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T e s s e d i k
Ez a drága szarvasi föld is 

az volt évszázadoknak előtte, 
mint & többi alföldi városok, 
falvak batárrésze. Kilúgozott, 
terméketlen, szikes tengerfe
nék, mit csak itt ott szakított 
meg elvétve egy-egy élettől 
duzzadó televény földdarab. 
Évről-évre a szegénység sikol- 
tott, 8 a terméketlenség rikol
tott e tájakon, pusztult az ember 
és az állat, szegényedett, sor
vadt, enyészett minden itt. S a 
természet mostohaságához hí
ven, az ember is gyanakvó, 
riadt, gyáva, hitevesztett lett, 
kibe nem tudott erőt és kitar
tást ösztökélni a reménység, s 
a holnap bizodalma. Ekkor jött 
Tessedik Sámuel! Valami cso
dálatos őserővel, rendíthetetlen 
hittel, nagy és szent akarással; 
páratlan munkakedvvel. És a 
kilúgozott, szikesföldek dúsan 
termő televényekké lettek men
ten, s az emberi kishitűség 
hivő bizodalommá változott.
. Ki hinné ma, ha történeti 

adataink nem volnának, hogy 
mindez, ennek az országrész
nek minden jóléte, ennek a 
népnek minden kiválósága, en
nek a tájnak minden egyéni 
színe és ize, ama nagy pap* 
gazda leikéből kisarjadt jó mag 
elterebélyesedése, aki közel két 
évszázaddal ezelőtt indította el 
a munkát, mit kivételes láng
elméje az egyedűlinek jelölt 

. meg a boldoguláshoz vezető 
úton. Még látta munkája ered
ményét: a buja heretáblákat, 
a lombos akácokat, a hatalmas 
takannánykazlakat, a felszapo
rodott állatállományt, elégedetté 
lett fajtáját, szóval azt, hogy 
meglátásai a való életben sem 
kevésbé rózsaszínűbbek, mint 
legtitkosabb álmaiban. Tovább 
dolgozott, többeket, mindenkit 
boldoggá akart tenni, s kiszé- 
lesbítette munkaterületét híres 
iskolájában. Itt hintette, vetette, 
plántálta tovább a magot, mely
ből a boldogabb magyarság 
flóráját hitte életre kelteni. És 
amikor már meggyőződésévé 
lett álmainak valószerflsége, s 
tudattá, hogy boldogul útmuta
tásai alapján a nép, kezdte ki 
6t a legalantas«bb emberi in
dulat : az irigység, s halomra 
döntögette az építményeket, 
miket künn, s benn, a lelkek* 
bsn az Ember javára, s az Úr 
dicsőségére emelt Megérte a

legrettenetesebb csalódást: a 
meg8zégyenülést; elfordult tőle 
a nép, kiért fáradt, dolgozott, 
gondolkozott éjjel és nappal, s 
megrendült lelkét csak a susogó 
akáclombokon és viruló mező* 
kön át feléje integető jövendő 
remény-zöldje éltetgette ször
nyű egyedülvalóságábaa.

De a mag kikelt, a meggyó
gyított föld üde zöldje, dús 
áldása tovább tanított, épített, 
erősített... így jutottunk el 
napjainkig, s lettünk példa, 
szilárd alap a modern mező- 
gazdálkodás életszemléletében.

Tessedik nevétől visszhang
zik ma az ország, az ő szelle

mét idézik, az ő bitét, akará
sát, jószándékát, zsenijét és 
erejét magasztalják a sivár 
múltból kiteljesült virányos je
len boldog érzetében ... Jertek 
jó szarvasiak, zarándokoljunk el 
mind Ahhoz, Annak emlékéhez, 
aki nekünk az életet szebbé, 
jobbá, napsugarasabbá tette...

Vasárnap orszógraszóló ünnepségek keretében

LEPLEZIK LE TESSEDIK SÁMUEL SZOBRÁT
A szoborleleplezési ünnepélyt a rádió is közvetíti, de műsort ad a régi Tessedik-féle 
iskolából is — Megyeszerte még soha nem tapasztalt, hatalmas érdeklődés jegyiben 
indul a háromnapos Tessedik Sámuel mezőgazdasági emlékkiállítás és vásáir

Vasárnap ünnepi díszt ölt 
Szarvas, ez a gyönyörűséges, 
városnak beillő, hatalmas alföldi 
nagyközség. Kétszáz esztendő
vel ezelőtt született nagy fia 
emlékének fog hódolni országra- 
szóló ünnepségek keretében, 
amikoris leleplezésre kerül az 
a monumentális szobor,̂  amely 
időtlen időkig hírdeli Tessedik 
Sámuel dicsőséges életét, mun
káját és fáradozását a magyar 
földért, a magyar fajtáért. A 
háromnapos ünnepségsorozatot 
a Szarvasi öregdiákok Szövet
sége rendezi, karöltve Szarvas 
csaknem valamennyi társadalmi 
egyesületével, s természetesen 
a munka oroszlánrészét, vállaló 
Tessedik-Emlékbizottsággal.

Csaknem teljes befejezést 
nyert már az emlékkiállítás 
előkészítése is, a vásár szín
helye is megkapta a kellő de
korációkat, a kiállítók is lassan 
már gyülekeznek, hogy jelen
létükkel, produktumaik, termel- 
vényeik kiállításával hódoljanak 
a nagy pap-gazda emlékének, 
s bizonyságot tegyenek arról, 
hogy Tessedik Sámuel munkás
sága maradandó nyomot ha
gyott a szarvasi lélekben, s 
szelleme tovább él, munkálko
dik és útmutat.

Az ünnepségek részletes mű
sorát az alábbiakban közöljük:.

Szeptember 12-én, szombaton
D. u. 6 óra 45 perckor. D, D. Raffay 

Sándor m. kir. titkos tanácsos, a Bányai 
Evang. Egyházkerület Püspökének, a 
Szoborbizottság és a Szarvasi öregdiákok 
Szövetsége elnökének és a Budapest 
felől érkező elukeiő vendégek hivatalos 
fogadtatása a vasúti állomáson. Üdvözli: 
a vármegye nevében baiczaí Beliczey 
Miklós főispán, a járás nevében dr. 
Ugrin László főszolgabíró, az egyház 
nevében Kellő Gusztáv esperes lelkész, 
a község nevében vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző. Válaszol: D. D. Raffay Sándor.

Szop fém  bér 13 án, vasárnap
D. e. 8 óra 45 perckor. Ünnepi Isten- 

tlsztisztelet az Ó-Templomban (Tessedik 
Sámuel építette 1788-ban). Szolgálatot 
végzi: Dr. Szuchovszky Lajos pestszent* 
erzsébeti lelkész, szarvasi öregdiák.

10 órakór. A vendégeket és a meg' 
hívottakat a Szarvasi Nőegyletek hideg 
büffére vendégül látják.

11 órakor. A Vármegyei Tessedik 
Sámuel Mezőgazdasági Emlékkiállítást 
és Vásárt ünnepélyesen megnyitja dr. 
Herkély Tibor min. tanácsos ; a kiállítás 
bejáratánál üdvözli Kachelmanji Curt a 
gazdasági tanintézet igazgatója, a kiállí
tási bizottság elnöke. Az emlékkiállítást 
és vásárt megnyitja dr. Herkély Tibor 
min. tanácsos.

12 óra 10 Derekor. Tessedik Sámuel 
szobrának leleplezésé (rádióközvetítés).
1. Nemzeti Hiszekegy. Énekli a Szarvasi 
Dalkar Rohoska Géza vezetése mellett;
2. D. D. Raffay Sándor a Szoborbizott
ság és a Szarvasi Öregdiákok Szövet
sége elnökének megnyitó beszéde; 3. 
Dr. Czettler Jenő m, kir. titkos tanácsos 
ünnepi beszéde Utána a szobor lelep
lezése ; 4. Szózat. Énekli a Dalkar.

Koszorúsét. 1. Az evangélikus egy
házegyetem nevében koszorút helyez a 
szoborra báró Radvánszky Albert m, 
kir. titkos tanácsos, az egyetemes egyház 
felügyelője\ 2, A Földmíveléaügyi Mi
nisztérium nevében dr. Herkély Hbor 
min. tanácsos; 3. Az Orsz. Mezógazd. 
Kamara nevében gróf Khuen-Héderváry 
Károly, a Kamara elnöke ; 4. Az Orsz. 
Magyar Gazdasági Egyesület nevében 
Purgly Emil m. kir titkos tanácsos; 5. 
A Gazd. Szakoktatási Főosztály nevében 
dr. Herkély Tibor miniszteri tanácsos ;
6. A Gazdasági Iskolai Szaktanárok Or
szágos Egyesülete nevében Suhayda 
Tibor m. kir. gazd. főtanácsot elnök;
7. Békés vármegye közönsége nevében 
vitéz Márki Barna alispán; 8. Az evan
gélikus egyház nevében Kellő Gusztáv 
esperes-lelkész; 9. A róm. kát. egyház 
nevében Fetzer József pápai kamarás, 
esperes-plebános; 10. A református egy
ház nevében Halász Szabó Imre lelkész ;
11. A BékéBvármegyei Gazdasági Egye
sület nevében dr. Geist Gáspár elnök;
12. Alberti község (Tessedik szülőhelye)
nevében; 13. A Vajda Péter-gimnázhxa 
nevében dr. Nádor Jenő igazgató; 14. 
A Luther Tanítóképző nevében Lipter 
Melánia igazgató; 15. Az állami polg. 
iskola nevében Paál Samu igazgató;
16. A szarvasi gazdák nevében vitéz 
Tepliczky János; 17. Az Iparos Kör
nevében Medvegy Miklós elnök; 18. 
D. D; Raffay Sándor a szoborbizottság 
nevében átadja a szobrot Szarvas község 
bírájának; 19. Dauda Mihály köz|é*gl' 
bíró a szobrot átveszi; 20. Him*uusz.

1 óra 45 perckor. Egytálételbe koz- 
ebéd az Árpád-szálló nagytermében* í

3 órakor. Rádióközvetítés> a Tessedik  ̂
Sámuel által épített iskola «lőtt és annak 
egyik terméből. A közvetítést vezeti 
Budinszky Sándor. E köz vetítés keretén 
belül Tessedik Sámuel Jnunkásságáról 
előadást tart dr. Nádor Jfcnő igazgató.

Kiterjesztik a zöldkeresztes védőnői kiképzést
Tapasztalati tény, hogy az 

1926-ban életrehívott zöldke
resztes intézmény a magyar 
egészségvédelem szolgálatában 
óriási, rendkívül eredményes 
működést fejt ki a nagyközön
ség előtt felette népszerűvé lett 
legalsó szervei a védőnők hat
hatós közreműködésével A 
közegészségügyi kormányzat 
azt a munkát tovább akarja

kiépíteni. Ehhez azonban sok, 
sokkal több védőnőre van 
szüksége. Evégből most szzp- 
tember hó másik felétől kezdő
dően új hároméves tanfolyam 
indul, amelyre még mindig be 
lehet adói a pályázatot a felvé
tel reményében. A felvétellel, 
a kérvénybenyújtással kapcso
latos bővebb felviláposítások a 
m. kir. tisztiorvosnál (főszolga*

bíróság) szerezhetők be. Fajtánk 
továbbfejlődése, egészségefügg 
a védőnő ténykedésétől. Nemes 
hivatás ez, melyre minden bi
zonnyal (gén sok jelentkező 
akad Szarvas községben is. 
Legvégül még csak annyit, hogy 
a {elvételhez érettségi, vagy 
tanítónői oklevél kell, keuő 
indokolás mellett azonban 6 
elemiiskolai végzettség is elégv
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M ár az első alkalom m al elzárással büntetik 

a  légoltalm i intézkedések ellen vétőket !

Mint ismeretes, a honvédelmi 
miniszter az ország egész terű' 
létén elrendelte a honi légvé
delmet, ami azt jelenti, hogy a 
lakóházakat teljesen el kell 
sötétíteni. A hatóság szigorúan 
ellenőrzi, hogy a lakosság teljes 
mértékben eleget tesz-e a ren
deletben előírt elsötétítésnek. 
Az első napokban tartott ellen
őrzések arról győzték meg a 
hatóságot, hogy a lakosság nem

tesz eleget a rendeletben előírt 
elsötétítésnek, miért is ezúton 
figyelmeztetik a város lakossá
gát, hogy akit az ellenőrző 
közegek feljelentenek, már az 
első alkalommal elzárással bün
tetnek. Közli egyben a hatóság 
azt is, hogy ugyancsak elzárás
sal büntetik azokat is, akik a 
légoltalmi szolgálatra történt 
behívásoknak nem Úsznék 
eleget.

Szép eredménnyel zárult a téliruhagyiijtés

Múlt lapszámunkban jeleztük 
már, hogy a honvédek részére 
indított téliruhagyüjtési akció 
igen szép eredménnyel folyik, 
s csodálatos nagy belső meg
elégedéssel állapítottuk meg, 
hogy Szarvas hazafias polgár
sága ma is elöl jár az áldozatos 
kötelességteljesítésben. A na
pokban fejezték be a gyűjtött 
anyag teljes összeszámolását. 
Az eredményt az alábbiakban 
közöljük. íme:

Érmelegítő 199 pár, flanelt 
ing 81 db, alsónadrág 92 db, 
különféle takarók 46 db, posztó 
és különféle ruhák 17 db, Muff 
48 db, haskötő 5 db, lábszár- 
tekercs 17 pár, posztóruha ka
bát és nadrág 30 db, különféle

kesztyűk 203 pár, különféle 
sapkák 794 .db, szőrmés kabá
tok 330 db, női boa 36 db, 
posztó és bőr nadrágok 38 db, 
törülköző 58 db, flanell dara
bok 28 db, fülvédő 49 db, sál 
455 db, hósapka 40 db, haris 
nya és zokci 332 pár, haris- 
nyaszár 68 pár, pu'.óver 261 
db, bőrlábszárvédő 5 pár, bo
kavédő 4 pár, hócipő 1 pár, 
szárcsizma 2 pár, használt i u -  

hák 37 db, lábzsák 1 db, szőr
mék és bekecsek £25 db, 
nyersbőr <520 db, kötött rongy 
darabok 494 kg, posztó rongy
darabok 636 60 kg, suba dara
bok 877 kg, Vatelin “3TK)Hftg, 
ágytoll 18 60 kg, Angora gyapjú 
7’20 kg, gyapjúfonál 8 kg.

A kamara közli érdekeltsé
gével, hogy a kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszter 
78.585/L b. 1941. szám alatt az 
alábbi döntést hozta:

Az állandó gyakorlat szerint 
a vegyeskereskedők és szató
csok az erre szóló iparigazol
ványuk alapján jogosultak az 
elsőrendű szükségleti tárgyakat 
képező iparcikkeket forgalomba 
hozni (feltétel üzletkör), egyéb 
iparcikkekkel pedig akkor ke
reskedhetnek, ha a községben 
(városban) az illető iparcikkek 
kizárólagos árusításával foglal
kozó szakmabeli kereskedő 
vagy „ilyen iparcikkek kizáróla
gos árusításával foglalkozó ipa
ros nincsen.

Bizonyos cikkek kizárólagos 
árusításával foglalkozó szakma
beli kereskedő vagy iparos 
alatt ebből a szempontból első
sorban az olyan kereskedőt 
vagy iparost kell érteni, aki — 
az iparosnál az előállítást nem 
tekintve — kizárólag egy szak
mához tartozó árucikkek for- 
galombahozatalával foglalkozik. 
Így pL, ha valamely község
ben vaskereskedés gyakorlá
sára jogosított kereskedő van, 
feltétlenül szakmabeli kereske-

C Cl I l i  VÁ Q I A községünkben rendezendő Tessedík-ünnepségek alkal- 
r . f c f c m  » M 1 mával szeptember hó 13-án (vasárnap) este fél 8 órakor 
lene és ének kíséretében lampiónos csónakfelvonulást kívánunk rendezni. Ezzel 
kapcsolatban a rendezőség tisztelettel felkéri , az összes csónaktulajdonosokat, hogy 
arra benevezni, illetőleg azon résztvenni szíveskedjenek. A  kőrösparti villatulajdo
nosokat ée bérlőket pedig arra kéri, hogy a felvonulás idejében villájukat, illetve 
partjukat villannyal vagy iampiónnai kivilágítani, esetleg tábortüzet gyújtani szíves- 
kedjenek. Mindkét kérést tegyék meg a felhívottak az ünnepség szebbé tétele, 
továbbá a helybeli lakosság és az ideérkező nagyszámú Idegen tisztelete, szóra* 
kostatása érdekében. Csónakját mindenki maga vezeti és díszíti feL Díszítésre 
lampáón (esetleg virág vagy zöldág) szükséges. Gyülekezés 13-án (vasárap) este 7 
ónkor a gazdaság tanintézet fürdőházánál lesz. A felvonulás fél 6 órakor a Réthy* 
léle etranatól a Pepi-kertig és vissza történik. A benevezni szándékozóknak — 
frlssifik, hogy mindenki ott lesz — bővebb felvilágosítással a 88-as telefonon vagy 
ftóbfiljag a gu dátéfi tasiatézetben Jeney tanár bármikor készséggel szolgál.

T E S S E D I K  ÍRTA: CSERHÉNYI PÁL

Keserűséggel telt sokszor szived-lelked,
Irigység és ármány hányszor veszejtettek.

Héroszként álltái a kicsiny lelkek előtt,
S  tusáztál, mig mártír fejed ledőlt.,. •

Most is előttünk leng legendás alakod —
Az út, hol sokszor könnyed hullt: ma messze felragyog...

Az agyagot gyúrtad, az Istent hirdetted;
Hinni és akarni! ez volt szavad, tetted.

Szavad, tetted s az út, miénk lett, Tessedik!
Azért idézünk mostt Te késő híveid.

Elébed járulunk: Hitet öntsél újra;
Erőddel térjünk a nagy örök-útra, —

Hogy kövesse Igéd e föld minden népe,
S őrködjön szellemed áldón őfelette :
Ámen ! Mindörökre...

Vegyeskereskedők és szatócsok üzletköre

dőnek minősül és így a köz
ségben lévő vegyeskereskedők 
és szatócsok olyan vasárukat, 
amelyek a vegyeskereskedők 
és szatócsok feltételes ütlet- 
kőrébe tartoznak, csak akkor 
hozhatnak forgalomba, ha a 
vaskereskedés gyakorlására kü
lön iparigazolványt szereznek.

Ha azonban a kereskedőnek 
több cikkek kereskedés gya
korlására van iparigazolványa, 
a szóbanlévő szempontból szak
mabeli kereskedő csak azokra 
az iparcikkekre nézve minősül, 
amelyeknek árusításával teljes 
árukörben foglalkozik, illetőleg, 
ha üzlete mindazokkal az is
mérvekkel bír, amelyeket az 
olyan szakmabeli kereskedőtől 
gyakorlat megkíván. így pél
dául, ha a kereskedőnek ve* 
gyeskereskedésre és vassal ke
reskedésre, vagy vassal, textil
lel és cipővel kereskedésre 
szóló iparigazolványa van, a 
vassal, textillel vagy cipő ke
reskedés terén csak akkor minő
sül a fenti szempontból szakma
beli kereskedőnek, ha vassal 
textillel vagy cipővel teljes áru
körrel, tehát nemcsak a felté
teles üzletkörbe tartozó részé
vel kereskedik.

ff ír éli
Istentiszteletek:

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 
vasárnap délelőtt V28 órakor tót, d. e. 
lü órakor magyar, az újtemplomban 
délelőtt 8 órakor tótnyelvü isten
tiszteletet tartanak.

istentiszteletek a szarvasi róin. kát, 
templomban: vasár- és ünnepnap dél
előtt fél 9 órakor csendesmise, 10 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.

M E M E N T Ó
Pillanatig nem nyugszik a 

vörös sátán. Ördögi vigyorral 
hol itt, hol olt üti fel gyűlöletes 
fejét, hogy hintse a keserűség, a 
kételkedés és a negáció magvait a 
legkiegyensúlyozottabb lelkekbe 
is. Pénteken éjjel fővárosunk 
felett jelent meg. Harcmodorá
hoz híven: orvul, csalárdul, 
lelketlenül... Hullott a bomba, 
röpködtek a szilánkok, megron
gálódott az Isten-háza és kimúlt 
pár ártatlan magyar élet. A 
szivekben mégis .erősbödött a 
hit a győzelemben, fokozódott a 
vágya a végső leszámolásnak, 
mert a mártírok példája új hő
söket nevel, a kiomlott ártatatlan 
vér szítja a nemes bosszú fü
zét, a megpróbáltatás erősiti az 
idealizmussal telt lelkeket. Me- 
mentó volt nékünk ez a pénteki 
éjszaka annak végső felismeré
sében, hogy az ördög sosem 
alszik, de emlékeztetője lesz a 
túloldalnak és azoknak is, kik 
még ma sem ismerték meg az 
egyetlen eredményes életutat és 
módot s még ma, a szörnyű 
leleplezések idején is azok győ
zelméért sápitoznak, kik nélkü
lözik a hit, az igazság, a tiszta 
erkölcs alapját minden ő élet- 
nyilvánulásukban. Sokat lehetett 
tanulni e látogatásból.,,

— Repülő, halált halt Károlyi 
gróf, a Kormányzó Úr veje. Ifj. 
gróf Károlyi Gyula, Kormányzó 
Urunk veje f. hó 2-án katonai 
szolgálatteljesítés közben repülő 
halált halt. Az egész ország 
őszinte kegyelettel és részvéttel 
fordul a főméltóságú pár felé, 
esdve a jó Istentől erőt és 
kitartást Részükre az ismétlődő 
sorscsapások. elviseléséhez.

— Halálozás. Brachna István 
szentandrási lakos f. hó 2-án 
25 éves korában hosszú, kínos 
szenvedés után meghalt. A 
megboldogult serdülő éveit 
Szarvason töltötte, s mint a 
helyi Levente Egyesület tagja, 
több kiválló sporteredményt ért 
el, különösen a birkózásban, 
amelyen kerületi bajnokságot 
is nyert. Csütörtökön temették 
el nagy részvét mellett.

j" — Tessedik* bélyegző a pás* 
I tán. A'in. kir̂  pósta közölte,
; hogy kivánsigra külön Tesse- 
(dik-bélyegző vei bélyegezi fel a 
ileveleket. A bélyegző szövege 
ja következő: „Tessedik Sámuel 
'születésének 200. évfordulója 
>1742 1942.,, Nagy csemegéje 
[lesz most a szenvedélyes bé 
Hyeggyüjtőknek.

— Egyházközségi fel ügy •le
választás Orosházán. Az oros
házi evangélikus egyházközség 
a közelmúltban töltötte be a 
Sztranyavszky Sándor halálával 
megüresedett egyházközségi fel
ügyelői tisztséget. Az új 
felügyelő — kit szept. hó 6-án 
iktattak tisztségébe — Balás 
Béla, az orosházi mezőgazdasági 
iskola volt kiváló igazgatója lett;

— Nopfogyotbozás volt •  hó
10-án. A napok észrevehetően 
rövidülnek, s mind jobban kö
zelednek a napéjegyenlőséghez, 
szeptember 23 hoz. Tegnap, 
szeptember 10 én napfogyat
kozás volt, amely égi jelenség 
részben látható volt hazánkban 
is. Délután 6 óra körűi állítólag 
Szarvason is többen látták a 
nem mindennapos tüneményt.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a Krefas kerté
szetben. — Telefinsiám; 117
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Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonok, jóbarátok 

ismerősök, kik felejthetetlen jó 
fiam, illetve bátyám

KONDACS ANDRÁS TIBOR
tragikus elmúlása alkalmával, an
nak végtisztesséfén megjelenve, 
jóleső részvétükkel mérhetetlen 
fájdalmunkat enyhíteni igyekez
tek, ezúton fogadj&k porig sújtott 
szivünk köszönetét

Szarvas, 1942. szeptember hó.

Özv. Koidact Andráíné 
és'leánya.

Köszönetnyilvánítás,
Mindenkinek, aH szeretett édes

anyánk

Özv, ANDRÁS JÁNOSNÉ 
S S .  K O  HŰT J U D I T

tragikus elhúnyta! feletti mélysé
ges gyászunkban,; & megboldogult 
végtisztességén még jelenve,együtt
érző szívüknek ttnujelét edták, 
kocsit, kos: orút vagy virágot küld
tek, s érzel bánatunkat enyhíteni 
igyekeztek, ezú tol) mondunk hálás 
köszönetét.

Szarvas, 1942. tteptembsr hó.

h u s iAm k -c sa l á d .

— Részvét-aküt a képviselő- 
testület közgyűlésén. Szarvas 
nagyközség mull héten tartott 
közgyűlésén a tárgysorozat le- 
tárgyalása előtt ntéz Biki Nagy 
Imre községi főjegyző kegyele- 
tes szavakkal emlékezett még 
az országot vitte nagybányai 
Horthy István 1 tragikus hősi 
halálával ért gyJszról. A köz
gyűlés néma felírással hódolás 
után egyhangú határozatként 
foglalta jegyzőü&nyybe, hogy 
Szarvas polgársága is ■* megren
dültén értesült & nemzetet ért 
szörnyű nagy csapásról, s 
őszinte égyüttéíző részvéttel 
fordul Főméltós&ú Kormányzó 
urunk és Hitvesf felé; az ifj. 
Károlyi Gyula fhúnytával is- 
métíen ért 'nagyigyászukban is 
átérzi fájdalmukat, s bánatuk
ban őszinte szívfel osztozik.

— Légo hírek, A Légoltalmi 
Liga helyi csoportjának hivata
los helyiségeszepM-tölakőzség- 
báza kistanácstermében van. 
Hivatalos órákit kedden és 
pénteken d. u. 6~-7 óráig tart 
és légo űgyekbenkészségesen ad 
felvilágosítást aLtfo Vezetősége.

— Tábori pósfi- Rádiónk az 
elmúlt héten benőnket érdeklő 
üzenetet r-.m (sugárzóit, de 
kapott szeirkeâ Aségtink egy 
levelet most fronton szolgálatot 
teljesítő szülöttünk, Marsall 
Lajos szakaszve£tőtől. Annyi 
tanulság van b̂ U>e és annyi 
hit, hogy érdekesnek látjuk 
egyes részeit UKÖzölni. íme 
„Láncszem vagf>k mo3t egy 
órási láncban, nfly drága Ha 
zánk összes várhegyéit össze 
akarják és össze' lógják hozni 
újra, úgy izonlft, hogy azt 
többé soha senki szét ne tép
hesse... Lehet, fogv míg aka
ratunk teljesül, j*ok láncsze
münk elszakad, m  a láncot 
össze fogjuk kől&i... Megfosz
tottak itt mindefftit mindentől, 
elvették az embef®k legdrágább 
kincsét, a hitét, f „egyenlővé" 
tették az emberiét a hitetlen
ség, a kulturálsöanság és a 
szegénységben̂ . ;E* a szovjet 
paradicsom" Lát*, pár szó az 
egész, « inennyr minden van 
benne. őszinte iftgnyilatkozás

ANKONYVEK
(újak és használtak) raktárról azonnal 
vásár o l hat ók  készpénzf i zetéssel

M Ü L L E R  KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN!

Iskolakönyvek, füzetek 

írószerek, valamint az 

összes iskolai cikkek 

nagy raktára, a kör

nyék legelőnyösebb 

bevásárlási forrása!

S Z A R V A S
Horthy Miklós út 
TelefonszánrlO?

katonáink hangulata és lelkű- 
letérői, s éles szemű kritika 
az orosz földön uralkodó rend
szerről. A látóknak és hallók
nak nem kell külön kommentár.

—  A burgonya hivatalos ára : 
A Belföldi Burgonyakereske
delmi Egyesülés a Közellátási 
Miniszterrel egyetértőleg f. évi 
augusztus 29-től az újburgonya 
termelői árát a kővetkezőkben 
állapította meg: Gülbaba 23’ — 
P, Ella 19'— P, nagykereskedői 
ára Gülbaba 28 50 P, Ella 24*30 
P, fogyasztói ára gülbaba 32'50 
P, Ella 28*30 P. Ehhez az ár
hoz a kereskedő házhozszállítva 
mázsánként 30 fillért hozzá
számíthat.

—  Anyakönyvi hírek. Szület
tek: Cziakoczki János és
Tomka Mária leánya Erzsébet, 
Brusznyiczki András és Oncsik 
Zsuzsanna fia János, Molnár 
György és Skulkéti Erzsébet 
leánya Mária, Tákos Lajos 
János Sándor és Nagy Lidia 
leánya Márta Erzsébet, Ágotái 
Ede István és Tóth Emma 
leánya Ildikó Etelka, Zvonák 
Mihály és Kovács Anna leánya 
Zsuzsanna, Valach Pál és 
Frankó Mária fia Mihály 
István̂  Kozsuh János és Csú- 
var Erzsébet fia István, Rá- 
gyanszki György és Babin szki 
Mária fia Pál, Tomasovszki 
György és Szekretár Mátia fia 
halvaszületett, Biiznák Pál és 
Gáspár Margit leánya Mag
dolna. — Házasságot kötöttek : 
Kurucz István Czinkcczki Er
zsébettel, Szvák János Sonkoly 
Zsuzsannává1, Bógyik György 
Pataki Éva Rózsával, , Kiszely 
János Szabó Annával, Darida 
Sámuel Koszát Annával, Les
tyan Pál Németh Máriával, 
Liska János Gyuris Judittal, 
Szepesi Lajos Hrjagyél Máriá
val- — Elhaltak: Blaskó András
4 hónapcs, Varga Jánosné Ro- 
hoska Zsuzsanna 79 éves, Zrak 
János 44 éves, Viszkok András
79 éves, özv. Cainkoczki Jánosné 
Kozsuch Mária 62 éves, Holéczy 
Mária 60 éves, Benczúr János 
67 éves, Mravik Pálné Csányi 
Judit 66 éves, Ivanovics Ferenc 
Károly 1 éves, Lestyan Andi ás
1 hónapos, Prjevara Mária 1 
hónapos, Viszkok Zsuzsanna 6 
hónapos, Bógyis Gjörgyné Bo- 
bai Zsuzsanna 69 éves, özv. 
Bárány Andrásné Darabos Má
ria 81 éves, Filip Mária 23 
napos, Liska János 43 éves, 
Bikulya György 61 éves, Rá- 
gyanszki János 5 hónapós, 
Dérczy Ferenc 66 éves, Mol
nár Pál 42 éves, Borgulya 
Mária 36 éves, Varga Pálné 
Jancsó Anna 54 éves, Zuba 
János 2 hónapot Janúrik Er*. 
zsébet 76 évts korukban.

— „Hozzátok szólok magyar 
gazdaifjak" címmel írt vezető
cikket Karády Gyula téli gaz
dasági iskolai igazgató a Magyar 
Föld legújabb számában. A  
magyar falu képes hetilapja a 
helyes szüretelésről, a hernyók 
pusztításáról a káposztaféléken, 
a csontliszt jelentőségéről és a 
szeptemberi keriimunkáról kö
zöl értékes szakcikkeket-

TURUL-MOZGQ
Szeptember 12-én, szombaton fél 6, és

S órakor; 13-án, vasárnap 2, 4, 6 és 8 
órakor; 14-én hétfőn fél 6 és 8 órakor

V I H A R K A P I T Á N Y
Milliós kiállítású kalandorfilm ! 

Főszereplők: Carla Candini, Doris Du- 
ranti, Adriano Rimoldi, és Carlo Nichl.

Kiég.: Magyar és UFA híradó.

Szeptember 16-án szerdán fél 6 és 8; 
17-én csütörtökön fél 6 és 8 órakor

Szebasztopol páncélos
Időszerű német filmalkotás.

Kiegészítésül: LUCE híradó*

Szökés a vörösök f o g s á g á b ó l
Honv. hdl. század. Sz. Kovács Imre tart. hadnagy

Klimaj láno8 fakereskedö
Épületfa, tűzifa, szerszám
fa, és építkezési anyagok 
eladása. Fatelepem Szarvas 
csabai-út mellett, vasúti 
síneken túl, Bük-féle vá
rosi portán. Kérem a n. é. 
közönség pártfogását

K l l m a f  J á n o s
kőműves- és ácsmester. \ u

A Don mentén az utóbbi napokban 
ismét megélénkült a harctevékenység. 
Az ellenséges had vezetőség legalább 
helyi sikereket akar kicsikarni, hogy 
végveszélybe jutott déli szárnyát vala
mennyire tehermentesítse. A  tehermen
tesítő harcokra — úgy látszik — a Don 
szakaszt szemlélték ki, ahol a magyar 
csapatok is állanak.

A kozákok nagy folyójának mindkét 
partja mocsaras ezen a vidéken. Az 
egyik éjszaka erős légftámogatás mellett 
a bolsevisták három hidat vertek a ná
das, erdős, bozótos árterületen. Furfan
gos voltukra jellemző, hogy a hidat a 
víz alá építették, úgyhogy messziről 
észre sem lehetett venni. A  padlózatot 
mintegy 10 centiméterrel helyezték el a 
víz alá és így napvilágnál és repülőgép* 
ről is nehezen lehet megfigyelni Ezeken 
a hidakon azután átkelve, derékig érő 
mocsárban közelítették meg a támpont- 
szerűen kiépített magyar előőrs-állásokat.

Bár nagyobb kötelékeknek fs sikerült 
átjönni, a magyar honvédek a túlerővel 
szemben is megállták helyüket, noha az 
oroszok mindent elkövettek a teljes siker 
érdekében. A túlsó parton zsidó politikai 
biztosok feküsznek géppuskáik mellett 
és aki vissza akar térni, könyörtelenül 
belepuskáznak. így az átszívárgott oro
szok két tűz közé kerültek. Ezen az 
oldalon a magyar honvédek ritkítják 
soraikat és amikor visszanyomják a 
Don partjára Őket, akkor a politikai 
biztosok keiében szólal meg a géppuska.

Időnként attól sem riadnak vissza, 
hogy az orosz katonákat a magyar 
egyenruhához hasonló egyenruhába öl
töztetik be és úgy küldik őket rohamra. 
Magyar tiszti egyenruhát utánzó öltö
zetben kisebb különítmények többször

Kenyér-, liszt- és zsírjegy- 

síelvényeket elszámoló lap a 

Müller-nyomdában kapható I

Cl A n r t  UÁ7AI/ . I kcr. 184. sz. sarokhái, melléképületekkel; 
C L A I / W  í l A L A I V  • | 4 3 2 , M, cseréppel fedett beltelkes lakóház,
mellékhelyiségekkel; Elsőrangú helyen egynegyed házrész; 170 négysz. üres 
telek sarok mellett; Kondoroson piactér mellett lakóház felszerelt sütődével.

C l A n / S  M C I /  . 2400 négyszögöl területű L osztályú szántó
I • a Maginyccz-dűlőben; 24 hold hereföldcek

alkalmas szántó Décsen ; 14 hold szántó a Décsi laposon ; 8 hold szántó a 
Tóniszálláson; 34l/t katasztrális hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső 
Ecseren; 50 hold szántóföld Kiskirályságon; 137 katasztrális hold szántóföld 
— esetleg több tételben is — a kiskirálysági határban (volt Sztrehovszki-félc); 
58 hold szántó a mezőiúri határában; 241 négyszögöl Dinnyefőid Nyúlzugban. 
4 járás közös legelő Tóniszálláson ; 4 hold lucernával bevetett föld, kövesút 
mellett; 165 katasztrális hold szántóföld — 2 tanyával — Józsefszálláson.

VENNE MEGBÍZÓNK • lO h .^ ^ tó t ^ y á v i l  i kb.V70 hold 
földet város közelében; 6—8000, továbbá 8 — 10 000 pengő értékű lakóházat-

B ő v e b b  f e l v i l á g o s í t á s t  nyújt a

a Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az O. K. H. tagja pénzintézet,
ahol ingatlanok adás-vételével, közvetítésével is foglalkoznak. 
Ugyanezen pénzintézetnél kamatmentes kölcsönt folyósítanak 
azon gazdáknak, kiknek lovait a honvédség idénybe vette.

is megkísérelték a támadást. Kezdetben 
ezek a csoportok kellemetlen perceket 
okoztak, de most már ezzel a trükkel 
sem boldogulnak, mert a magyarruhás 
oroszokat, akik a Don partja felöl kö
zelednek, könyörtelenül lepuskázzuk.

Reggeli órákban orosz parasztnak 
öltözőit ember közeledett szállásunk 
felé. Először azt hittük, hogy orosz ejtő
ernyős, mert éppen előző este terjedt 
el a hír, hogy az oroszok nagyobb ejtő
ernyős csapatokat szándékoznak bevetni 
vonalaink mögé.

— Honnan jön? — kérdeztük.

— Az oroszoktól — hangzott a ma
gyar válasz*

— Ezredemben távbeszélő vagyok. 
Szakaszom után igyekeztem, amikor 
három orosz elfogott és magával vitt

— Hogy hívják?

— Bauer István harmincegy éves si-
montornyai lakos vagyok. Régebben 
szabúsegéd voltam. Csak most kerültem 
ki az első vonalba és már a második 
nap fogságba estem. ^

— Mit csináltak magával odaát ?

— Kihallgattak. Első kérdésük az volt, 
hogy melyik ezredhez tartozom. Persze 
más ezredszámot mondottam. Utána 
nyomban lehúzták egyenruhámat és ron
gyos polgári ruhát kaptam helyette. 
Ezekután vacsorat adtak) majd hátra- 
kisértek. Már ekkor elhatároztam, hogy 
mielőtt még átvinnének a Donon, meg
kísérlem a szökést.

— Volt ott több magyar fogoly is?

— Csak hármat láttam. Volt egy őr
mester is, akit kiabálva fenyegettek, 
mert valamit ki akartak szedni belőle, 
de az nem volt hajlandó elárulni, amire 
kiváncsiak voltak.

— Hogyan sikerűit megszökni?

— Hajnalban kerültem fogságba. Dél
előtt kihallgattak, majd délután elindul
tak velem és hátrakisértek. Az összes 
írásaimat, pénzemet, sőt még a nálam 
lévő fényképeket is elszedték. Útközben 
már erősen besötétedett és megkértem 
kísérőm, hogy engedjen félremenni. Ez 
meg is engedte. Mintegy nyolc lépést 
mentem félre egy alacsony napraforgó
táblába. Ott hasravetettem magam és 
kúszni kezdtem.

— Nemsokára keresésemre indultak. 
Utánam lőttek„.. Hason csúszva igye
keztem előre. Még előttem volt az orosz 
vonal. Ha ezen túlleszek, akkor már 
nem lesz semmi baj. ' Minden levélzör- 
renésre felfigyeltem és óvatosan kúsztam. 
Az orosz előőrsök vonala előtt kicsit 
pihentem. Hallottam, amint beszélnek, 
de nem értettem, m it ísmét megindul
tam és sikerült átjutnom a magyar csa
patokhoz. Most parancsnokom bátra 
küldött pihenni.

Hengercsiszolás
elektromos hideghegesztés 
shaping —.gyalu fejpad- 
munkák, lyukasztott leme
zek, graepeltörekroBták, 
kalapácsos őrlőgépek, ön*! 
tőző szivattyúk, — siótor
ral is nagyhegesztések.

O S G Y Á N  mé r nö k
B é k é s c s a b a

v. rohamxásxlóaljaa tart tiszt -
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650 1 i Szarvas Árpád-szálló é 15*53
6 52 i Szarvas csendőrlakt. x i 15 51
6 56 i Endrődi elágazás x i 15 47
7 00 i Szarvasi Ezüst-szőlők x i 15*43
7 09 i Csabacsűd községháza x i 15*34
7 12 i Csabacsűd vasútállomás i 15*32
7*23 i Gyomai elágazás x i 15*20
7'30 i Ponyiczky-tanya x i 1513
7 42 í Kondoros községháza i 15*02
7*53 i Apponyi-iskola x i 14*50
8*00 i Kiskondorosl csárda x i 14*43
8*09 i Kamuti csárda x i 14*34
8 11 i Nagy Czirok-tanya x i 14 32
8*22 í Megyeri-iskola x i 1421
8*35 i Bcsaba Román-keresk. x i 14*08
8*38 é Békéscsaba Csaba-szálló i 14 05
845 é Békéscsaba pályaudvar i 1455

5*35 
5*38 
5*43 
6*05 
6*10 
6*12 
6 14 
6*30 
633 
6*43 
6*45

810 
8*12 
823 
8*34 
839 
8*41 
8*43 
8*59 
903 
9*13 
9 15

1715
1717
17*18
17*39
17*44
17*46
17*48
18*04
18G8I
18*18!
1820!
18‘27|
18*30!

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

530 !3* 10; 17*05,
, 5 27,13 08:17 02 
; 5’24 13 07' 17 03 
i 502112 46 16*41}
; 5 00:12*44 16‘39jl9 30

i 12 39 16*34| 19 25
! 12 3; 16 32; 19 26

! jl2 22! 16 1719 11
12*19,16 14 
,1208 16*03 
;12 05:16 00

19*08
18*58
18.55
18*35
1850

x =  feltételes megállóhely; O “  csak hétköznap közlekedik !

Érvényes 1942 május hó 4-től

6 40 15-35’ 
6'48| 15 43 
654:15-49;
6-56115-51. 
706 16011
7-0S 1603' 
7'18|1613 
7-20;i6-15j 
7-3l| 16-26 
7-37 16-321 
7-4l'l6-36Í 
743 16 36
7 50 
752

1645
1647

7-56|16-5i; 
7-58 16-531 
8 0511700

i Lakytelek pályaudvar é j 5‘40
i Tiszaug pályaudvar x i ; 5 32
i Tiszaug postahivatal i | 5 28
i Tiszakürti elágazás x i i 5*24
i Tiszasas Nagy kér. x i
i Tiszasas Simon kér. x i
i Csépa temető i
i Csépa felső m- h. x i
é Szelevény elág. x i
í Szelevény postahivatal i
í Szelevény elág. x é
i Halesz-dülő x i
i Palóczy-Horváth p. x i
i Csörgemalom x i
i Tiszakürti elágazás x i
i Istvánházi puszta x í
i Kúnszentmárton Fő-téri

14*40
1432
1428
1424

; 5 15il4'15 
512 14 12 

j 5 03 14 03 
! 5 00:14 00 
|4-49i 13-49 
4-45 13-45 

: 4-30 13 39 
! 4-37 13 37 
4 30; 13 30 
428 1328 
424 13-24 
4 22Í13 22 
415j 1315

TESTEDZES APRÓHIRDETÉSEK
TURUL—B. ROKKA 1:0 (0:0)
L o. baja., helyben Vezette : Várkonyi

A Turul legutóbbi mérkőzé
sén sem tudott teljes csapatával 
kiállói; ezúttal Herczegh volt 
a hiányzó. Az összeállítás a 
kővetkező volt: Ozsvár — Ja
niink, Sznagyik — Lapis, Ku
hajda, Melis — vitéz Csatai, 
Horváth, Bankó, Podmaniczki, 
Kerekes. A mérkőzés gyenge 
sportot hozott. A Turul ezt a 
mérkőzést szerencsével nyerte 
meg. Inkább a Rokka volt a 
többet támadó és szebben ját
szó fél. A szarvasi csapat a 
győzelmet csak kitűnően játszó 
védelmének köszönheti. A két 
hátvéd: Janurik és Sznagyik 
csírájában fojtották el a Rokka- 
csatárok kísérletezéseit. Az 
egyetlen gól a második félidő
25. percében esett Bankó 11- 
eséből. Az igazságos eredmény 
a döntetlen lett volna. A Turul 
legjobbjai: Janurik, Sznagyik 
és Kî hajda, míg a Rokkában 
Bossányi, Urda és Kolarovszky 
játszott jóL A játékvezető szinte 
hibátlanul látta el feladatát.

A TURUL II 14 GÓLT KAPOTT
két legutóbbi II. osztályú baj
noki mérkőzésén. Vasárnap a 
kitűnő csorvási CsSK-tól 7:1 
arányban kapott ki a szarvasi 
„utánpótlás”, kedden pedig a 
Hunyadi II-től — szintén 7 1-re. 
A Turul II fiataljai — úgylátszik
— nem szokták még meg a 
bajnoki mérkőzések légkörét. 
Mégis hisszük, hogy a szarvasi 
utánpótlás fog még szép sike
reket aratni Csak egy a fontos: 
lankadatlan akarással, csügge
dte nélkül tovább dolgozni 11

T. LEVENTE-B. HUNYADI

elsőosztályú bajnoki mérkőzés 
lesz vasárnap Békésszentaod- 
ráson délután 4 órai kezdetteL 
A jó {ormában lévő TLE ellen 
nehezen, de győz a Hunyadi.

„Körősvidéki Ker.“ I. o. állása
1. lía|yr. MÁV 4 4 0
2. Gyulai AC 4 3 1
3. Mezöberény SE 4. 3 1
4. Szarvasi Timii 4 3 1
5. TótkomL Lev. 3 3 0
6. Gyomai TK 3 1 1
7. Gyulai TE 3 1 1
8. Békéat4SE 4 1 0
9. Sarkad! CASS 3 1 0

10. Bcsabal Rokka 3 0 1
11. Orosházi MTK 3 0 1
12. Kondorosi TE 4 0 1
13. Nagyszalonta 2 0 0
14. B, Hunyadi 4 0 0

0 9:4 8 
0 15:1 7 
0 10:4 7 
0 *3  7
0 133 6
1 11:11 3 

7*8 3 
1:9 2 
4sll 2 
4:6 1 
3:8 1 
3:17 1 
2:5 0 
3;7 0

IT1. kér. 78 számú ház eladó. Érdek
lődni lehet Hrivnák Pálnál. (Kondacs Pál 
borbély üzletében.) 180

Egy szoba-konyha bútor és egy drb 
kályha eladó. 1. kerület 100. 179

Ügyes fiút molnártanoncnak felvesz 
dr. Podany Pál és Társai Gáspár-malom.

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

12 hold föld rajta 4 5 hold lucerena, 
1 hold erdő, 15 hold kaszáló és here 
eladó Békésszentandráson a szentesi 
kövesút mellett Érdeklődni : Bagi Ist
ván főjegyzőnél lehet.

Inkei-Kákán 6 és fél hold föld sür
gősen eladó. Érdeklődni Kriska keres
kedőnél. 113

Keveset használt férfi kerékpár és 1 
Orion hálózati rádió eladó. Horváth Pál 
Öcsöd, 315- 145

Üzlethelyiség kiadó (árvaház mellett; 
Angóra gyapjúfonást vállalok; Csaba- 
csüdön orosházi-út mellett 5 hold szántó
föld eladó. Érdeklődni 111. kér. 162 izámr 
Árvaház mellett. 148

Újdécsen 10 hold föld eladó. Érdek
lődni lehet III. kér. 13. alatt. 185

András Jánosné örököseinek HL kér 
458/1 számú háza eladó. Érdeklődni 
lehet IV. kerület 137. szám alatt. 173

Eladó ‘Józsefszálláson 8400 négyszög
öl szántóföld és 9 hold tanyával Csaszt- 
van Györgynél tanya 515. 115

Békésszentandrási határban a Gő- 
dényaljban V. külker. 43 sz. alatt Ker
tész Imrének 2*1 hold földje épületekkel 
eladó. Érdeklődni a helyszínen vagy 
Bocskai-utca 6 sz. háznál. 119

Csinosan bútorozott-utcai szoba kü
lönbé járattal kiadó 11. kér. 330 sz. 121

Egyszobás lakás mellékhelyiségekkel 
kiadó házaspárnak. Cím a kiadóban. 124

Nagyobb irodai asztalt, irodaszekrényt 
és egy írógépasztalt venne a Hangya 
Szövetkezet 105

I. kér. 304. sz. feleház, Józsefszállá
son 50 hold fold tanyával, Nádas-dülő- 
ben 1 és fél hold eladó. Jelentkezni : 
dr. Csicsely Mihály ügyvédnél. 110

Körmöczi János IIL kér. Bethlen-utca 
244/b félportás háza eladó. Érdeklődni 
Felker Józsefnél 111. kér. Jókai Mór-utca 
142 szám alatt * 137

20 hold (öld a mezőtúri határban köz
vetlen az iskola mellett haszonbérbe 
vagy örökáron eladó. Érdeklődni L kér. 
151 szám. 139

I. kér. 259. számú ház, nagy kerttel 
eladó. Érdeklődői ugyanott. 170

Egy keveset használt könnyű féderes 
kocsi és egy alig használt szecskavágó 
eladó Bővebbet Hl. kér. 8. sz. a. Iö9

111. kerület 55. számú ház eladó. 
Érdeklődni ugyanott 168

Klimaj János kőmíves- és ácsmester 
maczózugi szőlője, 3 szoba, 2 konyha 
és 2 kamrás háza, zárt folyosóval eladó. 
Érdeklődés a helyszínen.___________ 167

A „Bárány-vendéglő" berendezéssel 
együtt kiadó. 165

Ódécsen 45 katasztráiis hold tanyás- 
ingatlan szép gyümölcsössel és 1 hold 
szőlővel — egészben vagy részben is — 
eladó. Felvilágosítást ad dr. Dörnyei 
József ügyvéd. 163

III. kér. 122. szám alatt SHB mótor, 
egy féderes Nagyatádi-kocsi és egy 
kerékpár eladó.____________________169

Mangolzugban 142 négyszögöl me- 
derrel együtt eladó. 11. kér. 514. 158

Eladó Ezüst-szőlőkben 550 négyszögöl 
szántó, a rajta lévő Ili. külkerület 436. 
számú tanyával. Érdeklődni lehet dr. 
Wolf Jenő ügyvédnél. 157

Mangolban 500 négyszögöl gyümöl
csös szöllővel eladó. 11. kér. 281* 142

Csabacaüdön a Lusztig-féle földből 3 
hold föld eladó. Érdeklődni IV. kerület 
262. szám alatt. 155

G A Z D Á K  F I G Y E L H E B E !
Lucernamagot, lóheremagot, napra
forgómagot, tökmagot, repcemagot, 
köles-, len- és egyéb magvakat  

l e g m a g a s a b b  á r o n  v á s á r o l  a

SZARVASI TAKARÉKPÉNZTÁR
— m in t a. „FCJTURA” főblzományosa — 

Szent István király utca 51. — Telafonszám : 65. 

ÉS ALBIZOMÁNYOSAI: Szarvason: Maczik János, Öcsödön: 

Dezső Sándor, Bszontandráson: Gazsó János és Csonki A., 

Kondoroson: Szebegyinszki János, CsabacsAdön: Janurik P.

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 megrendelhető

H a n t o s  G y ö r g y
temetkezési vállalkozó.
II. kerület Beliczey-út 17.

1. kér. 618 sz. ház füszerüzltettel együtt 
ugyanott egy féltelek eladó. 143

özv. Labancz Gáboménak Öcsödön 
550, szám alatti sarkibáza, mely bármi
lyen üzletnek megfelelő, eladó. 178

III. kerület 347. számú ház eladó.
Érdeklődni ugyanott. 154

IV. kerület 473. számú ház és egy
kútágas eladó. Érd. ugyanott 181

Magánlakásért házfelügyelstet. kert- 
vágy szőlőgondozást vállalok. Cím a 
kiadóhivatalban. 182

Eladó szentesi út mellett üzlet és 
kocsma. Érdeklődni lehet Pljesovszky 
Pálnál, II. kk. 110., Telecske. 18J

Eladó 11. 446. számú ház. 184

Hegyes-dűlőben, IV. kk. 157. szám 
alatt 2 hold föld eladó. Érdeklődni lehet 
Medvegy Pálnál, Maczózug. 186

Szabósegéd munkát keres vegyes
munkára. IV. kér. 579. 187

Kürtös-dűlőben, Décsi sarkán 2 hold 
föld és IV. kér. 78. sz. ház eladó. 188

Eladó 11. kerület 112. számú sarokbáz 
Érdeklődni ugyanott 189

Szépen/ejlett ivarérett angóranyulak 
eladók 1. kér. 424 szám alatt 190

Egy jókarban lévő hálószobabútor 
eladó. Ugyanott harisnyafejelést vállal 
Pricz Pálné. IV. kér. 61/1. 191

Eladó 2 ruhaszekrény, 1 diófakaszai 
és egyéb bútorok. Érdeklődni 11. kér. 
203 szám alatt. 192

Horthy u. 30 szám alatt Békésszent' 
andráion 3 szoba fürdőszobás villa ter
mő gyümölcsösben eladó.__________ 193

Kórház dűlőben 6 hold löld eladó. 
Érdeklődni Ványai Miklósnál. 194

Szrnka Jánosnak II. küL kér. 121 sz. 
alatt 5 hold földje tanyával eladó. 195

Sztanovics Lajosnak 30 hl kitűnő ó- 
bora van elad£. Tlszaföldvár Kossuth 
utca 70 szám. 196

Eladó szüreti felszerelés: 1 nagy két* 
tősprés; 1 szőlő-zúzógép; 2 tapos6-kád 
kármentőkkel; 7 darab 7 hektÓUteres 
hordó, 2 darab mustpároló rézüst pár* 
metezők, kolyogók, rézcsapok, stb., stb. 
Érdeklődni lehet: Hl. kertllet, Petőíl-u.
10, az ecetgyárban.________________ 197

Kiadó 16 hold szántóföld. Érdeklődni 
Csabacsüdön, 40. sz. 200

Nyomatott Müllar Károly
könyvnyomdájában, Sárvárai


