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A szobor embert ábrázol, 
de esemét képvisel.

A szarvasi *g- h. ev. fő
gimnázium glóriás alakjává 
magasztosult egykori igazga
tója Benka Gyula szobrának 
leleplezésekor mondotta a 
fenti szavakat dr. Raf f ay 
Sándor, a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület jeles püspöke. 
És a püspöknek igaza Van. 
Az az ember, aki egész éle
tében az atyai jóságot, a 
megértő szeretetet képviselte 
céltudatos következetesség
gel, lelke nemes sugallatától 
tfptönözve, az halála után 
magasztos eszmévé finomulva 
Uebeg előttünk továbbra is 
vezérlő, világitó szövétnekül. 
Benka Gyula hallhatatlansá
gát. igazi nagyságát mi sem 
pizonyitja jobban, mint az a 
páratlanul lélekemelő és ben- 
líőségteljes ünneplés, mellyel 
íaz elmúlt szombati nap hó
doltak- emlékének kicsinyek 
és nagyok, névtelenek és az 
ország jelesei. A mai rideg, 
önző világban jóleső tudat 
mindnyájunk számára, hogy 
magasztos célokért érdemes 
élni és küzdeni olyan nemes 
ideálizmussal, mint Benka 
Gyula, akinek szerény mun
kakörében kifejtett odaadó 
lelkiismeretességü, nemes 
munkássága, az ideális pe
dagógusnak atyai jósága szá
zak és százak háláját érde
melte ki s porló hamvat fe
lett évek múltán is az áldó 
kegyelet virraszt hűségesen! 
A főgimnázium udvarán ott 
áll a szobor, Benka Gyula 
szobra, az igaz ember, a jó 
ember, a jó pedagógus szobra. 
Ifjak és vének le a kalappal, 
tiszteletet érdemel az, aki 
úgy tudott lelkesedni, olyan 
önzetlenül tudott dolgozni s 
olyan őszinte szeretettel tudta 
tanítványait az életutra elő
készíteni, mint Benka Gyula. 
Benka Gyula szobra nem
csak embert ábrázol, nem
csak eszmét képvisel, de 
szimbóluma a szebb, tisz
tább s nemesebb életnek,

szimbóluma a legőszintébb 
krisztusi szeretetnek.

* *
*

Mozgalmas napja volt Szárvas 

nagyközségnek az elmúlt szom

bat. Hármas ünnepély zajlott le 

ezen az emlékezetessé vált na

pon, a helybeli főgimnázium ta

vaszi ünnepélye, a Benka-szobor 

leleplezése, a szaivasi öregdiá

kok összejövetele, nem is szólva 

arról, hogy ez alkalommar volt 

20 éves találkozója a helyi ev. 

tan.-képző 1908-ban végzett nö

vendékeinek, ugyancsak a fő- 

gimn. 1908-ban érettségizett ta

nulóinak, nemkülönben 30 éves 

összejövetele az. 1898-ban érett

ségit tett egykori diákoknak. Az 

ünnepélyek fényét rendkívül smelte 

ama körülmény, hogy az ország 

több kitűnősége is megjelent 

Szarvason, hogy hódoljanak Benka 

Gyula emlékének. A mogorva, 

kellemetlenül hűvös idő sem za- 

vaita az ünneplőket s péntek este, 

bár jórészt télikabálokban, száz 

meg száz ember szorongott a 

vasúti állomáson, közöttük a 

cserkészek, gimnáziumi tanulók, 

helyi egyházi és világi vezetők, 

hogy ünnepélyesen fogadhassák 

az érkező vendégeket. Feszült 

várakozás közben végre berobo

gott a vonat. És a közönség mély 

megindultsággal hallotta kicsen

dülni a vasúti kocsik ablakain az 

öregdiákok ajkán szinte áhítattal 

csendülő régi diákdalt: „Ballag

már a vén diák" . . .

Amint a püspök, tir. Raffay 

Sándor és kísérete kiléptek a- 

vasuti kocsikból, először is dr. 

Schauer Gábor főbiró köszöntötte 

úgy a püspököt, mint az öreg 

diákokat a járás nevében lelkes 

vendégszeretettel, Biki Nagy Imre 

helyattes-főjegyző a község, Sze- 

lényi János ev. igazgató-lelkész 

az ev. egyház, Raskó Kálmán 

gimn. helyettes-igazgató a főgim

názium nevében, a közönség 

harsány éljenzése közepet!. Majd 

az üdvözlés után az autók és dí

szes fogatok serege vitte szét 

szállásukra a vendégeket. A püs

pök Szelényi János ig. lelkész

vendége volt. Tiz órakor festői 

látványt nyújtó lampionos sereg, 

a gimnáziumi tanulók és levente

alakulatok vonultak el a püspök 

tartózkodási helye, az ev. pa- 

róchia előtt, majd a főgimnázium 

udvarái a vonultak, hol gyönyörű 

szerenáddal lepte meg a tisztelgő 

fiatalság úgy a püspököt, mint az 

öregdiákokat.
Az ünnepségek igazi napja 

azonban szombat volt. Míg 
előtte való napon csaknem 
állandóan szakadt az eső, 
szombaton már ki-kibukkant 
a nap a lassacskán oszla
dozni kezdő féilegek mögül. 
Az ünnepély az ó-templom
ban tartott istentisztelettel 
kezdődött, mely alkalommal 
Szelényi János ig. lelkész 
előkelő, diszes hivő sereg 
előtt mondott mélyen meg
ható, szép szentbeszédet. A 
templomból a gimnázium ud
varára vonult a közönség, 
hogy tanúja legyen a szo
borleleplezésnek. A szobor 
környéke pompásul fel volt 
diszitve örökzöld növények
kel s színes drapériákkal. 
Közvetlen a szobor közelé
ben a Benka-csfilád tagjai 
és hozzátartozóik, továbbá 
dr. l<affay Sándor püspök, 
dr. Melich János egyetemi 
tanár, dr. Szontágh Tamás 
udv. tanácsos, ny. földtani 
intézeti igazgató, dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselő, 
Urbancsok Kálmán ország
gyűlési képviselő, dr. Rell 
Lajos csabai reálgimn. igaz
gató, dr. Bertóthy István 
Békéscsaba polgármestere és 
más előkelőségek. A leleple
zési ünnepélyt az „Erős vár 
a mi Istenünk11 éneklése ve
zette be, majd dr. Raffay 
Sándor püspök gtartott ün
nepi beszédet, megható ke
gyelettel emlékezve meg a 
kiváló tanárról és igazgató
ról, a többi között kifejezést 
adva annak is, hogy a szo
bor embert ábrázol ugyan, 
de eszmet képvisel. Beszéde 
közben lehullott a lepel s 
az ünneplők mélyen meg
rendülve tekintettek az élet- 
hü, nemes arcvonásokra, Re

viczky Hugó szobrászművész 
igazán mesterien tökéletes 
alkotására. A püspök után fi 
főgimn. felügyelőbiz. elnöke, 
dr. Melich János, egyetemi 
tanár gondolatokban gazdag 
beszédben vette át a szob
rot, buzdítva az ünneplőket 
arra, hogy az emberi lélek 
legszebb virágait, a szerete
tet és hálát ápoljuk hűsége
sen mindnyájan lelkűnkben. 
A tanári kar részéről Söjtöri 
Károly mondott beszédet, is
mertetve Benka Gyula peda
gógiai módszerét is. Az ün
nepi beszédek elhangzása 
után a tan.-képző énekkara 
a „Hiszekegy“-et énekelte el, 
majd kezdetét vette a szo
bor megkoszorúzása.

Az első koszorút a gimnázium 

fenntartó hatósága és a tanári 

kar nevében Raskó Kálmán he

lyettes-igazgató tette le a szo

borra, utána az iskolafenntartó 

esperesség nevében Saguly Já

nos esperes, a békési egyházme
gye és a Luther Szövetség nevé

ben Kovács Andor esperes, az 

Orsz. Ev. Tanáregyesület nevé

ben dr. Szigethy Lajos, a szarvasi 

egyház nevében Szelényi János 

ig. lelkész, Békésvármegye kö

zönsége nevében dr. Schauer Gá

bor főbiró, Békéscsaba város ne

vében dr. Berthóty István polgár

mester, Békéscsaba reálgimnázium 

nevében dr. Rell Lajos igazgató. 

Szarvas nagyközség nevében Biki 

Nagy Imre helyettes-főjegyző, a 

szarvasi ev. tan.-képző nevében 

Kiss Sándor igazgató, a Szarvasi 

Tanítóegyesület nevében Rohoska 

Géza tanító, az Ipartestület ne

vében Fehér József mészáros, a 

Gazdák és Iparosok Szövetkezete 

részéről Sárkány János Igazgató, 

a szarvasi férfi Dalkar részéről 

Podani János, a főgimnázium 

tanulóifjusága nevében Kovács 

László tették le koszorúikat ha

talmas jelmondat közben. A meg

koszorúzás után az ünnepi zár

szót dr. Szontáeh Tamás udv. 

tanácsos, a Szarvasi Öregdiákok 

Szövetsége társelnöke s a Tesz. 

Orsz. elnöke mondotta s ennek 

elhangzása után a Szózat elének- 

! lésével ért véget a mindvégig 

| lélekemelő, magasztos ünnepély.



Utána ziizlók alatt, víg zeneszó 
mellett a tanulóifjúság, együtt az 
Öregdiákokkal az Erzsébet-ligetbe 
vonult ki, a szokásos juniális 
megtartására. Közben az idő is 
barátságosabbra fordult. Kisütött 
a nap, hogy jó kedvre hangoíja 
a fiatalságot. KSzbena szarvasi 
Öregdiákok a 20 és 30 éves talál* 
kozókra egybegyOlt egykori tanít

ványok kivonultak a temetőbe is 
és hálás kegyelettel koszoruiták 
meg a már sírban pihenő, jó ta
náruk nyughelyét. KűlOoOsen 
Benka Gyula sírját keresték fel 
41 agyon sokan. A Benka-ünnepé- 
2yen résztvevő Öregdiákok köz
ebédje, tekintettel a hűvös idOre, 
az Árpád dísztermében lett meg
tartva. Az résztvevők kOzül az 
alábbiak nevét sikerült megtud

nunk.

Purgly Emil földbirtokos, fő
ispán dr. Szontágh Tamás udv. 
tanácsos, ny. földt. int. ig. Bu

dapest, Cicatricis Lajos ny. fő

ispán Szentes, dr. Kemény Gá
bor ny. főispán Budapest, Bert- 
höty István kormányfőtanácsos, 
polgármester, (Békéscsaba, Mi- 
hályfi Zoltán kormányfőtanácsos, 

vezérigazgató, Budapest, Saguly 
József ev. esperes, dr. Kovács 

Andor ev. esperes, dr. Melich 
János ny. egyetemi tanár Buda
pest, Mikolai Ernő, Haviár Lász
ló gazdász, Podani Pál közgaz

dász. v. Tepliczky János oki. 
mérnök, dr. Mázor Elemér ügy
véd, Trnovszky Márton közs. ta
nító, dr. Aszódy Imre kir. járás- 
biró, Saskó Soma főgimn. igaz
gató, dr. Robitsek Jenő ügyvéd, 
Ungár Aladár és neje, Szelényi 
János ev. ig. lelkész, a főgimn. 
a tanitónőképző, a Tessedik-gaz- 
dasági tanintézet és a polgári le
ányiskola tanári és az elemi is
kolák tanítói kara, dr. Török Gá
bor kormányfőtanács Békés, Tyeh- 
lár Endre ny. számv. tanácsos 
Békés, Szirák János Mezőtúr, dr. 
Bordács Miklós Mezőtúr, Soós 
István gyógyszerész Dömsöd, dr. 
Papp András orvos Öcsöd/ dr. 
Vangyel Endre főszolgabíró Gyu
la, Kollár János, dr. Pálka Pál 
főszolgabiró Gyoma, Kemény 

Gyula Máv. főfelügyelő Bodapsst, 

Klein Miksa terménykereskedő 
Mezőbcrény. dr. Vajda Kálmán 
Rácalmás, Richter J. Béla pos- 
tafőtiszt és neje Budapest, Re
viczky Hugó szobrászművész és 
neje Budapest, Benyács Simon 
ny. főjegyző Budapest. Szuc- 
hovszky Gyula ev. vallástanár 
Budapest, Kárász Mihály ny. ta
nító Ambrózfalva, dr. Liszka 
Nándor ügyvéd Mezőberény, He
gedűs Kálmán árvaszéki elnök 

Makó, Andrássy Dániel posta 
főfelügyelő Budapest, Gaál János 
áll. isk. igazgató Újpest, Ádám 
Gusztáv inüsz. tanácsos Békés
csaba, Reck Géza, dr. Varga La- 
-os, Péteri József főjegyző B-

szentandrás, dr. Szeberényi Gyula 
főjegyző Cibakháza, Trnovszky 
Sámuel ny: tanító Ambrózfalva, 
Chovan Károly jegyző Nagybán- 
hegyes, dr. Eisler Vilmos j. fő
orvos Gyom«, Slajchö Mihály 
ny. tanitónOképcfl int. ig. Buda
pest, Mihályfi Károly ny. jegyző 
Uszod, dr. Frey Gézaj. orvos 
Békés, dr. Csermák Béla főorvos 
Orosháza, Launer Gusztáv ny. 
ig. tanító Rákospalota, Lalbach 
Kerasztély, Piltz Mihály, Praz- 
nov&zlcy Jenő jegyző Vésztő, 
Praznovsxky Géza Máv. segéd
tiszt Békéscsaba, Küidényi Szi
lárd ny. főmérnök Nádudvar, dr. 
Martos József flg>véd és neje 
Budapest, dr. Áron Géza ügyvéd 
Budapest, vitéz Szalai Jenő tanító 
Ambrózfalva, dr. Mérey Oszkár 
főszerkesztő Budapest, dr. Sá
muel Károly ügyvéd Budapest 

Margócsi Emil keresk. isk. igaz
gató Debrecen, Grünvald Árpád, 
Hartensttin Ignác gyáros Gyoma, 
Sztik Gyula tanító, Német Jenő 
dr. Pintér Miksa ügyvéd Békés, i 
Holub György, Busely Béla, vi-| 
téz dr. Haviár Gyula kir. köz-j 
jegyző-helyettes Szarvas, dr. Ha-: 
viár István, dr. Kokas Iván, Tor
nyos Ferenc, dr. Ágoston Gábor 
dr. Schreiber Miklós, Salacz Bé-j 
la főjegyző Ujhartyán, dr. Szé-, 
kács János, Povázsay Pál, dr. 

Tóth Pál országgyűlési képviselő 
Szarvas, dr. Némethy Balázs, 
Hajdú Mihály, Kohut Pál polg. 
isk. tanár Békéscsaba, Rohony 
Pál tanító, Raskő Lajos tanító. 
Sárkány Miklós műszaki .taná
csos Budapest, Nagy István Tur- 
keve, Gólián Lajos. dr. Sinder 
Károly ügyvéd Csaba, dr. Kiss 
Kálmán, dr. Tóth Antal, • Holé- 
csy Béla pénzügyi számtanácsos 

Szarvas, Tolnay Antal, dr. Lu
kács Izsó kir. közjegyző Buda
pest, dr. Chrenka Emil ny. ez- 
rcdorvos Budapest, Chrenka Mi
hály főjegyző Kunszentmiklós, dr.

Bencsik Pál plébános Deszkegy- 
háza, Krecsmárik László minisz
teri számtanácsos Budapest, Praz- 
novszky Dezső Szentes, dr. 
Rell Lajos reálg. ig. Csaba.

A közebéden számtalan to- 
aszt hangzott el, sok ked
ves visszaemlékezéssel, dr. 
Raffay, dr. Melich, dr. Szon
tágh és még számos fővá-. 
rosi előkelőség, hivatalos el
foglaltság miatt még a dél
után folyamán visszautaztak 
Budapestre. A többi öregdi
ákok azonban részt vettek 
a tanulóifjuság kerti ünne
pélyén, melynek legszebb 
része a Benka Gyula-emlék
verseny volt. A derült idő 
dacára az ifjúság táncmu
latsága az ugyancsak csipös 
levegő miatt az Árdád-disz- 
termében lett megtartva Ott 
gyönyörködtek az öregdiá
kok is, családtagjaikkal együtt 
a táncoló fiatal párokban,

visszaálmodva ifjú koruk szép 
idejét. A . Benka-ünnepély 
résztvevőinek zöme vasárnap 
délután utazott / el, telve a

legkedvesebb emlékekkel, egy 
felejthetetlenül szép- nap ki- 
türülheWtien impresszióival.
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Megérkezett a szarvasi mentő- 
egyesület betegszállító autéja.

(A KOzlöny feredeti tudósítása).
Nagy fe 11 ü n é s t keltett 

Szarvason és környéken egy 
impozáns bülsejü, hatalmas, 
zöld autó* amint élesazirén- 
bugással száguldott végig a 
kövesutan. A legtöbben azt 
hitték, hogy a mentőautó 
Gyuláról jött s beteget szál
lít Szarvasról. Nagy veit az
tán az övöm és meglepetés, 
amikor megtudták, hogy ez 
az elsősanguan felszerelt, 
modern egészségügyi autó 
Szarvasé s annak beszerzése 
agilis képviselőnk dr. Tóth 
Pál érdeme s erre az áldá
sos hivatása autóra annál 
büszkébbek lehetünk, mivel 
egész megyében, sőt a Ti
szán túl is ez az első vidéki 
mentőautó s az egész or
szágban mindössze 11 ilyen 
vidéki mentőállomás van. Ei a 
betegszállításra pompásul be
rendezett autó szükség ese
tén teljesen díjtalan szállítja 
el a beteget a legközelebbi 
kórházba. Ha valamelyik be
teg távolabbi helyre pl. Bu
dapestre, Gyulára óhajtja vi
tetni magát, azt természete
sen külön meg kell fizetnie. 
A terv az, hogy az autó a 
szarvasi és gyomai járás 
körzetére terjedő körzetben 
vehető igénybe, a községek 
minden ezer lakós után 25 
pengőt fizetnek. A szarvasi 
járásból Szentandrás, Kon

doros, Csabacsfid járultak 
hozzá a költségekhez. Ezzel 
kapcsolatban megalakult a 
Vármegyék, Városok Orszá
gos MentségyesQletének ön- 
kénytes Szarvast fiókja a 
követhez*.tisztviselői karral: 
elnök: dr. Schauer Gábor, 
alelnfik: Biki Nagy Imre, 
igazgató' orvos: dr. Takács 
Gusztáv, péiwtároK Füschl 
Miksâ  ellenőr: vitéz Takács 
István. Választmányi tagok: 
Wfeiezner Gáspár,. Fehér Jó
zsefi Donner Árpid, dr. Fa
ragó Mór,, dr Molnár János, 
dn. I&stjran Godia. A meg
alakítás az orsz. egyesület 
elnökének, Urbancsok Kál
mán orsz. képviselőnek veze
tése mellett törtéirt, aki szin- 
tém együtt ünnepelt az öreg
diákokkal, lévén ő is tanít
ványa egykor a szarvasi fő
főgimnáziumnak. A szarvasi* 
lakosság egészségügyi érde
keit felette közel érintő uj> 
egyesület s a rendelkezésére 
álló modern betegszállító
autó olyan vívmányok, me
lyekért az érdekelt községek 
csak a legnagyobb hálával 
és köszönettel tartoznak dr. 
Tóth Pál országgyűlési kép
viselőnek, ki napról-napra
több és több alkotással te
szi kiválóan érdemesse ma
gát választói lelkes bizal
mára.

Az ellenzéki kisgazdák vezére 
betöréses lopásért fogházbüntetést

kapott.
(A Közlöny eredeti tudósítása.)

Szolnokról jelentik: A szol
noki törvényszéken szenzá
ciós tárgyalás zajlott le az 
elmúlt szombaton, dr. Bor
bély Sándor biró előtt. Az 
ügy vádlottja a közélet egyik 
népszerű alakja Herceg Sán
dor gazdasági főtanácsos, a 
vármegye törvényhatósági bi
zottságának tagja, az ellen
zéki gazdatársadalom vezé
re, az úgynevezett „Kun ki
rály" volt, akit a törvény
szék két béresével együtt 
betöréses lopással vádolt 
meg. Az eset röviden a kö
vetkező. Herczeg Sándor 
pusztaturpátói birtokát bér

beadta Kovács Imre és Ko
vács József gazdálkodóknak. 
A bérletet Kovácsék 1924-ben 
elhagyták, de a gazdaság
ban maradt a tulajdonukat 
képező s abban az évben 
termett tengeri, mely az egyik 
gí-réban volt elhelyezve. A 
következő évben a Kovács 
testvérek eladták a tengerit, 
de a tengeriből hiányzott. A 
nyomozás során Herczeg két 
bérese Hollósi Ferenc és 
Hellósí Imre bevallották hogy 
ők lopták el a tengerit, gaz
dájukkal, Herczeg Sándor
ral együtt, aki a góré lakat
ját törte le. A károsultak és 
Herczeg között később kié-



gyezés történt. Herczeg meg
térítette a kárt, 100 mázsa 
tengeri árát. Utóbb azonban 
a gazdakörben Herczeg ösz- 
szeveszett, a Kovács testvé
rekkel s ezek aztán feljelen
tést tettek Herczeg ellen. A 
tárgyaláson Herczeg tagadta 
a terhére rótt lopást, de a 
két béres rávallott. Az egyes
bíró bűnösnek mondotta ki 
mind a három vádlottat s 
Herceget egyhónapi fogház
ra és 600 pengő pénzbün
tetésre, Hollósi Ferenc bé
rest kétheti fogházra, test
vérét ugyanennyire és még 
20 pengőre Ítélte. Enyhítő 
körülmény volt, hogy a tett 
elkövetése óta 4 év telt el 
s Herczeg a kárt busásan 
megfizette. Ellenben súlyos
bító körülménynek vette az 
ítélet Herczeg dúsgazdag 
voltát s előkelő társadalmi 
állását, melynek dacára ilyen 
ballépésre vetemedett. Her
czeg Sándor felebbezett, a 
ké* Hollósi azonban meg
nyugodott az ítéletben.

H Í R E K .
— 50 éves jubileumi ünnep. 

Az iparos tanonciskola felügyelő- 
bizottsága az iskola !. hó 25-én 
tartandó vizsgájával kapcsolatban 
meleg ünneplésben fogja részesí
teni Molnár János igazgatót, azon 
alkalomból, hogy a tanonciskolá
nál most tölti be 50 éves áldá7 
sós, buzgó pedagógiai munkás
ságának idejét. Az ünneplők kö
zött lesz a község elöljárósága 
is, melynek nevében a helyettes
főjegyző fogja köszönteni az ér
demes jubilánst.

— Elfogott megrögzött tol
vaj. Rétes János fiatal béresle
gény fiatalsága dacára sem di
csekedhet valami tisztességes 
múlttal. Állandóan lopásokat kö
vetett el, ebben az évben is ke
nyéradó gazdájától Fekete f Lajos 
kondorosi gazdálkodótól március 
havában 4 mm. búzát lopott el, 
majd innen megszökve Dávid 
Elek décsi tanyájára állott be, 
ahonnan különböző élelmiszer és 
2 aranygyűrű elemelése után 
szintén ellépett és a mezőtúri 
határban folytatta csavargással 
egybekötött tolvajlásait. A napok
ban a Mezőtúr felől érkező vo
natról, amidőn a szarvasi állo
máson leszállott, Sztruhár rendőr 
felismerte és átadta a csendőr
ségnek, amely a vizsgálat lefoly
tatása után a javíthatatlan tolvaj 
legényt a gyulai ügyészség fog
házába szállította be.

— Emelték a bábák fizeté
sét. A békevi lápban a községi 
bábák fizetése 240 korona volt. 
Ezért most nem egészen fél ska
tulya gyufát lehetne venni. A

legutóbb tartott képviselői estületi 
rendkívüli közgyűlésen a bábák 
fizetését 1929. január 1-tól kez- 
dődőleg 600 pengőben állapítot
ták meg. A kézbesítők és rend
őrök fizetésemelési kérelme ügyé
ben bizottságot kttjdiUtek ki.

— Felfordult a kordéval. 
Uhljar Mihály külkerületi kézbe
sítő (u. n. lovas hadnagy) egy- 
Iovas kordájával hivatalos útja 
alkalmával a macózugi gáton 
jött Szarvas felé, amidőn lova 
megbokrosodott Fekete Bernát 
nyersterménykereskedő sátorától
— aki a gát aljában (hatósági 
engedély nélkül) a ponyva alatt 
gyapjút scáritott — és a gátról 
lefordította a kordét. Uhljar kire
pült a könnyű járműből és csu
pán a véletlen szerencsének kö
szönheti, hogy a nagy zuhanást 
kisebb zuzodások árán megúszta. 
Fekete Bernát belátva, hogy a 
balesetet ő okozta, vállalta a 
gyógykezelési és kordé-javitási 
költségeket.

— Feloldott épület. Az épí
tendő áll. leányiskola részére két 
épületet kötött le a község, a 
gyulavidéki takarékpénztár épüle
tét s Koszta Péter I. kér. 120 sz. 
alatti házát. Ez utóbbit 'a képvi
selőtestület feloldotta, úgy, hogy 
jelenleg csak a gyulavidékié van 
tervbe véve a fenti iskola szá
mára.

— A szarvasi rakéta-ex- 
press. Valaki, bizonyára rossz
májú ember, a szarvas—mezőtúri 
és szarvas-orosházi vasutat elne
vezte rakéta-expressnek. Ez a 
szemérmetesen döcögő kéjvonat 
bizonyára fülig pirult e meg nem' 
érdemelt diszjclző hallatára? Pe
dig a nevet adó olyan rakétára 
gondolt bizonyára, mely harctéri 
nyelven szólva .bedöglött".

— U t c a ö n  tö;ző-kocsit 
Szarvasnak. Száraz nyári napo
kon hírhedt neve van a szarvasi 
Szaharának. Ezt a szégyenteljes, 
a közegészséget veszélyeztelő ál
lapotot talán megszünteti mégis 
a jobb belátás? Szó van ugyani? 
arról, hogy a község egy modern 
öntöző-autót szerez be, mely 
napjában többször :s locsolni 
fogja a poros utcákat.

— Nyugtázás. A „Hadröa“ 
pünköidi bálja alkalmával felül
fizettek: dr. Tóth Pál országgyű
lési képviselő 10, Frankó Pál 3, 
és N. N. 2 P. A Hősök emlék
ünnepe alkalmával, a szarvasi 
Keieskedők Egyesülete koszorú- 
megváltás címén 20 pengőt jut
tatott a „Hadröa" céljaira. A ne- 
meslelkü adakpzók ezután is fo
gadják ja »Hadröa* elnökségének 
hálás köszönetét.

— Városunk egv uj látvá
nyossággal gazdagodott az 
utolsó napokban. Most készült 
el ugyanis a Singer varógép 
részv. társ., Szarvas, Ko>6uth-tér

47 szám alatt létesített legújabb 
fióküzlete é s megállapíthatjuk, 
hogy e világcég sem fáradságot, 
se^ pénzbeli áldozatot nem kímélt 
e fióküzletének berendezésénél, 
úgyhogy az bármely fővárosi üz
lettel felveheti a versenyt. Ott 
látjuk a minden háztartásban 
nélkülözhetetlen u. n. családi 
varrógépek különféle kiállításait 
a legegyszerűbb kivitelben és a 
bármilyen szalon díszére való 
Bzalon ásztalu gépét 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 b 
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 
szívesen szolgálnak bármily irá
nyú felvilágosítással és ahol Sin
ger gépalkatrészek, tűk, olaj. fona
lak stb. is közismerten elsőrangú 
minőségben kaphatók.

üzlelálhelyezés. Urak 
és hölgyek figyelmébe. 
Url- és hOIgyfodrász- 

üzletemet 1928. Junius 
6-tól az újonnan épült 
róm. kath. Iskola épü
letébe (Piactér) helyez
tem ál. ianűrlk Lajos 
url— és httlgyíodrász.

—' Zenedélután. A gróf Bolza 
Pálné leányegyesület junius hó 
15-én d. u. 5 órakor a polgári 
iskola tornacsarnokában zenedél
utánt rendez Jankuj Józsefné zene- 
tanárnő növendékeivel. Belépődíj 
nincs. 24

— A Magyarországi Munká
sok Rokkantsegélyző és nyugdíj 
Egylete 487 számú főpénztára 
rendes havi befizetési órája f. évi 
junius 10-én azaz második vasár
napon d. u. 2 —4-ig lesz megtart
va, ugyanakkor a választmányi 
ülés is. Elnökség.

— Mozi hirek. F. hó 9-én 
szombaton és 10-én vasárnap A 
világ leghíresebb szerelmi regénye 
filmen Carmen kerül bemutatásra
12 felvonásban. Főszerepet a 
csodás Dolores dél Rio alakítja 
oly tökéletességgel amilyennel ezt 
a világhírű szerepet még nem 
oldották meg.

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

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

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

— Gazdák figyelmébe ! Ha 
ir.ég nem tudja, mivel kefélje a 
lószerszámot, ne gondolkozzon 
rajta, mert a Bodolin kérges vörös 
lószerszámot egyszeri használat 
után újjá tesz. Kapható Podani, 
Weszter, Bárány, ifj: Kóvácsik és 
Medvegy Györgyné üzletében.

— Hirdetmény. A járási fő
szolgabíró ur 2603/1928. számú 
rendelete alapján felhívja az elöl
járóság a cséplőgép tulajdonoso
kat, hogy mentőszekrényeiket dr. 
Déri Henrik járási, vagy dr. Takács 
Gusztáv községi ügyvezető orvos 
urnái a rendelési órák alatt mutas
sák be. A mentőszekrény megvizs
gálásáról igazolvány fognak kapni 
s az igazolványt megőrzendő, mert 
a csendőrség ellenőrző szemléi 
alkalmával azon gépeket, melyek
nek mentőszekrénye igazolvánnyal 
nincs ellátva, leállitatja. Elöljáró
ság.

KöszOnetnyilvánitás.

Mindazon rokonoknak és 
ismerősöknek akik felejthe
tetlen jó férjem és gondos 
apánk végtisztességén meg
jelenésükkel is enyhíteni 
igyekeztek mély fájdalmun
kat ezúton is hálás köszö
netét mondunk.

özv. Szvák Andrásné 
és családja.

Köszönetnyilvánítás.

Azoknak, akik Istenben 
megboldogult feleségem Ke
lement Ferencné szül: Pri- 
belszky Erzsébet elhalálozá
sa alkalmával részvétüket 
nyilvánították és az emlé
kére rendezett végtisztessé
gén megjelentek ezúttal mon
dunk köszönetét.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik drága 
halottunk elvesztése felet
ti fájdalmunkat úgy helyből, 
mint vidékről a temetésen 
való megjelenésükkel eny
híteni iparkodtak, megiile- 
tődött szívvel mondunk há- | 
lás köszönetét.

Kondoros—Szarvas, 1928. 
junius 5.

A Hanzus c;alád.



— Lámpa nélkül ne járja- 
nak este a kerékpárosok! A
rendőrhatóság ezúton is nyomaté
kosan felhívja a kerékpárosok 
figyelmét arra, hogy kerékpárja
ikat okvetlen szereljék fel rende
sen működő lámpával, mert ame
lyik kerékpárost a hatósági köze
gek este lámpa nélkül találják, 
leigazoltatis után kihágás címén 
eljárást indítanak ellene. A ma
gunk részéről nem helyeselhetjük 
eléggé a szigorú figyelmeztetést, 
mivel a lámpák használatának 
elmulasztásával a biciklisták nem
csak a saját, de a járó-kelők éle
tét is mostanában sűrűn veszé
lyeztetik.
— A békési nyári országos vá

sárt f. hó 15,16.17-én tartják meg.

— Figyeljen ide t Ha serté
sek és ba^mfiak részére Iszapolt 
krétaport kér az üzletben, jól 
nézte 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.

Megbizható csukott bérautó 
Bakosnál. ,

— 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 György né Üzletekben.

— Két nagyon érdekes 
regény folytatódik az Uj Időkben, 
Herczeg Ferenc képes heti lapjá
ban. Az egyiket, A kék bálványt 
Bónyi Adorján, a másikat a kül
föld legBépszerCbb regényírója 
Ludwig Wolff. Előfizetési ára 
negyedévre 6.40 pengő. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andrássy-ut 16.

— Biztosítsuk terményeinket 
jégverés ellen! Forduljon minden 
gazda bizalommal Privler Pálhoz 
az Első Keresztény Biztositó Inté
zet R. T. szarvasi képviselőjéhez. 
Tűz, jégkár, betörés lopás és élet
biztosításokat a legelőnyösebb 
díjtételekkel vesz fel.

— Akinek a gyomra fáj, 
étvágya nincs, emésztése elgyen
gül, nyelve fehéressárga, keze 
reszket, emlékező képessege csök
ken. annál naponta egy pohár 
természetes „Ferenc József" kese- 
rűviz rendbehoza az emésztést, 
leszállítja a magas vérnyomást és 
jó közérzetet teremt. Kapható 
gyógy szét tárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben.

— Megnyílt az ártézi fürdő 
nyári uszodája! F ü r dő r end :  
Reggel 5—9-ig férfiak, 9—11-ig 
nők, 11-tői délután 2-ig közös 
(strand), délután 2—4-ig férfiak, 
4—6-ig nők, 6—8-ig férfiak. Egy 
fürdés a? uszodában 50 fillér. 
Középiskolai tanulóknak és gyer
mekeknek 30 fillér. Egész sze
zonra bérlet 16 pengő. Közép
iskolai tanulóknak és gyermekek
nek 10 pengő.

— Olvasóinknak hasznos 
tudnivaló. A közel nyolc évtize
des múltra visszatekintő páratlan 
szöveteiről, valamint üzleti szolid
ságáról elismerten világhírű Sem
ler udvari szállító cégnél (Buda
pest, IV. Bécsi-utca 7 szám,) mint 
értesülünk megkezdődött a nyári 
occassiós eladás. Az occassió el
sőrendű alkalmat nyújt lapunk 
olvasóinak, hogy a legválasztéko
sabb izlésü nemkülönben egyedül 
álló minőségű angol divatszöve
teket minőaégükhöz viszonyítottan 
alkalmi áron beszerezhessék. A 
megemlítetteken kívül még külön 
kedvezményt nyújt a Samler cég 
maradék osztálya, ahol a nagy 
forgalom folytán ezen férfi és női 
szövetkülönlegességek minden 
méretű maradékai kerülnek eladás
ra.

— H e l y b e l i  gabonaárak: 

Búza: 3240—3250 
Árpa: 2900—30'00
Zab: 2900-3000 

Tengeri: 29-50—30 00 
Az á rak métermázsánként 
pengőben értendők.

— Halálra gázolt egy kisle
ányt a szarvas—kunszentmár
toni autóbusz. Halálos végű 
szerencsétlenség történt junius 
hó 3-án Öcsödön, ahot a szarvas 
—kunszentmártoni autóbusz elü
tötte Kovács Isiván 5 éves kisle
ányát. A balesetet nem a££soffőr 
vigyázatlansága okozta.

Színház.
— Színházi iroda közlemé

nyei. Csütörtök: Junius 7-én meg
nyitó előadásul szinrekerül Fodor 
László, a dr. Szabó Juci kiváló 
szerzőjének legújabb vigjjátéka 
»Templom egere", amely a bu
dapesti Vígszínház legsikerültebb 
műsor darabja volt és állandóan 
zsúfolt házak mellett a közönség 
legnagyobb lelkesedésével talál
kozott.

Péntek este a Magyar Színház 
kacagtató vigjátéka „Macska" ke
rül színre, olcsó helyárakkal. Az 
igazgatóság tekintettel a súlyos 
gazdasági helyzetre hetenkint egy 
ilyen féláru előadást fog tartani, 
hogy a szegényebb sorsú közön
ségnek is módjában legyen az 
előadásokat látogatni, ezen elő

adásokra a helyárak 30 fillértől
1.30 fillérig lesznek, 1 szelvényre 
két jegyet, Vz páholy szelvényre 
egy páholyt ad a színházi pénztár.

Szombat este az idei sziniévad 
legszenzációsabb irodalmi esemé
nye, Molnár Ferenc világhírűvé 
lett újdonsága „Olympia*!

Vasárnap d. u. 4 órai kezdettel, 
olcsó helyárakkal „ Temp l om  
egere", este 8 órai kezdettel a 
budapesti Vígszínház szezon slá
gere „ónagysága őrangyala". E 
kitűnő darab egyike lesz a sze
zon legbájosabb és legmulattatóbb 
előadásainak egyike.

Hétfőn este a társulat kitűnő 
operett együttesének bemutatko
zásával szinrekerül az operett
irodalom legbájosabb és legjobb 
darabja ,A legkisebb Horváth 
lány*. Ez a poétikus darab, szó
rakoztató meséje, eredeti figurái, 
bűbájos zenéje, amely a legcso- 
dásabb melódiák valóságos kin
csesháza, a legtökéletesebb szó
rakozása és öröme lesz a közön
ségnek.

Heti műsor:
Csütörtök: Templom egere.
Péntek: Macska. Olcsó helyárak.
Szombat: Olympia.
Vasárnap d. u. Templom egere. 

„ este őmgysága őr
angyala.

Hétfőn: A legkisebb Horváth 
lány. Operett bemutató.

mrmmmmrmmmtnmrmmmmm
Kondoros.
Rovatvezető: Velky Béla.

— Bucsuest. Fabök Ferenc 
ev. s. lelkésznek Mezőberénybe

való megválasztása alkalmából az 
ő barátai és tisztelői e hó 30-án 
a „Csárda" helyiségében bucsu- 
estélyt rendeztek. A szép számban*- 
megjelentek a szeretetnek igazi , 
tanú jel ét adták a sok szép be-, 
szédek, melyek elhangzottak az, 
estélyen kedves emléket hagytak, 
úgy a jelen voltak, mint a ;távo- 
zónak szivében.fJunius hó 2-án 
héttagú küldöttség kisérte Mező
berénybe, hol sok ezerre menő- 
hivei fogadták uj lelkészüket, a 
község határánál vitéz Zsilinszky 
Emil ev. tanitó fogadta ‘ Mező- 
berény uj lelkészét, onnan a be-- 
láthatatlan nagy emberlömeg kí
sérete és harangzúgás mellett a 
Ielkészilak előtt nt. Biszkup Fe
renc ev. lelkész üdvözölte uj lel- 
készlársát, utána Kozsuch János, 
ev. ig. tanitó a tantestület névé-, 
ben, azután pedig a fehérruhás, 
leányok díszes kiállítású bibliát, 
és imakönyvet adtak át az uj. 
lelkipásztornak. Az óriási közön
ség ezután átvonult a Nemzeti 
Körbe, hol igaz magyaros szere
tettel látták el a vendégeket. Szó- , 
noklatokban nem volt hiány.

— Oltár szentelés. Csabacsü-. 
dön az ev. missiói egyház e hó
3-án szentelte fel oltárát. A fel
szentelést nt. Kovács Andor es
peres végezte, a felszentelés után 
az egyház közebédet adott, ame
lyen az esperes gondolatokban 
gazdag és a sziveket megható 
szavakkal dicsérte a hívek áldo
zatkészségét.

— Évzáróvizsgák. Kondoro
son e hó 5-én értek véget a vizs
gák. A közs. iák. vizsgáján jelen 
volt Münstermann járási kir. tan
felügyelő is, aki a tapasztalatai 
felett teljes elismerését fejezte ki..

Átköltöztem
egész k ö z e l ,  a piactéren lévő régi

Fischbein üzletbe.

Továbbra is kéri a nagyérdemű közönség szives pártfogását

35 Halászné Sz. Szerén.

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.



Békésszentandrás.
Rovatvezető : félegyházi Nagy Lajos.

— Tanitónap. A békés- 
szentandrási róm, kath. tan
testület f, hó 7-én, (Űrnap
ján) műsoros előadással ta- 
nitónapot rendez, melynek 
bevételét különféle jótékony 
célra fordítják, hogy egész 
éven át ne zaklassák a ta
nítóságot és a tanulóifjúsá
got gyüjtőivekkel. Az elő
adás lefolyásáról legköze
lebb számunkban referá
lunk.

— Eltűnt levente. Paraszt 
Mihály 18 éves levente, bé
késszentandrási lakos f. hó 
3-án Őzehalma-pusztára ment 
ki, ahol egy kertigazdaság
nak volt summása. A telep 
Körös mentén van Öcsödön 
túl. A telepen senki sem 
volt, csak a fiú. Mire este 
felé a gépész kiment, már 
nem találták. Csak a kabát
ját, sapkáját és ételmaradé
kát találták meg. A Körös 
közepén egy úszó deszkát 
találtak, a telepről pedig egy 
lápát hiányzik. Valószínű, 
hogy a deszkán át akart 
hajtani a Körös túlsó felére 
és belefult a vizbe. holttes
tét még eddig nem sikerült 
megtalálni.

— Iskolalátogatás. F. hó 
5-én Fetzer József esperes 
meglátogatta Csernus Mi
hály apát-plébános kísére
tében a békésszentandrási 
róm. kath. iskolákat.

— A hősök tisztelete. A bé
késszentandrási közs. képvi
selőtestület dr. Schauer Gá
bor főbiró indítványára sza
bályrendeletet szándékozik 
hozni arról, hogy mindenki 
köteles legyen a hősök em
léke előtt kalaplevétellel tisz
telegni.

J \ l BUS KÉZMOSÓSZAPPAN 

a legfinomabb nyersanyagokból j 

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.

MiJnden dobozon az Albus szó 

és a harang védjegy l Kérjen ki- . 

fejezetten Albus 

kézmosószapp ant 

és ne fogadjon el 

mást 1

TABCk*

Mindennemű
tüzelőanyagot, tlizi-fát (ha
sáb és aprított), porosz- és 
magyar szenet, fenyőfa hul
ladékot stb. legprímább 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.

Rendkívül 
keveset használt

ESSBX
SUPER
SIX

túra autó
e la d ó . Érdeklődni lehet 

Bárány Bélánál.

Női, férfi és gyermek

cip óit
melyek elsőrendű anyagból 

J u t á n y o s  á r i t a n .

a legizlésesebb formában 
készülnek, azokat c s ak

Szűcsnél
szerezze be.

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

Bárm ily elsőrendű gyártm ányú m odern gazdasági gépel szállítok. Ili

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

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

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

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

Adómentes ásványolaj raktár.
Tüzelő, műszaki és építkezési anyagok nagykereskedése. B ü k  A do lf

Szarvas. Piactér.



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

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

U. kér. 307 számú ház eladó' 
Érdeklődni lehet ugyanott

özv. Hrivár Andrásné örökö 
seinek Érparti szőllőben 600'B'ö 
föld eladó. Érdeklődni lehet IV 
kül. kér. 277 sz. 23
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Belopotoczky István féle ház 
örökáron eladó. Jelentkezni VII.
kfll. kér. 584/2. __________  30

LV. kér, 378 számú sarok ház 
az evangélikus iskolával szemben
tlilel helyiségnek kiadó._______23

Kákán az iskola mellett 13 hold 
föld tanyával együtt eladó. Ér
deklődni I. kér. 288 sz.
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Ergo CRCO gallért viseL

Ügyeljen a védjegyre!

Szarvason kizárólag: Hollós Antal cégnél Piactér kapható.

P 'f ' f p t c i f ó e  ^an szerencséni értesíteni a nagyérdemű 
*-'* I C o l lC o .  közönséget hogy tavaszi n y á r i
s z ö v e t r a k t á r a m  megérkezett dús válasziékban. 
Felkérem a vásárló közönséget hogy saját érdekében gyö-

arró|ön hogy 4  l*£k VÍ réSZleí-

re öiyyaa„" olcsó árban,SS;
mintha készpénz árban vásárolná ruhaszükségletét. Fordul
jon bizalommal hoz- cr p e n g ő t ő l  följebb ké- 
zám mert férfi öltönyök szülnek. Kérem nagyérdemű
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 ügyes fiú tanulónak felvétetik.

ESSEX
Super Six Sedan 
lég modernebb 

6 hengeres 
b é r a u t ó .

Teljesen csukott karosszériája 
mindenkor véd az időjárás 

viszontagságai ellen.

Megrendelhető:
Szemző Pál, Szarvas.

Telefon: 8.

19 sz

Biztos hatású hernyó és alma
moly irtó szer valamint az összes 
gyümölcsfa és szőlő védelmi 
szerek gyáii áron beszerezhetők 
Kovácsik Pál kereskedésében. 
Ugyanott gyümölcsfa és szőlő 
permetező gépek kölcsön kapha
tók. 22

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

Kényelmes utcai 2 szobás lakás 
azonnal kiadó. Ugyanott egy 
használt sparhet eladó. 1. kér. 
Gyóni Géza utca 208 sz. 23

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

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

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

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

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

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

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

Fotó-fényképészeti cikkek leg
olcsóbb beszerzési forrása. Makó 
Gyula fegyver és lőszerkereskdő- 
nél.

Gyöngytyuk tojásokat a legma
gasabb áron veszek. Érdeklődni 
a szerketőségnél.______________

IV. k. 157 ház. kákán 3 holj
herés és mangolba 350 B-öl 
gyümölcsös eladó. 24

Hiez 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 fiút tanulónak felvétetik. (26

Szobafestő tanoncnak egy jó 
házcól való ügyes fiút felvesz 
Kiszely Mihály szobafestő 11. 501 
sz. ugyanott egy keveset használt 
szabadon futó kontra fékes kerék
pár eladó. 26

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

Lakatos tanoncot felvesz. Med- 
vegy Gyula 1. 86 szám.

Egy nagy húzós mángorló ol
csón eledó* Bim megtudható a 
szerkesztőségben, Vajda Péter ut- 
ca 145._______________ '

I. k. gróf Andrássy-utca 131 
sz. két utcai szoba konyha élés 
kamra Pince fának azonnal kia
dó,____________ s___________ 2g

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

Egy erős fiút tanulónak felvesz 
Tusjak Lajos hentes.________ 2fr

özv. Liska Györgyné örököse
inek 11. 299 számú háza eladó. 
Érdeklődni lehet vasárnapi nap.

24

11. kér. 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 9l/g*/o-ra 100%-os kifi
zetéssel, 35 éves amortizátióra 
7Ví%  kamat 1.3% tőketörlesz
téssel.' Beküldendő telekkönyvi 
másolat, kataszteri birtokiv és 
községi becsübizonyitvány. Elő
zetes költség nincs. — Előleget 
adok gabonára évi 9Vs°/0-ra föld- 
birtokosoknak, kik legalább 5 
vaggont szállítanak. — Vállal
kozóknak árlejtéshez kauciót adok. 
— Építkezési kölcsönöket köz- 
tisztviselőknek évi 7°/°. másoknak 
8%-ra lakbér letiltás és életbiz
tosítás nélkül folyósittatok teher
mentes ingatlanra, de legalább 
huszas csoportban. — Magántő
két elsőhelyü bekebelezésre 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, VIII. Rá
kóczi ut 55. Telefon J ó z s e  
332-82.

Hegdűt, Csellót és cinbalomot 
tanít Bogdán Laci a iegjutányo- 
sabb árak mellett. Házhoz meghí
vásra megyek. 24

Pincehelyiségek kiadók az uj 
katholikus iskolánál. A helyiségek 
vlágosak, tágasak é6 szárazak 
Megteknthetök bármikor, s ugyan
ott további felvilágósitás is nyer
hetők.

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

22
Thonet-féle hajlított székek többféle kivitelben

Nagy Sándor könyvkereskedésében legolcsóbb napi áron kaphatók..



Soproni 

Szőnyeg 

és Textil- 

müvek r. t.

ezelőtt Haász 

Fülöp és Fiai
egyedüli gyári lerakata.

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

Breitner 
H. és Fia

cégnél.
29

Teljesen jókarban lévő vasúti deszkalá

dák igen olcsón kaphatók a Dohánynagyárudában

— H á z  e l a d ó  Ii.
kér. 162. ö. i. sz. alatt. Ér
deklődni ugyanott.

Értesítés.

29

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

A n. i. közönség szives pártfogását kéri

Komár Pálné, Blaskó Karolta 
temetkezési intézete,

(Kreizler György asztalos házában'

A  t i s z t e l i  c s é p l ő g é p  t u l a j d o n o s o k

'figyelmét felhívjuk, hogy a l e g f ő b b

gépszljakal
«-vízmentes ponyvákat

valamint gabonás zsákokat
m i n d e n  m é r e t b e n  a

legolcsóbb gyári áron
kaphatja Szarvason 
35

S l m k t f  G y u l a
bőrkereskedésében.

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

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

Egy négy po^írit végzett le
ány üzletben kiszolgálói, vagy 
pénztárnoki állábt keres« Cim a 
kiadóhivatalban.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor úgy szólván t 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 irjon díjtalan ismer
tető nyomtatványokért, ame
lyeket szívesen megküld a

„Palladis“ könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
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Kozsuh Pál gépműhelye Szarvas, Vasut-utca 229. szám.
mm

Autó és Traktor 
_____ javítás._____

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 épfavitás.

Gőz és motor cséplőgépek. Mindennemű eszterga mun
kák, réz-öntés, vetőgépek szakszerű javítása. V e tő i-  
g é p  c s e r e .  Saját szisztémájú bevált k u k o 

r i c a  s z ó r ó k  bármely ekére szerelhető !

Újdonság! 26 Raktáron

Autogén 
heggesztés!

Vas—aczél—réz—bronz és

alumínium
öntvények szakszerű heg- 
gesztése. Kívánatra vidékre 

is megyek.

„Accumulátor”
Tisztelettel értesítem Szarvas—Békésszentandrás—Öcsöd 

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

Makó Gyula
rádió kereskedő, Szarvás.

mtm

Ne mulassza el sen-
W mérlegeit szakszerűen kijavíttatni 

mielőtt a hatósági mértékhitelesi- 
tésnek veti őket alá. Ezáltal sok feles-

leges költséget takarít meg. Mindenne
mű mérleget a legprecízebben é6 leg
pontosabban kijavít, kívánatra hitelesít

ve szállítja vissza.

H A M Z A  L Á S Z L Ó
LAKATOS £S MfeRLEGPONTOSlTÓ

I. Csáky Albln-uíca 78. sz.

Uj sulyok nálam legolcsóbb árban szerezhetők be. 29

CSELIK” cipőt viseljen
Elsőrendű kézim unka! E legáns! Tartós! Olcsó!
K a p h a t ó  k i z á r l a g  D e u t s c h  Á r m i n  d i v a t á r u h á z á b a n

fkrnrvnfion Csak a  talpon látható véd jeggyel v a ló d i!
________________ 52 SZ, ^



Hazudik a muzsikaszó, csak az. az egyedüli ̂ igazság, hogy

KL EIN divaíáruházában
szerezheti be {egolcsóbban a legkilöpő^b míRőségü éselismertcn legfinomabb ruházati cikkeket :u . m.: szövetet, posztót, bár
sonyt év selymet, vásznat, kanavászt és flanellt, úgyszintén a: legdivatosabb .. tavaszi kabátokat; selyem, zefir, delin és bér 
liner kendőket stb. A z  A b lA k p n  d o b ó ljA  k l  p é n z é t , ha Pestre megy bevásárolni, mikor K L E IN  
M Ó R  d lv a lá r u h á z á b a n .  Beliczey-ut 8.(saját ház)mindent sokkal jutányosabban beszedhet, > > '

a leikilsmereflen ula^oldől, akik

meg nem felelő silány 
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503 „FIAT“ bérautó
meg rendelhető

Noblk Ernő«
II. 87. Telefon 75 éS79.

24 sz.

Kerékpárok,
ü Varrógépek és Rádiók.
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Villanyszerelés cse ngő berendezés.

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

Tisztelettel

S z ír e h o v s z k y  M á r to n  é s  T á r s a
keresk. min. által. eng. rádió-árusitó, villám szereld 

és műszerészek, és szerelő üzem.

Piac-tér ártézi kuttal szemben Buk-porta._____
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Legbiztosabb és legolcsóbb védekezőszer
s%. szőlő betegségei ellen a

V ln o lla l kevert bordói lé. Hét év tapasztalatai bizonyitják, 
hogy f e lt é t le n ü l h a t á s o s  és használata 50 %-os 

megtakarítást jelent.

Kérjen ismertetési!
Kapható 5, 10, 25, 50 és 100 literes ballonokban.

Forgalomba hozza: Nemzeti Közgazdasági R.-T. Budapest, 
"Mzományi lerakata M e d v e g y  B é l a  fűszer-, festék és ve

gyes kereskedése. (Luther Árvaház épület.

’ T'-jt

J k  legmodernebb ötezemél̂ es

„STEYR”
LUXUS BÉRAUTÓ MEGRENDELHETŐ

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

Tisztelettel

20 sz. B e l o p o l o c k y  M i h á l y

Vadászfegyverek,

flóbert, browning, revolverek beszerezhetők és azok szak
szerű javítását elvállalom, úgyszintén rozsdás fegyverek 
megújítását és mindenféle lőfegyverek oxidálását, illelve 
barnitását. uj anyag készítését, a legolcsóbb árban esz 
közlöm. Üres, kész és lőporos patronok, bármilyen keli- 
berben, mindenféle revolvergolyók napi áron kaphatók. 
Használt fegyvereket és revolvereket veszek, illetve eladok.

fegyver és lőszerkereskedő 11’ kerület 104. szám. 52

cacass:

Bakos .ífh-ii4",' 
H-• -j.í. János-

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

javittathatók.

Nyomatott özv. Csasztvaa Gyöcgyaé könyvnyomdájában Szarvason.


