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Tör téne lmi  k ü l d e t é s t
teljesítünk — hangsúlyozta Kál
lay Miklós miniszterelnök a 
Kormányzó Urat köszöntő rá
dióbeszédében. Szavai, melyek
kel az új világháború sorsdöntő 
jelentőségére és a háborúban 
résztvevő magyar nemzet cél
jaira mutatott rá, eljutottak 
minden faluba, városba, tanyára 
s bizonyára kitörölhetetlenül 
vésődtek bele minden magyar 
leikébe.

Ezeréves történelmünk iga
zolja a miniszterelnöknek azt 
a megállapítását, hogy Magyar- 
ország végvára mindennek, ami 
a mai európai kultúrát kiala
kította. Valóban mi voltunk a 
végső keleti bástyája a keresz
ténységnek és az európai kul
túrának. A történelem rende
lése volt, hogy minden keletről 
nyugatra zúuuló vésszel szem
ben harcoljunk életünkért és 
ugyanakkor Európáért. Mégis 
tört minden támadás rajtunk, 
Európát megmentettük a keleti 
hódítóktól, meg a tatároktól, 
az ozmánságtól, de mi mindig 
sokat, mérhetetlenül sokat vesz
tettünk.

Csaknem elvéreztünk a ret
tentő harcok alatt, mert egye
dül szálltunk szembe a keleti 
barbárság rohamaival. Mátyás 
király idejében a magyarság 
lélekszáma egyenlő volt a né
metek és az angolok lélekszá- 
mával, de míg a török elleni 
küzdelmekben legjobbjaink éle
tüket vesztették s a nemzet 
szinte megtizedelődött, nyugat 
népei békén fejlődtek, dolgoz
hattak, mert a magyarság, mint 
hatalmas pajzs felfogott minden 
csapást és megvédte a Lajtától 
nyugatra fekvő országok népét 
a keleti támadásoktól.

/

— Ma — mondotta a mi
niszterelnök — ugyanezt a tör
ténelmi küldetést teljesítjük. 
Újra a keresztért, a kultúráért, 
a civilizációért, az emberiségért, 
a tiszta otthonért, a mosolygó 
gyermekekért, mindenért, ami
ért embernek érdemes lenni 
és mindenek felett a fogalommá 
magasztosult Hazáért, a törté
nelem által formált nemzetért, 
az ősi Magyarországért harco
lunk.

Történelmi küldetést teljesí
tünk, amiből az következik — 
és ezt értse meg végre mindenki 
ebben az országban — hogy 
mindenkinek történelmi külde
tése van. A miniszterelnöknek 
éppen úgy, mint a legkisebb 
község jegyzőjének. Az iparügyi 
miniszternek csak úgy, mint az 
iparosnak és kereskedőnek, 
ipari és gyári munkásnak, gaz
dinak, kubikosnak, napszámos

nak. Egy a küldetésünk: az 
hogy híven szolgáljuk nemze- 
tüuket és hazánkat. Egyformán 
felelősek vagyunk mindnyájan 
magyarok azért, hogy az új 
világháborúból győztesen ke
rüljünk ki. Tetteink bírája, a 
miniszterelnöké éppen úgy, 
mint a fizikai munkásé, a nem
zet, a történelem. Hol lennénk 
most, hol lennénk most, ha 
őseink nem érezték volna át 
minden időkben a történelmi 
küldetés nagy parancsát, ha 
nem éreztek volna felelősséget 
a nemzet, a magyarság jövője 
iránt ? 1

A maga helyén idehaza is 
mindenkinek őrtálió katonának 
kell lennie 1 Csak úgy teljesít
hetjük küldetésünket, ha a

nemzet minden tagja megérti, 
hogy önmaga és gyermekei 
ellen vét az, aki engedve a 
zsidó csábításnak, kijátssza a 
közellátás biztosítását célzó, a 
nemzet egyeteme érdekében 
hozott törvénye s intézkedéseket. 
Saját fajtájának Júdása az, aki 
hitvány anyagi haszonért vakon 
belerohan a zsidó csapdába s 
elvonja az árut a piacról, ke
resztény magyar testvéreitől, 
csakhogy egypár fillérrel többet 
kapjon érte.

Soha ilyen sorsdöntő küzde
lemben nem állott a nemzet, 
amint most. Nem elég, hogy 
hős honvédeink győzelmet győ
zelem után aratnak kint a 
frontokon. Honvédeink hősies
ségével kell megvívnunk a 
harcot itthon is, minden olyan 
törekvéssel. szemben, mely a 
nemzet belső erejét akarja alá

ásni. Kapzsiságból vagy vak
ságból, de a nemzetet támadja 
hátba az, aki ahelyett, hogy az 
éber lélek fegyverével vigyázna 
és sújtana le a belső ellenségre, 
eladja fegyverét hamisan csengő 
Júdás-pénzért.

A harc, a keresztény Európa 
küzdelme az istentelen bolse- 
yizmus ellen tetőfokára lépett. 
Évszázadokra dől el nemzetünk 
sorsa. Magyar honvédek néz
nek szembe _ a halállal kint a 
fronton és indulnak új és új 
rohamra, hogy teljesítsék a 
haza parancsát, hősiességgel 
kiharcolják a győzelmet. Itthon 
is fokozott éberséggel kell áll
nunk a vártán. Nem méltó.̂ i 
magyar névre, aki Júdás pén
zért eladja fegyverét, elhagyja 
őrhelyét s így futamodik meg 
történelmi küldetésének telje
sítése elöl- (Sz

Szép munkáról számoltak be járásunk 
leventéi a vasárnapi évzáró ünnepélyen

Június 21-én, vasárnap ren
dezte meg a Szarvasi Levente 
Egyesület évzáró ünnepélyét, 
amelyen Szarvas, Békésszent
andrás, Kondoros és. Öcíöd 
legjobb levente-versenyzői nagy 
szamban vonultak fel, s tettek 
bizonyságot a komoly, egyesz- 
tendei munka eredményeiről.

A vasárnapi napot egészen 
kitöltő évzárót a leventék is
tentiszteleteken való tömeges 
részvétele vezette be, ezt köve
tőleg pedig járási lóversenyt 
bonyolítottak le a sporttelepen 
Szénási Ferenc hadnagy irá
nyítása mellett. Majd fél 12 
órakor a levente-zenekar adott 
térzenét az Árpád* szálló előtti 
térségen Gazsó György karnagy 
vezetésével, dicséretes fejlődés
ről téve bizonyságot.

Az évzáró gerince a délutáni, 
Horthy-sporttelepen megrende
zett ünnepély volt. Ez felvonu
lással kezdődött, ami kőris az 
összes résztvevő leventék a 
Tessedik-téren gyülekezve, a 
sporttelepre vonultak. Itt már 
ezrekre menő tömeg várt az 
ünnepély megkezdésére. Ott 
láttuk nemcsak Szarvas, de a 
környék számos vezető egyéni
ségét is. így többek között 
Dénesfalvy Dénes ezredes, k. 
ho. fpk.-t, dr. Ugrin László 
járási főszolgabírót, dr. Podany 
Pál leventeegyesületi elnököt, 
Erdei Sándor m. kir. főhadna
gyot, de rajtuk kívül ott volt 
mindenki, aki szívén viseli a 
levente ügyet. A Hiszekegy el
hangzása után Szrnka Pál Iev.- 
legény a zászlótisztelgést mon
dotta el nagy rátermettséggel,

igaz-magyarságtól lelkesítettem 
Ezután vitéz Tepliczky János 
földbirtokos, a Kisgazda Kör 
elnöke tartotta meg az ünnepi 
beszédet. Gyönyörű szavakkal 
ecsetelte a levente-intézmény 
munkáját, magasztos hivatását. 
Szavai főképpen az ifjúsághoz 
szóltak. „Leventék — mondotta 
többek között —, ti még a ma 
reménységei vagytok, de hisz- 
szük, hogy a jövő büszkeségei 
lesztek. Ügy dolgozzatok, hagy 
a nemzet mindig büszke legyen 
rátok, s azok a feladatok, me
lyek általatok várnak betöl
tésre, ne az aggodalmat, de az 
ígéretes jövő érzését keltsék 
bennünk." A remek felépítésű 
beszédet követően kerültek 
sorra a bemutatók és az atlé
tikai versenyek. A bemutatók 
közül hatalmas sikere volt a 
harcbemutatónak. Kovács Má
tyás oktató vezetésével a leven
ték mintaszerűen és páratlan 
ügyességről tanúskodva oldot
ták meg feladataikat, igazolva 
a komoly előkészítést. De nem 
kisebb elismerést aratott a kö
zönség körében a tűzoltó- és 
mentő-bemutató sem, ezt Ma- 
jerik Jenő főoktató vezette. A 
levente-birkózók gúla- éstalaj- 
tomaszámai is osztatlan közön
ségsikert eredményeztek, dicsé
retére Laurenczy Barna szak
oktatónak. A közbeiktatott 
atlétikai számok, kerékpár- és 
járőrversenyek, valamint a 
kézilabdamérkőzés, mind* mind 
maradandó sikert hoztak leven
téinknek. De imponáló volt az 
a fegyelem is, amelyet a leven
téknél most is tapasztalhattunk:

ez is fokozta a megjelentek 
teljes megelégedését. Nagyszerű 
és felemelő érzés volt látni azt, 
hogy a leventék minden rájuk’ 
bízott feladatot a legnagyobb 
akarással, példás hazafiasság
gal, lelkesedéstől fűtötten ol
dottak meg. A megjelentek 
mindegyikét — látva a levente-' 
szellem ezen ékes megnyilat
kozását — boldogan tölthette 
el az a tudat, hogy nemzetünk 
jövő sorsa jó kezekbe ran 
letéve, mert tény, hogy az a 
munka, amelyet a levente-intéz
mény végez, legbiztosabb záloga 
az elkövetkező nagy szerepnek, 
amely még nemzetünkre vár.

A versenyek eredményeit az 
alábbiakban adjuk közre:

Céllövészetben : 1, Szpisjak Pál (Kon
doros) 30/212, 2. Frankó Pál (Szarvas) 
30/181, 3. Nagy Győigy (Békésszentand- 
rás) 30/175, 4. Rágyanszki I. (Kondoros)

Járörversenyben ; 1. Kondoros 2 perc 
29 4 mp.f 2. Öcsöd 3 perc 3*9 mp., 3 / 
Békésszentandrás 3 perc 43*9 mp.

80 m* síkfutás (1925—27 évfolyambj:
1. Kerekes Antal (Szarvas) 9'8 mp., 2* 
Lugosl György (Kondoros) 10 mp., 3. 
Brachna István (Szarvas) 10 2 mp.

100 mi síkfutás (1921—24 évfolyamb.):
1. vitéz Csatay György (Szarvas) 11*6 
mp., 2. Godó György 12 mp., 3. Sándel 
Imre (Békésszentandrás) 12*1 mp

400 m. síkfutás: 1. Szín Jósáéi (Bé- 
kásszentandrás) 57*9 mp., 2. vitéz Cwittl 
György [Sz) 59 8 mpr, 3. Jordán Lajos 
(Békésszentandrás) 60 mp.

800 m. síkfutás; 1. Gergely János (B)
2. p. 28*6 mp.| 2. Aszódy János (B) 2p 
28'8 mp., 3. Kiss Mihály (Sz) 2p. 29 mp.

5x100 m. váltófutás (1921—24 évi):
1. Szarvas (Lapis, Hadady, Mohácsi, 
Rohony, vitéz Csatai) 1 p. 2*1 mp., 2. 
Békésszentandrás 1 p. 2*9, 3. Kondoros.

5x100 m. váltó (1925—27): 1. Szarva* 
(Brachna, Kugyela, Trabach, Kiss, Kere
kes) 1 p 7*8, 2. űctfd* 3. Bttt&tjuftdráf*
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Magasugrás (1925—27) ; 1* Szigeti
(Öcsöd) 145 cm., 2. Dezső (Ö) 135 cm., 
3. Kiss (ö) 130 cm., 4 Bartyik (Sz) 130.

Magasugrás (1921—24); 1. D. Molnár 
(ö) 150 cm., 2. Hudók (&) 145 cm., 3. 
Mohácsi József (Szarvas) 145 cm.

Távolugráa : 1. Godó 592 cm, 2. Hadady 
(Sz) 553 cm, 3. Sindel I. (B) 533 cm.

Súlylökés: 1. Litauszky Pál (Sz) 12‘80 
m., 2. Szabó Elek (Szarvas) 10*16 m., 
3. Hadady László (Szarvas) 9 92 m.

Gránátdobás: 1. Hadady 82'65 m.,
2. Liska György (Szarvas) 73'10 m., 3, 
Lapis György (Szarvas) 70*30 m.

5000 m. távgyaloglás : 1, Tomka Pál 
(Szarvas) 26*43 p., 2. Lázár Béla (Sz),
3, Szirti Róbert (Sz).

Kerékpárverseny: 1. Arnóczky Pál, 2.
Pribela Mihály; a mótorkerékpárver- 
senybeo: 1. Kondacs János, 2. Cjilik 
Ferenc, 3. Tilmann Béla.

Atlétáink jó előkészítése fo
lyománya a fenti kitűnő ered
ményeknek, amelyekért első
sorban is Bankó Sándor sport
szakoktató munkáját illeti sok 
elismerés és dicséret.

A dijakat Hunyadváry Jó- 
zseíné úrnő osztotta ki, ezt 
követőleg pedig Erdei Sándor 
főhadnagy tolmácsolta a köny- 
nyűhadosztály leventeparancs
nokának elismerését, s még 
fokozottabb és komolyabb' 
munkára hívta fel a levente- 
versenyzők figyelmét.

A felejthetetlen emlékű év
záró ünnepély a Himnusz el- 
éneldésével fejeződött be. (R)

SZEMELVÉNYEK
Teasedik Sámuel „Szarvasi ne
vezetességek" c. krónikájából:

1773. Ezen év őszén ültették 
az első téli salátát; ez szeren
csésen kitelelt, s az 1774. év 
tavaszán mindazok figyelmét 
felkeltette, kik ezt a Szarvason 
sosem látott ritkaságot meglát
ták, ámbár a szomszédos köz
ségekben már korábban is volt.

Újra kihirdetik az öreg és 
ifjú cigányokra vonatkozó, már 
oly sokszor kihirdetett szabály
zatot; s komolyan megparan
csolják, hogy iskolaképes gyer
mekeiket iskolába, a nagyob
bakat pedig szolgálatba vagy 
iparöátanoncokul adják be. 
Mindent megtettek, de mindez 
nem tartott sokáig.

Amíg ezen emberfajtának 
megengedik, hogy fényes nap
pal házaljon, hogy ajtókat, zá
rakat, laikatokat fürkésszen, 
kolduljon, mindenféle mester
kedéssel zsebeket nyisson, pe
csétnyomókat véssen és hege
dűvel, cimbalommal, meg hár
fával a falu előkelőinek házá
nál névnapi szerencsekívánato- 
kát komponáljon és cmcogjon, 
oh 1 jam ratis est! addig ez az 
emberfaj nem javul meg. És ez 
Szarvason 1807-ben méginkább 
így van, sőt 1820-ban is. Miféle 
szerencse lehet az, amit egy 
derék, becsületes embernek 
nevenapján, vagy . újévkor egy 
csapat feslett cigány kívánhat 7 
Inkább fordítva! A becsületes 
emberitek ahol és ahogyan 
tudja, át kell alakítania a ci
gányt dolgos, tevékeny, derék 
emberré, szolgává, cseléddé, 
családapává és anyává és csak

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a Krebs kerté- 
szetten. — Telefonszám: 117

azután kívánhatnak egymásnak 
kölcsönösen szerencsét és örül
hetnek szerencséjüknek.

Nem kellene-e a magyar 
közönségnek oly sok körözött 
rendelet után egy egyértelműen 
hozott határidőre komolyan 
megfogni a dolgot, s ezt az 
állam terhére, kárára és szé-

Uj vezetőséget 
kési evangélikus

Lapunk múlt heti számában 
már hírt adtunk arról az ör
vendetes eseményről, hogy a 
békéii ev. egyházmegye espe- 
resi tisztségre Kellő Gusztáv 
igazgatólelkészt választották 
meg. A választással kapcsolat
ban még az alábbiakat közöljük:

A békési ev. egyházmegye 
áll 14 egyházközségből; minden 
egyházközségnek kétszer annyi 
a szavazata, mint ahány rendes 
lelkésze van, két-két szavazata 
van a szarvasi gimnáziumnak, 
a tanítónőképzőnek és az oros
házi ev, gimnáziumnak: össze
sen 44 szavazat. Ezek a szava
zatok igy oszlottak meg: Kellő 
Gusztáv 22. Homérus Pál oros
házi lelkész 12, Botyánszky 
János mezőtúri lelkész 6, Je
szenszky János tótkomlóst lel
kész 2, a pusztaföldvári egyház 
szavazata, alaki hiba miatt ér
vénytelen volt. Az új esperes 
ünnepélyes beiktatása a július
7, és 8 én Szarvason tartandó 
egyházmegyei közgyűlésen lesz

Az egyházmegyei közgyűlés,

A Turul Mozgóban múlt hét 
szombat, vasárnapján és hétfőn 
a „Bűnös vagyok" című filmdrá
mát pergették le Szarvason még 
nem látott óriási közönség és 
erkölcsi siker melleit. A film 
valóban minden kritikát kiáll: 
szereplői első vonalbeliek, té
mája újszerű, rendezése minta
szerű, ami Szarvasra vonatkoz
tatottan a legnagyobb előnye

gyenére szolgáló csavargója jt 
végre a köznek hasznára csa- 
torna-, híd-, zsilipépítésnél, víz
szabályozásnál alkalmazni és 
ezáltal az emberi ..társadalom 
hasznos tagjává fogadni?

A szülöttek száma 403, az 
elhaltaké 350 volt. Házasságot 
kötött 71 pár.

választ a bé- 
egyházmegye

amint értesülünk, megszervezi 
a régóhajtott alesperesi tiszt
séget; ezen tisztség egyedüli 
jelöltje Jeszenszky János tót- 
komlósi lelkész, a megüresedett 
tanügyi alesperesi tisztségre 
Botyánszky János mezőtúri
lelkész lesz megválasztva, egy
házmegyei egyházi főjegyző 
Chován József, jegyző Pusztay 
József, pénztáros Tátrai Ká
roly, egyházmegyei számvevő 
Rultkay Miklián Géza lesz, 
míg Homérus Pál a lelkész- 
egyesület elnöki tisztjét fogja 
betölteni.

A körlelkészi karban is lesz 
némi változás, tekintettel arra, 
hogy Jeszenszky János alespe
resi, illetve tanügyi alesperesi 
tisztsége kizárja a körlelkészi 
munkakör betöltését : Bo
tyánszky János helyére jönne 
körlelkésznek Pusztay József,, 
ennek helyére Pribelszky Mi
hály kondorosi lelkész, Je
szenszky János helyét pedig 
Koszorús Endre Rákóczi-telepi 
lelkész töltené be.

volt: csaknem egyidőben per
gett a fővárosi bemutatóval. Ez 
persze a tulajdonosok áldozat- 
készsége és ügybuzgalmának 
javára írható. Az igényes, de 
hálás szarvasi mozilátogató, kö
zönség érdeklődéssel várja a 
folytatást: az új és jobbnál-jobb 
filmeket.. Bízunk benne és re
méljük, hogy várakozásában 
nem fog csalódni.

Áz iskolai év végén

írta : Korim Kálmán giran. vallástanár

június a vizsgák és az isko
lák zárásának a hónapja. Egy 
munkás esztendő fáradozásai
nak eredményéről számolnak 
be a különböző iskolák növen
dékei ezekben a hetekben. Ag
godalom, várakozás és remény
kedés tölti el a szülök és tanu
lók szívét és a nagy kérdésre 
várnak feleletet: milyen ered
ménnyel zárul ez az iskolai év ? 
Örömet, előrehaladást hoz-e 
vagy pedig szomorúságot és 
vereséget ? Gazdag termést ad-e 
a lelki és szellemi élet mezején 
az áldozatos munka, vagy silány 
elszomorító eredmény döbbenti 
meg a lelkeket?

Azóta a legtöbb iskolában 
megtörtént a számadás a sá- 
fárkodásról. Az eredmény ezidén 
is általában az Istentől kapott 
tálentumok és a kifejtett szor
galom mértéke szerint alakult. 
Örök igazság ez, ami korunk
ban épp úgy érvényes, mint a 
múltban bármikor. És ezt az 
igazságot ma különösen meg 
kell szívlelnie mindenkinek, e 
hazában is, mert nemcsak az 
egyesek és családok öröme, 
boldogulása és erősödése függ 
ennek az igazságnak követésé
től, hanem az egész nemzet 
jövője és boldogsága is.

Az Istenben bízó és hűsége
sen sáfárkodó ember tud csak 
igazi eredményt felmutatni, akár 
az iskolában, akár az élet nagy 
küzdőterén. Az iskolák a nem
zet egyetemességének őrhelyei, 
ahonnan Ulkilég és testileg jól 
kiképzett, megbízható munkáso
kat és bátor, mindhalálig hű 
harcosokat vár.

Az élet tovább követeli mind
azt a munkát, amelyet az is
kolában abbahagynak a búcsúzó 
növendékek. Az életben folyta
tódik a tanulás, a fegyelmezés, 
a számonkérés és számadás 
egyaránt. És az állja meg a 
helyét a legjobban az iskolán 
kívül is, aki híven sáfárkodik a 
reábizottakkal, aki engedelmes 
és fáradhatatlan.

Ma különösen fontos ennek 
az igazságnak megszivlelése. A 
nemzet élethalálharcát vívja, 
most dől el a magyarság sorsa 
újabb ezeresztendőre. Meg tud
juk-e állani ezt a harcot és 
alkalmasak leszünk-e az új 
feladatok megoldására ? b'z 
attól függ, hogy hajlandók lesz
nek-e a nemzet tagjai az élet
iskolájának igazságait megta
nulni és híven, fegyelmezetten 
engedelmeskedni a nemzet ve
zetőinek. Az iskolák növendékei 
vizsgáztak, az Alma Mater 
kapui becsukódtak. A jó ered
mény örömei, megelégedést és 
előrehaladást jelent a hű és 
szorgalmas tanulók számára. 
A rossz eredmény pedig szo
morúságot, szégyent és vissza- 
vettetést von maga ulán. Vajha 
magyar népünk kitűnően állná 
meg a helyét a mai történelmi 
idők nagy vizsgáján, hogy méltó 
lehessen a kiváló népek sorában 
és abban a küzdelemben, amely 
az új Európáért és benne az 
új rendért folyik. Én hiszek en
nek a nagyszerű vizsgának si
kerében, mert hiszek népem ki
válóságában és hűségében és a 
most életnek Induló magyar 
ifjúság győanlakarásában l

ELADÓ FÖLDEK:
2152 négyszögöl kisszénást állomás 

közelében. Vili. kkerületben ; 24 hold 

hereföldnek alkalmas szántó Décsen ; 

341/2 katasztrális hold szántóföld és 

17 hold kaszáló Külsó Ecseren ; 

137 katasztrális hold szántóföld 

(esetleg több tételben) kiskirálysági 

határban (volt Sztrevhoszky féle)

ELADÓ HÁZAK:
II kér. 194. számú beltelkes lakóház, 
kövesút és ártézíkút közelében;
I. kér. 601 számú beltelkes lakóház, 
650 négyszögöl területtel, gyümölcs
fákkal beültetve ; I. kér. 432. sz. a
3 szoba, 2 konyha és mellékhelyisé
gekből álló, cseréppel fedett beit ház ; 
Kondoroson 480, sz. beit. lakóház és 
ugyancsak Kondoroson piactér mellett 
laJcóház teljesen felszerelt sütödével

Venne megbízónk
400—500 négyszögöl dinnyeföldet, valamint 5—6 hold 
birkatenyésztésre alkalmas legelőt ; 6—8000 pengő értékű 

beltelkes lakóházat Részletes tájékoztatást a

a Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az  O . K. H. tag ja  pénzintézet ad ,

ahol ingatlanok adás-vételével, közvetítésével is foglalkoznak. 
Ugyanezen pénzintézetnél kamatmentes kölcsönt folyósítanak 
azon gazdáknak, kiknek lovait a honvédség igénybe vette.

Közel négyezren nézték meg a 
„Bűnös vagyok" című filmdrámát
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Hírek.
Istentiszteletek :

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 
vasárnap délelőtt 8 órakor tói, délután
6 órakor magyar, az újtemplomban 
délelőtt 9 órakor magyarnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

Istentiszteletek a szarvasi róni. kát. 
templomban: vasár- és ünnepnap dél
előtt fél 9 órakor csendesmise, 10 óra
kor szentbeszéd, nagymise. Délután 0 
órakor ájtatosság. Köznapokon szent
mise fél 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében.

— Eljegyzés. Kresnyák Er
zsébet és Pálfy Károly képesí
tett gazda jegyesek. (Minden 
külön értesltes helyett.)

— Lelkészválasztás. Zátonyi 
Pál földinket, a kiváló ev. lel* 
kész, volt teológiai lektort az 
ambrózfalvai ev. egyházközség 
egyhangúlag lelkipásztorává vá
lasztotta. Az eddig Szarvason 
is oly kitűnő működést tanú
sított lelkész megérdemelt elő* 
rehaladásához gratulálunk, s 
működésére Isten bőséges ál
dását kérjük.

— A főispán a szarvasi járás
ban. Baiczai Beiiczey Miklós, 
vármegyénk főispánja lapunk 
által már előzetesen jelzett 
vármegyei kőrútján kedden a 
szarvasi járásba érkezett s ló
háton járja a határt, hogy sze
mélyes tapasztalatokat gyűjtsön 
a terméskilátásokat illetően. Út
ján a vármegyei és járási szak- 
és közigazgatási vezetők közül 
többen elkísérték. A főispáni 
látogatásról részleteire is kitér*, 
jedően jövő heti lapszámunk
ban írunk.

— Yizsgahangverseny. A
szarvasi zeneiskola növendékei 
folyó hó 27-én szombaton este 
fél 8 órai kezdettel tartják 
vizsgahangversenyüket az Árva- 
ház nagytermében, melyre a 
nagyérdemű közönséget tiszte
lettel meghívja az Igazgatóság. 
Belépődíj nincs.

— Felhívás. Felhívjuk a gaz
dasági tanintézet tanulóit teljes 
ellátásra vállalókat, hogy a jövő 
tanévben csak abban az eset
ben kaphatnak kintlakók tar
tására engedélyt, ha a taninté-; 
zet irodájában átvehető „Nyî j 
latkozat"-ot aláírva 1942. július 
hó 15-ig beadják. Igazgatóság.

— Kinevezték a megyei csép
lési biztost. A m. kir. közellá
tási miniszter a vármegye főis
pánjának előterjesztésére Békés 
vármegye területére 1942. évi 
július hó 1-én kezdődő érvény
nyel cséplési miniszteri biztossá 
Szabó Árpád ny. polg. iskolai 
igazgató, mezöberényi lakost 
nevezte ki.

— Cseplőgepkezelői tanfo
lyam Szarvason. Kovács József 
gyulai m. kir. iparfelügyelő 8 
napos cséplőgépkezelői és mag
tisztító tanfolyamot rendezett 
Szarvason, amelynek 29 _ hall
gatója volt a szarvasi és járás
beli gépiulajdonosok gépészek, 
sőt gazdálkodók közül. Vala
mennyien kiváló tanulmányi 
előmenetelt tanúsítottak, amely 
tény önmagában hordja kiváló 
előadó eredményes munkájának 
dicséretét A vizsgálatot f. hó
18-án tartották a szarvasi ipa
rostanonciskolában nagyszámú 
érdeklődő és miniszteri kikül
dött ellenőr Jelenlétében.

— Gyengén sikerült az or
szágos vásár, A múlt hét csü
törtök, péntek és szombatján 
megtartott országos állat- és 
kirakodóvásár igen gyengén 
sikerült. Az állatvásárokon 
sem a felhajtás, sem a forga
lom nem volt túl nagy, bár az 
árak tartottak voltak ; szombati 
kirakodóvásár pedig alig ha
ladta meg egy-egy őszi, pénteki 
piac kereteit.

— Könyvismertetés. Most je
lent meg Bosnyák Zoltán, a 
kiváló magyar író legújabb 
műve „A magyar faj védelem 
úttörői'* címmel. A kiegyezéstől 
az 1918 as összeomlásig tartó 
félévszázad elevenedik meg 
ebben a munkában. Ma már 
tudjuk, hogy ez az ötven esz
tendő minden látszatcsillogás és 
eredmény ellenére a nemzet 
szellemi és biológiai erőnek 
olyan végzetes elsorvadását 
eredményezte, hogy ennek a fo
lyamatnak szükségszerűen 1918 
októberéhez kellett vezetnie. 
Egybeesik ez a korszak a zsi
dóság minden képzeletet felül
múló előretörésével, melyről 
tudomást venni, méginkább 
azzal szembeszállani a liberális 
Magyarország akkori vezetői 
nem voltak hajlandók. Akad
tak azonban férfiak, akik nem
csak felismerték, de szembe is 
fordultak a zsidó veszéllyel, s 
feláldozva és megvetve könnyű 
és biztos érvényesülést, nyu
galmat és gazdagságot, szent 
küldetéstudattal eltelve, üldö
zés, mellőzés, gúny és nevetség 
közepette igyekeztek a nem
zeti önvédelem szükségének 
tudatára ébreszteni a magyar
ságot. Bennünket szarvasiakat 
kütönösképen érdekelhet ez a 
könyv, hiszen az ott felsoroltak: 
Istóczy, Ónódy, Verhovay, 
Egán, Simonyi és a többiek 
díszes galériában helyet kapott 
Kiss Sándor, a helybeli Tanitó- 
nőképző intézet hosszú eszten
dőkön át volt kiváló igazgató
ja is, kinek az illusztris szerző 
„a magyar faji gondolat elő- 
harcosa" elnevezést adta olyan 
időben írt tanulmányai, felvilá
gosító cikkei alapján, amikor az 
ilyen munka a legtöbb veszély- 
lyel járt, a legtöbb bátorságot, 
a legnagyobb áldozatot és koc
kázatot jelentette. A könyv, 
-mely a Stádium kiadásában 
jelent meg, kapható a Müller 
könyvkereskedésben.

— A finomliszt ára a rizs. 
igénylésnél. Ismeretes, hogy a 
rizsellátást szabályozó közellá
tási rendelet módot nyújt arra, 
hogy az őstermelők, ül. vám
őrlésre jogosultak bizonyos 
mennyiségű finom liszt beszól*

Éáltatása ellenében rizi utalványt 
aphatnak. A közellátási mi

niszter most rendeletet adott 
ki, amelyben a gabonalappal 
ellátott vámőrlésre jogosultak 
által á fent említett esetben 
saját készletükből beszolgálta
tott lisztnek az átvételi árát 
állapítja meg. A lisztnek a ki
jelölt kereskedők által kifize
tendői árai kg-ként a követ
kezők: 1. Lisztnagykereskedő 
által történt átvételénél: búza
dara 72 fillér, nullásliszt 68 
fillér, egységes búzaliszt és 
rozsliszt 40 fillér. 1. Kiskeres
kedő által átvételnél: búzadara 
74 fillér, nullásliszt 70 fillér, 
egységes búzaliszt és rozsliszt 
42 fillér. A felsorolt árak 1942. 
évi június hó 1-tŐl érvényesek.

Kedden választ jegyzőt, számtisztet 
és több irodatisztet Szarvas 
nagyközség képviselőtestülete

Szarvas nagyközség képvise
lőtestülete folyó hó 30-án dél* 
után 5 órakor tisztiszéki ülésre 
ül össze, hogy megválassza a 
dr. Dérczy Ferenc nyugdíjazá
sával megüresedett egyik jegy
zői állást, az ennek betöltése 
után esetleg megüresedő szám
tiszti állást, az elhalálozás és 
nyugdíjazás folytán megürese
dett 2 irnok-irodatiszti és végül 
4 új onnan szervezett írnok iroda- 
tiszti állást. A jegyzői állás 
egyetlen pályázója, mint az 
előrelátható volt, dr. Demjén 
György jegyző, aki eddig 
Szarvas nagyközség számtiszti 
állását töltötte be közmegelé
gedésre és megnyugvásra- Hisz- 
szük, hogy a kiválóan képzett,

nagy elméleti és gyakorlati tu
dású dr. Demjén új állásában 
is az őt eddig jellemző komoly 
igyekezettel, szorgalommal, min
denkor a közérdeket szemelőtt 
tartás, de a rideg paragrafust 
az élettel összeegyeztetni tudás 
ritka képességeivel látja majd 
el új ügykörét, amely éppen a 
legrászorultabbak, a legeleset
tebbek szolgálata kell legyen. 
Választása egyhangú lesz. A 
többi állásokra több pályázó 
akadt, a képviselőtestület min
den bizonnyal meg fogia azok 
között találni a legalkalmasab
bakat. Betöltésre kerüli végül 
egy irnokvégrehajtói állás és 
behelyettesítésre 4 becsüses- 
küdti állás is.

— Árdrágító visszaélések. Ko- 
nyecsnyi Mihály és felesége 
szarvasi lakosok 1941 augusz
tusában továbbeladás reményé
ben többektől a maximálisnál 
magasabb áron vásároltak ser
tést. Feljelentés után a bíróság 
a férjemuramat 300 P-re, az 
asszonyt 200 P-re ítélték el, 
azonkívül mindkettő egy-egy 
évi politikai és hivatali jog
vesztést is kapott. — Lelkes 
István volt kondorosi, ezidő- 
szerint zentai lakos a megen
gedettnél magasabb áron adott 
el sertést, 100 P pénzbüntetésre 
ítélték. — özv. Pijesovszkí Já
nosné szarvasi lakos a fehér 
babot felárral adta a vevőknek 
el. Portékáját elkobozták, s őt 
100 P-re büntették.

— Hirdetmény. Felhívja az 
elöljáróság mindazoknak a fi
gyelmét, akik f. évi március és 
április havi kézbesítési eljárás 
során új mintájú polgári sze
mélyi lapjukat (azonossági lap) 
még nem kapták kézhez, azok 
az új polgári szemelyi lapok 
átvétele és a régi szemelyi 
lapok beszolgáltatása végett a 
községháza 14-es számú irodá
jában f. évi június hó 30 ig 
feltétlenül jelenjenek meg. Mi
vel ezen személyi lapokat túl
nyomórészben azok nem kap
ták meg, akik lakóhelyüket 
megváltoztatták és ezt nem 
jelentették be — nyomatéko
san felhívja az elöljáróság a 
lakosság figyelmét arra, hogy 
elköltözés, illetve lakásváltozás • 
esetén ki- és bejelentkezési 
kötelezettségének a községháza 
14-es számú irodájában tegyen 
eleget, mivel a megszigorított 
rendelkezések értelmében a 
lakásváltoztatás bejelentésének 
elmulasztása miatt a rendelet 
ellen vétőket szigorúan meg
büntetik. Szarvas, 1942. évi 
június hó 17-én. Elöljáróság.

V a r g a  J á n o s

a szarvasi II. kerület 
112 s z á m a l a t t i

h a ^ c á ^ e l a d j a

Közli, hogy az eladási 
feltételek dr. Készt 
Ármin szarvasi ügy

védnél megtekinthetők.

T U R U l  M O Z G Ó

jövőheti műsora:

Június hó 27-, 28- és 29-én

Mo, tegnap , holnap

Július 1-én és 2-án

Tökél«t«* Antal

— Anyakönyvi hirek. Szület
tek: Hegyi József és Farkas 
Mária fia László György, Sza
kács György és Janis Erzsébet 
fia János, Oravecz János és 
Staász Mária leánya Zsuzsan
na, Zuba Mihály és Lestyan 
Anna fia János. — Házasságot 
kötöttek: Szuhaj György Bab 
Zsuzsannával, , Csasztvan Már
ton Paraj Zsursansával, Pálin
kás Károly Bshan Annával. —

. Elhaltak : Leslyan Mihályné 
: Pavlik Anna 75 éves, Medvegy 
: Páíné Bencsik Erzsébet 53 
éves, Bobvos György 62 éves, 

: Janurik Mátyás 67 éves, özv. 
Csicsely Pálné Brachna Erzsé
bet 62 éves.

— Háromszázötven telepen 
.osztályozzák az ócskavasat. A
Fémgyüjtő az elmuit héten 250 
községben rendezett vasnapot. 
Az év során hatezer községben 
rendezik meg a vasnapokat, a 
minden begyűjtött anyagot az 
osztályozótelepekre irányíta* 
nak. Az ország különböző he
lyein ez évben 350 erre beren
dezett telep végzi a vasnapokon 
összegyűlt anyagok osztályo
zását. Erre azért van szükség, 
mert a tapasztalatok szerint kb. 
50—60 fajtájú különböző ócska
vas és fémanyag gyűlik fel a 
vasnapokon, amelyeket azután 
.az osztályozótelepek szerint 
válogatják ki, hogy milyen 
'célra alkalmasak.

— Új rendelet o sütőipari tér*
, mékek előállításáról. A hivatalos
lap szombati számában rendelet 
jelent meg a fehér kenyér ké
szítésének engedélyezéséről és 
egyes sütőipari termékek elő
állításának szabályozásáról. A 
új rendelkezés értelmében az 
eddig engedélyezett kenyér
fajtákon felül a törvényható
ság első tisztviselőjének enge
délyével fehér kenyeret is sza* 
,bad finom búzalisztből készi-
■ teni. A burgonyát a fehér 
^kenyér készítéséhez ugyanúgy.
kötelesek a sütőiparosok fel* 

használni, mint az egységes 
'búzakenyérhez. A rendelet ki* 
.mondja,'hogy a községi elöljá
róságoknak 100 kilogramm sú
lyú kenyérre szoló kenyérszel- 
vény ellenében a fehér kenyér 
készítéséhez 75 kg. finomlisztet, 
illetőleg ott, ahol a kenyér
sütéshez burgonya felhasználá* 
•a kötelező, 71 kg, finomlisztet

kell kiutalniok. Ahol a kenyér
lisztben szolgálják ki, ott ke
nyérliszt helyett ugyanolyan 
mennyiségű finomlisztet lehet 
kiszolgáltatni. A sütőipari ter
mékek előállításának szabályo
zásával kapcsolatban a rendelet 
kimondja, hogy azok a sütő* 
üzemek, amelyek perec elő
állítására engedélyt kaptak, 
csak finomlisztből készült pe
recet állíthatnak ki, illetőleg 
hozhatnak forgalomba. Száraz
tésztaféléket és morzsakészités 
céljára szolgáló tésztát csak 
finomlisztből szabad előállítani. 
A fenti rendelettel egyidejűleg 
a közellátási miniszter rendele
tet adott ki a fehér kenyér 
árának megállapításáról Á 
rendelet szerint a fehér kenyér 
viszonteladói ára 69 fillér, fo
gyasztói ára pedig 74 fillér 
kilogrammonként.

— Kedvezményes áru tenyésx- 
kocák a hússertéstenyésztés 
fejlesztésére. Hússertésállomá
nyunk minőségi színvonalának 
és termelőképességének «N*; 
lése céljából Bánffjr Dániel b|j|&
föidmivejésügyi jniniszter ,fcjs-5 
gazdák részére mintegy. 800 
darab törzskönyvelt tenyészet- ■ 
bői származó hússertés fajtájú 
tenyészkocának kedvezménye 
áron való kiosztását határozta 
el. Az akciót a vármegyéi 
gazdasági felügyelőségek a 
Hústenyésztők Országos Egye
sületének közreműködésével 

bonyolítják le. A kiosztásra 
kerülő tenyészkocák vételárá
ból a földmivelésügyi miniszter 
30 százalékig terjedhető állami, 
árkedvezményt engedélyez |z- 
zal, hogy ez a kedvezmény; 
darabonkint a 90 pengőt nem. 
haladhatja meg. Az igénylése
ket a vármegyei gazdasági fel
ügyelőségekhez kell bejelenteni* 
Az igénylő kisgazdák a kiosz
tás megtörténte előtt 150 pengő 
előleget tartoznak a vármegyei 
gazdasági felügyelőség csekk
számlájára befizetnL

Bszentandrái nagyköu. elöIjáróiégátóL 
3452/1942 Ikt. szám.

Kivonatos verseny- 
tárgyalási hirdetmény.

Békésszentandrás közjég elöljáróság*,' 
a békésszentandrási községben létesíten
dő „szegényház** építési munkálnak vál
lalati elvégzésére nyilvános versenytár
gyalást hirdet A költségek szabálysze
rűen biztosítva vannak.

Az ajánlatok sértetlen borítékba el
helyezve, 1942 évi július hó 13-án <Le.
10 óráig Békésszentandrás község Iktató 
hivatalához nyújtandó be. Az ajánlatokat 
ugyanezen napon d, e. fél 11 ónkor 
fogják felbontani, ahol az érdekelt-aján
lattevők, vagy azok képviselői jelen 
lehetnek,

Részletes versenytárgyalási felhívás ét 
ajánlati' költségvetési űrlap Békésszent
andrás község Iktató hivatalában, a- 
hlvatalos órák alatt 2 (kettő) pengő 
ellenében beszerezhetők és a munkála
tokra vonatkozó terv Is megtekinthető.

Bszentandrái, 1942 június 25.

Bogi István ttjttfyrf.



4. oldal Szarvas és Vidéke 1942. június 26. *3

M E G H Í V Ó

Az 1898: XXIII. törvénycikk alapján alakulf Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó

S Z A R V A S I  H I T E L S Z Ö V E T K E Z E T
M I N T  A Z  O.  K .  ff .  T A G J A

1942. évi június hó 28-án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor, határozat képtelenség esetén 1942, 
évi július hó 12-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Szarvasi Hitelszövetkezet helyiségében

rendes k ö zg y ű lési
tart, melyre a tagok az alapszabályok 37. § a értelmében meghívatnak.

N A P I R E N D  :
5. Az igazgatóság 2 tagjának választása.1. Multévi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása.

2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés.

VAGYON

6. A felügyelőbizottság 5 tagjának választása.

7. Netalání indítványok.

Mérleg-számla 1941. évi december hó 31-én. TEHER

1 Készpénz

2 Pénzintézeteknél fennálló követelések
M. kir. pó9tatakaréknáJ . . .
Orsz. Közp. Hitelszövetkezetnél

3 Kihelyezett kölcsönök
Váltókölcsönök . . . .  
Kötelezvény kölcsönök . . .
Közvetített kötelezvény-kölcsönök 
Folyószámla-kölcsönök 
Egyéb követelések .

4 Értékpapírok

5 Berendezés

487
38104

888227
3635

102330
73329
10204

t

14577

38591

1,077.726

1,143 843

26

63

79

IS

1 Befizetett üzletrésztöke

2 Tartalékok
Tartalékalap . -
Egyéb tartalékok

3 Betétek
Betétkönyvre elhelyezve . 
Folyószámlái betétek .

4 Igénybe vett hitelek
Központi váltóhitelek . . . .  
Központi közv. kötv. hitelek .

5 Népjóléti alap
6 Fel nem vett osztalék
7 Átmenő tételek
8 Nyereség

5332
32900

179424
109172

619464
102330

48

60

74705 —

38232 48

288596 77

721794 60
291 50

4458 08
11975 n
3788 74

1,143.143

A Z  I G A Z G A T Ó S Á G :

Dauda Mihály s. k. Kondacs Lajos s. k. Dr. Podany Pál s. k. Darida Sámuel s. k. 
Felker Márton s. k. Frankó György s. k. Kiss János s. k. Raksa György s. k.
Jelen mérlegszámlát megvizsgálván, annak egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel mindenben megegyezőnek, a törvény és 

alapszabályok értelmében készülteknek találtuk — Kelt Szarvason, 1942. év június hó.

A F E L Ü G Y E L Ö B I Z O T T S Á G :

Weszier Vilmos s.k. Privler Pál s. k. Lendvay József s. k. Darida Mikály s.k. Borgulya György s. k.

APROHIRDETESEK

— Bírósági i léletek. Régi 
ismerőse a bíróságnak Farkas 
Dezső (a Buta Dezső álnév alatt 
ismert) cigányzenész, aki, mivel 
a nyirettyűzés ma nem igen 
hoz elegedő jövedelmet, bizony 
a keresetet néha nem egészen 
tisztességes ténykedéssel is 
igyekszik megszerezni. Persze 
minden esetben rajtaveszt (ál
nevéhez híven követvén el fél
relépéseit). így történt ez mos
tanában, amikor Békésszent- 
andráson csent el egy kerék
párt abban a reményben, hogy 
az árából jó pár napon át ten
geti majd el kiterjedt családját. 
Elkapták, ügyét bíróság elé 
vitték, mely jogerősen 3 havi 
fogházra ítélte. — Ifj. Juhos 
Mibály szarvasi gazdasági cse
léd gazdájától elszökve a föl
deken bitangolt, s többektől 
apróbb tárgyakat, (élelmiszert, 
kolbászt, kenyeret, ezüst órát 
atb) lopott el. A bíróság 1 havi 
fogházbüntetésre ítélte. — Ko
vács Pál szarvasi lakos Frecska 
Gyula szarvasi lakos hentes és 
mészáros mester tanyájának 
kerítéséből 8—10 métert ello
pott. 8 napi fogházat kapott.

— Hegjelent a befőzési cu
kor rendelet. A közellátási mi
niszter, miot az elmúlt eszten
dőben ezidén is rendeletileg 
szabályozta a befőzéshez fel
használható cukor szolgáltatá
sának módját. Az 1 P cukor
adóval terhelt befőzési cukor 
igénylésére elsősorban az 1930. 
évi január hó 1 után születtek, 
tehát 12 évnél fiatalabb gyer
mekek jogosultak. Ezek sze
mélyenként 2 kg. cukorra tart- 
hfrMjlr igényt. 20 kg-nyi befő
zési cukorra van igénye továb
bá annak az ingatlan tulajdo
nosnak, akiknek 3200 négy
szögölnyi termő gyümölcsöse 
van. A gyümölcsbefőttek és 
gyümölcsízek előállításával fog
lalkozók a Gyümölcstermelők 
Országos Egyesületének javas
latára a lent jelzett mennyiség
nél még többet is kaphatnak. 
Az igénylés módja is ugyan
az, mint a múltban volt: a
jogosultak a község elöljáró
ságnál jelenthetik be igényüket, 
ahol az előirt kg-kénti 1 P 
cukörádó befizetése után, az 
ipari cukorvásárlási engedélyt 
megkapják. Az igénylés határ
ideje június hó 30 ika.

— Felülvizsgálják a kis- ás 
nagykereskedők működését. A 
közellátásügyi miniszter felhívta 
a kereskedelmi és iparkamará
kat a kis- és nagykereskedők 
működésének felülvizsgálatára. 
A felülvizsgálatnak a legapróbb 
részletekig menőnek kell lennie, 
s mindent el kell követni, hogy 
a régi zsidó cégek helyét arra 
érdemes, tőkeerős és szakkép 
zett keresztény kereskedők fog
lalják el, a ki kell zárói a le
hetőségét is annak, hogy a már 
kifogástalanul működő keresz
tény cégek alacsony emberi 
indulatok miatt zaklatásnak 
legyenek kitéve.

— Nem szabad gyufát kül
deni a táborlpásta-csomagban, 
A postavezérigazgatóság köz
lése szerint póstaí, ill, tábori- 
póstai küldeményben gyufát 
küldeni tilos. A rendelkezés 
megokolása az, hogy sokszáz 
honvéd póstai küldeményét ve- 
azélyteztezteti, aki gyufát helyez 
•1 tiboripósta- csomagban.

IV. kerület 39. számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott._______________997

Két ágyt éjjeliszekrány és 2 ebédlő* 
szekrény eladó Petőfi-utca 97/1. 998

Őrhalmi szöllőkben egy hold szöllő 
és egy hold gyümölcsös eladó. Érdek
lődni Xunstár Mihálynál. 999

100-as „Csepel" motorkerékpár jó gu
mikkal eladó. Érdeklődni IV. kerület 
Tükör-utca 169 szám alatt. (3—1)

Különbé járatú utcai szoba kiadó 11. 
kerület 330 alatt 995

Egy íiastehén eladó Uhljár Jánosnál : 
Szarvas, VII. külker. 316. sz. 1

Eladó egy Becher huszonnégy levelű 
tárcsásborona Fordzon után való. Meg
tekinthető. Érdeklődni Balczó Györgynél 
VI. külkerület 185. 1000

UL kerület 78. számú ház eladó. Ér
deklődni : Hrivnák Pálnál (Kondacs Pél 
borbélyüzlet).______________________ 983

Endrődi-út mellett 4 hold hereföld el
adó. Érdeklődni IV. kér. 363. 981

Gyors- és gépírónő állást keres. Cím 
a kiadóban. 6

IV. kerület 473. sz. ház eladó. 987

özv. Gazsó Imréné békésszentandrási 
lakos 110 kishold földje haszonbérbe 
kiadó. 982

Csernus Ferenc szentandrási lakos 62 
kishold földje örökáron eladó. 984

3 darab bektós tölgyfa boroshordó és 
egy 5 hl boroshordó kifogástalan jó ál
lapotban eladó. Ugyanott 2 nagy függő
lámpa petróleumra és villanyra is eladó. 
Érdeklődni: dr. Szerény! Iván né, Békés
szentandrás, Szent Imre 11. 985

Disznóhalmán volt Aszódi-féle 95 kis
hold szántóföld haszonbérbe kiadó. Ér
deklődni lehet Simon Andrásnál, I. kér. 
123. szám alatt. 988

Az endrődi kövesút meL’ctt 5 hold 
föld és II. kerület 262. számú félház el
adó Érdeklődni ÍI. kerület 262. 990

Ttfrlesztései kölcsön

ingatlanokra, L, II. helyre, építkezésre, 
évi 6 százalékkal. Kereskedőknek, ipa
rosoknak Is hosszabb lejáratra. Tisztvi- 
selőkölcsönök csakis jobbállásúaknak — 
magántőkésektöl. F. Szabó, ny. fiókfőnök 
Szeged# Oroszlán-utca 6. szám alatt

II. kér. 383. számú ház eladó. Érdek
lődni 11. kér. 353. szám alatt 977

Eladó Hegyesdűlöbcn 504 négyszögöl 
és a Szappanosszubgan 153 négyszögöl 
föld. Érdeklődni lehet: Czigléczky Mi- 
hálynál, IV. kér. 89. szám._________ 993

IV. kerület 105. számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet: VII. külkerület 270. 
szám alatt 942

Teljes ebédlőberendezés eladó IL kér. 
92. számú háznál. 943

Hentes jégszekrény eladó. Érdeklődni 
lehet Darabos Jánosnál, Szarvas, IV. 
kerület 388/1. szám alatt. 966

Bútorozott szoba kiadó, több sze
mélynek is. I, Andrássy-ucca 151. 976

Eladó a IV. kerület 97. számú ház. 
Érdeklődni ugyanott_______________970

Háromszobás lakás mellékhelyiségek
kel együtt júliusra kiadó. Cím a kiadó
hivatalban.________________________ 969

500 négyszögöl veteményföld eladó. Ér
deklődni : IV. kerület 4u4. 968

Eladó egy 6-os „FÉG" céllövőpuska. 
Érdeklődni lehet Pusztai szakaszvezető- 
nél, járási lev. parancsnokság. 967

Méhek, üres kaptárak, viasz, kiépített 
keretek, pergető, mézesbödönök és 
egyéb méhészeti felszerelés elköltözés 
miatt eladók. Ugyanott egy használt 
kerékpár is. Érdeklődni lehet Boródi 

.Mihálynál, a Közraktárakban. 972

Eladó a Csipkár-soron 6 és fél hold, 
a Pap-dülÚben 30 hold szántó tanya 
nélkül, a Pap-dfllöben 30 hold tanyával, 
a DécsMaposon 100 hold tanyával. 
Bővebb felvilágosítási ad dr. Dávid 
László ügyvéd. 975

Négy középiskolát végzett fiút

t a n u l ó n a k  fe lv e s z
a Mllller-nyomda

Nyomatott Müller Károly
könyvnyomdájában, Szarvason

J942 Orion, Standard, Telefunken, Siemens, Philips

r á d i ó k  újból kaphatók
Kerékpárok,  varrógépek, gyermekkocsik. 

Csillárokban nagy választék! 
Gramafónok, hanglemezek állandóan raktáron! 
Javításokat szakszerűen és igen olcsón végzünk!

SZTREHOVSZKY Piactéren. Telefon: 59.


