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I m á d s á g o s  VEGEFELE KÖZELEDIK A VILÁGÉGÉS
—  mondotta Kállay Miklós miniszterelnök a MÉP értekezleténáhítattal kezdett hozzá a magyar 

gazda ezidén is az aratáshoz, s 
most a párnapos öldöklő iramú 
erőkifejtés után hálatelt szívvel 
tekint a Magasságok felé az 
elkövetkező esztendő kenyér* 
szükséglete birtokának boldog 
érzetében. Már itt-ott búgnak 
a cséplőgépek, telnek a zsákok 
és a csűrök, s az utolsó hó
napok, hetek, napok kínos 
bizonytalanságát a biztos jö
vendő szivárványszinei ragyog
ják be. S a boldogság annál 
teljesebb, mert a kormányzat 
bölcs előrelátása, tapasztalati 
intézkedései nyomán azok is 
részesei lehetnek kenyér szem
pontjából a jövő biztonságának, 
kiket a múlt világ „szabadnak" 
csúfolt, most azonban látjuk 
már kíficamodott,profithajhászó, 
nekünk mindig idegen ide
ológiája minden esetben meg
fosztott attól a lehetőségtől, 
hogy kétKezi munkájuk gyü
mölcseként az esztendő napjai 
múlásának bármely szakában 
anyagi lehetőségeikhez szabot
tan vásárolják meg felárak 
nélkül a mindennapi kenyeret, 
lisztet, avagy búzát. Milyen 
megnyugtató érzés a nagycsa
ládos, vagy a most életet kezdő 
nincstelenek, még inkább azon
ban a harcok mezeién hivatást 
teljesítők részére az a tudat, 
hogy a mindennapi kenyérhez 
holnap sem kell több verejték 
és áldozat, mint ma, s milyen 
boldogságos így az új élet 
reménysége, hite és bizodalma. 
Istenem, milyen más lesz így 
az élet valóban, mennyi gond
barázda simul el, mennyi aggó
dás tűnik el, s mennyi könny 
marad el azoktól, akik az élet 
napsugaras, melengető oldalát 
csak az árnyékból következ
tetőn ismerték és csak messzi
ről látták, dé érezni oly ritkán 
érezték önmagukon. Ezután 
majd így lesz mindig, ez lesz 
az új élet új rendje, mert élő 
valósággá lett vezetők és ve- 
zettettekben egyaránt a meg
dönthetetlen igazság, hogy az 
élethez mindenkinek egyformán 
joga van, aki annak bármely 
területén becsülettel, hittel, 
tiszta szándékkal, komoly, cél
tudatos akarással és hűséggel 
munkálkodik és fárad az egyén, 
a család, a nemzet és a haza 
boldogulásáért és jövendőjéért. 
Dolgozni kell, mert a minden
napi kenyeret ki kell érdemelnie 
mindenkinek. Letűnt végre az 
a világ, melyben kényelmes, 
párnázott székekből irányítot
ták a készletgazdálkodást, s a 
mindennapi Kenyér biztosít- 
hatására legkiváltkép kiható 
áralakulást (a—n)

A miniszterelnök bejelentette, hogy felemelik a  tej és az élősertés 

termelői árát, a  kenyér fogyasztói árá t pedig 4 fillérrel leszállítják

A Magyar Élet Pártja vitéz 
Lukács Béla elnökletével ked
den tartotta a parlament nyári 
szünete előtt utolsó értekezletét, 
melyen igen sokan vettek részt.

Kállay Miklós miniszterelnök 
az értekezleten hosszabb be
szédben foglalkozott a jövő fel
adataival. Mindenekelőtt meg
köszönte a pártnak a támoga
tást, amelyben feladatvállalását 
eddig részesítették és kérte a 
párt bizalmát a jövőre is. Hang
súlyozta, hogy a világégés, 
melynek részesei vagyunk, a 
fejlődés mai stádiumában vége- 
felé, mégpedig — reméljük — 
a mi magyar szempontjainkat 
kielégítő végefelé közeledés 
jeleit mutatja, de egyben az 
erőpróba legnehezebb szakaszát 
is jelenti, mert ettől függ, hogy' 
megtartja-e hazánk pozícióját 
és betölti-e azt a hivatást, 
amely részére a Kárpátok me
dencéjében megállapíltatott.

— Miniszterelnök, kormány
párt és nemzet nem viselt még 
oly felelősséget, mint napjaink
ban, amikor egyetlen hiba nem 
évtizedekre, de a megsemmi
sülésbe is visszavethet bennün
ket. Az egész nemzetnek tudo
másul kell vennie, hogy ezeréves 
történelmünk legnehezebb idő
szakát éljük. Kevés kormány
nak kellett még olyan felelős
ségvállalással és munkával szá

molnia, mint a mainak, fokozott 
mértékben kell tehát kérnie a 
támogatást, egységes állásfog
lalást, a higgadtságot és a meg
fontolást. Jól tudja, hogy nehéz 
kérdések vannak az országban, 
a gazdák bajait éppúgy ismeri, 
mint a tisztviselők problémáit, 
mint a munkáskérdéseket és a 
piac helyzetét, de nincs a kor
mánynak egy tagja sem, amely 
a kötelességteljesítésben ne a 
legtöbbet nyújtaná a nemzeti 
társadalom bármely rétegének. 
Most, amikor a küzdelem végső 
szakaszába léptünk, a nemzet
nek meg kell tennie a végső 
erőfeszítéseket. Történelmi fe
lelősségünk ma azt a feladatot 
írja elő, hogy hadseregünk ütő
képességét a legrövidebb időn 
belül tt maximálisra emeljük.

A miniszterelnök szólott még 
beszédében azokról az intézke
désekről, melyek a közeljövőben 
az árpolitika terén történnek, 
majd utalt arra, hogy a nyári 
szünet után igen sok szociális, 
közigazgatási, ipari és más fon
tosságú törvényjavaslat kerül a 
parlamentben napirendre. Be
szédében hangsúlyozta, hogy 
országunk sorsát csak úgy vi
hetjük előre, ha a nemzet min
den tagját az a meggyőződés 
hatja át, hogy munkásságával 
egyformán fontos tényezője a 
magyar életnek.

A továbbiakban a miniszter- 
elnök a termelés kérdésével 
foglalkozott. Ezzel kapcsolatban 
kijelentette, hogy a sertés kg- 
ját 210 pengőben, a tej árát 
pedig 40 fillérben maximálják 
majd. Ezzel szemben a kenyér 
árát 4 fillérrel leszállítják, anél
kül, hogy a búza termelői ára 
csökkenne. Állami áldozattal 
válik lehetővé a kenyér árának 
leszállítása. Kijelentette, hogy 
az ipari és a kereskedelmi árak 
felülvizsgálása máris folyamat
ban van. Gondoskodnak arról, 
hogy a mezőgazdasági munkás
ságot ellássák ruházati cikkek
kel. Beszéde végén a miniszter- 
elnök hangsúlyozta, hogy a 
nemzet léte, vagy nemléte a 
hadseregen fordul meg. Mindent 
el kell követnünk — mondta 
—, hogy teljesítsük azokat a 
kötelességeket, amelyeket a lét 
vagy nemlét problémája ruhá
zott a nemzetre.

A miniszterelnök hosszan
tartó és nagy tapssal fogadott 
bészédét a párt összessége ne
vében Lukács Béla köszönte 
meg és a párt tagjainak lelkes 
tapsától kísérve, kijelentette, 
hogy a párt továbbra is teljes 
odaadással támogatja Kállay 
Miklós miniszterelnök munkás
ságát abban a meggyőződésben, 
hogy az a nemzet jövőjét és 
felemelkedését szolgálja.

Beliczey Miklós főispán vezette 5 törvény- 
hatóság küldöttségét a miniszterelnök elé
A küldöttségben az öt törvényhatóság felsőházi tagjai és országgyűlési képviselői is résztvettek

A vármegye főispánja, baiczai 
Beliczey Miklós Békés, Csanád, 
Csongrád, Hódmezővásárhely és 
Szeged törvényhatóságainak ne
vében küldöttséget vezetett a 
mioiszterelnök elé azon árvíz- 
károsult gazdák érdekében, 
akiknek a földjei még ezídő- 
szerint is megmunkálhatatlanok 
a részben még most is ott 
tárolt vizek, vagy a vizek okoz
ta nagymértékű kilúgozódás és 
elsásosodás következtében. A 
békésmegyei főispán által ve
zetett küldöttségben az érde
kelt öt törvényhatóság főis
pánjai, összes felsőházi tagjai, 
valamint országgyűlési képvi
selői is résztvettek.

A miniszterelnök nagy meg

értéssel és jóakarattal fogadta 
a küldöttséget, nagy figyelem
mel hallgatta meg a főispán 
előterjesztéseit, majd különös 
melegséggel érdeklődött az 
összes problémák és az egyes 
részletkérdések iránt is. Egyes 
és a további csatornázási mun
kálatoknak még gyorsabbá té
tele érdekében azonnali ren
delkezéseket is kiadott, azon
ban a vizektől károsult föld- 
tulajdonosoknak az eddig ér
vényben lévő, adókedvezményt 
biztosító segélyezésen kívül 
nagyobb arányú további segé
lyezéseket határozottan nem 
tudott kilátásba helyezni, mert
— mint ahogyan válaszában 
mondotta — az ország anyagi

helyzete a mai rendkívüli erő
feszítések, idejében minden jó
akarat mellett sem bírhat el 
külön és az államháztartást 
rendkívüli módon újabban meg
terhelő segélyezési akciókat, 
már csak azért sem, mert hi
szen éppen az érdekelt tör
vényhatóságok javára most 
folyamatban levő csatornázási 
munkálatok is — amelyekre 
minden erőt koncentrálni kell, 
rendkívül nagy kiadásokat je
lentenek az államháztartásnak.

A miniszternek egyébként 
minden vonalon való további 
megértő jóindulatáról és segítő 
szándékáról biztosította az ér
dekelt törvényhatóságoknak a 
küldöttségben megjelent tagjait*

Ára 10 fillér
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SZEMELVENYEK
Tessedik Sámuel „Szarvasi 

nevezetességek” c. krónikájából.
1777. Meghalt Debnár Mihály 

a legjobb és legvagyonosabb 
szarvasi méhészek egyike. Ma- 
gaszerzette vagyonából a helyi 
evangélikus egyháznak 800, a 
földesúrnak 200, a földvári 
református egyháznak 15, a 
községi szegényeknek és kol
dusoknak 15, a két papnak 5, 
a tanítónak 20, az iskola prae- 
ceptorának, 12 forintot hagyó- 
mányozott. Házát, tanyáját, 
nyolc ökrét, nyolc tehenét, 
lovait, juhait, méheit, pénzét, 
szőlőskertjét özvegye kapta

azon kikötéssel, hogy azt, ami 
halála után maradni fog (mivel 
gyermektelen volt), szintén az 
egyházra és iskolákra kell 
hagynia. Temetési textusa : Sy* 
rach XI. 3. és 4. volt. — A 
méh csak kicsinyke szárnyas 
és mégis a Icgédesebb gyümöl
csöt adja; csodálatos az ő 
műveiben az Űr, aki teremtette, 
és senki sem tudja az O aka
ratát.

Az olajládával való házalást 
korlátozták. (Olajládával oly 
házalók, kik faluról-falura járva 
illatos olajokat/ esszenciákat, 
később ópiumot, aloét, arzént, 
higanykészítményeket árultak; 
a hivatásos argyalcsinálók ál
landó vevőik voltak. Áruikkal 
sokszor az emberek egészségét

veszélyeztették e többnyire ké
teshírű egyének.)

Hasznos módszereket indít
ványoznak a cigányok polgá
rosítására nézve; ezek szerint 
gyermekeiket ifjúságuktól fogva 
az erényre és munkásságra 
kellett nevelniük.

Eltiltják az udvaroknak gyú
lékony anyagokkal, úgymint 
náddal, fával, deszkával való 
bekerítését.

A szülöttek száma 420, az 
elhaltaké 336 volt Házasságot 
kötött 88 pár. A községi sze
gények és koldusok száma 18 
volt. Egyikük nem kapott a 
szegénypénztárból, mert rábi- 
zonyult, hogy más községben 
koldult.

Megjelent a Vajda Péter-gimnázium 
évkönyve az 1941— 42. iskolai évről

H adbavonult iparűző 

ipara szüneteltetése

A Szegedi Ipartestület előter
jesztése nyomán a kamara fel- 
terjesztést intézett az iparügyi 
miniszterhez a hadbavonult 
iparűző ipara szüneteltetése 
kérdésének rendezése céljából. 
Az 1922: XII. te. 72. §-a ugyanis 
megállapítja, hogy az iparos, aki 
iparát egy éven át nem foly
tatja, csak új iparjogosltvány 
alapján kezdheti meg újra az 
iparűzést. Ez a rendelkezés 
érzékenyen érinti azokat a kis
iparosokat, akik katonai szol
gálatra vonulnak be, ezalatt 
az idd alatt kénytelenek üze
müket bezárni, s így iparjogo
sítványuk érvénye egy év 
múltán megszűnik, ezért egy 
évet meghaladó távoliétűk után 
új iparjögosítvány váltására 
kényszerülnek. Ez nemcsak 
költséget, utánjárást jelent, 
hanem sok esetben meg sem 
szerezhető az iparjogosílvány. 
A gazdasági viszonyok miatt 
ugyanis a kormány új ipar- 
jogosítványok kiadását bizonyos 
iparokban megnehezítette, sőt 
lehetetlenné tette. Méltánytalan, 
hogy azok az iparosok, akik 
a haza iránti kötelességüket 
teljesítik, akik katonai szolgá
latuk miatt iparukkal foglal 
kozni nem tudnak, hátrányba 
kerüljenek. Ezért javasolták, 
hogy ez iparűzők az ily köve
telményektől mentesítessenek.

Most készült el a szarvasi 
Vajda Péter-gimnázium 140. 
esztendejéről, az 1941—42. tan
évről szóló értesítője. Komoly 
munka komoly beszámolója 
ezidén is ez az évkönyv. Az 
iskola két volt kiváló tanárára 
emlékezéssel kezdődik, Saskó 
Samu és Keresztesi Lajosról írt 
nekrológokban. Az 1941—42. 
tanév sűrített történetét olvas
hatjuk ezután, majd az intézet 
tanári karára, az iskola vagyo
nára, a pedagógiai munkára, 
ezt követőleg a tanulóifjúságra 
vonatkozó részletes adatok kö
vetkeznek, hogy befejeződjék

n '  * ^  * ■ f • f ■Pécsi C îzi óriási
Multhét szombat és vasárnap

ján nem mindennapi filmcseme
gével kedveskedett nagyszámú 
nézőközönségének a Turul- 
Morgó, amikor az Édes mostoha 
című filmet pergette le réglátott 
számú látogatóközönség előtt. 
Fokozta az érdeklődést és a 
sikert a darab egyik főszerep 
tőjének, a már 14 évessé ser
dült gyermekszinésznő: Pécsi 
Gizikének személyes fellépte is. 
Maga a darab már diadalma- 
masan megjárta a siker útját,

végül a jövő esztendőre szóló 
tájékoztatóval. A könyv olva
sásakor mindenki meg kell 
állapítsa, hogy az iskola a a.ült 
tradícióinak, s az új magyar 
élet szellemének megfelelő, cél
tudatos, komoly tanító és ne
velő munka folyik, mely tény 
méltó és általános értékelése 
többek között a tanulók létszá
ma emelkedésében is kifejezésre 
jut. Az évkönyvet Nádor Jenő 
dr., az intézet nagynevű igaz
gatója állította össze ügyesen, 
áttekinthetően. ízléses kivitelű 
pedig az évtizedes Müller-cég 
kitűnő munkáját dicséri.

sikere Szarvason
Pécsi Giziké pedig, meg kellett 
állapítanunk, meredeken felfelé 
ível pályáján, s itt Szarvason 
mind ének-, mind táncszámai- 
han forró nagy sikert aratott. 
Bizonysága ennek az a tény, 
hogy a filmet hétfőre is pro
longálni kellett, ami Szarvason 
ismeretlen fogalom volt, Dehát 
a jó filmnek, s az ötletes kísérő 
műsornak, lám, megérdemelt 
sikere van. Több ilyen filmet, 
s több ily ügyes ötlet-kivitelt 
kér a szarvasi mozi közönség.

Hírek
Istentiszteletek:

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 
vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délelőtt 
10 órakor magyar, az újtemplomban 
délelőtt 8 órakor tótnyclvű isten
tiszteletet tartanak.

Istentiszteletek a szarvasi róin. kát. 
templomban r vasár- és ünnepnap dél
előtt fél 9 órakor csendesmisc, lü óra
kor szentbeszéd, nagymise. Délután 6 
órakor ájtatosság. Köznapokon szent
mise fél 8 órakor.

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

— Huszonötéves jubileum. 
Szlancsik Pál pusztaföldvári ev. 
lelkész most töltötte be lelkészi 
működésének a 25. esztende
jét. A kiváló hitszónokot jubi
leuma alkalmából az egyház
megye jegyzőkönyvileg üdvö
zölte.

— Közgyűlés. Lapunk múlt 
heti számában beszámoltunk a 
békési egyházmegye közgyűlé
séről, most beszámolónkat ki- 
kiegészítve közöljük, hogy a 
közgyűlés táviratban üdvözölte 
dr. Raffay Sándor püspököt és 
dr. Szinnyei Merse Jenő vallás- 
és közoktatásügyi minisztert. 
Az egyházmegye lelkészi rendje 
megkoszorúztaTessedik Sámuel 
sírját.

— Tábori posta címmel új 
rovatot szándékozunk a jövő
ben nyitni e lap hasábjain, 
egyrészt, hogy szolgálatára le
gyünk a messzi orosz síkságo
kon küzdő honvédeink hozzá
tartozóinak az üzenetek köz
vetítésében, másrészt — mert 
az üzeneteket a lapban közöl
ve, azzal együtt küldjük — 
képet adjunk egy-egy lappél
dányunk révén derék honvé- 
deinknek az itthoni viszonyok
ról és helyzetről. Kérjük tehát 
nb. olvasóinkat, akik üzenni 
szándékoznak hozzátartozóik
nak, keressék fel kiadóhivata
lunkat, ahol e kéréssel kapcso
latban bővebb felvilágosítást 
kaphatnak.

— Megjelentek az árplakátok. 
A közellátásügyi miniszter ki
adta az új hatósági árjegyzé
keket, amelyek szétosztását a 
községháza közélelmezési ügy
osztályán megkezdték. Eddig 
három új árplakát jelent meg, 
az egyik a húsfélék és hentes
áruk, a harmadik a fűszer- és 
gyarmatáru hatóságilag meg
állapított legmagasabb fogyasz
tói árait tartalmazza. A közeli 
napokban jelenik meg a negye
dik hatósági árjegyzék, amelyen 
a tejtermékek legmagasabb fo
gyasztói árait tüntetik fel. a  
hatósági árjegyzéket az abban 
fölsorolt cikkeket árusító üz
letekben feltűnő helyen kell 
kifüggeszteni. Nyomatékosan fi
gyelmezteti a hirdetmény az 
érdekelteket arra, hogy az 
esetben, ha valamely cikk ára 
a fölszámítható költségek mel
lett az érvényben levő rende
letek alapján alacsonyabban 
alakul, akkor csak a rendelet 
szerinti ár érvényesíthető.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a Krebs kerté
szetben, — Telefonnám: 117

A terményértékesítéssel kapcsolatban megjelent kormányrendelkezések minden 
pontjára díjtalan és pontos fe lv i l ágosí tással  szolgál a

. .F  U T  U R  A ”
a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársaság gabonagyüjtési főosztálya a

, .H  O  M  B  Á  R ”
FŐBIZOMÁNYOSA

a Szarvasi Takarékpénztár
Szent István klrály-úl 31. — Telen 3 és 65.

é s  e n n e k  a l b i z o m  a n y ó s a i
Szarvason: Maczik János, Csabacsűdön: Jaiiurik Pál, Kondoroson: Szebegyinszky János, 

Bszmtandrásen: Gazsó János és Csonki András Öcsödön: Dezső Sándor.

Mindennemű mezőgazdasági terményeit és különféle magvait a legmagasabb áron vásárol
juk meg és az eladott terményére előleget és annak behordásához zsákokat kölcsönözünk.
SZARVASI TAKARÉKPÉNZTÁR mint a Fulura és a Hombár főbizományosq



1942. július 17. Szarvas é’s Vfídéke 3. oldal.

T E M E T É S E K E T
34 a legnagyobb gonddal 

végzem, legegyszerűbb
től a legdíszesebbig, a 
legnagyobb igényeket is 
pontosan kielégítek. 
Halottszállítás, exhumálás 
nálam m e g r e n d e l h e t ő

H a n t o s  ö r g y
tometkezési vállalkozó.
II. kerület Bijiczey-út 17.

— Beiktatás, Zátonyi Pál ev. 
lelkészt, községünk szülöttét az 
ambrózfalvai ev. egyház lelké
szévé választotta. Az ünnepé
lyes beiktatás (. ió 12-én ment 
végbe nagy érdeklődés mellett, 
amelyen a helytéli hozzátar
tozók is részt veitek. tA beik
tatást Benkóczy Pániéi esperes 
végezte.

— LAPZÁRTA Ifelhívhjuk nb. 
hirdetőinket, i  mitdazokat, akik 
lapunkban bárm iiá  közleményt 
óhajtanak közzétenni, azt leg
később csütörtökin délelőtt 11 
áráig szíveskedjenek kiadóhi
vatalunkba behojni, mert ezen 
időn túl érkező akknek, hírnek 
és hirdetésnek n#n tudunk he
lyet juttatni ! A[ Kiadóhivatal.

— Sikeres kútfúrás. A Kos
suth- éB Deák-ut<a sarkán im
már hónapok ótal húzódó kút- 
tisztántartási és uftnfúrási mun
kálatok szerencsi eredményre 
vezettek, amemrfben f. hó 15- 
én megindult a vfr amely elég 
bőségesen ömlik, tmeltott élve
zetes ízű. Az énekeltek bizo
nyára nagy öröPmel veszik 
tudomásul az örvendetes hírt.

— A bevonult alkalmazottat 
ki kell jelenteni, iletékes hely
ről kapott tájékoíatás szerint 
a katonai szolgálva bevonult 
alkalmazottat az vll-nál ren
des kijelentőlaponki kell jelen
teni és a megjegyjési rovatba 
fel kell tűntetni, tögy a bizto
sított katonai szolgálatra való 
behívás következtjben hagyta 
el munkahelyét. |A katonai 
szolgálatot teljesít* biztosított
nak hozzátartozói pz OTI által 
nyújtandó szolgáltatást hat hó- 
napig vehetik igéirbe az eset
ben, ha a bevonul: munkás a 
bevonulást megelqő egy évtől 
legalább hat hónapig biztosított. 
Három hónapig ig^yjogosult a 
bevonult alkalmazott hozzá
tartozója akkor, hr a hadba- 
vonult a bevonuláf megelőző 
hat hónapból kétlfcapig volt 
biztosítva. A bevfUnlt alkal
mazott érdekei elltt cselekszik 
az a munkaadó, atf elmulasztja 
az OTI- nál bejefoteni, hogy 
az illető alkalmaiét katonai 
szolgálatot teljesít.1

E lo d ^ n g a j jtjtaok:

Hegyei dűlőben 18 ** 22 hold, 

K o n d  or ő s i  holdi** 7 hold, 

ö r m é n y z u g  bf ̂  10 hold, 

a rároi belterületén^ házhely.

Az eladásai

dr. Csictol)l^ihály
ügyvéd van maizva.

— Levél a csendrendeletről.
Mélyen Tisztelt Szerkesztő Úr! 
Nem tudom, hogy városunkban 
a csendrendelet milyen fokig 
van érvényben, de tény, hogy 
a végnélküli hangos rádiózás 
lassanként megutáltat velem 
minden zenét, kiüldöz a város
ból, melyben még este sem 
tudok megnyugodni kedves 
rádiózása miatt. Ugyanis 4—5 
szomszédomban a rádió a fo
lyosón van ehelyezve, s a 4—5 
rádió állandóan „teljes kapaci
tással" bömböl, hol cigányzenét, 
hol jazzt, hol előadást, hol 
éneket, úgy hogy hiába zárkó
zom el szobámba, a kínzó 
hanghullámok oda is utánam 
fúródnak, s kényszerítenek a 
zene állandó „élvezésére"... 
Tisztelettel kérdem, van-e joga 
egy rádiótulajdonosnak rádióját 
naphosszat a folyosón bömböl- 
tetni a szomszédok kínzására ? 
Vájjon illő dolog-e teljesen fi
gyelmen kívül hagyni a szom
szédok érzékenységét, akik 
mérgükben nem tudnak mit 
csinálni az állandó rádiózás 
miatt, szólni nem akarnak, 
mert nem óhajtanak a szom
széddal összeveszni; félve, 
hogy esetleg még erősebb zenei 
tortúrákat kapnak jószándékú 
figyelmeztetésükért? Én úgy 
tudom, hogy szobaerősségre 
beállítva mindenkinek jogában 
áll akár állandóan rádiózni, de 
a teljes erővel való ordíttatás 
beleütközik a csendrendeletbe, 
figyelmetlenséget jelent a szom
szédokkal, akik utó végre nem 
kötelesek tűrni a szomszédból 
jövő állandó rádiózást, melytől 
sokszor még pihenni sem tud
nak és egymás szavát sem 
értik. Tisztelettel kérem a szer
kesztő urat, legyen szíves so
raimnak helyt adni, hogy ezúton 
felhívjam az illetékesek figyel
mét e helyzetre, hogy így egy
részt a hatóságok rendelkezé
se, másrészt a rádiózók egyéni 
belátása javítsa meg a tartha
tatlan állapotokat. Soraim köz
léséért köszönetét mondva, 
maradtam teljes tisztelettel

Aláírás.

— Csak házasságkötés előtt 
lehet házassági kölcsönt kérni. 
A házassági kölcsönnel kapcso- ■ 
latban egyre több kérvény ér
kezik az illetékes hatóságokhoz. 
A szociális felügyelőség most 
felhívja az érdemitek figyelmét, 
hogy a kölcsönt csak házasság- 
kötés előtt lehet kérni. Az u- 
tóbbi időben ugyanis sokszor 
előfordult, hogy sokan kértek 
házassági kölcsönt a házasság
kötés megtörténte után, illeté
kes helyről most közlik, hogy 
a házassági kölcsönök célja a 
házasságok megkötésének meg
könnyítése, nem pedig a már 
megkötött házasságok anyagi 
helyzetének segítése.

A női önkéntes honvédelmi munka- 
szolgálat megszervezése Szarvason

A női önkéntes honvédelmi 
munkaszolgálat helyi munka- 
bizottsága a tagok toborzását 
megkezdette. Az önkéntes hon
védelmi munkaszolgálat célja 
általánosságban háború esetén 
a férfi munkaerő pótlása, ön
ként jelentkentkezhetnek a 
16—50 éves korú nők. Kisko
rúak jelentkezéséhez szütői be
leegyezés is szükséges. Az 
önkéntes jelentkezés azzal az 
előnnyel jár, hogy a jelentkező 
maga választhatja meg azt a 
munkakört, melyben dolgozni 
akar, s a munkaszolgálat rend
szerint helyben teljesítendő. 
Kötelezd munkaszolgálat esetén 
az a munka vállalandó, illetve 
látandó el, melyre éppen szük
ség van s ott, ahol aunak leg
nagyobb szükségessége felmerül, 
tehát nemcsak helyben, hanem

az ország területén mindenütt.
Amennyiben elegendő számú 

önkéntes vállalkozó nem lenne, 
úgy a kötelező munkaszolgálat 
lesz bevezetve. Hisszük azon
ban, hogy arra nem lesz szük
ség, mert hiszen Szarvas haza
fias közönsége tudatában van 
a mai idők rendkívüli erő
feszítést követelő parancsának, 
s szívesen vállalja a honvéde
lem érdekében szükséges mun
kakör ellátását, A helyi munka- 
bizottság kéri a 16—50 éves 
korú nőket, hogy honvédelmi 
kötelezettségüknek önkéntes je
lentkezés útján tegyenek eleget, 
s ezév július 24-ig feltétlenül 
jelentkezzenek a községháza 
nagytanácstermébsn. Jelentkez
ni lehet minden hétköznap dél
előtt 9—12'ig és délután 4-től
7 óráig.

— Tábori postacsomagok fel
függesztése. Illetékes helyről 
értesítik a nagyközönséget, hogy 
a kettővel kezdődő tábori pos
taszámokra csomagok és áru
mintaküldemények szállítása 
további intézkedésig szünetel. 
A csomagszállítások újból való 
megindításáról a nagyközönsé
get rádió és a sajtó útján tájé
koztatják majd annak idején.

Kezdő gép- és gyorsírni tudó

FIATAL LEÁNY.

azonnali felvételre irodába, esetleg 
üzletbe pénztárhoz ajánlkozik. Cim; 
n a kiadóban megtudható.

— Litauszky Pál, a Szarvasi 
Levente Egyesület kitűnő at
létája a július 12-én Szabadkán 
tartott országos vidéki atlétikai 
versenyen súlylökésben a 4-ik 
lett. A szép eredmény magában 
hordja, a szorgalmas atléta 
munkájának dícséretét, ered
ménye ezúttal 12‘78 méter volt. 
Litauszky vasárnap Békésen 
indul a vármégy ti bajnokságon 
Szép eredményt várunk ezúttal 
is tőle.

— Hagy vihar volt a múlt 
szombaton. Múlt hét szombat
ján csaknem egész határunkra 
kiterjedőleg hatalmas felhő
szakadás, sőt itt-ott jégeső vo
nult el felettünk. Nemcsak mi, 
de a föld is, sőt különösképen 
a növényzet várta ezt az esőt, 
őrültünk is neki, kár hogy 
oly gyors lefolyású volt. Meg- 
állapíthatólag azonban így is 
igen sokat használt á kalászo
soknál és a veteményeknél.

TELEFON I 6 5 T U R  M  O  Z  G  O  TELEFON 165
Július 16-án, szombaton fé l7 ét 9 órakor; 19-én, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor

Móricz Zslgmond óriási ezinpadl sikert elért müve

Légy Jó mindhalálig Csortos, Kiss, Tolnái stb.
K i e g é s z í t é s ü l  M a g y a r é s  O F A  v i l á g h i r a d ó k .

Júliua 22-én, szerdán léi 7 éa eito 9 teakor i jdUua 23-án, csQtórtókOn fél 7 és este 9 ónkor

A becsflléi Ibvasa film, a legjobb néniét szereplőkkel

M i n d e n  e l ő a d á s i  napon  az e lső e l őadás  z ón a  h e l y á r a k k a l !

— A harcias varjak. Különös 
kalandban volt része egy fiúcs- 
kának, aki a fákon varjúfészket 
keresett. A fiú fölmászott egy 
magas ákácfára és ki akarta 
fosztani a varjúfészkeket, A 
környező fákról az összes var
jak nekiestek és olyan alaposan 
helybenhagyták, hogy a fáról 
is leesett. A varjak támadásu
kat akkor sem hagyták abba 
és csak a közelben dolgozó 
aratómunkások szabadították ki 
a kisfiút a varjak karmaiból.

— ölt a szombati vihar, A 
szombaton ránkszakadt vihar 
során — melyről lapunk más 
helyén számoltunk be — egy 
villám agyonsújtotta Debreczeni 
Antal gátőr tehenét. Mire eset
leg segítségére siettek volna, a 
szegény pára kiszenvedett.

— Varrócérna és varrófonál 
forgalombahozatala. A kereske
delmi és iparkamara a m. kir. 
ipari anyaghivatal textiliipari 
osztályának intézkedése alapján 
közli, hogy a kereskedők csak 
annyi pamutvarrócérnát vagy 
pamutvarrófonalat hozhatnak 
július havában forgalomba, 
illetőleg pamutvarrócérnát és 
pamutvarrófonalat felhasználó 
üzemek csak annyit dolgoz
hatnak fel, amennyit ezekből 
a gyártmányokból a cérnát 
gyártó vállalatoktól vagy ki
szerelő üzemektől kapnak. 
Amennyiben azonban a ré
szükre biztosított pamutvarró- 
cérna, vagy pamulvarrófonál 
nem' felelne meg a keresletnek, 
jogunkban áll a bejelentett 
saját raktárkészletükből átcse
rélni- Műselyembőí és műszálból 
készült cérnák és fonalak forga
lomba hozatala ezután is szabad.

Szarvasi Általános Fogyasz

tási és Értékesítő Szövetkezet

nagy pincehelyisége

g o b o n a r a  k t á r n a k

augusztus 1-ére kiadó.
Bővebb felvilágosítást nyújt az 

30 Igazgatóság.

— Életmentő tehén. A múlt 
napokban végzetessé válható 
eset történt az egyik tanyán. 
Egy fejőasszonyt egy ökör meg
támadott és felöklelt. A dühöngő 
állat éppen újból az asszonyra 
akart rohanni, hogy összetipor
ja, amikor egy tehén hirtelen 
közbelépett és földreszegzett 
szarvakkal mindaddig föltartóz
tatta az ökröt, amíg a segítsé
gül siető hozzátartozók az asz- 
szonyt meg nem mentették.

— Újból szabályozták a tojás 
termelői árát. A legutóbb ki
adott közellátásügyi miniszteri 
rendelet értelmében a friss 
tyúktojás legmagasabb termelői 
ára az ország egész területén 
kg ként 3*10 P. Drb-ként az 
55 gramnál kisebb súlyú tojás 
15, ennél nagyobb súlyú tojás 
pedig 16 fillér. Közli még a 
rendelet, hogy darabonkénti 
eladásra csak 10 drb-on aluli 
tételt szabadforgalomba hozni, 
ennél nagyobb tétel csak súlyra 
árusítható.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 

16251—1943. ik t se.

Hirdetmény
. A  M. Kir. Közellátásügyi Miniszter 

Űr 108.100—1942 K. M. számú rende
letére értesítem a lakosságot, hogy a 
beszolgáltatásra előírandó zab megálla
pításánál a 3600—1942. M. E. sz* ren
delet 29, $ szerint az össztermés 30 
százalékán felül az arató és cséplörész 
is beszolgáltatásra előírandó. Aratórész 
elmén a vármegyei munkabérszabályzat 
szerint az elcsépelt zabmennyiség min
den 11-ik része jár az aratómunkásnak, 
s így zabban aratóréiz címén az elcsé
pelt zabmennyiség l/ll-ed része veendő 
számításba, még az esetben Is, ha ennél. 
kevesebb rész mellett végzik a munká
sok az aratást, vagy ha tulajdonos maga 
rágja le a zabot, mint az aratórész meg
állapításánál, a fent idézett rendelet 
szerint vármegyei munkabérszabályzat 
intézkedései az irányadók.

Cséplési munkabér címén 4*1 száza
lék, géprész címén pedig 6‘5 százalék 
számítandó fel* kivéve azt az esetet, ha 
a gazda saját gépével csépel, amikor Is 
6*5 százalék helyett 5 százalék Írandó 
beszolgáltatásra.

Zabból tehát a beszolgáltatándó meny- 
nyiség a következőkben állapítandó meg:

1. Az összes zabtermés 30 százaléka*

2. Aratórész címén az összes elcsé

pelt mennyiség 1/11 -ed része.
3. A cséplőmunkarész dmén 41 szár 

zalék*
4. Géprész dmén bércséplésnél 6*5 

százalék vagy ehelyett

5. Géprész dmén saját géppel való ■ 
cséplés után 5 százalék.

Értesítjük továbbá á gazdákat arról 
is, hogv az árpából beszolgáltatandó 22 
százalék beszolgáltatása alól a gazdák a 
gyulai közellátási Felügyelőségtől fel
mentésért folyamodhatnak, s a felmen
tést megkapják, ha 10 drb. sertés hizla
lására kötelezik magokat közfogyasztás 
céljaira a MÁSZ-al szemben. Ilyen eset
ben sertésenként 1*5 q árpát mentesí
tenek részükre az azonfelül a majd 
termő saját tengerijükből beszolgáltatan
dó mennyiségből 3-5 q-át fognál 
annak ellenében darabonként 145 kjg. . 
sertést lesznek kötelesek közfogyasztásra 
rendelkezésre bocsátani.

Szarvason! 1942. évi július hó 11-éa,

GLOUArOSAQ
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M Á V A U T Autóbusz* m eneirend M Á V A U T

S z a r v a s  —  K ú n s z e n t m á r t o n

5*35
5*38
5*43
6*05
610
612
614
6*30
6'33
6*43
645

8 10 
812 
8*23 
8*34 
839 
8*41 
8*43 
8'59 
903 
9 13 
915

17*15 
1717 
17*18 
17'39 
17 44 
1746
17-48 
1804
18-08 
18*18 
18*20 
18*27 
18*30

i Kúnszentmárton Fő-tér 
é Kúnszentmárton pályau. 
i Kúnszentmárton pályau. 
é Öcsöd Vérten-vendégló x 
í Öcsöd községháza 
i Öcsöd Vérten-vendéglő x 
j Öcsöd csendőrlaktanya x 
i Békésszentandrás gyógy sz. 
i Békésszentandrás közsh. 
í Szarvas gimnázium 
é Szarvas Árpád-szálló 
i Szarvas Árpád-szálló 
é Szarvas pályaudvar

5*30il3'10 17‘05j 
5 27113 OSj 17*02! 
5*24' 13071 17 031 
5 02 12-46.16-41 i
5*00 I2*44j I6'39 

12 39116 34 
12 37 ,16 32 
12 22] 16 17 
1219(16 14
12-08 
12 05

1603
1600

19 30 
19-28 
19'26 
L9 11 
1908 
18*58 
18.55 
1835 
18 50

x =  feltételes megállóhely ; O =  csak hétköznap közlekedik I

Érvényes 1942 május hó 4~tö 1

L a k y t e l e k  —  K ú n s z e n t m á r t o n

6 40|l5-35|
6'48| 15 43J 
6 54.1549I 
6'56|l5 511 
7'06116*011
7*08 
7*18 
7 20 
7-31 
737 
741 
7-43 
750 
7*52 
7*56 
7*58 
8 05

1603
1613'
1615
1626
16*32
1636
1638
16*45
16*47
16*51
16*53
1700

i Lakytelek pályaudvar é 
í Tiszaug pályaudvar x i 
i Tiszaug postahivatal i 
i Tiszakürti elágazás x i 
i Tiszasas Nagy kcr. x i 
i Tiszasas Simon kér. x i 
i Csépa temető i
i Csépa felső ro- b. x i 
é Szelevény elág. x i 
i Szelevény postahivatal í 
i Szelevény elág. x é 
i Halesz-dűlő x i
i Palóczy-Horválh p. x i 
i Csörgemalom x i
i Tiszakürti elágazás x i 
i Istvánházi puszta x i 
i Kúnszentmárton Fő-tér í

O S z a r v a s  —  B é k é s c s a b a O

5*40 14*40 6 50 | i Szarvas Árpád-szálló é 15-53
5*32|l432 652 i i Szarvas csendőriakt. x i 1551
5*28 14*28 656 i Endrődi elágazás x i 15 47
5'24( 1424 7 00 i Szarvasi Ezüst-szőlők x i 15*43
5 15Í1415 7 09 i Csabacsűd községháza x i 15*34;
5 12| 1412 7 12 i Csabacsűd vasútállomás i 15'32
5 0311403 723 i Gyomai elágazás x i 1520
5 00 1400 730 i Ponyiczky-tanya x i 1513
4*49 13'49 7 42 i Kondoros községháza i 1502
4*45 13*45 753 í Apponyi-iskola x i 14*50
4*30 1339 800 i Kiskondorosi csárda x i 14*43
4-37 13'37 8*09 i Kamuti csárda x i 14*34
4-30 1330 8 11 i Nagy Czirok-tanya x i 14-32
428 13 28 822 i Megyeri-iskola x i 1421
4*24! 13*24 835 i Bcsaba Román-keresk. x i 1408
4'22il3’22 8*38 é Békéscsaba Csaba-szálló 1 14 05
415|13*15 845 é Békéscsaba pályaudvar i 1455

KÖZGAZDASÁG APRÓHIRDETÉSEK.
A júliushavi vámőrlés szabályozása

A közellátási miniszter ren
deletet adott ki a közellátási 
kormánybiztosokhoz, amelyben 
szabályozza az 1941. évi ter
mésből származó kenyérgabona 
júliushónapi vámőrlését. A ren
delkezés szerint a vámőrlést a 
júliusi fejadagok számításbavé- 
telével lehetővé kell tenni. A 
községi elöljáróságok a vám
őrlési ügyben hozzájuk fordu
lóknak 1941—42. évi gabona- 
lapján vámőrlési tanúsítvány 
„változások" rovatába a július 
hónapban vámőröltethető ke
nyérgabona mennyiségét fel

jegyzik és a bejegyzést aláírással 
és pecséttel hitelesítik. Ez a 
rendelkezés csak az 1941. évi 
termésű kenyérgabonára vonat
kozik és csak akkor, ha a ke
nyérgabona a kérelmezőnek 
tényleg birtokában is van. Az
1942. évi termésre, amelyet 
kenyérgabonajegyekkel kell el
számoló!, ez nem vonatkozik. 
Azt, akinek folyó évi július hó
napra saját hibáján kívül nin
csen kenyere, kenyér- és liszt
jegy kiadása útján kell a köz
ségi elöljáróságnak (polgármes
ternek) kenyérhez juttatni.

Kiknek jár még július hónapra a
kenyér-' és lisztjegy

Azok a vámőrlésre jogosultak, 
akik már a most folyó 1941— 
42. gazdasági évre is el voltak 
látva gabonalappal és a vám
őrlésben felőrölhető teljes fej
adaggal is rendelkeztek, az 
egész évre engedélyezett fej
adagjuk utolsó negyedrészét 
április-június hónapokban őröl- 
tethették meg. Ennek az utolsó 
negyedévben felőrölt lisztnek a 
vámőrlési jogosult háztartási 
szükségletét az újtermésű lisztig, 
legkésőbb augusztus hó 1 ig 
feltétlenül fedeznie kell. Az ily 
ellátottak kenyér- és finomliszt’ 
jegy igénylését a közellátási 
hatóságoknak feltétlenül el kell 
utasítania. A 3600—1942. M. E. 
szám alatt megjelent új termés
rendelet 41. §-ának 3. bekez
dését tehát nem lehet úgy 
értelmezni, hogy a folyó gazda
sági évben az a vámőrlésre

jogosult, aki teljes fejadagiát 
felőröltette, most július hóban 
liszt- és kenyérjegyet igényel
het. Ez a rendelkezés ugyanis 
kifejezetten a „vámőrlésre jo
gosult ellátatlanoknak" bizto
sítja ez a kedvezményt. Vám- 
őrlésre jogosult ellátatlanok 
alatt pedig alább felsoroltakat 
kell érteni: 1. azokat, akik a 
folyó évben is váaiőrlésre jogo
sultak voltak, de nem rendel
keztek a felőrölhető teljes fej
adagjukkal, 2. mindazokat, akik 
a tavalyi termésrendelet alap
ján vámőrlésre nem voltak jo- 
sultak, de ezt a jogukat azóta 
megszerezték, 3 pedig azokat, 
akiknek vámőrlési jogosultsá
guk az idén is megvolt ugyan, 
de azzal nem éltek, gabonáju
kat eladták és kenyérjegyet 
igényeltek és kaptak is.

A nehéz testi munkát végző me
zőgazdasági munkások fejadagja

A közellátási miniszter kör
rendeletét adott ki a közellátási 
kormánybiztosokhoz a nehéz 
testi munkát végző mezőgaz
dasági munkások fejadagjáról. 
Az alaprendelet szerint a ké
ny érgabona j egyre jogosultak évi 
fejadagja 16 és 60 év között 
240 kiló kenyérgabona. Mint
hogy a rendkívüli helyzet kö
vetkeztében több helyen szük
ségessé válik az, hogy 60 éven 
felüli férfiak végezzék el a 
bevonultak munkáját, a minin-

III. kerület 300/1 számú adómentes új 
ház eladó. Éideklődni ugyanott. 21

Kiadó 2 szobás lakás mellékhelyisé- 
gekkel. Cím a kiadóhivatalban. 33

Asztalossegédet, vagy iparost azonnali 
munkára felvesz Szeberényi Lőrinc, Kun- 
szentmárton, Szapáry-utca 851.______ 22

Csecsemőmérleget kölcsön ad Bük 
Adolf Fiai cég._____________________ 24

Kiss Mihály községi pécztárnok és 
társainak Békésszentandráson kosárnak 
való fűzfavesszőjük eladó. Érdeklődni 
lehet folyó hó 19-én délután 4 órakor 
Békésszentandráson, a községházán. 25

4 család méh eladó András György
nél, Csabacsűd 222. 26

Törlesztéses kölcsön
ingatlanokra, I.( IL helyre, építkezésre, 
évi 6 százalékkal. Kereskedőknek, ipa
rosoknak is hosszabb lejáratra. Tisztvi- 
selőkölcsönök csakis jobbáliásúaknak — 
magántőkésektől. F. Szabó, ny. fiókfőnök 
Szeged, Oroszlán-utca 6. szám alatt.

Keveset használt Singer női varrógép 
eladó. IV. kér. 106. 11

Közel a városhoz orosházi kővesút 
mentén 15 kishold föld eladó. Jelent- 
kezni lehet IV. 116 sz.______________17

Füszerüzlet berendezés eladó. Érdek
lődni lehet csabacsűdi Kossuth Körben.

Rézművessegéd
t e l j e s  e l l á t á s s a l

F E L V É T E T I K
Dudás Géza A
S z e g e d ,  Mikizéth K.-út 23

1

III. 157 számú ház eladó. 15

Kákái holdakon 19 és fél hold föld 
tanyával kiadó. Érdeklődni Prjevara 
Pálnénál, I. kér. 165. 38

Eladó 8 hold föld tanyával 11. külker. 
127 szára. 40

Kiadó azonnali beköltözésre két szokás 
utcai lakás mellékhelyiségekkel, kövesút 
mellett. Érdeklődni IV. kér. 423 szám 
alatt. 41

1000 négyszögöl föld parcellázva el
adó IV. kér. 404 szám alatt. 42

Háztelek eladó I. kér 184 hsz. alatt. 
Érdeklőó ni IV. kér. 280. 43

Bútorozott szoba kiadó, több személy
nek is. 1. kér. Andrásay-utca 151. 45

5 drb férfiszabógép eladó. Érdeklődni
II. kér. J27 szám. 46

Eladó 2800 négyszögöl és 9 hold 
szántóföld. József szállás, tanya 515. 47

Ügyes fiút molnár tanoncnak felvesz 
dr. Podany Pál és Társai Gáspár-mdom.

49

II. kér. Kis temető utca 447 számú ház 
eladó. 48

Jókarban lévő cséplőgépnél használ
ható szál makazal-létra eladó. Érdeklődni 
Czinkóczky Pálnál VI. kker. 121. 39

IV. kér. 163 számú ház vendéglővel, 
szikvfzgyárral együtt eladó. 51

Mezőtúri iskola mögött 12 kát hold 
föld felibe vagy bérbe kiadó. Értekezni 
lehet Borgulya Endre tanítónál. Központi 
iskola.

Keresztyén özv. gyermektelen, jómeg- 
jclenésü volt honvédőrmester hozzáillő 
40—55 év közötti gyermektelen nőt fe
leségül venne, kinek 4 hold földje van 
vízcsatorna mellett, kertészettel foglalko
zik, 2 ezer pengő kell befektetésre. Lehet 
öcsödi hölgy. Levelet „közös megélhetés" 
jeligére a kiadóhivatal továbbit. 53

Nyomatott Müller Károly 
könyvnyomdájában, Szarvason

tér feljogosítja a közellátási 
kormánybiztosokat arra, hogy 
a nehéz testi munkát végző 
60—65 éves férfiaknak — főleg 
gazdasági cselédeknek és idő
szaki munkásoknak is — évi 
240 kiló kenyér fejadagot álla* 
píthassanak meg.

A rendelkezés értelmében a 
községi elöljáróság az engedé
lyes eddigi 180 kiio|ramos ke
nyérgabonajegyét évi 240 kilog- 
ramos kenyérgabonajegyre cse
réli ki»

ELADÓ HÁZAK:
II kér. 194. számú beltelkes lakóház, kövesút 
és ártézikút közelében; 1. kerület 601. számú 

beltelkes lakóház, 650 négyszögöl területtel, gyümölcsfákkal beültetve ; 
Kondoros községben piactér melletti lakóház teljesen felszerelt sütődével.

Cl  A C / S l  K E I /  . 2152 négyszögöl kisszénási állomás köze-
E L A 1 / K J  rV S L ft/C IV  . iében( V1I. külkertiletben; 20 hold első
osztályú szántó a kondorosi holdakon, kövesúttól 2 km-re ; 24 hold hereföld
nek alkalmas szántó Décsen; 341/* katasztrális hold szántóföld és 17 hold 
kaszáló Külső Ecseren; 50 hold szántóföld Kiskirályságon; 137 katasztrális 
hold szántóföld — esetleg több tételben is I — a kiskirálysági határban 
(volt Sztrehovszky-féle földj; ezenkívül 58 hold szántó a mezőtúri határában.

VENNE MEGBÍZÓNK ■ 10 hold izántót° tanyával,továbbá
körülbelül 70 hold földet város közelében; 6—8000 pengő értékű hűtőházit

B ő v e b b  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú j t  a

a Szarvasi Hitelszövetkeze*

mint az O . K. H. tag ja  pénzintézet,

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


