
FÜGGETLEN POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

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

évre 9 Pengő, félévre 4 Pengő.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

vitéz Praznovszky Béla
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

1. kér. Vajda Péter-utca 145. szám, hová min
dennemű küldemény cimzendd.

V á l a s z t á s  
előtt.

Még el sem simultak a 
nagy harc hullámai, már is 
szelíden fodrosodik közéle
tünk sosem nyugvó tenger- 
szine.

Megindult a politikai elő- 
csatározás a szarvasi főjegy
zői állás körül, jobban mond
va a számbavehető (megne
vezett és meg nem nevezett) 
lelöltek körül. Egyik oldalon 
így megyei laptársunk im- 
jonáló (bár nem mindig cél
szerű) nyíltsággal, másik ol- 
ialon egy másik laptársunk 
cörültekintő óvatossággal 
(émleli a láthatárt.

Nincs ugyan még tudo
másunk arról, hogy a kér- ! 
iéses állás jogérvényesen 
megüresedett volna, tehát a 
portyázás kissé időelőttinek j 
látszik, mindazonáltal úgy 
érezzük, hogy lapunk olva
sói jogos kiváncsisággal vár
ják nyilatkozatunkat, tekin
tettel egyfelől arra a közis
mert szorosabb viszonyra, 
mely lapunkat a szóbahozott 
jelölt személyéhez fűzi, te
kintettel másfelől arra az elő
nyös helyzetre, hogy a leg
utóbbi képviselőválasztás óta 
hasonló kérdésekben első sor
ban lapunkat kell a közvé
lemény hamisítatlan hang
adójának tekinteni.

Tehát a mi megítélésünk 
szerint Szarvason minden 
jelző nélkül olyan a hely
zet, hogy azon a főjegyző 
személyében való válogatás
sal sem javitani, de rontani 
is alig lehet. Türelemmel 
meg kell várni, mig a tör- í 
vényhozás rendszerváltozást1 
hoz, mert javulást csak on- 
néit várhatunk.

Nem sorsdöntő tehát, hogy 
ki lesz az uj főjegyző, ha a 
régi tényleg elmegy. Dem
csák Jánost pedig minden
esetre hagyjuk meg a csa- 
bacsüdieknek, akik szinte 
példa nélküli bizalommal ru
háztak rá egy nem minden
napi hatáskört, egy újonnan

alakult község szervezetének 
helyes kiépítését. Egyéni ké
pességeinek érvényesülésére 
jobb alkalom sem Szarvason, 
sem másutt soha többé nem 
lesz.

Jó szívvel kívánjuk, hogy 
nyilatkozatunk olaj legyen, de 
nem a szunnyadó tűzre, ha
nem a háborgó hullámokra.

Jeleníeiíe fel a gyilkost.
Nem akarta, hogy ártatlan bUnhtfdJSn.
(A KözlOny eredeti tudósitása). 
Gyuláról jelentik: Szilágyi Lász

ló dr. rendőrtanácsos, a gyulai 
bűnügyi osztály vezetője 15-én 
éjjel letartóztatta Hegedűs Mózes 
nevű gazdalegényt, aki még 1913- 
ban 28 késszurással meggyilkolta 
és kirabolta Ludvig Jakab gyulai 
birtokost.

A gyilkossággal Cséfai Péter 
nevű gazdálkodót gyanusi tolták, 
aki időközben Romániába szökött. 
Cséfait a románok elfogták, a ma
gyar hatóság megkeresésé 
i e megindult a kiadatási eljárás 
és Cséfait párnap muiva adták 
volna át a határon a magyar 
határrendőrség közegeinek.

özv. Hegedűs Mihályné, a rab
lógyilkos édesanyja erről értesült. 
Néni tudta elviselni, hogy ártatlan 
ember kerüljön a bíróság elé, a 
rendőrséghez intézett levelében 
felfedte, hogy a rablógyilkosságot

fia: Hegedűs Mózes követte el 
Igricz nevű barátjával, aki a 
harctéren elesett.

A rendőrség nyomban előállí
totta és kihallgatta özv. Hegedűs 
Miliálynét és fiát, Hegedűs Mózest, 
aki töredelmtsen bevallotta, hogy 
ezelőtt ]5 évvel, 17 éves korában, 
Igricz nevű fiatal barátjával, Lud
vig Jakab birtokost saját tanyáján 
meggyilkolták és minden pénzét 
elrabolták.

A gyilkosság nyomait eltüntet
ték és a véres inget az ártatlan 
Cséfai Péter tanyájára vitték, 
hogy a nyomozó csendőrséget 
megtévesszék. Miután C s é f a i  
Romániába _ szökött, úgy hitték, 
hogy a bűntény soha ki nem derül. 
A rendőrség Hegedűs Mózest és 
édesanyját letartóztatta és átkisér- 
telte a gyulai királyi ügyészség 
fogházába.
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A szarvasi Holt-Körös hajózhatóvá-tétele.
Duzzasztóval turbinák hajtására is lehetne használni.

(A Közlöny eredeti tudósítása)

Szarvas mezőgazdasági ter
melését s kereskedelmét je
lentékenyen emelné ama kö
rülmény, ha alkalmas viziut- 
ja lenne. A mezőgazdasági 
nyerstermények szállítását ví
zi utón bonyolíthatni le leg
előnyösebben. Nagyon ked
vező alkalom kínálkozik most 
arra, hogy a szarvasi holt- 
Körös hajózhatóvá tétessek. 
Szentandrás alatt ugyanis 
duzzasztógát építését terve
zik, aminek azonban Szarvas 
nem sok hasznát látja. Ért
hető tehát az a mozgalom, 
mely községünkből indulva

ki azt célozza s azt óhajtja 
elérni, hogy ez a duzzasz- 
tógát a zsilip közelében épül
jön, mely három rendkívüli 
fontos előnyt jelentene, első 
sorban a Holt Körös hajóz 
hatóvá lenne téve s bele
kapcsolódnék az Élő-Körös 
hajóforgalmába. Másodszor 
pedig ami kis vashidunknál 
létesülő vízesés mint nagy
szerű energiaforrás, géphaj
tásra esetleg elekiromós áram- 
fejlesztésre s ezzel az önál
ló szarvasi villanytelep meg
valósítására lenne felhasz
nálható. Harmadik nagy előny 
pedig abból származnék,

hogy a Körös állandó friss 
vize valósággal áldás lenne 
a nyári, szaharai por által 
úgyis fertőzött levegőjű köz
ség közegészségére. Hisszük, 
hogy a lelkes mozgalom tel
jes sikerrel fog járni s a 
szarvasi Körös jelentős for
galmi útvonallá fejlődik a kö
zel jövőben.

Vétkes bukásért 
elítéltek egy szarvasi 

kereskedőt.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)'

Jómenetel ü rőföskereskedése 

volt a piactéren Stern Bernátnak, 

aki különböző okok. miatt tönkre

ment és most vétkes bukás vád

jával terhelten állott a gyulai tör

vényszék Tóth-tanácsa előtt.
A vádirat szerint Stern ellen 

előbb kényszeregyezségi, majd 

csődeljárás indult meg, Stern nem 

vezetett üzleti könyveket, sem 

mérleget nem készített, noha üz

letének forgalma a könyvelési 

kötelezetség alól felmentett kis

kereskedelem mérvét jóval meg

haladta. A kihallgatott vagyonfel

ügyelő. dr Mázor Elemér azon

ban igazolta, hogy Stern anyagi 

romlását kizárólag a rossz gazda

sági viszonyok okozták. A bíró

ság számos enyhítő körülményt 

látott fentforogni és ezekre való 

tekintettel Sterilt csupán 30 pengő 

pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet 

jogerős.

Épül Csabacsüd, az 
első magyar minta- 

falu.
(A Közlöny eredeti tudósitása.)

Mint azt olvasóinknak már 
hírül adtuk, a Falusi Kis* 
lakásépítési S zöve t keze t  
(raksz) még az évben fel
epiti Csabacsüdöt, illetve a 
község alapját képező 207 
házat. Az építkezés gondo
san előre kidolgozott mér
nöki tervek alapján a mo
dern hygienia és az ilyen 
irányú tapasztalatok legjobb 
felhasználásával történik és



nem hisszük, hogy lenne 
még Magyarországon, vagy 
a környező államokban olyan 
kis falu, amelyik a csaba- 
csüdihez hasonló egészséges, 
szellŐ6 és kényelmes beosz
tású házakkal, utcai beton 
csatornázással, villanyberen
dezéssel, stb.. dicsekedhessél 
Némi fogalmat alkothat ma
gának a közönség ezekről a 
nagyarányú építkezésekről, 
ha mutatóba leközlünk egy- 
pár adatot abból a verseny- 
tárgyalási hirdetményből, me
lyet az épitési anyagok szál
lítására most tett közzé a 
Faksz. íme egypár szüksé
ges anyag és munkálat meg
jelölt mennyisége: 8520 fm 
(kb. 5800 köbméter) 80 cm. 
mély utcaárkolás, 266 fm. 
40. cm. átmérőjű betoncső 
az utcakeresztezéseknél, 6648 
fm. 60 cm. széles betonjárda 
a házak utcavonalán, 6697 
fm. 1.50 m. magas kemény- 
faoszlopos léckerítés, vala
mint a 200 felépítendő ház
hoz szükséges egyéb anyag.

Az anyagszáll;tásra vonat
kozólag már f hó. 28-ig be 
is kell adni az 5 százalék 
bánatpénz letételét igazoló 
okmánnyal együtt a része- 
teš pályázatot a Faksz-hoz, 
amely szabadon dönt az 
ajánlatok felett.

A szarvasi főgimná
zium uj igazgatója.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

A szarvasi evang. gimná
zium felügyelőbizottsága ju
nius 18-án dr. Melich Jápos 
egyetemi tanár elnöklete alatt 
tartott ülésében a gimnázi
umnak ujabb 6 évre igazga 
tót választott. Megválasztotta 
pedig titkos szavazással egy
hangúlag az eddigi ig zga- 
tót Saskó Somát, aki azon
ban a választást, hivatkozás
sal gyengélkedő állapotára 
el nem fogadta A bizalmat 
megköszönve, de a már előbb 
beterjesztett levelében el
mondottakat ismétli, mely 
levélben arra kérte a fel
ügyelőbizottságot, hogy az 
állás betöltésénél az ő sze
mélyétél tekintsen el. Az elő
terjesztésre Melich elnök 
megilletődötten válaszolt és 
figyelemmel a felhozottakra 
kijelentette, hogy a bizottság 
őszinte szívvel kívánja a 
nagy érdemeket szerzett igaz
gatónak egészsége helyre
állítását és kifejezett kíván
ságához képest megválasztja 
az utódját. Az elrendelt 
ujabb titkos szavazás ered
ménye, hogv Raskó Kálmán 
eddigi helyettesitő egyhan
gúlag megválasztatott a kö

vetkező 6 évre' gimnáziumi 
igazgatónak.

Ugyan ezen felügyelőbi- 
zottsági ülésen történt dr; 
Melich János üdvözlése azon 
alkalomból, hogy a tudós 
tanárt a Lengyel Tudomá
nyos Akadémia tagjává vá
lasztotta. Az üdvözlést a fel
ügyelő meleg szavakkal kö
szönte meg.

HÍREK.
— Esküvők. F. hő 16-ánf szom

baton délután vezette oltárhoz az 
ág. ev. ó-templomban vitéz Ko
vács Ferenc a Szentesi Takarék- 
pénztár cégvezetője dr. Takács 
Gusztáv és neje roglaticzai Zlin- 
szky Rózsika bájos Katóka leá
nyát. Az esketési szertartást Sze
lényi János ág. ev. lelkész vé
gezte, a szertartás után hosszú 
autósor víite az előkelő nászné
pet a lakodalmas házhoz. Tanuk 
voltak: a menyasszony sógora
dr. Csíkszeredái Dávid László, a 
vőlegény részéről pedig Borbás 
Sándor Szentesről. A három 
nyoszolyóleány Borbás Baby, 
Bagi Manci és Simon Ilonka 
volt, mig a vőfélyek Haviár Ist
ván, dr. Haviár Lajos és Haviár 
Sándor a menyasszony unoka- 
testvérei voltak.

|— F a b ó k  F e r e n c ,  Mező- 
berény újonnan megválasztott ev. 
lelkésze, aki Kondorosnak volt köz

szeretetben álló segédlelkésze, f. 
hó 21-én vezette oltárhoz meny
asszonyát, Míiller lrénkét. Gratu
lálunk az ifjú párnak.

— A szarvasi járás uj vl-
tézei. A f. hó 17-én, vasár
nap a Margitszigeten meg- 
tariott vitézi avatáson a 
szarva>i járásban a követke
zők lettek vitézek: Szarvasról 
Biki Nagy Imre h. főjegyző, 
tart. hadapródjelölt, Praz- 
novszky Béla nyug. hadnagy 
és Tóth János Mihály lég. áll. 
Békésszentandrásról: Szín Jó
zsef. Kondorosról: Kardos
István. Öcsödről: Maróti Já
nos.

— Kis leányka halála. Má- 
jer Mihály polgártársunkat 
és nejét súlyos csapás érte, 
kis leánykájuk, a 7 éves 
Ilonka váratlan elhunytával. 
A mélyen sújtott szülők ez
úton fejezik ki hálás köszö- 
netüket kedves kis leányká
juk tanítónői, iskolatársainak, 
valamint rokonaiknak és jó 
ismerőseiknek, akik a vég
tisztességen megjelentek és 
mély fájdalmukat jóleső rész
vétükkel enyhíteni iparkod
tak.

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.

— Leventéink nyári szünete. 
Vármegyénk alispánja rendele-

. tét adott ki mely szerint a le
venték részére a nyári iiiezógaz- 
dasági munkálatokra való tekin
tettel í. évi julius 1-től augusz
tus 14-ig nyári szünetet engedé
lyezett. Felhívjuk a figyelmét 
azonban a leventeköteleseknek, 
hogy a szünet utáni legközeleb

bi okutási órán jelenjenek meg, 
mert elmaradásuk bírságot von 
maga után.

— Országos vásárok. Az idei 
nyári vásár Szarvason f. hó 22. 
23 és 24-én. lesz megtartva és 
pedig pénteken a hasított kör- 
müek, szombaton a lovak vására, 

vasárnap kirakodóvásár. Körös- 
ladányban i. hó 27-én, Mind- 
szenten f. hó 30-án és julius 
1-én, Mezőberényben pedig ju
lius 6, 7 és 8-án tartják meg az 
országos vásárokat.

— Különös halászzsákmány 
Kunszentmártonban. A kun- 
szentmárioiii halastóknak a na
pokban futcsa és különös, for
májú hal akadt a hálójukba. A 
hal kerek és szivacs formájú volt 
és ami a legérdekesebb, ha hoz
zányúltak a színét váitoztatla. A 
rendkívül mozgékony, furcsa ál

lat a hozzáértők megállapítása 
szerint tengeri tintahal fajta és 
érthetetlen módon valahogyan 
felkerült a Körösbe. A jó kun
szentmártoniak úgy látszik meg
irigyel lék a fiumeiektől az ott 

ilyenkor uborka-szezonban több
nyire megjelenő emberevő cápát, 
de kisebb város lévén megelé
gedtek kisebb lengeri hallal.

— Hadiárvák elhelyezése 
intézetekben. A népjóléti mi
nisztérium értesítette a várme
gyét, hogy a hadiárvák részére 
a népjóléti miniszter felügyelete 
alatt levő különböző intézetekben 
és egyletekben valamint a fele- 
kezetek és magánosok állal fen- 
tartott intízetekben 545 férőhely 
van biztosítva. Felhívom tehát 
mindazon hadirokkantakat, hadi
özvegyeket és a hadiárvák gyám
jait, akik a gyermekeket ezen in
tézetek valamelyikében elhelyez
ni óhajtják, hogy információért 
forduljanak a „Hadröa" elnök
ségéhez, mivel az erre vonatko
zó kérvényeket augusztus hó 1-ig 
feltétlenül be kell nyújtani, vitéz 
Praznovszky Béla a „Hadröa“ 
szarvasi fiókjának elnöke.

— Éretségi vizsgálatok és 
beiratkozások a főgimnázi
umban. A főgimnázium igazga
tóságától nyert értesülésünk sze
rint az érettségi vizsgálatok e hó 
20, 21 és 22-én tartattak, illetve 
tartatnak meg, a rendes beirat
kozások a tornacsarnokban juli
us 2 és 3-án d. e. 9-től. d. u.
3-tól lesznek, a pótbeiratásokat 
pedig szeptember 1 és 3-án 
tartják.

— A csabacsüdi ág. ev. hí
vek adakozása. A csabacsüdi 
ág. h. ev. m. egyházközség ol- 
lárfelszeielesét a következő ke
gyes adakozók adományozták, 
kiknek az egyháx ezúton is há
lás köszönetét nyilvánítja: Zima 
András és Pál és nejeik 1. ol- 
t ártéri löt; kehelytakarót, Konstan- 
linovits Mihály és neje 1* ke
helytakarót, Konstantinovits János 
és nejej 1 biblia alzat, özv. Hu- 
gyik Pálné és leánya 1 kehely
takarót, Tóth Annaj 1 szájtürlót, 
Molnár Judit 1 szájtörlöt, Melis 
Mihály és neje 1 urvacsorai kely- 
het, Csonka János és Pál s csa
ládjaik 1 ostyatányért, Krajcsi 
János és neje 1 osiyatartót, Kli
maj János és neje 2 gyertyafer- 
tót, Kasnyik Pál és neje 1 tót 
bibliát, Varga Mihály és neje 1 
oltári feszületet koszorúval, Zvada 
György 1 keresztelési törülközőt, 
Kriska Jánosné 1 keresztelési 
kancsót, Bertók György 1 ke
resztelési medencét, Komlóvszky 
András 1 ofera tányért, Kepe- 
nyes J.-né és Molnár Gy.-né 1 
az oltári téideplőt, özv. Klimaj 
Mihályné fia, s lánya 1 oltárké
pet, Lustyik Pál s neje öngs. 1 
keresztelő medencére takarót, özv. 
Klimajné 1 fekete szájtörlőt, Kli
maj Pál oltári futószőnyeget. Az 
oltárt készítette jutányosán Kli
maj Pál asztalos. A pénzbeli ada- 
koeók, úgyszintén akik a harmó- 
niumra adakoztak, azoknak ne
veit helyszűke miatt legközelebb 
közöljük.

— Ág. ev. másodfelGgyeiő 
választás. A békési ág. ev. es- 
peresség területén folynak a sza
vazások a másodfelügyeld meg
választására vonatkozólag. Az ed
digi jelek szerint valószínűleg dr. 
Mázor Elemér, szarvasi ügyvéd 
lesz erre a díszes állásra meg
választva.

— Elnézett dátum. Nagy öröm 
lakozik ilyenkor a diákember szi
vében. Ennek jelét láthatjuk ab
ban is, hogy a szerényebb igé
nyű junius hónapnak is 31 na
pot szántak azon köszönő levél
ben, melyben a majálisra tett 
adományokat köszönik meg és 
pedig VI. 31-ről keltezve.

— A szarvasi t ó n o z l .  A
szarvasi „Halász-C6árda“ tulajdo
nosa, Sárkány nyug. mérnökkari 
őrnagy tudvalevőleg még a mull 
nyáron akart a Holt-Körös vizén 
egy u. n. tómozit létesíteni. Mi
vel a tavalyi financiális nehézsé« 
gai a tervnek ugylátszik elsimul
tak, a látványosságszámba menő 
szarvasi tómozi valószínűleg nem* 
sokára megkezdi működését.

— Nagy öröm érte a napok
ban Dolesch Józsefet, az ármen- 
tesitő társulat derék pénztárosát. 
Kitünően tejelő svájcer tehene 
iker-borjukat ellett. Az öröm kö
zé azonban egy kis üröm is ve
gyült, mert a szép két kis borjú 
közül az egyik,rövidesen kimúlt
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mint a fogkó, meglazítja ezt š meg
szabadítja tóle a veszélyeztetett fog* 

1 zom áncot

a fog zománcánál, am elyet gyöngy- 
házszerüen fehérré csiszol és igy ter

mészetes szépségét em eli/

a hatásában.
A  szájat habjával tisztítja és üde 

frisseséget ad a leheletnek.

— -Felakasztotta magát a 
girhes ló miatt. Menezdorf 
József kardoskuti legény az oros
házi vásáron a cigányoktól egy 
beteges lovat vásárolt és mivel 
szülei valamint barátai folyton 
csúfolták a girhes jószág miatt a z 

érzékeny lelkületű fiú elkeseredé
sében az istállóban felakasztotta 
magát és miie rátaláltak kiszen
vedett. .

— A mezöberényi hősök 
emlékszobrának leleplezése i, hó 
24-én, vasárnap d. e. fog végbe
menni József főherceg jelenlété
ben. Á fényes ünnepélyen az ün
nepi beszédet dr: Ángyán Béla 
igazságügyi államtitkár, a kerület 
képviselője fogja mondani.

.— Különös baleset érte a 
napokban Tóth B. Gyula kistele
ki bádogos segédet. Töltött brow
ning-pisztolyát a földre ejtette, a 
fegyver elsült és a golyó a fiatal
ember combj in keresetül behatolt 
a hasüregbe és a mel kason át a 
kulcscsontot összetörve távozott 
a testből. Rendkívül súlyos álla
potban szállították a kórházba.

— Beiratás. Az állami elemi
iskolába junius 25.'26 és 27-én 
lehet beiratkozni, délután 3—6 
óráig a polgári iskola földszinti 
tantermében. ,

A szarvasi vadászok a vad
védelemért. Szarvason a.- utóbbi 
években o l y a n  abnormálisán 
hideg idő uralkodott télen, hogy 
a vadálomány a minimumra csök
kent. A szarvasi vadászok most 
kérelemmel fordultak a földmüve- 
'lésügyi miniszterhez, hogy a vad
állomány felfrissítése céljából 80 
drb. nyulat és 20 pár foglyot 
utaljon le számukra. Törvényben 
biztosított jognál fogva a vadász- 
társaság kíméletlenül kiírtja a 
vadállományban rengeteg kárt 
tevő kóbor kutyákat és macská
kat, valamint a kártékony vada
kat is.

— Pályázat jegyzői és ir- 
noki állásokra. ' Dr. Schauer 
Gábor, a szarvasi járás főbírája 
a Szarvas nagyközségben lemon
dása folytán megüresedett szám- 
t'eyi jegyző, valamint ennek az 
állásnak betöltésével esetleg meg
üresedő adóügyi imoki állásra, 
továbbá a községi adótiszti állás
ra' és végül Békésszentandrás 
községben megüresedett pénztári 
ellenőri állásra junius 25-ik lejá
rattal pályázatot hirdetett.

— Mozi hirek. Szombaton f. 
hó 23-án este fél 9 órai. kezdet
tel. csak 16 éven felülieknek ré
szére engedélyezett h a t a lmas  
grand guignol dráma. Balaó (A 
majomember) kerül bemutatásra 
mely tartalom és izgalmas téma 
tekintetében minden eddigi hason
ló műfajt felülmúl. Vasárnap az 
év egyik legnagyobb film sikere 
A Fehér rabszolganő című gyö
nyörű keleti regény kerül 11 fel
vonásban bemutatásra.

— Dr. Biró Zoltán ügyvéd 
irodáját Békéscsabán Irányi-ucca 
2 szám alatt megnyitotta.

— Az orosházi kerUlet uj 
pénzügyőri biztosa. Vargha 
Károly pénzügyőri biztost az oros
házi kerület — amelyhez Szarvas 
is tartozik — p. ü. biztosát a pénz
ügyminiszter ugyanilyen minőség
ben Kecskemétre helyezte át .Távo
zásit melyen fájlalják, különösen a 

szarva-iák, ahol' azelőtt, mint a 
pénzügyön szakasz parancsnoka 
köztiszleleínek és szeretetnek ör-. 
vendett. Utóda Ru7pr János rá- 
palotai p. ü. biztos lett.

— Uj vitéz. Özv. dr. Lengyel 
Sándorné, a közszeretettben és 
köztiszteletben álló uriasszony 
családjának csaknem minden férfi 
tagja magasrangu tényleges kato
natiszt. Csupán egyik veje, Szon- 
tágh Tibor tolt be az éleiben 
polgári állást — mint egyik 
budapesti bank főtisztviselője — 
és inost őt is olyan jól megérde
melt kitüntetés érte, amely min
den tényleges katonának díszére 
és becsületére válik. A ragyogó 
har c t é r i  kitüntetésekkel biró 
Szontághot u. i. most vasárnap a 
Margitszigeten Magyarország kor
mányzója szintén vitézzé avatta.

— 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, VIII. Baross- 
tér 10 sz., mert 20% engedményt 
kap, mint ezen lap előfizetője 
ölesó 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.

— Ha fáradt és izgatott, ha 
álmatlanságban és örökös félelem
érzetben szenved, ha hasgörcs, 
6zivfájás, mellnyomás és fuldoklá- 
si rohamok kínozzák, akkor igyék 
re6gel éhgyomorra 1—2 pohár 
természetes .FerencJózsef" kese- 
rüvizet. Kapható gyógyszertárak
ban drogériákban és füszerüzle-

|' lekben.

— 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 Kossuth-tér 

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

Ozletálhclyezés. Urak 
és hölgyek figyelmébe. 
Crl- é» hOlgyfodrász> 
Üzletemet 1928. Junius 

6-tól az újonnan épült 
róm. kath. Iskola épü
letébe <PIactér) helyez« 
lem át. Janurlk Lajos 
url- és hülgylodrász.

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

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

— Cigarettapapír fogyasztók 
figyelmébe. Az olvasóink előtt 
előnyösen ismert „Csikófejes feke 
Club“ cigarettapapiros gyártója, 
a Samum-Altasse részvénytársa
ság, (reklámosztály Budapest, VI. 
Gömb ucca 32.) ismételten,;ez 
évben már másodszor rendezi 
meg jutalom kiosztását, mely a 
julius hónap másodfelébeo fog 
megtörténni. A gyár tudvalevőleg 
fogyasztói között már évek óta 
kétszer évente különféle juialom- 
tárgyakat oszt ki és elegendő a 
„Csikófejes fekete Cluc“ cigaret
tapapiros boritószallagjának, vagy 
borítólapjának az összegyűjtése 
és beküldése ahhoz, hogy a juta
lomkiosztásban résztvehessünk. 
Természetesen az ajándékok érté
ke attól függ, hogy ki mennyi 
boritószallagot küld be a g)ár 
reklámirodájának, mert csak ter
mészetes, hogy aki 200 vagy még 
több szallagot küld be, az érté
kesebb tárgyat kap, mint az aki 
csak 60—80 borítólapot gyűjtött 
össze. A borítólapokat (szallago- 
kat) a gyéreimére (Samum Altes- 
se r. t. reklám, iroda Budapest, 
VI. Gömb ncca 32.) kell bérment
ve beküldeni és feltő -Jenül rá 
Írandó a borítékra vagy csomag
ra a beküldő neve és lakása hely
ség, ucca címe.

— Az Ojság cimii 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.

— H e l y b e l i  gabonaárak: 

Búza: 32 80—33 00 
Árpa: 3100—32*00 
Zab: 30 00-31-00

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

Megbízható csukott bérautó 
Bakosnál.

Színház.
Szerdán Kálmán Imre már sok

szor megcsodált operettjét a Ba- * 

jadért láttuk Ernőddel és Károlyi

val a főszerepekben, kik mint ed

dig is megérdemelt sikert arattak.

14-én Alfréd Neumann drámá

jában az Oroszországban egy 

darab történelmet láttunk, plasz

tikus realizálásával az orosz mnlt- 

nak. A darab na*y ćrtćkćnek



megfelelve kitűnő előadást pro
dukáltak színészeink. Kiss Árpád 
alakítása külön élmény volt ré
szünkre. Megrázó erővel valószí
nűsítette a kegyetlen és mégis 
gyáva deliriumos cár személyét. 
Nagyon szinpatikus volt Zilahy 
férfias, mindent lenyűgöző alakí
tása. Burányival a kis cáreviccsal 
együtt sirtunk együt Őröltünk, a 
többiek is különösen Málnaffy 
Otty, Sötét Balász és Perényi is 
jók voltak. 15, 16 és 17-én a 
Borcsa Amerikában cimü operett 
került szinre. Magyar falusi és 
amerikai képekből összegyúrt 
valószínűtlenség. Nagyon sok 
nevettető, megható, groteszk szitu
áció nagyszerű alkalmak zenére 
és táncra, magyar népdalra és 
modern tánczenére. Mintha az 
egész darabot Véghelyi Iza szá
mára irták volna, olyan tűzről 
pattant megvesztgeetőn bájos 
Bcrcsa volt. Károlyi nagyszerű 
partnere volt, virtusos jó hangú 
magyar legény, Bodnár Eta, Gaál 
és Perény mint mindig kitünően 
megálták a helyüket. A hangulat 
nagyon közvetlen és meleg volt, 
mindenki kellemes impressziókkal 
távozott.

Kedden ü n n e p e  vo l t  
Szarvas színházlátogató közönsé
gének, Rózsahegyi Kálmán a Nem
zeti színház nagy művésze és 
örökös tag(a vendégszerepelt a 
Vén gazember Borly kasznár 
szerepében és leánya Marica mint 
Mária baronesz. A zsúfolt padso
rok óriási tapssal fogadták a mű
vészt és a taps minden egyes 
jelenete után fokozódott, hogy a 
második felvonás fináléja után 
mint orkán robbanjon ki. Lélek- 
zetét visszafojtva, meghatottan 
könyekkel a szemében leste min
denki Borly bácsi szavát, mig a 
szót a mesterien megjátszott 
halál meg nem vonta tőle. A 
nagy sikerben osztozott vele első
sorban lefnya, de a többiek is 
mind.

Színházi iroda közleményei.
Csütörtök este Kálmán Imra cso

dás zenéjü operettje kerül szinre 

.Tatárjárás" Kiss Árpád igazgató 

felléptével, akinek Lohorgai altá

bornagy egyik legparádésabb 

alakítása. E kedves darab elő

adása mindig a legélvezetesebb 

szórakozást jelenti a közönség

nek, melynek mulattató t rtalma 

sohsem fog elévülni és mindig 

az újdonság ingerével hat a kö

zönségre.

Péntek este csak felnőtteknek, 

szinre kerül .Nincs elvámolni 

való" francia bohózat, mely Pa

risban több mint 500 táblás ház 

előtt ment. A legelmésebb, leg

kedvesebb és legmulatságosabb 

francia bohózat, amely tele van 

kitűnő helyzetkomikummal. Si

kamlós szellemesség, vég;g han

gulat és derű három órán át 

tartó kacagás"jellem7i ezt a nagy

szerű bohózatot. Azonkívül tele

van szenzációsan érdekes és szi- 
porkázóan ötletes párbeszédekkel, 
minden megfigyelés gyújtó szó 
vagy kacagtató ötlet, mely ennek 
az előadásnak kétségtelenül em
lékezetes sikert fog jelenteni.

Szombat és vasárnap este a 
Városi Színház legnagyobb si
kert aratott műsor darabja a hí
res Szomaházy és Lajthay-ope- 
rett .Mesék az Írógépről" domi
nálja a színház műsorát. A darab 
kedves, vidám, hangulatos me
séje kellemes illúziókba ringatja 
a közönséget, a régi boldog bé
keidők hangulatát szólaltatja meg, 

azt a tovatűnt; korszakot, amely
nek friss patinája varázsoB biz
tonsággal ragadja meg a néző
téren ülők szivét. Zenéje bűbájos, 
melódikus, friss hangulatos nép
szerűségre váró, megérzik rajta a 
hangszerelő kéz művészi rutinja 
és Ízlése, A társulat kitűnő ope
rett együttese a legnagyobb gon- 
dal betanult művészi előadásban 
viszi a közönség elé ezt a nagy
szerű darabot, amely egy sokáig 
feledhetetlen művészi eseménye 
lese a szarvasi közönségnek.

m m

Árverési hirdetmény

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a budapesti központi kir. 
járásbíróságnak 1928. évi 100302/2 
számú végzése következtében dr. 
Faragó Jenő szarvasi ügyvéd ál
tal képviselt Egyesült Gép is 
Fémárugyár r.t. javáru 542 P. 
96 f. s jár. erejéig 1928. február 
hó 28-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 
2310 pengőre becsűit következő 
ingóságok, u. m : hordógyártó- 
gép a hozzávaló kellékekkel, 420 
lemonádés, kupakos üvegek 3 
decis, 1 drb. 2 sulyu ingaóra, 5

pár férfi csizma nyilvános árve
résen eladatnak. /

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbiróság 1928-tk évi 1080. 
számú végzése folytán 542 P. 
96 fillér tőkekövetelés ennek
1927. évi október hó 18 napjá
tól járó 8% kamatai és eddig 
összesen 133 P. 36 fillérben bi- 
róilag már megállapított költsé
gek erejéig és csatlakozottak: 
Süss és Társa cég 12.368 078 K. 
tőke s jár., Neumann Benjámin 
1155 P. tőke s jár., Nagy József 
360 P. tőke s jár., Zvagy és 
Társa cég 188 Pengő 7 fillér 
tőke s jár., Kont Oszkái 629 P. 
70 fillér töke s jár., Liska Soma 
4000 P. tőke s jár. erejéig 
Szarvason alperesek szódagyárá
ban és folytatva II. kér. 172 sz. 
Juhász-utca leendő megtartására
1928. évi junius hó 26-ik napjá
nak délelőtti 9 órája határidőül 
kitüzetik ós ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöb
bet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe- 
lülfoglaltatlák és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen ár
verés as 1881. évi LX. t.-c. 302. 
§-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Szarvas, 1928. junius hó 5.
Molnár István végrehajtó'

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a ér
telmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szarvasi kir. járásbíró
ságnak 1926. évi 1056/3 számú 
végzése következtében dr. Készt

Köszönetnyilvánítás. Mindazon jó barátainknak, 
és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó férjem elhunyta 
alkalmával részvétükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ezúton küldjük hálás köszönetünket

özv. Vajday Andrásné és leánya Ilonka.

Ármin ügyvéd által képviselt Ki6& 
Mihály javára 25 mm. búza s jár. 
erejéig 1926. évi október hó 6-án 
foganatosított kieiégitési végre
hajtás utján le foglalt és 4000 P 
becsült következő ingóságok, u. 
ni.: 1 drb. S 56158 sz. Ford 
gyártmányú 4 üléses személy
szállító autó fele'része és I drb. 
Bp. 21—041 sz. Berliette gyárt
mányú 6 üléses személyszállító 
autó felerésze nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a szarvasi kir. 
járásbiróság 1926-ik év 3977/6. 
számú végzése folytán 25 mm, 
búza és eddig összesen 213 P. 
72 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig és 
csatlakozottak Békésmegyei Ke
reskedelmi r.-t. dr. Robitsek Je
nő által képviselt 3 496.161 kor. 
s jár. Szarvason II kér. 39 sz. 
Kossuth ucca leendő megtartá
sára 1928. évi julius hó 4-ik nap
jának délelőtti 9 órája határidő
ül kitüzetik én ahhoz a vepni 
szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet ígérőnek szük
ség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és fe
lülfoglaltatták 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. évi jun. 19.
Molnár István végrehajtó.

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

15 sz.

Értesítés.

A Gazdák és Iparosok Szövetkezetének igaz
gatósága ezúton értesíti a t. 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 60-AS ÉVEK WILD WEST.JÉRÓL.) 

Irta: GERSTÁCKER FRIGYES.

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

— így, édes gyermekem — biz
tatta őt az édes anyja — igy jó 
lesz, emeld fel fejecskédet — oda
kint majd fölüdülsz — de aztán jól 
meggyalogoltassa, mr. Brown, hogy 
idegei ismét helyre jöjjenek. Az 
Isten bocsásson meg azoknak a 
rossz embereknek, hogy milyen 
nagy bajt és zajt okoztak más bé
kés emberek házában!

Harper ezalatt nagyon elmélázott 
és némán bámult a sustorgó, ned
ves fa üszkeibe, mialatt Róbert a 
forradalmi háború elbeszélésébe 
bonyolódott és épen Washington 
életéből akart egy adomát elmon
dani, amidőn a két fiatal a házból 
kilépett és lassan ballagtak a ki
hasított ösvényen, mely a folyó 
mentén a fentebb fekvő gyarma
tokba vezetett.

A nap hanyatlóban volt és az 
óriási fák árnyai hosszon nyúltak 
el az utón. Apró papagályok nagy 
rikácsolás közepette seregestől 
röpködtek egyik fáról a másikra, 
szürke mókusok merész ugrások
kal szökdécseltek az ágak között, 
vagy leguggolva jóizüenropogtattak 
egy-egy a fán felejtett diót, me
lyeknek héja azután zörögve hullt 
alá a lombok között. Közben meg
jelent az ösvényen egy gyö
nyörű hatalmas agancsu szarvas 
is borjával együtt, figyelmesen né
zett körül és azután szép csende
sen eltűnt a bokrok között, mintha 
tudta volna, hogy a közeledőktől 
nem kell félnie.

Néma, megnyugtató béke pihent 
csendesen a' táj felett, a fenyők és 
jegenyék csúcsai méltóságos haj- 
longás közepette susogtak egymás
sal a fölöttük elsuhannó délkeleti 
lágy szellőben.

— Tulajdonképen nagy hálával 
tartozunk önnek. mr. Brown — 
szakította meg a már kínossá vált 
csendet Marion — ön oly melegen 
és bátran fogta pártját Rowson 
urnák — mialatt önmagát nagy ve
szélynek tette ki.

— Nem oly nagynak mint gon
dolja kisasszony — válaszolt ha
bozva Brown — az a fiú gyáva 
és csak mr. Rowsonnal mert ösz- 
szetüzni, mert ez lelkész létére 
nem vehette fel az odadobott 
keztyüt.

— Talán egyebet akart mondani?
0 mondja csak ki ön félénknek 
és gyávának tartja Rowson urat?

— ő hitszónok, miss Róbert és 
nagyon rossz hirt terjesztene el róla 
a községben az, ha nem térne ki 
az ilyen kötekedések elől.

— Azért nem kellene eléje áll
nia — de mindegy — ön ma párt
ját fogta és jól esik nekem azt 
tudnom, hogy önök jó barátságban
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vannak egymással. Hol ismerked
tek meg tulajdonképen?

— Barátságban egymással? Miss 
Marion, én nem is ismerem mr 
Rowsont, ma beszéltünk egymással 
először.

— S ön mégis megkockáztatta 
érte életét? — kérdezte élénken 
Marion és csodálkozva magállt, 
hogy a fiatal ember szép nagy kék 
szemeibe nézzen.

— Halottam, hogy — jegyese 
önnek — láttam, amidőn elhalvá
nyodott ön és — kissé hirtelen, 
heves természetű vagyok. A harag 
és a düh erőt vett rajtam, amikor 
annak a vad, nyers férfinek dur
vaságait halottam; talán kissé in
gerültebb voltam kelleténél, de 
édes Istenem — miss Marion — 
ön rosszul van, ne üljünk le talán 
egy kicsit erre a fatörzsre?

Marion engedte, hogy Brown 
egy ledöltfatörzshöz vezesse, amely 
tövéről levágva ott hevert, hogy 
az idő vasfoga megőrölje. Ismét 
szünet állt be és Marion végre 
halkan kérdezte:

— ön el akar hagyni bennünket, 
mr. Brown? Édesapám mondotta, 
hogy ön a texasi szabadságharcban 
akar részt venni.

— Igenis, miss Róbert, ez a ter
vem. Sokat szeretnék feledni-és 
erre a legjobb orvosság a háború. 
Talán megszán valamelyik golyó... 
atyjától most lovat akarok vá
sárolni.

— ön nem látszik valami bol
dognak — sutogta a szép leány 
elmerengve nézve félre, ön soká 
élt Kentuckyban?

— Könnyű szívvel hagytam ott 
Kentuckyt!

— És Arkanzasz lett önnek oly 
tűrhetetlen? Ez nem szép — én 
úgy szerettem eddig ezt az or
szágot.

— S továbbra is szeretni fogja 
azt, hiszen néhány hét taulva szive 
választottjával egybe fog kelni és 
a szerető sziv számára a sivatag 
is paradicsommá lesz, hát még ez 
a szép erdő. Oh mégis vannak a 
földön igazán boldog emberek!

— S kit számit ezek Ifözé?
— Rowsont I — kiáltott fel a 

fiatalember és maga is visszariadt 
a merészen kiejtett szótól.

— Igazán elviselhetetlenek itt 
ezek amoszkitók — mondotta Ma
rion felállva helyéről — gyerünk 
tovább mr. Brown. Vissza is kel
lene fordulnunk, hiszen a nap is 
leáldozóban van.

Azután újból némán folytatták 
tovább utjukat.

— ön ugy-e bár nagybátyjával 
egészen egyedül lakik, mr. Brown
— kérdezte hosszú szünet után 
Marion. Legalább igy beszélte 
Anyám.

— Úgy van miss, legényéletet 
élünk, sivár legényéletet.

— Nagybátyja kedves vidám em,

bér, mindig kész az enyelgésre és 
a jóízű tréfákra; emellett valami 
olyan őszinte megnyerő van a sze
mében, hogy első pillantásra meg
szerettem az öreg urat, de ma este 
olyan komolynak láttam, amilyen
nek még soha sem. De ön is rend
kívül komolynak tűnik fel ma előt
tem, az a rossz ember az oka 
mindennek.

— Mr. Rowson ezen a vidéken 
fog letelepedni? ... mrs. Róberttól 
halottam, hogy vagyonának egy ré
szét várja ide a napokban, hogy 
itt letelepedhessen és azután nő
sülni akar . . .

— Igen — sóhajtott Marion, — 
anyám akarta ezt igy — atyám ál
talában ellene volt ennek az ösz- 
szeköttetésnek.

— Ez nem helyes mr. Róbert
tól, neki nem lenne szabad gátat 
vetnie leánya boldogságának.

— De ő azt állítja, hogy nem 
leszek boldog Rowson urral — 
mondotta Marion bánatos mosollyal.

— Nem a szerelem-e a legna
gyobb boldogság ?

— Azt beszélik.
— Azt beszélik? Tehát ön nem 

szereti a jegyesét?
— Anyám sziwel-létekkel pár

tolja még ma is ezt a tervet. Le
győzte őt az ájtatos, istenfélő em
ber kegyes modora és jövőmről 
úgy vél legjobban gondoskodni, 
ha őt választja férjemül. Itt az er- 
dőben már elég sok férfi került a 
szomeim elé, ezek közül azonban 
egy sem tett reám nagyobb hatást. 
A vad, durva, kóbor vadászok, a 
féktelen, nyers hajósok, v a la m in t  
a vidrafogók és a farmerek, akik 
a közelünkben telepedtek le, nem 
bírtak olyan tulajdonságokkal, ame
lyekkel szivemet meghódíthatták 
volna. Mr. Rowson volt‘ az első, 
aki szelíd, nyájas bánásmódjával 
megnyerte a tiszteletemet. Több
ször jött közénk, gyakran prédikált 
és anyám teljes tetszését kivívta 
magának. Sőt ő maga beszélt rá, 
hogy közöttünk telepedjék le és 
hogy nősüljön meg. — mire ő 
megkérte kezemet, amit anyám 
oda is igért neki.

— Eddig sohasem gondoltam rá, 
hogy tényleg a neje leszek — foly
tatta akadozva Marion — én benne 
inkább az atyai jóbarátot láttam, 
mint a szerető kedvest, ajánlata 
tehát nagyon meglepett. Eleinte
— megvallom önnek .őszintén — 
iszonyatot éreztem irányában, mert 
ha olyankor pillantottam rá, midőn 
ő arról nem tudott, tekintetében 
olyan ijesztőt és nyugtalanítót vél
tem felfedezni, hogy valósággal bele
remegtem, azonban ha hosszasab
ban pihentettem rajta tekintetem, 
szemeiből annyi jóság és szelídség 
áradt felém, hogy kezdtem von
zalmat érezni iránta.

— Édesanyám szüntelen unszo
lás ánák engedve, végül beleegye
zésemet adtam, de atyám még 
akkor is ellenezte, nem szenved
hetvén ezt a jámbor és béketürő 
embert, emiatt többször heves je

lenete is volt édesanyámmal, őszin
tén megvallva teljesen közömbös 
voltam, hogy melyikük fog győzni, 
Rowson urral nagyon boldog, vagy 
nála nélkül nagyon boldogtalan 
úgy sem lettem volna. Midőn az
után végre atyámat is meggyőzte 
édesanyám és csupán annyit kö
vetelt jövendőbelimtől, hogy a kör
nyéken birtokkal kell rendelkeznie, 
ekkor én is beleegyezésemet ad
tam ahoz, hogy nejévé legyek.
— Mint éppen ma említette, a 
napokban nagyobb pénzösszeghez 
jut, amelyből nemcsak azt a tele
pet veheti meg, amelyen jelenleg 
lakik, hanem a szántó-vető esz
közökön kívül még egy kisebb 
szarvasmarha-tenyésztést is be tud 
rendezni. Ekkor azután egybeke
lésünket semmi sem gátolja meg 
tovább és én — én az övé leszek.

Marion ezeket az utolsó szava
kat olyan észrevehető remegéssel 
ejtette ki, hogy Brown útközben 
hirtelen megállt és rátekintett, a 
leány elfordította arcát, sőt a kis 
főkötőt is — melyet hordott — 
egészen szemére húzta.

— Maga nagyon boldog lesz 
Marion — sóhajtotta a fiatalember.*

— Haza kell már térnünk mr. 
Brown — mondotta a fiatal leány
— nézze csak, a fák csúcsai pi
rosodnak már, jön az alknny, a 
rengetegben gyorsan áll be az éj, 
édesanyám nyugtalankodni fog el
maradásomért.

* A két fiatal némán indult el ha
zafelé és Marion néhány perc múlva 
mosolyogva szólalt meg:

— Néhány szóval most egész 
élettörténetemet mondtam el önnek 
és ezzel bámulatos bizalomról tet
tem tanúbizonyságot; azonban — 
mint Rowson mondja — bizalom 
bizalmat termel és azt hiszem, nem 
tagadja meg tőlem, Ihogy hasonlóan 
cselekedjen, persze csak akkor, 
ha nincsenek titkai, amelyeket fél
tenie kell egy fiatal csacska leány
tól.

— Az én életem egyszerűen 
folyt le — viszonzá Brown — ta
lán nagyon is egyszerűen. Virgi
niában születtem és édesatyám, 
amidőn én még gyermek voltam, 
Kentuckyba vándorolt velünjc, ahol 
Boon Dániellel együtt alapította az 
első telepet. Alig volt még annyi 
erőm, hogy a puskát elbírjam, ami
kor máris az indiánusok elleni 
harcokban kellett részt vennem, 
akik éjjel-nappal nyugtalanítottak 
és zaklattak bennünket. Sokáig 
dacoltunk az ő ravaszságukkal és 
túlerejükkel, amidőn egy éjjel — 
egy szerencsétlen éjjel — édes
apámat meglesték, rátámadtak és 

agyonverték. Hajnal tájban az in
diánusok harci lármájára ébredtünk 
fel, akkor már fejünk felett lángolt 
a tető és recsegve hullottak alá az 
üszkös gerendák. Családom minden 
tagja tomahawkjaik áldozata lett, 
én csak isteni csoda által kerültem 
el a megskalpolást és a halált

(JovÖ héten folytatjuk.)



Afrika gyémántmezőin
10.000 ember versenyfutása. Antikor ég a gyémántmező. . 

A mással „Kígyópusztító" négerek.
— A világutazó Colin Ross élményeiből —

Oroszlánvadász, aranyásó, iró, 
fényképész —■ mindezekben egy
formán járatos Colin Ross dr., 
az ismert világutazó, aki jelen
leg Bécsben tartózkodik és af
rikai utazásáról most tért vissza.

Golin Ross dr. nem akarta 
hozzátartozóit Berlinben hagyni, 
amiért is feleségét és két gyer
mekét magával vitte afrikai út
jára.

Ross előadást tartott útjáról 
és többek között a következőket 
mondotta:

— A gyémántbányákban és 
a gyémántterületeken értek uta
mon a legabszurdabb dolgok. 
A gyémántlázról már sokat be
széltek és irtak, de ott kell 
lenni, hogy arról fogalma legyen 
az embernek. Egy óriási gyé
mántterületet szabadítanak fel. 
Erre mintegy tizkilométeres te
rületen tízezer ember megkezdi 
a versenyfutást. Aki elsőnek 
érkezik, megkapja a legjobb 
területet. Akik későbben érkez
nek, meg kell elégedniök azzal, 
amit a gyorsabbak meghagynak. 
Már ennek az embertömegnek 
futása magában véve olyan be
nyomást kelt, amit nem lehet 
elfelejteni. Az embereket való
ságos őrület fogja el. Mindegyik 
kiabál, ordit, úgyhogy a saját 
szavát se hallja az ember. Hoz
zácsatlakoztunk a tömeghez és 
amikor megérkeztünk a mezőre, 
felállítottuk sátrainkat. A kö
vetkező napok korántsem voltak 
mulatságosak. Egy kopasz fen- 
sikon találtuk magunkat, amelyen 
harmincezer ember tolongott 
egymás hegyén-hátán. Minden 
nap uj emberek érkeztek. Se 
eleje, se vége nem volt a gyé- 
mánthajhászók egyre özönlő tö
megeinek. Emellett a klimatikus 
viszonyok rendkívül rosszak vol
tak. Mialatt nappal borzalmas 
forróság uralkodott, éjjel elvi
selhetetlen volt a hideg. A Sá
torváros, mint egy titokzatos 
emberi világ terült el a kihalt 
fennsíkon. Itt nem volt rendőrség 
és nem volt bíróság.

A jógot csak fegyverrel a 
kézben lehetett elismertetni. Csak 
egy meg nem irott törvényt 
tartottak be: az asszonyokat, 
leányokat senki sem molesztálta. 
Az én családomat se bántotta 
senki. Rövid idő múlva rette
netes vizinség kezdett mutat
kozni. Az ivóvizet messziről 
hozták és drága pénzen adták 
el. Egy korsóért több dollárt 
fizettek. Annyit sikerült a gyé
mántmezőn találnunk, hogy az 
ut költsége fedezve volt. Elhatá
roztuk, hogy ezt a barátságtalan 
vidéket elhagyjuk és lebontottuk 
sátrunkat Az utolsó napon 
viszály tört ki a gyémántásók

között, mely valóságos csatává 
fejlődött ki.

Egész nap a sátorban kellett 
tartózkodnunk, hogy a repülő 
kövek, elől védelmet találjunk. 
Azonkívül az a hír terjedt el, 
hogy egy mező ég. Még ugyan
azon éjszakán menekülésszerüen 
elhagytuk a sátorvárost.

Ross dr. ezután vadászkaland
jairól beszélt:

— Két gyermekemet mindig 
úgy neveltem, hogy megszokják 
a vadállatokat, amiért is gyakran 
magammal vittem őket a berlini 
állatkertbe. Ennek aztán meg
volt az a hátránya, hogy az 
afrikai veszedelmes kígyókat is 
kedves állatkáknak nevezték. — 
Egyszer hallom a sátorban, hogy 
a kisfiam igy szól a nővérkéjéhez:

— Nézd már azt a szép 
kígyót ?

Halálraijedten futottam ki a 
sátorból. Szerencsére csak egy 
százlábú volt. A kígyók Afri
kában ugyanis országos csapássá 
váltak. Ennek megvan a maga 
oka. A massai négerektől, akik 
a kígyó pusztításával foglalkoz
tak/angol parancsra elvették a 
fegyvereket, mert ennek a törzs
nek szokásaihoz tartozott, hogy 
a férfiak kedveseiknek egy vad
állat bőrét ajándékozták, melyet 
a férfi ellenségének a vére fes
tett be.

Az oroszlánvadászat Afrikában 
különösen veszélyes. A vadál
latok ugyanis nagy részben tö
megesen lépnek fel és ha egy 
oroszlánnal van az embernek 
dolga, sohse tudja, nem lesel
kedik-e még két-három mögötte 
ugrásra készen.

legoldották a beszélő
film problémáját

A bécsi Urániában most mu
tatták be a filmtechnika legújabb 
vívmányát, a beszélőfilmet, bvek 
hosszú kísérletezései után három 
német mérnöknek, Massole Jó
zsefnek, ‘ Vogt Hansnak és En- 
gel Jonnak, akik Tri-Ergon mun
kaközösségbe tömörültek, sike
rült a beszélőfilm problémáját 
megoldaniok, olyan tökéletessé
gei. amely beláthatatlan pers
pektívát nyit a film további 
fejlődésének.

Az Uránia nézőin izgatott 
meglepetés vett erőt. amikor a 
filmvászonról nyitány hangjai 
áradtak szét. Sehol a teremben 
nincs zenekar, bármennyire is 
kutatják a kiváncsi szemek. A 
közönség végre csodálkozva 
megnyugodott abban, hogy a 
láthatatlan zenekar nem más, 
mint maga a film. A vászon 
megélénkül. Stresemann dr. né

met külügyminiszter beszél. Vi
lágosan látható, ajkai hogyan 
formálják a szavakat, amelyek 
a száj mozdulatával hajszálnyi 
pontossággal egyeznek. Ez a 
precizitás még világosabban jut 
kifejezésre von Scholz dr.-nak 
a porosz kői tőakadémia elnö
kének beszédénél. Majd meg
jelenik a vásznon egy svájci 
harmonika játékos és a termet 
ennek a népies hangszernek, 
nyújtott, melodikus hangjai töl
tik be. A kép változik és farmot 
mutat. Bárányok, kutyák, ser
tések és a kis szárnyasok ispert 
orkesztere hangzik fel. A leg
jobban érvényesülnek azonban 
a varietészámok̂  zenebohócok 
mutatványai, kupiék. Figyelem
reméltó, hogy a zongora hangja 
milyen nagyszerűen érvényesül.

A kitünően sikerült sajtóbe
mutató után egy újságíró be
szélgetést folytatott az egyik 
feltalálóval, Massolle Józseffel, 
aki az alábbiakat mondta el a 
nagyjelentőségű találmányról:

— Több mint tíz év óta fog
lalkozom a beszélőfilm problé
májának megvalósításával. Öt 
évvel ezelőtt sikerült Vogt és 
Engel dr. barátaimmal és mun
katársaimmal karöltve az első 
beszélőfilmet elkészítenem. Ezter- 
mészetesen kezdetleges alkotás 
volt, most azonban már annyira 
vagyunk, hogy egész esti mű
sor áll rendelkezésünkre. Ber
linben a sajtó képviselői előtt 
ugyan már néhány hete be
mutattuk találmányunkat, de leg
először Bécsben kísérletezünk 
rendszeres előadásokkal. Talál
mányunkkal a beszélőfilm prob
lémája vegleges megoldást nyert 
és a nem túlságosan költséges 
eljárás biztosítani fogja részére 
a rövid időn belül történő ál
talános elterjedést.

— A felvételek először tisz
tára zenei természetűek voltak: 
hires zongoraművészek, éneke
sek hangjáit vetítettük a lemezre. 
Később áttértünk ismertebb sze
replő egyének hangjának meg
rögzítésére. Stresemann dr. 
hangját a berlini külügyi palota 
kertjében vettük fel. A minisz
ter a készülék elé lépett és be
szélt és már is — hang és kép 
ie volt rögzítve. Nevetve j^, 
gyezte meg Stresemann doj 
hogy ezentúl nem kell politikai' 
utazásokat tennie, egész bátran 
egy ilyen beszélöfilm tekercset 
küldhetnek el helyette. A be
szélőfilmnek egy másik problé
mát is meg kell oldania: a film 
kisérő zenéjének kérdését. Amit 
eddig ezalatt megjelöltek, nem 
volt más, mint az egyes jelene
teknek a legkülönfélébb zenei 
darabokból összeválogatott, laza 
és összefüggéstelen aláfestése. 
A hang rögzítése által most le
hetővé válik, hogy a beszélő
film egyúttal az erre a célra 
megkomponált kísérőzenét is

szolgáltassa. Minden valamire 
való nagyobb filmhez külön kí
sérőzenét szereznek majd, ame
lyet a beszélőfilm a felvételek 
kapcsán a szereplők hangjával 
együtt lerögzít. Amerika tette 
meg az első lépést a különálló 
filmzene létesítésére, amennyiben 
a Don Juan filmet Warner 
Brothersnek külön erre a célra 
irt zenéjével együtt adták elő. 
Edison álma igy a megvalósulás 
felé közeledik.

— Ami már most a beszélő- 
film technikáját illeti, röviden 
igy foglalható össze: a légkör 
akusztikai hullámzásait katofon
— igy nevezik a különleges 
készüléket — villamos hullám
zássá alakitja át. Ezeket a hul
lámvonalakat egy lámpa segít
ségével fényhullámokká változ
tatják át, amelyek fonogram 
formájában kerülnek a celluloid 
lemezre. Hogy a hang fono- 
gramja részére megfelelő helyet 
biztosítsanak, a közönséges film
tekercs szélességét 35 mm-ről 
42 mm-re bővitették, úgyhogy 
a perforáció mellett megfelelő 
hely marad a hangok lerögzi- 
tésére. A vetítés, helyesebben a 
filmlemez megszólaltatása fordí
tott utón történik. A filmtekercs 
az előadó készülékben fény
képészeti cella előtt halad el, 
amely a fényhullámokat villamos 
energiává változtatja át, amelye
ket aztán különleges hangszórók 
segítségével a térbe vetítenek.

KIS TRÉFÁK
Bacsák urnák meghalt a félesége. 

A szomorú esetet közzé akarta 
tenni lapunkban. E végből megje
lenik a kiadóhivatalban és meg
kérdezi :

— Mennyibe fog kerülni egylds 
gyászjelentés, kérem szépen ?

— Miliméterenkint 4'5 fillér — 
felelik a kiadóhivatalban.

— Haj, haj, — sóhajtott a bá
natos özvegy — nagyon sok esne 
érte, azt nem birom ki. Nincsen 
nekem annyi pénzem, hiszen a 
szegény megboldogult feleségem 
egy méter és hetvenöt centiméter 
volt.

Kohnék cselédje igy szól Kohn- 
hoz:

— Nagyságos ur, én elmegyek, 
nem birom tovább a nagysága 
mellett

— Ha tudná, mennyire irigylem 
magát — sóhajtja Kohn.

Haponyák állást kap egy bank
ban, ahol előtte való nap repült 
ki egy másik tisztviselő. Barátja 
kérdezi tőle:

— Talán összeveszett az elődöd 
a direktoroddal, hogy olyan hamar 
menesztették?

— Igen. Azt mondta neki a di
rektor, hogy ilyen marhát minden 
nap kaphat és erre alkalmazott 
engem.



Soproni 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r. i.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedUll gyári lerakata.

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

Breitner
*

H. és Fia
cégnél.

29

—  H á z  e l a d ó  II.
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. közönséget, hogy
II. kér. 206 szám atatt temetkezési vállalatot nyitottam, 
ahol is mindennemű koporsót u. m. fa és érckopo‘r6ót 
koszorút stb. nagy választékban raktáron tartok.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri

- Komár Pálné, Blaskó Karolin 
temetkezési intézete.

(Kreizler György asztalos házában*

A  lisztéit cséplőgép tulajdonosok.
figyelmét felhívjuk, hogy a l e g j o b b

gépszljakal
és 'vízmentes ponyvákat

valamint g a b o n á s  z s á k o k a t

minden m éretben a

legolcsóbb gyári áron
kaphatja Szarvason 
35

Símktí 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* 
iődni Velky 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 művek, 
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.

mm

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

A.11IÓ  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 !  

g épfavitás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e tő - ’ 
gépcsere. Saját szisztémájú bevált kuko« 

rica szórók bármely ekére szerelhető ! -

Ufdonság,! 26 Raktáron

Autogén 
heggesztés!

Vas—aczél—réz—bronz -és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

ÉMHMHMMÉÉÉHi

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—öcsOd 

—Kondoros érdekelt lakósait, hogy a „SIRIUS és VARTA-féle 
összes typusu Accumulátorok vezérképviseletét a fenti községek 
részére átvettem Állandóan raktáron tartok rádióhoz való Fűtő és 
Anódaccumulátor telepeket, minden kivitelben, úgyszintén azok 
összes alkatrészeit, továbbá automobil-öninditó és világitó accumu- 
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 k ó  G y u l a
rádlO kereskedő, Szarvas.

HMM AAéééé

Ne mulassza el sen-
kJ mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 

" mielőtt a hatósági mértf khitelesi- 
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
LAKATOS ÉS MÉHLEGPONTOSITÓ

I. Csáky Albin-uica 78. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be. 29

CSELIK” cipőt viseljen
EU«readU  kézim unka! Elegáns! Tartós 1 Olcsói
Kapható klzárlag Deutsch Ármin divatáruházában
Hrtlrrtn Tirnn niinn Csak a  talpon láttialó véd jeggyel -valódi!

52 sz,



Hazudik a muzsikaszó, csak az az egyedüli igazság, hogy

ÜHEIN divatáruházában
szerezheti be legolcsóbban a legkitűnőbb minőségű éselismerten legfinomabb ruházati cikkeket: u. in.: szövetet, posztót, bár
sonyt ét> selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a legdivatosabb tavaszi kabátokat, selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. Á .Z a b l a k o n  d o b á l j a  k.1 p énzéí, ha Pestre megy bevásárolni, mikor KLEIN 
^ Í Ó R  d i v a t á r u h á z á b a n  Beliczey-ut 8 (saját ház) mindent sokkal jutányosabban beszerezhet.

Óvakodjunk a lelkiismeretlen utazóktól, akik 

a bemutatott mintákiia k meg nem felelő silány 

árat szállítanak.

503 „F1AT“ bérautó
megrendelhető

Nobik Ernő-nél

II. S7. Telefon 75 és7Ö.
27 sz.

Kerékpárok, 
Varrógépek és Rádiók.

Villanyszerelés csengő berendezés.

'Jj Égők, tulipánok, csillárok, villany és rádió szerelési anya- S 
gok a legolcsóbb árban. Villany, kerékpár és varrógép ja- g 

m1 vitás. Rádió kezelést vállaljuk, 4KUJl ----- ,A4~-
Mindenféle rádiók, kristályos,

töltő accumulátor állomás. ^  
lámpás készülékek fölsze- a

^  cdósét eszközöljük — Tegyen próba rendelést és rzerelést. Q
&
a
vu
Q
Ü

Tisztelettel

S z í r e h o v s z k y  M á r t o n  é s  T á r s a .  ^
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó, villaniszerelő *8

és műszerészek. és szerelő tizem. 2,
---------------------------------------- pT
Piac-tér artézi kuttal szemben Buk-porta.______

Átköltöztem
és ékszerész
üzletemmel egész közel, a piactéren lévő

régi Fischbein-féle
üzletbe. Továbbra is kéri a nagyérdemű k&zönség szives pártfogását.

35 Halászné Sz. Szerén.

A  legmodernebb ötszemélyes

STEYR99
99
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

B e l o p o l o c z k y  J á n o s  füszerüzletében és M a k ó  
G y u l á n á l  Telefon 75. T. nagyérdemű közOnség szives 
pártfogasat kérve maradtam

Tisztelettel

33 sz. Belopotocky Mihály

V adászfegyverek,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű ja vitását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását cs mindenféle lőfegyverek oxidálását, illetve 
barniiásár uj anyag készítését, a legolcsóbb árban rsz- 
kftylöm. Űrcs, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
bérben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

Makó Gyula
\

fegyver és löszerkereskedő 11* kerület 104. szám. 52

Bakos
-V?̂ 1

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

javittathatók.

Nyomatott özv. Csasztvan Györgyaé könyvnyomdájában Szarvason.


