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

évre 2 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő: 

P R A Z N O V S Z K Y  B É L A

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Le a kalappal!
Tisztelet a hősöknek, kik 

dúló csaták után, fiatalságuk 
és férfikoruk legszebb éve
iben váltották meg életük 
árán a magyar vitézség be: 
csületét. Tisztelet adassék a 
most már békén nyugvó, 
csendes siri álmot alvó hő
söknek, mert porló tetemök 
még drágábbá, még szen
tebbé teszi ezt a vérpatakkal 
öntözött magyar földet. A 
járás emelkedett gondolko
dású vezetője, a szarvasi já
rás főbírája a hazafiui hálás 
kegyelet gyakorlására köve
tendő példával jár elől. Bé
késszentandrás képviselőtes
tülete elé azt az inditváriyt 
terjesztette, hogy a lakósok 
hatóságilag köteleztessenek 
arra, hogy a hősök szobra 
előtt kalapot emeljenek. Ezt 
a tiszteletadást — nagyon 
helyesen — kötelezővé akarja 
tenni az egész szarvasi já
rásban. Manapság, amikor a 
hálátlanság és önző durva
ság megdöbbentő eseteket 
vet felszínre, kétszeresen szük
ségesnek tartunk minden al
kalmat és minden módot 
felhasználni, hogy a kérges 
emberi lelkeket fogékonnyá 
tegyük a nemesebb érzések, 
a magasztos eszmények iránt. 
És ha elmegyünk a honfiúi 
kegyelet és áldozatkészség 
által emelt hősi emlékszob
rok előtt, ne a kényszer 
emeltesse le a kalapot fe
jünkről, de a legtisztább ke
gyelet s a legőszintébb hála
érzett ösztönözzön bennün
ket arra a tiszteletadásra, 
melyet feltétlen elvárhatnak 
tőlünk azok, akik vérök hul
lásával szereztek dicsőséget 
a magyar névnek ! Az ő hősi 
halálok teszi erőssé bennünk 
azt a hitet, hogy amely nem
zetnek ilyen fiai vafinak, le
alázott, megtépett állapotá
ban is* joggal remélheti a 
feltámadást. Tisztelet adas
sék a hésök emlékének: le a 
kalappal!

Ne bántsd a magyart!
(Vitéz Praznovszky Béla baftársamnak.)

Hadúr kardja villant komor éjszakádba.
Vasvitézek közé lángolva hivolt;
Vár a legfőbb Hadúr, vár József Apánk is,
Várnak a bajtársak — s Te nem leszel ottl 
Komor éjszakádban messze az ut Pestig,
Hiába világit, hivogat a Kard;
Te innen betűzöd, messzi őrhelyedről,
Lelki szemeiddel: „Ne bántsd a magyart 1“

Te fáklyahordozó, világtalan társam,
Nagy-nagy magyar éjben: ne csüggedj Vi t éz i  
Fegyverrel kezedćen, sokszor halni készen 
S imádott Hazádért ma is halni kész I 
Imádott Hazádért, ki legtöbbet adtál,
Vitézül megállván minden zivatart;
Aki h6si módon viseled a sorsod 
S csak egy jelszavad van: rNe bántsd a magyart!“

Nézdd, az Élettársad, glóriás hitével,
Nézdd, a kis fiacskád: ők az Uj Jövő ! 
Csodaszép legendák, Történelem Anyja, 
Szinarany hímzéssel lészen megszövő I 
Uj hősök kezébe, uj honfoglalásra,
Soh’ sem látott tüzből pattant ki a Kard;
S Te meg fogod látni uj világok ormán 
Vitézi jelszavad: „Ne b án t s d  a magyar t !

Szarvas, 1928. junius 12.

Látlak rohamokban, amikor még égett,
Magasan égett a Magyar Napsugár 1 
Látlak a sötétben, amikor Rád is,
Nemzetedre is az éj borúja vár. . .
Oh, de elcsüggedni soha, soh’ se látlak, 
Elhanyatlani sem azt a férfi — kart,
Amelyik a zászlót csillagtalan éjben
Messzi lobogtatja :„Ne bánt sd  a magyart !*

Oh! ne csüggedj Bajtárs, soha, ezután sem,
Ma, mikor a látók világtalanok!
Ösmagyar Istennek áldva megáldozzál,
Hogy Tenéked látó. ép lelket adott.'
Azzal világítasz, hajnalnak elébe 
S májusra fested át a dérvert avart 
S az Uj Magyar Hajnal első sugarával 
Felírod az égre: „Ne bántsd a magyart 1“

Miklós Vitéz.

Krebsék betörője Mezőberényben 
is sikerrel dolgozott.

Kifosztotta a  polgári leányiskola Irodáit
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Részletesen beszámoltunk 
a múltkoriban Péterffy Jenő
nek, ennek a nagystílű szél
hámosnak szarvasi működé
séről, aki felhasználva csa
ládjának Krebs Zoltán szarva
si kertésszel való régi ba
rátságát, szélhámossággal és 
betöréssel érzékenyen meg
károsította az őt szives ven
dégszeretettel fogadó Kreb- 
séket.

A napokban azután Pé
terffy MezOberénybe tette át 
működése színhelyét és a 
mezőberényi csendőrség hír
adása szerint egyik éjjel be
törve a mezőberényi állami 
polg. leányiskola épületébe, 
ott sorba látogatta az iro
dákat és feltörve az igazga
tó és a tanárnők íróaszta
lait, onnan az értékesebb

holmikat elemelve a zsák
mánnyal még akkor éjszaka 
megszökött Elemeit a töb
bek között 95 pengő kész
pénzt, 1 aktatáskát, 1 szi
vartárcát, 2 jeggyürüt, 1 gyé

mántköves női gyűrűt, 1 pár 
brilliáns függőt, 2 opálkö
ves függőt, 1 velencei mo
zaik karkötőt, 1 gyöngy
sort és 1 manikür-keszletet.

Péterffynek most már or
szágos körözését rendelték 
el és remélhetőleg nemso
kára hűvösre kerül a rossz 
útra tért fiatalember.

Szarvason keresik a világjáró 
német diákok tolvaját.

(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A békéscsabai államrend
őrség átiratban értesítette a 
szarvasi rendőrhatóságokat, 
hogy egy Scholl József nevű 
21 éves szabósegéd onnan 
bűncselekmények elkövetése 
után megszökött és valószí
nűleg Szarvas felé vette út
ját. Békéscsabára nemrégi
ben két világjáró német diák 
érkezett és ezeknek egyik

útitáskáját is elrabolta Scholl. 
Az útitáska tartalma a kö
vetkező volt: 680 P. kész
pénz, igazoló iratok, 5 ing, 
1 orosz fehér ing, 1 kék 
posztónadrág és mellény, 1 
faégetésü doboz, arany, ezüst, 
réz régi pénzek, egy tenyér
nyi vastagságú, 40 cm. hosz- 
szu, széles rézveretes disz- 
könyv, amelyben különböző 
aláírások voltak. A kár 1200



pengd és a rendőrhatóság 
felhívja a közönség figyel
mét, hogy a megjelölt tár
gyakat esetleg eladni akaró 
egyént juttassa rendőrkézre.

A tettes személyleirása kü
lönben a következő: 170 cm. 
magas, sovány, rövid tompa 
orrú, kékesszürke szemű, 
barna oldalt elválasztott hajú, 
felső fogsorában oldalt arany- 
fogak vannak, manikűrözött 
körmü, szökésekor viselt ru
házata pedig: cserkész ing, 
szürke foltozott nadrág és 
fekete kabát. Jellemző saját
sága még az ambiciózus 
szabósegédnek, hogy saját 
fényképével ellátott reklám - 
cédulákat osztogat, az arc
kép hátsó oldalán nyomtatott 
szöveg van, mig az arckép 
mellett 1 dolláros amerikai 
bankjegy lenyomata látható, 
valószínűleg ezzel akarván 
értékessé tenni különben 
nem igen értékes fizimiská
ját. A körözés alatt lévő 
szélhámos egyébként elősze
retettel mint világutazó mu
tatkozik be a Kath. Legény- 
egylet vándorigazolványával. 
Jó .lesz tehát vigyázni és al
kat madtán fülöncsipni a jeles 
világutazót.

mmmmammmmmmmmmmmm

Nem mondhatja 
senki,

hogy mi, magyarok nem vagyunk 
vendégszeretőek. Csak egy-két 
jó szót szóljon valaki hozzánk, 
vagy rólunk a mi nagy. elhagya- 
tottságunkban szinle nem is tud
juk, mit csináljunk örömünkben, 
ha bármelyik idegen nemzet fia 
egy parányi jóindulatot mutat 
irányunkban. Hát niég, ha valaki 
teljes fegyverzettel áll sorompóba 
igaz ügyünk védelmére ?

Csak alig egy-két hete. hogy 
fejedelmeket megillető tisztelettel 
és legkedvesebb testvérünket meg
illető szeretettel fogadtuk a ne
mes lord fiát és már szinte túl
zásba ment, hogyan árasztottuk 
el kedvességünk és figyelmessé
günk ezer apró jelével. Waggon- 
számra csomagolta be a nemes 
lord a csikóbőrös kulacsokat, 
hortobágyi karikás-ostorokat, 
ezüst fokosokat, kalotaszegi var- 
rotasokat, sőt egy lelkes magyar 
honleány — nem csekély gondot 
okozván kedvességével a kitűnő 
angol államférfinak — egy gyö
nyörűen ki varrott, lobogós magyar
— hogy is mondjuk csak, nahát 
igen — gatyával lepte meg derék 
pátrónusunkat. Hetek óta való
sággal idegen képviselő-invázió 
van az ország fővárosában, tejbe- 
vajba fürösztjük az olasz, a tö
rök, a lengyel, most legutóljára 
pedig a finn-ugor és észt képvi
selőket, dalosaink és zenekaraink

majd beleőrülnek a különböző 
nemzetiségű himnuszok és indu
lók megtanulásába, a Gellért- 
szállöban és a Ritzben már per
manens bankettek vannak előre 
kivezényelt nyelvész toasztozókkal.

A sok bankett, dinom-dánom 
és magnum áldomás után azon
ban most egy kicsit keserű lett a 
szánk Ize nekünk, vendégszerető 
magyaroknak. Közbejött ugyanis 
egy kis jelentéktelen apróság a 
világ népeinek genfi nagy palo
tájában, a Népszövetség tanácsá
ban Valami szentgotthárdi kis 
ügyről, meg valami jelentéktelen 
román-magyar optáns-pörről volt 
szó ebben a díszes gyülekezetben. 
Es mit láttunk legnagyobb ál- 
mélkodásunkra: egyedül maradt 
szent ügyünk védelmében a 82 
éves ősz pátriárka és nem voltak 
6ehoI ezek a mi kitűnő, agyon
ünnepelt, nemes barátaink. Epén 
az angol : nemzet képviselőjének 
javaslatára szenvedtünk megsem
misítő vereséget ezen a gyűlésen 
és a testvér nemzet képviselője, 
az olasz Scialoya derűs nyuga
lommal szavazott ellenünk, az 
esztek, a lengyelek, finnek és az 
ugorok sem igen ugortak bele 
Magyarország megdönthetetlen 
igazságának védelmezésére.

Hát kérjük szeretettel ne igen 
ünnepeljünk mi egy darabig, ha 
jól sejtjük, ezek az ünneplések 
belekerülnek égy kis pénzébe az 
államnak és bizonyos, hogy sok
kal többet segítenénk vele az 
országnak, ha valamilyen népjó
léti célra' fordítanánk ezeket a 
takaros kis summákat, mint iiyen 
problematikus értékű költséges 
ünnepélyekre, amelyeket kétség
telenül jóindulatú és szimpatikus
— de a világpolitikában abszolút 
nem számottevő — urak meg- 
vendégelésére fordítunk.

A macó-éri 
békató.

(A Közlöny eredeti tudósitása).

Szarvas közegészségügyi 
viszonyai fokozatosan javul
nak. Nagy haladást jelent a 
mentőautó beállítása is. Nem 
lehet azonban eltagadni, hogy 
bizony még sok kívánnivaló 
van hátra. Rendkívüli primi
tív a helyzet pl. nyáron a 
rengeteg portenger miatt, 
mely egyenesen melegágya 
a tüdővésznek, Sajnos, a le
vegő megfertőzését más fo
gyatékosságok is támogatják. 
Vannak uccaárkok pl. a Ma- 
có-rész felé, melyekben pe- 
netráns illatú, büzhödt viz 
poshad. A községi kórház és 
szegényház környékén pedig, 
a Macó-érben egyenesen egy 
békató terpeszkedik, tekinté
lyes víztömegével, melyet a 
békanyál vastag rétegben lep

el s az állott viz undorító 
bűzével árasztja el az egész 
környéket. Ezt a vizet vala
hogy le kellene vezetni, mi
vel valósággal csufolódás- 
számba megy az a helyzet, 
hogy közvetlen a kórház kö
zelében, mely védelmezője 
és őre az emberi egészség
nek, egy miazmás, dögletes 
bűzi), békakoncertes tó ter
peszkedjék s fertőzze állan
dóan a levegőt?

H Í R E K .
— Dr. Melich János ujabb 

kitüntetése. Községünk kiváló 
szülöttét, dr. Melich Jánost, a 
Pázmány Péter tudomány-egye
tem rendes tanárát, az európai 
hírű nyelvészet ujabb nagy meg
tiszteltetés érte azáltal, hogy a 
lengyel Tudományos Akadémia 
kültagjává választotta meg.

— Vitézzé avatás. Vitéz nagy
bányai Horthy Miklö6, Magyar- 
ország kormányzója, a vitézek 
főkapitánya ez' évben a szokásos 
vitézi avatásokat f. hö 17-én, va
sárnap d. e. fogja megtartani a 
margitszigeti sport pályán. Több 

békésmegyfi vitézzel együtt ezen 
a napon avatta volna fel lapunk 
szerkesztőjét, Praznovszky Bélát 
is, akit a Főméltóságu Ur és a 
Vitézi Rend érdemesnek talált ar
ra, hogy ennek a kiváló testü
letnek tagja legyen. Praznovszky 
súlyos rokkantságára való tekin
tettel azonban a Vitézi Rend Fő- 

széktartósága úgy rendelkezett, 
hogy személyesen nem kell meg
jelenni az ünnepélyes felavatáson, 
hanem a vitézi esküt a járási vi
tézi hadnagy kezébe kell letennie. 
E rendelkezésnek megfelelően 
Praznovszky Béla f. hó 12-én 
d. u. le is tette az esküt vitéz 
Tepliczky János járási vUézThaá- 

nagy el fitt \és ezen ünnepélyes 
aktusnál vitéz dr, Zerinváry Szi
lárd kir. járásbiró és vitéz dr. 
Haviár Gyula kir. közjegyző
helyettes szerepeltek, mint tanuk.

— A Szarvasi Tanitóegye- 
sDIet bankettje jubiláns tag
jai tiszteletére. A helyi Taní
tóegyesület f. hó 12-én, kedden 
este a Gazdák és Iparosok Szö
vetkezetének nyári helyiségében 
jólsikerült társasvacsorát rende
zett Piliszky János 40 éves, Fran
kó Mihály és Garay Soma 25 
éves jubileuma, valamint a tan
évzárás alkalmából. A banketten 
igen szép beszédet mondottak 
Bartos Pál lelkész, Rohoska Gé
za, Pataky János, Csabay Kál
mán gazdasági iskolai igazgató 
Krajcsovits Márton mig az ün
nepeltek meghatva köszönték meg 
az őket ért megtiszteltetést. A 
100 teritékés bankett után reg
gelig tartó tánc következeit

— Meghívó. Az I. kerületi 
községi ovoda tavaszi ünnepé
lye f. hó 16-án d. u. 3 órakor 
lesz megtartva, melyre az érdek
lődőket szívesen látom. Moldo- 
ván Sándorné óvónő.

— Elmebeteg az utcán, Fi- 
lyó György 27 éves szarvasi la
kos hirtelen támadt elmezávará- 
ban a Beliczey-uton és más ut
cákban is sorra járta a házakat 
és mindenütt olyan zavarosan vi
selkedett, hogy végre is rendőrt 
hívtak, aki kivitte azután a kór
házba. Miután a hatósági orvos 
Filyóról megállapította, hogy ön- 
és közveszélyes elmebeteg, teg
nap. szerdán beszállították a sze
rencsétlen embert a gyulai köz
kórház elmeosztályára.

— Nagy vihar Szarvason. 
Hétfőről keddre virradó éjjel óri
ási vihar vonult végig a község 
és a határ fölött, A villám sok 
kárt okozott a telefon és táviró 
vezetékben, valamint a villamos 
világítás vezetékében, amelyekbe 
több helyen lecsapott. Kisebb 
jégverést jelentenek Csabacsüdről 
és a határ Szentes felé eső ré
széről, azonban a kár nem nagy, 
mert a jég bőséges esővel együtt 
jött.

— Kézimunka * előnyomda
Vitális János üzletében. Min
den igényeket kielégítő, teljesen 
felfrissített kolektió. Lelkismere- 
tes, pontos munka, jutányos 
árak. Ugyanott fajgalambok el
adók I 26

— Ujabb felkérés előadás 
tartásába. Nemrég tettünk emlí
tést arról, hogy községünk szü
lötte, Krecsmárik Endr« szegedi 
tanár a Csongrádinegyei Tanító
egyesület szegedvárosi járáskö
rének előadói gyűlésén a szem
léltető oktatásról igen tanulsá
gos előadást tartott. Most arról 
értesülünk, hogy f. hó 23-án az 
„Alföldi Tanító-egyesület" Sze
ged alsótanyai jáiásköre a Vá
rostanyán tavaszi ülését tartja s 
az elnökség felkérte szintén Krecs
márik Endrét előadás tartására. 
Krecsmárik Endre a felkérésnek 
eleget tesz s e célból a jövő hé
ten Szegedre utazik.

— Rádió-láz Szarvason. Mi 
hamar belekapcsolódunk a mo
dern világba. Van nálunk bubi
frizura bőven, charleston is, te
hát, hogy is hiányozhatnék a rá
dió ? Mind több és több házon 
emelkednek az antenna rögzíté
sére szolgáló póznák, sőt van 
ház, hol a padláson helyezik el 
több sorban az antenna rézhuzal
jait. Valóságos rádióláz van  
Szarvason s ha igy haladunk, 
színház és. mozi nemsokára be- 
adhatják a kulcsot.

— Az Ojság cimQ 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.



— Uj közigazgatási gyakor
nok Szarvason. A vármegye 
főispánja csicseri Ormos Zsig- 
mondot kOzigazgatási gyakornokká 
és tb. szolgabiróvá nevezte ki és 
szolgálattételre a szarvasi járás 
főszolgabirájához osztotta be, 
ahol már huzamosabb idő óta 
mint dijnok teljesített szolgálatot.

— Felfigyelőbizottsági ülést 
tart f. hó 18-án a szarvasi fő
gimnázium felügyelőbizottsága, 
amelyen a jövő évi költségvetést 
és a tanévzárással kapcsolatos 
dolgokat beszélik meg.

— Elmaradt lelkész-értekez
let. A békési evangélikus egy
házmegye lelkészei jun. 14-ére 
voltak összehiva lelkészi értekez
letre Orosházára. Az értekezlet 
azonban a vizsgák miatt bizony
talan időre el halasztódott.

— 50 é v e s  találkozó. A 
szarvasi főgimnázium 1878-ban 
érettségizett növendékei f. hó
22-én gyűlnek össze 50 éves ta
lálkozóra a szarvasi főgimnázi
umban.

— A szegedi kir. közjegy
zői kamara vándorgyQlését
ez évben f. hó 23 és 24-ére 
Szarvasra hivta össze dr. Jed- 
licska Béla a szegedi kir. köz
jegyzői kamara elnöke.

— A Szarvasi öregdiákok 
Szövetsége f. hó 2-án megtar
tott rendes évi közgyűlésén a 
Szövetség alelnökévé egyhangú
lag dr. Haviár Gyula kir. köz
jegyzőt, a választmányba pedig 
rendes tagokul dr. Mázor Elemér 
ügyvédet és dr. Mérei Oszkár 
budapesti laptulajdónost válasz
totta be.

— Beiratásokat a V. K. M. 
37,263/928 számú rendelete ju
nius hó 30-ában állapította meg, 
azonban tekintettel a fixfizetésü 
hivatalnokokra julius 1—2 is 
írunk be. Figyelmeztetjük az igen 
tisztelt szülőket, hogy gyermeke
iket e főbeiratáson írassák be, 
mert a szeptemberi pótióbeiratá- 
sokon csak azokat írjuk be kik 
javító — pótló — különbözeti 
vizsgálattal vagy igazolható in
dokkal maradtak el. Az iskolai 
illetékek, melyet mindenki egy
formán fizet 17.46 P. ezt beha
táskor be kell fizetni. Tanítási 
dij egész évre 28 P. közszolgá- 
ati alk. hadiárvák , rokkantaknál
14 P. Ennek legalább fele be
iratásnál befizetendő. Tandíjmen
tességért jó magaviseleti jeggyel 
és legalább általános jó osztály
zattal és szegénységi bizonyít
vánnyal lehet folyamodni. A tan
díjmentességet élvező tanuló az 
össses tanulóknak 20 %-a lehet. 
Vidéki tanulók csak az igazgató 
előzetes tudtával és beleegyezé
sével helyezhetők el bárhol la
kásra és ellátásra. Igazgatóság.

— Tanévzárás a polgári le
ányiskolában A szarvasi m. kir.

állami polgáti leányiskolában a 
a tanévzáró munkálatok a kö
vetkező sorrendben folytak le ćs 
fognak még lefolyni. Torna vizs
gálat május hó 23 -án. H itta ni 
vizsgálatok junius hrt ll-én.ösa- 

szefoglalások junius hó 15—
22-ig. Osztályozó értekezlet ju
nius hó 22-én délután. írásbeli 
magánvizsgálatok junius hó 22-én 
délelőtt szóbeliek 23-án délelőtt. 
Rajz és kézimunka k i á l l í t á s
23—28-ig. Záró ünnepély 28-án 
d. e. Záróértekezlet 28 délután.

— Zenedélután. A gróf Bolza
Pálné leányegyesület junius hó 
17-én d. u. 5 órakor a polgári 
iskola tornaosarnokában zenedél
utánt rendez Jankuj józsefné zene- 
tanárnő növendékeivel. Belépődij 
nincs. 24

— Hirdetmény. A m. kir. 
pénzUgyministeríum 63 270. szá
mú rendeletének értelmében fel
hívja a f. i. főnök a forgalmi 
adójukat bélyegben leróvó átalá- 
nyozott adózókat, hogy forgalmi 
adólerovási könyveiket minden 
hónap 1-től 15-lg terjedő idő
ben a forgalmi adóhivatalban 
adólerovásuk elszámolása végett 
mutassák be. Szarvas, 1928. évi 
junius hó 11-én.

— Tanévzáró. A helybeli ág. 
h. ev. gimnáziumnak tanévzáró 
ünnepélye f. hó 19-én, kedden 
délelőtt V2 10 órától lesz a torna- 
csarnokban. A tanévzáró program
ját a szokásos „Veni sancte" az 
igazgatónak a tanévre vonatkozó 
beszámolója, zeneszámok és hála
adó ima képezik. A záróünnepély
re az iskola vezetősége az igen 
tisztelt szülőket az iskolának jó
akaróit és barátait ezúton is szíve
sen meghivja.

— Tornaiinnep.Az állami ele
mi iskola junius 18-án hétfőn 
szokásos tavaszi kirándulása kere
tében, 6 órakor torna ünnepet tart 
az Erzsébet-ligetben, mely a t. 
szülőket és érdeklődőket szívesen 
látja. Rósz idő asetén a legköze
lebbi szép napon lesz tornaünnep.

— Van szerencsém értesíteni 
a nagyérdemű közönséget, hogy a 
gőzfürdő nagy uszodájában is
mét megkezdődött az úszó tanfo
lyam. Kérem az úszni tanulni 
vágyók szives pártfogását: Enyedi 
Lajos fürdőmester.

— Mozi hírek. F. hó 16-án 
este fél 9 órakor vasárnap 17-én 
d. u. 6 és este fél 9 órakor ke
rül bemutatásra a világ legna
gyobb film színészének Douglas 
Fairbanksnak legnagyobb alakí
tása a „Kard és Kofbács", mely
ben a kivételes művész saját ma
gát múlja felül.

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

— Városunk egy uj látvá
nyossággal gazdagodott az 
utólsó napokban. Most készült 
el ugyanis a Singer varrógép 
részv. társ., Szarvas, Kossuth-tér 
47 szám alatt létesített legújabb 
fióküzlete é s megállapíthatjuk 
hogy e világcég sem fáradságot, 
sem pénzbeli áldozat tt nem kiméit 
e fióküzletének berendezésénél, 
úgyhogy az bármely fővárosi üz
lettel felveheti a versenyt. Ott 
látjuk a minden háztartásbgn 
nélkülözhetetlen u. n. családi 
varrógépek különféle kiállításait 
a legegyszerűbb kivitelben és a 
bármilyen szalon díszére való 
szalon asztalu gépet is, továbbá 
a kézműves és gyári ipari célok
ra szolgáló különleges gépeket. 
Érdekes a cég által forgalomba 
hozott villamos motorok és villa
mos Singer varrófények. Mindkettő 
bárki által könnyűszerrel a varró
gépen felszerelhető. A motor a 
gépnek lábbal való taposását fe
leslegessé teszi és a Singer varró
fény olyan ügyesen kerül felsze
relésre, hogy a fénysugarak köz
vetlenül a munkára vetődnek, 
ami által a szem minden mege
rőltetéstől és elfáradástól meg lesz 
kiméivé. Megjegyezzük, hogy a 
Singer cég összes gyártmányait 
igen kedvező fizetési feltételek 
mellett árusítja és igy mele
gen ajánlhatjuk a Kos&uth-tér 

47 szám alatt levő gyönyörű 
üzlethelyiség meglátogatását, ahol 
szívesen szolgálnak bármily irá
nyú felvilágosítással és ahol Sin
ger gépalkatrészek, tűk, olaj, fona
lak stb. is közismerten elsőrangú 
minőségben kaphatók.

ürlelólhelyezés. Urak. 
és hölgyek figyelmébe. 
Url- és hOlgylodrász- 

Uzlelemel 1928. funtus 
6-tól az újonnan épüli 
rém. kath. Iskola épü
letébe (Piactér) helyez«, 
lem Á t. Janurlk Lajos 

url- és hiflgytodrász.

— A fejlődésben vissza ma
radt sertések szervezetének fej
lesztésére megbecsülhetetlen szol
gálatot tesz a M. Kir. F. Minisz
ter által engedélyezett „Iszapolt 
krétapor" kap ható minden üzletben.

— 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 Györgyné üzletekben.

— Megnyílt az ártézi fürdő 
nyári uszodája! Fü r d ő r e nd :  
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. Egy 
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.

— Figyeljen ide! Ha serté
sek és baromfiak részére Iszapolt 
krélaport kér az üzletben, jól 
nézze meg, rajta van-e a doboz 
oldalán Stefáni Gy. aláírása és a 
másik oldalán M. Kir. F. M: en
gedély száma, mert csak ennek 
jóságáért vállalok felelősséget.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.

— Meghívó 1 Magán vagy üz
leti ügyekbeni utazások alkalmá
val Budapesten a legkellemesebb 
otthont nyújtja a legelőnyösebb 
feltételek mellett a keleti pálya
udvar érkezési oldalával szemben 
levő Grand Hotel Park nagy 
szálloda Budapest, Vili. Baross- 
tér 10. sz., mert 20% engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
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 ezen előnyök folytán, 
hogy okvetlenül nállunk szálljon 
meg. Előzetes szobamegrendelés 
ajánlatos.

— Agy- és szivérelmeszese- 
désben szenvedő egyéneknek
a természetes „Ferenc József„ 
keserüviz megbecsülhetetlen szol
gálatot tesz az által, hogy a bél
tartalmat kíméletesen távolítja el. 
Kapható gyógyszertárakban, dro
gériákban és füszerűzletekben.

— H e l y b e l i  gabonaárak: 

Búza: 3260—3280 
Árpa : 30 00—31 00
Zab: 30-00-30-50 

Tengeri: 29 50—30 00 
Az árak métermázsánként 
pengőben értendők.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál. |

Színház.
Fodor László vigjátékában a 

Templom egerében mutatkozott 
be csütörtök este a társulat drá
mai együttese és éppen úgy, 
mint Pesten, itt is csak a sze
replők nagyszerű játéka tudta a 
darabot sikerre vinni. Málnaffy 
Otti kedves szimpatikus megjele
nése és kifoirott művészi játéka 
állott a darab tengelyében, de 
méltán osztoztak a sikerben part
nerei Zilahi János és Sötét Ba
lázs is. Kis szerepeikben jók vol
tak Szokolay Eta, Burányi Albin, 
Korda Sándor és Fekete Jenő.

Péntek este olcsó helyárak 
mellett Louis VerneiuI #vigjátéka 
A macska került színre, de a 
szereplők jó játéka sem tudta a 
sikert meghozni.

Szombaton az idei szezon leg
nagyobb sikere. Molnár Olympiája 
került színre olyan előadásban.



mely méltó veit a darabhoz és 
minden társulat díszére válhatna. 
A címszerepben Málnaffy Otti, 
Eugénia hercegnő szerepében 
K. Rásó Ida tökéletesek voltak, 
de megérdemelten jutottak a sok 
nyiltszini tapshoz Sötét Balázs, 
Szokolai Eta, Zilahy János, Korda 
Sándor és Burányi Albin is.

Vasárnap este őnagysága őr
angyala cimQ francia vígjátékot 
játszották, majdnem üres padso
rok előtt. A vérszegény és elcsé
pelt témájú darabba csak Mál
naffy Otti, Sötét és Zilahy pom
pás összjátéka tudott életet ön
teni.

Hétfőn mutatkozott be az ope- 
rettegyQttes a közönség nagy vá
rakozása mellett, majdnem táb
lás ház előtt. Az operettegyüttes 
is csatát nyert, teljesen meghó
dítva a közönséget. Sziíágyi-Zer- 
kovitz operettje a Legkisebbik 
Horváth lány régen ismert és uj 
melódiáit, szép táncait, s a né
hol valóban ötletes komikumot 
mesterien interpretálták a sze
replők. A Gaál-Bodnár együttes 
valamint Korda Sándor máris a 
közönség kedvence lett s külö
nösen ez utóbbinak kiváló hu
mora sok derűs pillanatot szer
zett. K. Rásó Ida decens játéka, 
Véghelyi Iza kedves temperamen
tumos éneke és táncai, Zilahy 
alispánja sok megérdemelt tap- 
sott aratót. Károlyit a régi meg
érdemelt szeretettel fogadta és 
ünnepelte a közönség. A zene és 
rendezés jó volt.

Kedden Nagypál Béla operett
jében a Cigánykirályban mutat
kozott be Ernőd Irén énekes pri
madonna, ki csengő hangjával 
de játékával is meghódította a 
közönséget. A címszerepben Ká
rolyi, Kendeffy kapitány szere
pében Burányi de a többiek is 
mind osztoztak a nagy sikerben, 
mely minden ének és táncszám 
megujrázásában nyilvánult.

* *
*

Szinházi Iroda közleményei. 
Csütörtök este szinrekerül a bu
dapesti Magyar Színház i szenzá
ciós sikert aratott drámája, Al
fréd Neumann szép és példátla
nul izgalmas darabja „Orosz
ország" Kiss Árdád színigazgató 
felléptével, akinek megrendítő 
alakítása a Cár szerepében a szi- 
niévad egyik legszebb eseménye 
lesz. Aki valami igazán rendkí
vüli, valami erős drámai szenzá
ciót akar látni, az feltétlen nézze 
meg ezt a darabot, hogy tanúja 
legyen ennek a példátlan szinházi 
produkciónak és lelkesedéssel 
erősíthesse ennek a drámának 
kivételes nagy sikerét.

Péiftek, szombat és vasárnap 
este a budai színkör szenzációs 
operett slágere „Borcsa Ameriká
ban", amely az elmúlt nyáron 
sorozatos előadásokban állandó 
zsúfolt házak és a közönség leg
nagyobb elismerésével és lelke

sedésével találkozott. A közönség
nek az a része, aki szórakozni 
és mulatni jár a színházba, azt 
a „Borcsa Amerikában" feltétle
nül megtalálja, mert három órai 
szüntelen jókedvet, vidámságot 
és kacagást jelent ennek a nagy
szerű operettnek az előadása.

Vasárnap délután 4 órai kez
dettel, olcsó helyárakkal a teljes 
zenekar közreműködésével színre 
kerül „A legkisebbik Horváth 
lány" cimű operett előadása, a 
bemutató előadás kitűnő szerep
lőivel ugyanazon művészi szín
vonalon álló előadásban, mint az 
esti előadások.

Hétfőn este „Cigánykirály* ope
rett olcsó helyárakkal. Rózsa
hegyi Kálmán és Rózsahegyi 
Marico a Nemzeti színház kiváló 
művészeinek vendégjátéka Szarva
son.

Junius 19 és 20-án az igazga
tóság óriási szinházi szenzációval 
kedveskedik a szarvasi közön
ségnek. Ugyanis két legjobb sze
repében lép a szarvasi közönség 
elé a budapesti közönség dédel
getett kedvence Rózsahegyi Kál
mán leányával. Rózsahegyi 
művészete olyan általános, hogy 
vidéki vendégjátékai épp úgy 
ünnepei a színházaknak, mint 
minden budapesti fellépése szen
záció számba megy. A nagyszerű 
művész azt a két szerepét fogja 
Szarvason eljátszani, melyekben 
eddigi legnagyobb sikereit és 
diadalát aratta. 19-én, kedden 
este „Vén gazember" címszere
pét és 20-án este a „Cigány" 
népszínmű címszerepét.

Ezen előadások bérlet szüne
tekben kerülnek színre, jegyek 
előre válthatók a pénztárnál. A t. 
bérlők helyei vasárnap délig fen- 
tartatnak.

Békésszentandrás.
Rovatvezető: félegyházi Nagy Lajos.

— A szarvasi leventék ne
vében f. hó 10-én dr. Ze- 
rinváry főparancsnok és Oláh 
Miklós főoktató vezetése 
ala*t kivonult az oktatók 
szakasza, a kerékpárosztag s 
megkoszorúzták a békés-

szentandrási hősök emlék
szobrát. A megkoszorúzás 
végtelenül kedves és ünne
pélyes keretek között történt 
meg. A szarvasiak délelőtt 
féltizenegykor érkeztek. A 
hídig autóbuszon jöttek, on
nan gyalog menetelve. Utá- 
nok a kerékpárosok. A köz
ségháza és a hősök emléke 
közötti téren a mi leventéink 
fogadták őket zászlóval. A 
szobornál Péteri Jtzsef fő
jegyző, Gazsó Imre biró, 
Jandó Pál jegyző, f. Nagy 
Lajos főoktató, Pethe István 
jegyző, levente-sportvezető és 
az elöljáróság fogadta őket. 
Dr. Zerinváry lendületes és 
magyaros beszéddel tette le 
a koszorút. Péteri József, 
mint a leventék főparancs
noka válaszolt meleg szere
tettel a szarvasi vezetőnek. 
Azután még diszelvonulások 
voltak s azután egy kedves 
képpel gazdagodott hőseink 
megbecsülésének emlékalbu
ma.

— Leventetemetés. A Kő
rösbe fulladt Paraszt Mihály 
leventének vasárnap délelőtt 
volt a temetése, melyen le* 
vernéink diszcsapata Adrián 
József vezetésével részt vett. 
A leventék nevében csokrot 
is helyeztek el a szerencsét
lenül járt levente sírjára.

— Vizsgálatok. A békés- 
szentandrási róm. kath. elemi 
népiskolákban f. hó 14 és 
15-én tartatnak meg a záró
vizsgák.

— Sötét Balázs a szarvasi 
színtársulat müvésztagja f. 
hó 17-én, vasárnap este 
8-kor Békésszentandráson az 
iparos körben nagyon érde
kes mutatványokkal óhajtja 
a t. közönséget szórakoztatni 
s ezúton is kéri a t. közön
ség pártfogását.

Kondoros.
— Égiháboru volt mindenfelé 

a megyében. Vásárhely felől 
jövő jégesővel párosult vi
har ,az orosházi határban már 
kiadta mérgét, de még igy 
is hatalmas zivatar és szél
vihar seperte végig Kondo
ros, valamint Gyoma és End- 
rőd határait. A villám is le
csapott, de szerencsére az 
u. n. hideg villámcsapások 
tűzkárt nem okoztak.

Fotó-fényké
pészeti cikkek 

legolcsóbb 

beszerzési 

forrása. 

Makó 
Gyula

fegyver
é i lőszerkeres- 

kedőnél.

Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
a szőlő betegségei ellen a.

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

megtakarítást jelent.

Kérjen is m eríeíésl!
Kapható 5, 10, 25, 50 és 100 literes ballonokban.

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

gyes kereskedése. (Luther Árvaház épület.

Értesítés.

A Gazdák és Iparosok Szövetkezetének igaz
gatósága ezúton értesíti at. ügyfeleit és a n. é. közön
séget, hogy irodáit és egyéb helyiségeit a községhá
zával szemben lévő volt „Hangya" szövetkezet helyi
ségeibe helyezte át, ahol is készséggel áll a t. üzlet
felek és a n. é. közönség rendelkezésére.

Igazgatóság.



A VAD NYUGAT HARAMIÁI
(REGÉNY A 6Ó-AS ÉVEK WILD WEST-}ÉRÖL.) 

Irta: QERSTACKER FRIQYES.

— És hová terelik az elhajtott 
állatokat? >— mondotta eltűnődve 
Róbert, a ló nem olyan állat, hogy 
nyomtalanul elszálljon a levegőben.

— Türelem, csak türelem, mon
dotta Heathcott — majd épen ak
kor csipjük nyakon az akasztófa
virágokat, amikor legkevésbbé gon
dolnak rá. Hanem ezután átkozott 
legyek, ha egynek is megkegyel
mezek. Elhibázott dolog, hogy itt 
Akanzaszban visszavonták tavaly 
a halálbüntetést ezekre a hara
miákra, ezzel mintha csak azt 
mondották volna, hogy segitsetek 
magatokon, mi nem törődünk vele.

— Hát én nem tudom — vetette 
ellene Brown — nekem mégis csak 
iszonyú dolog, egy lóért egy em
beréletet kioltani.

— Iszonyú — kiáltott mérgesen 
Heathcott, hatalmas bowie-kését 
belevágva a fatörzsbe — aki lo
vamat lopja el, az életemet koc
káztatja ebben a vadonban. Most 
adtam el hármat, az árát itt hor
dom magamnál, ez úgyszólván 
egész vagyonom, melynek jöve
delméből élni akarok. Aki pénze
met ellopta volna, az egész jövendő 
életem terveit rombolta volna szét, 
ez olyan lenne, mintha engem go
lyóval leteritene. Még egyszer 
mondom; halál a zsiványok fejére! 
Csak mutassuk meg nekik, hogy 
komoly a szándékunk és fogadom, 
hogy azokat, akiket nem akasz
tottunk fel, szétugrasztjuk Arkan- 
zaszból!

— Úgy látszik nem sokba vesz
tek egy emberéletet — jegyezte 
meg Brown.

— Kevésre becsüljük, nagyon 
kevésre — felelte Heathcott, újra 
kezdvén, a játékot késével.

— így tehát saját életére sem 
iektet nagy súlyt — kacagott Har
per — mi? különben nem koc
káztatná ilyen csavargók miatt!

— Na annyira vigyázok, hogy 
megkóstoltassam kilenc hüvelyknyi 
acélomat annak az oldalbordájával, 
aki engem veszélyeztet — szólt. 
Heathcott, vadul jártatván körül 
szemeit — Ez itt szabad ország 
és njindenkinek megvan a maga 
véleménye, de verjen meg az 
Isten, ha nem a magamét tartom 
a legcélszerűbbnek, Aha, ismét itt 
van Rowson — folytatta gúnyosan, 
amidőn megpillantotta az ajtóban 
.imakönyyvel a kezében a tisztes 
férfiú alakját — Ez szintén egyike 
.azoknak, akik,báránybőrbe öltöz
ködnek, de alul kilátszik, hogy 
rókafarkat cipelnek magúkkal.

Rowson az épen hazaérkezett 
szerecsenfiu felé fordult és. meg
kérte, hogy lovát vezesse elő; 
Heathcott felbőszülve a prédiká
tor közömbössége miatt, — aki 
úgy tett, mintha szavait észre1 sem 
venné — felbőszülve folytatta:

—■ Nos, tisztelt ördőgfüstölő 
uram, ha még olyan bűnös vagyok
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is, mindenesetre választ érdemiek.
Mielőtt azonban még szólhatott 

volna, Brown felugrott és mellen 
ragadta Heathcottot, oly hatalmas 
erővel vágta vissza a helyére, hogy 
ez a törzsön elbukva, véresre ha
sította fel az arcát.

Valamennyien ijedten ugráltak 
fel, velük együtt ugrott fel a ken- 
tuckyi is. Kését, mely melléje esett, 
felkapva, egy szökéssel átugrott a 
ledőlt fán és épen rá akarta vetni 
maigát támadójára, amidőn az vil
lámgyorsan egy felvont ravaszu 
háromcsövű pisztolyt szegezett rá. 
Heathcott, aki nem várta, hogy 
ellenfelénél fegyver van, hátraug- 
rott és puskájához nyúlt. A többi 
férfiak azonban megragadták a kar
ját, egyhangúlag kijelentve, hogy 
nem tűrnek gyilkosságot.

— Vissza I — ordított Heathcott, 
vissza! hadd menjek neki ennek 
a kölyöknek, a szive vérét akarom 
inni, a szemeit akarom kitépni.

— Eresszétek — mondta a töb
bieknek Brown, éltévé pisztolyát 
és mellénye alól ő is elővonta ké
sét — eresszétek, hadd lássuk ki 
a legény a gyepen.

— Az Isten szerelmére mr. Har
per, ne engedje meg ezt a bor
zasztó dolgot — esdekelt Marion, 
aki szintén odarepült a nyitott aj
tóból és remegve ragadta meg az 
öregember kezét. —; Az a gonosz 
Heathcott megöli. . .

— Legyen nyugodt kedves gyer
mekem — csititá Harper a remegő 
leányt — és mindenek előtt menjen 
vissza a házba. Itt semmi helye a 
fehércselédeknek, mert ha egyszer 
kirepül a csőből a golyó, nem tud
hatja senkisem előre, hogy hova 
fúródik.

— Megöli őt — siránkozott to
vább a szép leány.

— Kit? Jegyesét? nem, hiszen 
öcsémmel van baja.

Marion zokogva rejtette arcát 
és ellentállás nélkül engedte magát 
Rowson által a házba visszave
zetni.

— Eresszetek! — mondta söté
ten Heathcott — ide a fegyvere
met, hadd lövöm le, mint egy 
kutyát.

— Bocsássátok el — szólt rá a 
többiekre hirtelen fellángoló har- 
civággyal Brown — bocsássátok, 
elég bicskával rakta körül magát 
ahhoz, hogy becsületes párviadal
ban velem megmérkőzhessen — 
félre arkanzaszi férfiak j Ne gátol
játok meg aíz egyenlő küzdelmet!

— Jó — mondta Mullins — ve
rekedjetek meg, de lőfegyvert nem 
adok a kezetekbe. Gyilkosságot 
nem , tűrünk — párbaj! . . .  az 
más!

Heathcott a következő pillanat
ban kiszabadította magát és a kör 
közepére ugrott, amelyet a férfiak 
képeztek és kíváncsian nézték a 
két ellenfelet, akik közül a ken-

tuckyt bizony nagyon lehütötte 
Brown fagyos, merész tekintete és 
bár görcsösen szorongatta kését és 
szikrázó szemeket szegzett Heath
cott Brownra, nem merte megtá
madni, hanem megállt a kör kö
zepén és várta a történendőket.

Nyomasztó csend állt be.— a 
férfiak körülvették a két ellenfelet 
és még a . lélegzetüket is vissza
fojtották, úgy lesték őket, mig Ma
rion a ház ajtajában állt halálsá
padt arccal és rémült szemekkel 
nézett a kör felé, mialatt rettene
tes izgatottságában keblére szorí
totta kezeit és remegve, szorongva 
leste ő is a borzasztó jelenet ered
ményét.

Heathcott szorult helyzetben 
volt. Félt is rettenthetetlen ellen
felének hatalmas késétől, de félt 
és talán még jobban félt cimborái
nak egetverő gunykacajától, ha a 
kihívást nem fogadja el; ebben az 
esetben a cimborák közbelépve 
elválasztják őket.

— Jöjj, Heathcott — mondotta 
ekkor Heinze. — Egyikötöknek 
sincs igaza, szégyen és gyalázat, 
hogy ilyen két életrevaló fickó 
egymás vérét szomjuhozza és egy
más testét akarja feldarabolni, ami
kor akad az erdőben gazember 
bőven, akiken kitölthetnétek a 
bosszútokat, meg különben nincs 
rendjén, hogy elrontsuk azoknak 
a vasárnapját, akik szives vendég- 
szeretettel fogadtak bennünket.

— Csak ez az épen, ami meg
gátolt engem abban, hogy megta
nítsam a kentuckyak móresére 
ezt a sehonnait — mondotta' fog
csikorgatva Heathcott — hanem 
megállj fiú, rád találok én még az 
erdőben, de akkor az ég legyen 
hozzád könyörületes, ha egyszer 
a puskám csöve elé kerülsz.

— Heathcott! Heathcott! — in
tette őt Mullins — ezek istenká
romló szavak, nagyon csúnya sza
vak! . . .

— Hagyjátok — nevetett Brown 
és tokjába szúrta kését — csak 
hae hencegjen, úgy is csak ez az 
egy öröme van életének.

*— Jöjj, Bili — szólt Harper és 
magával húzta a ház felé az aká- 
ratoskodó Bilit. — Jöjj, előbb ők 
menjenek eL Te eleget tettél be
csületednek és ez nekem nagy 
örömömre szolgál, hogy húgom 
fia oly derekasan viselkedett. Ha
nem ezzel aztán érd is be — és 
gondolj az asszonyokra is — Ma
rion épen az elébb ájuldozott sze
gény!

— Marion elájult? — kérdezte 
Brown és most már ugyancsak 
igyekezett a ház felé. — Ah, igen
— mondotta azután halkan és meg
állt — hisz itt van a jegyese — 
eszembe sem jutott. De természe
tesen magához tért már azóta.

Ezalatt a regulátorok elmentek 
és maga Rowson is indulni készült. 
Harper azonban elfogadta Róbert 
meghívását és ott maradt, hogy 
részt vegyen á holnapi vadászat
ban és hogy meglátogassa az öreg

Bahrenst, akiről oly sok érdekeset 
beszélnek.

Rowson, mielőtt lóra ült volna, 
hosszú imát mondott még el, rész
ben, hogy a mindenható Istennek 
a bocsánatát megkérje a szombat 
ünnepének megszegése miatt rész
ben, hogy hálát rebegjen azért, 
amiért ez az összetűzés vérontás 
nélkül ért befejezést. Mielőtt azon
ban a kengyelbe hágott volna, igy 
szólt a fiatal Brownhoz:

— ön ma a pártomat fogta, kö
szönöm. Ha az az eltévelyedett 
bosszút is forral ön ellen, ne fél
jen semmitől sem, a mindenható 
Isten meg fogja önt oltámazni,. he
lyezze magát annak a védelmébe!

— Köszönöm, mr. Rowson, kö
szönöm —válaszolt melegen Brown
— többet építek én a fiú gyáva
ságára és önmagam bátorságára, 
mint bármi másra. Tudom én azt, 
hogy kerül az engem és aztán 
nincs is kötekedő természetem, 
így nem igen hiszem, hogy egy
szer összekerülnénk.

V. Fe/exeí.
Brown és Marion.

Rowson ellovagolt, hogy mint 
mondotta, az Isten igéjét más far
mon is hirdesse — s Marion hal
ványan és kimerültén pihent egy 
széken.

Csak néha-néha lopódzott ki 
egy-egy nagy könnycseppgyönyörű 
szeméből és finom ivelésü ujjain 
aláperegve, ölébe hullt; de mély, 
nagyon mély és sajgó bánat sirt 
le a szép leány szelíd vonásairól 
és görcsösen összeszoritott ajkairól.

Harper, Róbert és Brown a kan
dalló körül ültek, melybe a cse
lédleány nem annyira hideg, mint 
inkább csak a szokás miatt gyúj
tott be és mrs. Róbert leánya 
mellett állt és simogatta annak dús, 
gesztenyebama haját

— Jöjj, gyermekem, kergesd el 
magadtól a bút és a bánatot — 
csillapította az elbájoló szép kis 
hajadont — lásd, hisz mindennek 
vége van már. Mr. Rowson ma 
már nem találkozhatik velük, mi
vel épen az ellenkező irányban 
lovagolt el — menj ki a friss le
vegőre, attól majd jobban leszel. 
Brown ur talán majd kikisér és 
sétál veled egy kicsit Látod, iga
zán lázas vagy, milyen forró az 
arcod, ismét úgy kitüzesedtél — 
jöjj, jöjj—nem szégyenled magad, 
hogy ilyen nagy lány létedre még 
sírni is tudsz.

Marion e szavakra anyja keb
lére vetette magát és elkezdett 
hangosan zokogni

— Ugy-e, mr. Brown, kivezeti 
a szabadba ezt a kis bohó lány
kát ? Bárcsak itt maradhatott volna 
ma nálunk Rowson, de persze — 
a hivatal az első, mindenekelőtt az 
istentisztelet

Brown készségesen ugrott fel 
mindjárt az első szóra és kis&é 
tétovázva közeledett az édes kis 
teremtés felé, hogy karját nyújtsa 
neki.

(Jöv6 héten folytatjuk.)



Fellebbent a fátyol 
Orth János tragédiájáról

A milánói „Popolo d’Italia" 
egyik riportere, Ardemagni Mir- 
co a föld másik fejéről, Dél- 
amerika legdélibb csúcsáról, a 
Tüzföldről hoz elő érdekes ada
tokat, amelyek némileg rávilá
gítanak Rudolf, illetve testi-lelki 
jóbarátja, János Salvator főher
ceg sorsára.

Az aranygyflrfl<

Ardemagni Mirco világkörut- 
ján, amelyről szines tudósítások
ban számol be lapjának, ez év 
januárjában találkozott a Tüz- 
földön egy Mastro Esteban Go
mez nevű öreg emberrel, aki az 
evangélisták szigetén, a chilei 
kormány által felállított világító
toronynak az őre hasonló nevű, 
kamaszkorban levő fiával együtt. 
Az olasz riporter fókavadászaton 
akart résztvenni és igy találko
zott össze az öreg Gomez mes
terrel. Feltűnt neki, hogy a to
ronyőr ujján a toscanai nagy
hercegi család dmerévél ellátott 
nagy aranygyűrű volt. Megkér
dezte, honnan tett szert erre az 
értékes tárgyra, mire Gomez a 
kővetkezőket mesélte el:

— 1890 júliusának vége felé 
egy hónapnál tovább tartó, ret
tenetes vihar tombolt az Óceá
non a Tüzfőld egész hosszában. 
Augusztus 24-én a toronyőrök 
előtt három gőzös és egy vitor
lás tűnt fel, amelyeket a vihar 
ereje ide-oda dobált. A három 
gőzös bírta magát tartani, de a 
vitorlás szörnyű táncot járt a 
hullámokon. Vitorlái már szét 
voltak szakadozva, segítségért 
jelzett, de sem a három gőzös, 
sem mi nem tehettünk érte 
semmit. A vihar egyre erőseb
ben dobálta a vitorlást a De- 
solatío-sziget félé, a meredek, 
sziklás padokhoz.

A hajótöröttek.

— Két héttel később — foly
tatta az öreg Gomez — az idő 
engedett és ekkor láttam, hogy 
a vitorlás, amelynek nevét is 
elolvashattuk, Szent Margit volt 
és nem tört össze, hanem fenn
akadt a sziklákon. A Szent Mar
gtot azonban nem tudtuk meg
közelíteni. Egy héttel később 
észrevettem, hogy füst száll fel 
a Desolatio-szigeten. Egy cutter 
kötött ki az evangélisták szige
tén és én rávettem a parancs
nokot, nézze meg a Desolation, 
hogy mi a felszálló füstnek a 
magyarázata. Szeptember 3-án 
átmentünk a szigetre, ahol hat 
férfit és egy nőt találtunk ret
tenetes viszonyok között Bor
zasztóan szaavedtek a hidegtől 
is  az éhségtől. Én akkor. 25 
éves voltam. Átkisértema hajó-, 
törötteket a Tüzföldre, Punta- 
Arenasba, amely akkor elég for
galmas hely volt A hajótöröt

tekről később megtudtam, hogy 
János Salvator főherceg — Orth 
János, a felesége és kísérete 
menekültek meg ilyen csodála
tos módon a tenger veszedel
métől.

A herceg ekkor ajándékozott 
meg ezzel a gyűrűvel, amelyet 
azóta is ujjamon hordok.

Az olasz riporter azt is meg
tudta Gomeztől, hogy a legen
dás hirü főherceg megmenekü
lése után Punta-Arenasban te
lepedett le. Ott élt haláláig és 
özvegye máig is ott tartózkodik. 
Gomeztől ajánló levelet kapott 
és meglátogatta Punta-Arenas- 
ban, egy csinos, kastélyszerü
házban Orth János özvegyét.

Orth János halálának
hírét költik.

János Salvator főherceg, amint 
ismeretes, 1890-ben, egyidejűleg 
Rudolf trónörökös romantikus 
szerelmével, Mili Stubel bécsi
kabaréénekesnőt vette el felesé
gül az udvar akarata ellenére. 
Rudolf és János Salvator a leg
jobb barátságban voltak egy
mással és együtt tervezgették
jövő boldogságukat, amelyet el 
akartak érni az udvari etikett, 
szokás és fejedelmi parancs el
lenére is. A mayerlingi tragédia 
után János Salvator teljesen 
kegyvesztett lett az udvarnál, 
Londonban feleségűi vette a 
kabaréénekesnőt, azután lemon
dott főhercegi rangjáról és fel
vette az Orth János nevet. Fel
szerelte hajóját, a Szent Margi- 
tót és elindult nászutra Amerika 
felé azzal a szándékkal, hogy 
soha nem tér többé vissza. A 
Szent Margit hajótörésének híre 
eljutott a bécsi udvarhoz. A 
,Hamburg-Correspondent“ Irta 
meg 1890 végén, hogy a Maria 
Mercedes gőzös julius hó 3-1-én 
látta a Szent Margitot a Hom- 
fok sziklái között rettenetes vi
harban, minus tizenöt fok hi
degben. A „Börsen Halté" egy 
utas levele alapján közölte ugyan
ezt. A franciá Almendrat najó 
kapitánya 1890 aug. 24-én fel
jegyezte naplójába, hogy a Pilat- 
fok szikláihoz közel látta a Szent 
Margit roncsait
. Erre a bécsi udvar természe

tesen halálhírét költötte Orth 
Jánosnak és azóta róla senki 
semmi biztosat nem tudott. Le
gendás hirek terjedtek el a fő
hercegről évtizedeken keresztül. 
Itt-ott vélték felfedezni, de igazi 
rejtekhelyét nem találták meg.

Betzűftüs az Özveggyé).

. Orth János özvegye elmon
dotta az olasz újságírónak, hogy 
férje Gutierrez név alatt telepe
dett meg Punta-Arenasban és 
állattenyésztéssel foglalkozott. A 
világgal nem törődött,, csak üz

leti ügyei vitték be néha San- 
tiagoba. Boldogan éltek, egy leá
nyuk született, akit egy föld- 
birtokos vett el feleségül. Sze- 
ény férjem — mondta Milli 
tubel — megérte aHabsburg- 

birodalom összeomlását. Ott ült 
abban a székben és fel akart 
emelkedni, hogy szembe fordul
jon Rudolf képével. .Feltűntek 
glőtte a bécsi emlékek. Vissza
idézte, miként vitézkedett mint 
brigádparancsnok Boszniában 
1878-ban, emlegette az udvar 
intrikáit és Staafe gróf minisz
terelnök ravaszkodásait, melyek
kel elütötte Bulgária trónjától. 
Rudolf képe felé akart fordulni, 
de nem volt elég ereje, elaggott, 
beteg volt 1922 február 7-én 
a halál megváltotta emlékeitől.

A park kis kápolnája mellett 
van eltemetve. Egy gránitkő 
jelzi a sírját. A kő jobboldalán 
ki van vésve főherceg! címére. 
Első lapján e szavak :

„In Liebe vereint bis in den 
Tod“.

Odavárja tehát özvegyét is, 
akivel a szerelem egyesitett a 
halálig. Orth János egy acél
kazettában őrizte Rudolf emlé
keit. A trónörökös a kazettát a 
mayerlingi éjszaka előtt Larisch 
grófnőre bízta, aki barátjaként 
szerepelt, noha amint Milli Stu
bel mondotta, inkább Vecsera 
riválisa volt. A grófnőtől János 
főherceg elvette a kazettát, ma
gával vitte útjára és még aDe- 
solatio-szigetről is visszatért á 
Szent Margit roncsaihoz, hogy 
a kazettái megmentse. Soha ki 
nem nyitotta és végrendeletében 
úgy intézkedett: temessék el 
sírjába, anélkül, hogy bárki is 
látná, mi van benne.

Rudolf és Vecsera Mária is 
ismerték Milli Stubelt. özv. Orth 
Jánosné elmondta az olasz új
ságírónak, hogy a trónörökös is 
meg akart szökni velük együtt 
Vecsera kíséretében. De minden 
lépését olyan szigorúan őrizték, 
hogy a szökés lehetetlen volt. 
Január 29-én Orth János egy 
zárt kocsin Mayerlingbe hajta
tott, hogy megkísérelje q szö
kést, de nem sikerült így kö
vetkezett be aztán a mayerlingi 
éjszaka.

KIS TRÉFÁK

A nagy elmegyógyintézetben első 
körútját végzi az igazgató főorvos, 
a kiváló psycho-analitíkus. Egyik 
magán 7jSrkáKflr» megpillant egy 
kényszerzubbonyban lévő dühöngő 
beteget Felvilágosítják, — hpgy 
a szerencsétlen üldözés mániában 
szenved, az a rögeszméje, hogy ő 
az adu-kilences, állandóan attól 
retteg, hogy leüti az adu-alsó. A 
főorvos gondolkodik egy kis ideig, 
majd beszól a kémlőlyukon:

— Kérem tisztelt adu-kilences, 
nincs semmi oka félelemre, mert 
az adu-alsó talonban fekszik.

A'beteg megyógyult.

A szarvasi állomásról kb. 10 
perce már, hogy elindult Mezőtúr 
felé a kitűnő rakéta-expressz, ami
kor az állomásfőnök észreveszi, 
hogy a paklikocsiból lemaradt az 
egyik vigéc hatalmas pointaládája. 
Nyugodtan odaszól a két málhá- 
zónák:

— Vigyék hamar azt a ládát 
a vonat után, oszt lökjék fel a 
paklikocsiba.

Kohn savanyu arccal nézeget 
bele az uszoda vizébe. Grün meg
kérdi tőle, hogy miért szomorko- 
dik.

— Hát kérlek, fogadtam a Schlé- 
singerrel 10 pengőbe, ő  azt mondta, 
hogy másfél percnél tovább ki* 
bírja a viz alatt.

— Na és?
— Elvesztettem a 10 pengőt, ez 

a Schlésinger már egy órája van 
a viz alatt és még mindig nem 
jött elő.

— Jó ember lehet ez a Kon
dor Samu.

— Miből következteted?
— Mindenét az árvaháznak 

hagyta.
— Mi az a minden?
— Kilenc gyerek.

A férjjelölt igy szólt a házasság- 
közvetítőhöz :

— Szent ég, itt az előszobában 
látok ülni egy vén skatulyát s maga 
ezt akarja nekem partinak aján
lani? I

— Dehogyis. Ne essék kétségbe. 
Ez csak a húga annak, akit önnek 
fogok ajánlani.

Két ember arról vitatkozik, hogy 
ki látott melegebb vidéket a má
siknál.

— Barátom — szól az egyik — 
én egyszer olyan forró vidéken 
voltam, hogy ott ember és állat 
csak éjszaka tüdott kijönni a há
zából a rekkenő hőség miatt.

— Ez semmi, —szólt a másik — 
én egyszer olyan forró vidéken 
voltam, ahol például a tyúkokat 
jéggel etették, mert ezek különben 
az irtó hőségtől keményre főtt to
jásokat tojtak volna.

Egy idevaló autótulajdonosról 
beszélik, hogy a napokban bevitte 
rozoga autóját Szegedre és ott 
megvizsgáltatta egy autószakértő- 
veL

A szakértő több mint egy fél
óráig vizsgálta, de vizsgálás köz
ben folyton csak a fejét csóválta. 
Végre a dudához ért Körülnézte 
a dudát, megnyomta és ragyogó 
arccal fordult az aytó gazdájához: 
. — Kérem nincs semmi baj. Ez 
egészen jó duda, le fogjuk sze
relni és egy uj kocsit szerelünk 
rá és uraságodnak lesz egy kifo
gástalan kocsija.

A tanító kérdezi az iskolá
ban a kis Mórictól: Mondd csak 
Mórickám, miért némák a halak?

A kis Móric vigyorogva válaszol: 
Hát probáljon tanítót>ácai a viz 
alatt beszélni. ■>



— Postás vizsga. A postai 

szolgálathoz szükséges első 
vizsgát Mészáros Ilonka, a 
kondorosi posta rokonszen
ves kiadója, jeles sikerrel 
tette le Szegeden.

— Esküvő. A kondorosi tár
sadalom szine-javának részt- 
vétele mellett folyt le Hadi 
Károly kereskedő esküvője 
Kondacs Mariskával.

— Korán voltak a vizsgák 
Kondoroson — jelentette ki 
a kir. tanfelügyelő, mire azt 
felelték a falusi kultura tör
hetetlen bajnokai, hogy in
kább ő jött későn.

— Esküvő. Dr. Rohály Pál 
népszerű fiatal kondorosi or
vos f. hó 9-én vezette ol
tárhoz Göncön bájos fiatal 
aráját, Szinnyey Boriskát. Az 
esketést a vőlegény bátyja, 
Rohály Mihály szarvasi ág. 
ev. lelkész végezte.

— Térzene Kondoroson. 
Ponyva János cigányzeneka
ra a községháza előtti téren 
a nyári idény alatt a közön
ség szórakoztatására minden 
hétfőn és pénteken este 8 
órai kezdettel térzenét ad. 
És még mondják, hogy nem 
élnek vígan Kondoroson.

— Levente ünnepélyt ren
deznek a kondorosi levente- 
oktatók julius hó 1-én zász
lószenteléssel egybekötve.

— Halálozás. Nagy részvét 
mellett kísérték utolsó útjára 
Kondoroson ifj. Hanzus Já
nos gőzmalomtutajdonost. A 
korán elköltözött 35 éves 
rokonszenves fiatal malom
tulajdonost özvegye és 3 ár
vája siratja.

A .L B U S  KÉZMOSÓSZAPPAN 

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.

^^ inden  dobozon az Albus szó 

és a harang védjegy! Kérjen ki

fejezetten Albus 

kézmosőszappant

és ne fogadjon el , — —

mástl '

II

Mindennemű
tüzelőanyagot, tüzi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább mi- 
ségbeo és legjutányosabban 
Honthy Sándor-nál sze
rezheti be. (Gr. 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.

Női, férfi és gyermek

<CÍJ> ó it
melyek elsőrendű anyagból 

J u t á n y o s  á r b a n

a legizlésesebb formában 

készülnek, azokat c s a k

Szűcsnél
szerezze be.

Gazdak figyelmébe!
Gép nélkül ma már lehetetlen gazdálkodni I Vegyen minél tökéletesebb gazdasági gépet és szerszámot 1 

Bárm ily elsőrendű gyártm ányú m odern 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, Wallí6th és Hart-Park traktorok. Olivér Matsey-Harrisch, Bácher és Eberhardt

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

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

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

Szarvas. Piactér.



Gyuricsán Ferencnek csabacsű- 
dön tégla, vályog, épülethez való 
fák, szőlőkaró, egy vastenpelyes 
igáskocsi és szekér, aratógép van 
eladó. 24

Zöldpázsiton I. kér. 197 számú 
ház eladó. Értekezni lehet a hely
színen. 27

Belopotoczky István féle ház 
örökáron eladó. Jelentkezni VII. 
kül. kér. 584/2. 30

Egy jókarban levő kerékpár és 
egy gramafon eladó. Érdeklődni 
lehet ugyanott I. kér. 442. 26

Egy bútorozott 6zoba azonnal 
kiadó III. 173.

ESSEX
Super Six Sedan
lég modernebb 

6 hengeres 
bérautó.

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

^  gyűjtse!
A FEKETE

BORÍTÓ szalagokat.
JUTALOM KIOSZTÁS

Július 15.

Kiadó udvari lakás, ugyanott 
egy 72 klg. használ kovács üllő 
és egy feketére fényezett börfede- 
les keveset használt 2 ló után 
való kintó eladó. Nagy könyv 
kereskedőnél. ?

III. kér. 96 számú Winternitz- 
féíe gazdasági középiskolával 
szemben levő 1000 öles beltelken 
több önnálló lakrészre osztható 
fő és melléképületek, istálló, kocsi
szín, valamint konyhakert és gyü
mölcsös akár egészben akár rész
letekben f. évi november 1 tői 
kezdődőleg bérbe adatik. Az egész 
ingatlan is eladó. Felvilágosítást 
ad. dr. Salacz Aladár ügyvéd. (25

I. kér. 484 számú 650 öles bel- 
telkes ház és gyümölcsös kert —
2 szoba, konyha, műhely, kamra 
és mellékhelyiségek eladók. Venni 
szándékozók dr. Sdlacz Aladár 
ügyvédhez forduljanak. 25

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

II kér. 38 számú ház eladó, 
kegvező feltételek megtudhatók 
ugyanott. 25

IV. k. 157 Mz. kákán 3 hold 
herés és mangolba 350 fl-öl 
gyümölcsös eladó. 24

Hisz Pál kovácsmester II. 72 
szám alatti műhelyében egy jó 
házból való fiú tanulónak felvé
tetik. 25

Lakás áthelyezés Galambos 
Gyula mázoló mester műhelyét II. 
kér. Arany János-utca 334 szám 
alá helyezte át. Ugyanott egy 
ügyes fiú tanulónak felvétetik. (26

Szobafestő tanoncnak egy jó 
házból való ügyes fiút felvesz 
Kiszely Mihály szobafestő II. 501 
sz. ugyanott egy keveset használt 
szabadon futó kontra fékes kerék- 
pár eladó.__________________26

Közel a városhoz 12 hold 
szántóföld eladó. Érdeklődni IV. 
kér 99 sz. 25

Lakatos tanoncot felvesz. Med
vegy Gyula I. 86 szám.

I. k. 303 számú házban külön' 
bejáratú lakás kiadó. 24

1. k. gróf Andrássy-utca 131 
sz. két utcai szoba konyha élés 
kamra, pince fának azonnal kia- 
dó.________________________2&

Cilinder-gép jutányos áron ela
dó. Érdeklődni Kossuth-u 44. 25

Egy erős fiút tanulónak felvesz 
Tusjak Lajos hentes. 2\r

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

24

II. her. 77 Gróf. Csáky Albin utca 
egy utcai lakás, mely áll 2 szoba 
konyha és speizből, augusztus 1 
éré kiadó. Jelentkezni ugyanott.

Földbirtokokra 5 holdtól becs
lés nélkül folyósittatok átmeneti, 
kölcsönt 9Va#/o-ra 100%-os kifi
zetéssel, 35 éves amortizátióra 
77*% kamat 1.3°/o tőketörlesz
téssel. Beküldendő telekkönyvi 
másolat, kataszteri birtokiv és 
községi becsübizonyítvány. Elő
zetes költség nincs. — Előleget 
adok gabonára évi 91/*0/« -ra föld- 
birtokosoknak, kik legalább 5 
vaggont szállítanak. — Vállal
kozóknak árlejtéshez kauciót adok.
— Építkezési kölcsönöket köz- 
tisztviselőknek évi 7%, másoknak 
8°/o-ra lakbér letiltás és életbiz
tosítás nélkül* folyósittatok teher
mentes ingatlanra, de legalább 
huszas csoportban. — Magántő
két elsőhelyü bekebelezésre gyü- 
mölcsöztetésre elfogadok. — Tőzs
dei megbízások gabona és ér
tékpapírok vétele és eladása. 
Ügynököt díjazok. Válaszbélyeg 
mellékelendő. — Szirmai Ignác 
bank és tőzsdebizományos (Ala
kítva 1910) Budapest, Vili. Rá
kóczi ut 55. Telefon J ó z s e 
332-82.

Hegedűt, Csellót és cinbalomot 
tanít Bogdán Laci a legjutányo
sabb árak mellett. Házhoz meghi- 
vásra megyek.______________24

Pincehelyiségek kiadók az uj 
katholikus iskolánál. A helyiségek 
világosak, tágasak és szárazak 
Megtekinthetők bármikor, s ugyan
ott további felvilágosítás is nyer
hetők.

Szabadon futó kontra fékes 
kerékpár eladó. IV. kér. Luther 
utca 443.

1, kér. Pók-utca 309 szám alat 
lakás azonnal kiadó. . 26

Hanzel Mihály zöld pázsiti 
háza eladó. 26
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1ERCO |

Ö n e 1 e.g á n s a n Sl t t fzködl  k,

Ergo ERCO yallért visel.

Ügyeljen a védjegyre !

Szarvason kizárólag: hollós Antal cégnél Piactér kapható-

F l * f P 6 Í f P 6  Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
Ü l  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 t á r a m  megérkezett dús választékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében győ-

a?r«r hogy 4  havi részlet* 
re $£," olcsó árban£
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- - f i  f  p e n g ő t ő l  följebb ké-

szülnek. Kérem nagyérdeműzám mert férfi öltönyök 
közönség szives pártfogását. Tisztelettel

B a l á z s  J á n o s  úri szabó. 
(Kossuth-tér 147. özv. Harmatiné házában).

Ugyanott egy figyes fiú tanulónak felvétetik.

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



Sopront 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r. í.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

Elsőrendű szőnyegek min
den nagyságban, Összekötő, 
fal védő, ágy elő és futósző
nyegek, takarók, paplanok, 
ágy- és asztalterítők, bú
torszövetek kaphatók

Breitner 
H. és Fia

i
cégnél.

29

— Ház eladóII.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Teljesen jókarban lévő vasúti deszkalá

dák igen olcsón kaphatók a Dohánynagyárudában

Értesítés.

29

Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. kö/ttii6éget, hogy
11. kér. 206 szám alatt temetkezési vállalatot nyitottam, 
ahol is mindennemű koporsót u. m. fa és érckoporsót 
koszorút stb. nagy választékban raktáron tartok.

A n. Ć. közönség szives pártfogását kéri

Komár Pálné, Blaskó Karolin 
temetkezési intézete,

(Kreizler György asztalos házában*

A tisztelt cséplőgép tulajdonosok
figyelmét felhívjuk, hogy a legjobb

g épszljakat
és vízmentes ponyvákat 

valamint gabonás zsákokat
minden m éretben a  , V

legolcsóbb gyárt áron
kaphatja Szarvason 

35
Slmkő Gyula

bőrkereskedésében.

Kondoroson
Na g y  Sándor vásártéren 
lévő uj lakóháza (2 szoba, 
konyha, spejz, kamra, mel
léképületek) előnyös fize
tési feltételek mellett sza
badkézből eladó. Érdek
lődni Ve’ky Béla tanítónál 
Kondoroson.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván senkinek 
a keresete nem födi a kiadá

sokat
szép pénzt kereshet 

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

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

mmmmmm mm

Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.

A u t ó  és Traktor 
javitás.

Speciális Szerelő által. 
Uj alkatrészek az,összes tí

pusokhoz 
Raktáron autók vételét és£

eladását közvetítem.

M e z ő g a z d a s á g i  

g ép Ja vitás.

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

rica szórók bármely ekére szerelhető !

Újdonság I 26 - Raktáron

Autogén 
heggeszíés ?

Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

MÉH HMM

„Accumuláíor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARJA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem. Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és 
Ánódaccumulátor télepeket, 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.

Makó Gyula
r á d ió  k e re s k e d ő . S z a rv a s .

........f himm Hitűit mii hév...... UHU

| Ne mulassza el sen-
Q I f i  mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 

mielőtt a hatósági mértékhitelesi- 
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 LÁSZLÓ
IAKATOS ÉS MfiRLECPONTOSITÖ

I. Csáky A lb ln- u lca  78. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be. 29

CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unka! E legáns! Tartós! Olcsót
Kapható kizárlag Deutsch Ármin divatáruházában
Békés~$zarvasonu Csak a  talpon látható védjeggyel v a ló d i!

52 sz,



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 éh selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, 'úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Az ab lakon  dobá lja  k i pénzéi, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
MÓR d lvatáruh ázában  Beliczey-ut 8. (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

a bemutatott mintákna k meg nem felelő silány 

drul szállítanak. 52

503 „FIAT44 bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő »
H. &>7. Telefon 75 és79.

27 sz.

Kerékpárok,
« Varrógépek és Rádiók.
N
(A

fa

*
0u
4
a
*
vu
4)
*

b e re n d e zé s .Villanyszereié« cse ngö

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

Tisztelettel

SzÉrehovszky Márton és Társa  ̂
keresk. min. által. eng. rádió-árusító, villamszerelő >8 

és műszerészek, és szerelő üzem. •

Pfac-tér ártézi huttal szemben Bak-porta._____

Átköltöztem
órás és ékszerész

üzletemmel egész közel, a piactérea lévő

régi Fischbein-féle
üzletbe. Továbbra is kéri a nagyérdemű közönség szives pártfogását

35 Halászáé Sz. Szerén.

legmodernebb
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BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

Belopotoczky János faszerüzletében és M akó  
G yulánál Telefon 75. T. nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve maradtam

Tisztelettel

33 sz. Belopoiocky Mihály

Vadászfegyverek,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálás'át, illetve 
barnitásáL uj anyag készítését, a legolcsóbb árban rsz- 
közlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
bér ben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
fegyver és lőszerkereskedő 11 * kerület 104. szám. 52

B R

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

javittathatók.

Mindenki hirdessen Szarvasi Közlöny-ben
Njomtott tar. Csacsira Gyiqpi é köeyvnytwütjátoe* Sbuyasoq.


