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Óriási, lelkes tömeg a MEP vasárnapi nagygyűlésén
M agyarországon a  parasztság  nélkül po litikát csinálni nem lehet és nem szabad  —  

m ondotta  Beiiczey fő ispán  —  Bárczay János : H agya r  g a zd án ak  a  m agyar fö ldön  túl 

é le tlehe tősége  nincs —  V á ra d y : Nagy anyag i á ld o za t mellett k isebb lesz a  véradónk

Szarvas város választópolgár- 
sága lázas izgalommal, ritkán 
tapasztalt hatalmas lelkesedés
sel készült a február hó 8-ra 
meghirdetett MEP nagyválaszt- 
mányi ülésre ; már a kora dél
előtti órákban óriási tömeg 
hullámzott a nagyutcán, hogy 
után a gyűlés megkezdése előtt 
színűltig megtöltse a Vigadó 
nagytermét, s tanúja legyen 
azoknak a fontos politikai meg
nyilatkozásoknak, amelyek a 
kőrútjukat folytató vármegyei 
képviselőkf különösen azonban 
Bárczay János földmivelésügyi 
államtitkár felszólalása során 
elhangzottak.' A gyűlésen ott 
láttuk társadalmunk valamennyi 
rétegét, s különösen örvendetes 
nagy számban a parasztságot, 
mint amely társadalmi rétegnek 
elsősorban ünnepe lett tz a 
vasárnapi képviselőjárás.

Szarvasra érkezés után az 
államtitkár, a főispán és a 
vendég-képviselők dr. Ugrin 
László, járásunk közszeretetben 
álló főszolgabírójának villás- 
reggelijén vettek részt, amely
nek során az államtitkár előtt 
Hunyadváry József m. kir. őr
nagy, járásile vént ̂ parancsnok 
jelentkezett; a MEP nevében 
delmeczy Géza MEP kerületi 
elnök, a község nevében pedig 
vitéz Biki-Nagy Imre főjegyző 
mondott üdvözlő beszédet. Ez
után az államtitkár és kísérete 
a kivonult leventék, diákok és 
gazdászok sorfala között a 
Vigadóba vonult, A Gazdakör 
udvarán vitéz Tepliczky János, 
a Gazdakör elnöke, MEP- 
társelnök üdvözölte Szarvas 
gazdatársadalma nevében a 
vendégeket és emelkedett sza
vai után két kedves, szép 
gazdalány virágcsokorral ked
veskedett a vendégeknek. A 
Vigadó tartalmas dísztermébe 
bevonuló államtitkárt és főis
pánt hangos éljenzéssel fogadta 
a termet zsúfolásig megtöltő 
lelkes tömeg. A lobogóktól 
díszesen feldíszített terem kö
zönsége percekig ünnepelte a 
vendégeket, a vendég-képvise
lőket és a kerület országgyű
lési képviselőjét, dr. vitéz Ze
rinváry Szilárdot.

A nagyválasztmányi ülés dr. 
Medvegy György pártvezető 
üdvözlő szavaival kezdődött, 
majd a Hiszekegy elmondása 
után a Magyar &let Párt nevé
ben frömfoek adott kifejezést,

hogy a Tessedik szelleméhez 
méltó együttes munkában dol
gozó szarvasi szervezet itt üd
vözölheti a földmivelésügyi ál
lamtitkárt és a főispánt. Ezután 
felkérte a főispánt megnyitó 
beszédének elmondására.

Baiczai Beiiczey Miklós főis
pán, a MÉP megyei elnöke 
szeretettel és meleg szavakkal 
üdvözölte a megjelenteket és 
köszönetett mondott a szarvasi 
kisgazdáknak, hogy megértették 
az idők szavát, hogy eljöttek 
ebbe a táborba, amely nem 
nélkülözhette a kisgazdatársa
dalom tömegeit sem, mert — 
mondotta — Magyarországon a 
kisgazdatársadalom, a paraszt
ság nélkül politizálni nem lehet' 
és nem szabad. Osztályuralom
nak, kasztrendszernek, kivált
ságos jogoknak ebben az or
szágban éppen úgy, mint sehol a 
földtekén létjogosultsága nincs. 
Egyik társadalmi osztályt sem 
szabad feláldozni a másik ked
véért. A nép, a nemzet mi 
vagyunk így együtt, és az 
egyenlő elbánás elve az igaz
ságon alapszik és az igazság 
azt kívánja, hogy ott segítsünk, 
ahol legjobban kell. Az igaz
ságosság az emberségen alapul.

Ezután a kommunizmus ve
szélyére hívta fel a figyelmet 
és ecsetelte azokat a borzal
makat, amiket az orosz népnek 
el kell szenvednie. A magyar 
népnek becsületbeli kötelessé
gévé vált, hogy vállalja a küz
delmet a kommunizmus ellen 
az emberi jogokért és népünk, 
boldogulásáért. Még egy lria-tj 
nont nem bírna ki ez a nemzeti? 
Ki a mi ellenségünk ? (Közbe- 

TVszólások i .A-Zsictók !) Úgy van! 
Á keresztyéíjcTvilizáció ellen 
támadó álnok kommunizmus. 
Mindezeket le kell győzni a 
s z e b b  magyar jövendőért t 
Szarvas hatalmas összefogása, 
a politikai egység, a megértés, 
a bajok és . okozóik együttes 
felismerése biztosítja azt az erőt, 
amely szükséges a belső front 
diadalmas erejéhez.

A nagy tetszéssel fogadott és 
a hallgatóság lelkében mély ha
tást elért bestéd után Bárczay 
János emelkedett szólásra, a 
hallgatóság ünneplése közlőn.

Az államtitkár meghatódottan 
mondott köszönetét a megértő 
szeretetért, amely abban a pil
lanatban elérte őt, amikor a

község határába érkezett. Han
goztatta, hogy a keresetlen, 
egyszerű és magyaros fogadta
tás a legszebb kifejezője volt 
annak az összhangnak, amely
ben a vármegye, a járás és a 
község összecsendül. Nem mint 
idegen jött ide, mert a kerület 
országgyűlési képviselőjének, 
dr. vitéz Zerinváry Szilárdnak 
lángszívű és a szarvasiakért 
annyit dolgozó leikéből és sze- 
retetéből megismerte már a 
községet és jó népét. Ezután a 
gazdatársadalom munkájáról és 
kötelességteljesítéséről beszélt; 
megállapította, hogy a magyar 
gazdának a magyar földön túl 
nincs életlehetősége.

. . . — A mai időket minden ma
gyarnak át kell éreznie — mon
dotta. — Amely nemzet ma 
széthúz, pár toskodik, az szétesik. 
Ellenségeink már olyan tervvel 
is előálltak, hogy kitelepítik 
ezeréves hazájából a magyar
ságot olyan földre, ahol meg
élni nem lehet. (Közbekiáltá
sok; Ki a zsidókkal!) Ez az 
élet-halálharc már 1912-ben a 
Balkán háborújával kezdődött 
és harminc éven át tart. Itt 
életről és halálról van szó. Itt 
nem lehet megegyezni ötven 
százalékra. Lenni, vagy nem 
lenni. A világnézetek harcának 
ki kellett törnie és ebben a 
harcban a fegyverek ropogása 
csak eszköz, sokkal mélyebb 
gazdasági okok vannak a hát
térben. Nagyon helyesen mon
dotta aközönség köréből valaki, 
hogy a zsidók az okozói ennek

■ a harcnak. A zsidóság fagyöngy,
; amely csak a fa véréből tudja 
életét fenntartani, nem össze
fogó, de bomlasztó elem és ha 
végignézünk ebben a világban 
és gondterhes magyar arcokat 
látunk, láthatjuk a zsidók leki
csinylő mosolyát is, akik nem 
tudnak és nem is akarnak tu
domást venni arról, hogy ez a 
nép élet-halálharcát vívja és 
nem tud közösséget vállalni 
véle. De erre nem is várunk 
és ebből nem is kérünk. Ezután 
áz elmúlt világháborúra vetett 
visszapillantást. Valami nyugta
lanság vett erőt a lelkeken a 
háború vége felé és a zsidóság 
által szított nyugtalanság csúf 
forradalmakban robbant ki. Ak
kor nem láttunk felakasztva* 
egy zsidót sem, de magyar 
gatyás parasztot sokat, és a 
zsidók az ellenségre kacsingat

\

\

\

tak. (Valaki: Most is!) Ezt még 
egyszer nem fog|ák megcsinálni, 
ezt a harcot mi fogjuk meg
nyerni. Amikor Szegeden egy 
vitéz magyar ember (a közön
ség itt felállva, perceken át 
ünnepelte Magyarország kor
mányzóját) kibontotta a kérész* 
tyén Magyarország lobogóját, 
évekkel megelőzte piinden más 
nemzet nemzeti megmozdulá-, 
sát. És amikor bevonult Buda
pestre a keresztyén nemzeti 
gondolattal, a világ zsidósága; 
bojkott alá vette a magyar ipar 
termékeit. Ezután a zsidó ura
lom alatt felfegyverzett orosz * 
kommunizmusról beszélt és 
megrendítő szavakkal ecsetelte 
azt a viszed elmet, amely fenye
gette nemcsak hazánkat, de 
egész Európát. Nagy szövetsé
geseinknek köszönhető, hogy 
az ellenség másfélezer kilomé
terre. lett visszavetve, amiben 
nagy része van a dicső magyar 
honvédségnek is.

Ezután a teendőket írta elő. 
A szarvasi keresztyén magyar
ság összefogása példaként áU az 
ország előtt és ez az összefogás 
csak áldásos gyümölcsöket te
remthet. Kétszáz évvel ezelőtt 
Tessedik Sámuel álmodott itt, 
Szarvason azokról a tervekről, 
amiket a magyar földmívélés- 
ügyi kormányzat most valósít 
meg a milliárdos beruházási 
programmal kapcsolatban. Tes
sedik iskolája a gazdatársada
lom előrehaladását szolgálja. A  
magyar gazdának meg kell ta
nulnia mindazt, ami a több- és 
jobbtermeléssel kapcsolatos — 
mondotta.

— A magyar földnek 15—20 
mázsás termést kell adnia és 
az állandó tanulás, a belső front 
munkája, a zavartalan gazda
sági élet nemcsak hazafias, de 
honvédelmi kötelesség is. Lehet 
gyáva katona, de lehet gyáva 
civil is. Mindkettő hazaáruló, 
ha nem teljesíti kötelességét I 
Nem azt kell kérdezni itt, hogy 
ki kicsoda, hanem azt kell 
látni, hogy ki hogyan szolgálja 
a hazáját Bűnösök mindig 
vannak és mindig, lesznek em
beri tévedések is. Meg kell 
nézni mindig, hogy a mulasz
tások emberi gyengeségből, 
vágy rosszakaratból támadnak-
e. A számonkérés ideje még 
nem jött el, de el fog jönoL A 
harmincéves háborúnak vége 
felé közeledünk ás est meg
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fogjuk nyerői. Ebbe bele kell 
nyugodnia mindenkinek, akár 
tetszik, akár nem. És le fogunk 
számolni azokkal, akik titokban 
most is ellenségeinknek druk
kolnak, le fogunk számolni 
azokkal, akik nem tudtak kö
zösséget vállalni velünk e nehéz 
időkben.

A nagy tetszést kiváltott sza
vak után bejelentette, hogy a 
földmivelésügyi miniszter há- 
romezeipengős segélyt juttatott 
a Gazdakör részére, majd a 
gazdaköri székházra kérte Is
ten áldását, hogy legyen az a 
gazdatársadalom és minden dol
gozó magyar otthona, ahol meg
hallgatásra találjon a magyar 
falu kérése, de jajszó soha se 
hagyja el az épületet.

Bárczay János államtitkárt 
nagyhatású beszéde után meleg 
ünneplésben részesítette a ha
talmas tömeg, majd Csizmadia 
András mondott közvetlenhangú 
beszédet a kisgazdatársadalom
hoz és közös, megértő munkára 
buzdította őket. Ezután vitéz 
Várody László lánglelkü szó
noklatban ismertette a mai idők 
követelményeit, amikor két 
fronton, a külső és belső fron
ton dúl a harc. A parlament 
szociális munkájának ismerte
tésével a legteljesebb áldozat- 
készségre hívta fel a magyar* 
ságot. Az áidozathozatal ered
ménye az lesz, hogy ? sok gép 
mellett kevesebb lesz a magyar 
véradó. Az áldozatot minden- 
tűnek meg kell hoznia, külö
nösen pedig azoknak, akik nem 
katonáskodnak, mert a munka
táborok lehelnek kényelmetle
nek, de nem olyan veszélyesek, 
mint a gépfegyverállások. A 
nehéz' időkre fel kell készülnie 
mindenkinek.

Ezután Kresnyák Pál szólalt 
fel és indítványozta, hogy a 
földmivelésügyi minisztert táv
iratban üdvözölje a nagy választ
mányi ülés. Medvegy Miklós, 
az Ipartestület elnöke indítvá
nyára pedig Bárdossy László 
miniszterelnök, Varga Ferenc 
nyug. csendörtiszthelyettes, fa
kereskedő indítványára pedig 
vitéz Lukács Béla MÉP orsz. 
elnök és Bárczay Ferenc MÉP 
pártvezérhelyettes üdvözlését 
határozták el.

Figyelmes és megkapó befe
jezés kapott a díszközgyűlés 
akkor, amikor vitéz Biki-Nagy 
Imre községi főjegyző két csi
nos, magyarruhás leánykával a 
Színpadra lépett és keresetlen, 
közvetlen és meleg szavakkal 
Szárvas hazafias lakosságának 
megbecsülő tiszteletét tolmá-. 
csolta Bárczay János államtit
kárnak és baiczai Beiiczey 
Miklós főispánnák és átadta 
Szarvas közönségének értékes 
ajándékát, két gyönyörű kivi*

Tessedik Sámuel,
a szarvasi evangélikus egyház 
nagynevű lelkésze nemcsak 
gyakorlati gazda, elsőrangú ta
nító és nevelő, hanem író is 
volt. Tessedik Sámuel 144 
munkát írt, ezek legnagyobb 
része elveszett, de három leg
értékesebb munkája — hála a 
jó Istennek — mégis megma
radt. Tessedik összes munkáit 
német nyelven írta,

A 3 legértékesebb műve ;
1. Tessedik Sámuel: Paraszt 
ember Magyarországon mitsoda 
és mi lehetne egy jó rendbe 
szedett falunak rajzolatjával 
egyetemben. Fordította: Kónyi 
János, Pécs, 1787. E munkát 
gróf Széchenyi Ferenc intéz
kedésére és költségén fordította 
és kinyomatta Kónyi „János.
2. Tessedik Sámuel: Önélet
írása, Német kéziratból fordí
totta : Zsilinszky Mihály, Pest, 
1873. Zsilinszky Mihály 1873- 
ban a szarvasi gimnázium ta- 
nára volt. 3, Tessedik Sámuel : 
Szarvasi nevezetességek, azaz 
Szarvas mezőváros gazdasági 
krónikája. Az eredeti német 
kéziratból fordította dr. Nádor 
Jenő gimnáziumi igazgató. Eb
ből a „Szarvasi nevezetessé

gek1* című könyvből időnként 
közlünk szemelvényeket, úgy, 
ahogy azokat Tessedik Sámuel 
feljegyezte.

me az első szemelvény :
, .. 1767. Tessedik Sámuelt 

másodlelkészül Szarvasra hív
ták. Előbb hét évig nevelő volt 
Pozsonyban, majd udvari pré 
dikátor a Sréter-uradalomban, 
a nógrádmegyei Surányban.

20 forintért eladják a régi 
iskolaépületet Eger Keresztély 
helybeli kirurgus úrnak. Erről 
az értelmes falusi kirurgusról 
(ritka jelenség azon időben) 
érdekes esetecskét fogunk ol
vasni az 1787. évnél.

Melian Györgyi az iskola 
rektora, ki nemcsak az isko
lai tudományokban (tiszttársam 
volt a pozsonyi iskolánál), de a 
keleti nyelvekben is jártas 
férfiú volt, a tanításért s a 
fatorony órájának felállításáért 
készpénzben 20, ostyasütésért
12 forintot kapott, s némi más 
mellékjövedelmeket 

A  termények árai ebben az 
évben a következők voltak : A 
búza pozsonyi mérője 30—34— 
36 kr. Az árpáé 18—20—21 
kr. A  zabé 20—24 kr,, de alig 
termeltek. A  bor akója 1 frt 
8. 12—15 kr. A marhahús fontja
2 kr., a bárányé 1 és fél kr.,

a borjúé 3 kr., a disznóé 3 kr. 
Egy fiatal borjú 1 frt, egyéves 
3—4 frt, kétéves 5—6 frt, há
roméves 7—8 frt. Tojás nyáron 
20—24, sőt 30 db egy garasért, 
A csirke párja 3—4 kr. Egy 
pár csizma 1—2 frt. Egy tehén 
10—12—13 frt. Hátas vagy ko
csis ló 18-20-22 frt. Kanca 
12—15 frt. Hízott disznó 7—8 
—9—10 frt. Bárány 30—45 kr. 
A munkások napszáma 3 — 4 
garas. Cselédbér 7—8—10—12 
frt. A béreseké 12—15—18—20 
frt. Egy pár deszka helyben
5—6—7—8 garas. Száz csomó 
nád 1—2 frt. Egy kasza 15— 
17—18 kr. Száz darab lécszeg 
12—15 kr. Egy közönséges ko
csi .8—10—12 frt. Egy nehéz 
ökröskocsi 18—20 frt. Egy kö
zönséges parasztház 10—12— 
15—20 frt. Jobb parasztház 60 
—70—100—150, legfeljebb 200 
fcrint.

Megjegyzés. Tejet és túrót 
nem adtak el, mert azon ba
bona uralkodott, hogy a tehén 
teje kiapad, ha azt pénzért 
eladják. Ez az állattenyésztés 
csökkenését okozta.

Ez évben marhavész dühön
gött.

A szülöttek száma 327, az 
elhaltaké 195 volt. Házasságot 
kötött 53 pár . . .

Beiiczey főispán, közellátási kormánybiztos a vármegye területén

betiltotta a piacon kívüli árusítást és vásárlást
Beliczéy Miklós főispán, köz

ellátási kormánybiztos a követ
kező rendelkezést adía t i : 

„Békés vármegye területén 
újabban a piaci napokon az 
úgynevezett piacon kívüli vá
sárlások oly'méreteket öltöttek, 
amelyek a közellátás érdekeit 
veszélyeztetik és a píacrendé- 
szeti hatóságoknak a fogyasztó- 
közönség érdekében is álló 
ellenőrző tevékenységét lehe
tetlenné teszik. Erre tekintettel
— az 510—1941. ME rendelet

4. §-ában biztosított jogom 
alapján — a következőket ren
delem el :

1, Élő baromfit és tojást 
csak a hatóság által kijelölt 
piactéren szabad árusítani és 
vásárolni.

2. Piaci, vagy vásári napo
kon az iparjogosítvánnyal ren
delkező kereskedők is csak a 
kijelölt piac (vásár ) téren 
vásárolhatnak és árusíthatnak 
azzal a korlátozással, hogy a 
téli hónapokban (okt. 1—márc.

31) reggel 10 óra, egyébként 
pedig reggel 9 óra előtt vásá- 
rolniok tilos.

A piac kijelölt területét a 
helyi hatóság teszi közhírré.

E hirdetmény rendelkezései
nek megszegése a 201. bgy. 
1914. számú vármegyei sza
bályrendeletbe ütköző kihágást 
képez és a legszigorúbb bün^ 
tetés (elzárás) alá esik.(<

Szarvas község elöljárósága 
a piacterület beosztását lapunk 
jövöhetí számban közli.

Nagyszabású csatornarendszert akar építeni a kormány
Békésmegyei gazdakUldöttség kereste fel Bárczay János államtitkár, árvízvédelmi kormánybiztost

Vasárnap, a szarvasi MÉP- 
gyűlés után csákói Geist Gyula 
felsőházi tag, a Békésvárme
gyei Gazdasági Egyesület elnö
kének vezetésével gazdakül
döttség kereste fel Bárczay 
János m. kir. földmivelésügyi 
államtitkárt, árvízvédelmi kor
mánybiztost. A megye minden 
részéből összesereglett gazdák
ból álló küldöttség nevében 
Geist Gyula dr. üdvözölte az 
államtitkárt és árvízvédelmi 
kormánybiztost. Kérte a békés
megyei gazdák és a vármegye 
egész népe nevében, hogy mint

árvízvédelmi kormánybiztos kö
vessen el minden lehetőt a 
belvizek pusztításának megelő
zésére. Bárczay János megkö
szönve az üdvözlő szavakat, 
hangoztatta, örömmel látja, 
hogy a Békésvármegyei Gaz
dasági Egyesület kebelében a 
vármegye minden gazdája meg
találja a helyét. Fontosnak tartja 
ezt azért is, mert maga, mint 
az Abaújtornai Gazdasági E- 
gyesűlet volt alelnőke, tisztában 
van azzal, mennyire nagyjelen
tőségű munkát végeznek a

magyar gazdatársadalom érde
kében a vármegyei gazdasági 
egyesületek. Bárczay János 
államtitkár ígéretet tett ezután 
arra, hogy minden erejével 
igyekszik megelőzni a belvizek 
pusztítását- Kijelentette, hogy 
a kormánynak terve van olyan 
csatornarendszer megépítésére, 
amelyik ilyen árvizes eszten
dőkben a vízlevezetés, száraz 
években pedig az öntözés cél
ját szolgálja majd. A küldött
ség örömmel és megn) ugvással 
vette tudomásul az árvízvé
delmi kormánybiztos válaszát.

telfi, szarvasi mesteremberek 
által készített csikóbőrös kula
csot, melyeket jóízű szarvasi 
kisüsti szilvapáliokával töltöttek 
meg és két szarvasi motívu
moktól színes háziszőttes tö
rülközőt. Mind az államtitkár, 
mind a főispán meghatódottan 
mondott köszönetét az értékes 
meglepetésért és mindenkori 
ragaszkodásukról biztosították 
A város lakosságát.

A núndvég&komoly és emel
kedett hangulatban lefolyt nagy
választmányi ülés dr. Medvegy 
György zárószavaival és a Him
nusz eiéneklésével ért véget.

Délben az Árpád* szálló eme
leti helyiségében zártkörű ebé
den vettek részt a vendégek, 
akiket vitéz Biki-Nagy Imre 
főjegyző köszöntött, ebéd után
f)edig dr. Ugrin László járási 
őssolgabiré költői emelkedett*

ségű beszédben üdvözölte a 
megjelenteket. Bárczay János 
államtitkár és Beiiczey Miklós 
főispán hálás köszönetűket fe
jezték ki Szarvas vezetőtársa* 
dalmának és áz egész szarvasi 
népnek a meleg és szép ün
nepségekért. Ebéd után a ven
dégek látogatást tettek dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselőnél, majd Bárczay Já-> 
nos a fővárosba utwott
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Hírek
I s l e n t l f t a s l e l e l e k :

A szai*vasi ág. h. cv. ó-templomban 

vasárnap délelőtt 8 Órakor tót, délelőtt 

10 órakor magyar, az új templom bán d. 

e. 8 órakor tót istentisztelet van.

Istentiszteletek a szarvasi róni. kát. 

templomban: vasárnap és ünnepnap 

fél 9 órakor diákmise, íél 10 órakor 

csendes mise, fél 11 órakor szentbe* 

szed, nagymise. D. u. 4 ó. ájtatosság- 

Köznapokon szentmise 8 ó.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Árvaház dísztermében.

—

— Beliczey főispán nyári lá
togatása a szarvasi járásban. 
A vasárnapi szarvasi járásbeli 
képviselőjárás alkalmával bai- 
czai Beliczey Miklós, várme
gyénk nagy népszerüsegű 
főispánja Békéeszentandráson 
kötelező ígéretet tett arra néz
ve; hogy a nyári aratási, ill. 
cséplési munkálatok idején Da- 
rók József gazdásági titkár 
kíséretében lóháton látogatást 
tesz Békésszentandráson, ter
mészetesen Szírvason is. A 
főispán emez elhatározása már 
az új stílusú orazágvezetés fo
lyománya, de élénk fényt vett 
a vármegye vehetőjének lelkű
idére, lelkiismeretes, gondos, 
nagy köriiltekintfesű, jószándékú 
elkötelezésére . az irányban, 
hogy a vármegye ügyeit vala
mennyi vonatkozásban a köz
vetlen tapasztalatokkal bővült 
rátermettséggel :óhajtja intézni.

— Orvosi hir'fFDr. Simkovics 
György orvos & fogorvos ren
deléseit IV. kér. Luther-utca 
236 szám alatt megkezdte. 660

— NÉP választmányi ülés 
Békésszentandráson. Békés vár
megye MÉP ; képviselői a 
szarvasi óriási hatású választ
mányi ülés utáxi a főispán ve
zetésevei Szentandrás községbe 
látogattak el, ahol résztvettek 
az ottani MEP~ tagozat nagy
választmányi ülésén. A gyűlést 
a Kisgazdakor helyiségében 
rendezték meg délután 3 órai 
kezdettel. Az érkezett, vendé
geket a kör bejáratánál Bagi 
István a'község, főjegyzője kö
szöntötte magyaros vendég- 
szeretettel, az ülésteremben 
pedig Lóriit Gyula, u békés- 
szentandrási MÉP elnöke üd
vözölte a főispánnal az élen 
megjelent képviselőket s az 
ülést közvetlen aangú beszéd
del megnyitotta. Csizmadia 
András vármegyei képviselő 
beszélt elsőnek a tőle meg
szokott hangnemben s lelkes 
szeretettel intett̂  gazdatársait 
a józan, fokozottabb gonddal, 
nagyobb akarással végzendő 
hazafias munkálkodásra. Dr. 
Máthé Imre gyulai képvelő 
felszólalásában meggyőző erő
vel mutatta be a bolsevizmus 
pusztító hatását s óva intette a 
magyar társadalmat attól, hogy 
a tetszetős másban közeledő 
mételynek báraiüy kis mérték
ben is hitelt Adjon. Torkos 
Béla dr. u  orosháziak képvi
selője mondott még nagyhatású 
beszédet különösképpen a kül
politikáról, a közellátási prob
lémákról és a belső rend 
mindenáron való biztosításának 
szükségességéről foglalkozván 
abban, Befejezésül baiczai Be-

líczey Miklós főispán szólott a 
békésszentandrásî khoz, me
leg szeretettel köszönvén meg 
a tapasztalt szíves magyaros 
vendéglátást. Gyűlés után a 
kör vezetősége uzsonnán látta 
vendégül a megjelenteket, akik 
kellemes hangulatban jó pár 
órát beszélgetlek el a benszü- 
löttekkel nagyrészt helyi prob
lémákról.

— Adományok a Tessedik- 
szoborra. A Magyar Nemzeti 
Bank 2000, a Hangya 1000, 
Szarvas nagyközség 1000 és 
Gazdaifjak önképzőköre pedig 
50 pengőt adományozott a 
szobor-alapra, őrömmel közöl
jük, hogy a szarvasi .egyház- 
község és a Szarvasi Öregdiá
kok Szövetségében alakított 
Tessedik Sámuel-szoborbizott- 
ság az ev. egyházakhoz felhí
vással fordultak, hogy támo
gassák adományaikkal azt a 
nemes munkát, mely a jubileum 
évében — 1942 — Tessedik 
Sámuelnek szobrot kíván állí
tani Szarvason.

— Képviselőtestületi ülés. A 
szarvasi evangélikus egyház
község képviselótestülete febr, 
6-án igen látogatott ülést tar
tott. Az ülés lefolyását a kő
vetkezőkben ismertetjük. Az 
ülésen Kellő Gusztáv ig. lel
kész és Borgulya István má
sodfelügyelő elnököltek. A 
tárgysorozat tárgyalása előtt 
Kellő Gusztáv ig. lelkész rövid 
megható beszéd kíséretében ' 
leleplezte Tessedik Sámuel ' 
arcképét. A képviselőtestület 
tagjai felállással tiszteleglek sz 
egykor félreismert és elfelejtett 
Tessedik Sámuel emléképe 
előtt. Az ülés az egyetemes 
közgyűlés határozata alapján 
meghosszabbította a presbitéri
um, képviselőtestület, a válasz
tott tisztviselők és a bizottságok 
működését, illetve megbízatá
sát bizonytalan időre. Az egy
házi törvények rendelkezései 
szerint egyhangú határozattal 
képviselőetestülti tagokul meg
hívta az alábbi egyházi tagokat: 
vitéz dr. Zerinváry Szilárd, 
Borgulya Pál, Dauda Mihály, 
Kachelmann Curt, Selmeczy 
Géza és Valkovszky Márton. 
Az egyházi ügyészi tisztet 6 
évi megbízatással Csicsely Mi
hály dr. ügyvédre ruházta. 
Több kisebb bejelentések tu
domásul vétele után az ülés 
véget ért.

— Németnyelvi tanfolyam. A 
müncheni Német Akadémia és 
a budapesti Német Tudományos 
Intézet támogatásával működő 
német nyelvi tanfolyamok Í6mét 
megindulnak Szarvason február 
hó 20>án az iparostanoncisko
lában- A tanfolyam 3 hónapos 
heti 2 órában. Tandíj nincs. 
Beiratási díj 6 pengő. Külön 
tanfolyam kezdők és haladók 
részére. Érdeklődni és jelent
kezni lehet február 18-ig ked
den és pénteken este 6—7-ig 
az' iparostanonciskolában és 
naponkint a délelőtti órákban 
a gimnáziumban Korim Kálmán 
gimnáziumi tanárnál. A tanfo
lyam befejezésekor a szorgal
mas hallgatók jutalomkönyvben 
részesülnek és ösztöndíjat is 
nyerhetnek.

—» Felülfüzefések. A Szarvasi 
Gazdaifjak Önképzőkörének e 
hó 7- én megtartott táncmulat
ságán felülfizettek: Gaál Fe
renc 5 P*t, MüÜer Károly 5 P*t.

Február 11-től az 
húsz deka a no

A közellátási miniszter Gí* hi
vatalos lap szerda reggeli szá
mában kiadott rendeletével 
módosította a liszt-, a kenyér- 
és a sütőipari termékek ará
nyos elosztásáról szóló rendel
kezéseket. A rendelet értelmé
ben a hatósági jegy ellenében 
kiszolgáltatható fejadag az or
szág egész területén kenyérből 
február 11-étöl kezdve napon
ként és személyenként 20 deka
gramm. Vendéglátóipari üzem
ben 5 deka kenyeret lehet 
kiszolgáltatni. A nehéz testi 
munkások részére megállapított 
napi kenyérpótfejadag válto
zatlan marad.

További módosítás az, hogy 
ha a közellátási kormánybiztos

— Farsangi est. A Szarvasi 
Dalkar f. évi február hó 17-én, 
kedden este fél 8 órától az 
Iparos Körben rendezi meg 
hagyományos farsangi estjét, 
változatos műsorral, melyre a 
dalkar pártolóit ezúton is tisz
telettel meghívja az Elnökség.

—  Háromhavi fogház lopásért.
Gere Lajos öcsödi lakos állott 
vádlottként a szarvasi járás 
büntető bírája, dr. Molnár Já
nos előtt f. hó 10-én. Azzal 
vádolták, hogy az öcsödi le
vente egyesület részére eszkö
zölt gyűjtés alkalmával csalást 
követett el azzal, hogy a 
levente egyesület céljaira a la
kosság által adott adományokat 
összegükben meghamisította 
akként, hogy az 1‘ - P-s ado
mányokat 10 filléres adomá
nyokra javította ki s az így 
előállott feleslegeket a saját 
céljaira használta fel, azonkí
vül azonban az öcsödi gazda
körben több ízben keztyűt és 
sálat is elemeit. A bíróság a 
tanúvallomások és beismerés 
alapján bűnösnek mondotta ki 
Gerét a vádbeli cselekmények
ben s ezért jogerősen 3 havi 
fogházra ítélte.

— Álarcos- és jeimez;estóly. 
A Szarvasi Iparosifjak Önkép
zőköre álarcos- és jelmezestélyt 
rendez f- hó 15-én, vasárnap 
este 9 órai kezdettel az Árpád
szálló dísztermében, melyre 
nagyszámú jelmezes vonul fel, 
a legszebb pedig igen értékes 
ajándékkal lesz jutalmazva. A 
mókás jelmezű estélyre min
denkit szeretetettel hív meg a 
Rendezőség. Tekintettel a nagy 
érdeklődésre, jegyek elővétel
ben Darida Pál fűszerkeres
kedésében szerezhetők be. 654

r— Meghívó. A Légoltalmi 
Liga Szarvasi Csoportja 1942. 
évi február hó 22- én, vasárnap 
délelőtt 11 -órakor a községhá
za tanácstermében tartandó 
rendes közgyűlésére a Csoport 
pártoló és rendes tagjait, vala
mint az érdeklődőket tisztelet
tel meghívja az Elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Megnyitó. 2. 
Évi jelentés, az elnöki tanács 
jegyzőkönyvének ismertetése 
kapcsán. 3. Az előző évi zár
számadás és f. évi költségeid* 
irányzat letárgyalása a szám- 
vizsgáló bizottság jelentése 
kapcsán. 4. Megüresedett tiszt
ségek betöltése. 5. Felszólalá
sok, indítványok. 6, Berekesztés.

egész országban 
>i kenyérfejadag
engedélye alapján a kenyérfej
adagot kenyérlisztben szolgál
tatják ki, a kenyérliszt fejadagja 
március 1 -tői kezdve havon
ként és személyenként 4 kilo
gramm, de a munkások havi 
pótfejadagja itt is változatlan.

A finomliszt- és kenyérjegyek 
február 10-ig érvényes bevál
tott kenyérszelvényeivel a sü
tőiparosok, valamint az eddig 
beváltott kenyérjegyekkel a 
legkésőbb február 13-ig köte
lesek a községi elöljáróságnál 
elszámolni.

A február 10 e után érvényes 
kenyérszelvényeket és kenyér
váltójegyeket az elszámolásnál 
20 deka, illetve 5 deka meny- 
nyiségben kell számításba venni.

—  lói sikerült a csabacsűdi 
MÉP. gyűlés is. Vasárnap dél
után 6 órakor látogattak el a 
vármegyei körúton lévő me
gyei MÉP. képviselők Csaba
csűd községbe, ahol a Polgári 
Körben megtartott nagyválaszt
mányi ülésen csaknem vala
mennyien felszólaltak ismertet
vén a jelen legaktuálisabb bél
és külpolitikai történéseket. 
Megérkezéskor Gergely István 
főjegyző üdvözölte a vendége
ket, majd a teremben Chován 
József, a helyi MÉP elnöke 
kőszöntvén őket, s felkérte a 
képviselőket a beszámolók meg
tartására. Torkos Béla dr. szólt 
itt elsőnek a néphez s nagy
jában a külpolitikáról és a ma 
annyi i& idősr.erű közelii'áói 
problémákról. Utána Máthé 
Imre dr. gyulai képviseld be
szélt a bolsevizmusról, majd 
Csizmadia András az általános 
belpolitikai kérdésekről. Ezt 
követőleg a főispán szónokolt 
mintegy összefoglalását adván 
a felszólalók beszédeinek, majd 
Chován József reflektált az el
hangzottakra - talpraesetten. A 
lelkes hangulatú nagyválaszt
mányi ülés a Himnus elének- 
lésével ért véget.

— ítélet több árdrágítás! ügy
ben. Február hó 3 án ismét 
tárgyalást tartott a gyulai kir. 
törvényszék uzsorabíróságának 
egyes bírája dr. Molnár János 
kir. járásbíró Szarvason s az 
alábbi itéleket' hozta: Liska 
Mihályné kondorosi lakost, 
mert a vajat a megengedettnél 
jóval magasabb áron árusította 
300*— P-re ítélte, az áruját el- 
koboztatta s egy évre. kitiltotta 
a szarvasi piacokról, özv. Pri- 
belszki Jánosné szarvasi kocs- 
márost, mert a vizeszsemlyét 
8—10 filléres felárral árusította, 
300 P-re ítélték. Fenti ítéletek 
mind jogerősek.

— Párul járt a kuruzsló cigány
asszony. Balog Györgyné kon
dorosi igen jómódú cigány
asszony egyik főfoglalkozása, 
fajtájához híven, a kuruzslás és 
csalás volt. A f. hó 3-án meg
tartott' bírósági tárgyaláson 
egész sereg tanú vallott terhe- 
lőleg ellene, akiket mind ártal
matlan, gyógyszereknek kiadott 
kotyvalékokkal próbált gyógyí
tani, persze nem a megállapí
tott orvosi díjszabás szerint. A 
bíróság — tekintettel vagyoni 
helyzetére — jogerősen 250'— 
pengő pénzbüntetésre ítélte.

— A szarvasi béreséplök be
léptek a MEP-be, A Magyar
országi Bércsépiők és Géptu
lajdonosok Országoŝ  Szövetsé
gének szarvasi fiókja február 
hó 7- én, szombaton igen népes 
választmányi gyűlést tartott az 
Iparoskörben. A választmányi 
ülésen Tóth György országos 
elnök és dr. Csicsely Mihály 
országos ügyész indítványára 
egyhangúlag elhatározták, hogy 
a helyi fiókszövetség vezetősége 
és tagjai külön- külön aláírt
tagbelépési nyilatkozattal be
lépnek a Magyar Élet Pártjába 
s erről a párt helyi elnökséget, 
a járási főszolgabírót és a vár
megye főispánját értesítik, egy
idejűleg azonban kérik a MÉP 
elnökségét, hogy a fiókszövet
ség vezetőségének a pártveze
tőségében megfelelő vezető
szerepet biztosítsanak, hogy a 
szövetség esetleges politikai
vonatkozású ügyeiben megfe
lelő súllyal tudjanak illetékes 
helyen eljárni. A bércséplősök, 
községünk emez egyik legerő
sebb gazdasági szervezetének, 
a Magyar Élet Pártjába való 
belépése önmagában hordja a 
dícséretét, a párt ténykedésé
nek általános hatását, prog
ramjának népszerűségét, cél
kitűzéseinek helyességét, de a 
helyi gépész társadalom haza
fias érzületének, józan politi
kai gondolkodását illetően is.

— Nem érdemes ma már lopni.
Több lopási ügyet tárgyalt a 
szarvasi kir. járásbíróság f. hó 
3-án; Kéthónapi fogházra ítélte 
többek között Bobai Mihály 
szarvasi lakost, aki már régi 
ismerőse a szarvasi bíróságnak 
apró-cseprő lopási ügyei miatt
eddigiéié úgy au  csa k  p<u Uüpus
büntetéseket kapott most, azon
ban figyelemmel büntetett elő
életére, két hónapot mértek ki 
neki. Ézúttal vályogot lopott s 
most sem úszta szárazon meg 
a dolgot. Tyerjánszki Györgyné 
szarvasi lakos háztartási alkal
mazott munkaadójánál lisztet, 
tengerit, burgonyát, csirkét lo
pott. Beismerés és a megejtett 
nyomozás során bebizonyított 
bűnösségéért 1 havi fogházat 
kapott jogerősen.

— Súlyos károkat okozott a 
hatalmas hótömeg. Aggódással 
figyeltük az utólsó hetek hatal
mas havazását, bár érzésünk 
inkább a tavaszi esetleges túl- 
gyors áradástól tartott. A hó 
azonban már korábban is igen 
sok helyen nagyon súlyos ká
rokat okozott. F. hó 10-én 
például a hatalmas hóteher 
alatt beszakadt az ortodox 
zsidóhitközség imaházának te
teje s a lezuhanó hói, telőcse
rép, fa stb. az épületnek a 
falaiban is csaknem helyrehoz
hatatlan károkat okozott Sze
rencsére az épületben nem 
tartózkodott senki s így csak 
az utcán éppen akkor ' arra- 
haladó egy tanoncfiú sérült 
meg könnyebben. Ugyanaznap 
történt, hogy az óriási mérték
ben felszaporodott hótömeg 
alatt lerogyott a Schwartz-féle 
pászka (macesz) gyár teteje a 
igen súlyos károkat okozott 
nemcsak az épületben, hanem 
a gyár berendezésében is.

. Szintén a nagymérvű havazás, 
valószínűleg azonban a hatal
mas szél pusztította el dr. Unr 
gár László fogorvos gazdasági 
épülete tetejét is. Szerencsére, 
emberéletben nem. tsett kár*
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Megjelent a kisipari árszabályozó rendelet a p ró h ird e té se k
A kisiparosok árkérdéseit a 

kereskedelmi és iparkamarák 
közbenjárására a közellátási 
miniszter újból szabályozta. A 
rendelet az eddig is érvényben 
volt mind a három árszabályo
zási rendszerrel foglalkozik és 
azoknak alkalmazásáról külön- 
külön a rendelet egyes részei
ben intézkedik.

1. Az eddigi összegszerűen 
megállapított árral bíró cikkek
nél a 15 százalékos munkabér* 
pótlékot csak külön, a közel
látási miniszter engedélyével 
lehet áthárítani. Az erre irá
nyuló kérelmet, részletes költ
ségelemzéssel alátámasztva, az 
ipartestületek az Ipartestületek 
Országos Központja útján ter
jeszthetik elő. Az ilyen kérel
mek csak a rendelet megjele
nésétől számított 15 napon 
jbelül nyújthatók be. Az egyes 
ipartestületek részéről, vagy 
egyes iparosok részéről köz- 
vetlenül benyújtott kérelmeket 
tárgyalás alá nem veszik.

A közellátási miniszter enge
délyhez kötötte ezenkívül mind
azon cikkek árának felemelését, 
amelyek más cikkek áralaku
lására döntő befolyással bírnak, 
vagy amelyek elsőrendű köz- 
szükséglet kielégítésére szolgál
nak, vagy pedig amelyeknek 
árszabályozása a kiadott ren

deletben foglalt módon végre 
nem hajtható.

2. Azokban a kisipari szak
mákban, ahol a bruttó, vagy 
nettó haszonkulcs árszabályo
zása már érvényben van, a 15 
százalékos munkabérpótlék, va
lamint anyagbeszerzésnél kelet
kező költségtöbbletek a ren
delet érceimében minden külön 
engedély nélkül átháríthatok. 
A rendelet itt felsorolja az át
hárítható költségtöbbleteket és 
munkabérpótlékot, valamint 
azokat a költségelemeket, ame
lyek át nem háríthatok. A ha-' 
szonkulcs alapján dolgozó szak
máknál az eladási ár alapja a 
beszerzési ár, melynek igazo
lásául a kisiparos tartozik az 
árubeszerzésről számlát, illetve 
jegyzéket kérni és azt az ellen
őrzés céljaira megőrizni.

3. Az olyan ipari szakmák
nál, melyeknél ezideig a rög
zített árak voltak érvényben, 
vagy pedig ezeknek megfelelő 
és felárral növelt eladási árak 
kerültek felszámításra, a ren
delet értelmében a jövőben 
minden iparos, büntetőjogi fe
lelőssége mellett — a rende
letben lefektetett irányelvek 
alapján — maga állapítja meg 
eladási árait, melyeket minden 
külön engedély nélkül életbe
léptethet.

A közellátási miniszter a kal
kulációs irányelvek alapján 
számoló szakmák közül egyes 
szakmákat külön jegyzékbe fog
lalt és a jegyzékbe foglalt szak
mák árait csak küiön engedély 
alapján lehet felemelni, illetőleg 
ezekben a szakmákban az el
adási árakat a kisiparos maga 
nem állapíthatja meg.

A kalkulációs irányelv alap
ján dolgozó szakmák eladási 
árai a teljesítéstől, illetőleg a 
munka átvételétől számított 8 
napon belül, fizetés mellett, 
készpénzáraknak értendők. A- 
zontúl pedig 90 napig terjedő 
hitelezés esetén 3 százalékot 
számíthatnak fel, az ennél hosz- 
szabb hitelezésnél havonként
0.6 százalékot-

A kisiparosok az olyan he
lyeken, ahol a helyi viszonyok 
különbözősége, vagy az egyes 
szakmák, vagy iparosok külön
leges helyzete, kisebb foglal
koztatottsága, vagy egyéb okok 
indokolttá teszik a magasabb 
haszonkulcsok engedélyezését, 
a közellátási miniszter rende
letben felhatalmazta a kereske
delmi és iparkamarákat, hogy 
az erre vonatkozó kérelmeket 
vizsgálják felül és a rendelet 
keretei között magasabb ha
szonszázalékot engedélyezze
nek.

— Rendelet a mezőgazdasági 
munkaszerződések megkötésé
nek biztosítására. Háborús vi
szonyok között élünk, köteles
ségének teljesítését meg kell 
követelnünk tehát a nemzet 

minden egyes tagjától. Honvé- 
deink sokszor igen nehéz hely
zetben vitézül megállják a he 
lyüket, önfeláldozóan teljesítik 
hazafias kötelességüket, az ő 
példájukat követnie kell azok
nak is. akik ilyen rendkívüli 
áldozatok nélkül vehetnek részt 
a békés termelő munkában. így 
elsősorban a mezőgazdasági 
munkásoknak, mert mezőgaz
dasági termelésünk folytonossá
gának fenntartása és fejlesztése 
ma a legfontosabb közérdek. 
Ezek a szempontok vezették a 
kormányt, amikor a honvédé* 
lemről szóló törvény alapján 
most rendeletet adott ki a me
zőgazdasági munkaszerződések 
megkötésének biztosítása tár
gyában. A kiadott rendelet 
szerint minden mezőgazdasági 
munkás, aki március 15-ig me
zőgazdasági munkára le nem 
szerződött — elzárás büntetése 
terhével — köteles a helybeli 
gazdasági munkaközvetítő hiva
talnál, vagyis az. elöljáróságnál 
legkésőbb március 31-ig jelent
kezni. A munkaközvetítő hiva
tal a'munkaszükségletnek meg
felelően munkaalkalmat jelöl ki 
számára, s ha ezt alapos ok 
nélkül el nem fogadja, akkor a 
közigazgatási hatóság honvé
delmi munkakötelezettként gaz
dasági munkák végzésére ki
rendelheti. Súlyosabb esetekben 
elrendelhető az is, hogy a 
munkavállalástól vonakodót ka
tonái munkatáborba utalják. 
Az ország ellenségeinek érdé?- 
két szolgálná, ha a termelő 
munka zavartalanságát nem 
biztosítanánk, a jelenlegi rend
kívüli helyzetben tehát gondos- 
WbA kellett ipegfelriő rend

szabályokról. A hazafias mező- 
gazdasági munkásság becsüle
tesen dolgozó tagjai nem azo
nosíthatják magukat azokkal, 
akik kötelességükről megfeled
keznének. Hd akadtak ilyenek, 
most azok is bizonyára belát
ják, hogy a munka rendjéhez 
alkalmazkodniok kell, saját ma
guk és az ország érdekében.

— Tűzvizsgálat. A vármegye 
alispánja az idén is elrendelte 
a tűzrendészed szemlék meg
tartását. Különösen nagy súlyt 
fektet a tűzrendészed hatóság 
a malmokra, raktárakra, tele
pekre és a közellátás szempont
jából fontos üzemekre, ipar
telepekre. A tűzjelzés gyorsab
bá tétele érdekében az eddigi
nél is jobban szaporítják a tűz
jelző körzetek számát. Elren
delte az alispán a tűzoltóságok 
létszámának oly mértékre való 
fölemelését, amely a légottalmi 
éstűzrendészetíkövetelmények- 
nek a legteljesebb mértékben 
meg fog felelni. Felhívta az 
alispán az alsófokú hatóságokat 
arra, hogy a gondatlanságból 
keletkező tűzesetek csökken
tése érdekében a megelőző 
tűzrendészeti óvó előírásoknak 
és kikötéseknek pontos betar
tását szorgalmazzák.

— Felülfizetések. A Szarvasi 
Kereskedő Alkalmazottak 
Egyesülete január 31-ki jelmez 
estélyén felülfizettek: Miklós 
József, Rákosi Ottó, Klein 
Mómé, Pettendi Lajos, Ková- 
csik Pál 5—5 P, Darida Pál
4 P, dr. Buda Sándor, dr. Kő- 
váry György 350—3*50 P, 
Hohib Mihály, Simkó -István, 
Walfisch László. Zsigmondi Já
nos 3—3 P, Palkovics Karolín, 
Gutyan Mihály Sovány György. 
Micnna Rezső, Sábel József
2-2 P. A felőfizetésekért, a 
jelmezesek jutalmazására ada* 
kézé kereskedőknek a nysre*

mény tárgyaként, valamint a 
megjelent kedves közönségnek 
az egyesület támogatásáért'ez
úton is hálás köszönetét fejezi 
ki a Rendezőség. 663

— Hirdetmény. Értesíti a köz
ség elöljárósága mindazokat, 
kik az 1942. évre általános ke
reseti, illetve jövedelem és 
vagyonadó bevallást kötelesek 
adni, bevallásukat a községi 
pénztárnál beszerezhető nyom
tatványokon 8 napon belül 
annál is inkább nyújtsák be, 
mert ezen kötelezettség elmu
lasztása bírság kiszabását vonja 
maga után. Szarvason, 1942. 
évi február 12-én. Elöljáróság.

— Méhetetőeukor rendelés.
ínséges méhcsaládok megmen
tésére a cukor igénylés össze
írása megkezdődött. Családon
ként 7 kg. 110 pengős áron 
Borbély András elosztónál III. 
kér. 356 szám alatt február 
hó 22-ig. 666

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek : dr. Lestyan János és Bró- 
zik Sarolta leánya Sarolta- 
Aranka, Molnár András és 
Prjevara Zsuzsanna leánya Er
zsébet, Tóth Maconka Pál és 
Kozsuch Katalin fia Mihály, 
Ambrus János és Szakái Judit 
fia Imre, Gerhát Pál és Kis 
Judit fia György, Kolompár 
Pál és Rómer Katalin fia Pál, 
Hmcsjar János és Alexa Má
ria leánya Zsuzsanna* Etelka, 
Milyan György és Klimaj Zsu
zsanna leánya Erzsébet, Czig* 
lédszky András és Ligka Judit 
leánya Erzsébet, Lovas Antal 
és Mitlasovszki Margit ifo. Imre..
— Házasságot kötöttek: Pa- 
lyqy Mihály Janurik Zsuzsán* 
nával. — Elhaltak: özv, Paulo- 
vics Jáqosné Csjerni Zsuzsanna 
57 éves, Nagrant JPéfenié Rák 
Anna 66 éves, Arcóczki Pál 31 
éves, özv. Kis Sámuel 72 éves.

Eladó Csabacsűdön 19—20 
kishold szántóföld tanyával. 
Érdeklődni lehet dr. Podany 
Pálnál, a Szarvasi Hitelszövet
kezetben. 667

Kenderfonáshoz asszonyt ke
resek. Cím a kiadóhivatalban.

Jeszenszky - örökösök háza 
eladó. Érdeklődni II. kér: 203. 
szám alatt. 665

Örményzugban 6 hold szántó, 
Tóniszálláson 2 járás eladó. 
Az eladással dr. Csicsely ügy
véd van megbízva. 664

Egy fél paljeta szőrhalmi le
gelő örökáron eladó. UL kér.
15. szám. 655

I, kér. 289. sz. ház betón 
mellett, eladó. 662

Állást keres fiatal leány ki
szolgáló vagy más egyéb fog
lalkozásra, esetleg ellátással. 
Herbszt János gepkereskedő, 
Csorvás (Békés megye) 661

Húsz méter széles, huszon
négy méter hosszú birkaól el
adó. Érdeklődni lehet a Fut ura 
irodában. 659

„Mátra11 segédmotóros kerék
párt megvételre keres Simko- 
vics Mihály, IV. 236. 658

III. kér. 157. számú ház el
adó. Érdeklődni kedden és 
pénteken lehet. 657

I. kér. 234 számú ház azon- 
nali beköltözésre eladó. 653

Eladó az V. külkerületben 2 
éves kubikolt ióminőségű víz
mentes 32 hold és a VIIL kül
kerületben 10 percre a kis
szénás! állomástól 20 hold 
elsőrendű föld tanyával. Érdek
lődői lehet III. kér. 93 sz, alatt. 
________________________ 652

Egy drb tenyésztésre alkal
mas fajkoca eladó IU. kér. 40 
szám alatt. 639

IV. kér, 66 számú ház eladó. 
 641

, II- kér. 115 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet a Polgári 
Körben- 643

IV. kér. 84 számú ház eladó. 
 644

Eladó 1.391 számú ház Drong 
György féle kerttel. Érdeklődni 
lehet Kovácsik Gyula kereske
dőnél I. 106. ____________628

9 kishold föld eladó. Érdek* 
lődni II. 146._____________622

Szabadkézből eladó Békés- 
szentandráson * Dézsy Lajos 
Szent Imre u. 8-as sz. alatti 
három szoba, előszoba, fürdő
szoba, pince és nagy mellék
épületes új háza. Érdeklődni 
ugyanott délutánonként és va
sárnap. 623

Egy fiatal vemhes tehén el
adó. Megtekinthető ÜL 8. 624

IV. kér. 545 számú ház eladó.
________________  625

IV. kér. 361 számú ház azon
nali beköltözésre eladó. Jelent
kezői 11- kér. 522 szám alatt 
Janurik Györgynél. 607

Nyomatott M0Uer Károly 
könyvnyomdájában, Szarvasé*


