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Szegény fáradt magyarok ujévi 
vándorutja.

Zimankós, havas, hideg té- I 
liidő köszöntött be újévre. ! 
Amint a dühöngő északi szél j 
halk koppáiiással veri abla
komhoz a száraz fagalyat, 
elgondolkozom rajta a ba
rátságos meleg szobában és 
ahogy gondolataim elszáll
nak a rideg, barátságtalan 
zuzmarás téli éjszakába, ren
geteg igazságtalanság, sok
sok méltánytalanság jut az 
«szembe. Eltűnődöm.szegény 
magyar testvéreim szomorú 
sorsán, akik nemsokára hosz- 
szu útra kelnek, hogy más 
gazda portáján keressek meg 
kemény\ munka árán az ő 
mindennapi kenyerüket.

A mezőgazdasági cselé
dek jutnak a? eszembe, mert 
közeleg ismét az ö költöz- 
ködési idejük, amely még 
mindig nincs országosan és 
egységesen rendezve.

"Úgyszólván ahány várme
gye, annyi szokás. De a leg
több helyen mégis a naptári 
évfordulóra esik a cselédköl
tözködés.

A hurcol kodás fél leégés — 
tartja a magyar közmondás.

Ez.már magában véve is 
lehangoló, szomorú látvány.

Fáj az ember lelke, mi
kor nézi. Hát még hogy fáj
tat annak a szegény ke- 
nyérkereső családapának, mi
kor felpakolja a kicsiny hol
miját, kevés élelmiszerét és
— hála Istennek—  sok-sok 
gyerekét, az igáskocsira és 
útnak indul fogcsikorgató 
hidegben bizonytalan ide
genbe. Ott döcög a szekér 
a járatlan, sáros utakon, ten
gelyig süppedve hol balra, 
hol jobbra dől és benne di
deregnék a kis családtagok.

Ha erre a látványosságra 
gondolok, szeretnék az igy 
télviz idején hurcolkodó cse
lédnek a leikébe látni, váj
jon mi a véleménye azokról, 
akik éppen ezt a legszomo- 
Tubb időpontot állapították 
meg az ő költözködésére.

Ne beszéljen nekem senki 
az egyes gazdaságokban 
előálló zavarról, de arról 
sem, hogy a mezőgazdasági 
cselédek szolgálati idejében 
folytonossági hiányt okozna, 
ha nem újévkor történnék a 
költözködés.

Én a gazdasági cselédben 
mindenekelőtt és minden kö
rülmények között az Isten 
képére teremtett embertársa
mat, magyarlestvéremet látom.

Ennek a nagyhorderejű 
kérdésnek az elbírálásánál 
elsősorban a humánus, szó 
ciális és egészségügyi szem
pontokat kell figyelembe 
venni.

Nem egy eset fordult mái 
elő,-hogy az ujévi költöz
ködés halállal végződött. 
Az egyik vármegyében ez 
évben két kis gyermek meg
fagyott az előző évben pe
dig ugyanazon megyében 
másik kettő megfulladt mert 
a rémes hideg miatl ken
dőkbe és rongyokba voltak 
teljesen bepólyázva.

A világ nem megv tönkie. 
ha a költözkedés idejét né
hány hónappal kitoljuk.
. Ekkor már jobb az időjá
rás és kevesebb veszéllyel 
is jár epi berre, jószágra egy
aránt. Azok, akik a világ 
legnéhezebb munkáját vég
zik, igazán megérdemlik, 
hogy szeretettel gondoljunk 
rájuk és szivünkön viseljük 
az ő éppen nem irigylésre 
méltó sorsukat.

Ezt követeli tőlünk egyébb- 
ként a józan ész, a szoci
ális igazság és az előrelátó 
nemzeti politika is.

Szegény fáradt magyar 
testvéreinknek, akiknek a ke
gyetlen sors újra és újra ke
zébe nyomja a vándor botot 
legalább ilyenkor érezni kel
lene, hogy van felettük egy 
földi gondviselés is, amely 
legalább enyhíteni törekszik 
ezeken a tipikusan magyar 
vándormadarakon.

Ha visszaíekíníek.

Irta: Sziikolcska M ihály .

H í visszatekintek 

Kiszállt életemre :

Volt részem elégszer,

Igaz szeretetne ;

De suha, senki úgy 

Nem szeveielt engem,

Ahogy te szerettél,

Napsugaras szívvel 

Édes anyáin, lelkem!

Ha visszatekintek 

Elszállt életemre !

Úgy születtem én is, 

Viszor.t-szeretetre.

Hálátalan máshoz 

Soha nem is leltem,

Csak neked maradtam 

Örökös adósod :

Édes anyám, lelkem !
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Aki Szarvasra 
szarvasok által vont 

szánon jött.
Néphit, történész és archeolo- j 

gus közösen vallják, hogy vala- ! 

mikor, évszázadokkal ezeutl 

Szarvas környéke mocsaras, gyér 

erdőkkel tarki ott terület volt s 

az erdőkben rengeteg szarvas 

éli. Ez az állap it fennállhatott 

már évezredekkel ezelőtt is, mi

vel a Szarvas területén levő kü

lönböző őslelepekről, különösen 

a hitelbanki volt téglagyár terű* 

letérői tömegesen került elő a 

földből a sok szarvas csont a- 

gancstöredék slb. A XVIII. sz. 

első feleben nem volt ritka lát

vány Szarvason, hogy az egy
kori vár romjai körül levő réte
ken a szarvasok csapatostól vo
nultak át. Ez a szarvas bőség 

meglehetett a megye más részén 
is legalabb ezt igazolja az a tör

téneti íeljegyzís. mely szerint 
egy c abai lutheránus lelkész, 
Szalay János szarvasfogaton lá
togatta meg szarvasi barátait« 
Markovics szarvasi lelkész meg 

is említi e/t verses krónikájában, 
kissé döcögns distichonban a kö- 
etkezőkép :

„Perque ea successit Suhnjdae tempóra

(^zatay

Csab*e, ridicula notus ab arte milii 

Nam domit ccrvas fecitque repenie

(jugales,
Qucia Csaba : d Szarvas sveverat ille

(vehi*.

Abban az időben különben Szarvas 

környékén vadkan és róka is volt 

bőven, úgyszintén farkas is, főleg 

az erősebb hidegek beálltával. 

Hogy a honfoglalás idejében még 

gazdagabb volt Szavas környéke 

a nemes vadban, azt az ev. 

ó-ternplom helyén állott hatalmas 

halom neve is bizonyítja, melyet 

Anonymus „Mons Cervinus“-<iak, 

Szarvas-hegynek nevezett s mely 

az őskorban a mai magyar Alföld 

iegvirágzóbb települő helyei közzé 

tartózhatott, emlékei azonban a 

török hódoltság alatt történt épít

kezésekkor teljesen megsemmisül

hettek, végtelen kárára Szarvas 

különben is nevezetes fontosságú 

művelődéstörténetének.

Egy öreg házaspár 
borzalmas családi 

drámája.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A közeii Kunszentmártütiban 

véres családi dráma játszódott le 

a napokban. Pite Hegedűs István 

76 éves földmives és második 

felesége a 66 éves Biró Rozália 

között napirenden voltak a ve

szekedések, mivel az öreg ember 

két hoíd földből és egy házból 

álló vagyonát egy korábbi vég

rendelete szerint az első asszony 

rokonainak hagyományozta. Má

sodik felesége folyton sürgette a 
végrendelet megváltoztatását és a 

napokban is az öreg házaspár 

egészen a hajnali órákig vesze

kedett a testamentum miatt A 

civakodás hevében ekkor az Öreg 

Hegedűs egyszerre előkapott egy 

konyhakést és azzal alaposan 

összeszurkálta feleségét. A vér 

láttára tudatára ébredt szörnyű 

tettének, rázárta az ajtót az asz- 

szonyra és bement a kamrába 

azt is magára zárta és ott az ajtó 

sarokvasára felakasztotta magát.

Reggeli 3 óra . leheteti, mikor 

az öregasszony eszméletre tért, 

Odavánszorgott az ablakhoz, az 

üvegjei betörte és kiáltozni kez

dett a szomszédoknak, hogy segít

ség gyilkosság.

A legközelebbi szomszéd oda* 

rohant, de nem tudott behatolni 

a bezárt ajt'm igy elrohant a



rendőrségre segítségért. Innen 
két rendőrrel hamarosan vissza
érkezett, Betörték az utcaajtót, 
majd a kamraajtót nyomták be 
ahol az ajtó sarokvasára fel
akasztva, guggoló helyzetben már 
holtan találták az Öreg Hegedűst. 
Aztán a szobaajtót törték be és 
segítségben részesítették a vérző 
Öregasszonyt, aki már nem bírt 
felállani, csak a sublót alá mu
togatott, ahol ott feküdt a véres 
kés.

A gyorsan előhívott orvos be
kötözte az asszony sebeit, majd 
autón beszállította a szentesi 
közkórházba, ahol most élet-halál 
kOzött lebeg.

Füstkarikák.

Az Árpád sarkán állottam rs 
próbáltam melengetni magam a 
bágyadt téli nap gyenge sugarai
ban. Tőlem pár lépésre állott a 
szarvasi aranyitjuság két jól is
mert képviselője, nevezzük őket 
röviden Vigyory é6 Szomory urak
nak, t. i. ezek a nevek illenek rá 
közismert és jellegzetes alapter
mészetükre.

Vigyázatl Jön raárl Csatlakozás! 
mondotta Vigyery ur mutatóujjá
val a piac felé bökve, a merről 
lassú imbolygó léptekkel jött Ó, 
a várva-várt isteni nö. — Ki ez? 
kérdezte unottan arrébb lassítva 
agyarán a kis Nick Carter féle 
fapipát Szomory ur.

— Barátom direkte Pestrő i 
gyiitt ez a nő. Ilyen vasi — ét 
jobb karját- orra előtt vízszintes 
irányban mozgatva mutatta be, 
hogy milyen vas.

Erre már én is megnéztem a 
direkte Pestről gyött vas nőt és 
a következőket állapítottam meg: 
kb. 39—40-es lábai a cipész- 
művészet valóságos remekébe egy 
36-os számú cipő-költeménybe 
voltak bujtatva és bizonyára ez a 
számbeli éltéi és okozhatta azt a 
fájdalmas imbolygó járást, és bi
zony a folytatást is jótékonyab
ban leplezhette volna el egy 25 
centivel hosszabbra szabott ruha. 
No de viszont fent is jókora foly
tonossági hiány volt a bájos eton- 
frizurás fej és a ruha között. Egy 
kis belyáros szemrevágott helyes 
kis kalap egészítette ki âc imá
dandó szőke ruházatát.

— Csókdosom'a mellső vég
tagjait — üdvOzOlte a tőle meg
szokott hanyag előkelőséggel Vi
gyory ur — engedje meg, hogy 
bemutassam Szomory komámat!

— Jó napot fiukák — csicser- 
gett vissza a bűbájos pesti nő — 
na győjjenek egyet lógni velem.

A megtisztelő felhívásra a két 
■r természetesem OiOmmel csat
lakozott. liís. en úgy is ez volt a i 
szándékjuk Én is ballagtam utá
nuk a híd felé, gondolván, hogy 
úgy is ha lo tam egy kis j

szellemes diskurzust. Sok min- j 

denfélét hallottam ebből a tár- j

salgásból, először is, hogy az 
ilyen nagy pesti nők egyszerűen 
és röviden „Apám^-nak szólítják 
gavallérjaikat, azután hogy „Cu
cuka*, mert igy nevezték a höl 
gyet — naponta 35 »cigit" sziv 
el. Irredenta ünnepélyekre nem 
megy el, mert szerinte az ilyen 
smoncik csak a mucsaiakat ér
dekli, ellenben igen nagy kedve
lője az Ostenderkávéházban Vörös 
Feri prímásnak, aki egy cuki em
ber és aki pont neki a szemébe 
úgy énekelte „Az én babám egy 
fekete nő", hogy az én babám 
egy szőke nő, (félreérthetetlen 
célzással Cucuka szőke fürtjeire), 
A zongora és a hegedű Cucuka 
szennt már muzeumba való ósdi 
hangszerek, nagyszerűen pótolja 
őket a szaxofon. Jókait már csak 
az öreg Lujza néni olvassa ma
napság és bizeny Cucuka tiz kö
tet Jókainál többre becsül két ol
dalt a .Színházi ÉIet“-bfil.

Sajnos nem tanulmányozhattam 
tovább „A direkte Pestről gyött 
nőtu, mert kOzben visszafelé ha
ladtunkban Kohán bácsi bódéjánál 
megállapodott Cucuka gesztenyét 
vásárolni.

Csókdosom az apró kacsöit — 
búcsúzott hirtelen a gondos előre
látó Vigyory ur, mire a kis bű
bájos vas nő a kevésbbé elővi
gyázatos Szomory úrhoz intézte a 
következő felszólítást: »Finanszí
rozzon kedvei Szomory, a rctikü- 
lömet otthon hagytam a Tini né
ninél". Szomory ur lázas és iz
gatott keresést rendez külOnbözö 
zsebeiben, Cucuka pár lépéssel 
arébb , már vigan gesztenyézik, 
végre is Szomory ur halkan oda- 
sug valamit Kohán bácsinak, nem 
tudom mit, de Kohán bácsi meg
értőén legyintve mondja: „Csak
oszt délután behozza fiatal ur“.
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Szilveszter 
estén.

A régi egyptomiak öröm
dalokat énekelve kísérték az 
elhunytat utolsó útjára. Az 
életet siralomvölgyének te
kintették, melyből a szaba
dulás mi más lehet, mint 
őröm. ? Nem egészen őszinte 
ez a felfogás, mert hisz mi a 
tapasztalat ? A legnyomorul
tabb viszonyok kOzött élő 
ember is görcsösen ragasz
kodik az élethez, mivel a 
legsivárabb sorscsapások kö
zepette is ott a biztató re
mény, mely jobb napokat 
igér. Szilveszter estén, ha az 
egyén és a nemzet száma* 
dást késrit a tovajutott esz 
íendőről. számadásuk tele 
lesz suk-sok nehéz nap gond
dal telitett emlékével. Várjuk 

| a könnyebbülést, várjuk a 
feltámadást,. várjuk az ösz- 
szeroppant existentiák, vár

juk a letiport nemzet talpra 
állítását s közben mennek, 
sietnek, rohannak feiettünk 
az évek. Hány újév köszön
tött már ránk ujabb csaló
dással s hány régi év ma 
radt már mögöttünk teljesü- 
letben vágyakkal és mi mé
gis bízunk és remélünk a 
jobb jövőben, mi mégis 
csüggedetlenüt építünk egy 
hazánk szenvedéseit meg
váltó, nagy sorsfordulatra? 
Mert hisz a magyar eget 
bármily sötét és komor fel
legek fekszik meg, örökre 
mégsem fedhetik, el az éltető 
napot. A jog és igazság 
mindent átható sugarai át
törnek a legvastagabb felhő 
kárpiton s megnyitják az utat 
a régen várt, régen óhajtott 
boldog magyar ujesztendő 
felé. Ez a hit, ez a remény 
ség vezessen át bennünket 
szilveszter éjjelen az ujévbé.
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H Í R E K .
— Mai számunk a karácso

nyi ünnepek miatt jelent meg 

a szokottnál későbben.

— Boldog újévet kívánunk 

lapunk kedves olvasóinak előfi
zetőinek, barátainak és munka
társainak

— Kérjük 4. vidéki előfize

tőinket? Hogy előfizetési dija
ikat az e számunkhoz mellékelt 
utalványon beküldeni szívesked
jenek nehogy a lap küldésében 
fennakadás legyen.

— Minden uj előfizető in
gyen kapja a Szarvasi Kö'/löny 
ajándék könyvét, amelyben nap
tári részen kivül az év története 
országos vásárok jegyzéke, Her
czeg Ferenc. Heltai Jenő, Mol
nár Ferenc novellái hasznos ta
nácsok, szakácskönyv stb. fog
laltatnak. jelentkezni lehet vidé
kieknek levelezőlapon, helybeli
eknek a kézbesítőnél, v,?gy a 
szerkesztőségben és a Csaiztvan- 
nyomdában.

— Kellemes újévi megle

petés. T. olvasóinknak egy mű
vészi kivitelű 1929-iki naptárt, 
mely különösen sorsjegy tulajdo
nosának fontos, — teljesen in
gyen . s Bérmentve küld Leopeld 
Gyula igazgató, Budapest, X. 
Erzsébet-körut 39. Aki ezen gyö
nyörű naptárra — minden ke- 
teleiettség nélkül — reflektál, 
irjon még ma címére egy leve
lezőlapot.

— Előléptetések. A hivata
los lap vasárnapi száma közli, 
hogy az igazságügyi miniszter 
előterjesztésére a Kormányzó Ur 
december 20-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával dr. Konrád Ernő 
gyulai kir. ügyészségi elnöknek a 
királyi itélőbirák és kir. ügyésznek

részére megállapított III. fizetési 
csoport jellegét adományozta. E/- 
a kitüntetés, amely méltóságos 
cim használatával jár, az ügyészi 
pályán eltöltött 27 évi fáradhatat
lan és eredménydus működést 
jutalmaz. A hivatalos lap ugyane
zen száma közli dr. Aszódi Imré
nek, a szarvasi kir. járásbiróság 
köztiszteletben álló vezetőjének 
előléptetését a II. fizetési csoportba 
mely a nagyságos címmel jár. 
(Régebben az e csoporthoz tar
tozók c. táblabirák v o l t a k . )  
Szarvason őszinte örömet és meg
elégedést kelltett dr. Aszódi ki
váló érdemeinek legfelsőbb hely
ről történt megjulalmazása.

— Nyugdíjazások Békés 
vármegye törvényhatósági bíróság 
Gólián Lajos öcsödi főjegyző 
Szvák Mihály szarvasi községi 
iktató, és Hajas István járlatkeze- 
zelő nyugdíjazása iránti kérelmét 
jóváhagyólag tudomásul vette.

— Doktorrá avatások. Szrenka 
Ferencet Szarvas nagyközség 
tisztviselőjét a pécsi tudomány 
egyetem f. hó 21-én államtudomá
nyok doktorává avatták Ugyancsak 
most avatták f. 22-én doktorrá 
Ormos Zzigmondot a szarvasi 
főszolgabirósághoz beosztott tb. 
szolga bírót is. A közigazgatás e 
két fiatal tisztviselőiének őszintén 
gratulálunk.

— Minden külön értesítés 
helyett Pollák Magdát eljegyezte 
Eichner Tibor építész mérnök, 
Budapest,

— Halálozás. Egy közbeeső
iéiben álló urinő hunyt el az 
elmúlt hétfőn hajnalban, özv. 
Valent Jánosné, szül Kalmár 
Judit f 24-én. szivszélhüdés 
következtében, 76 éves korában 
váratlanul elhunyt. Temetése az 
elmúlt szerdán délután 3 órakor 
ment végbe nagy részvét mellett. 
A megholtban Molnár István m 
kir. járásbirósági végrehajtó sógor
nőjét gyászolja. Béke poraira!

— Ha Vidáman akar átmenni 

az uj évbe nem kell egyebet ten
nie, minthogy elmegy a hadirok
kantak szilveszteri báljára. Itt dől 
el, kik a legszebb asszonyok és 
leányok és a legjobb táncos fia
talemberek Szarvason. Kellemes 
meglepetésként fog hatni a szeren
cse-malacokkal egyidejűleg meg
jelenő vidám . kéményseprők 
szerencse seprő tisztogatása.

— Banketten ünnepelték a 

jubiláló főorvost. A kari ösz- 
szetartásnak, a kollégialis szere
tetnek és egymás megbecsülésének 
■zép tanujelét adták a szarvasi 
járás orvosai amidőn f. hó 22-én 
az Árpád-szálló külön termében 
nagyszabású díszvacsorán ünne
pelték 30 esztendős járásórvosi 
működésének évfordulóján dr. 
Déri Henrik járási orvost* várme
gyei tb. főorvost, A fényes ban
ketten a vármegye képviseletében



megjelent dr. Zöldy János vár
megyei tisztifőorvos, szép nagy
szabású beszédben köszöntötte 
fel az ünnepeltet. Szép beszédeket 
mondtak még dr, Gáli Géza a 
JóZSef-sianatóriuin ós dr. Feldman 
Adolf a közkórház igazgató főor
vosa, valamint dr. Tóth Pál orsz. 
gyűlési képvisető, dr. Schauer 
Gábor főszolgabíró, Faragó Mór 
és még többen, dr. Déri köny 
nyékig meghalva mondott köszö
netét kartársainak a meleg és 
szeretetteljes ünneplésért, A ban
kett a legjobb hangulatban a késő 
reggeli órákban ért véget.

— Megnyílt a korcsolyapá
lya. A téli sportok egyik legszebb 
ágával most módjában áll minden 
sportolónak foglalkoznia, mert 
Sárkány |ános ny. mérnökkari 
őrnagy mint a múltban is nem 
kiméivé az anyagi áldoeatot újból 
megnyitotta a „Halászcsárda" előtt 
elterülő pályáját. Az idei saisoi*- 
ban sokkal nagyobb gonddal 
kezelteti, mely mindig a legna
gyobb megelégedésre fog szolgál
ni a korcsolyázóknak, amint' 
arról már a múltban is meggyő
ződtünk. Melegedő, villany és 
egyébb kellemes meglepetés vár* 
ja a szórakozni vágyó sport
ma nokat.

— Dr. Fuksz Béla ügyvédi 
irodáját 11. kér. Kossuth Lajos 
ucca 27. sz. alá Dr. Dancs féle 
házba helyezte át. Telefon 73 
6zám.

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

— Az újonnan megalakult 
képviselőtestület, dr. Schauer 
Gábor járási főszolgabíró ma f, 
29-én d. u. 4 órára hivta egybe 
a képviselőtestület alakuló köz 
gyiljését. A közgyűlésen — me
lyen a képviselőtestületi tagok 
előreláthatólag teljes szán.Lun 
részt vesznek — a virilis tagok 
által megbízottak a törvenyszerü 
kellékeknek megfelelő meghaial- 
mazással vehetnek részt.

— Az Ipartestület hagyo
mányos karácsonyi bálja a 
szokott külsőségek között kará
csony másodnapján fényes si
kerrel zajlott le. A bálon — mely 
a késő leggeli órákig eltartott — 
társadalmi, életünk szine-java 
részt vett; ott láttuk többek kö 
zött oi&zdggyülési képviselőnket, 
valamint dr. Schauer főszolga- 
Oirót, dr. Aszódi Im re kir. veze
tő járásbirót stb*.

— Az elöljáróság! válasz
tások értesülésünk szerint f, hó 
4-én pénteken lesznek; A Polgári 
párt jelöltje a birúi állásra Ga'áth 
János kisgazdi, mig.a többi pár- 
tuk nem állítanak jelöllel, leg
alább js  liivatalosan nem. A gaz
dakörtől nyeri értesülésünk tue-|

rint a jelen körülmények között 
szó sincsen Borgulya Pál volt 
nemzetgyűlési képviselő vagy 
Kresnyák Pál jelöléséről. A bí
rói állásra különben a főbiró — 
diszkrecionális jogánál fogva — 
három jelöltet állít, akik kÖ2ül a 
választók közfelkiáltással vagy 
névszerinti szavazással válasz
tanak.

— Minden gazdának saját 
érdeke hogy lószerszámja kétszer 
annyi ideig tartson ezt eléri ha 
a BODOL1N csodálatos szer
szám puliitól és feketitőt hasz
nálja, vigyázzon a B O D 0 L 1 N 
névre Kapható minden jobb üz- 
teben.

— 13 év után jelentkezett 
egy hadifogoly. Hajkó Pál föld- 
mives a mezőberényi hatéiban 
levő kis tanyáról vonult be Nagy
váradra mint a 4. h. gy. e. tar
talékos szakaszvezetnje A kár
páti harcukban 1915 ben orosz 
fogságba került és 1918 óta 
semmi hírt sem hallottak felőle, 
úgy hogy holttá nyilvánították < s 
felesége férjhez is ment Barlus 
Antal berényi kisgazdához, aki 
szeretettel gondozta Hajkó két 
kis hadiárváját is. A napokban 

azután Hajkó Pál édesanyja le
velet kapott Szibériából Tomszk 
városából, a levélben fia tudatja, 
hogy él és egészséges, csak me
leg ruhát kér és pénzt a haza
utazásra. A levél érthető izgalmat 
okozott a családban, különösen 
az önhibáján kívül bigámiát el
követett asszonynál.

— A kákái vadászatot meg
zavarta a köd. Az elmúlt szom
baton az élénk tevékenységéről 
közismert szarvasi úri vadásztái- 
saság nagyszabású vadászatot 
rendezett a kákái pusztán. Felso
rakozott a vérbeli vadászok szine- 
java s a hajtók óriási tömege. 
Középen a vadászok haladtak, 
mig az oldalszárnyakat a hajtók 
alkották. Mikor aztán az oldal
szárnyak végeinek csatlakozni 
kellett volna, a túlságos köd mi
att a szárnyak végén álh'k nem 
vették észre egymást s túlhaladva 
egymáson, csigavonalcsavaiulatot 
alkotta!:, úgyhogy a nyulak jó 
része egérutat nyerhetett. Az 
eredmény alig tett- ki 44 darab 
nyulat.

— Kiütötték a félszemét Az
Orosházi Friss Újságban olvas
suk, hogy Szarvason az egyik 
kocsmában egy n.u!ató féifi a 
másiknak civakodás közben ki
ütötte a féiszemét. A dologból 
nagyobb baj nem lett, az illető 
lehajolt a padlóra, fdenieite a 
szemét, zsebkendőjével egy kisté 
megpucolta, azután visszatette a 
hJyérc. A s/eni I. i üvegjein 
volt. Nem tudtuk kikulatni, hogy 
kikkel történt meg rz a kis his
tória, mindenesetre ha az ílveg- 
szemü is kiüti revánsképrn tár
sának egyik szen ét az biztosan 
nem rakja olyan könnyen vissza 
a helyére. |

— A „Szarvasi Bérautófu- 
irozási részvénytársaság —
int értesülünk, január hó 1-én 
Izdi meg üzemét, A r. társaság 
60 bérautója, egy 6 hengeres, 
l’ujabb tipusu. csukott Essex 

atomobil már megérkezett és 
rvid időzftzökben ujabb gépko- 
dk fogják a r. t. autóparkját 
legésziteni. A r. t. igazgatósága 
Ülő garanciát nyújt arra nézve, 
hgy bérautói mindenkor abszo-
li üzembiztosak és megbízha
tó lesznek és a publikum min- 
dn igényét kielégítsék. A január 
lén üzembehelyezendő első autó 
sffőije: Horváth István, ki m&r 
rgebbi állásában is a közönség 
oztatlan bizalmát élvezte.

— Ha Budapestre utazik,
cvetlen nézze meg a „Papagáj" 
vlágvárosi szórakozóhelyet (VII. 
Ezsébet-körut 33) hol 10 és fél 
óától 1-ig elsőrendű kabaré, 
vrieié és tánc műsor mulattalja 
akőzönséget, Oláh Gyárfás Mi- 
hly igazgató minden hónapban 
rá#-más attrakciókat szerepeltet 
a közkedvelt s z í n h á z b a n ,  
ho I kellemes, vidám han
gfalban is polgári éttermi árak 
nellett tölti mindenki az estét.

— Valódi angol szöveteket 
ocsón nem lehet kapni máskor, 
cak most, ugyanis a világhírű 
Smler cég (Budapest, Bécsi-u ca 
7) kiárusítja az ev évben felhal- 
nozódoit legkiválóbb minőségű 
aigol szövet-maradékokat. S hogy 
e olcsó szövelmaradékok való- 
btn angol gyártmányúak, azt ga- 
r ntálja a Semler cég világhíre 
saz a bizalom, amely irányában 
átalános. Olvasóinknak szívessé
git igyekszünk tenni azáltal, hogy 
e rendkívül kedvező alkalomra az 
íjév alkalmával figyelmüket fel- 
tívjuk.

— Hazánk bortermésének
értékesítése egyik legsürgősebben 
negoldandó gondja kormányunk- 
rak Kiviteli lehetőségek hiányá
ban csakis a belső fogyasztás 
emelése segíthetne a szőlős
gazdákon. Ezt pedig csakis ol- 
CRÓ borárakkal lehet elérni. Mint 
Hrlik, Székely Ferenc Soltvad- 
lertről (Pest 9. m.) bárkinek
szállít tisztán fejtett kiváló zama
tos nemes kadarka vagy ezerjó 

esetleg rizling bort 50 literen fe
lüli rendelésnél literenként 35 
fillérért a szállításhoz ad hordót 
is kölcsön. Akik városunkból 
már rendeltek, el vannak a bo
rok jó zamatától ragadtatva. 
Sollvadkert Pestmegyénelc azon 

a részén fekszik, hol a szorgal
mas magyar munkáskezek a futó 
homokbuckák végtelenjét virágzó 
szöllőligetekké varázsolták s a 
vadkerti borok Ilire ma már kül
földön is előnyösen jól ismert.

— Különbejáratu bútorozott 
szoba a Fő uccán kiadó. Eset
leg teljes ellátásul is. Cim a 
kiadóban.

A

s z a r v a s i a k

kedveit találkozóhelye

Budapesten a

KÖZPONTI 
SZÁLLODA

VII., Barcs>tér 23. 
a Keleti pályaudvarnál.

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

telefonos, rádiós-szobák. 
Mérsékelt polgári árak.

26 _____________
Boldog uj évet kívánunk sze

retett rokonainknak, ismerőseink
nek és tisztelt vevőinknek Petró 
Vince bulgár kertész.

— Villannyal varr ön ? A 
Singer motor megkíméli Ói.t 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 Kossuth-téi 47.

— A z  ö s s z e s  villamos- 
sági cikkek, Rádiók és rádió ré
szek a legjobb gyártmányok arány
lag legolcsóbban kaphatók, Ja
víttathatok és szereléseiket vál
lalja Bakos Jánojs Árpád-bazár 1. 
Telefon: 116.

— Akármilyen vörös akár
milyen kérges repedezett is a ló 
szerszám vagy lábbeli a Bodolin 
1 szeri haszná'ata után puha és 
fekete lesz. Kapható Weszter, 
Podani, Bárány, özv. Medvegyné, 
Kallus és a Polg. szövetkezetben.

Ne feleflse el!
A  c ft ik ó íe je » ie k e le  
Club clgareltapa« 
p il*  boritószalagjait a január kö
zepén megtartandó jutalomkiosz
tásra a Samum Altesse cigaretta- 
papírgyár t -t. címére (Budapest 
VI.. Gömb ütea 32) idrjébcn be
küldeni, nehogy a jutalmazásból 
kimaradjon 1

— H e l y b e l i  gabonaárak:

Búza 22’60—2280
Árpa 22-80—2300
Zab 22 50 22 70
Uj morzsolt t. 28‘00—29 00 
Cs3ves tengeri 20 00—2100 
Lucerna 12000-130*00 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Földbirtokokra tör- 
Ieszíéie» I.-Il. helyti

KÖLCSÖNT
teljes kifizelís mellett szerez 
WEISZ SIMON bankbizo- 
mányos Bpest VII., Ak.icfa-u. 
In,telekkönyvi kivonat és ka
taszteri birtok ív beküldendő.



Urinök és 
Urilányok Otthona
Budapest, V. Alkotó 

mény utca 4.1.1. Havi 

telfes ellátás

SO  P .
Klliinő étkezés, köz

ponti f ütés állandó 

meleg viz, fürdés 

mosás.

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál. Telefonszám: 116.

Anyakönyvi hírek

1928. dec. 19-től dec. 29 ig.

Házasságot kötöttek:

Csányi András Gráfik Zsuzsan

nával, ifj. Medvegy Mihály Ko 

szik Judittal, Litauszki György 

Valent Zsuzsannával, dr. Litavecz 

Pál Szabó Arankával, Belopo- 

toczky György Szrenka Mariával.

Születtek:

Trabach Mihály fia János, Csonki 

Imre leánya Erzsébet, Fabó György 

leánya Judit, Valent György le

ánya Julianna, ifj. Brusznyiczki 

Pál leánya Anna. Kastyjak Mihály 

leánya Erzsébet, Fabó György fia 

György.

Meghaltak:

Kráter János 19 hónapos, Bó- 

gyis Györgyné 48 éves, Szrenka 

Jánosné 36 éves, özv. Valent Já 

nosné 76 éves, Paulovics Julianna

3 hónapos, Roszik Pál 17 hó

napos.

Békésszentandrási 
hirek.

— Békésszentandráson a
képviselőtestületi tagok válasz* 
tásaa kővetkező eredménnyel 
végződött. I. kér Rendes tagok 

Győri Antal, Csonki András, 

Kovács Imre, László Béla, Kertész 

Imre Kovács Máté. Póttagok: 

Buzi Sándor, llainza Mátyás, 

Szabó Imre, Csonki Sándor.

II. kér. Rendes tagok : G ^ s ó

Imre, Ambrus János, Fa7ekas 

Imre, Csipii János, Bencsik László, 

Kiss András, Bontovc* János. 

Póttagok: Pa?kó János. Szitó

András. Mrena András. Fazekas 

Mihály, III. kér. Rend.s ragok; 

Kiss Mihály, VirágMihály, Fazekas 

Imre, MögyarVince. Fazekas Pál. 

Szarka József. Póttagok: Ábel 

Imre, Szín Gáspár, Boiiak Mátyás,

— Elöljáróság választása 
teljes csendben és minden izga

lom nélkül folyt le Békésszentand- 

iá  o) f, hó 2l-é*i pénteken. A

választásra kerülő elöljáróság] 

tagok, kivétel nélkül a régiéi* 

maradtak.

—  Főbe vágta a h a ragosá t

Katona Antal szentandrási ková

csot nem régiben Csáky Pá 

kovácsir.ester kontárkodásul föl

jelentette. Katona emiatt nagyon 

megharagudott Csákyra és vasár

nap este midőn a népkörben 

összetalálkozoit Csákyval kihívta 

a folyosóra és ott — Csáky ál

lítása szerint — haragosát kétszer 

arculvágta majd valami tompa 

tárggyal úgy fejbecsapta, hogy az 

eszméletlenül terült el. A lármára 

segiíségüí síelők dr. Szerémy 

Iván orvoshoz vitték el Csákyt 

aki azután a fején levő csillag 

alakú jókora sebet bevarrta és 

bekötözte. Katona azt álltja, hogy 

Csáky őt meg akarta lökni,ekkor 

elcsúszott és estében verte be 

a íejer. A csendörség nyomban 

megindította a nyomozást annak 

kiderítésére, hogy ki kezdte a 

verekedést.

1640— 1928 vht. szám.

Árverési hirdetmény
Aluiirott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX t.-c. 102. §-a ér-; 

(elmében ezennel közhírré teszi, 

hogy a bpesti központi kir. já 

rásbíróságnak 1928. évi 1072b6 

számú végzése következtében dr.- 

Nagy Béla szarvasi ügyvéd által 

képviselt Friedmann és Korányi 

cég javára 180 P 20 f. s jár. 

erejéig J  928 évi október hó 17- 

én foganatosított kielégítési vég

rehajtás utján le- és felültogialt 

és a 350 P. becsült következő 

ingóságok, u ni. : 1 gyászkocsi,

négy koporsó nyilvános árveré

sen eladónak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 

járásbiróság 1928 ik évi 5068 

számú végzése folytán 180 P 20 

fillér tőkekövetelés, ennek 1927 

au«, hó 22,napjáiól já ió  5 szá

zalék kapiatai és eddig összesen 

106 P. 22 fillérben b irólag már, 

megállapított költségek erejéig, 

Kondoroson, alperes lakásán le 

endő megtartására 1S29 tvi ja

nuár hó 4-ik napjának délelőtti 

12 órája határidőül kitüzetik és 

ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak 

meg. hogy az éiinlett ingóságok 

az 1881. évi LX. t.-c. 107. es 

!08. §  ai értelmiben készpénzfi

zetés mellett, a legtöbbe: ígérő

nek szükség esetén becsáron alul 

is él fognak adatni.

Amennyiben az elárverezem!/! 

ingóságokat mások is le- és fe- 

Uiffoglaltatták és azokra kielégí

tési jogot nyertek volin, ezen 

árverés az 1881. évi LX. t.-c. 

102. §-a értelmében ezek javára 

is elrendeltetik.

Kelt Szarvas, 1928. évi iSec 12. 

MOLNÁR IhTVAN 

kir. bir. végrehajtó.

Árverési 
hirdetmény-kivonat.

Angol International. Bank Ltd. 

végrehajtatnak özv. Szeman Já

nosné Szarka Juliánná és Csiszár 

Józsefné Tóth Margit szenvedő 

ellen indított végrehajtási ügyé

ben a tkvi hatóság végrehajtási 

utóajánlaira ujabb árverést 380 P. 

tőkekövetelés a járulékai behaj

lása végett a szarvasi kir. járás- 

bíróság területén levő Kondoros 

községben fekvő, $ a kondorosi 

420 szám telekkönyvi betétben 

A I sorszám s 524 hrszám alatt 

s özv. Szemanh Jánosné szül. 

Szarka Ju’iánna és Csiszár Jó

zsefné Tóth Margit nevén álló, 

Beltelekben fekvő 300 négyszög

öl teriilctetére lakóházra 250 

öisz alatt udvarral és kerttel 3000 

pengő kikiáltási árban elrendelte 

az árverést 1929 évi február hó 

22 napján délelőtt 10 órakor a 

községházánál Kondoroson fog

ják megtartani

Az árverés alá kerülő ingatlan 

a kikiáitási felénél alacsonyabb 

áron nem adható Az árvereini 

szándékozók kötelesek bánatpén

zül a k'kiáitási ár 10 ^/oát kész

pénzben vagy az 1881 LX. t-c, 

t.-c. 42 §-ában meghatározott 

árfolyamot számítolt óvadékképes 

értékpapirosbati a kiküldöttnél 

letenni, hogy a bánatpénznek 

etőiegrs bitói letétben helyezésé

ről kiállüott le»éli elismervényt a 

kiküldöttnek átadni és az árve

rési főtételeket aláírni (1881 ’t.-c. 

§  a 147. 150, 170 § § . 1908. LX. 

t. c 21 § j 

Az, aki az ingatlanért a kikiál

tási árnál magasabb ígéretet tett 

ha többet ígérni senki sem akar 
köteles nyomban a , kikiáltási ár 

százaléka szernt megállapitot 

bánatpénzt az általa igért ár u- 

eyanaunyi százalékáig kiegészíteni 

tartozik XLI. 25 §  )

Szarvas, 1928 október hó 8 

Zerinváry s. k. jbiró 

kiadvány hiteléül 

Császár Ferenc főtiszt.

Árverési hirdetmény
AluUrvti bírósági végrehajtó az 

az 1881. évi LX.- t.-c. 102. '-a

értelmében ezennel közhírré teszi, 

hogy a szarvasi kir. járásbirósíg- 

mK 1928. évi 3829 számú vég- 

z se következtében dr. Hürvá’.h 

Sándor bpesti ügyvéd által kép

viselt Orient Pólkávégyár r.-t. ja

vára 28 P. 10 f. jér. erejéig 1928 

évi október, hó 3-ár. foganatosított 

kielégítési végrehajtás utján le

foglalt és 1592 P.re becsült kővet

kező ingóságok, u. m : porccllán 

edénytk. 51 drb. cukor és kávé 

tartó kanna bögrék, kancsók, vá

zak, só és vajtartók, be (öltés üve

gek, üres pezsgős üvegek, csé

szék, poharak, lámpecsövek, lám- 

pdtarlók, merőkanalak, lámpa

ernyők, 2 pult, üzleti állványok 

nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésen a szarvasi kir. 

járásbiróság 1928-ik év 4862 szá

mú végzése folytán 28 P. 10 f. 

tőkekövetelés, ennek 1927. dec. 

21 - töl 1923. évi 39. t.-c. 2 sz. 

szerinti járó kamatai és eddig 

összesen 11 P. 61 fillérben bi

róilag már megállapított költségek 

erejéig és a csatlakozottak: Ber

ger és Lipschich cég 550 pengő 

tőke és jár, Laufer Ferenc és 

Béla 907 pengő 91 f. és Rosen- 

berg Adolf 747 pengő 78 f. tőke 

és jár., Fuhrmann Zsigmond 18 

pengő 06 f. tőke és jár., Engel- 

mann Mór és Miksa 339 pengő 

89 f. tőke és jár., Grünfeld Ár

min 100 pengő tőke és jár., Or

bán és Tsa cég 4 pengő 42 f. és 

jár., Helfgott Emil 251 pengő 70 

f. mke és ján Szarvason, alperes 

üzletében II. kér. 16 sz leendő 

megtartására 1929. január hó I I  

napjának d.e. 9 órája kitüzetik 

és ahhoz a venni szándékozók 

ezennel oly megjegyzéssel hivat

nak meg, hogy az érintett ingó

ságok az 1881. évi LX. t.-c, 107. 

és 108. §-ai értelmében készpénz- 

fizetés mellett, a legtöbbet ígérő

nek szükség esplén becsáron alul 

is el fognak adatni.

Amennyiben az elátverezendő 

ingóságokat mások is felülfoglal

tatták és azokra kielégítési jogot 

nyertek volna, ezen ’ árverés az 

1881. évi LX. t-c. 102. §-a ér

telmében ezek javára is elren

deltetik.

Szarvas, 1928. dec hó 18-án.

Molnár István végrehajtó,

Piactéri 
üzlethelyiség 
1929. február 1-ére

k iadó !
özv. Bárány Béláné házában.

Üzleti könyvét
ve^ye meg. 

egyenesen a készítőnél

Tulok 

J e n ő
9 papirkereskedéfében

a P i ac-téren ,
ahol azt a legolcsóbban sze

rezheti be.

Készítek bármilyen k ö n y v e t  

tetszés szerinti rovatozással.

lí pc btvásáilási köny

vecskéket cég nyomással 

már 80 fillértől ke?dve készítek.



A VAD NYUGAT HARAMIÁI
( R E G Í N Y  A  6 0 -A S  É V E K  W I L D  W E S T -J É R Ö L . )

Irta: GERSTÁCKER FRIGYES.

— Hahó, h^ó, — kiáltott a ku
tyáknak Róbel, tajtékzó lován át
vágtatva egy ízéles mocsaras he
lyen, közben larkantyuját lova ol
dalába vágta, bgy, hogy az amúgy 
is felizgaLotl fllal egy vadszöllővel 
sűrűn benőtt Jozót közepébe ugrotL. 
A kutyafalkaelől rohant, a vadá
szok pedig fersány vadászkiáltás
sal szélsebesin nyargallak utána.

— Halló, íalló, huh! — kiáltott 
most ismét Róbert, puskájával és 
egy hatalma vadászkéssel felfegy
verkezve, fc>gy az utóbbival az 
uLját álló Venyigéket szétvagdal
hassa. EppÁ egy ledőlt cypruson 
ugratott át,nem mulasztva el köz
ben szétv$ni egy jókora kölél- 
nagyságu J'ánt, mely az előreju
tásban gáfdta. Közben azonban 
nem vett (szre egy nem kevésbbé 
vastag szőlővenyigét, melybe bele
akadva, ptskástoij késestől hirte
len lerepit gyorsan vágtató lova 
háláról, af éppen az imént oly me
részen átgratoLt cyprus-törzs mel
lé zuhanj.

De a vin vadász nagyon jól tud
ta, hogy a párduc bajosan ússza 
át mége^szer a folyót, hogy a 
már elhagyott rejtekhelyei leike
resse. Fgta magát és a félig rot
hadt haMmas törzset a folyóhoz 
vonszolt/, hogy azon átladikázzon 
és a vitszinere eresztett szükség- 
tutajra íppen fegyverét akarta rá
helyezî  midőn tőle nem messzire 
egyszerié a kutyák oly őrült uga
tásba ét vonyitásba kezdtek, hogy 
nyilváiyaló lett előtte, hogy a ku-* 
tyák rátaláltak a párducra, amely
— az egyhelyben való ugatásról 
Ítélve - a fára menekült fogaik 
elől.

Neir volt sok vesztegetni való 
ideje. fc. fát gyorsan ellökte a pari
tól és éppen a mély vizbe ért vele, 
midőli a másik oldalról a száraz, 
nád íopogásától kisérve a bök-: 
rok közül egy sötét Lómeg óriási 
lendülettel a folyó habjai közéi 
ugrott

A párduc volt, mely olyan közel 
ugrott az öreg vadászhoz, hogy a 
felloccumt viz elbontotta. A hul
lámok erősen mozgatták a primitív 
csolnakot, ezalatt a vadállat feje 
felbukkant a habokból és gyorsan 
tartott a túlsó part felé. De ekkcH 
rára ínár Róbert visszanyerte tel
jes hidegvérét és lélekjelenlétet. 
Puskáját — amely szerencsére szá
razon maradt — hirtelen felkapta, 
felhúzta a ravaszt és nem éppen 
kényelmes helyzetében megcélozr 
ta a párducot. A fegyvert elsütöt
te, a vadállat golyótól találva ma- 
gasaa felszökött, majd visszazu
hant a vizbe. Róbert már éppen 
diadalkiáltásban akart kitörni, mi
dőn egy hirtelen mozdulattól fel
billent az ingó falörzs és ő mindjo- 
nestől belepoltyanl a zavaros hul
lámok közé, mig a sebesült párduc 
ezalatt felkapaszkodott a meredek
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partra.

Mialatt Róbert csapkodva és lu
bickolva újból a felszínre került, 
azalatt a kutyák is felfedezték a 
párduc iménL elhagyott rejtekét. 
De bár máskor habozás nélkül kö
vették volna a vadat a vizen át is, 
most meghökkenve állottak meg a 
parton a vízben lubickoló aî k1 
láttára. Róbert helyzete különben 
sem volt irigylésre méltó, mert 
ha a mély vizDen az ebek közre
kapják, még mielőtt felvilágosíthat
ná őket tévedésükről, — a ve-, 
szélyes ellenseget vélvén benne — 
könnyen megioj thatják a feldühö
dött állatok. Szerencsére hamaro
san felismerte a veszedelmet és 
puskáját balkezében magasan tart
va, jonbkezévei nagykeservesen se
kélyebb helyre vergődött, ahol a 
laba már l oidet érL ideje volt,, 
mert a kutyák körülfogtak és ma
ga Poppy is rárohanL

— Vissza, ti átkozott bestiák, ta
karodtok mindjárt a nyomra. Te 
bitang Poppy, saját gazdádat aka
rod leitalni?

Ez az utóbbi kiáltás már azért 
szóit kutyájának, mert az, íensmer- 
ve gazdaj&i, nyajasan hozzauszoit, 
amitől ikonért isméi elveszítette ne
hezen visszanyert egyensúlyát és 
belemerült az iszapos vízbe. Épp 
ebben a percben jelent meg a 
parton Bahrens és ieihuzta pus- 
kaja ravaszát, hogy odapörköljön 
a vízben levő üldözött vadra, ami
nek ő képzelte Kóbertet Most az
után viszont a kutyák mentették 
meg Kóbertet barátja golyójától, 
mert annyira körünogtáic, hogy 
bahrens, nehogy kart tegyen ben
nük, inkább nem lőtt.

Ezalatt érthető csodálkozással 
felismerte végre párducnak hitt 
barátját, aki nem is sejtette az át
élt veszedelmet s szitkozódva köp
ködte ki a lenyelt vizet és . nagy- 
hangon uszította a kutyákat a vad 
után.

A falka ezalatL csakugyan fölvet
te a nyomot és nemsokára meg 
is szorította az ellenséget.

— lioilá Róbert, — kiáltott most 
rá Bahrens -r- mi a csoda keresni
valód van. ilyenkor a folyóban?

— Rákászok, — kiáltott ez vissza 
nagymérgesen, mialatt kényelmet
len helyzetéből az iszapos partra 
vergődött kifelé. De a tréfálkodás 
siralmasan végződött, mert a me
redek parton többször visszacsú
szott és az iszapba potyogott a ne
veltében hasát fogó barátja óriási 
gyönyörűségére. Végül egy fiatal 
fába megkapaszkodva, feltornászta 
magát a partra, anélkül, hegyőrö
mében ujjongó vadásztársát egy 
megvető pillantásnál egyébre mél
tatta volna.

Azonban ez is hamar lovához 
sietett, melyet az imént a sűrűben 
hagyott, amikor meghallotta a ku
tyák lubickolását a vízben. De

még igy is későn ért a küzdelem 
színhelyére, mert még a bokrok 
közt volt, midőn már hallotta egy 
puska éles csattanását, majd a la 
alatt sóvárogva várakozó kopók 
üvöltéséi. De a párduc még a ián 
volt, amikor a kis tisztasra megér
kezett, anoi a vadaszat utoiso lei
vonása készült lejátszódni. Karma
it mélyen a toigyia kergebe vag- 
va, izmait végsoiog megiesznvc 
próbáit a vaa icikúszni az egye-, 
dűli menedéket mutató fára. ue 
egy, az egesz tesiet megrázó gör
csös rangas mar mutatta a hantira 
seoesuit vad végperceiL JLanait 
szetnyujiva, a vauul üvöltöző lai- 
ka Köze esett, de esleoen meg egy 
naiai koponak a haigermcet szét
tör te, meiy vonyilva es Dőgve sie
tett ktüujni a nagy lesi aioL i'ro- 
uaitak rajta segítem, vegre kihúz
tak, de L . 00amnek  kutyái köze, 
tartozott a szegeny ánat, laua* 
nogy nem lenei segítem rajta, pus- 
Kajai lejeüez tarLva, egy goiyuvai 
veget vetett kinioaasanaK.

— Ez mar a hetedik kutya, ame
lyiket így laLOK kimúlni, — jegyez
te meg nosszusan bahrens. —ue 
az osLona dögöket a vnagert sem 
tehet eiLereüu, na a véget jarja egy 

iiyen nehéz jószág.
— Egy medve, amelyet a mull 

évben lőttem — szolt most a hi
deg lürdotöl még minőig vacogo 
logakkai Róbert, — két kutyamat 
ütötte így agyon, a harmaoiknaK 
pedig, amelyiknek lapockajat ron
csolta szét, nekem kellett késem
mel a kegyelemdöiést megadni.

— lioho, Róbert, — nevetett rá 
nagyokat most Bahrens, — nem 
voma jó égy, kis tüzet csinálni? 
Te Cook, hogy jössz te ide? Tizen
négy nap óta nem láttalak. Te lőt
ted le azt a vadat?

— Igen, — mondotta Cook, pus
kája csövét gondosan kitörűive s 
újra megtöltve. — Éppen Harper- 
nél voltam, midőn meghallottam a 
kutyák éktelen ugatásat és idesiet
tem, nem volt nyugtom a házban 
maradni

— Ejnye, ez a táj olyan ismerős
nek látszik, — szólt Róbert 
tényleg közel kell lennünk Harper 
házához. Nem amoda, a cyprusok- 
nál van a lakása?

— Alig ötszáz lépésnyire vauidé
— válaszolt Cook, — ott Róbert is 
megszárithatja ruháit és a párdu-1 
col is megnyuzhatjuk.

— De nem tudom, hogy hol a lo
vam? — aggódott Róbert. — Ha
csak kantárjával meg nem akadt 
valahol a bokrok között, igaz, gör
csöt kötöttem kantárjára, de azért 
mégis fennakadhatott.

— Ne busulj érte — szólt Bah- 
rens, — itt hozza már Mullins. 
Hol találtad meg, Mullins?

— Ott tévelygett, ahol a párduc 
a vizbe ugrott — mondta Mullins, 
alaposan szemügyre véve az elej
tett vadat — Teringettét, hatal
mas fickó, nem csoda, hogy négy 
lóval olyan könnyen elbánt

Valóban szépen kifejlett példány

volt a párduc, amelyet reggel óta 
kergettek és amelyet sikerült vég
re a fára szoritaniok. Róbert go
lyója nélkül, mely igen meggyen-] 
gitette, valószínűleg nem is bántak 
volna el vele olyan könnyen.

Most Cook lovára akarták fel
tenni, de bár Cook váltig bizony
gatta, hogy az ő lova négy-öl med
vét is elvisz, bizony a párduccá! 
egy lépési sem akart tenni. Utó
végre is kénytelenek voltak a pár
ducot a helyszínen megnyuzni és 
csupán a bőrét vitték magukkal 
de azt is csak nagy üggyei-bajaJ 
tudták egy másik ló hátára fel 
kötni, mert a paripa féltében fejéi 
mindig hátrafordilotta és mindéi! 
lehetőt elkövetett, hogy kellemetl 
len terhétől megszabaduljon. Azl 
után csakhamar elérték Harper hál 
zát és lovaikat a környező bokrokl 
hoz kötve, beléptek hozzá. 1

X. fejezet I
Harper lakása. -  Cook beszámol 
a lótolvajok üldözéséről. — Haifl 

per és Bahrens elbeszélései I
Persze, a ház nem volt olyad 

barátságos, mint amikor Harpefl 
még friss erőben és egészségbej 
vezette a kis gazdaságot. A b *  
tegségből, mely az utóbbi időbe* 
annyira gyötörte, már valamenw 
nyire kigyógyult ugyan, azonbaB 
az erős Láz visszamaradt hatásj 
ként bizony még nagyon gyen« 
volt. Sőt még a máskor oly él«® 
vidám, piros arca is csaknem h fl 
muszinüvé vált s a sovány arcbB 
kiállottak csontjai. De a jó szonfl 
szédok nem hagyták el beteg« 
gében. Brovnnal együtt felvált* 
ápolták és hosszan elüldögéltek bH 
tegágya mellett, hogy fe lv id íts®  
kedves öreg szomszédjukat jéiH  
históriák elbeszélésével. KülőnH 
sen Bahrens szerette meg nagy<H 
és Harper lakásában nemsoká« 
gyakori és igen szívesen 
vendég lett. rĴ k

(Jövő héten folytatjuk.)

A fiUgbaborn, I  
amilyennek en lattana

lósseí kir. herceg tábornagy ■  
történelmi müve ■

Megjelent József kir. herceg H j 
bornagy =A világháború, amily^B 
nek én láttam« cimú többköte^B 
munkájának III. kötete. A k^H  
foly tatólag szintén a Doberdón^H 
folyt küzdelmeket ismerteti.

A Fenséges szerző müvének 
kötelében az 5., 6., 7., 8. és 9. 
zó-csatákat ismerteti 1916 febrH| 
18-tól 1916 november 30-ig elib^B  
tárva e poklok országának lel^B  
megrázó harcait, amelyekben 
magyar katona sziklaszilárdan^H 
ta meg helyét, saját vérével if^B  
meg a történelem aranykönyvé^H 
legdicsőbb fejezeteit.

József kir. heroeg müvében 
ifllamas és örök emléket eme^R 
magyar katona hősiességének 
ezen hófehér márványtömbbe 
nőm vésőjével a fenséges 
kü hadvezér tüzes magyar IfH E  
nek rezgéseit, meleg szivének 
tálytisztán fakadó érzelmeit v ^ R  
melyek nemcsak őrökké hird^R  
fogják a magyar katonák dics^B| 
gét, hanem élő bizonyságát éH e  
nujelét adják annak a megbeH£ 
lésnek, mellyel a főherceg, a lH g  
vezér, a tábornagy, a magyaron; 
tonák szerelő Edesátyja,
Apánk »-ja volt és lesz mindi|^H| 

A könyvből ismertetésül al<^E| 
akban közlünk egy kisebb fcje^w|

Kohllá Gláva, 191« novemberi t ’
Alig tudom elhinni, alig tuH |



A kívánatos ember
Irta: Marcell Mihály dr. egyetemi magántanár

magamat összeszedni. A mi jó és 
szeretett legfelsőbb Urunk, kirá
lyunk őrökre elhagyott bennünket. 
Mily nagyon igazságos lett volna, 
hogy egy szép, boldog békét lás
son még. Vagy talán éppen abban 
rejlik az igazságosság — amitől 
remegő szívvel lelek, — hogy ő 
ezen rettenetes háború végét nem 
érhette meg, nem volt szabad azt 
látnia?... Bizonyosan csendesen, 
fájdalom nélkül aludt el örökre és 
most jobb és könnyebb dolga van, 
mint idelent volt. De halála a leg
súlyosabb csapás ilyen nehéz idők
ben.

Mit fog a teljesen tapasztalatlan 
fiatal Károly csinálni, akit Ferenc 
Ferdinánd Brandeiss-ba és Kolo- 
meá-ba zárt be, hogy a világért 
se lásson és az élet nagy könyvé
ből ne tanulhasson semmit. Meg 
lesz-e az ereje, hogy a széthullás
tól megóvjon mindent, amit a nagy 
halottunk tekintélye és erélye ösz- 
szetarlott?

Telefonon kérek engedélyt Bo- 
njévictől, hogy Bécsbe mehessek. 
Ö azt feleli, hogy nem engedheti 
meg, hogy utazzak, hogyha a fia
tal uralkodó nem rendeli el; vár
jak egy ottani parancsra. Ez ma
gától ugyan nem fog megjönnî  
Felhívom Le Beau-t telefonon és 
általa kéretem Boroevicet, hogy 
legalább kérdezze meg a hadse- 
jregiőparancsnokságot, különben 
*»ég úgy fogok itt állni, mintha 
nem akarnék menni. Hiszen nin
csen csata és annak első jelénél
12 óra alatt itt vagyok.
Szeretnék gyermekeim ősnagyap
jának koporsójánál imádkozni.

'Megköszönni szeretetét és jósá
gát, mielőtt a fagyos sírboltba le
úszik. Szeretném hűséges, . múl
hatatlan hálámról biztosítani, még 
jmielőtt koporsóját lezárják. Ször
nyű volna az rám nézve, ha ez til
tott dolog maradna nékem. Em

léke énbennem elmoshatatlan ma- 
j rad, mint szent kép az oltáron... 
Az osztrák és magyar monarchiá

inak legnagyobb uralkodója halt 
bneg őbenne, akiről a történelem 
ícsak a legnagyobb tisztelettel em- 
jlékezhetik meg. -Nekem pedig egy 
|szerető atya volt, aki mindig meg-« 
(hallgatott és őszinteségemet soha 
fijbossznéven nem vette, ha nézete
de t távolról sem osztotta is.
[£'4 Most Magyarországnak fel k̂ell 
Szabadulnia az osztrák iga alól, 
mert az egyetlen utolsó, kapocs és 
kötelék elszakadt. Ónállóvá kell 
ftennie personal unióban!
^Délután 1 órakor parancsot ka
nok & hadseregfőparancsnokságtól, 
Sjögy azonnal legyek készen, hogy 
Egymás parancsnokságot átvegyek, 
Wgy sejtem, hogy az erdélyi had- 
Hgregek arcvonalának parancsnok
r a ^  lesz ez. Erdélybe kell men
tá i , milyen máskép reméltem leg- 
Bjbb vágyam teljesülését.
EMig közelebbi parancs érkezik, 
mtytaobílra ülök és lesietek Rei- 
B^érg-re, hogy legalább is sze- 
IHéU 46-osaimtól búcsúzzak.'Min- 
Hin akarásom dacára az összegyűlt 
n&kar előtt képtelen vagyok bu- 
»beszédemet elmondani, merL 
ffi|a fakadnék. Mindenkinek sze- 
E^önnyekkel tele és zsebkendők 
^jártok előtt, szeretett, sokszor 
Bttntetett acélos hősök arca előtt, 
■ran veled véres Karszt, sze-t 
ga t baitársaimnak és hőseimnek 
Bfcnetes tömegsírja te! 
■Bfckberg-ben bucsuzás Boroevic- 
Bgg'Lé Beau-tóL, azután indulás. 
Hpá?;.. A bizonytalanba... A 
Kj^'jOTŐnek sötétségébe... Az 
E t̂fogyen vezérünk I

A mai súlyos gazdasági hely
zetben roppant nehéz végighall
gatni a siránkozók, a kérők, a tü- 
lekedők kesergéseit. Megfájdul a 
lelkünk a szomorúak jajveszéke
lésekor, mert .mindnyájan érezzük, 
hogy igazuk van a siránkozóknak. 
Úgy vagyunk velük, mint Vass mi
niszter volt a lakáskérőkkel. Iga
zuk volt, de nem volt lakás. Ad- 
.dig nem is lehetett kihallgatni őket, 
.amig. nagyobb programmal ujabb 
lakásokat nem építtetett a miniszter..

A jajszó mindenütt felhangzik, 
a kérők állandóan zörgetnek, mert 
a mindennapi kenyér keményen 
követelődzik...

Mi itt a segítség?
Sokféle próbálkozás történt. Az 

egyik — a legszélsőségesebb —' 
azt hirdeti, hogy a kenyeretadót 
kell arra kénszeriteni, hogy meg
ossza a mindennapit mindenkivel. 
A tetszetős elgondolás könnyen ta
lál híveket, mert akinek semmije 
sincs, az igen könnyen osztozik 
mások javaiban. Hát még ha alá

támasztják az evengélium gondo
latával: mindnyájan testvérek va
gyunk.

A másik — ez is szélsőséges el
gondolás—  a munkanélküli se
gélyekre < gondol. Annyit .minden
esetre el lehet érni vele, hogy el
csendesül az éhezők , szomorú se
rege. De az is tagadhatatlan, hogy 
felszaporodik a lazább gondolko
dású és erőfeszítéstől' irtozók cso
portja.

Könnyen úgy járhatunk vele, 
mint Franciaország, amely minden 
egyéni erőmegfeszítését elveszti, 
mert munka helyett — a németek 
hadisarcára támaszkodik.* Ajnun- 
.kanélküli segély..lehet .egy rend* 
kivüli, teljesen kivételes átmeneti 
intézkedés, de nem lehet állandó 
megoldási módozat.

A harmadik ~ az alaposan át
gondoló — a munka és munkaal
kalom helyes megszervezését ke
resi .Ez az értelmesen átgondolt, 
de erős elméleti jellegénél fogva 
igen körülményes végrehajtást i-

génylő tervezet a fősulyt az em
beren kívül álló akár államhata
lom, vagy más szervezet munká
jára helyezi és épp amiatt látszik 
valószínűtlennek az eredmény.

Igaz ugyan, hogy ez mérhetetle
nül felette áll a protekciós támoga
tásnak, de valami gyámkodás, va
lami beállítás mégis csak van a do
logban. Azt pedig nem lehet ta
gadni, hogy az; élet sodra nem a 
mesterséges, hanem a -természetes 
és közvetlen megoldásokat keresi.

Mindezeket figyelembe véve,oda 
kellene irányítani .4 figyelmet, hogy 
természetadta tehetségek, az e- 
gyén belső értékei jigy bontakozza
nak ki, hogy a kifejlett embjer
— bármilyen < életutat-jár is ■— a 
maga nemében a legtökéletesebb s 
igy a legkívánatosabb munkaerő, 
legyen.

A szellemi élet teî én Klebelsberg 
Kunó gróf jdobta Jű .először ezf 
az ideát, hogy 1 oko? -előrelátássá) 
érvényesülési tehetséget biztosít
son a túlságosan felszaporodó in
telligenciának. A m|niszter böl
csen állapította megrogy a nagy
keservesen megszerzett, alig va
lami szaktudást biztositó.<diploma 
nem lehet , alapja a k<|moly és nagy 
jhivatást teljesítő elemek. Még a 
kenyérből is a szárad jut annak, 
aki szellemi többtudds nélkül áll 
ki az élet porondjára!

A szellemi miwkást|ehá£ úgy le
het és kell az életre jelőkészitemi,, 

. hogy részére a szellemi továbbkép
zés, vagy mondhatnál^ szakkép
zést lehetővé tesszük,Ue—- termé
szetesen — a jővendá. intelligens 
vezető egyéniségétől pedig a leg
teljesebb szellemi erőfpszitést kö
veteljük. Ez a mód ugyanis egyéni 
munkát igényel, szoti4$s támoga- 

. tást biztosit és végeredményben 
kívánatos és keresett szakembert 
eredményez.

A kultuszkormány külföldi kollé
giumai, ösztöndíjai, ittüoni kollé
giumai ezt a nagy célt akarják 
megvalósítani. Ezt tette a múltban 
a. Szent Imre Intemáte- Egyesü
let és.ezt. követték a jeleiben, ami
dőn a szellemi továbbképzés cél
jaira külön alapot létesienek. Az 
élet harcaiban nem állhat meg a 

.gyenge, a kimagasló szaktudás, a 

..kiváló szakember. azonban egye
nesen igénye a vezetésre utait tár
sadalomnak.

A munkásosztály életében ugyan
erre az ntra kellene lépni.' Ezen 
a területen van már kiktzjlés,‘ mert 
az általános. napszámos lelyett a 
szakmunkást alkalmazzák. 1 Ezért a 
kiképzés is ilyen utat követel. De 
ez az irány akkor lesz teljes és 
igazán eredményes,- ha ^ szakkép
zés mellett az általáno* szellemi 
műveltség és a szakban való ki
vételes jártasság teszi k i V á n a t os 
emberré a fizikai minkástest- 
vérL Amerika régen rátért'erre a 
módszerre.. AMnai.i gazdasági po
litikai irány, náluk is ezt szolgálja. 
Hála érte a megértő vehetőknek. 
Végre is oda kellene jutnunk, hogy 
az igazi tudás legyen ai' alapja 
az elhelyezkedésnek.
.Ez a-gondolkozás i csodásán te

remtő erő.. Minden egyént nagyobb 
erőfeszítésre sarkal és a társadal
mat igazán értékes munkásokhoz 
juttatja.'Azt is ^mondhatnám, hogy 
ez az idő az értéktermelé6 ideje. 
Nemzeti értékek, olyan egyéneké, 
akik kifejtik lelkűk javát a munka 
megfeszülésében és gyümölcsözte- 
tik szellemi és testi erejüket nem
zetük javára. Ezeket ar egész-fér
fiakat azután pedig keresni fog
ják, mert munkájuk révén — kí
vánatos emberek.

Halott szemek, halott beszéde
A sziklaárok csendes most a zajtól, 
a sziklaárok aiszik. Vért ivott.

" Bujkál a hold a felhők rongyai közt 
s â -bús-odúban csak ketten virrasztunk : 
én — az élő. és te — a halott...

Szemedbe . .nézek. Olyan különös!
. Sohse néztél így, kicsi pajtikám.
A két kezed s a homlokod hideg,
— miért nem szólsz te leányképü gyerek — 
örökre hallgatsz? Mondd; hát igazán!? 
Beszélj, felelj hát nékem cimbora!
És hunyd le, hunyd le két fáradt'szemed, 
Valami bánt meg és nem hagy,.aludni?
„Hess!" — nézd, elűzöm mind a rémeket, 
aludj csendesen kis koma.

Virrasztunk. Pedig de fáradtak vagyunk!
S a szemtd fénye, jaj de különös.
A- hajad csapzott, a gyertya fénye reszket. 
Mondd: a szikla..nem nyomja-gyenge'tested ? 
Fáradt vagyok. A fejem ég és,kábult 
s mintha most szólna tört tekinteted -.
Szavad nem hallom... mégis értelek-., 
hatalmas Isten-., szólnak a szemek!

„Én már elvégeztem minden számadásom.
Ifjú életemből kora elmúlásom 

. nehéz volt iPajlás. Mert az élet drága.
S e.drágaságot egy olcsó golyó 

. olyan egyszerűen halálra, átváltja--.

. Ahol .most járok, minden olyan szép, 
ahol most járok, minden olyan jó, 
ahol most járok, ágyú nem dörög 
és nem suhan a fütty enő golyó...
Ahol most járok, a vér nem bugyóg,
nincsenek könnyek, fájó sóhajok,
nincsen Doberdó és nincsen roham.
csak. csönd, csak fény, csak halk szeretet van.
Én már átjöttem a titkos hídon,
ami ott úgy fáj, azon túl vagyok.
Oly jó : a szívnek mozdulatlan lenni, 
oly jó : az-agynak gond nélkül pihenni!
S a;titkok .titka látó szemünk előtt.

. mint oldott rejtély: megfejtve ragyog.
. Amit otthagytam gyötrötten, szegényen, 
temessétek el majd ifjú 'testemet!
Halott jobbomat szorítsad meg Pajtás, 
most. már jnajd. alszom.Fogd le szememet-•

...Ott kint -már pirkad, S iíjra;döag az ágyú! 
Örök. zenénk ez immár minekünk, 
de csak te álmodj boldogan.

Az.álmodat semmi sem bántja 
s én kapkodok a Miatyánkba.
Téged a csönd most simogat lágyan 
s én Jidergek a hóhuílásban.
De te csak álmodj boldogan.

Aludj, aludj, nagy1 úr leánya, 
agondolj bosztoara, frakkos. cigányra.
Hiszen te holnap víg, cifra bálra méssz!
S mit bánod te, ha akkor egy vitéz 
a-muszka fronton összerogy... Gvula.diáh •



Uj Maur és Hölgyfodrász terem!

' v<er<!ncsém értesíteni a m. I. hölgyközönséget 

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

mellett) kozrfi műtermet nyitottam, ahol mindennemű liftlgy- 

liajvágást, fé*. ondolálást és hajmosást, menyasszonyi koszoiuk 

és fátyol fellé, valamint manikűrözési a legkényesebb igényeket 

is kielégilőenO éves gyakorlatomra hivatkozva —  elvállalom.

Szives 
(fogást kér Rottmann Jenőné.

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

Midőn a Itfitosabb szakszerű munkáról biztosítom a mélyen 
tisztelt, köz-ge*. egyben minél számosabb támogatást kérek.

Tisztelettel

Sió Károly
paikelíezo-aszteios lü. kér. 283 szám 

(Laurik üzlet rncHcttj

Legkényelmesebb, legmodernebb,6 hengeres, 

csukott hal személyes

BUICK
bérautó áll a n. é. közönség rendelkezésére

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

5 előtti autó-állomáson.

Terjessze mindenki a „Szarvasi Közlünyt".

F f Í A c i Í P C  ^ an szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, 
L-íl ICollCo* hogy Deák Ferenc-utca 434 sz. alatt D a r id a

Sám ue l kecsigyártó u r  h á z án á l

kárpitos és kocsifényező “jSXjSL 6
Hol a jelen kornak minden e szakmába vágó munkát a legszebb 

és legdíszesebb kivitelben készítek. Uátki szükségletét beszerezni 

óhajtja, ne m u lassza el s a já t érdekében  nálain áfajánlatot kérni.

Tisztelettel 

Szabó Sándor
kárpitos és kocsifényező mester.

Pontos munka. 
6. Olcsó árak.

Tiemélyes megbízható elegári :

(HEVROLET
bérautimegrendelhetö a Polóryi-féle (Bárány vendéglő) 

garagei. vagy az „Árpád-szálló előtti autó-állomáson. 

A n. közönség szives pártfogását kéri

10 Szakács János
bérautó fuvarozó.

ÉRETT NYUGATINDIAI

BAN ÁN
déllgylimölcs

Cítm, narancs, füge, cukorkák és csoko~ 

dessertek állandóan kaphatók

4N D RÁ SLnái
Sjftrvas 11. kerület 17 szám. 

Sl̂ sen már most hogy elnekéssen

atarótcsonyi vásárról
N<gy 'válaszlék karácsony

fadísz és cukorkában.

10 Tekintse meg
(nielőíl vásáról) a kirakatot.

I

Értesítés.
Tisztelettel értesilem a nagyérdemű közönségei, hogy IV. 

kcr. 421..számú 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
9 mészáros és hentes.

Értesítés.
Értesitem. Szarvas nagyközség és környékbeli 

lakosságát, hogy

MINDENNEMŰ

KÚTFÚRÁST
U jelenleg Szarvason lévő szerszámaimnál a lég
ig messzebbmenő árengedmény és teljes felelősség 
g  mellett elvállalok. — Érdeklődni lehet bármikor 

Galálh Jánosnál Petőfi-utca 13 
szám alatt, vagy a Réíhy-féle ecetgyárban.

A n. é. közönség szives pártfogását kérem:

m ^

Hrabóvszky Ádám
ártézi kismester.

Értsités.
Tisztelettel értesitem az anió és géplulaj-
donorokat, hojiy a Beli>zey-ut (Balázs gep- 

kereskedö udvarában)

gépjavító műhelyt
nyitóim. ahol e Szakmába vágó mindennemű munkát elvállalok. 

Poilos munka! Olcsó áraki

9 S7v pártfogást kér Husz&xlk Pál géplakatos 

Egéftélen Garage. — Egy erős fiúi tanu’ónak felveszek

Figyelem!
Értesítem a n. é. közönségei, huny a téii idényben privát

sertésvágásokat
a legjutányosabban, mindenki igényének megfelelően a legpon

tosabban vállalom.

Minél számosabb megbízást kér: SZLOVÁK D É N E S  

mészáros és hentes IV. kér. Zrinyi-utca 52. szám. 8



Műterem megnyitás.
Van szerencsém értesíteni Szarvas és környékének 11. é. 

'lözönsígét, hogy a Kossuth Lajos u. 53 sz. alatt (Dr. Melis-féle 
lázban, Szarvasi Takarék mellett) uj modern télen fűthető fény- 
gépészeti műtermet nyitottam. —  Elvállalom mindennemű e szak
mába vágó művészies felvételek, nagyítások, levelezőlapok, fesletl- 
iiépek 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

Mindenki hirdessen a Szarvasi Közlönyben.

A gazdaközönség figyelmébe!
Az országos kisgazdapárt állal alapított Kisbirtokosok Biz

tosító Intézetének helyi képviseletét tivállalva, szeretettel kérem a 

gazdaközönséget, hogy

tűz, betörés* jég, állat, temetkezési és 
életbiztosításai

lgyében bizalommal forduljon hozzám. Mindenki számíthat elő- 

iy§s feltételekre. Ez a szinmagyar intézet törekvéseink zászlóvi- 

/6je, tömörüljünk tehát azon zászló alá, melyet az intézst nagy
nevű alapítója néhai Nagyatádi Szabó István bontott ki.

Kurlik János Szarvas Beliczey-uica.
52 (Bunzl-féle zsáküzlet, vagy Krakkó 107. sz.)

Meghívó.
Díjmentes hímző- és 

varrótanf olya m unk

'riogatására, melyet Szarvason 1929 január 7-től január 28-ig a 
ómai katolikus Olvasókor helyiségében, Kossuth-u 47. sz. ren

dezünk. Ezen alkalommal mélyen lisztéit vevőinket atapos 
lljmentes oktatásban részesítjük, a SINGER var- 
igépek és a hozzávaló készülékek használatában Tanítjuk to* 
ibhá díjmentesen: fehérnemű- és harisnyatömést a Singer var
igépen, fehér és színes hímzést a Singer varrógépen, a modern 
iQhimzés összes fajtáit: mint madeiraajour, m o n o g r a m  m- és 
myrna-munkákat. Résztvételi bejelentéseket a tanfolyam részére 
ilvesz: fiókintézetünk Kossuth-tér 47 sz alatt Singer var- 
rögép részvénytársaság.

Mindenki hirdessen a Szarvasi Közlönyben.

Hibás, érzékeny, lud-
lalpas lábakra kényesebb igényeknek is

megfelelően készít ci~ 
pökeí Kuli János
orihopad és normál cipész a róm. kath. uj iskola udvarában 

1

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

ílád szí 1 ó ćpiiietćben levő bobély és fodrász üzletemet teljesen író 
lemül* budapesti mintára alakítottam at és rendeztem be A m, t. 
iölgykí*zönség íészére c'sfir.-.ngu hölgyfodrász áll rendelkezésen., ki
i legkényesebb ^érveknek n:ej:felplóijn végez bubi <s eton haj- 
rfignst, hajmosást és festési, ondolálás és villamos vibrációs mas- 
jage-ot Szalonomban szakképzett manikűröző áll a hölgy- és ferfi 
közönség rendelkezésére. Szives párifogást kér

i Gyurik István
f o d r á s z .

IV. kér. Er-utca 410 szám alat. 
egy daráló és egy fűkaszáló eladót 

Ili. kér. Lehei-utca 103 számú 
ház eladó, érdeklődni lehet a 
Polgári Körben, 50— ?

Czitrom sarga Kanárimadarak 
páronként, valamint egyenként 
beszerezhetők. Nagy választék 
szebbnél szebb egyedekben. * I. 
kér. 319. 52

Csabacsüdön a Petényi-féle 
kastély teljes egészében eladó. 
Ugyanott egy úri vaaszánkó el
adó és mi denféle szerszámnak 
váló fák, akácoszlopok kaphatók. 

Eladó 2 boglya hereszéna, 1 
boglya árpaszalma, 1 kupa ku
koricaszár Bencsik Pál V. külker 
78 sz. 5.

Forgalmas helyen levő sarokház 
kiadó, vagy eladó. Érdeklődni 
lehet a szerkesztőségben. 52 

Damjanics és Wesselényi sarok 
üzlet kiadó. Érdeklődni Frecske 
vili«m üzletben_________________ ?

Eladó egy darab jókarban lévő 
szabadonfutó kontrafékes kerék
pár. Cim a kiadóba.

Szőlőbirtokosok figyelmébe!
Elsőrendű gyökeres szőlőoltvány 
direkt termő: csemege, lugas bor- 
fajokban szőlők pótlására kisebb, 
nagyobb mennyiségben kapható 
Machán György birtokosnál. ?

Mezőtun-ha aiba szarvasi ut 
és a vasul közelébe 51 tanva 
szám 25 kishold föld eladó. Ér
deklődni lehet Huszár Péter fog- 
ház »ír.______________________ ____

t ia d ó  38 hold fö ld  közd a 
városhoz, ujonrianépült széptanya 
épülettel. Előnyös fizetési feltétel
lel. eladással dr. Lőwy Gyula 
szarvasi ügyvéd van megbízva.

Csicsel Pál háza eladó vagy 
haszonbérbe kiadó I k. 138 sz. 
érdeklődni Holub vendéglőben 

azonnal átvehet.________________1

Kereskedetmit vegzett leány 

bármilyen iroddi alkalmazást ke

res cim a kiadóba. 3

Mezőtúri h a t á r b a n  i5 l t a n y a  
S ' á m  alatt 25 kis hold eladó 
érdeklődni lehet Huszár Péter 

f - i g h á z  őrnél. 1

Uregus janosnak J^zsefsz^l- 
láson 20 hold földje eladó. Ér
deklődni lehet a helyszínen. í

IV. kér 495 szám alatt szoba, 

konyha, kamra és epy ól kiadó 
Január 1-től érdeklődni ugyanott.

M a g . t n v r S  n ő  k ö z é p k o r ú  h á z 
v e z e t ő n ő n e k  a j á n l k o z i k  m a g á n o s  
ú r h o z  v a g y  g a z d á l k o d ó h o z  e s e t 
l e g  v i d é k r e  i s  c i m  a  k i a d ó b a n  1.

Békésszentandráson községhez
2 kilóméter távolsághoz 34 hold 
tanva épü'ettel eevütt eladó és 

vi? cr t 30— 35 hóid is tanya 
nélkül eladrt. Érdeklődni Béké?- 
szenHndrá* 1 sz. alatt kedvező 
fettételek mellrtt.

11. ker 251 s z á m ú  h á z  eladó

K a * , art madarat m i e l ő t t  v á s á 
r o l n a  h a l g . w a  meg fajál t e n y é s z 
t é s ű  irr.poit s z ü l ő k t ő l  S 7á r m a ? ó  
m a d a r a i m a t ,  á r a k :  12— 16 pengő 

j I ker 351 szám. 2

j | n  c s a l i d b ó l  egv f i ú t  t a n u l ó n a k  
í felveszek v a s  és vegyes k e r  s :e* 

j drs-'mbe Nagy János Kondoros.

A Blaskó*féle ház a Gőzfürdő

vel szemben 11. ker. Kossuth u. 

38. s7, alatt éladó. 52

Pianinó fekete, jóhar.gu, angol 
páncéltőkés, ebdó. I. ker. Kos
suth Lajos utca 23. 51

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

Füszerüzlet berendezésiéi és 
házzal együtt jutányos áron ■ el
adó IV. ker. 478 szám. 51

Ha
bármit venni, vagy eladni »kar, 

biztos sikerrel hirdethet a

SZARVASI KÖZLÖNY-fen,

amely nemcsak Szarvas, ha

nem Kondoros, Békéásztntind- 
rás és Öcsöd le!>ellerjeđfcbb 

lapja.

Hirdetéseket és elfifizctísiket 
felv«sz: Szerkesztőségünk (I. 
Vajda Péter- u. 145 ) továbbá a 
C s a s z t v a n - n y o m d a  .ár 

tézi fürdővel szemben.) Nagy 
Sándor könyvkereskedése, a 
Győri-féle piactéri dotory- 
tözsde és a Vitális-füszer^e- 
rebkedés.

Ingyen ruhát
nem kap sehol, de olcsót, jit 
óé divatosat beszerezhet iri 
szabfynühelyembe melyei: i\r 
ker. 157. szám alól III. ke.
219. szám alá (Jókay-utczí) 
helyeztem át, ahol minjdene 
szakmába vágó munkát a leg
kényesebb igényeknek meg
felelően készítek.

Gyors és pontos kiszolgálj 
Szövetmintákat kívánatra be

mutatom.

Szives párifogást kér

G u n d a  M ih á ly
52 úri szabó.

Egy erős fiút tanulónak felvesz 
ifj. Dauda Mihály timar.

6 nold tanyaval eladó I«. MM. 
ker. 141 sz. Bohnyát dliittv

tgy  jo hazooi vaio fiúi baco- 
gos és szerelő tanulónak felvéte

tik Hankisz bádogosnál. >0

SINGER
varrógépek
r é g  b e v á l t  j ó  m t n 6« é 9bcn 

Xetfvczó *
S I N G E R  V A R R Ó G É P  

R 1 9 ZVftMYTAR SASAC

S/arvas, Kossuth-tér 47.

Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben
Nafly Sándor könyvkeisskedésében legolcsóbb napi árcn kaphatók.



Női, férfi és gyermek

c lp  Ö íí
melyek elsőrendű anyuból 

J u t á n y o s  Á r b a n

a Ivgizléseíe'üb főt mában 
készülnek, azokat csak

Szűcsnél
szerezze be. 3 

------ 1--------------

Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyMa hul
ladékot slb. legprímább mi
ségben és Iegjutányosabban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. Csáky A!- 
bin-u. Kovácsik Pál fűszer« 
kereskedő mellett. Telefon 
szám 92.

1 SZ.

Értesítés.
Van szerencsém lisztefcltel felhívni a n é. közöi'.sfyi b fi

gyelmét, liogy

szabó-üzleíemet
II. ker. Simon-féli: házba helyeztem át, hol a legkényesebb igé
nyeknek mei>feMč ruhákat kéritek, u m.: téli-kabáiokat, felöl
tőket, utcai és estélyi ruhásat, vadász és sport öltönyökéi, valamint 
külön lovagló és plum nadrágokat és minden e szakmába vágó 
munkát pontosan készítek. — Kéiem a n. é. közönség szives 
pártfogását Tisztelettel

Balázs János
Egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

uri-szabó.
8

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

B a lá z s  J á n o s
Szarvas, Főút 187. sz. (Szövetkezeti bottal szemben.

Ház 
e 1 a d ü

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

Terjessze mindenki a 
„Szarvasi Közlönyt*.

Bouclé
ebédlő és futószönye- 
gek, ágyelök, 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.

?

mwwmwwiw mnjnpwm»m

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
Autó és Traktor 
_____ javítás.

Speciális Szerelő által.
Uj alkatrészek az összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és 

eladását közvetítem.

Mezőgazdasági 
g épfavltás.

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

rica szórók bármely ekére szerelhető !

Újdonság ! 52 R a k t á r o n

A u t o g é n  

heggesztés!
Vas—aczél--réz—bronz- és

alum ínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

nm riimiMiwi

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

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

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvas.

I áaWHtni MIMÉ« itt

A l  jól és divatosat csak a „ G o m b á m «
U l t b U I I j  h á z b a n ”  vásárolhat.
(Szarvas, II. ker. Kossuth Lajos-utca 42. Piactér, Hajas-ház.

Nagy választék uri 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. (jyöngyük és flitterek dús vá
lasztékban, divat ruhacsa'.tok, gombok, cérnák, pamut-fonalak 

és az összes rövidáru é s  s z a b ó k e l l é k e k .  
T i  -  budapesti gázmosó-gyár gyűjtő helye. Leggyor- 
1 I a . U  sahban és legszebben mos, tisztit és vasal.

Helenkint kétszeri szállítás és cserélés.

CSELIK” cipőt viseljen
BtofirendU kósimunka! E l e g á n s ! Tarlós! Olcsói

Kapkaáó kizárl&g Deuteci* Ármin dlvatánihásÁbán

tügirwr~>~ri<on Csak a talpon látható védlegflyel valódi
52 tt,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divaíáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségi! éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. ni.: szövetet, posztót, bár

sonyt é& selymet, vásznat, kannvászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és ber

liner kendeket stb. A z  a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é t ,  lia Pestre megy bevásárolni, mikor K J L E I N  

M Ó R  d l v a t á r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet. |p

- * P
Oyakodfunk a lelkiismereílen uíazoklól, akik |

a bemutatott mintáknak meg nem felelő silány §

it szállítanak.

Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

Villanyszerelés c s e ngő berendezés.

^  Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya- Ć 
^  gok a legolcsóbb árban. Villány, kerékpár és varrógép ja- H 
ifi vitás. Rádió kezelést vállaljuk, tftitö accuniulátor állomás. £  
0 Mindenféle rádiók, kristályos, lámpás készülékek fölsze- ^  
űrt relésít eszközöljük — Tegyen próba rendelést és rzerelést. £

Tisztelettel
HÖ 
&
A
v  iU 1
Q
*■“

Szlrehovszky Márton és Társa ̂
keresk. min. által, eng rádió-árusitó. villamszerelő 13

és nWiszerésvek. és szerelő üzem. G
■ ■ i ■■■ • — ^

Piac-tér áriéiA kuttal szemben Buk-porta.

Soproni 

Szőnyeg 

ésTextll- 

müvek r.i.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min

den nagyságban, összekötő, 

falvédő, ágyelő és futósző

nyegek, takarók, paplanok, 

ágy- és asztalterítők, bú

torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.

ESSEX
Super Six Sedan 
lég modernebb 

6 henge es 

bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:

Szemző Pál, Szarvas.

Telefon : 8.
6 sz

Lakodalmi

meghívó
legolcsóbb árban merendelhelő

Csasztvan -nyomdában.

Tisztelettel értesilem a nagyérdemű vevő közönséget, hogy 
raktáramban ismét kapható bármely nagy mennyiségű épitő 
anyagok, asztalos áru,  stb. Ust;;f3k készítését a legrövidebb időn 
belül vállalom. Mindenfajta fák, úgymint akác, kuiis, dió, stb.

bérvágását a legjutányosabban vállalom.
Ihsznált épito anyagokat kisebb méretekre olcsón álvágok.

Szives pártfogás! kirve, 
teljes tisztelettel Erdős Béla ,akS í ö*

V adászfegyverek,

flóbert. browning, revolverek beszerezhetek és azok szak
szerű javitasát elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, i(lelve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz- 
kftzlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen k r Ii- 
bérben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő II' kerület 104.' szám. 52

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

javíttathatok.20

v

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-beií
Nyomatott özv. Csasztvan Gyftgyné könyvnyomdájában Szarvason.


