéki gazdák részére lakásról 
és ellátásról is gondoskodás tör
tént. jelentkezzenek tehát gaz
dáink minél számosabban a Gaz
dasági Tanintézet igazgatóságá
nál mutassák meg, hogy van
kedvűk és érzékük a modern
gazdálkodni.

— Katalln'est no
vember 24«én._____

— Rendkívüli képviselőtes
tületi közgyűlés lesz f. hó 24-én 
szombaton délután. A gyűlés 
tárgysorozatának fontosabb pont
ja: a gyermekmenhely telepbi- 
zottsigának megválasztása, az 
elöljáróság előterjesztése a Kos
suth és Csáky Albin utca között 
nyitandó uj utca ügyében.

— A szarvasi revvlziós gyü- 
lis Az egész országban vasárnap 
f. hó 18-án a trianoni gyászos
- béke ellen és a revízió mellett 
mindenütt impozáns gyűléseket 
tartottak. .Miután mindenkinek 
feltűnt, hogy szarvason ezen a 
napon ilyen gyűlést nemtartottak, 
érdeklődtünk az ünnepély elmara
dása miatt. Illetékes helyen kije- 
lentetjék, hogy a gyűlés minél 
imposánsabb arányban való meg- 
rendezösese véget egy járási 
revíziós gyűlést tartanak buda
pesti, kiküldöttek részvételével 
Szarvason már a közeli nappok- 
ban és ezért maradt el a vasár
nap* gyűlés.

— A volt oroa országi hadi
foglyok nemes bárátjának, a 
Szarvasra erkező amerikai| refor
mátus ie|kész tiszteletére a Luther 
Szövetség által ma csütörtökön 
az árvaházdisztermében rendezen
dő ünnepély nem mint jelezve 
volt 6 órakor, henem 1/2 6 órakor 
kezdődik.

— Kalalln-est no
v e m b e r  24-én.

— A legnagyobb örömök 
közé sorozandó a jócselekm'ny. 
Minden jótétemény után az ember 
lelke felüdül és megnyukszik. 
Kösse össze a kellemest a hasz
nossal és vegyen az 51. jótékony 
célú állami sorsjátékra sorsjegyet- 
mellel nemcsak jótékonyságot 
gyakorol, hanem a saját szeren
cséjét is megalapozza.

— A mai tgényeknek meg
felelő magyar gyártmányú 
MAGOSIX 6 személyesjcsukott 
b é r a u t ó  megrendelhető a 
Farkas gyógyszertárban. Tele
fon 119, vagy az Árpád előtti 
autóstandon.

— Megszűnt két budapesti 
szálloda. Amig a fővrosi hatósá
gok egyre többet beszélnek az 
idegenforgalom fellendítéséről, 
addig Budapesten csendben meg
szűnik két szálloda, Régi, jó két 
szálloda, melyeket főleg a vidékiek 
látogattak, a József föherczeg, a 
Baros téren és a Deák Ferencz, 
az Aggteleki uccában, mindkettő 
közvetlen a Keleti pályaudvar 
szomszédságában! E héten mind
két szálló becsukta kapuit és a régi 
vendégek tanácstalanul állottak a 
zárt ajtók előtt. Ott, ahol ezelőtt 
sokáig othont találtak, ezután az 
Országos Társadalombiztosító 
Intézet hivatalai nyernek elhelye
zést. E kellemetlen helyzetben 
egy szerencséje van a vidéki 
közönségnek. Az hogy e két régi 
ház mellett hathónappal ezelőtt 
megnyílt egy uj, szép, polgári 
szálloda, mintha megsejtette vol
na, mennyire szükség lesz rá a 
jöyőben. A központi szállodáról 
van szó, melyet uj tulajdonosa a 
Baross-tér 23 szám alatt rende
zett be és amelyet rövid idü alatt 
a helybeli és megyénkben közön-



A

$2avasiak
kedvelt találkozóhelye

Budapesten a

KÖZPONTI 
SZÁLLODA

VII., Baross-lér 23. 
a Keleti pályaudvarnál.

Teljesen újonnan berendezett 
kényelmes családi ház. Köz
ponti fűtés, hideg-meleg viz, 

telefonos, rádiós-szobák. 
Mérsékelt polgári árak. 
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ség is olyan oly oly elönyösen 
ismert meg. E szállódéban az 
utazóközönség minden kényelmet 
megtalál, hideg-melegvizet, köz
ponti fűtést, telefont és rádiót a 
szobákban, de, mi mindennél is 
többet jelent barátságos úri otthofT. 
Ha még hozzávesszük, hogy a 
Központi Bzálloda vezetősége 
meglepően mérsékelt polgári ára
kat állapitolt meg a szobákért, 
akkor megértjük, miért lett rövid 
idő alatt az ország egyik legked
veltebb és legismertebb szállodája.

— Hasznos (tanácsadó. Az
öltözködés kérdézének megoldása 
sajnos mind nagyobb és nagyobb 
gondot okoz, Minél kevesebb 
pénze van valakinek, annál 
nagyobb vigyázattal kell vázárol- 
nia. Ezért olvasóinknak szolgálatot 
igyekezünk tenni, mikor felhívjuk 
figyelmüket, hogy különösen a 
szövet vásárlásnál feltünü figye
lemmel legyenek a vásárlandó 
áru minőségére az ár méltányos 
voltára és főként a cég szolidsá
gára. Ezért igen melegen ajánljuk 
olvasóinknak a közel 80 éves 
üzleli múltra visszatekintő Semler 
céget, hol olcsón a legjobb minő 
séget kapla. Ezért téli bevásárlás
nál ne mulassa el felkeresni 
Budapesten a Semler J. céget IV. 
Bécsi ulca 7. sz. alatti helyisége
iben.

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

— Villannyal varr ön ? A
Singer motor megkíméli Ór>t a 
fáradságtól,hogy varrógépét láb
bal hajtsal Szíveskedjék valame
lyik Singer fióküzletben a Singer 
motor bemutatását kérni. Vélel 
kényszer nincsen. Singer Varró
gép R.-T. Szarvas Kossuth-téi 47.

— 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 l«vő Grand Hotel Park 
szálloda Budapest, Vili. 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 
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.

— H e l y b e l i  gabonaárak: 

Búza: 24 00—2410
Árpa : 22 00—23 00
Zab: 2100 22 00

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

Békésszentandrás 
hírek.

— Még nem fogták el a 
leütött asszony merénylőjét.
Múlt számnnkban részletesen 
megemlékeztünk a Bontovics Vin- 
céné ellen elkövetett órgyilkos 
merényletről. A nyomozó ható
ságok úgyszólván tehetetlenül 
állnak ebben a rejtélyes ügyben, 
mivel Bontovicsné érthetetlen 
okból elzárkózik minden felvi
lágosítás elől. A súlyosan sebe
sült asszony jelenleg még dr. 
Remetey Filep Ferenc orvos ma
gánszanatóriumában van kezelés 
alatt, kezelő orvosai véleménye 
szerint minden valószinüség sze
rint életben marad ugyan, de a 
fején szenvedett hatalmas sérü
lések következtében részleges el
mezavar jelei mutatkoznak a sze
rencsétlen asszonyon. Egyes dol
gokra kitünően emlékszik, ennek 
élénk tanúbizonyságát adta a 
napokban midőn végrendeletét 
óhajtotta elkészíttetni és szinte 
minuciózus pontossággal sorolta 
fel a tulajdonát képező legap
róbb tárgyakat is, viszont rögtön 
néma marad, mihelyt a merény
letről érdeklődnek nála. Mivel 
kozsa hirek keringlek a jómódú 
asszony minden vagyonát már 
régebben rátestálta ügyvédjére 
dr. Készt Árminra, megkérdez
tük ez ügyben magát az említett 
ügyvédet, aki kérdésünkre mo
solyogva válaszolta, hogy bár 
természetszeiüleg nem volna ki
fogása ha váratlanul ilyen nagy 
örökséghez jutna, de a jelen 
esetben szó sincs és alaptalan 
koholmány az egéiz.

— Állami kezelésbe veszik 
a Keleti Szőnyeggyárat. Érte
sülésünk szeiint a Bagy-féle Ke
leti Szőnyeggyár R.-T. mely ele
inte a jobb konjunktúra alatt ki
tűnően prosperált, de mostaná
ban anyagi nehézségekkel küz
dött, felszámolás alá kerül és az 
állam, mely különben is érde
kelve volt a vállalatnál saját ke
zelésében folyiatni fogja az üze

met, részben hogy a sok mun
kást foglalkoztató gyár továbbra 
is* teljesíthesse szociális hivatását 
másrészt pedig a valóban mű
vészies kivitelű szőnyegek készí
tésére! és exportjával öregbítse 
a magyar ipar külföldi jó hírne
vét. Különben a minisztérium ki
küldöttje már a szőnyeggyárban 
tartózkodik a szükséges tárgya
lások és előkészületek lefolyta
tására.

— Uj autóbusz járat. A Baj-
kai-féle autóbusz vállalat értesü
lésünk szerint lemondotta szarvas 
kunszentmártoni autóbuszjárat 
iparengedélyéről, helyette a Le
lesz kunszentmártoni mérnök ve
zetése alatt álló „Szarvas—Kun
szentmártoni Autóforgalmi Vál
lalat1* bonyolítja le a forgalmat 
jelzett útszakaszon.

— Dávid és a női Góliátok.
Vasárnap este a békészzentand- 
rásiak által hamarosan megked
velt uj moziban egy filmet adlak 
elő, melyen többek között Dávid 
és Góliát ismeretes története is 
szerepelt. A daiabot végignézte 
három barátnő is, aki véletlenül 
mindhárman jól megtermett, szá
lás hölgyek és akiknek véletlenül 
csupán egy kistermetű udvarló 
jutQtt akkor estére. A három hölgy 
addig évődött a kisnövésü szép
tevővel, mig az elunta a dolgot 
és a sötétség leple alatt el akart 
illani a sok csipkedés elöl A 
hölgyek azonban nem nyugod
tak bele hü udvarlójuk ilyetén 
elvesztésébe utána iramodtak 
nagy kacagással a gavallérnak 
és a közönség harsogó derült
sége és ..elfogták Dávidot a női 
Góliátok" csodaorditásai közben 
visszacipelték a megrémült ma
gyart.

tlstházakal

lakodalmakra
és disznóölésekre jutányos áron 
kölcsön adok. Slisszer József la

katos. (Berkovics-ház.)

Kondoros.

— Áthelyezés, dr. Raffay 
Sándor bányakerületi püspök 
Viszkok Lajos ev. s. lelkészt 
Medgyesegyházára helyezte át 
hitoktató s. lelkésznek,

— Képviselőtestületi köz
gyűlés. F. hó 23-án a képvise
lőtestület rendkívüli közgyűlést 
tart,

— Népművelődési előadá
sok. Minden vasárnap d. u. 3 
órai kezdettel a három egyesü
letben ■ előadások tartatnak, a 
melyen tekintélyes számú hall
gatóság vesz részt.

— Bűbájos szirén hangok 
hívogatják a kondorosiakat Csa
ba felé. Csakis akkor boldogul
nak a jó kondorosiak, ha min
den érdekszál Csabához fűzné 
ezt az önhibáján kivül sárbare-

Karácsonyi vásár!
Róth Béla műtermében dec. 

1 — 15-ig karácsonyi vásár lesz 
tartva.' Művészi olaj festmé
nyek) aquarétékf finom kidol
gozású selyem alápu dessertes 
tálak és kosarak; kézzel fesr- 
tett selyem divánpárnák, me
lyek. az iparművészet remekei, 
kerülnek elaejásra a légjutá- 
nyosabb árak mellett. • Ideáli- 
sabb, ked esebb és olcsóbb 
karácsonyi ajándék el sem 
képzelhető. — Mindenkinek 
meg kell néznie... Látogatási 
idő d u. 3—7-ig. Belépő-dij 
10 fillér. / 49

kedt, elmaradt falut. Midőn min
den józan ész amellett szól, hogy 
a kondorosiaknak a Szarvas-felé 
vezető vasút mellett kellene min
den követ megmozgatni, akkor a 
csabai érdekeltségek — kétség
telenül saját, jólfelfogott érdekeik 
védelmében — rengeteg előnyt 
hozuak fel a Csabával való vas
úti összeköttetés mellett. Még 
azt is kisütik, hogy Budapest-felé 
is jobb lesz az összeköttetés, 
arról bölcsen hallgatnak, hogy 
pénzben és időben mit jelent az 
a nyolcvankilométernyi többlet, 
amit ezzel a vargabetűvel megkel- 
lene tenni a kondorosiaknak. 
Pedig még a legnagyobb szem
üveggel is bajosan lehetne kéz
zel fogható közgazdasági előnyö
ket kimutatni ettől az összekötte
téstől, hacsak azt nem, hogy az 
oláh határszélhez közellévö Csaba 
felől könnyen megközelíthetik 
egykori elődeik kitűnő és népda
lokban megénekett találkozóhelyet 
a kondorosi csárdát a gombamód- 
ra elszaporodott rumuny zsivá- 
nyok, betyárok és banditák és 
talán ez az idegen forgalom lenne 
az nem megvetendő nagy közgaz
dasági előny.
____________

Ne csak olvassuk de 
terjesszük is a 

„Szarvasi Közlöny"-!

— Kondoroson nincs protek
ció. Mindenfelé sokat mulatnok 
most azon a jóizü eseten — amely 
Kondoroson történ és amely kis 
história ejjyik békéscsabai lap 
híradása nyomán belekerült a 
fővárosi lapokbals — tudvalevő 
dolog ugyanis, hogy az uj pénz- 
ügyminiszler f e l eségének dr 
Wekerle Sándorné, csákói Geisst 
Lillynek nagykiterjedésü birtoka 
van Kondoros .határában. Hogy- 
hogynem a birtokon ugylátszik 
elfelejtették annak rendje es 
módja szerint teljesíteni leg
szentebb lionpolgári kötelessé
geink egyikét, az adófizetést és 
bizony megjelent ott is az a bi
zonyos zord féifiu, hoi>y egy és 
más apróságok lefoglalásává! 
biztosítsa az állam pénzét. A 
spártai jellemű kondoiosi vég
rehajtó a legtöbb principálisától
— a pénzügyminisztertől — ka
pott szigorú utasítás alapián a



legnagyobb kímélettel bár, de 
mégis lefoglalt 3 pár szép jár- 
mos ökröt és legfőbb hivatali 
főnöke cséplőgarnituráját. majd 
a jól végzett munka saját meg- 
nemalkuvó lelke . nagyságának 
boldog tudatával elhagyta a ke
gyelmes gazdája birtokát, A do
log nem volt valami veszélyes, 
a kegyelmes ur jó humoru em
ber, jóizüt nevetett buzgó alan
tasa szigorúságán é6 nyomban 
intézkedett a kérdéses kis hát- 
rálék leguberálása irányában.

— MegjOtt a motorikus 
fecskendő. Megérkezett és a na
pokban ki is próbálták a kon
dorosi tűzoltóság részére a bu
dapesti Díetrich-cégtől rendelt 15 
lóerős uj motorikus fecskendőt. 
A kitűnő eredménnyel mőködő 
fecskendő Kondoros tűzbizton
ságának bizonyára nagy hasz
nára lesz baj esetén, csak meg
felelő víztartályok kellenének hoz
zá a község pár pontján, mert 
égy-egy kutból pár másodperc 
alatt kiszívja a vizet.

— Megalakult a „Stefánia"
anya és csecsemővédelmi szö
vetség kondorosi fiókja a társa
dalom minden rétege vezetőinek 
szeretetteljes támogatásával, hogy 
itt is éreztethesse áldásos, nem
zetmentő munkájának hatását.

Csabacsüdöíi
50 kishold föld kedvező fize

tési feltételek melleit eladó. 

FelYll&gosiiést ad:

Dr. Ernszt
Imre ügyvéd Szarvason.

(Reizmann-féle ház.)

Községtől

12 km.-nyire 20 kis hold föld 
megfelelő tanyaépUletekkel 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 
szabóm ü helyem be melyet III. 
kér. 157. szám alól III. 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 

Gunda Mihály 
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 sasztvan-nyom da  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedés.

Értesítés!
 ̂ Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy az Ár- 

pád-szálló épületében levő bobéiy és fodrász üzletemet teljesen mo
dernül, bndapesti mintára alakuotiam át és rendeztem be A in. t. 
hölgyközönség lészére elsőrangú hölgyfodrász áll rendelkezésére, ki 
a legkényesebb igényeknek megfelelően végez bubi és eton haj
vágást, hajmosást és festést, ondolálás és villamos vibrációs mas- 
sage-ot. Szalonomban szakképzett manikűröző áll a hölgy- és férfi 
közönség rendelkezésére. Szives pártfogást kér

Gyurik István
fodrász.

Az 51. 
magy. kir.

állami
sorsjáték

nyereményeinek számát és összegét felemel
ték. Az összes nyeremények készpénzben 
fizettetnek ki. FŐNYEREMÉNY:

30.000
pengő Nyeremény 15,000 pengő. 

Ezenkívül: 10.000 P. 5000 P. 2500 P 2000 P. 
1000 P. stb. stb. készpénzben. 

Húzás okvetlen december 15-én.
Egy sorsjegyre két nyeremény is eshet! 
Egy sorsjegy ára 2 P., fél sorsjegy 1 P. 

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

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 füthető fény
képészeti műtermet nyitottam. — Elvállalom mindennemű e szak
mába vágó müvészias 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

H ib á s , érzékeny, lud- 
íalpas lábakra fí
megfelelően készít e l"  
pőkel Kutí János
orthopád és normál cipész a róm. kath. uj-iskola udvarában. 

1

Soffőr-képző

tant olyam.
M o l n á r  B é l a  oki. gépészmérnök, a gazdasági tanintézet 

tanára november hó végén megkezdi tanfolyamát, melyre jelent

kezni lehet délelőttönként a tanintézetben nála, vagy délután a 

pedellusnál. 48

Földbirtokokra:
2 hét alatt lolyósittatunk 

most, ÍOO százalékos 
kifizetéssel

7V2°/o-os évi kamattal 35 éves törlesztéses kölcsönöket 
(helyszíni becslés nélkül) telekkönyvi kivonat ós katasz

teri birtokiv alapján,

kataszteri holdanként 
4 2 0 - 8 0 0  p e n g ő i g .

A bekebelezés bélyeg- és illetékmentes. Földl)fr~ 
íokvéíelekel financirozunk. Föl«U>ir~ 
íok^parcellázásokat előnyösen lebo

nyolítunk.

Házakra:
hosszúlejáratú 10%-os váltókölcsönöket adunk hiteles

értékbizonyítvány alapján.
1. helyre. (Egy jó kezes kell.)

Budapesti Házkezelő R.-T.
(Jelzálog Osztálya.) 

Budapest VI., Teréz-kőrut 17. 

(Válaszbélyeg beküldendő levélérdeklődéseknél).
í>2



A VAD NYUGAT HARAMIÁI
i4 6Ö-AS ĆUEK M ID  WEST-JÉRŐL.) 

Irta: GEKŠTACKER FRIOYES.

Az indiánnak igaza volt, gya
log nem léhététt volna a megáradt 
folyamon, a gázlón átmenni, á leg
gyakorlottabb úszót ís áz elsőd-, 
lis  veszélyé 'fenyegette völriá. Kér
tek tehát egy čšolnakot, amelyet 
Brown mindjárt meg is vásárolt 
telepük részére, pónnyját pedig ott
hagyta, a telepes ha mégigértfe; 
hogy vasárnap elviszi nagybátyja 
házához.

A barátságos házigazda ezalatt, 
'hogy a fáradt utasokat felüditsé, 
pulykát, mézet, édesburgonyát és 
asztalt terített és sült vadát« 
málékenyerét rakott az asztalra, 
nem feledkezve meg égy üveg jó
féle wiskyről sem. Egyik utast sem 
"kellett kínálgátni, jól nekiláttak az 
elébuk adott ételeknek és italok
nak.

— Ma ismét mind kirepülték — 
jegyezte meg a házigazda, mialatt 
a vendégek poharát a kis néger 
cöeléd áltál behozott tejjel meg
töltötte.

— Hová? — kérdezte Brown, fel
téve szájától a poharat

— Imaóra van — szólt az indián, 
fezébe fogva a hatalmas pulyka- 
‘szárnyát, jókora kését maga mellé 
áz asztalba szúrva. — A halvány 
ember nem sok jiSt tarthat á fe
hér testvéréi erényéről, mert egy 
héten többször imádkozt&tja őket.

— Az bizonyos, — helyeselt 'a 
házigazda, jót huzva az italból — 
annyit papolnak, hogy magam is 
megőszülök belé. Szomszédom, a 
Smith, nemrégiben egész családjá
val együtt ilyen vallásos lett, mint 
ők nevezik. Azután anyjukomát is 
magúkkal 'Csalták, később márném 
tolt menekvés, *8 magával vitte a. 
lányokat is, pedig még oly fiatalok, 
egyébre is gondolhatnának még, 
mint a folytonos ájtatosságra.

— Az Asszonyok mindig előbb 
érzik szükségét annak, hogy az 
Istenre gondoljanak, mint a férfiak

jegyezte meg Brown, akinek! 
-lelkiszemei előtt egy bájos, vallá
sos leány arca jelent meg. — Ne
künk elfoglaltságunk sem igen ad 
időt arra, hogy lelkűnkkel foglal
kozzunk. Nem tudom hibáztatni a 
nőket, akiket a házi teendők szűk 
köre nem elégít ki, a lelkűket buz
gón és ájtatosan művelik.

— Jól van, kedves urain, — szólt 
az öreg. — Nem is az ellen zugok 
én, hogy imádkoznak. De mostaná
ban túlzásba viszik. Az ördög vi
gye el az álszent fráterokat, a2E 
hiszem, ennél rosszabbat az ördög
iek sem kivánhátnék.

Aszovaum nevetve intett tejével 
s igy szólt:

— fcíajd ideküldötn Aláfát, ez a 
prédikáció többet használna mind
kettőnknek, mittt á halvány fér
fiúé.

— Ne értsetek félre — szólt most 
Brown- — Én éppen ugy ̂ elítélem 
az álszenteskedöket, mint íti. Elég
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szomorú, hogy az itteni telepeken 
ilyen elfajulták a viszonyok. En 
ugyan azt liiszem, miszter Row
son igaz meggyőződésből beszél, 
szavai szivéből jönnek.

— őszintén szóivá, én Így véleke
dem — jegyezte meg az öreg far
mer, székén feszengve. — Csák 
egyszer hallottam, de mondhatom, 
hogy nem tetszett ez az ember. Úgy 
forgatja szemelt, olyan erőltetve, 
mint egy beteg tyuk, igaz áhítatra 
szerintem nem képes. Én ugyan 
nem bánom, mert én többet nem 
háborgatom, de legalább ilyenkor 
a fehémépek közül némelyeknek 
szabadságot adhatna, hogy ne ma
radna itthon tűzhelyem hidegen̂  
Hanem mindnyájan fölteszik az 
emyős kalapot, kezükbe az ima- 
könyveket és ellovagol az egész 
csapat. Azután ebédutáni időben, 
midőn rendes ember egy kissé szu
nyókálni szeretne, berontanak, inint 
a zivatar. — Hanem, barátaim, ha 
készen vannak az evéssel és utjuk 
sürgős, az én fecsegésem ne tar
tóztassa önöket. Csak vigyázzanak, 
mert azzal a kis dióhéjjal könnyen 
baj bakerülnek áz áradásban levő 
folyón.

— Ne féljen sir, nevetett fel 
Brown, — én is, meg az indián is 
Ugyancsak ■értünk az ilyesmihez, 
nem lesz semmi baj. Csak a lovat 
legyeh szives ideijében utánam kül
deni.

— Mr. Harper házába? — kér
dezte ía bérlő. — Ugyebár ön 
Harper?

— Brówn, isir.
— Brown? — kiáltott fel az öreg, 

merőén Rátekintve az ifjúra, aki 
nyugödtah állta á fürkésző pillan
tást — íBrown? GDc hiszen ön...

— Igén, »ugyanaz, akiről azt hi- 
resztelik, hogy megölte Heathcot- 
tot Gyalázatos rágalom ez, uram 
és én azért jöttem vissza, hogy

-ezt meghazudtoljam.
— ö 'fenyegette az <ön életét — 

f̂olytatta a bérlő, még 'mindig ké
telkedve.

— Igen, uyilt, becsületes harc
ban bizonyára megöltem volna — 
szólt roppant felindúlva Brown, — 
'de, mint az indián elbeszélte, He- 
átheottot orozva ölték 'meg kettenn 
és ki is rabolták. Hát úgy nézek én 
ki, mint egy rabló, <vagy Orgyilkos?

— A meímykS üssön belém, ha 
elhiszem íróiad — iszölt Ja becsü
letes öreg, kezét nyújtva Brown- 
nak. — A leányaim tegnap oda
voltak >Róbertéknél, ők mondják, 
hogy mr. Rowson menyasszonya is 
erélyesen védelmébe vett.

— Aszovaum, csakugyan indul
junk,—-szólt most Brown az indi
ánhoz fordulva, ki az j ajtóban várt 
reá-

— Jó, menjünk, élég késő van 
már — szólt visszaez.

Stdvélyes búcsút vettek az öreg 
földitől, aki azon reményének adott

kifejezést, hogy Nemsokára minden 
gyanútól tisztázva látja viszont öt 
Azután elhelyezkedtek á csolnak- 
ban. Brown elől, Aszovaum, mint 
kormányos, hátul. Mindketten fegy- 
"véféikét szorosan magukhoz csa
tolták, nehogy veszély esetén elve
szítsék azokat. A könnyű kis szi
lárd csolnak, mihelyt a parttól el
oldották, á két érős ember ügyes 
kormányzása és evezése mellett bá
mulatos gyorsasággal haladt előre 
a áajgó és locsogó hullámok kö
zött, úgyhogy az utánuk néző bérlő 
élői egy sziklás íöldnyelv csakha
mar eltakarta őket.

Szerencsére azonban a leét ba
rát a legveszélyesebb hélyeketmég 
napvilágnál haladta keresztül, fő
leg az olyan helyeket, ahol a víz
be hullott nyir- és -fűzfák a szili- 
mán csónakra nézve leönnyen ve
szélyesek lehettek volna. így éppen 
szürkületkor érték el a folyó seké
lyebb, de szintén széles részét, hói
& viz tükre nem lévén már olyan 
Barna és zavaros, az evező utjá/ 
bőn minden idegen tárgyát észre 
lehetett venni.

Szótlanul siklottak tova a csó
nakkal, már nem is (kellett evezni, 
csak kormányozni, imidőn Aszo
vaum hátramutátva, egy felcsillanó 
világosságra figyelmeztette társát.

— Különös, — mondotta Brown.
— Amennyire ia sürü bozóttól ki
vehető, 'égész csomó "fáklyával dol
goznak ott. Vájjon mi lehet az? 
Van ott ház a ̂ környéken?

— Igen, — ■szólt csendesen az.in
dián, a part felé kormányozva a 
'csónakot. — Itt egy elhagyott há
zikó áll. Alafa tegnap éjjel ide tért 
be pihenőre.

Midőn a palihoz érték, könnyű 
jármüvüket a szokásos horgonnyal
— 'egy vékony, hajlós venyigével — 
égy rfához kikötve, a partra ug
rottak.

VL /efe s te i

Mentísxíeíeít, rémQtrtK
A nap a délpontót már két órá

val túlhaladta, midőn kis csopor
tok gyülekeztek egy magányosan 
#110 kis fáliázhoz. A ház tulajdo
nosa, mr. Mullins, 'szorgalmas em
ber volt, ki mint uj telepes, rövid 
idő álatt tekintélyes darab földet 
művélt meg. A ház az amerikai 
szokásoktól eltérően nem a meg
művelt földön, hanem attól egy 
félmérföldnyire épült a Fourche- 
>Iá-fave és Peti te Jeannne vizeit el
őválasztó hegyhát csúcsát k̂épezve. 
A ház körül nagy rendetlenségben 
feküdtek a leflöntött s az é̂pítke
zéshez* még szükséges fák, úgyhogy 
a ház ’tájéká meglehetősen szo
morú (kinézésű volt.

De most az elhagyatott ház kör
nyéke nagy élénkségét mutatott̂  
Minden bokoriioz hátaslovak vol
tak kötve, a ledörmtött fatörzseken 
kedélyes férficsoportok ülték, egy- 
'mással beszélgetve, mig bent a ház
ban a riftk ügyesen használták ki 
ezt ia félórát, embertársaik bűnei
nek megbeszélésére.

— ^Különös, hogy mr. Rowson

még nincs itt — szólt Palter asz- 
szony Mullins asszonyhoz, — pe
dig pontosan tartja be az órát.

— Bizonyosan Röbérttel jön, há- 
Tom hét múlva itt a lakadalom és 
mennyasszonyát nem akarja olyan 
soká magára hagyni.

— Mi az? lakadalom? — kérdez- 
ték egy páran, kíváncsian Köze
ledve. — Hát csakugyan e/lveszi 
Mariont?

— Hát én egyenesen a leány 
anyjától hallottam, hogy Maiion 
és a prédikátor szeretik egymást, 
de nem kell még köztudomásra 
hozni, mig nem nyilvános a do
log. — De nini, Róberték Rowson 
nélkül jönnek, igy csakugyan ért
hetetlen a dolog.

— Az Arkanzaszihoz ment, ott 
volt dolga — jegyezte meg egy 
rokon. — Ugylátszik, nem tudta 
idejében elvégezni

— Az pedig élég kár volna, — 
sóhajtott a legifjabb miss Smeicrs
— már íugy örültem előre a szép 
prédikációnak.

— ő bizonyosan eljön — szólt az 
öreg Sméiers âsszony, egy testes, 
barátságos matróna. — Szükséges 
is, hogy itt a telepen Isten igéjét 
szorgalmasan hallgassuk, olyan bű
nös élét kezd mostanában elhara
pózni. A 'kegyelmes Isten őrizzen*.

— S mégis Tannak emberek, kik 
imádságra nem is gondolnak — 
mondta mr. Bovits, — kik semmi 
gyülekezetben sem vesznek részt, 
még ha a szomszédban volna is 
áz, ellenben folytonosan esküdöz- 
nek és káromkodnak.

— ó, ha férjemet csak egyszer 
rávehetném, hogy csak egyszer 
hallgatná meg Isten igéjét, — szó
lalt meg mrs. Hoster is, — mindig 
ígéri, de sohasem teljesíti.

— Tegyen úgy, amint "én tettem 
férjemmel — viszonzá ‘mrs. OFJen- 
nings. — Délután csendesén aludni 
tért, midőn felébredt, az egész 
szoba tele volt emberekkel s 
petite-jeannei pap kezdte fennhan
gon az imádságot. Látta volna, mi
lyen szemeket vetett rám Henings, 
de már nem segíthetett rajta s

. csendesen végig kellett várnia. — 
Még kétszer-háromszor igy, s azt 
hiszem, később magától is eljön. 
Ah, ha egyszer a prédikáció mele
gét érezték, akkor ipindig oda fog
nak húzódni.

— De az én férjem azt mondta,,
— állította Smith asszony, — hogy. 
legközelebb magához veszi a ku
tyákat, hogy lármát csapjanak, ha

— Gsak azt próbálná meg, — ki
áltott Henings asszony. — Kutyá
kat az én szobámba! Egyéb sem 
kellene. — Jó estét mrs. Róbert — 
szakította félbe beszédjét, midőn 
á megszólított asszony 'belépett. — 
Hogy van a leánya, miss "Marion?

Közben annyira elbeszélgettek az 
asszonyok, hogy észre sem vették! 
mr. Rowsont, ki hirtelen közöttük 
termett

De hogy nézétt ki! Arca halbtt- 
hálvány, szemei beesettek, balke
zét mellényébe dugta, hangja ész- 
ípvehetően reszketett és valóság
gal tántorgott, midőn a lépcsőn fel
ment.



Orosházát egykor 
versben dicsőítették
A tatárjárás ugyancsak helyben

hagyta közel 700 évvel ezelőtt sze
gény hazánkat, a török dulás azon
ban túltett mindezeken. Alföldünk 
sok virágzó városát, falvát tel
jesen lesöpörte a térképről s Bé
késmegye területe is néptelen, si
vár pusztasággá vedlett. A bécsi 
kormány telepítésekkel próbálko
zott uj életet lehelni az el áléit ma
gyar földbe. Németekkel, tótokkal, 
szerbekkel stb. rakta meg a nép
telen helyeket Békésmegyében 4 
nagyobb tót sziget támadt: Csaba, 
Szarvas, Berény, Komlós. A néhai 
derék gyulai apát, Göndócs Bene
dek kész veszedelmet látott a tót 
telepekben a magyarságra. Sze
rinte mindenfele elrajzott volna a 
megyében a betelepült szlávság s 
eltótosodás veszedelme zudult vol
na az Alföld szivére. Az ujraépült 
Orosháza azonban a kibocsátott 
magyar rajokkal ellensúlyozta a 
tótság terjeszkedését s megmentet
te a magyarságnak Békésmegyét 
Már a hetvenes években is úgy 
nyilatkoztak Orosházáról, hogy 
csinos helység, hetivásárjai egye
nesen bámulatosak, gazdasági, ipari 
és üzleti fejlettsége meglepő. És 
hogy a dicsőség teljes legyen, vers
ben is megénekelték, imigy:
A gyönyörű, rónán kiemelték ro

mokból
Újra Orosházát, megtelepült ma

gyarok.
S nagy lett, erkölcs, munka, ipar 

diadalra segiték. 
Isten védte ügyét s im, ma is áldva

virul*
Az bizonyos, hogy Szarvasról 

nem zengett költő ilyen szépen, 
mivelhogy nagyon megsem érde
melte, kullogván csendesen még 
napjainkban is igen hátul.

Joga van-e a leányisko
lái növendéknek pude- 
rezni és lesleni magát?
Egy belgrádi leánygimnázium 

igazgatója — Karlikovics Rista — 
jelenleg a legtöbbet emlegetett e- 
gyén egész Jugoszláviában. Sőt, 
nem tartjuk érdektelennek misem 
megemlékezni énről a mássalhang
zókban bővelkedő nevű derék pe
dagógusról, akinek volt bátorsága 
hozzá, hogy a kendőzött arcú is
koláslányok darázsfészkébe kész- 
tyütlen kézzel belenyúljon. Egyné
hány soros rendelet az egész, ami
nek megírásában elérte az igazgató, 
hogy nevét szájára vette a hir, nem 
csak hiazájában, hanem a külföl
dön is. Egynéhány soros rendelet 
megírásában állott, amelyben el- 
litoltta az igazgatósága alatt álló 
iskola növendékeinek, hogy pude- 
rezzék, fessék magukat és szemöl
döküket leborotválják.

A rendelet az iskola falai kö
zött nagy ribiliót keltett, de csak
hamar ismertté vált egész Jugo
szláviában. Karlikovicsnak köve
tői is akadtak, amennyiben a más

leányiskolák igazgatói is hasonló 
tilalmat adtak ki: a diákkisasszo
nyok tanuljanak, de ne fessék ma
gukat és főleg ne borotváltassák 
le szemöldöküket

Mondhatni, hogy ma Jugoszlá
via két pirtra szakadt. Igaza van-e 
Karlikovics igazgatónak, vagy pe
dig nincs? Szabad-e egy iskolaigaz
gatónak növendékei magánügyeibe 
beavatkozni, avagy sem? A vitá 
igen élénken folyik, anélkül, hogy 
eddig véglegesen eldöntést nyert 
volna, beleavatkoztak a lapok is, 
melyek egyre-másra közlik a sok 
»nyilt levelet«. Legnagyobb ér
deklődésre mindenesetre az a két 
levél számíthat, amelyet a belg
rádi »Politikac közöl és amelyek
ben Karlikovics iskolájának két 
diákkisasszonya fejti ki vélemé
nyét. Az egyik az igazgató ellen, 
a másik mellette.

Az első levél irója elmondja, 
hogy amikor anyjával közölte az 
igazgató rendeletét, a derék hölgy, 
igy kiáltott fel: »Hiszen ez az em
ber száz évvel maradt el a világ
tól W

— Én nem szeretnék túlozni, 
mint az anyám — írja a leány — 
és azt mondom, hogy a direkto
rom csak tiz évvel maradt hátrâ i. 
Mert hiszen a direktor ur meg 
tudja már különböztetni "az eton- 
frizurát a ninonfrizurától, de ad
dig m^g nem jutott el, hogy elis
merje az arcfestés és a szemöldök
vágás jogosultságát. Hát azt akar
ja, hogy mi, a gimnázium növen
dékei legyünk Belgrád legcsunyább 
leányai? Mi őszintén megmondjuk 
önnek, hogy jó pártik vagyunk és 
az érettséginél jobban érdekel, ki 
lesz a vőlegényünk? Az ő kedvé
ért szépítjük magunkat, különben 
örök időkre pártában maradunk. 
Úgy látszik, hogy a direktor ur hi
vatását összetévesztette a fodrász
nő és szabónő munkájával. A fod
rászhoz és szabóhoz azért járok, 
hogy szépítsem magamat, az is
kolába pedig azért, hogy megtanul
jam, ki volt Hannibál, mi a cosi
nus. Sohasem jutott eszembe még. 
hogy fodrásznőmet megkérjem, me
séljen nekem valamit a pun hábo
rúról. Ezért igazgató ur, engedje 
meg, hogy kételkedjünk kijelen
téseiben, hogy a nő szebb festet- 
len arccal és borotválatlan szem
öldökkel.

A levélre az intézet egy másik 
növendéke válaszolt — pro Karli
kovics:

— Mi, akik Karlikovics igazgatói
nak igazat adunk, azt még elis* 
merjük, hogy a rövid haj higiéni
kus szempontból jó, de hogy nő
nek pudereznie, festenie kellene 
magát és ráadásul még a szemöl
dökét is borotválnia, ezt sohasem 
fogjuk elismerni. Az igazgató ur 
nagyon jól tudja, mit cselekszik: 
nem akarja megengedni, hogy 
madárijesztőkké váljunk. Akik 
festik magukat olyanok, mintha ál
arcot viselnének. Minden férfi azt 
szeretné, hogy vegyék le az álar

cot, mossák le a festéket, t hogy 
legalább lássa, milyen az igazi ar
cuk.

A két ellentétes vélemény közül
— azt hisszük — nem nehéz meg
állapítani, melyik a helyes... A 
közönség bizonyára eldöntötte ma
gában a vitát, mielőtt még a két 
levél végére érkezett.

Bár kulturális tekintetben nem 
nagyon szoktunk mintáért, vagy jó 
tanácsokért balkáni szomszédaink
hoz menni, a jelen esetben mégis 
mint követésreméltó példát említ
jük meg a belgrádi direktort, mert 
ha szórványosan is, de sajnos, ná
lunk is feltűnik egy-egy ilyen ál
arcos, jól festett fruska iskolá
inkban.

Az öltözködés 
különcei

Az a férfi, aki öltözködése mű
vészetével igyekszik hatást gyako
rolni embertársaira, jól ismert je
lenség. A múltban éppen úgy fel
találhatjuk, mint a jelenben és bi
zonyára nem fog hiányozni a jövő
ben sem.

Dandyknak, makkaroniknak vagy 
beauknak nevezték el ezeket az 
(uracsokat őshazájukban, Angliá,- 
ban.

A »beau« név Franciaországból 
még II. Károly király restaurációja 
idejében került Angliába azoknak 
a lovagoknak a révén, akik a ki
rály kíséretét alkották. Rendsze
rint olyan férfiakat értettek alatta, 
akik művészies öltözködésükkel el
lenállhatatlan varázst gyakoroltak 
a közönséges halandókra.

A szigetország egyik dandyje két
ségkívül

Beaconsfield lord
volt.

A természet eléggé feltűnő kül
sőt adott neki, de ő nem elégedett 

.meg ennyivel, hanem igyekezett 
megjelenését még feltűnőbbé tenni. 
Egy alkalommal pompás arany vi
rágokkal hímzett mellényben ült 
ki egy Hyde parkra néző ablakba. 
Buggyos bőrnadrágja és fehér bot
ja volt A boton fekete zsinór disz
lett hatalmas bojttal. Nyaka köré 
többrendbeli aranyláncot tekert s 
minden zsebéből láncok csüngtek 
ki. Máskor meg bársonykabátját 
egészen széttárta a mellén. Ing
gallérja úgy volt lehajtva, mint 
lord Byroné. Mellényét egészen el
bontotta a hímzés, hatásos kere
tet szolgáltatva inge hófehér mell
bodrainak. Kabátja ujjaiból is fe
hér batisztfodrok omlottak le, az 
ujjai hegyéig, cipőjét piros szal- 
lagrozetták ékesítették. Fekete ha
ját erősen pomádézta és kibodorir 
totta. Annyira át volt itatva illat
szerrel, hogy valósággal elszéditet- 
te azt, aki mellé került 

Fői Charles James,
Anglia egyik legnagyobb fia szin
tén hires volt ifjúkorában öltözé
keinek különlegességeiről. Az ő ko
rában makkaróninak hívták a pi- 
perkőcöket. Fox is vígan makkaró- 
niskodott bársonykabátban és csi

nos térdnadrágban. Kézcsuklóira 
arany csipkebodor omlott és hi
deg időben óriási karmantyút vi
selt, hogy megóvja gyönyörű ke
zeit a megfázástól.

Oly nagy szenvedéllyel öltözött, 
hogy egy alkalommal 24 éves ko
rában unokafivérével, Carlísie lord
dal Párizsból póstakocsin Lyonba 
utazott csak azért, hogy ebben a 
selyemgyárairól híres városban 
megfelelő mellényhez való mintá
kat válogasson össze magának. 
Visszatérve Londonba, valósággal 
lázba hozta a Themse partját pi
ros sarkú cipőivel. Ez az uj divat 
hihetetlenül rövid idő alatt terjedt 
el Angliában. Hajára kék hajport 
port hintett. Ez az eszme azon
ban nem tőle származott Azt ál
lítják, hogy a szép Herodiás an
nakidején szintén ilyen módon 
igyekezett még szebb lenni. Fox 
19 éves korában lett az alsóház 
tagja s az üléseken mindig tollas 
kalappal jelent meg. Ezt a szokását 
az egykorú krónikások is felem
lítik.

Azt beszélték róla, hogy reggel 
hét órakor rendesen meleg tej für
dőt vett s mandulaporral illatosí
totta meg. Fürdés közben szokta 
elkölteni kávéját egy szelet vajas
kaláccsal. Reggeli után lefeküdt az 
ágyba. Szomszédsága nem igen 
mert tejet inni, mert attól tartott, 
hogy a tejszállitó a nagyméltósá,- 
gu urnák liferált tejet használat 
után olcsó pénzen visszavásárol
ja, hogy azután újból kimérje. 
Arról persze nem volt tudomásuk, 
hogy a fürdésre használt tejet be- 
jlla)tositották s igy eleve alkalmat
lanná tették háztartási célokra.

A fentebb említettek csak ele
nyésző számát teszik az angol dj- 
vatkirályoknak. Fajtájuk nem halt 
ki, hanem vígan uralkodik tovább. 
Manapság is Anglia diktálja a 
férfidivatot úgy ruházkodásban, 
mint viselkedésben.

A beauk, dandyk és makkarónik 
utódai most is ellenállhatatlan va
rázst gyakorolnak a világra, min
dig akadnak utánzóik és követőik. 
A szigetország nemcsak a tenge
reken uralkodik, hanem tengernyi 
piperkőc felett is.

Egy zsidó hosszú útról jött haza. 
Amikor hazaért, elmondotta egy 
•barátjának, hogy útközben meg
győződött arról, hogy a halál is 
zsidó.

— Hogyan állapítottad ezt meg?

— Hát csak úgy, hogy útközben, 
amint a Bakonyon mentem keresz
tül, egyszerre rámtámadt egy rab
ló és azt mondta, hogy a halál fia 
vagyok.

Tanfelügyelő: No, mondd el a 
leckét, fiacskám. Ne félj semmit, 
úgy beszélj hozzám, mintha jó ba
rátodhoz szólnál.

A kis diák (kevés gondolkozás 
után): Kedves barátom, — egy szót 
sem tudok a leckéből.



Uj Manicur és Hölgy fodrász terem!

Van szerencsém értesíteni a m. t. hölgyközönséget- 

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

mellett) kozmetikai műtermet nyitottam, ahol mindennemű hölgy- 

hajvágást, fésülést, ondolálást és hajmosást, menyasszonyi koszorúk 

és fátyol feltevését, valamint maníkűrözést a legkényesebb igényeket 

is kielégítően — 10 éves gyakorlatomra hivatkozva — elvállalom.

6 pártfogó kér Rottmann Jenőné.

L e g k é n y e lm e se b b , le g m o d e rn e b b f6 h e ng e re s , 
c su k o tt h a t  s ze m é ly e s

BVICK
bérautó áll a n. é. közönség rendelkezésére

Krizsán Mihály
autófuvarozónál. — Megrendelhető telefon 64. vagy az Árpád 

5 előtti autó-állomáson.

Terjessze mindenki a „Szarvasi Közlönyt".

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
4 parkettező-asztalos 111. kér. 283 szám

(Laurik üzlet mellett)

w
F V f- pc i'fÁ c  Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, 
1^1 I v o l lC o «  hogy Deák Ferenc-utca 434 sz. alatt Darida
Sámuel kecsigyártó ur házánál

kárpitos és kocsifényező 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.

Ponlos m u n k a .  „
Olcstf A r a k .  *á " <l0r

kárpitos és kocsifénvező mester.

U r a d a l m i

b o ro k , k is ü s ti p á l in k á k ,  la k o d a lm a k ' 
ra , e lje g y z é s e k re  és c s a lá d i ü n n e 
p é ly e k re  le g o lc s ó b b  á r b a n  besze re z-  
50 b e t l

v a s ú t i  Kőnig vendéglőjében

É r l e s i t e s .  Van szerencsém tisztelettel értesíteni 
a nagyérdemű közönséget, hogy II. kér. Bem-utca 320 szám alatt

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

Plenlri J á n o s

50 cipész mester.
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 hő értéke cca

7000 kalóniára
emelkedik és eléri a legjobb márkájú poiosz szibériai szenek 
minőségét. Árban olcsóbb, fütőhatásáben értékesebb a porosz 
szénnél.

Tüzeljen 
magyar szénnel!

Egyéb szénfajtáink: baglyasaljai, dorogi és mizserfai darabos 
szenek a Salgótarjáni Kőszénbánya társulat bányáiból. 

Elsőrendű porosz szibériai szalon fütőszén.

Tűzifa
száraz, elsőrendű hasábos, fűrészelt vagy aprított.

K o v á c s - ' s z é n .

Elsőrendű és legjobban bevált karóini

Dió~koksz
legelőnyösebb árban.

Telefon: 26. BÜK. ADOLF
46 Szarvas Piactér

| Értesítés. |
2  Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli K  
U  lakosságát, hogy EJ

| MINDENNEMŰ |

1 KÚTFÚRÁST §
<5 jelenleg Szarvason lévő szerszámaimnál a lég- R  

j í  messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség g  
jjg mellett elvállalok. —  Érdeklődni lehet bármikor ®
3  Galáth Jánosnál P e t ő f i-utca 1 3  || 
U  szám alatt, vagy a Réíhy-féle ecetgyárban. K  

| j  A n. é. közönség szives pártfogását kérem: ®

€  Hrabóvszky Á d á m  1

| j 44 ártézi kutmester. g

H r f p c i f p c  Értesítem a nagyérdemű h ö l g y k ö z ö n -
L^l LCollCo. séget, hogy szeptember l~ é iő l

szabászali
tanfolyamra

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

Is ze r Iz a b e lla  oki. mesterszabász.
47 II. kér. Kossuth-u 37. sz. (Szűcs-féle ház.)



Egy szabadonfutó kontrafékes 
keveset használt kerékpár eladó 
Érdeklődni lehet a kiadóba, 47

Egy ügyes fiút géplakatos ta
noncnak felvesz Kontra Sándor 
géplakatos mester. Machán-hác 
Fürdővel szemben. 47

Irodai tisztviselőt gyors és gép 
írót azonnali belépésre keres Bük 
Adolf gépraktára. _____

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

Arany János-utca 186 számú 
híz sürgősen eladó. 48

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

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

Dapijanics és Wesselényi sarok 
üzlet kiadó. Érdeklődni Frecska 
villám üzletben. _____ ?

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

A gazdaközönség figyelmébe!
Az országos kisgazdapárt által alapított Kisbirtokosok Biz

tositó Intézetének helyi képviseletét1 elvállalva, szeretettel kérem a 
gazdaközönséget, hsgy

tűz, betörés, jég, állat, temetkezési és 
életbiztosításai

ügyében bizalommal forduljon hozzám. Mindenki számíthat elő- 
nyOs feltételekre. Ez a szinmagyar intézet törekvéseink zászlóvi
vője, tömörüljünk tehát azon zászló alá, melyet az intézet nagy
nevű alapítója néhai Nagyaládi Szabó István bontott ki.

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

Halló!
Figyelem.

Halló!

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 mlihelyí
nyitottam, ahol elvállalok minden e szakmába vágó munkát a le
hető legolcsóbb napi áron. Javításokat gyorsan és hihetetlen ol
csón végzek. Továbbá mértek 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
minőségű

fim (gyorsforgáshoz) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan
kaphatók.

A v i l á g h í r ű

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

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

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

c i p é s z m ü h e 1 y t
nyitottam, ahol a legkényesebb igényeknek is megfelelő minden
nemű e szakmába vágó munkát a legjutányosabb áron elvállalok, 
Javításokat gyorsan és olcsón eszközlök. — Á n. é. közönség szi
ves pártfogásái kéri N y e r ^ - K á r o ly
Beteg és hibás lábakra különös gondot fordítok cipészmester. 5!

,v III. ker. 178; sz. alatti, jelenleg 
Frecska által, garage és műhely 
céljaira bérelt helyiségek 1929. 
január hó 1-től kézdve bérbe
adók. Értekezni de. Szemző István 
ügyvédnél lehet. 47—

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

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

ön címére feladva

35filiér!
Szétküldés 50 litert meghaladó 
tételekben kölcsönhordókban 
utánvéttel vagy a pénz előze
tes beküldése ellenében. A köl- 
csönhordókéít literenként 20 
fillér betétet számítok, 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

Perzsaszőnyeget saját szövő
székemen bármilyen nagyságba 
elválalok. Cim IV. ker. 423 sz.
Szarvas.___________________ 47

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

Cserepes és vágott élő virágok 
Benka-trafikban kaphatók. 48 

Kiadó egy bútorozott szob 
Sülé Sámuelnél I. ker. 105. —

Eladó egy darab j^karban lévő 
szabadonfutó kontrafékes kerék
pár. Cím a kiadóba.

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

Eredeti uj Singer varrógépe
ket elád kettő évi részletfizetésre 
Stern Bernát Szarvas Hl. ker. 
140. • 47
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• Décs pusztán
10 kis ho|d föld ig?n ,kedvező 
fizetési féltételek'mellét eladó. 
Fel rilágositást ad: Dr. Emszt 
lrtre ügyvéd ' Szarvason.
(Reizmánri-féié ház)’"

Szőlőblrtokospk figyelmébe
Elsőrendű gyökeres szölőoltvány 
direkt termő: csemege, lugas bor
fajokban szőlők pótlásár? kisebb, 
nagyobb mennyiségben kapható 
Machán György birtokosnál. ?

üzlethelyiség bármilyen iparos-, 
nak alkalmas; .szoba, konyhás 
lakás kiadó. Ugyanott ftiszérüzlet 
berendezés eladó II: 259. . 47

III. ker. 214 szamu Grünwaid- 
féle telek eladó. Ugyanott 2 szoba,, 
konyha, speiz kiadó, érdeklődni 
ugyanott. 48

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

Eladó egy darab 6-os cséplő- 
garnitúra. Érdeklődni lehet III.
külker. 261 Ugarokon._______49

Rádió. Nagyon jó Hartley 4 
Iámpásos rádióvevőkészülékemet 
olcsó áron eladom. Sülé József 
rk s.lelkész B-szentandrás. 47

3 öl buzaszalma, fél öl árpa 
és zab szalma olcsó áron eladó,, 
érdeklődők forduljanak Kom - 
lovszky fűszereshez Piactér. 48— 

II. ker. 38 sz. alatt a gőzfür
dővel szemben egy nagy üzlet- 
helyiség és egy szoba, konybáhól 
álló udvart lakás kiadó. 49—

Eladó a Nvulzugban 6400-01 
PTőlrt 3 szobás lakással eladó. 
Érdeklődni lehet Gyurik István 
fodrász üzletében » 49—

Egv fiú szabó-tanoncnak fel
vétetik Dauda Sámuel uri sza
bónál, Beliczey-ut 5 48

Eladó félház 111. êr. ŽHnvi 
utcza 354 szám alatt. Érdeklődni 
ugyanott. 48

Mezőturi-ha árba szarvasi ut 
és a vasút közelébe 51 tanva 
szám 25 kishold föld eladó. Ér
deklődni lehet Huszár Péter fog- 
házfir.

IM lRvarrógép
«ÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN 

fíedvezófizetésife//é/e/eA

S I N Ó E R  V A R R Ó G É P
R ÉS ZV É N Y T Á R S A S Á a

Szarvas, Kossuih-ier *7

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



Női, férfi és gyermek

melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos árban
a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat cs ak

Szűcsnél
szerezze be. 3

Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi
ségben és legjutányosabban 
Honthy Sándor-nóI sze
rezheti be. (Gr. Csáky Al- 
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'Uzletemet
II. kér. Simon-féle házba helyeztem át, hol a legkényesebb igé
nyeknek megfelelő ruhákat készítek, u. m.: 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 készitek. — Kéiem a n. é. közönség szives 
pártfogását Tisztelettel

Balázs János
Egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

uri-szabó.
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 legelsőrendtí eredeti amerikai mindenféle 
gépolajat, gép-zsirt. aki venni akar győződjön meg 
hogy kedvező fizetési feltételek mellett a legolcsóbb 

árban nálam szerezheti be. .. 
Kerékpárokat nálam vett alkatrészekkel díjmentesen

kijavítom.

Balázs gépkereskedő.
3 szemben.

Ház 
e l a d ó

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

Terjessze mindenki a 
„Szarvasi Közlönyt*.

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.

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
 --------- •————— - . Mnamni j.——— .------------  

A u t ó  és Traktor 
_____ javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes ti- 

: pusokhoz
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
g épfa vitás.

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

T iC A  S z ó r ó k  bármely ekére szerelhető !

í>2 Raktáron §Újdonság !

Autogén 
heg g eszlés!
Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

utat i

„Accumulálor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „S1RIUS és VARTA-féle 
Összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumu- 
tótorokat 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, Szarvat.

UUMMÉUMMIMtM

jól és divatosat csak a „Gombám- 
UltoUllj házban” vásárolhat.
(Szarvas, II. kér. Kossuth Lajos-utca 42. Piactér, Hajas-ház.

Nagy választék úri es női divatárukban. Ingek, nyakkendők 
legújabb divatszinekben. Divatos fazonú gallérok, női, férfi 
és gyermek harisnyák, színes selyem és cérna csipkék. Mini- 
denféle szalag és ruhadiszek. Gyöngyök és flitterek dús vá
lasztékban, divat ruhacsattok, gombok, cérnák, pamut-fonalak 

és az összes rövidáru és szabókeilékek. 
T i , b u d a p e s t i  gőzmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- 
I m L C I  sabban és legszebben mos, tisztit és vasal.

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. 3

CSELIK” cipőt viseljen
MsőremlU kéiilmiinlr»I 
Kaphaité Irirtfcrlag

F l r j f t r ^  I T a r l ó s ! O l c s ö l

AtbIa dlyatániliAsábui
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Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaíáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár
sonyt éh selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ablakon dobálja ki pénzét, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR dlvaláruházában Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodfunk a lelklismereflen utazóktól, akik 
a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány 
á r u t  s z á l l í t a n a k .
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Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók. *

(ü
berendezés. ^

H
C

Villanyszerelés csengő

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

Tisztelettel

Szírehovszky Márton és Társa
1 keresk. min. által. eng. rádió-árusitó, villamszerelő 

és műszerészek, és szerelő üzem.

_____ Piac-tér ártézi kuttal szembep Buk-porta.______

Soproni 
Szőnyeg 
és Textil- 
müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fiflöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min

den nagyságban, összekötő, 

falvédő, ágyelő és futósző

nyegek, takarók, paplanok, 

ágy- és asztalteritők, bú

torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6 henge;e$ 

b é r a u t ó .

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, ugyminl akác, kőris, dió, s tb ..

bérvágását a legjutányosabban vállalom.
Használt épitő anyagokat kisebb méretekre olcsón átvágok.

3
Szives pártfogást kérve, pV /-| /\ c R Á l í l  fakereskedő, 

teljes tisztelettel U U 3  ö C l í l  Szarvas

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

fegyver és lőszerkereskedő IP kerület 104. szám. 52

Bakos

4 •■■■

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

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomtatt őev. Camawiii Qyligjaé. h i i w f  it)Éfcmn Siaivasea.


