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

félévre 4 Pengő. Vldckre postán küldve egynegyed 
évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznóczy Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

A csehek nevetséges vádjai a 
szarvasi és kondoros! 

„szlovákok" elnyomatásáról.
A „Prágai Magyar Hírlap** lltfárl szerkeszlőle 

megcáfolja a cseh újságok hazug hirelf.

X&tog al&s Kondoroson és Szarvason.
„Ja sónk nle slovacka" — mondják az „elnyomott szarvas és kondorosi 
lötök. A. szarvasi „szloTákok" 32*000 liold és Komár bíró SOO hold földje.

Régi közmondás, hogy Maz kia

bál, akinek a háza ég44. A soha 

nem álmodott területi nagyság

hoz és hatalomhoz jutott derék 

cseh szomszédaink is valószínű

leg a saját innen-onnan össze

lopkodott hazájukban vérlázitóan 

elnyomott nemzeti kisebbségek 

ügyéről akarván a világ figyel

mét elterelni, újabban többieben 

foglalkoztak tendenciózus formá

ban a magyar elnyomatás alatt 

élő békésmegyei szlovák testvé

rekről. Mi érdemesnek sem tar

tottuk soha, hogy foglalkozzunk 

ezzel a képtelen és ostoba ha

zugsággal, mi akik itt étünk na

gyon jól tudjuk, hogy nemzeti

ségi, vagy kisebbségi kérdésről 

itt szó sem lehet, tót anyanyelvű 

de színtiszta magyai érzésű test

véreink maguk tiltakoznának leg

inkább ez ellen. A „Prágai Ma

gyar Hírlap14 szerkesztője Dzu

rányi László mostanában szemé

lyesen járt Békésmegyében autón 

járta be a tótlakta helyeket, hogy 

megírhassa mennyire nélkülöznek 

minden alapot a cseh hivatalos 

hírszolgálat idevonatkozó otrom

ba hirei. Sajnos teljes egészében 

nem közölhetjük — terjedelmé

nél fogva — Dzurányi rendkívül 

meggyőző, komoly és tárgyilagos 

tudósítását, azonban — küJönö- 

sen >a Szarvas-a és Kondorosra 

vonatkozó részéi — a cikksoro

zatnak kívánatosán alant közöljük.

A kondorosi csárdában. „Hosz- 

szu Idő mültán föltűnik végre a 

kondorosi karcsú torony. Tizen

egyre jár, amikor kikötöttünk a 

kondorosi csárdánál.

Hát ez bizony nagy csalódás 

volt. Betyárromantikát, rozzant 

karmentőt vártunk — modern 

vendéglőt, fekeruhás comme il 

íaut pincérrel, billíárdasztalokkal

és ragyogő au?Iággal. Egy met- 

szetlüvegü ajtón tábla: Kondorosi 

Törekvés Foofbal Club.

Amig a pincér meghozza az 

illatos ürüpörköltet, körülnézünk.

Az egyik asztalnál (urisüveges, 

pipás magyar pénzt számol az 

asszonyával s fényes bádcgka- 

zettába rakjá. Láthatólag beütött 

a vásár. Egy másik sarokban 

valami disznóvásár forog szóban, 

a vitából itt-ott K iüt köz ik  a Ró

zsa Sándor kacskaringós stí

lusa.

Közben a gazda elmagyarázza, 

hogy ez uj épületrész, a másik 

szárny volt az öreg csárda. Az 

ma is úgy áll, ahogy Rózsa Sán

dor ezelőtt 106 évvel egy sze

gedi pallérral megépíttette. Ret

tentő vastagak a falai, ahonnan 

alagútba buktak be a szoronga

tott betyárok. Két ilyen alakit 

volt: az egyik nyolc, a másik 

tizenkét kilométer hosszú és olyan 

magasak, hogy a betyár a lovát 

is elvezethette benne. Azért is 

vette az üldözött betyár, ha pan

dúrok voltak a n\omában, a 

kondorosi csárdának az útját, 

mert ha mán egyszer oda be

jutott, azon minutumban nyoma 

is veszett.

A tüzilegény fölvezet a pad

lásra s a kéményben megmutat

ja a Rózsa Sándor búvóhelyéi: 

egy akkurátos szobn, ahol th- 

tizenöt betyár is meghuvhaioM,

Amikor elhagyjuk a hires k<n- 

dorosi csárdát, amelyet l.aj^a.i 

való, hoss/u eihagyatoitságáért 

most köröskörül modern üzletek, 

társasági valóságos városi miito , Szarvasra 

kftrpótól, a szlovák ifjúság épper. 1 kcsztö ős 

akkor kezdi a bábokkal kombi

nált második billiárdpariit.

zeledik a templom felől Revicz

ky László nagytiszteletü ur. aki 

már negyven esztendeje lelki

pásztorkodik a kondorosi paró

kián, amelynek voltaképpen ő 

volt az alapítója.

Ma 6500 hive van, nagyobb

részt szlovákok (Dzurányi követ

kezetesen ,,szlovák“-ot ir, soha

sem „tót' -ot. A szeik.) A kon

dorosi szlovákok érzületére és 

magyar hazájukhoz való ragasz

kodására jellemző, hogy air.ikor 

a románok a megszállás idején 

népszámlálást tartottak. alig lud- 

talc ilt 20 %  szlovákot össze

hozni. öreg Jszlovák anyókák 

mondották: — Ja som nie s’o- 

václca, — csak hogy ne kerülje- i j ^ j

zumot megemlíti Markovics M á

tyás szarvasi pap krónikája nyo

mán, hogy Szalay János csabai 

pap szelídített szarvasokat fogott 

be a kocsijába s azokon járt át 

Szarvasra.

Igen figyelemre méltó Dzurá- 

nyinak e következő megállapítása, 

melyet szószerint közlünk: A bé

kési szlovákság szigetei közül két 

évszázad múltán Szarvas mutatja 

a legerősebb közeledést a ma

gyarsághoz s ma már népviselete 

is csaknem teljesen magyar. 

Szarvas lakossága 80u/o-ban szlo

vák, de természetesen egészben 

beszéli a magyar nyelvet. Erre 

senki sem kényszeríti; teszi ön 

ként és szívesen, mert boldogu

lásához van rá szüksége ezen a 

magyarsággal körülzárt szigeten, 

meg aztán a szarvasi szlovákok 

mindig és mindenütt ragaszkodó, 

hti fiai voitak magyar hazájuk

nak. Hogy ez mennyire nem frá

zis, beigazolták a román meg

szállás idején, amikor az egész 

szarvasi szlovákság egészben ma

gyarnak vallotta magát a román 

népszámlálási biztosok előtt, csak

hogy ne szakítsák el régi hazá-

nek román uralom alá

Föitöiekvő, dolgos, ^öldszcrzfi 

nép. Már az ő kezén a Mit- 

rovszky-Károlyi birtok 5000 hold

ja nemkülönben az Apponyi An

tal gróf birtokának 27G0 holdja. 

Kondoros határa ma 16'UOO Imid 

s ennek fe!e a szlovákok kezén 

van. A nagyiisztelctü ur elbe-

A szarvasi szlovákoknak senki 

a világon nem gördít akadályt az 

elé, ,hogy anyanyelvűket szabadon 

használhassák. Egyházi teren tel

jesen érvényesül a szlovák nyelv 

a funkciók 99 százalékban szlo

vák nyelvűek. Magyar funkció 

csak magyarok keresztelője, es

k üd je  és temeti se alkalmával

kolai oktatás terén nem kíván

tak' semmi változást, c-ak ahhoz 

ragaszkodnak, hogy a kátét meg 

az énekeket továbbra is szlová

kul tanítsák.

— Solia itt — mondotta — 

semmiféle press/ió nem érvénye

sült. Sót, amikor Pediány lenn járt 

s jóformán fölkin.síu szlovák 

isko'át, híveim Hallani sem akar

tak róla s a/. volt a válaszul-# 

hogy csal; maradjon minden a 

megszokott légiben. Kondorosról 

jön D/uiányt szer- 

itteni tapasztalatairól 

svintén hosszasabban számol be*.

széli, hoj-y a ki.ndorosiak az is- fordu| eI6 (Értesülésünk szerint

a cikkírónak ez az állítása nem 

egészen helytálló, a Szerk.) Har

minchat iskola. A szarvasi evan

gélikus egyháznak 36 iskolaja 

van. A helyzet itt sem más, mint 

Békósscabán és TóSkomlöson. A 

szarvasi szlovákok kijelentették 

az iskolaszékben és gyűléseken, 

h o g y ragaszkodnak a régi rend- 

szerhez s csak a vail-soktatást 

kívánjak továbbra is sziovák nyel

ven, nemkülönben az irá;—olvasás 

tanítását is. Középiskoláik: az 

cvangelikuš főgimnázium az ev. 

laminiiökepző, valamint a közép

fokú gazdasági iskola —  v ntin-

Koridöros ‘ szlovákjai. Mire a ! 

papiakhoz érünk, épen akkor kö- [

E lő író b a n  rövid visszapillamast *b<*n «z f̂ei-yeUen Európában — 

óit Szarvas alapításánakiöricne-.-j magyarok. S hogy ez a helyzet 

téré és többek ko7.í>tt .mint .k i ir ió - — a csehszlovák sajtó mir-den



polemikus ellenvetése dacára — 
a szlovák lakosság igényei és 
intenciói szerint való, éppen a 
középfokú gazdasági iskolával 
bizonyíthatjuk, 1500 holdat, épü
letet ajánlottak föl a szarvasi gaz
dák, csakhogy megkapják ezt a 
magyar iskolát. Jártak utána, de- 
putációztak s kifejezetten úgy kí
vánták, hogy tanítási nyelve a 
magyar legyen. Másik példa: A 
kisebbségi nyelvtörvény megjele
nésekor a szlovák nyelv tanítását 
bevezették úgy a gimnáziumban, 
mint a tanitónőképzőben, de je
lentkező nem akadt.

A következőkben Igen részle
tesen irt Tessedik Sámuelről, a 
150 év előtti első gazdasági is
koláról stb. Megemlíti — kons
tatálnunk kell, hogy tévesen — 
hogy Tessedik találta fel az u. n. 
digózáet, mely a cikkíró szerint 
abból áll, .hogy a 6zikcs talajt 
rigólirozás szerűen felforditják. 
(Egy kis utánjárással a cikkíró 
meggyőződhetett volna róla, hogy 
a „digózás" elnevezésű sziktalaj- 
javitist úttörője idős Kresnyak 
Pál szarvasi gazda volt és az el
járást teljesen eltérő a rigóliro- 
zástól, amennyiben a mésztar
talmú sárgaagyagföldet ráhordják 
a szikes talajra. A Szerk (Szó- 
ról-szőra igy folytatja azután 
Dzurányi: .Nem ritka1 itt a 2—300 
holdas gazda sem. Nyolcszáz 
holdja van Komár György küz- j 
ségi bírónak, (azt hisszük, hogy ! 
csak szeretné, hogy annyi lenne! 
A Szerk.), aki csak tűrve beszéli 
a magyar nyelvet és mégis köz
ségi biró Szarvason. Eddig a 
cikk, mely úgy hisszük eléggé 
bebizonyította a derék cseh szom
szédoknak, hogy egyelőre nincs 
okuk arra, hogy a mi tótjaink 
feje fájjon ő.iekik. 

mmmnmmmmmmmmmrmmm

Már Szarvason 
is autót gázolt 
a vonat az át

járónál.
A sorompó nélk&li átjáró ál
dozatai. Két súlyos egy kOn- 
nyebb sebesült Az autó poz- 

dorjává tört

(A Köalöny eredeti tudósitása) 
Pár héttel ezelőtt a szarvasi 

Varga családdal történt borzal
mas autókatasztrófáról szóló tu
dósításunkkal kapcsolatban rá
mutattunk arra a lehetetlen álla
potra, hogy ilyen sorompónélküli 
halál-átjáró van itt nálunk is, 
mégpedig a legforgalmasabb út
vonalon, a vasúti állomás mellett 
a szarvas—csabai országúton. 
Mint rendesen úgy most is hiába 
bivtuk fel az illetékesek figyelmét, 
semmi intézkedés nem történt az 
állandó életveszély elhárítására. 
Szomorú elégtétel most azután 
nekünk, hogy a bekövetkezett 
tragikus események nekünk adtak

igazat, amennyiben a MÁV. túl
zott takarékosságának csaknem 
három emberélet esett áldozatul. 
F. hé 11-én kedden teggel 7 
órakor a Kulik Testvérek öcsödi 
malomtulajdonos cég S. 66—642. 
számú hatalmas „Chevrolet* te
herautója fával megrakódva igye
kezett a farakódó helyről kifelé 
az útra. A soffőr valószínűiét 
nem vette észre, hogy a hátuk 
mögött közeledik az Orosháza 
felé induló reggeli vonat, nem 
hallotta a mozdonyvezető sípjel- 
zését sem és az átjárónál ráka
nyarodott a sínekre. A mozdony- 
vezető már nem tudta lefékezni a 
vonatot és a következő pillanat
ban irtózatos recsegés-ropogás 
közben a mozdony elkapta az 
elejéi a teherautónak és kb. 15 
m-re maga előtt tolta, mig egy 
távíró oszlopnál a megakadt autó' 
felborult. A teherautón hárman 
ültek, akik a felborulás pillana
tában magas ívben zuhantak ki a 
pályatest mellé és talán igy me
nekültek meg a biztos haláltól, 
meri a felborult autót a még min
dig mozgásban levő vonat izzé- 
porrá, alaktalan ócskavas tömeggé 
törle. A sebesülteket nyomban 
beszállították dr. Herényi Miksa 
helyettes pályaorvosltoz, aki első 
segélyben részesítette őket A 
könnyebben sebesült Olasz Bálint 
munkást hazaszállították öcsödi 
lakására, mig az agyrázkódást és 
súlyosabb sérüléseket szenvedett 
Bereczki István soffftrt é* Révész 
László munkást — ki a karját 
törte és zuzódasokat szenvedett 
a nyomban előhívott mentőautón 
a gyulai közkórházba szállították. 
Az ottani orvoso ; megállapítása 
szerint bar állapotuk súlyos, de 
nem életveszélyes.

A szerencsétlenség ügyében 
még kedden d. e. bizottság szállt 
ki a helyszínére, hogy megálla
pítsák, kit terhel a felelősség. Az 
eddigi adatok szerint a soffőr vi
gyázatlansága is nagymértékben 
hozzájárult a karambol előidézé
séhez, azonban seinmiesetre sem 
történt volna baj, ha ezen a he
lyen sorompó lenne. Az autó biz
tosítva volt és igy a tulajdonosok 
kára megtérül. Megsérült a távíró 
és telefon vezeték is, az össze
ütközés következtében a moz
donynak, illetve a vonatnak azon
ban nagyobb baja nem történt és 
félórós késéssel a romok eltaka
rítása után folytatta útját Oros
háza felé.

18-án választják 
az uj képviselő- 
testületi tagokat
Marad a régi kerületi beosz
tás. Paktum a szoclálisták és 

a kisgazdák között.

(A.Közlöny eredeti tudósítása.)

Dr. Schauer Qábor járási 
főszolgabíró f. hó 11-én kelt

végzésével a képviselőtestü 
leti tagválasztás idejét f. hó 
18-án kedden d. e. 9 órára 
tűzte ki, mégpedig a régi 
kerületi beosztás alapján. A 
kisgazdapártot érthetően kí
nosan lépt« meg, hogy a fő
szolgabíró nem az ismeretes 
képviselőtestületi határozat (a 
külterületek külön szavalása) 
alapján rendelte el a válasz* 
tást, miután ez feltétlenül 
nekik lett volna kedvező. Kü
lönben úgy látszik, még igy 
sem vették bizonyosra a győ
zelmet, mert paktumot kö
töttek a szociáldemokratákkal 
és e megegyezés alapján 
egyenlő arányban 5-5 helyet 
biztosit a két régi ellenség 
egymásnak a község parla
mentjében.

A kisgazdapárt felőlijei 
voltak: dr. Mázor Elemér,
Borgulya Pál, Simon András, 
Krsnyak Pál és dr. Dörnyey 
József, később ez a névsor 
annyiban módosult, hogy dr. 
Dörnyey helyére a legfrissebb 
tagot Roszik Györgyöt jelöl
ték, akinek szereplése a sző 
vetkezeti malom ügyében 
közismert.

A szociáldemokraták jelölt
jei: Medvegy Mihály, Med
vegy Mátyás, Janecskó Pál, 
Tóth György és Kelcsi János.

A Polgári Kör a követke
zőket jelölte: Ribárszky Pál 
árm. társ. igazg., dr. Aszódy 
Imre vezető járásbiró, Galáth 
János IV. kér. gazda, Lita
uszki Pál gazda, Gaiáth Já
nos 1. kér. gazda, Mótvan 
János kisgazda és sertéske
reskedő, Marsai László ke
reskedő. Dauda Mihály ipa
ros, Liska Samu iparos és 
Hildák János munkást.

Mint a fenti listákból is 
látható, a Polgári Kör a 
szarvasi társadalom minden 
rendű és rangú polgára kö
zül vett föl jelöltjei közé, ért
hető tehát, hogy a választó 
közönség rokons/enve ehhez 
az osztálykülönbségnélküli 
listához hajlik.

Orvtámadás 
Békés- 

szentandráson.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A csendes Békésszentand- 
ráson kinos szenzációt keltett 
az a gyalázatos orvtámadás, 
melyet a napokban követtek 
el Juhász Imre főgépész ellen.

A főgépész f. hó 6-án este 
midőn a gőzmalomban — 
ahol alkalmazásban van — 
napi munkáját elvégezte, el
indult, hogy résztvegyen az 
iparos körben egyik gyűlésen.

Alig ért azonban Fazekas Fe
renc féle házhoz, amikor egy 
kiugrás mögül előugrott egy 
sötét alak és jókora husáng
gal hatalmas csapást mért a 
mitsemsejtő Juhász fejére. 
Szerencsére a főgépész az 
ütéstől csak eiszédült és volt 
annyi lélekjelenléte, hogy elő
kapta Ő is botját és alapo
san végighuzott vele ismeret
len támadóján, aki nemszá- 
mitott valószínűleg az ellen
állásra, mert nyakaközé vette 
lábait és a sötétség leple 
alatt sikerült kereket oldania. 
Juhász nyomban jelentést tett 
a csendőrségen, majd elment 
a gyűlésre is, ahol érthető 
felháborodással tárgyalták az 
aljas merényletet. A nyomo
zás már annyit megállapított, 
hogy a támadás bosszú müve, 
sőt egy alaposan gyanúsít
ható egyént ez ügyben elő is 
állítottak A nyomozás külön
ben tovább folyik.

Füstkarikák.
Lapunk más helyén utal

tunk már azokra az előcsatá- 
rozásokra, amelyek most foly
nak előkészítéseként az öreg- 
birói pálcáért és a községi 
parlamenti tagságokért az év 
végén megvívandó döntő üt
közetnek. A ravasz praktikák 
közül sem mi, sem egyes 
avatatlan valasztópolgárok 
nem tudtuk megérteni, hogy 
miért engednek be mutatóba 
egy-két tagot a halálos ellen- 
seg táborából a község par
lamentjébe azok, akik eddig 
csak szidták, mocskolták és 
gyűlölték ugyanezeket. Egyik 
fővárosi laptól elesett mód 
szerint megkérdettük ez ügy
ben mi is a bölcs rabbit, aki 
kérdésünkre ravaszul hunyo
rított, egy könnyebb mozdu
lattal félméternyire kihúzta, 
majd visszaeresztette a füle 
melletti kis huncutkát és meg
simogatva hegy-.s, őszes kecs* 
keszakállát, a következő pél
dabeszéddel válaszolt:

,Kohn és Grün eimtntek 
tanácsot kérni a szent életQ 
híres kajászó szentpéteri cso
darabbihoz. A rabbi házához 
érve elszőrnyedve táttak an- 
ifak udvarában két hatalmas 
hízósertést. Rögtön vissza 
akartak menni a falujukba, 
de a csodarabbi — aki meg
hallotta az ablakból hitsor- 
sosai elszörnyedt csodálko
zását — visszahiván őket, 
megmagyarázta nekik, hogy 
csupán azért engedte be a 
tréfli ál latokat udvarára, hogy 
hívei igy közelről még job
ban megundorodjanak tőlük*. 
Eddig a bölcs rabbi példa
beszéde, okuljon belőle, aki 
akar!



H Í R E K .
— A kormányzó névnapjá

nak megünneplése. Magyaror
szág kormányzójának névnapját 
méltó keretek között ünnepelte 
meg Szarvas közönsége Csütör
tökön este impozáns zenés-fáklyás 
é6 lampionos felvonulás: rendez
tek leventéink a főbb útvonala
kon át a hősök.szobrához, ahol 
a dalárda éneke és Bankó Sándor 
s.-oktató remek szavalata után vi
téz dr. Zerinváry Szilárd lendü
letes beszedben méltatta a nap 
jelentőségét. Á Polgáii Kör szer
dán,^ Casinó csütörtökön tartott 
tínuepi díszvacsorát, az előbbi 
helyen dr. Silberstein Dezső,, az 
utóbbin dr. Tóth Pál képviselő 
tartott magvar, hazafias beszédet.

— Kettös'esküvö. Gyönyörű 
családi ünnepély lesz f. hó 18-án 
szombaton Miron Lajos —  a 
szarvasi m. kir. posta és távirda 
hivatal közszeretetben álló főnöke
— családjában. Két virulószép, 
bájos leányának lesz az esküvője, 
Nándynak dr Ribárszky Pál jó- 
nevű fiatal orvossal, Évának pe
dig Kovács.Zoltánnal, a m. kir. 
„Tessedik“ Középfokú Gazdasági 
Tanintézet mintagazdaságának ve
zetőjével. A két fiatal pár kötendő 
szép frigy hez Szarvas egész tár
sadalma őszinte szívből kíván 
szerencsét és minden jót.

— Jubileum. Mattczky János 
állampénziári főtanácsos f. hó
8 án ünnepelte állami szolgálatá
nak 30 éves jubileumát. Ez alka
lommal hivataltársai, tisztelői és 
jóbarálai tömegesen keresték fel 
szerenesekiváiiataikkal.

— Halálozás. Fájdalmas csa
pás érte községünk kiváló stülöt- 
éf, az euiopai huü tudóst dr, Me- 
tich Jánosi, a Pázmány Péter Tu
dományegyetem nyiiv. rendes ta
nárát. Édesatyja Melich :Márton 
85 éves Korában hosszas szenve
dés után f. hó 5-én elhunyt. Te
metése óiiási részvét mellett ment 
végbe f. hó 7-én.

— A Hadröa kérelme a kö
zönséghez. A Hadröa intéző
bizottsága legutóbb tartott gyűlé
sén elhatározta, hogy tekintettel 
a rósz gazdasági viszonyokra és 
az általános nagy pénzhiányra, a 
közönség körében nem rendezi 
meg szokásos karácsonyi gyűjté
sét, hanem meglévő csekély pén
zéből utal ki karácsonyi segélyt 
szegénysorsu hadirokkant, hadi
özvegy jés hadiái va tagjainak. 
Kéri azonban a jólelkü és haza
fias közönséget, hogy önkéntes 
adományaikkal, valamint a Szil
veszter estéjén rendezendő bálá
kon való megjelenésévé!: jöjjenek 
az egyesület segítségére á' háború 
szerencsétlen áidoiatáinak ' nyo
morát enyhítő netfres 'in dókájában. 
Kérik egyben a közönséget, a ke
reskedőket és a* ipaioso»at,hogy 
a tárgysorsjátékra nyeremény tár
gyakat adományozni sziveskedje-.

nek az egyesület elnökségének 
(Vajda Péter-utca 45), amely a 

legcsekélyebb adományt is kö
szönettel fogadja és hirlapilag 
nyugtázza
— Köszönetnyilvánítás. Mind

azoknak a rokonoknak, jó ba
rátoknak és ismerősöknek akik 
felejthetetlen édesapánk Melich 

. Márton temetésén részivettek és 
fájdalmunkat egyhiteni igyekeztek 
fogadják ezúton hálás köszöne- 
tünket. Melich család.

— Szarvasi országos vásárt 
f. hó 14, 15 és 16-án tartják meg.

— A szarvasi volt főjegyző 
ügyében döntött a belügy
miniszter. Értesülésünk szerint 
Szathmáry Béla ügyében végső 
fokon már döntött a belügymi
niszter is és jóváhagyta az alis
pán és a fegyelmi választmány 
idevonatkozó határozatait, ame
lyekben tudvalevőleg hivatalvesz
tésre ítélték Szalniáryt. A döntés 
már jot;er66 és véglegesnek te
kinthető, úgyhogy nemsokára sor 
kerül valószinüleg a főjegyző
választásra is.

— Munkás baleset. . Magyar 
Pál 40 eves munkást Honthy Sán
dor fakeresktdő niotorerőre be
rendezett fűrészénél dolgozott. A 
fűrész elkapta balkezét, úgyhogy 
a szerencsétlen munkás súlyosan 
megsérült. Dr. Remeley Ferenc 
és dr. Faragó Mór orvosok kö
tözték be sérüléseit, de bal hü
velykujját és középső ujját am
putálni kellett. Lakásán ápolják,

— Minden előfizetőnk ingyen 
kapja a Szarvasi Közlöny gyö-

mészeiesen khstály-detektoros.de 
van köztük jócskán lámpás ké
szülék is

— Kedves olvasóink figyel
mébe. A szent ünnepek ktieled- 
tével, mindenki azon töri a fejét, 
mivel szerezhetne örömet szeret
teinek. Kedves hitelességünknek 
tartjuk felhívni olvasóink figyel
mét, hogy mielőtt bármit vásá
rolnának, feltéllenültekintsék meg 
a viláohirü Semler cég (Budapest, 
Bécsi-u 7) karácsonyi kiállítását. 
Különösen felhívjuk olvasóink fi
gyelmét...a cégnél folyamatban
lévő maradékvásárra, mely alkal* 
mát nyújt a legjobb minőségű' 
angol szöveteknek igen jutányos 
áron való beszerzésére.

. — Csabacsüdön egyhangú 

volt az elöljárói választás. Az 
.elmúlt pénteken zajlott .le . Csa
bacsüdön a képviselőtestület ta
gok vála»ztása s ezt követte Ned
űén az elöljárók választása. Az. 
előbbit dr. Valkovszky György,, 
szolgjkbiró, az utóbbit dr. Scha

uer Gábor főszolgabíró vezette. 
Képviselőtestületi rendes tagok 
lettek: Galáth János, Litauszki 
Mihály, Jínurik János, Kepenyes 
János és Sinkovicz J. póttagok: 
Kovács Mátyás, Kondacs Má
tyás, Hruska János, Kiss And
rás és Kiszely György. Elöljá
róknak kö2felkiáltással egyhan
gúlag a három évvel ezelőtt vá
lasztott elöljárókat választották 
meg, kivéve az időközben le
mondás folytán megüresedett 
esküdti állási, melyre uj em-. 
bérként Roszik Pál egyházi es
küdt lett megválasztva.

— Mai iginyeknek megfelelő, 
magyar gyártmányú, csukott „MA- 
G0S1X“. , bérautomobil megren
delhető Farkas gyógyszertárban 
Telefon 119., vagy az - Árpád 
előtti gépkocsi állomáson.

~ Mozi. F. hó 15 és 16-án 
Hugó Viktor halhatatlan remek
műve A Nevető Ember kerül színre 
Frccska Mozgóban mely Con- 
rád Veidtnek a világ egyik leg
nagyobb művészének ezidei egyet
len alakitása, méltó partnere a 
csodaszép Mary Philbin. Ez a 
film az év egyik legnagyobb 
film sikere.

— Nem ismer rá saját lószer
számjára, ha a BOD0LIN bőr
ápoló és fekeiilővtil kezeli, 1 szeti 
használat után kérges, vörös ló
szerszám puha és fekete lesz. 
Kapható Yesztcr, özv. Medvegyné, 
Podani, Bárány, Kalluiés a Pol
gári Szövetkezetben.

— A z  ö s s z e s  villamos- 
sági cikkek, Rádiók és rádió ré-

Uj morzsolt t. 28*00—28'5o 
Csöves tengeri 21*00 —22 00 
Lucerna 130*00— 135 00 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

— Hazánk bortermésének 
.értékesítése egyik legsürgősebben 
megoldandó gondja kormányunk
nak. Kiviteli lehetőségek hiányá
ban csakis a belső fogyasztás 
emelése segíthetne a szőlős
gazdákon. Ezt pedig csakis ol
csó borárakkal lehet elérni. Mint 
hírlik. Székely Ferenc Soltvad- 
kertről (Pest 9. in.) bárkinek 
szállít tisztán fejtett kiváló zama
tos nemes kadarka vagy ezerjó 
esetleg rizling bort 50 literen fe
lüli rendelésnél literenként 36 
fillérért a szállításhoz ad hordót 
;is kölcsön. Akik városunkból 
már rendellek, el vannak a bo
rok jó. zamatétól ragadtatva. 
Soltvatikert Pestmegyének azon

4 a részén feleszik, hol a szorgal
mas magyar munkáskezek a I utó

homokbuckák végtelenjét virágzó 
szőllőligetekké varázsolták s a 
vadkerti borok hire ma már kül
földön is előnyösen jól ismert.

Á rve rés i
hlrdetmény-klvonat.

Novodonszki Pál és társainak 
tulajdonközösség megszüntetése 
iránt a tkvi hatóság az önkéntes 
árverést a tulajdonközösség meg
szüntetése végett a szarvasi kir. 
járásbiróság területén lévő Szarvas 
községben, fekvő a a szarvasi 
5116 számú telekkönyvi betétben. 
A I. 1-2 sorszám s 467 és 468 
hr számok alatt felvett 1276-01 
beltelkes szántó és 146-ÖI Ház 1. 
kér. 397 öisz. alatt felvett ingat
lanokra 2500 pengő kikiáltási 
árban, továbbá az ugyanottani A 

I. 1-2 sorszám a 14384 és 14815 
hrssám alatt felvett 90-ÖI és 252- 
Ilegyes düliőbeli szántóra 300 
pengő kikiáltási árban és pedig 
mindkét ingatlanra Novodonszki 
Pál javára 3693/1927 számú vég
zésével bekebelezett haszonélveze
ti jogtol mentesen.

Az árverést 1929 évi február 
hó 12 napján dél-előtt 10 órakor 
a szarvasi királyi járásbiróság 
mint tkvi hatóság hivatalos helyi
ségében fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan 
a kikiáltási felénél és kétharma
dánál alacsonyabb áron nem 
adható el.

Az árverelni szándékozók köte
lesek bánatpénzül a kikiáltási ár
10 %-ái készpénzben vagy 1881 
LX. t c.42 §-ában meghatározott 
árfolyammal számítolt ovadékké- 
pes értékpapírban a kiküldöttnél 
letenni, hogy a bánatpénzek elő
leges bíró letétbe helyezéséről 
kiállítót; letéti elismervéüyi a kikül
döttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (: 1881: LX. t. 
c. 147. 150. 170. §§: 1908. LX. 
t. c. 21 §.)

A/, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett 
ha, többet ígérni senki sem akar 
köteles nyomban a kikiáltási és 
százaléka s.-érint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni 1908 XL t. c.;; 21 §.) 
Szarvas. 1928. évi széptemDér 25. 
Dr. Zerinváry s. k. járásbiró. 
a kiadvány hitéül Császár Ferenc 

főtiszt.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi 
hogy a szarvasi kir. járásbíró
ságnak 1928 évi 3980/2 számú 
végzése következtében dr. Fprray 
Lajos bcsabai ügyvéd által kép
viselt Phőnix és bécsi Magy. 
Biztosító r.-t. javára 19 P 65 fill. 
s jár. erejéig 192b évi novem
ber hó 3-áii foganatosított kiél - 
gitési végrehajtás u t j á n  le-

nyörd könyvét. Vidéki előfizetők 
szíveskedjenek 50 fillér csomago
lás és postai költséget az előfi
zetési díjjal együtt beküldeni.

— Megint megszaporodott a 
rádiAzók száma. Szarvason, 
amennyiben értesülésünk szerint 
november havában 72 uj rádirt- 
vevőkészüléket szereltek fel. A 
készülékek legnagyobb része ter-

sztk a legjobb gyártmányok arány
lag legolcsóbban kaphatók, Ja- 
viltsthatók és szereléseiket val
latja Bakos János Arpád-bazir 1. 
Telefon: 116.

— Helybel i  gabonaárak: 
Búza 22 90—2y00
Árpa 23*30—23 50
Zab 22 50 2270



és felülfoglalt és 3502 P. becsült 
következő ingóságok, u. m .: üz
leti berendezés, íróasztal, cipők, 
székek nyilvános árvetésen el
adatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbíróság 1928-ik év 5482 
szamu végzése folytán 19 P. 65 
fillér tőkekövetelés, ennek 1928. 
évi junius hó 1 napjától járó5°/o 
kamatai és eddig Összesen 12 P. 
01 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig, é6 a 
csatlakozottak: Kun Sándor 89 P 
40 f, tőke és jár. 100 P. t. és 
jár. ifj. Stern Bernát és Tsa cég 
376 P. 96 f. tőke és jár. Hel- 
migburgs Gummifabriks 200 P. 
t. és jár. Egbert Gintber Sölm 
94 P. 92 f. tőke és jár. Zsukó 
János 200 P. 100 P. tőke és jár. 
Darczy és Stelczer cég 101 P. 
tőke és jár. Szarvason, alperes 
üzletében Kossuth-tér 47 szám 
leendő megtartására 1928 évi 
december hó 21-ik napjának dél
előtti 9 órája határidőül kitüze
tik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságok mások is le- és fe
lülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna ezen 
árverés az 1881. évi LX. t,-c.

102 §-a érteimében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Szarvas, 1928 évi nov. 
27. napján.

MOLNÁR ISTVÁN 
kir. bir. végrehajtó.

Piactéri
üzlethelyiség 
1929. február 1-ére

k iadó !
özv. Bárány Béláné házában.

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 sasz lvan-nyom da  (ár
tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dohány- 
tőzsde és a Vitális-füszerke- 
reskedćs.

7  személyes megbízható elegáns

CHEVROLET
bérautó, megrendelhető a Pólói yi-féle (Bárány vendéglő) 
garageban, vagy az „Árpád-szálló előtti autó-állomáson. 
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

SzakácsJános
birautó fuvarozó.

ÉRETT NYUGATIND1AI

BANÁN
déligylimölcs

C l tr ó n , n a ra n c s , íü g e , c u k o r k á k  és csoko~ 
Iá d é  desse rtek  á l l a n d ó a n  k a p h a t ó k

A N D R Á S  Lnál
Szarvas 11. kerület 17 szám. 

Siessen már mo»l hogy elnekéssen

a karácsonyi vásárról
Nagy választék karácsony

fadísz és cukorkában. 

Tekintse meg 
(mielőtt vasáról) a kirakatot.

Halló! Halló!

Figyelem!
Nagykarácsonyfa vásár ! ! !

Értesilem a n. é közönséget, 
hogy már most megrendelhe
tők gyönyörű fenyőfák kará
csonyra 1 méter magásságtól 
3 meterig, valamint fenyő-ga- 
lyak is kaphatók súly szerint. 
Rendeléseket .felvesz Babecz 
György I. kér. Vajda Péter 
utca 145 szám, úgyszintén a 
helyszínen Fehér András ha
lásztelki, Hosszu-zugi tanyá
ján hétköznaponkinta fák min
den nagyságban kaphatók.

50 sz.

— Villannyal varr ön ? A 
Singer motor megkíméli Óiit a 
fáradságtól, hogy varrógépét láb
bal hajtsa! Szíveskedjék valame
lyik Singer fióküzletben a Singer 
motor bemutatását kérni. Vétel 
kényszer nincsen. Singer Varró
gép R.-T. Szarvas Kossuih-téi 47.

Ne csak olvassuk de

terjesszük . is a 
„Szarvasi Közlöny"-!

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

Üzleti könyvét
ve^ye meg 

egyenesen a készítőnél

Tulok 

J e n ő
papirkereskedésében

a-* Piac-tér  e n,
ahol azt a legolcsóbban sze

rezheti be.

Készítek bármilyen könyvet  
tetszés szerinti rovatozással.

4 0  lap< s bt vásárit si köny- 
vecskéket cég nyomással 

már 80 fillértől kezdve készítek.

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

pád-szálló épületében levő bobély és fodrász üzletemet teljesen mo
dernül, budapesti mintára alakítottam at és rendeztem be A m. t. 
hölgyközönség 1 észére elsőrangú hölgyfodrász áll rendelkezésért, ki 
a legkényesebb igényeknek megfelelően végez bubi és eton haj
vágási, 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.

Hibás, érzékeny, lud- 
lalpas lábakra 
megfelelően készít ct~ 
pőket Kuli János
orihupád és normái cipész a róm. kath. uj iskola udvarában. 

1

Értesítés.
Tisztelettel értesilem az é s  g é p í u i l a j —
donosokal, hogy a Beliczi-y-ut (Balázs gep- 

kereskedő udvarában)

gépjavító műhelyt
nyitottam, ahol e szakmába vágó mirdennemO munkát elvállalok. 
Pontos munka! Olcsó árak!

Szives pártfogást kér Huszárlk Pál géplakatos 

Egész lélen át fűtött Garage. — Egy erős fiút tanulónak felveszek

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy IV. 

kér. 421. 6zámu házban-

uj hentes és mészáros üzletet
nyitottam, hol állandóan friss húsok és felvágottak kaphatók. 
Privát vágást Is elvállalok. Kérem a nagy
érdemű közönség szives pártfogását.

Janecskó János
mészáros és hentes.



Elemi c&ápások̂  
ragályok a régi

Ha a megyére vonatkozó régi 
krónikák között kutatunk, iiem 
égyszer bukkanunk olyan bor
zalmas képre, hogy majdnem 
kételkedünk az adatok hiteles
ségében, jóllehet a források na
gyon is megbízhatók. Ilyen ta
nulságos olvasmány például Ga- 
csári István füzesgyarmati kró
nikája, melyből megyénk viszon
tagságos múltjára sok érdekes 
dolgot tudhatunk meg. A többi 
között ismerteti az 1737—39-ig 
tartó pestisjárványt, amikor a 
halottakat koporsó nélkül földel
ték el, ami miatt itt-ott lázon
gás is tört ki a nép között. 
1816-ban olyan áradás volt ta
vasszal, hogy a kutakból kifelé 
folyt a viz. Szokatlanul erős 
földrengés rémitette meg a la
kosságot 1834. okt. 15.-én reg
gel 7—8 óra között. Á haran
gok összeverődtek és sokáig 
zúgtak, mintha tüzet jeleztek 
Volna. Í816-ban olyan hóesés 
volt, hogy a debreceni kollégium 
emeletéig ért s egy hétig nem 
lehetett utcára menni. Ezt kö
vette 1817-ben az óriási drága
ság, amikor is egy. köböl búza 
100 forint volt. Minden bor
zalmak borzalma volt aztán az 
1831-iki kolerajárvány, mely 
Oroszország felöl, Lengyelorszá
gon át húzódott felénk. 1831. 
junius 23.-án jelentkezett lege
lőször. Megyénkben julius 22.-én 
Orosházán. Egész év végéig 
tartott s legjobban a harmadik 
héten dühöngött. Vagy 201000 
áldozata volt hazánkban. A 
Duna-Tisza közén nevetőgörcs
csel volt összekötve, a kolera. 
Sok helyen a parasztok ecetes 
fokhagymával való bedörzsölés- 
sel sikeresen gyógyították. A 
halottakat hullakocsin hordták 
ki egy elkülönített helyre s tel
jesen mezítelenül tették a sírba. 
Súlyos megpróbáltatása volt me
gyénknek az 1863-iki éhínség 
js a borzasztó aszály folytán, 
amikor még a kukoricacsutkát 
is megőrölték kenyérlisztnek. 
Szóval volt elég okuk panasz
kodni a régieknek is.
Apróságok hires emberek 

életéből 
Honoré de Balzac

méltán állott abban á hírben« 
hogy mint Shackespearé az em
bert általában, ő a hőt speciáli
san minden irótársai között a 
legjobban ismerte. Ez á tény, 
a mélyét több tucat könyve fé
nyesen bizonyít, annál csodála
tosabb, mert a nagy iró a kol
légáihoz képest keveset fordult 
meg riötársáságban. Társasélet
hez már az élete módjánál fog
va sé igen volt ideje, — hi
szen délután ötkor ebédéit, hat 
órától éjfélig aludt s minden

egyéb idejét Írással töltötté. Mé
gis voltak időszakai, amikor 
észrevehetőbben fogytak az adós
ságai (amelynek törlesztése ér
dekében dolgozott naponta 16 
órát!), — s ilyenkor el-élláto- 
gatott valamelyik párisi szalon
ba, ahol megjelenése mindig 
érdekes esemény és vonzó at
trakció volt. Ezekben a társasá
gokban némely asszony szinte 
félt tőle. Azt hitte, a nlagy re
gényíró belelát a veséjébe. S ez 
a félelem mulattatta a rabelaisi 
humoru írót, az ilyen hölgyeket, 
ahogy mondani szokták, szeret
te „ugratni".

A restauráció vége felé és 
Lajos Fülöp uralkodásának kez
detén igen hires volt a párisi 
„sálon“-ok közt a Bagration 
hercegnőé, amelyben olykor-oly
kor Balzac is megfordult a sok 
szeretetreméltó hölgy kedvéért, 
akikkel ott találkozott és enye- 
leghetett. Néhány megjegyzésére, 
amelyek nagy nőismeretet árul
tak el, igy kiáltott föl egy mel
lette ülő fiatal hölgy naiv bá
mulattal :

— Óh, Balzac úr, milyen jól 
ismer ön bennünket asszonyo
kat!

— Annyira, kedves asszo
nyom, — mondotta, — hogy 
pusztán rátekintve önre, el tud
nám mondani a Maga egész 
élettörténetét születésétől egé
szen máig. Akarja hallani ?

— Isten mentsen! — kiál
totta a hölgy.

És hozzátette:
— Semmiesetre se hangosan!
Természetesen mindenki ne

vetett (a kérdéses hölgyet ki
véve), s leghangosabban Balzac 
az ő kedélyes torirainci neveté
sével.

Egy másik hölgy (ez az eset 
a Mme Sophie Gay házánál 
történt), bátrabb volt s szinte 
követelte Balzactól, hogy ha aző 
— már mint a hölgy — élete 
nyitott könyv előtte, olvassa 
föl azt előtte.

Szívesen, — felelte a nagy 
regényíró — de előbb kérdezek 
valamit. Elmondhatom a szív
ügyeit š a szerelmi történeteit 
is?

— Elvárom a diszkrécióját, 
hogy ezekről hallgatni fog, — 
jelentette ki az asszonyság.

— Akkor hát nincs mit el
beszélnem. Mert a Kegyed éle
tében, Madame, csak ezek az 
epizódök voltak érdekesek.

S a nevetők most is a Bal
zac pártján voltak.

GoUhold Epfiralpi Less ing
igén szerény férfiú, de at mégis 
bántotta, ha valamelyik darabját 
siralmasan adták elő. Történi egy
szer, hogy a lipcsei Messe-n Minna 
von Baruhelm-jét, amély akkor új
donság volt, krudélis módon ütöt
ték ágyon egy másodrendű szín
házban.

Egy írói társaságban méltatlan
kodó szavakkal kifejezést is adott 
efölötti bosszúságának, mire va
laki vigasztalni próbálta:

— Nézze csak Lcssing ur, végre 
is az ön gyermekéről van szó s $ 
jó apa a gyermekét akkor is sze
reti, ha rongyokban látja.

Mire Lessing azt felelte:
— Hiszen ha rongyokban talál

tam volna e gyermekei, nem is 
fordultam volna el tőle. De melyik 
apa nem irtózik a szülöttétől, ha 
azt akasztófán látja lógni?

Valentino nj konkurense
Amióta Valentino meghalt, a 

világ összes filmrendezői és film- 
szakemberei keresik az utódát. 
Valentiné férfias szépsége és 
színjátszó tehetsége, még min
dig hiányzik a film vásznáról. 
Most Londonból irják, hogy 
ott állítólag felfedeztek egy fia
tal színészt, aki teljesen meg 
fog felelni Valentino utódjának, 
mert eleganciáján, szépségén és 
játéktudásán kívül még rendkí
vül hasonlít is Valentinohoz. 
Az uj Valentinot Alexander d 
Arcynak hívják, francia szárma
zású, de Angliában élő színész. 
Első filmjében egy spanyol arisz
tokratát fog játszani a British In
ternational Piclures szerző désé- 
ben.

Termésátlagok
Magyarországon
Magyarország gabonatermés 

átlagai nagyon éltérők s leg
magasabbak a Dunántul, lega
lacsonyabbak pedig az Északi 
dombvidéken, mig az Alföld a 
kettő között áll. Utóbbinak bu- 
zátermésátlaga rendszerint 1 mm- 
vál, az északi dombvidéké pe
dig két métermázsával marad a 
Dunántul mögött, aminek nem 
a jobb talaj az óka, miként azt 
legtöbben hiszik, hanem a jobb 
talajmunká és jobb trágyázázás. 
Mig ugyanis a Dunántul k. hol
danként és átlagosan 11‘15 kg. 
a műtrágyafogyasztás, addig az 
Alföldön csak 6*2 kg ; az északi 
dombvidéken pedig csak 3 9 
kg. A kis és nagybirtok termés
átlaga között is kb. 2 mm szo
kott a kőlönbség lenni, amit 
megint nem a talaj, vagy az 
éghajlat közötti különbség okoz, 
hanem ismét a jobb talaj műve
lés és a jobb trágyázás. Mig 
ugyanis a kisgazdák országos 
áttlagban k. holdankint csak 2*9 
kg. műtrágyát használnak, ad
dig a nagybirtokosok 151 kg- 
ot. Megvan azonban a remény, 
hogy e kedvezőtlen arányszá
mok a közeljövőben a kisgaz
dákra előnyösen változni fog
nak, mert az Alföldön, külő- 
sen pedig a Duna-Tisza közén 
a kisgazdák a haladás ösvényére 
léptek s úgy a talajmüvelés, mint 
a trágyázás terén rövid idő 
alatt máris nagy eredményeket 
értek el.

Cyrus S. Eaton 
az amerikai gummüpar 

legújabb diktátora
Az amerikai nagyipar egyik 

legfrissebb diktátora Cyrus S. 
Eaton az Ottis &Co. newyork 
és clevelandi jólismert bankház 
feje, aki newyorki távirati érte
sítés szerint az utóbbi évek ta
lán egyik legdramatikusabb hatású 
ténykedésével lepte meg az 
amerikai pénzvilágot. Feltűnés 
nélkül, a nyilt piacon összevá
sárolta a Goodyear Tyre and 
Rubber Company majoritását. 
Ez a vállalat a világ legnagyobb 
gummigyára, amely az egész 
világ nyersgummi termésének 
egyheted részét fogyasztja, Ak- 
ron Ohioban, az Egyesült Álla
mok gummiiparának központjá
ban levő óriási gyártelepén kí
vül a vállalatnak Anglia, Kanada, 
Ausztrália és Kaliforniában van
nak gyárai és az Egyesült Álla
mok déli részében ujabb ipar
telep létesítését tervezik. Ela
dásuk évi összege kb. 250 mil
lió dollár, A világ gummiipará- 
ban ezen vezető szerepnek a 
megszerzése Mr. Cyrus S. Ea
ton nagyszámú tranzakcióinak 
a koronája, amelyet az Otis & 
Power Co. bankcéggel való 
ténykedése által elért. Ó volt 
az, aki az Independent Steel 
Co.-ot konszolidálta és annyira 
kifejlesztette, hogy az amerikai 
acélipar egyik vezetőjévé vált. 
Egyik utóbbi ténykedése volt 
a United Light & Power Co, 
és az American Light and Trac- 
tor Co. részvényeinek megszer
zése. Ez a holding company az 
Egyesült Államokban rangban 
a hetedik helyen van.

Kis tréfák
Két utazó egy szobában szállt meg. 
Azt kérdi az egyik:

— Remélem, nem horkol?
— Egész biztos, hogy nem I
— Honnan tudja?
— Egyszer ébren maradtam, 

hogy megfigyeljem magam.

Két utazó beszélget:
— Mondd Kohn, tulajdonkép

pen miért kezdted té a házalást 
mindig a legfelsőbb emeleten?

— Mert ha alul kezdem, min
dig újra fel kellene másznom azo
kon a lépcsőkön, amelyekről le
rúgtak.

Móricka elkésve megy az isko
lába és a tanító kérdőre vonja :

— Miért késtél el Móricka?
— Tanító ur kérem, nem jöhet

tem előbb. Itt a szomszéd utcá
ban egy bácsi elvesztett egy szá
zast, nagy csődület támadt, min- 
penki a pénzt kereste. Én nekem 
megkellétt várnom, amig mindenki 
elment.

— Ezt én nem értem — mon
dotta a tanító.

— Miért kellett néked megvárni, 
amig mindenki elment?

— Azért, ínért éh álltam a száza
son,
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— Taián jobb lenne, ha mi is itt 
maradnánk — vélte Bahrens — 
Aszovaum úgyis virraszt egész 
'éjjel és reggelre nem kell újból 
visszajönnünk.

— Jó — mondotta Brown — de 
Aszovaum útközben elbeszélte, 
hogy nagybátyám beteg és Alafa 
vitt volna neki élelmiszereket. Mint
hogy Alafa meghalt, igy utána 
kell néznem, gondoskodik-e valaki 
szegény öregemről.

— Talán jobb lenne — szólt 
közbe Wilson — ha visszamennénk 
Mullinshoz, megtudni, vájjon Row
son jobban van-e és képes lesz-e 
holnap ellátni a lelkészi teendőket. 
Meg azután élelmiszereket is kel
lene hoznunk ennek a szegény in- 
'diánnak. Különben jobb lenne, ha 
Alafát mindjárt az ö kunyhójukba 
szállítanánk, Aszovaumnak is úgy 
esne jól, ha squaw-ja wigwam-juk 
mellett lenne eltemétve.

— De ebben a vizáradásban lég* 
feljebb csak négy személy ülhet a 
csónakba — szólt Róbert.

— Többen ne is üljenek — szólt 
Brown — én és Wilson vállaljuk 
az indián szállítását és felesége 
holttestének elvitelét, a többiek 
gyalog mehetnek Harperig, úgysem 
hosszabb az ut, igy egyidőben 
érünk nagybátyámhoz mindany- 
nyiari.

— Jó — egyezett bele Bahrens
— de mielőtt innen eltávoznánk, 
talán utána néznénk, nem-e talá
lunk valamit, ami a gyilkos nyo
mára vezetne.

— Ez teljesen sikertelen lenne
— vetette közbe Róbert — idebenn 
a föld egész kemény, úgyhogy le
hetetlen valaki nyomát felfedezni, 
odakint pedig az eső mindent el
mosott, csak ok nélkül töltenénk 
az időt. A jelen pillanatban a gyil
kos biztosítva van az üldözés elől, 
de bosszuló karunkat úgysem ke
rülheti el és ha egyszer megcsíptük, 
jaj neki; akkor hiábavaló lenne a 
pap kegyes intése és a kormányzó 
minden hivatkozása a törvényre, 
büntetnénk úgy, ahogyan egy ilyen 
bitang megérdemli.

— Szeretnék még egyszer Aszó-' 
vaumhoz bemenni — szólt Brown 
tétovázva.

— Ne háborgásuk őt — kérte 
Róbert — neki mint indiánnak 
megvannak a maga szokásai és 
nézetei« ebben a pillanatban talán 
nem jólesne neki|egy fehér látása, 
még ha az illető jó barátja is neki.

Ezután időközben kialudt fák
lyáikat újból meggyujtva, Mullins 
, házához ellovagoltak. Hátuk mö
gött némán és hallgatagon maradt 
ott a kis kunyhó, magábazárva az 
jndíánt halott feleségével és mér
hetetlen fájdalmával.

A.sötéttiszta ég délszaki pom
pájában fénylett, enyelgő szellők 
játszottak, az óriás fák magas ko
ronáival š kimért időkben verték

a hatalmas, füzérszerü venyigét a 
karcsú törzsekhez; a folyó zúgva, 
tajtékozva morájlott a félig össze
dőlt kunyhó előtt s szinte úgy 
tetszett, mintha vágyva nyúlna 
nyaldosó habjaival a véres hulla 
felé, hogy magával ragadja a még 
nálánál is vadabb, szélesebb és 
hatalmasabb Arkanzaszba.

Benn pedig a kis kunyhóban a 
lombok zörejétől és a habok zu- 
gásától nnm zavartatva, hallgata
gon, némán ült az indián felesé
gének lábainál; nézte, nézte annak 
fájdalomtól eltorzult — de neki 
még igy is oly kedves — véres 
arcát A tűz már jóformán kialudt, 
csak néha csillant fel egy-egy 
lángsugár a teljes kialvás előtt, 
hogy a beálló sötétségben még si- 
várabbá és barátságtalanabbá le
gyen a hely. Akkor mintha kígyó 
marta volna meg ez őserdő vörös 
fiát, hirtelen fölszökött ültéből, lá
zas sietséggel dobott száraz forgá
csot a tűzre, hogy annak fellobbanó 
fényénél tovább nézhesse a kedves 
arcot.

A bizonytalan reszkető fény csa
lódásba ringatta. Úgy tetszett neki, 
mintha az arcvonásai megeleved- 
nének, mintha lezárt ajkai megnyil 
nának. Még nem tudta elhinni a 
borzasztó valóságot, nem tudta el
hinni, hogy imádott Alafája őrökre 
elveszett számára. De a szeren
csétlen előtt mindinkább tisztábban 
állott a félelmes bizonyosság. Alafa, 
a rétek virága valóban halott volt 
és a rézbőrü harcos kezéből csüg
gedten hullt ki a lángoló fenyőág. 
De ez a pillanatnyi csalóka remény
sugár legalább arra volt jó, hogy 
kiragadja letargiájából, lassan ma
gához tért és összefüggően kezdett 
gondolkodni, csupán olyankor ráz- 
kodott borzadva össze, ha tekin
tette ráesett a halott arcára.

Közben a farkasok is az éhség
től hajtva, közelebb merészkedtek, 
hogy elragadják szerintük jobb 
prédájukat. Azonban a nyomtól 
valamint az élő ember közellététől 
megzavarva, mégsem mertek a 
halál házába berontani, csak szé
les körben körülnyargalászva üvöl 
tötték borzasztó éneküket. Aszo
vaum csak félfüllel hallgatta a vo- 
nyitást, nem félt tőlük, az erdő fia 
megszokta az ilyesmit, de külön
ben is minden figyelmét elvesztett 
Alafájára fordította. Mégegyszer 
felszította a tüzet és fellobbanó, 
szinte nappali fénynél vizsgálódva 
járt körül a kunyhóban valami jel, 
valami nyom után kutatva.

A kunyhó, melyet jó régen emelt 
egy telepeŝ  aki nemsokára el is 
hagyta, azóta csak a vadászok 
éjjeli menedékhelyéül szolgált és 
félig összedőlve, siralmas állapot
ban volt. A kunyhó körül a tele
pes tengerit termelt, azonban an
nak helyét már teljesen ellepte a 
cserje és bozót, sőt még a kunyhó

belsejében is sok helyen kihajtot
tak a régen kivágott fák gyökerei

Ilyen hajtások mellett feküdt a 
halott, de Aszovaum hiába kuta
tott a gyilkost eláruló nyomok után. 
A föld sokkal keményebb volt, 
semhogy elárulta volna a gyilkos 
lábainak körvonalait, amelyeket 
azonban időközben a sok idecső- 
dűlt ember úgyis széttaposott volna.

Csupán ott a kis ágak mellett, 
ahol Alafa az urától kapott szarvas- 
hust megsütötte, talált a hamuban 
emberi nyomokat. Csupán a láb 
előrészének körvonalai voltak lát
hatók, ismét olyan csizmanyomok, 
amilyeneket Brown viselt, való
színűleg iménti ittléte alkalmával 
hagyta a nyomot hátra. Aszovaum 
hozzámérte a nyomot tomahawkja 
nyelékez, azután gondolkozva né
zegette a letaposott hamut.

Azután tovább nyomozott és 
rövidesen rátalált Alafa tomahawk- 
jára, amelyet a gyilkos azon vére
sen a kunyhó egyik zugába hajított, 
ahol elkerülte az ő sastekintetét.

Halk büszke és diadalmas mo
soly suhant át komoly arcán, mi
dőn sumák élén vérnyomokat fede- 
dezett fel. Alafa indiánnőhöz mél
tóan halt meg, gonosz ellenfelét 
megsebesítve. Újból a gyilkosság 
jutván az eszébe, görcsösen meg
ragadta tomahawkja nyelét. Jajj 
lett volna a gyilkosnak, ha most 
hirtelen elébe kerül.

Sajnos, a szerencsétlen asszony 
a veszély pillanatában oltalmazó 
nélkül állott. Óh miért is nem le
hetett akkor ő itt. öntudatlanul, 
vadul csikorgatta a fogait, irtóza
tos düh járta át egész valóját. De 
azután győzött az indián komoly, 
higgadt megfontolása. Mégegyszer 
átvizsgált minden szögletet, majd 
kilépve a szabadba a bokrok kö
zött is folytatta kutatását, de hiába. 
A zuhogó eső minden nyomot 
eltűntetett, csupána folyó és kunyhó 
közötti részen tűnt fel neki egypár 
nyirfagally, melyekről a leveleket 
mintha erőszakosan tépték volna 
le. Ebből azonban nem tudott meg 
semmit és teljesen eredménytelenül 
tért vissza a kunyhóba.

Indián szokás szerint elkészítette 
a halotti ágyat, kitnritett takarójára 
helyezte a merev tetemet, majd 
vizet hozott a folyóról, hegy a szép 
arcot és hajat tisztára mossa a 
vértől. Azután saját takaróját tette 
feje alá, mintha igy nyugodtabban 
pihenne, akárcsak a régi jó idők
ben/majd kezeit próbálta össze
kulcsolni a szív felett, amely érte 
dobogott Azonban a meredt jobb
kéz ujjait nem bírta szétnyitni és 
már abba akarta hagyni a sikerte
len kísérletet, midőn az összeszo- 
ritott kézben v a la m i idegen tár
gyat pillantott meg. Végre ki tudta 
venni a tárgyat: egy barna csont
gomb volt, melyet a dulakodás 
hevében szakíthatott le Alafa a 
gyilkos ruhájáról.

Tűnődye nézegette a gombot, 
vájjon segítségére lehet-e a tettes 
megtalásában. Azután eltette a

bűnjelet az. oldalán függő golyó' 
tartóba, majd ismét visszatelepe
dett felesége lábaihoz, mintha an
nak mély, édes álmai felett virrasz- 
tana*

így ült hosszan, mozdulatla
nul sokáig, mig végre a tűz is 
elhamvadt. Az ünnepélyes csendet 
semmi sem zavarta, már a farkasok 
is visszavonultak félve az élő em
ber közellététől. csupán a folyó 
habjai hömpölyögtek lassú, halk 
mormolással.

Még a bagoly is elkerülte a ré
mes helyet, siró hangjával még 
társait is elcsalta és nesztelen 
számycsapásokkal suhantak el ba
rátságosabb barlangokba.

Minden csendes volt, az indián 
sötét alakja még mindig ott guggolt 
a holttest lábánál, odakünn már az 
üde reggeli levegő lerázta a lombok 
harmatát, keleten egy fényes sáv 
jelezte a közelgő nap jövetelét és 
az éji madarak hangos, fájdalmas 
szóval vettek búcsút a távozó ho
málytól.

Ekkor a kunyhó előtt léptek zaja 
hallatszott,Brown lépett be azután 
Wilsontól követve a gyászos kuny
hóba. De az indián észre sem 
vette őket, csak akkor riadt fel 
merengéséből, midőn barátja vállát 
gyengéden megérintette.

— Jöjj Aszovaum — szólt hozzá 
Brown — te erős férfi vagy, tedd 
félre kissé a bánatot, hogy hozzá
láthassunk feleséged eltemetéséhez 
és azután megbosszulásához.

Az indián érzéketlenül hallgatta 
a fehér ember szavait, csak az 
utolsó szavakra figyelt fel.

— Megbosszulni! — kiáltott égő 
szemekkel ugorva fel— igen meg- 
bosszulni! jöjj barátom, a holttest 
látása ellágyit. Azután övébe dugta 
Alafa kis tomahawakját, azután 
segített barátainak a hullát beemelni 
a csolnakba, mely venyige horgo
nyán pár lépésre odább a folyón 
ringott.

Wilson megkínálta enni- és inni
valóval, némán utasította vissza és 
elfoglalta kormányosi helyét a ka- 
noéban. A két férfi evezőcsapá
saitól hajtva villámgyorsan repült 
a kis kanoé Harpemek innen két 
mérföldnyire levő tanyája felé.

VIIL Az indiánnö temetése.

Harper faháza alig állott száz 
lépésre a Fourche-la-fave partjától, 
fiatal szederfák árnyékában, de a 
két telepes csak nemrégiben fogott 
hozzá a körülötte levő földek meg
műveléséhez, úgy, hogy akiöntött 
fák még mindenütt szerteszét he
vernek nagy rendetlenségben. Ma
gában a házban azonban a farme
rek között ritkán található kénye
lem volt. Az ablaknak nemcsak 
a helye volt meg, hanem üveg is 
volt benne és dacára a folyó kö
zelségének, a háznál kitűnő, egész
séges vizet adó kút is volt. Egy 
szinűltig kukoricával telt verem 
mutatta, hogy a gazdák — bár még 
nem volt termésük — jól el voltak 
látva.



Uj Manicur és Hölgyfodrász terem!

Van szerencsém értesileni 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 fályol feltevését, valamint manikűrözési a legkényesebb igényeket 

is kielégítően — 10 éves gyakorlatomra hivatkozva —  elvállalom.

Szives 
pártfogást kér Rottmann Jenőné.

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

Síó Károly
parketfező-asztalos III. kér. 283 szám 

(Laurik üzlet mellett)

Uradalmi
borok, klslisll pálinkák, lakodalmak
ra, eljegyzésekre és családi ünne
pélyekre legolcsóbb árban beszerez— 
50 ” heíl

v a s ú t i  Kőnig vendéglőjében

Olcsóbb és jobb a porosz szénnél 
a legideálisabb fűtőanyag a

pécsi préselt ŝ én.
Az Első Duna^őzhajózási Társaság mosott fekete szénből sajtol* 

tojásalahu szenét (cca 70 gr. súlyban) most h o z «  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 porosz sziléziai szenek 

minőségét. Árban olcsóbb, fütöhatásában értékesebb a porosz 

szénnél.

Tüzeljen 
magyar szénnel!

Egyéb szénfujtáink: baglyasaljai, dorogi és mizserfai darabos

szenek a Salgótarjáni Kőszénbánya társulat bányáiból. 

Elsőrendű porosz sziléziai szalon fütőszdn.

Tűzifa
száraz, elsőrendű hasábos, fűrészelt vagy aprított.

Kovács-'szén.
Elsőrendű és legjobban bevált karvini

Dió—koksz
l e g e l ő n y ö s e b b  á r b a n .

Telefon: 26. B Ü K  A D O LF
Szarvas Piactér

Legkényelmesebb, legmodernebb, 6 hengeres, 
csukott hat személyes

BITICK
bérautó áll a n. é. közönség rendelkezésére

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

5 előtti autó-állomáson.

Terjessze mindenki a „Szarvasi Közlönyt".

Értesítés. Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, 
hogy Deák Ferenc-utca 434 sz. alatt Darida 

Sámuel kocsigyártó ur házánál

kárpitos és kocsifényező JjSKiUL 6
Hol a jelen kornak minden e szakmába vágó munkát a legszebb 
és legdiszesebb 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 kocsifényezd mester.

Pontos munka. 
Olcsó árak.

í v T Í C S l É C S «  Van szerencsém tisztelettel értesíteni 
a nagyérdemű közönséget, hogy II. kér. Bem-utca320 szám alatt

cipész mUhelyt
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.

1 &

Értesítés. §
Értesítem Szarvas nagyközség és környékbeli H 

lakosságát, hogy g

MINDENNEMŰ

KÚTFÚRÁST
jelenleg Szarvason lévő szerszámaimm?! a leg
messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 
G a l á í h  J á n o s n á l  P e t ő f i-utca 1 3  
s/.ám alatl, vagy a R é l b > r~ f é le  ecetgyárban.

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

i

44

H r a b ó v s z k y  Á d á m
ártézi kutmester.

Figyelem!
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a téli idényben privát

sertésvágásokat
a legjutányosabban, mindenki igényének megfelelően a legpon
tosabban vállalom.

Minél számosabb megbízási kér: SZLOVÁK DÉNES 
mészáros és hentes IV. kér. Zrinyi-utca 52. szám.



Műterem megnyitás.
Van szerencsém értesíteni Szarvas is környékének u. é. 

közönségét, hogy a Kossuth Lajos u. 53 sz. alatt (Dr. Melis-féle 
házban, Szarvasi Takarék mellett) uj modern télen 'fűlhető fény
képészeti műtermet nyitottam. — Elvállalom mindennemű e szak
mába vágó müvésziss-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. ker. Kossuth Lajos-u. 53

- A gazdaközönség figyelmébe!
’ Az országos kisgazdapárt által alapított Kisbirtokosok Biz

tosító Intézetének helyi képviseletét elvállalva, szeretettel kérem a 
gazdaközönséget, hogy

tűz, betörés, jég, állat, temetkezési és 
életbiztosításai

ügyében bizalommal forduljon hozzám. Mindenki számíthat elő- 
'j nyfis feltételekre. Ez a szinmagyar intézet törekvéseink zászlóvi

vője, tömörüljünk tehát azon zászló alá, melyet az intézet nagy
nevű alapítója néhai Nagyatádi Szabó István bontott ki.

Kurllk János Szarvas Beliczey-ufca. 
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 uri é s  n ő i

cipész miihelyt:
nyitottam, ahol elvállalok minden e szakmába vágó munkát a le
hető legolcsóbb n«pi áron. Javításokat gyorsan es hihetetlen ol
csón végzek. Továbbá mértek után (hozott air a^bó!) 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
szek “íSbü Carmobil'ÍSS:

! fém (gyorsforgáshoz) eredeti gyári árakon raktáromon állandóan 
J kaphatók.

A v i l á g h í r ű

Fichte és Sachs „F- & S.“ védjegyű
j| golyös-csanáqynk, mezőgazd.isági é:. egyéb gépekhez általam 

beszerezhetők. Podani János
51 vas- és festékkereskedő

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

cipészmöhelyt
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 pártfogásokén N y e r s  K á r o l y
Beteg és hibás lábakra különös gondot fordítok cipészmester. 51

Mindent} .hirdessen a Szarvasi Közlönyben.

IV. ker. Ér-utca 410 szám alat- 
egy daraió es egy fűkaszáló eladót 

Hl. ker. Lehel-utca 103 szamu 
ház eladó, érdeklődni lehet a 
Polgári Körben, 50—?

Bútorozott, világos, száraz, kü- 
lönbejáratu szobát keresek, Aján- 
latot kiadóhivatal továbbít. 50 

özoptaio dadanak beállana. Je
lentkezni II. ker. 497, vagy 111. 
külker. 85. 51

Jókai Mór-utca 232 szám alatt 
két utcai szoba a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel kiadó. 51 

Eladó felnáz 111. kér Zrínyi- 
uica 354 szám alatt. Érdeklődni 
Ugyanott. 50

Czitrum sarga Kanárimadarak 
páronként, valamint egyenként 
beszerezhetők. Nagy választék 

szebbnél szebb egyedekben. I. 
ker. 319. 52

Csabacsüdön a Pcienyi-tele 
kastély teljes egészében eladó. 
Ugyanott egy uri vasszánkó el^ 
adó és mi'-denféle szerszámnak 
váló fák, akácoszlopok kaphatók.

I. ker. 288 . szamu beltélkes 
ház 400-01 telekkel eladó és 
azonnal átvehető. Felvilágosítást 
nyújt dr Sslacz Aladár ügyvéd. 50 

Egy fiú szabó-tanoncnak fel
vétetik Dauda Sámuel uri sza
bónál, Behczey-ut 5___________ 50

Eladó 2 boglya hereszena, 1 
boglya áipaszalma, 1 kupa ku
koricaszár Bencsik Pál V. külker.

7 8 sz.__________________________ 51̂

Füízerüziet berendezési: el és 
házzal egyétt jutányos áron el
adó IV ker. 478 szom. 51

Bencsik Mártonnak Ezüst- 
szőlőben m. állami 8 cséplőgép- 
garnitúra Had*. 51

Forgalmas helyen levő sarokház 
kiadó, vagy eladó. Érdeklődni 
lehet a s/erkpsziőséüben 52 

Damjanics es Wesselényi sarok 
üzlet kiadó. Érdeklődni Frecska 
villám Őrletben ?

El adó c»y darab jokarban lévő 
szabadonfutó kontrafékes kerék
pár. Cim a kiíd^h*.

Egy jó hódból va»o iiut fć>nu- 
lónak felvesz, Póch Károly 

borhélv. ________ ?

Szőlőb irtokosok figyelmébe!
Eisőrendü gyökeres szólőoiivány 
direkt termő: csemege, lugas bor- 
f.ijokb;m szelők pótlására kisebb, 
nagyobb mennyiségben kapható 
Machán Gvörgy birtokosnál. ?

Mczóiuii-ha asba szarvasi ui 
és h vasút közelébe 51 tanva 
szám 25 kishold föld eladó. Ér

deklődni lehet Huszár Péter fog- 
ház«r>r.

Egy jó hdzoul való fim bádo
gos és szerelő tanulónak felvéte
tik Hankisz bádnensnál. 50

111. ker 227 szamu ház elfedő. 

Érdeklődni u-rvanott. 50

tll ker. 310 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott. 50

Eladó 38 ho ld  fö ld  közei a 
városhoz, ujonnanépült széptanya 
épülettel. Előnyös fizetési feltétel
lel. eladással dr. Lőwy Gyula 
szarvasi ügyvéd van megbízva.

I. k. 450 szám alatt 1 szoba
1 konyhás lakás fiatal h^zaspá 

részére kiadó. Érdeklődni 1ehe 
ugyanott  ̂ 50

Eladó egy darab 6-os cséplő- 
garnitura. Érdeklődni lehet 111. 
külker. 261 Ugarokon. 49

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

Főzni tudó mindenes leányt 
keresek január 1-ére. Cim a kia
dóban. 50— ?

A Blaskó*féle ház a Gőzfürdő

vel szemben II. ker. Kossuth u. 

38. sz, algtt eladó._________ 52_

Pianínó fekete, jóhangu, ango1 
páncéltőkés* el dó I. ker. Kos
suth Lajos utca 23. 51

Szarvas község forgalmas he
lyén egy üzlethelyiség bérbe il
letve riadó. Cim a kiadóban 8

A
s z a v a s ia  k

kedvelt találkozóhelye

Budapesten a

KÖZPONTI 
SZÁLLODA

VII., Baross-tér 23.
■ a Keleti pályaudvarnál.

Teljesen újonnan berendezett 

kényelmes családi ház. Köz

ponti fűtés, hideg-meleg viz, 

lelefonos, rádiós-szobák. 

Mérsékelt po lgári árak . 
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ingyen ruhát
nem kap sehol, d? o'csót, jót 
és divatosat beszerezhet uri 
szabómfihelyembe meiyet III. 
ker. 157. szám alól ÍIL ker. 
219. szám alá (Jókay-utcza) 
helyeztem át, ahol minden e 
szakmába v*gó munkát a leg- 
kenyesebb 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
uri szabó.

SINGER
varrógépek
r é g  b e v á l t  j ó  m in ő s é g b e n

Xcdvex& m
/ á r f é j i  / e / í é í c i c A

S  I N t j  B R . V A ^ R Ó G É P

Szarvas, Kossuth-tér 47.

* Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
Nagy Sándor kOnyvfectzshedéiébai íeg<.lc,6bb napi áron kaphatók.



Női, férfi és gyermek

cipőit
melyek elsőrendű anyagból 

Jutányos árban

a li'gizlésesebh formában 
készülnek, azokat c s ak  .

Szűcsnél
szerezze be.

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

1' S Z.

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

gyelmét, hogy

szabó«Uzletemel
II. kér. Simon-féle házba helyeztem át, hol a legkényesebb igé
nyeknek megfelelő ruhákat készítek, u. m.: téli-kabátokat, felöl
tőket, utcai é6 estélyi ruhákat, vadász és sport öltönyöket, valamint 
külön lovagló és plum nadrágokat és minden e szakmába vágó 
munkát pontosan készítek. — Kétem a n. é. közönség szives 
pártfogását Tisztelettel

B a l á z s  J á n o s

Egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.
uri-szabó.

48

Gazdasági gépeket,
kerékpárokat, varrógépeket és a világon legjobbnak elismert

John Deere traktort
Teljesítménye 12—15 m. hold mélyszántás melynek fogyasztása 

m. holdankint 4 78 deka. Bővebb felvilágosítást ad

Szarvas, Főút 187. sz. (Szövetkezeti bottal szemben.

Ház 
e 1 & 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.

?

wwww

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
Autó 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 t ő — 

csere. Saját szisztémájú bevált kuko
rica szórók bármely ekére szerelhető !

Újdonság! 52 Rakláron

Autogén 
heggeszlés!
Vas—aczél —réz—bionz és

alum ínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

UMMtM

„Accumulálor”
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 Füió és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
Összes alkatrészeit, továbbá automobil-Oninditó és világitó accumu- 
látorokat és azok összes alkatrészeit minden typusban. A fenti 
accumulátorok eredeti gyári árban beszerezhetők,* úgyszintén azok 
bármilyen javított a legolcsóbb napi árban, szakszerűen és a 
eggyóraibban elvállalom. 49

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

t
riwmmva .......... UHUM

O l n o A «  jól és divatosat csak a „Gombáru 
V/lvöUIIj 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- 
denfćle szalag és ruhadiszek. Gyöngyök és flitterek dús vá
lasztékban, divat ruhacsattok, gombok, cérnák, pamut-fonalak 

és az összes rövidáru é s  szabókellékek, 
v v  — budapesti gózmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- 
t a m . d .  sahban és legszebben mos, tisztit és vasal, 

Hetenkint kétszeri szállítás és cserélés. a

-I

„CSELIK” cipőt viseljen
CliftrfniMI kéxlmiuikaI Elegáns! Tartós! Olcáél

KaphnÉtf kizájrlagDevlftch Ármin dlvatáruhásábaii

CMk a tulpofi láHmié védfoguy«! valódi



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

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

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

Kerékpárok,
& Varrógépek és Rádiók.
N
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*
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Villanyszerelés cse ng ő berendezés.

Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya
gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja- H 

oíaía irAvsî cf i/áitaihib' *ju*a accumulátor állomás,
SK

vitás. Rádió kezelést vállaljuk, töltő
Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze- *i 
relését eszközöljük. — Tegyen próba rendelést és rzerelést. *

Tisztelettel »

Sztrehovszky Márton és Társa ̂
1 keresk. min. által. eng. rádió-árusitó. villamszerelft

és műszerészek, szerelő ü7em. 0

_____ Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 
S z ő n y e g  

és Textil- 
müvek r.t.

ezelőtt Haász 

Fulop es Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min

den nagysápban, összekötő, 

falvédő, ágyéin és futósző- 

nyegek, takarók, paplanok, 

ágy- és asztalterítők, bú

torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6 henge es 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 

mindenkor véd az időjáiás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:

Szemző Pál, Szarvas.

Telefon : 8.

6 sz

Lakodalmi

legolcsóbb árban merendelhető 

a

Csasztvan -nyomdában.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vevő közönséget, hogy 
raktáramban ismét kapható bármely nagy mennyiségű épitő 
anyagok, asztalos áru, stb. Listafák készitését a legrövidebb időn 
belül vállalom. Mindenfajta fák, úgymint akác, kőris, dió, stb.

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

3
Szives pártfogást kérve, pV rlríc ' R é l í l  fakereskedő, 

teljes tisztelettel UC-ICl Szarvas

Vadászfegyverek,
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 104. szám. 52

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

Nyomatott özv. Csasztvan Györgyné könyvnyomdájában Szarvason.


