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FtGGCTLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Megjelenik pénteken reggel. Előfizetési árak. 
Helyben házhoz hordva egynegyed évre 2 Pengő* 
félévre 4 Pengő. Vidékre postán küldve egynegyed 

1 évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 

PRAZNOVŜ KY BÉLA.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Érdemes volt-e?
A névtelen katona emlék

művénél a kegyelete* gyász- 
szal ünneplő magyar közön
ség előtt vetette fel ezt a 
kérdést a páratlan képességű 
szónok, Vass József, a kiváló 
pap-miniszter. Tetemre* hivott 
hatszázezer hősi halál halt 
magyar vitézt, hogy érdemes 
volt-e biborszinüre festeni 
kiömlő fiatal magyar vérük
kel Szerbia rónáit, az orosz 
mocsarakat, a Kárpátok hó
födte ormait és Doberdó po
kolbeli szikláit. Érdemes 
volt-e. amikor elveszítettük 
országunk kétharmadát, ami
kor a magyar nép verejtéké
ből vásároljuk meg saját bá
nyáink vasát és szenét és 
amikor annyi erdőnk sem 
maradt, hogy azoknak fáiból 
koporsót tudjunk csináltatni 
drága hősi halottainknak. 
Nagy történelmi igazságok
kal bizonyította a magyar 
nemzet ünnepi szónoka, hogy 
igenis megérte.

Mi is ugyanezt mondjuk, 
mi hadirokkantak, akik — 
bátran merjük állítani — 
többszörösen és lassú kinok 
között szenvedjük át a há
lálnál is gyötrőbb szomorú 
életünket. Érdemes volt-e 
feláldozni féllábát annak a 
vitéz szakaszvezetőmnek, aki 
csikós volt a Hortobágyon 
és hires táncos a hortobágyi 
csárdában. Sohasem szállhat 
többé daruszőrü paripája 
nyergébe és vasárnap dél
után hiába várja táncba ne
kiszánt párja. Érdemes volt-e 
elhagyni félkarját Doberdó- 
nál a jó Nyíri káplárnak, aki 
aratáskor bandagazda és első 
kaszás volt. Jó Nyíri káplár 
sohasem kaszál többé ringó 
buzakalászt, elátkozott pi
henő, vasárnap néki egész 
jövendő élete. És érdemes 
volt-e nékem Tirolban az 
osztrákokért feláldoznom a 
két szemem világát, azokért 
az osztrákokért, akik elvették 
tőlünk országunk egy részét. 
Sohasem látom én többé a

jó Isten szegényre, gazdagra 
egyaránt mosolygó szép nap
ját, nem láthatom a rügyező 
kikelet elsi virág fakadását 
és sohasem láttam a gyö
nyörű két kisfiam első mo
solygását, nagy igyekezettel 
irolt első ákom-bákomjait. 
Érdemes volt-e? Hát igen. 
megérte! Mert nagy a mi 
ezeréves magyar hitünk és 
ennek a magyar hitnek kel
lenek mártírok. Ezt a ma
gyar földet, amelyet meg
szentelt a halott és az élő
halott magyar vértanuk pa
takként kiömlő vére és fáj
dalmas, gyötrő, a halálnál is 
kínosabb, hosszas szenve* 
dése, ezt az ezeréves magyar 
földet megvédi a magyarok 
Istene.

De most itt jár országunk

ban a nagy britt nemzet ki
váló fia, meg kell kérdez
nünk a nemes Lordot, hogy 
nekik érdemes volt-e? Ér
demes volt-e egy millió de
rék britt katonát, a nemes 
angol nemzet szép szőke 
fiait, Albion színe-virágát ha
lomra lövetni csupán azért, 
hogy bitang csehek és bocs- 
korös oláhok soha nem ál
modott könnyű prédájává te
gyenek egy ezeréves szép, 
boldog, nagy országot? Ne
kik nem hisszük, hogy meg
érte. De nekünk, magyarok
nak érdemes volt, nekünk 
magyaroknak igenis megérte, 
meri mi áhitatos szívvel bí
zunk egy isteni örök igaz
ságban^ nagy, boldog Ma
gyarország feltámadásában.

Praznovszky

Hősök emlékünnepe.
(A Közlöny eredeti tudósitása.)
Méltóságteljes és lélekemelő 

szép ünnepségek keretében áldo
zott Szarvas egész társadalma 
vasárnap a becsület mezején hősi 
halált halt 1154 hősi halottunk 
emlékének.

Az összes felekezetek templo
maiban ünnepi istentisztelet volt, 
már szombaton d. e. 9 órakor 
az orthodox, d. e 11 órakor pe
dig a neolog izraelita templomok
ban, majd vasárnap d e. 10 óra
kor a róm. kath. plebánia-temp- 
lomban, ugyanekkor az ég. ev. 
ó-templomban, az előbbiben Fet- 
zer József pápai kamarás, espe- 
res-plebános, az utóbbiban pe
dig Kelió Gusztáv ág. ev. lelkész 
méltatta a templomokat zsúfolásig 
megtöltő ünneplő közönség előli 
a nap jelentőségét.

A templomokból a sokezer főre 
rugó közönség a Hősök emlék
szobrához vonult, ahol a Dalkar 
éneke után Bankó Sándor levente 
segédoktató szavalta el nagy ha
tással Gyula diáknak, a kiváló 
fiatal poétának „Anyám, én el
megyek* c. csodaszép, akluális 
versét. Bartos Pál ág. ev. lel kész 
tartotta meg azután magas szár- 
nyalásu ünnepi szónoklatát, meg

rázó erejű, gyönyörűen felépített 
szónoklaia után szem nem ma
radt szárazon. Megható és ked
ves jelenet következett ekkor, 
apró kis elemisla leánykák a 
Dalkar éneke közben kettős so
rokban elvonulva a szobor körül 
virággal szórták tele az emlék
művet.

Ezután a koszorúkat helyezték 
el: vitéz dr. Haví^r Gyula a Vi
tézi Rend, Ábrahám tiszthelyettes 
a csendftiség, dr. Aszódy Imre 
a Levente Egyesület, Nagy J:\nos 
a hadirokkantok, özv Gunda Já
nosné a hadiözvegyek. Rideg 
Milonka a hadiárvák, Czigléczky 
János a főgimnázium ifjúsága, 
Bartos Irén a Luther ianitónő- 
képző, Csábay igazgató a gazda
sági tanintézet, Csicsely Mariska 
a kereskedelmi iskola. Petyvan 
Annuska a polgári leányiskola, 
egy-egy kisleány a neolog és az 
orthodox izr. iskolák, Krsnyak 
Pál a kisga/ga kör, Fehér József 
az ipartestület, Felker József a 
tilzőrség nevében helyezték el 
keíiyeletes szavak kíséretében ko
szorúikat. Koszotukat helyeztek el 
még az iparos ifjak önképzőköre, 
a gazda ifjak önképzőköre, to
vábbá igen sok magános és vé

gül a község nevében Biki Nagy 
Imre h. főjegyző helyezett el dí
szes koszorút. A kegyeletes ün
nep után a közönség a magyar 
imádság hangjai mellett oszlott 
szét, Délután még a reformátu
sok tartottak ünnepi istentiszte
letet.
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A veszedelmes 
vendég.

Kinyomozta a csendőrség 
Krebsćk rejtélyes betörőjét.

(A Közlöny eredeti tudósitása.)
Két héttel ezelőtt hirt adtunk 

niár arról a nagyszabású betörés
ről, ameiycí Krebs Zoltán ker
tésznek a békésszentandrási utón 
lévő lakásában követtek el.

Csendőrségünk hosszas és fá
radságos nyomozás után, lépés- 
ről-lépésre haladva kétségtelen 
bizonyossággá! megállapította a 
rejtélyesnek látszó betörés tette
sét és minden valószínűség sze
rint csupán napok, vagy órák 
kérdése, hogy az illetőre a bün
tető igazságszolgáltatás rátegye a 
kezét. Az eset részleteiről tudósí
tónk a következőket jelenti:

A nyomozás. során kiderült, 
hogy kb. 4 héttel ezelőtt megje
lent Krebséknél egy Péterffyjenő 
nevű fiatülember, akinek édes
atyja valamikor Bolza Pál grófnál 
kertész volt és akit olyan szoros 
barátság f ílzött, Krebsékhez, hogy 
két gyermeküknek is ők voltak a 
kereszlszüleik. A gyerekek közül 
most az egyik, Jenő, több mint 
13 évi távoliét után megjelent 
Kreb-éknél és itt nagy fontos
kodva előadta, hogy jelenleg ál
la mrendőrségi detektív, a kör
nyékben nyomozásokat folytat, 
sőt kényes kiküldetésben nemso
kára Nagyváradra is át kell men
nie. Krebséknek semmi okuk sem 
volt kéielkedni a bőbeszédű fi
atalember szavaiban, sőt Krebs 
megbízta Péterffyt, hogy egy 
Farkas József nevű nagyváradi 
ismerősénél lévő kintlevőségét — 
100 pengőt — hajtsa be és hoz
za magával. A fiatalember azután 
elutazott és pár nap múlva leve
lezőlapon értesítette Krebséket,



Szarvasiak Esmond Harmsworth előtt.
(A Közlfiny eredeti tudósítása.)

Abból az országos, má
moros ünnepségből, mellyel 
a hálás magyar nemzet a 
nemes lord Rothermerenek, 
a magyar igazság hatalmas 
és tántoríthatatlan harcosá
nak méltó fiát Esmond 
Harmsworth képviselőt fo
gadta: bizonyos vonatkozás
ban és egy sneidig magya
ros gesztussal Szarvas is ki
vette a maga részét.

Ugyanis Budapesten máj. 
19-én délután megjelent Es
mond Harmsworth előtt a 
Szarvasi Levente Egyesület 
vezetői és oktatói karának 3

lagu küldöttsége is és egy 
pompás és magyaros, ében
fa nyeiü ezüst fokost s a 
vezetőség és oktatói kar 
csoportképét nyújtotta át 
nemzetünk nemes angol ba- 
rátján3k. Esmond Harm- 
swofth látható kedves meg
lepetéssel fogadta a külön
leges és kedves ajándékot s 
a közönség viharos éltetése 
mellett melegen rázott kezet 
a szarvasi küldöttséggel, 
melyben vitéz Tepliczky Já
nos vezetőn kivül Rohoska 
Jenő és Liszka Gyula vettek 
résat.
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Kegyetlen gyilkosságot követett 
el egy 68 éves öcsödi asszony.

Kistéllel fofioiln meg bejeges, öreg nőjcokonát.

hogy 50 pengőt sikerült behajtani 
Nagyváradon és május 25-ike 
körül el is hozza.

A csendöri nyomozás azonban 
kiderítette, hogy Péterffy Jenő
már 5-én Szarvasra érkezeit — 
tehát a betörést megelőző napon
— és itt szobát bérelt az Árpád
ban. Az is kiderült, hogy 6-án 
délután 1 óra tájban kint járt a 

Pepi-kertben Misák Jenő kertész
nél és ott azt állította, hogy
Krebs nem-lévén odahaza, a fe
leségének adta át a Nagyvárad
ról hozott' 50 pengőt és most
már este utazik is tovább rend
kívül sürgős ügyben.. Misákéknál 
jól beuzsonnázolt, majd az ugyan

csak ott tartózkodó Filyó György 
tanitóékkal elindult a vendégsze- 
ratö kertésztől, azonban Filyóék- 
tól'rövidesen elvált — ami fel is 
tűnt nekik, jnert hiszen együtt 
mehettek-volna a városba. Pé
terffy azonban nem a városba 
ment, hanem egyenesen Krebsék 
laká.sá felé, ott az ajtót valószínűleg 
álkulccsal felnyitotta, majd ugyan

csak felnyitva a szekrényeket is, 
nyugodtan összecsomagolta a kö
vetkező értéktárgyakat: 1 fonott 
arany karkötőt, 1 pár" brilliáns 
fülbevalót, 1 ar«ny antik melltül 
rubin kővel, 1 férfi aranygyűrűt, 
1 tizkoronás aranypénzt, 1 tekla 
gyöngysort, 1 pár gyöngy fülbe

valót fehér »afirral, 1 férfi ezüst
órát tánccal, i arany nyakláncot 
fehér amulettel és zománc szent
képpel, 1 antik fekete zománccal 
bevont apró gyöngydiszes fülbe
valót, 14 darab ezüstpénzt, ösz- 
szesen mintegy 500 pengő érték- 

tékben.

Péterffynek ezután nyomave- 
szett. Személyleirása: 170—172 
cm. magas, jól fejlett testalkatú, 
fekete hátra fésült hajú, oldalt- 
szakállas, borotvált b juszu, orr
hegye kissé széles, fülei nagyok 

és elállóak, szeme fekete, szája 
rendes, hangja mély, legutóbbi 
ruházata: fekete kemény kalap, 
térdig érő asztragán galléru fe
kete kabát, fehér keménygalléros 
ing,' sötétkék ruha, drap boka
védő és barna félcipő.

Aki bármi felvilágosítást tudna 
róla, vagy az elrablott értékekről, 
jelentse a csendőrségen. Kitűnő 
csendőrségünk erélyes nyomozá
sának már is meg van az az 

eredménye, hogy kiderítették róla, 
miszerint detektív vagy egyéb 
rendes foglalkozású egyén soha
sem volt, ellenben egész soroza
tát követte el a különböző csalá
soknak és sikkasztásoknak, úgy
hogy szélhámoskodásáért már 
több ízben ült börtönben is és 

mint a csendőrség legutóbb érte
sült jelenleg Debrecen kftr-yékén 
szentképek árusításával foglalko
zik, elég stilszerütlenül szemben 
előbbi szélhámos életmódjával.

• .(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Hátborzongató kegyetlen- ! 
séggel véghezvitt gyilkosság i 
tártja izgalombanOcsőd egész 
lakosságát. Egy 68 éves jó-, 
módú öregasszony Ölte met* 
párját ritkító szívtelenséggel 
62 éves öreg nőrokonát csu
pán azért, hogy a szegény 
beteges nő eltartásáról í né 
kelljen tovább gondoskodnia. 
Az eset rész/eleiről a követ
kezőket jelenti tudósítónk:

F. hó 20-án 6 órakor özv. 
Nádudvari Sándorné szüle
tett Kóródi Júlia 68 éves 
öcsödi asszony elsietett Steyer 
Lajos községi orvoshoz, hogy 
bejelentse beteges rokoná
nak, a 62 éves Nádudvari 
Lídiának hirtelen bekövetke
zett halálát. A községi orvos 
a halottkémi vizsgálatot meg
ejtendő ki is ment a hely
színre, ahol Nádudvariné há
zának folyosóján lévő ágy
ban tényleg holtan találta 
Nádudvari Lídiát. A halál
eset nyomban gyanúsnak lát
szott az orvos előtt, tüzete
sebben megvizsgálta a hul
láit és ekkor a legnagyobb 
megdöbbenéssel állapította 
meg, hogy a halott nyakán 
kétségtelenül zsinegelésből 
eredő, vastag véralifutási nyo
mok látszottak, amelyekből 
nyilvánvaló volt, hogy az idős 
nőt megfojtották. Dr. Steyer 
nyomban jelentést tett ész
leletéről a csendőrségnek, 
amely a nyomozást megin
dította és egyben tovább je
lentette az Ügyet a kir. já
rásbíróságnak, ahonnan más
nap az időközben értesített 
ügyészség rendeletére ki
szállott dr Polnik Kornél 
kir. járásbiró, mint vizsgáló- 

j bíró, dr. Déry Henrik járá

si "tiszti főorvossal, aki mint 
! törvényszéki orvos dr. Steyer 
( Lajos községi orvossal fel

boncolta Nádudvari1 Lídia 
holttestét. A boncolás két- 
: ségtelenül megállapította,

.. hogy á háláit á zsinegelés 

. következtében beállott fulla
dd ás okozta.

, A csendőrség ekkor... már 
a nyomós, gyanyokok alap 
ján őrizetbe vette a megfoj
tott nő lakásadónöj^t és egy- 

i ben rokonát, özv. Nádudvari 
Sándorné született Kóródi 
Júliát, aki a keresztkérdések 
súlya alalt rövid ideig tartó 
kihallgatás után töredelme
sen bevallotta, hogy előre 
megfontolt szándékkal ő gyil
kolta meg a szerencsétlen 
idős nőt, akit egy régebbi 
megegyezésből kifolyólag 
élethossziglan kellett volna 
eltartani, azonban akinek be- 
tegéskedése és eltartása olyan 
eivis.'ihctetlen nyűgként ne
hezedett reá hogy már ré
gebben tervbevette elpusz
títását. Tettét azután vasár
nap végre is hajtotta, kéri 
tett egy jókora kötél dara
bot és áldozatának háta mö
gé kerülve annak a kötél
ből készített hurkot a nya
kára kötötté és azt ereje 
megfeszítésével addig húzta, 
amig vergődő szerencsétlen 
áldozata végre elcsendese
dett; Ekkor azután, hogy a 
fulladás egész biztosan be
álljon még egy csomó pár
nát is rárakott a szerencsét 
len nő fejére, majd rendbe
szedve az ágy környékét el
sietett a halálesetet bejelen
teni, gondolván, hogy az or
vos felületes vizsgálat alap
ján rövidesen kiállítja a ha- 

I lotti bizonyítványt.

Az elvetemült vénasszonyt 
a csendőrség még kedden 
átkisérte a szarvasi kir. já
rásbíróság fogházába, ahon
nan valószínűleg beszállítják 
még a mai nap folyamán a 
gyulai kir. ügyészség fog
házába.

Becsapott egy csa
bacsüdi gazdát egy 
ál pénzügyi főtiszt.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Medvegy Pál csabacsüdi 
gazdálkodó hazafelé ment 
tanyájára kocsiján, amikor 
Csabacsüd közelében az or
szágúton felkéredzkedett ko
csijára egy uriasan öltözött 
ismeretien fiatalember. A jó
képű urát Medvegy felvette 
a kocsijára és ez közben el
mesélte neki, hogy a pénz- 
ügyigazgafóságtói van kiküld
te, mint rovancsoió pénzü
gyi főtisztyíselő, sőt meg is 
mutatta Háry1 István névre 
kiállított arcképes igazol
ványát.

Medvegy meghívta hsá
hoz és megvendégelte az 
előkelő pénzügyi urat, gon
dolván, hogy egy kis adó- 
elengedés, meg miegymás 
•tekintetében sohasem árt jó
ba lenni az ilyen urakkal. 
Még éjszakára is ott tartotta 
a nyájas idegent, aki szívélye
sen elbúcsúzott házigazdá
jától másnap reggel és csak 
eltávozása után vették észre 
hogy vele együtt eltűnt a 
sifonérból is némi elvihető 
holmi, igy többek között 
Medvegy rokkantsági iga
zolványa, különböző bizo
nyítványai, továbbá egy 15 
mm. búzáról szóló letéti-jegy, 
valamint 70 pengő készpénz. 
A csendőrségi nyomozás 
megállapította, hogy Szek- 
s*árdon tényleg van egy 
Háry István nevű pénzügyi 
tisztviselő, aki nemrégiben 
elveszítette arcképes igazol
ványát, amelyet meg is hir- 
dett a hivatalos lapban. Az 
ő igazolványával szélhámos- 
kodott az eddig még isme
retlen csaló Jászberény, Gyön
gyös, Hatvan és Budapest 
környékén is. A hálátlan ven
dég elfogatására a szüksé
ges intézkedéseket megtették.

Medvegy Pál esete intő 
példa azok számára, akik 
mindenféle ismeretlen egyé
neknek beugranak, lakásu
kat és holmijukat el sem 
zárják, szabad prédájává 
téve lelkiismeretlen kóbor 
félkézkalmároknak.



SZÉPSÉG
glóriája tündökBik 

az ifjúság feje fölött!
Késő öregségéig megóvhatja e glória fényét, 
ha arcbőrének egészségére fokozottabb gondot 
fordít, mert a női arcbőr szépsége szoros 
összefüggésben van annak egészétjével. 
Ápolja, gondozza tehát szépsőurét s m inden  n& 
rendszeresen kemolifor^a m a g á t ! A

oly természetadta kiváló hatású bőrápolószer, mely kivonja a pórusokban felgyülemlett tisziátlan- 
eágokat, elősegíti a bőr legfontosabb feladatát — annak normális légzését; növeli a bőr szövetei
nek aktivitását; v  benne levő véredényeket fokozottabb munkára serkenti s ezáltal meg
erősíti b üdén jártja. Eltünteti a kiütéseket, vörös foltokat, pörsenéseket, bőrhámlásokat. A bőr 
zsíros fényességét megszünteti, a zsíros mitesszereket kiszorítja. Rendszeres használói mellett 
a kezdődő ráncokat kisimítja s visszaadja a bőrnek eredeti fiatalos SdeségiL Csodálatos 
hatása már egyszeri alkalmazása után is tapasztalható. Próbacsomag használati utasítással 50 fil
lérért kapható minden gyógyszertárban, drogéria, illatszer és kozmetikai szaküzletben. Ahol esetleg 
nem .volna, oda 76 fillér postabélveg beküldése ellenében bérmentve megküldeti a „Medlchemla*4

r.-t-f Budapest, X., postafiók 19.

HÍREK.
— Szerkesztőségünk áthe

lyezése. Szerkesztőségünket f. hó 
15-töl III. kér. 119 szám alól I. 
Vajda Péter-u. 145 szám al- 
(volt Sziráczky-féle villa) helyez
tük át. Kérjük k. olvasóinkat, 
hirdető feleinket és előfizetőin
ket, hogy a lapra vonatkozó min
dennemű ügyben a jelzett cim 
alatt keressenek fel.

Köszönetnyilvánítás. Mind- 
azokn?k, akik Istenben megbol
dogult édes atyánk Pribelszky 
György volt kondorosi lakos el
halálozása alkalmából részvétü
ket nyilvánították és végtisztes
ségén megjelelitek ezúttal mon
dunk köszönetét.

A gyászoló család.

— Megválasztották a szin
ti gyi bizottságot. A képviselő
testület mull heti közgyűlésén 
megválasztották a szinügyi bi
zottságot. Eszerint ennek lagjai: 
dr. Schauer Gábor, dr. Haviár 
Gyula, dr. Mácor Elemér, dr. 
Tóth Pál, dr. Déry Henrik, Mi- 
ron Lajos, vitéz Szomjas Frigyes 
Szokol Károly, Ribárszky Pál és 
Biki Nagy Imre. A megválaiztái
3 évre érvényes, a tagok maguk 
kOzül választanak elnököt.

— Benka Gyula-utca. A 
szarvasi öregdiákok Szövetsé
gének kérelmére a község képvi
selőtestülete f. hó 16-án meg
tartott gyűlésén egyhangúlag el
határozta, hogy Benka Gyulának, 
a főgimnázium nagynevű volt 
igazgatójának hervadhatatlan ér
demei elismet éséül az I. kerü
letben lévő Kényes-utcát Benka 
Gyula-utcának neveztél: el.

— Felhívás a „Hadröa*’ 
tagjaihoz. A békésszentandrási 
Hősök emlékszobrának leleple
zésén feledhetetlen emlékű hős 
bajtársaink iránti kegyeletből 
testületileg résztveszünk és az 
egyesület küldöttsége f. hó 28-án, 
Pünkösd hétfőjén reggel fél 9 
órakor fog az Árpád-szálló elől 
induló külön autóval átmenni és 
az ünnepély végeztével ugyan
ezen az autón visszajönni. A 

küldöttségben |való résztvételre 
kérem az egyesület tagjait, hogy 
f. hó 27-én délig nálam jelent
kezzenek. Praznovszky elnök.

— Leventék ezredszemléje. 
Impozáns látványt nyújtott f. 
hó 20-án, vasárnap a sport
telepen megtartott ezred- 
szemle, amelyen vitéz dr Ze- 
rinváry Szilárd parancsnok 
és oktatók vezetésével 1200 
levente vett részt a külön
böző ezred és zászlóalj-gya
korlatokban. A szemlén meg
jelentek: dr. Aszódy Imre, a 
Levente Egyesület elnöke, 
Biki Nagy Imre h. főjegyző, 
a testnevelési tanács elnöke 
és Mold Béla a- teslnevelési 
tanács tagja,

— Esküvő. Nidházy Jolánka 
Dér Ferenccel f. hó 26-án d. u.
6 órakor tartják esküvőjüket az 
ig. hitv. ev. ó-templómban.

— Esmond Harmsworth kö
szöneté a szarvasi leventék 
vezetőinek és oktatóinak. Mint 
ismeretes a szarvasi léventeok- 
oktatók mély tiszteletűk és há
lájuk jeléül gyönyörű ezüst fo
kost ajándékoztak Rothermere 
lordnak, * melyet szombaton Bu
dapesten 3 tagból álló küldött
ség nyújtott át Esmond Harms- 
worthnak, a Lord fiának, aki 
most a következő meleg hangú 
levélben köszönte meg az aján
dékot : Tisztelt Uraim! Igen há
lás ssivvel mondok Önöknek kö
szönetét a nekem ajándékozott 
gyönyörű müvü fokosért, amely 
engem mintegy a dicső magyar 
múltba vezet vissza. Azokba az 
időkbe, amikor a magyar nem
zet dicső fiai kezdetleges harci 
eszközökkel, de nem kis ered
ménnyel. szolgáltak keleti táma
dások ellen a nyugati kultura 
védelmére. A szerencsétlen Tri
anon dacára örömmel tapaszta
lom, hogy a fokos, a hazaszeretet 
és a harci készség még n.d is él a 
magyar ifjúságban. Éljen I Buda
pest. 1928. máj. 20. Esmond 
Harmsworth s>. k.

— Hadirokkantak gyermekei 
és hadiárvák tanulmányi Ösz
töndíja. A községi képviselőtes
tület egy régebbi határozatából 
kifolyólag most intézkedett hogy 
már az 1929*ik tanévben évi 400 
pengő segélyben részesüljön 2 
hadirokkant gyermeke, illetve 2 
hadiárva oly módon, hogy ezek 
a jó magaviselelfi és jó előmene
telő gyermekek évről-évre meg
kapják fejenként a 200 pengő 
tanulmányi Ösztöndíjat egészen 
tanulmányaik befejezéséig. A 

minden , dicséretet megérdemlő 
szép elhatározást legközelebb 
pályázat formájában tudatják az 
érdekeltekkel.

— Betörés egy Qzlet kira
katába. Podani János vaskeres
kedő Kossuth. Lajos-utcai üzleté
nek kirakatát a múlt héten egyik 
éjszaka kifeszitették és onnan 
különböző tárgyakat, zsebkést, 
kézilámpát stb. elemeitek. A tettest 
a nyomozó hatóság K. J., fiatal
korú személyében elfogta és.rövi
desen a fiatalkorúak bírósága 
előtt fog felelni tettéért a szépre-' 
ményü ifjú.

— Nagy előkészületek a fő
gimnázium ünnepélyére. Az 
öregdiákok Szövetsége által ren
dezendő Benka Gyula-szobor- 
leleplezése, valemint az ezzel kap
csolatban rendezett ünnepségekre 
már eddig is az ország minden 
tájáról jelentették be érkezésüket 
az öreg alma mater volt növen
dékei. Az ünnepély részletes 
programját legközelebbi számunk
ban hozzuk.

— Hadirokkantak pünkösdi 
táncmulatsága. Pünkösd vasár
napján este 7 órakor az Erzsé
bet-ligeti nyári pavillonbdn a 
Hadi rokkantak, Hadiözvegyek és 
Hadiárvák Egyesülete a Hódmező
vásárhelyen kitűnő sikerrel vizs
gázott magyar zenekar közremű
ködésével nyilvános táncmulatsá
got rondez. melyre szeretettel 
hívják meg Szarvas egész közön
séget. Belépődíj 1 pengő, a jóté
kony célra való tekintettet felül- 
fizetéseket köszönettel fogadunk 
és e lapban nyugtáznak.

— Jönnek a színészek. Kiss 
Árpád jóhirriévü színtársu
lata nemsokára megkezdi az 
idei színi szezont. A szín
házi titkár már összeírta a 
bérleteket; de ezúton felkér
jük mindazokat, akik bérletre 
reflektálnak és akiket meg
látogatni az idő rövidsége 
miatt nem volt módjában, 
hogy ebbeli szándékukat le
hetőleg még e héten jelent
sék be a dohánynagyárudá- 
ban.

—. Elítélték a főispán rágal
mazóját. Lapzártakor jelenti 
gyulai tudósítónk, hogy dr. 
Major Simon ügyvédet — 
aki nyilt levélben rágalmazta 
meg dr. Kovacsics főispánt,
— a kir törvényszék Tóth 
tanácsa 3000 pengő pénz
bírsággal sújtotta. A vádlott 
és az ügyész felebbezett.

— Elhalasztották a vasúti 
állomás és az építendő iskola

ügyének tárgyalását. A múlt 
heti képviselőtestületi köz
gyűlésen kellett volna ér
demleges határozatot hozni 
a vasúti állomás kibővítésé
nek ismeretes ügyében,, va
lamint, hogy az építendő 
elemi iskola céljaira az I. 
kér. 120. számú vagy pedig 
a 111. kerületi Kontur-féle há
zat vásárolják-e meg. Mivel 
azonban a képviselőtestületi 
tagok csak 20-an voltak je
len, a döntést elhalasztották.

Mazura M. Mariette
női divattermét

Kossuth Lajos u. 48. szám alól junius hó elsejétől

Kossuth Lafos utca 42. 

szám alá helyezi Át.
(Breitner-cég mellett.



— A községi szeszfőzde di
ja. A községi szeszfőzdében az 
I. és II. számú pálinkafőző tlst 
diját a kitermelt alszesz minden 
hektoliter foka után 60 pengő 
fillérben állapitja meg a kép
viselőtestület. Ebben a díjban 
benne van a szeszmérő óra, a 
finomító üst, cefrés kádak stb. 
használata is, úgyhogy ezért kü
lön dij nem szedhető, ellenben 
a forgalmi adót a közönség kü
lön tartozik viselni.

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál.

— Újból megnyílik a Singer 
fiókDzlet Szarvason, Kossuth-tér 
47, az uj róm. kath. isk. épüle- 
ében május hóban amikor Singer 
varrógépek, Singer varrógép 
alkatrészek, Singer-tü, Singer 
olaj stb. a rég bevált jó minő
ségben rendkívül kedvezd fize

tési feltételek mellett ismét kap
hatók lesznek városunkban. Ez
által egy régóta érzett hiány fog 
megszűnni és dicséret illeti a 
Singer varrógép részvénytársasá
got, hogy fáradságot és pénzál
dozatot nem kímélve ezen uj 
fióküzlet . felállításával közönsé
günk nélkülözhetetlen érdekeinek 
szemelőtt tartásával egyben vá
rosunk iparának fejlesztésében is 
tevékenyen kiveszi részét.

. — Meghívói Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 
feltételek mellett a keleti pálya
udvar érkezési oldalával szemben 
levő Qrand. Hotel’ Park nagy 
szálloda Budapest, Vili. Baross- 
tér 10. sz.v mert20'/o engedményt 
kap, mint ezen lap elfifizetője 
olcsó szoba árainkból, 10% en
gedményt kap olcsó éttermi ára
inkból. (Kitűnő házi konyha.) 5 
pengőt megtakarít autótaxi költ
séget, mert gyalog átjöhet 1 perc 
alatt a pályaudvarról. Nálunk ott
hon érzi magát! Elsőrendű ki-' 
szolgálás, szigorúan családi jelleg. 
Saját érdeke e7en előnyök folvtán, 
hogy okvetlenül nál unk szálljon ! 
meg. Előzetes szobáméira ddés í 
ajánlatos. j

— Akármilyen kemény; akár 
milyen vörös, repedt, kérges és a 
lószerszám vagy lábbeli a Bodo- 
lin egyszeri használata után puha 
és fekete lesz. Kapható, Veszter, 
Podani, Bárány, ifj. Kovácsik és 
Medvegy Györgvné Üzletekben

— ' Helybeli gabonaárak: 

Búza 32 20—32 30, árpa 29. 
00-29-30, zab 30 00—31 00. 
morzsolt tengeri 28 80—29. 
00 Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál.

— Ezután gőzfürdő szom
baton és vasárnap lesz. Hét
főn nem lesz gőz, de a közös 
medencében hétfőn is lesz tiszta 
friss meleg víz.

— Megszállott területre 
vagy bármely külföldi ország
ba szóló vízumot három nap 
alatt megszerzünk csekély díjért. 
Bővebb felvilágosításért érdeklő
dők forduljanak e lap szerkesz
tőségéhez.

— Az Ojság cimü vicclap 
500 P. jutalommal vicc és anek
dota pályázatot kezd. Feltételek 
az uj számban. Mutatványszá
mot ingyen küld a kiadóhivatal. ‘ 
Budapest VI. Ó-utca 12.

— A fejlődésben vissza ma
radt sertések szervezetének fej
lesztésére megbecsülhetetlen szol
gálatot tesz a M. Kir. F. Minisz
ter által engedélyezett „Iszapolt 
krétapor*kapható mindenüzletben.

— Mozi hírek. F. hó 26-án 
szombaton és Pünkösd vasár
napján d. u. 6 és este fél .9 órai 
kezdettel az ■ idei siezon egyik 
leghatalmasabb film eseménye a 
világhírű író Sudermann novel
lája nyomán irt »Virradat" kerül 
bemutatásra. A 12 felvonásos fil
met a legnagyobb film rendező 
F. W. Murnau rendezte, a fő
szerepeket George O. Brien és 
Janet Gaynor alakitják. Pünkösd 
hétfőn a világ legszebb nőjének 
Lily Damitának nagy filmje a 
.Diadalmas szépség" című nagy
szerű filmé a nap szenzációja. 
Előadások kezdete d. u. 6 és este 
tél 9 órakor.

— Megnyílt az ártézi fürdő 
nyári uszodája! Fü r dő  rend:  
Reggel 5—9-ig férfiak, 9—11-ig 
nők, 11-től délután 2-ig közös 
(strand), délután 2—4-ig férfiak, 
4—6-ig nők, 6—8-ig lérfiak. Et»y 
fürdés az uszodában 50 fillér. 
Középiskolai tanulóknak és gyer
mekeknek 30 fillér. Egész sze
zonra bérlet 16 pengő. Közép
iskolai tanulóknak és gyermekek
nek 10 pengő.

Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— Hősök ünnepe. Szép lé
lekemelő ünnepélyt rendezett e 
hó 20-án a tantestület a hősök 
szobra előtt Szavalatok és a na
gyobb osztályú növendékek két- 
szólamu dalai a nagy számban 
összegyűlt közönségnek élvezetes 
szórakozást nyújtottak. Az ünnepi 
beszédet Czirbusz Endre cv. ig. 
tanitó tartotta. Az ünnepélyen 
részt vettek a leventék is oktatóik 
vezetése mellett.

— Nóta-est. 'Az országosan 
ismert dalköltő és zeneszerző 
Murgács Kálmán e hó 15-én a 
„Csárda*4 nagytermében nóta-es- 
lélyt tartott. A műsor számait 
szavalataikkal Szenes jolánka is 
Giray Mancika urleánvok szapo
rították. Az előadás minden te
kintetben várakozáson felű' volt. 
A tiszta bevétel 50%-a a jegyzők 
árvaházának adatott át.

— Halálozás. Szabó Ferenc 
levente egy heti szenvedés után 
17 éves korában elhunyt. Teme
tése e hó 16-án volt, amelyen 
részt vett egy levente szakász 
Kupcsek Tibor főoktató vezetése 
alatt, részt vett azonkívül az ipa
ros ifjúság is. A sok koszorú 
között ott volt a leventék koszo
rúja is, koporsóját a levente sap- 
,kája is díszítette és négy levente 
vitte a sírig -a derék jó {leventét.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— A szobor. Kis falunkat 
most láza« izgalom űzi-hajtja a 
községháza előtti térre, ahol &zor- 
galmas iparosnép ágaskodó ál- 
ványokon igyekezik a szobor fel

állításán. A kőuton kattogó ko
csik karikáinak és robogó au
tók töfögnek el s mintha ac 

utazó népnek balra nézit vezé
nyelne egy láthatatlan parancs
nok, mindannyi .ottfelejti szemét 
az emelkedő emlékmű megkapó 
arányain. A háztetőkön májusi 

napsugár táncol s az ut gesz

tenyefái zöldfejüket megingatják 
az eső utáni lengedezésbcn. 
Szorgalmas kapásnép szaporázza 
a lépéseket, de el nem haladna 
hogy meg ne állana pár percre. 
Itt egy öreg néni motyog önma
gában, kötényében fejessaláta, 

szemében könny ragyog, — vagy 
az öregedés könnye vagy valami 
ija-fia veszett oda a világégés
ben. Olt komolykodó férfiak cse
rélik a szót, amott asszonynép 
tereferézik, de nem a szokott 
hangszinen, hanem megilletődve, 
mint illik. Még a gyermeksereg 

sem viháncol most csikómódján, 
hanem sugva-bugva olvassák az 
elesettek névsorát. Talán egyik
másikának épen az édesapja em
léke beszél le melegen a hideg 
kőről ? Ki tudna, milyen érzések 
vibrálnak és háborognak most a 
szív felkavart hullámos tengerén ? 
Ahány szem, annyiféle kis páros 
tükör . . .  és én próbálgatok 
ezeken a kis tükrökön lelkem 
sugaraival behatolni, de csak 
meddő akarat marad jószándé
kom . . .

Berán Lajossal, a nagy mű
vésszel kezdek szót. Már több, 
mint egy hete itt van és vezeti, 
irányítja a munkálatokat. Kérde
zem, nem unja-e ezt a falusi, 
robotos munkát ? Nem I Tanul
mányozza az emberek mozdula
tait, beszédét, pszihéjét. Ki tudja, 
hány uj műremek termett meg 
lelke mélyén, a 60k uj alak ta
nulmányozása közben. Beszélget
tünk az igazán eredeti és az esz
mék teljesen kifejező szobor meg
alkotásának történetéről. Közben 
a műhöz érünk. Állandóan cso
portosulnak körölte s büszke 

I szemmel tekintenek fel a zászló

tartó magyar baka meghanyatló, 
de nem csüggedő előre mozdu
latára. Bionz alakja, mintha élne, 
úgy mozog. Nem szólok, nem 
dicsérek, csak hálás szemmel 
nézek a művészre, aki a hősök 
hátrahagyottjainak ilyen nagysze
rűen ércbeöntötte ezredévre a 
fájdalmat és reménységet . . .

. . . Májusi derű forralja az 
életet, táncolnak a nap sugarai,, 
bólongat a zöldfejü gesztenyefa, 
s egy gyászos múltnak sötét ár- 
nya vonul el pillanatra lelkem 
verőfényén. De a7után megint 
csak tovább süt, melegít, hevít a 
nap . . .  a jövendő napja.

f Nagy Lajos.

- J é « .  Határunkban jégverés
vonult át hétfőn, de nagyobb- 
szabásu kárt nem okozott.

— Felakasztotta magát Nagy 
Györgyné 47 éves özvegyasszony a: 
múlt szombaton. — Egyik fia 
szolgál, másik úgy 7 órakor 
eltávozott hazulról/ mire vissza
jött, nem tudott a lakásba menni. 
Betörték az ajtót, de már csak a 
holttestet vehették le a kötélről a. 
hátsó kisszobában. Bizonyára 
pillanatnyi elmezavarában követte- 
el a szegény Özvegy . végzetes 
tettét. Hétfőn temették.

Csődtömeg 
eladási hirdetmény..

Alulirt csődtömeggondnok 
közhírré teszem, hogy vb. 
Stern Bernát szarvasi keres
kedő csődtömegéhez tartozó 
a leltár 1—151-tétele alatt 
felvett 4415 pengőre becsült 
textil árukat és üzleti be
rendezést 1928. évi május 
hó 30 napján irodámban 
zárt ajánlati versenytárgya
láson a legtöbbet Ígérőnek 
eladom.

Az ajánlatok hozzám f. év 
május hó 30 napjának d. u.
4 órájáig adandók be. Az 
ajánlatok felett ugyanaznap-
d. u. 5 órakor döntök. Fenn
tartom jogomat, hogy az 
ajánlat tevők között nyom
ban ujabb árverést tartsak, 
s hogy megfelelő ajánlat hiá
nyában a tömeg eladásától 
elálljak.

A vevő tartozik a vétel
árat ajánlata elfogadása után 
nyomban kifizetni. Öt terheli 
a vételi illeték.

Az eladás tárgyát képező 
csődtömeg s a róla felvett 
leltár e hirdetmény megje
lenésétől az árverésig min
dennap d u. 3—5 óra kö
zött közbejöttömmel meg
tekinthető. Az áruk leltári 
mennyisége és minőségéért 
szavatosságot nem vállalok.

Szarvas, 1928. máj. 24.
Dr. Mázor Elemér

ügyvéd csőd törmrggond nők



Nagy regény 
egy kis autóról

Hogy büntette egy amerikai nő 
a házasságtörést— „Happy end“ 

a versenycélnál

Az aíigol főváros előkelő tár
saságaiban mostanában sokat be
szélnek egy válásról, amelynek 
vígjátékba illő bonyodalmai kö
zéppontjában — egy vadonat 
uj autó áll. Ennek a házassági 
afférnak, mely túlnő a hétköz
napi szenzációk keretein, érde
kes kulisszatitkai vannak.

Még a múlt év tavaszán tör
tént, hogy népszerű angol sport
ember: Archibald Gray őrnagy
— aki egyébként közeli rokon
ságban áll az angol arisztokrácia 
nem egy kiváló családjával — 
egy amerikai sportkirándulása 
alkalmával Newyorkban mégis* 
merkedett egy bájos s dúsgaz
dag amerikai kisasszonnyal, Miss 
Dorothy Hunt-tel, a hires „Over- 
land“ automobilgyár — Ford 
legveszedelmesebb konkurrense
— egyik főrészvényesének leá
nyával. Az ismeretségből szere
lem lett, Archibald őrnagy meg
kérte a tüneményes szépségű 
leány kezét és pár hét múlva 
már mint férj és feleség lették 
meg az utat vissza Európába.

A fiatal lady — aki maga is 
szenvedélyesen hódolt az autó
sportnak és addig is számos 
amerikai versenyen diadalmas 
eredménnyel vezetett — szép
ségével és közvetlen, bájos mo
dorával hamar meghódította az 
exkluzív angol arisztokrata tár
saságot.

A házaspár az év legnagyobb 
részét essexi birtokán töltötte és 
csupán a főszezon idején jött be 
a nagyobb estélyekre és ünne
pélyekre Londonba, Közvetle
nül karácsony előtt a fiatal asz- 
szonykának fia született és ettől 
fogva kizárólag a kis babának 
élt, elhanyagolta a sportot és a 
londoni társaságot is. Férje azon
ban annál sűrűbben látogatott 
el a fővárosba és néha hetekig 
maradt távol.

Közeledett a márciusi nagy 
autóverseny, ideje. A fiatal asz- 
szony állandó érdeklődéssel. kí
sérte az előkészületeket, annál 
is inkább, mert az ura — aki
nek egy angol autógyárnál ér
dekeltségei voltak — egy uj 
kiskocsitipust akart ezen .ál ver
senyen először bemutatni és 
népszerűsíteni. Az illető vállalat
tól ezidőtájt sűrűn érkeztek cé
ges borítékban férje címére a 
levelek, aki egy-egy ilyen levél
beli értesítés után mindannyi
szor sietve robogott Londonba 
„sürgős ügyeit" elintézni. Távol- 
létében az asszony az egyik fris
sen érkezett levelet — minden 
gyanú és előítélet nélkül, az 
emancipált amerikai nő fölényes 
gesztusával — felbontotta. Leg
nagyobb meglepetésére egy

„Dear Archy 1“ megszólitásu pa
pírlapot talált benne, melyet 
ugyan a vállalat titkárnője irt, 
de nem üzleti, hanem találka 
ügyben. A levél intim kitételei
hez nem kellett magyarázat.

Dorothy, a vérbeli yankee- 
leány, a következő pillanatban 
már határozott is. Megnézte a 
versenynaptárt, azután egy ká
beltáviratot adott fel az „Over- 
land“ autógyár főtitkárának cí
mére. Huszonnégy óra múlva 
kezében volt a válasz:

„Whippet“ tipusu uj kisko
csit személyesen hozom. Győze
lemben bizhat“. Norman Sidney.

Az őrnagy a verseny előtt 
egy héttel azzal búcsúzott el a 
feleségétől, hogy most már a 
verseny lezajlásáig Londonban 
treníroz, nagyon bizik a kisko
csiversenyen kivívandó győzel
mében és örülne, ha a célnál 
a felesége volna az első gratu- 
láns. Dorothy mosolyogva ígérte 
meg, hogy ott lesz. Másnap 
azután ő is Londonba utazott, 
megvárta a legközelebbi new
yorki hajóval érkező vadonat uj 
„Whippet" kocsit, melyet régi 
udvarlója, az Overland-gyár fő
titkára személyesen hozott át 
neki, azután a legnagyobb titok
ban, álnév alatt benevezett a 
versenyre.

Az uj gép pompásan futott. 
Dorothy boldog volt és a tré
ning napjai az elkövetkező ket
tős győzelem mámorában tel
lek el.

Az idei verseny, mely márc. 
16-án kezdődött — ha lehet — 
még fényesebb volt minden 
előbbinél. London minden elő
kelősége ott volt a versenyté
ren, ahol szebbnél-szebb gép
kocsik sorakoztak fel a nagy 
küzdelemhez. Archibald Gray 
őrnagy kicsit ̂ izgatottan sietett 
végig ismerősei között — akik 
az ő kiskocsijának győzelmét 
már előre biztosra vették — és 
csak azon csodálkozott, hogy 
sehol sem látja a feleségét.

Most felhangzott az indulás 
jele és az őrnagy kocsija már 
rohant is diadalmasan a pályán. 
Hosszú darabon vezetett. Ekkor 
egyszerre, váratlanul egy uj, ed
dig ismeretlen, pompásan féde- 
rezett, rendkívül elegáns kis autó 
vágott elébe. Zökkenő nélkül 
futott, a motorja' pompásan hú
zott — vájjon miféle márka ez? 
Még a szakemberek is megle
petve olvasták a nevét: „Over- 
land-Whíppet“. Egyezőké, fiatal 
hölgy ült a kormánykeréknél, 
akiben a közelállók Dorothyt, 
az amerikai sportladyt ismerték 
fel. Még néhány percnyi izgal
mas hajsza és a kis „Whippet*- 
kocsi elsőnek fut be a célnál.

Mire az őrnagy is odaérke
zett, felesége már kiszállt a ko
csiból és jobbján Sidney főtit
kárral, balján ügyvédjével várta 
az. urát, akinek szívélyesen gra

tulált — az uj szerelemhez és 
kissé maliciózusan hozzátette:

— Nfos, Amerikának mindig 
győznie kell!

Azután az ügyvéd átnyújtotta 
ott a helyszínen a meglepett, 
sápadozó őrnagynak a válási 
nyilatkozatot, a titkárnő végze
tes levelének hozzácsatolt köz
jegyzői másolatával együtt.

Dorothy pedig bemutatta az 
„Overland" főtitkárát — mint 
jövendőbeli vőlegényét. Eddig 
van. A londoni lapok, amelyek 
különben rendkívül diszkréten 
szokták kezelni a magánügye
ket, most hasábokon keresztül 
tárgyalják a mulatságos csinyt 
és elragadtatással beszélnek ar
ról az amerikai nőről, aki ily 
ötletes »happy end“-el fejezte 
be a maga házassági drámáját, 
amelyből mi, nehézkes euró
paiak oly gyakran véres tragé
diát szoktunk csinálni.

Pásztói a csárdák 
romantikája

Ha az alföldi csárdákról esik 
szó, a betyárvilág romantikája, 
a Rózsa Sándorok, Bogár Imrék, 
Patkó Bandik vadregényes tí
pusa jelenik meg előttünk tarka 
ködképekben. A régi világ kü
lönleges dekorációi azonban, a 
rozzant csárdák, nemsokára el
tűnnek, helyesebben uj, modern 
köntöst öltenek. Ezek a régi 
emlékek szemüvegén keresztül 
tekintve, amolyan kétségbeesett 
és erőltetett elegáncia csupán, 
mint mikor az egyszerű paraszt- 
legény frakkot ölt és lakkcipő 
helyett* csizmát húz hozzá. A 
kondorosi, a becsali, a horto
bágyi, a kisbagi és a Betekints 
csárda romantikája mind ebbe a 
kínos elegánciába fulladt bele.

A modernizált csárdákban pis
logó mécs helyett villanyfény 
vakit, körülöttük gulyaménes 
nem delelget s a kolomp méla 
hangja helyett a csárda előtti 
töff-töff-jét hallgathatják az öreg 
bojtárok. Tüzes magyar csárdás 
helyett , torz nyugati ízlésű ru
hákban zulukaffer melódiára 
agyonmodernizált fiatalok ropják 
a derékficamitó idegen táncokat. 
A Pest közelében levő kisbagi 
csárda pedig annyira moderni
zálódott, hogy gémes kút helyett
— horribile dictu — benzinkut- 
tal van felszerelve. Ez bizony 
most ugyancsak megzavarná a 
hetedik határból elkötött csikó
kat megitatni akaró szegény- 
legényeket.

Kétférjiiség vádjával áll egy pa
rasztasszony a biró előtt. Azt 
mondja a biró:

— Hallja, maga azt mondta a 
második urának, hogy az első 
férje már régen kint van a teme
tőben.

A parasztasszony félre húzza a 
vállát:

— Hájszen instálom ott is van. 
Temetőőr a' mán tíz esztendeje.

NEVESSSNKJEGY KICSIT!
Sztraka bácsi, a híres szarvasi borbély 

nyelvészeti aranymondásai
Ruttkay : Szarvasi diákévek cimü könyvéből, 
amelynek uj kiadása most jelent meg és 4 
pengőért kapható a szerzőnél (Szarvason).

Sakk : Tarkult kockány lassu- 
nyi láb-mozgantyus töprengészet.

Sintér: Nyakszorulatos ebkisér- 
nök.

Söprű: Porkergeny.
Szakácsné: Regiments-Kom- 

mandó infanterist Borcsa.
Szán: Havazmány csuszadékos 

lórántott lényhordász.
Szekunda: Deákbuktató kanyar- 

gászati görbény.
Tavasz: Ébrénymozdulat, vagy 

kiábrányult locs-pocsolászati éb- 
reny.

Tél: Vac-kor.
Tojás : Külrész töredelmi köz

pont sárgányos nőszárnyonc po- 
tyandék.

KIS TRÉFÁK

Kohn uj könyvelőt vesz fel és 
megkérdezi a jelölttől:

— Ismeri jól a kettős könyve
lést?

— Kitünően. Sőt még a hármas 
könyvelést is. Eleget foglalkoztam 
vele előző helyemen.
, — Hármas könyvelés ? Hát ez 
meg micsoda?

— Hát kérem, előző helyemen 
elsősorban az igazi nyereséget kel
lett kimutatnom a főnököd részére. 
Másodszor nem volt szabad nye
reséget kimutatnom a társai ré
szére. Harmadszor veszteséget kel
lett kimutatnom az adóellenőr ré
szére.

— A múlt héten vettem a fele
ségemnek egy könyvet, ez a cime: 
„Hogyan takarékoskodjunk V

— Na és mi az eredmény?
— Már leszoktatott a dohány

zásról.

A kilencéves Palika kérdi:
— Mama kérem, olyan nagy 

sértés az, hogy valakinek azt 
mondjuk: Kun Béla ?

Miért kérded ezt, kis fiam?
— Csak azért, mert apuka úgy 

olvasta az újságból, hogy Német
ország is kikérte magának.

A tanító felírja a számtani fel
adványt. A gyerekek valamennyien 
szorgalmasan dolgoznak, csak 
Ferkó néz ki erősen az ablakon, 
a szemben lévő házra, amit a ta
nító észre vesz, miért is rászól:

— Hát mi jött ki?
Ferkó (megriadva): A Kovács 

Peti mamája.

A Tisza partján ül egy ember 
és horgászik. Egy ismeretlen meg
áll mögötte és sokáig nézi. A hor
gászó ur végre is megkérdi:

— Remélem nem lesz az bűn, ■ 
ha én itt egy halat fogok?

— Hát bűn, az nem lesz — felelh
a másik — de annál nagyobbá 
csoda. 1
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— Sőt hét hete — felelte Brown.
— És megálltad, hogy teljes hó

napig nem jöttél közénk? Pedig'a 
mindenségit, nem olyan mulatsá
gos ez a vidék, hogy ily soká nél
külözni lehessen a jó társaságot. 
No, az öreg Harper egészen más 
gyerek! De nini, hát öreg bátyád 
hol van?

— Mindjárt itt lesz.
— Apropos öcsém, nagybátyád

dal együtt meghívlak leányomnak, 
négy hét múlva tartandó esküvő
jére, egy fabatkát sem érne az 
egész lakzi, ha ti nem lennétek itt.

— Bocsánat — felelte Brown 
félig elfordulva — négy hét múlva 
már aligha leszek Arkanzaszban...

— Nem leszel többet Arkan
zaszban?... Hát ez már megint 
micsoda? Azt hittem, hogy az 
öreg ur földeket vett és hogy 
egészen itt települtök már le.

— Igen, nagybátyám itt is ma
rad, de én — én azon önkéntesek 
közé állok be, akik Texasba in
dulnak. Amint Little-Rockban hal
lottam, Mexikótól ez el akar sza
kadni és ehhez amerikai karokra 
van szüksége.

— Bolond beszéd, öcsém — 
kiáltott fel Róbert és barátságosan 
megragadta a fiatalember kezét — 
hadd verekedjenek azok ott Texas* 
bán, ameddig .kedvük tartja, te 
meg maradj itt nálunk. .Nekünk is 
szükségünk van a Foruche-la-fave 
partjain derék fiukra, akik elébe 
merjenek állani azoknak az akasz
tófára valóknak ; azután a lakodal
mon itt lesz. a járás valamennyi 
szemrevaló leányzója, az ördög 
vigyen el engemet is, ha téged 
meg nem házasítalak. Ne félj sem
mit— folytatta, amidőn Brown 
csendesen rázogatta a fejét — 
helyes kis lányokiaknak errefelé, 
csakhogy távol laknak egymástól. 
Persze, az olyan legény, mint te, 
aki sehová nem jár, nem ismer
heti meg ezeket az elrejtett kin
cseket Nini itt jön Harper, menny- 
dörgös adta — hm — milyen piros!

Csakugyan a tiszteletreméltó 
gentleman volt az, aki gyors üge
téssel közeledett Bizonyosan attól 
tartott, hogy Bilinek eljár a szája 
és már messziről kiáltozott:

— Hé, fiú?... Nem járt el a 
szánk ?

— Egy kukkot se szóltam még 
bácsi!

— No, ez már derék dolog! 
Hanem halljátok, ilyen tréfát, ilyen 
vadászatot még soha az életben 
nem pipáltatok!

— Vadászatot, mr. Harper? — 
kérdezte szemrehányó hangon 
Robertné asszony, aki közelebb 
jött, hogy a két férfiút üdvözölje
— vadászatot — szent, ünnepi 
napon?

— Fegyver nélkül történt mr. 
Róbert, egészen ártatlanul, de élői

ről kell, hogy kezdjem a dolgot, 
ilyesmit nem mindennap ér meg 
az ember. Bili — megállj, hová 
mégy, te vagy a tanúm és hol van 
Aszovaum?

— Az égő fatörzshöz ment el, 
valószínűleg, hogy a húst meg
süsse.

— Jó, ennek is el kell jönni 
okvetlen, bizonyságra és tanukra 
van szükségem, másként ez a nép
ség el nem hiszi, mindent maguk 
akarnak látni és hallani, hej, pe
dig, ha ismertétek volna bátyámat, 
az tudott még csak elbeszélni 
egyes dolgokat.

— Vagy az öreg Bahrenst, mi?
— kacagott Róbert.

— Puh! — hát ki az az öreg 
Bahrens ? mindig csak ezt az öreg 
Bahrenst hajtogatjátok, egyszer 
csak meg kell látogatnom, hogy 
vájjon micsoda csodabogár.

— Majd kedden arra a vidékre 
menjünk vadászni elvadult disz
nókra — mondotta Róbert — és 
ha kedve tartja, jöjjön velünk Har
per. Majd Bahrenséknél fogunk, 
meghálni.

— Topp! — mondotta Harper
— résztveszek a kirándulásban, 
hanem most figyeljetek ide!

Amíg az öreg figyelmes hallga
tóinak jóizü humorával elmesélte- 
csodálatos kalandját, addig Row- 
són kiment a ház hátulsó kapuján 
a mezőre, nem tartván illendőnek 
az istentisztelet után vidám világi 
dolgokról csevegni.

Ez a mező inkább ugarolt szántó
földhöz hasonlított, mert a tengeri
szárak tövei apró buckákkal borí
tották el az egész területet, sőt 
egyik része még annyira mivelet- 
len volt, hogy a kiirtott fák tör
zsei borították el. Egy ilyen ki- 
döntött fa meggyujtott törzsénél 
sütötte Aszovaum a Harper által 
fogott szarvas combját. Alafa 
észrevéve férjét, odasietett és in
dián szokás szerint kezdte készí
teni neki ebédjét

Az erdők vörös fia takaróján 
hanyagul elnyujtózva, hevert itt a 
tűzzel szemközt, pipájából bodor 
füstfelhőket eregetve, merően bá
mulva a tüzbe, amely épugy el
pusztítja a hatalmas tölgyet mint 
a „tüzviz" — a fehér emberek 
átkozott pálinkája — az ő hatal
mas törzsét, nem hagyván ebből 
a hatalmas törzsből semmit, csu
pán a hamut és port, A vörös 
harcos elmélázva nézte ősei föld
jét, melyet a fehérek ekéi haso
gattak fel és ahol egymásután dön
tötték halomra a „Nagy Szellem" 
oltárait.

Ezek a gondolatok jártak a derék 
Aszovaum eszében, kit bár törzse 
elűzött magától, mégis sohasem 
bírta befogadni a fehér emberek 
bűneit, mint 'fajának sokezer em
bere. Egyszerre csak felkelt a

felesége és munkáját otthagyva 
elsietett a ház felé.

A közelben egy lelkész alakját 
pillantotta meg, aki kezeit áldólag 
emelve az indián nő feje felé, 
kenetteljes imát mormogott.

Ezalatt sustorgott a hús a pará
zson és egyik oldalán alaposan 
megégett.

Alafa ritka indián szépség volt, 
még fajának sajátsága, a kiálló 
arccsont sem látszott szép kerek- 
ded arcán, ajkai eperhez hasonlí
tottak, mig fekete szemei tüzes 
parázsként világítottak elő az erdei 
szépség barna arcából, elefánt- 
csont fehérségű fogai még a szere- 
csen nőkét is megszégyenítették 
volna és karcsú testét nem fedték 
el annyira a finom cserzésü bőr
köntös simulékony redői, hogy 
azért ne lehetett volna következ
tetni hibátlan termetére.

Csinos lábain gondos varrásu. 
mokaszineket viselt, dús hajzata 
lángvörös kendővel volt bekötve, 
füleit és nyakát színes üveggyön
gyök ékesítették.

— Alafa! — kiáltott fel Aszo
vaum, nem épen barátságtalan, de 
komoly hangon, — azt parancsolja 
neked a fehérek nagy szelleme 
talán, hogy elhanyagold a férjed 
és vezéred iránti kötelességeidet?

Alafa gyors léptekkel szökött 
vissza munkájához, mig a vörös 
harcos fejét megbiccentve, köszön
tötte Rowsont, anélkül, hogy fekvő 
helyzetéből megmozdult volna.

— Ne neheztelj feleségedre, 
Aszovaum, — szólította ez meg 
barátságosan az indiánt — ne 
neheztelj rá, ha az Ur szavaira 
figyeL Lelkének egyetlen üdvös
sége ez, mely elé vágyva siet és 
neked kellene lenni az utolsónak, 
alá ebben meggátolja őt.

— Aszovaum nem haragszik és 
nem gátolja őt vallása gyakorlá
sában — viszonzá az indián — 
de éhes és a hús megég. Alafa 
neje a vörös férfiúnak.

— Rég vágytam már az alka
lomra — szólott nyájasan Rowson
— hogy a kereszténység áldásos 
útját megnyissam számodra, de te 
mindig kerültél engem — talán 
most felhasználhatom az alkalmat

Az indián nem felelt erre sem
mit, hanem maga elé. tette a fele
sége által odakészitett nyersfara- 
gásu tálban lévő húst és ebédjé
hez fogott

A tiszteletreméltó lelkész köz
ben sorban említette előtte a szent- 
írás igazságait az emberi gyarló
ságról és a Szentháromságról, nem 
mulasztván el megemlékezni Krisz
tus számtalan csodatételéről és 
arról, hogy a bűnös emberiségért 
halt meg a keresztfán. i

Kétségtelenül arra számított, 
hogy a természetfölötti csodák fel
sorolásával könnyebben tud hozzá
férkőzni a vadon egyszerű fiának 
érzékeny lelkületéhez.

Az indián nyugodtan falatozott 
tovább nagy figyelemmel hallgatva 
szavait, egy hanggal, egy tekintet

tel sem zavarta őt, ami Rowsont 
annyira felbátorította, hogy most 
már a keresztény vallásnak olyan 
pontjait kezdte fejtegetni, amelyek
nek feltárásával közelebb gondolta 
hozni a megtéréshez a pogányt.

— És befejezte már a szavait 
a fehér ember? — szólt Aszo
vaum, amikor Rowson kimerültén 
elhallgatott.

— Befejeztem — válaszolt a 
prédikátor — és vörös testvérem 
mit szól ezekhez?

Aszovaum lelökte magáról a 
takarót, melyet csak félig vetett 
magára, egész testében kiegyene
sedett és közelebb lépve a kér
dezőhöz, igy szólt:

— ősi idők előtt a Nagy Szel
lem’— kit ti Istennek neveztek — 
megalkotta a világot és e világra 
embereket — indiánokat terem
tett. — Ezek át nem jöhettek a 
tengeren s ekkor a Nagy Szellem 
valamivel befödte a földet — s 
embereket' rejtett alája; minden 
törzs egybe volt ott gyűlve, melyek
nek egyike egy fiatal férfit küldött 
a föld színére, hogy nézze meg, 
mi történik odafent és ez mindent 
világosnak talált és nagyon meg
örült az egésznek szépségein. Egy 
szarvas futott arra, melynek olda
lába nyíl volt fúródva; utána eredt 
és elért azon helyre, ahol az állat 
összerogyott és kimúlt. Azután 
nyomokat vett észre és nemsokára 
megjelent az a férfiú, aki a szarvast 
elejtette. Maga a Teremtő volt ez, 
aki megmutatta a- küldöttnek, 
hogyan kell a szarvas bőrét le
fejteni és húsát szétvagdalni. Azt 
parancsolta neki az Isten, hogy tü
zet rakjon, de az indián nem értett 
hozzá, erre az Isten maga fogott 
hozzá a tűzrakáshoz. Ekkor azt 
mondotta neki az Isten, hogy a 
húst tűzze vesszőre és süsse meg; 
az indián ezt sem tudta megcsi
nálni jól, mert az egyik oldalán 
a hús megégett, a másikon meg 
nyersen maradt

Rowson szólni akart, de az in
dián egy tekintete visszatartotta őt.

— Miután igy tanította meg a 
vörös embert a vad elejtésére, bő
rének, húsának felhasználására az 
Isten, a küldött előhívta a föld 
alól a többieket és egyik törzs a 
másik után jött ki és mindegyik 
megválasztotta a maga vezérét és 
főnökét.

— A jót és rosszat is megterem
tette az Isten — ők testvérek vol
tak. Az egyik kiment, hogy jót 
műveljen, a másik, hogy testvére 
müveit azonnal szétrombolja. Ez 
csinálta a sziklás utakat, ez nö
vesztette a mérges növényeket, 
ez vetette el a gonosznak magvát. 
A jó szerette volna megszüntetni 
a rosszat, de nem erőszakkal és 
ezért felszólította a rosszat hogy 
fussanak versenyt egymással, amely 
után távozzék el a földről az, aki 
nem éri el a célt...

— Megállj! — kiáltott fel a 
methodista és felállt a tönkről, 
amelyen ült.

(Jövö héten folytatják.)



Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t. c. 102. §-a ér
telmében ezennel kOzhirré teszi 
hogy a szarvasi kir. járásbíró
ságnak 1928. évi 1912/2 számú 
végzése következtében dr. Fuksz 
Béla szarvasi ügyvéd által kép
viselt Fuksz és Lichter bpesfi cég 
javára 2000 P. s jár. erejéig 1928 
évi április hó 16-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt éa 2734 P becsalt 
kővetkező ingóságok, u. m.: rő- 
fösárük, vásznak, trikók, abro
szok, télikendók, nyáritakaró, 
gépselymek, gombok, pamut, nad
rágtartók, keztyük, zsinórok, li
nó e i . Uzletiálványok és pultok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi 
kir. járásbíróság 1928-ikéví 2246 
számú végzése folytán 2000 P. 
tőkekövetelés ennek 1928. évi 
április 1 napjától járó 1 V»% ka
matai és eddig Összesen 212 P. 
94 fillérben biróilag már megál
lapított költségek erejéig, Szar
vason alperes ' üzletében Szent 
István Király-utch II. 130 sz. le
endő megtartására 1928. évi ju
nius hó 1-ik napjának délelőtti 
9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
*§-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben ai elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fé- 
Ifllfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c 
102. § a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Kelt Szarvas, 1928. máj. 14.
Molnár István végrehajtó

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.

A x b u s  k é z m o s ó s z a p p a n

a legfinomabb nyersanyagokból 

készül, teljesen közömbös, úgy

hogy a legfinomabb bőrt sem 

támadja meg, kellemes érzést idéz 

elő a mosakodásnál.

Felnőttek és gyermekek mos

dásra k i t ü n ő e n  használhatják. 

Garantáltan tiszta és ment minden 

idegen és káros alkatrésztől.

M,indendpbozon az Albus szó 

és a harang védjegy t Kérjen ki

fejezetten . Albus 

kézmosószapparit 

és ne fogadjon el 

mást t

j J T A B C tR

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

15 sz.

Rendkívül 

keveset használt

ESSEX
SUPER
SIX

túra autó
e l a d  ó .  Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

Pünkösdre
női, férfi és gyermek

melyek elsőrendű anyagból 
Jutányos Árban

a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat c s ak

Szűcsnél
szerezze be.

Gazdak figyelmébe!
Gép nélkül ma már lehetetlen gazdálkodni I Vegyen minél tökéletesebb gazdasági gépet és szeriszámot I 

Bármily elsőrendű gyártmányú modem gazdasági gépet szállítok!! !

Minden érdeklődésre a legkészségesebben szolgálok felvilágosítással, útbaigazítással, tanáccsal, árajánlattal és költségvetéssel

Vegye igénybe bármily beszerzésnél cégem szolgálatait!
Ford gyártmányú személy és teherautók'. Fordson, Wallisch és Hart*Park traktorok. Olivér Matsey-Harrisch, Bacher és Eberhardti

gyártmányú traktorekék és tárcsás boronák. Fűkaszáló és aratógépek.
Manilla zsineg. Széna gereblyék és bármiféle egyéb gazdasági gépek.

A Nyirbogdányi Petroleumgyár R.-T. lerakata- Benzin, petróleum, gázolaj és kenőolajok.
Speciális autó és motor kenőanyagok, kocsikenőcs.

Adómentes ásványolaj raktár.
Tüzelő, műszaki és építkezési anyagok nagykereskedése. Bük Adolf

Szarvas. Piactér.



Furár Mihály 1. kerület Zöld
pázsiton levő háza sürgősen el
adó Sárkány-féle telek. Érdek
lődni lehet ugyanott.

Egy alig használt sparherd 
eladó. 11. kér. 118. 23

11. kér. 307 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott

özv. Hrivár Andrásné örökö
seinek Érparti szóllőben 600|-öl 
föld eladó. Érdeklődni lehet IV. 
kül. kér. 277 sz. 23
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Belopotoczky István féle ház 
örökáron eladó. Jelentkezni VII. 
kül. kér. 584/2. 30

IV. kér. 378 szamu sarok ház 
az evangélikus iskolával Izemben 
üzlelhelyiségnek kiadó.- 23

Kákán az iskola mellett 13 hold 
föld tanyával együtt eladó., Ér
deklődni 1. kér. 288 sz.

Vegyenek 
állami sorsjegyet

mert az állami sorsjáték jö
vedelme a Népjóléti .Miniszté
riumnak engedtetik át köz
hasznú és jótékony intézmé
nyek támogatására. Főnyere
mény pengő 3 o .o t > ö  kész
pénz jubileumi nyeremény 
15.000 pengő azután 10.000, 
5,000, 2.500, 2000, 1000 P. 
stb. Összesen: 14 001 nyere
mény tehát úgy nyeremények 
összege, mint a száma lénye
gesen felemeltetett. Egy sors
jegy ára csak 2 P. Fél sorsjegy 
ára csak 1 P. Húzás okvetlen 
Junius hó Őrén. Egy 60jsjegy>- 
gyei 2 nyeremény is nyerhető. 
Kapható minden bank- és ion- 
játéküzletben, dohánytőzsdében 
postahivatalokban és a Szé
kesfővárosi m. kir. Pénzügy- 
igazgatóságnál Budapest, V. 
Szatay utca 10—14 Telefon: 
Téré? 115—41,Lipót 924—22.

IERCO |

One l eg  á n s a n O 1 t O z k tt d 1 k,

Ergo ERCO gallért visel.

Ügyeljen a

- ©
védjegyre !

Szarvason kizáróhg: Hollós Antal cégnél Piactér kapható'

1* a  ugya(i
olyan

p f f o c i i p c  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
1^1 L C o llC o «  közönséget hogy t a v a s z i  n y á r i
s z ö v e l r a k l á r a m  megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

írti0" ho*5 -4 havi részlet̂  
olcsó árban£

mintha készpénz árban vásárolni ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- fír  p e n g ő t ő l  följebb ké- 
zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

B a lá z s  J á n o s  úri szabó. 
(Kossuth tér 147. ö?v. Harmatiné há7ában).

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

ESSEX
Super Six Sedan 
legmodernebb 

6 hengeres 

b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

Biztos hatású hernyó és alma
moly irtó szer valamint az összes 
gyümölcsfa és szőlő védelmi 
szerek .gyáii áron beszerezhetők 
Kovacsik Pál kereskedésében. 
Ugyanott gyümölcsfa és szőlő 
permetező gépek kölcsön kapha

tók. . 22

Eladó felerészben egy cséplő 
.garnitúra. Érdeklődni ugarokon 
III. kül. kér. 260 az.

I. 365 szám alatt eladó 2 ágy 
szekrény és egy asztal. Érdek
lődni ugyanott.

Bérbeadó első szoba fél k '»ny
ilával és istállóval IV. 390. szám 
alatt.

Halásztelken 10 hold föld eladó. 
Érdeklődni lehet I. kér. Vajda 
Péter utca 369 sz. 23

Kényelmes utcai 2 szobás lakás 
azonnal kiadó. Ugyanott egy 
használt sparhet eladó. I. kér. 
Gyóni Géza utca 208 sz. 23

4es H- P. favágó motor eladó. 
IV. kér. 248 szám. alatt. 30

Eladó egy jó Minerva gép és 
egy Singer női jó gép, egy vá- 
nyoló-gép, sátorkaró, egy pangli 
sánfa, kálfák egy asztal minden
féle szerszám csizmadiáknak való 
II. kér. 174. Daruváry János.

I. kér, 222. szám alatt 1 szo
ba, konyha, speiz és 1 nagy 
kamrából álló udvari lakás azon
nal kiadó. A nagy kamra világos, 
műhelynek is alkalmas. 22

III. kér. Rákóczi-utca 280. sz. 
ház 4 üzlethelyiséggel és beren
dezéssel eladó, érdeklődni lehet 
ugyanott a vendéglőben. 23

Gálát Jánosnál 3 hold szántó
földje eladó, jelentkezni lehet JV. 
kér. 211. szám. 23

Eladó 30 kisholdnyi kitűnő 
búzatermő föld közel a városhoz 
Bikazug mellett, a volt gróf Bolza 
Pál-féle birtokból, előnyös fizetési 
feltételek mellett. Értekezhetni I. 
kér. 123 sz. alait Simon An
drásnál. 23

Julius 1-re kiadó padnlt szo
ba, konyha és kamra.' Érdeklőd
ni lehet I. kér. 121. sz. 22

Egy szooa, konyha és kamra 
I. 499 szám alatt azonnal kiadó. 
_________________________ 21.

II. kér. 108 szám alatt 3 szo
ba mellékhelyiségekkel együtt ki
adó augusztus 1-re.

I. kér. 58 szám alatt külön be 
járatú szoba kiadó. 21

Kettő darab teljesen jó állapot
ba levő iroda-asztal, egy kerék
pár és egy 3 számú Werthaim 
kassza eladó. Megtekinthető 111. 
kér. Beliczey-u. 184. • 21

Egy négy polgárit végzett le
ány üzletben kiszolgálói, vagy 
pénztárnoki állást keres. Cim a 
kiadóhivatalban.

Elsőrangú feher jávor bútor 
háló és szalon berendezés és. 
konyha bútorok juányos áron el
költözés miatt sürgősen eladók. 
Cim : Jókai Mór utca 141.

I. kér. 317 sz. ház eladó. Pók
utca. 22

. IV. kér 298 szám alatti lakás 
azonnal kiadó. 22

: özv. Liska Györgyné örököse
inek II. 299 számú háaa eladó. 
Érdeklődni lehet vasárnapi nap.

24

II. kér. Gróf. Csaky Albin utca 
egy utcai lakás, mely áll 2 szoba 
konyha és speizből, augusztus I 
éré kiadó. Jelentkezni ugyanott.

Földbirtokokra 5. holdtól becs
lés nélkül folyósittatok átmeneti 
kölcsönt 9^1%-ra 100%-os kifi
zetéssel, 35 éves amortizátióra 
7V*% kamat 1.3% tőketörlesz
téssel. Beküldendő, telekkönyvi 
másolat, kataszteri birtokiv és 
községi becsübjzonyitvány. Elő
zetes költség nincs — Előleget 
adok gabonába, évi 9V*#/»-ra föld- 
birtokosoknak, kik legalább 5 
vaggont szállítanak. — Vállal
kozóknak árlejtéshez kauciót adok. 
— Építkezési kölcsönöket köz- 
tisztviselőknek évi 7%, másoknak 
8%-ra lakbér letiltás és életbiz
tosítás nélkül folyósittatok teher
mentes ingatlanra, de legalább 
huszas csoportban. — Magántő
két elsőhelyü bekebelezésre syü- 
mölcsöztetésre elfogadok. — Tőzs
dei megbízások gabona és ér
tékpapírok vétele és eladása. 
Ügynököt díjazok. Válaszbélyeg 
mellékelendő. — Szirmai Ignác 
bank és tőzsdebizományos (Ala- 
nitva 1910) Budapest, VIII. Rá
kóczi ut 55. Telefon József  
332-82

IV. kér. 517 számú ház eladó. 
Érdeklődni Lévaj Balázs II. kér.
9 szám. 21

II. kér. 503 számú ház eladó. 
Bálint János örököseié. Jelent 
kezni lehet ugyanott_______  21

IV. k. 179 számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott.________21.

Autó alváz 6 személyes generál 
javított Hansa Lóid motorral üzem
képes állapotban uj gummikkal 
olcsón eladó Komlovszky János 
kereskedőnél Szarvas 21

' II. kér. 38 sz. alatt a gőzfür
dővel szemben két üzlethelyiség 
és egy udvari egyszobás konyhás 
lakás kiadó. 21

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



Soproni

S z ő n y e g )  

és Textil- 
müvek r.l. 

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min- 
’ den nagyságban, összekötő, 
falvédö, ágyelő és futósző
nyegek, takarók, paplanok, 
ágy- és asztalterítők, bú
torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
29

— H á z eiadó ll.
kér; 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott;

Teljesen jókarban lévő vas
úti deszkaládák igen olcsón 
kaphatók a Dohánynagyáru-
tlaban.

Q í l l r o ' f  rádiócsövek megjavi- 
OUtYCl tását elvállalom. Ma
kó GyuL ri.dió kereskedő.

I. kér. 388 számú ház eladó.

Értesítés.

29

A ulirn;t lU/.:e! -uH ''r:esü‘ m a n. é. közönség t, hogy
11. kér. 206 szám diait temetkezési vállalatot nyitottam, 
ahol is mindennemű koporsót u. m. fa és érckoporsót 
koszorút stb. nagy választékban raktáron tartok.

A n. ć. közönség szives pártfogását kári

Kontár Pálné, Blaskó Karolin 
temetkezési intézete.

(Kreizler György asztalos házában*

Ha szépen van festve, mázolva a lakása, akkor van csak igazi,
meleg otthona!

Szobafestést,
yyfc  •» 3 legolcsóbb díjtétellel á legizlé-
1 1 1 C 1 a ' U 1 u 9 1  sesebb és legmüvésziésebb kivi
telben a lehető legrövidebb idő alatt kedvező fizetési feltételek 
mellett készít

KonrádGyula
modern festővállalata Szarvas Kossuth ulca 

•Vidéki megbízást is elfogad ! Költségvetést és terveket díjtalanul küld

Művészi kivitelű.cirntáhlji. reklám ćf plakátfes'lések.

42

Budapest leforgalmasabb 
helyén huszonegy év óta 

(fenjlló

nagyforgalmu 
h e n t e s  és 

mészáros üzlet
eladó. Levelek „Legmoder
nebb berendezés" jeligével 
Rudolt Nosse hirdetőirodába, 
Budapest, IV. Váci utca 18.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat
szép pénzt kereshet

mint fő- vagy méllék-foglalko- 
zással, ha értékes és érdekes 
könyveinknek részletfizetéses 
terjesztésére vállalkozik. 'Mi 
ugyanis megtanítjuk, hogyan 
kell eladni könyveket rfszlet- 
fizétésrê  A mi kiadványaink 
mind márkás, "irodalmi művek, 
amelyeknek terjesztésével tehát 
tisztességes megélhetést vagy 
minden esetre szép mellékjö
vedelmet biztosíthat magának. 
Még ma írjon- díjtalan ismer
tető nyomtatvíinyokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Palladis“ könyvosztálya
Bifdapeftt, V., Alkotmány-utca 4.
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Kozsuh Pál gépműhelyé Szarvas, Vasut-utca 229. szám.

A u t ó  és Traktor 
javítás.

Speciális Szerelő által. 
Uj alkatrészek az összes 

pusokhoz 
Raktáron autók vételét 

eladását közvetjtem.

ti-

és

Mezőg azdasá̂ g í 
gépfavilás.

Gőz és motor cséplőgépek; Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javitása. Vető— 
gép csere. Saját szisztémájú bevált kuko~t' 

rica szórók bármely ekére szerelhető !

Ufdoniág I 26 Rakl Áron

A u t o g é n  

heggesztés ?

Vas—aczél—réz—bronz és

alummium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

UHU UÉÉÉH

„Accumuláior”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

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

M a it ó  G y u la
r á d ió  k e re s k e d ő . S z a rv a « .

Ne mulassza el sen-

kj mérlegeit szakszerűen kiiavitt'tni
* mielőtt a hatósági mérKkhitelesi- 

tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles

leges költséget takarít meg Mindenne
mű mérleget a legprecízebben és leg
pontosabban kijavít, kívánatra hitelesít
ve szállítja vissza.

HAMZA LÁSZXÖ
LAKATOS ÉS MfeRLEOPONTOSITÓ 

I. CsáUy, Albin-ulca 78. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be. 29

„CSEL1K” cipőt viseljen
Elsérendll kézimunka! Elegáns! Tartós! Olcsó!

Kaphatókizórlag Deutsch Ármin divatáratiázában 

Békés>Searvas<m. Csak a ta*j»o*x lÁűxató védjeggyel valódi!
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1 Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

KLEIN divatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. m.: szövetet, posztót, bár* 
sonyt éb selymet, vásznat, kauavászt és fianellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. A z  a b l a k o n  d o b á l j a  k i  p é n z é i ,  ha Pestre megy bevásárolni, mikor K L E IN  
M Ó R  d l v a l á r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8. (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen ulazoklól, Akik 

a bemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

árut szállítanak. 52

503 „FIAT** bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő-nél

II. 87. Telefon 75 és79.
24 sz.
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Értesítés.
A nagyérdemű k ö z ö n s é g  szives figyelmébe.
Tisztelettel értesítem Szarvas város nagyra becsült 
közönséget, hogy a P i a c t é r e n  a Unit-házban

villám felszerelési üzletet n y ito t t a m

ahol is elvállalok minden villamos berendezést, vilamos csengrt 
berendezést, ,uj kerékpár és varrógép raktáron, égők, tulipánok, 
zsinórok stb. A legjobb minőségben varrógép, kerékpár és villám 
javítás ólcsón és pontosan eszközlGm.

27. Szives pártfogást kérve IFJ. SZTREHÓVSZKY és TÁRSA

Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
a szőlő beiegségei ellen a

VInollal kevert bordói lé. Hét év tapasztalatai bizonyítják, 
hogy feltétlenül hatásos és használata 50 %-os 

megtakarítást jelent.

Kérjen ismertetést!
Kaphatót 5, 10, 25, 50 és 100 literes ballonokban.

Forgalomba hozza: Nemzeti Közgazdasági R.-T. Budapest. 
Bizományi lerakata MedYegy Béla fűszer-, festék és ve

gyes kereskedése. (Luther Árvaház épület.

A legmodernebb ötszemélyes

„ S T E V R ”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopoíoczky János füszerüzletében és Makó 
G y u l á n á l  Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

20 sz. Belopolocky Mihály

V adászfegyverek,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javit-isát elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújításán is mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
barnitásét uj anyag készítését, a legolcsóbb árban rsz- 
krtzlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen ke’i- 
burben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok

Makó Gyula
fegyver ćs lőszerkereskedő 11’ 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.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Nyomatott özv. Csa&ztvan Gydigysé köayrayecxlájában Szarvason.


