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Márciusi szózat
Március 15-én. a neíyven nyol

cas legendás időkre emlékezés 
•órát Kormányzó Urunk Ofőméi- 
tóságának a leventeifjúsághoz in
tézett alábbi szózata nyitotta meg:

— Március 15-e közel egy év* 
század óta a fiatalságnak, a meg- 
indulásnak, a fakadó életnek az 
ünnepe. Az ma is. Mégis most, 
amikor az ifjúsághoz szólok, első 
szavam nem a tietek, hanem’ azé 
a — sajnos— sok ezer magyar | 
életé# amely a hazáért, mint any- 
nyiazor ezer éves történetünkben, 
újra áldozatot hozott Március 15- 
étk, amikor a nemzeti megújhodás, 
a nemzeti jövő áll gondolataink 
élen, szálljon minden szeretetünk, 
tiszteletünk és elismerésünk azok 
felé, akik már nem élnek, vagy 
hadifogságban vannak, vagy kór
házi ágyon szenvednek itthon,

8így rokkantán kerültek haza.
k a mai idők nagy magyar kö

telességteljesítői. De minden sze
retetünk és gondoskodásunk szó
ké is, akik apát, testveit; gyer
meket, élettarsat veszítettek el.

— Magyar Leventék 1 Az or
szág fiatalsága mellett elsősorban 
ti hozzatok szólok, mert reálok 
nagy feladat var. A március 15 i 
ifjak helyebe kell lépnetek. Nek
tek is ugyanolyan lelkesedéssel 
kell felsorakoznotok a nemzet 
nagy ideáljai és céljai mellé. Ma 
ti vagytok hazánk reménysége, 
a magyar jövő valóraváitói. Le
gyetek mindig méltók nagy ősei
tekhez, állítsátok ifjú erőtöket 
épp olyan lelkesedéssel a haza 
szolgálatába és teljesítsétek épp
oly híven kötelességeiteket, lö  
rekedjetek midig arra, hogy éle
tetek pddaadas legyen. Ti járja
tok elöl a vsliaserkölcú életben, 
á becsületességben és a hűség
ben. Szolgáljátok mindenekelőtt a 
nagy magyar célokat, mert kivált 
ttfén nehéz időkben kell, hogy a 
«*■"«* érdekei minden egyéni 
érdeket megelőzzenek.

— A nemzeti élet egyik leg
fontosabb alapja a fegyelem. Az 
Hssielarlás a belső rend fenntar
tása, a belső front ereje ma az 
ország számára a let, vagy a 
nemlét kérdése.

— Szálljatok, mindig keményen 
szembe a társadalombontó tö
rekvésekkel. Ezek rendszerint 
válogatás nélkül mindennel szem
ben a tagadást hirdetik. Pedig 
még az egészséges reformokat 
iám szabad, hogy a demagógia 
sajátítsa ki magának, mart az 
•ZfB elöl téveszti az adott lehe
tőségeket, túlldabálja az észszerű 
jóakaratot és háttérbe szorítja a 
komoly munkát. Az újítás Is csak 
akker lehet egészséges, ha az 
étet józan követelményeihez simul.

— 1848 bán március 15-ének 
lelkesedését nem lehetett valóra

váltani. Ma ehhez minden ren
delkezésünkre áll. Országunk füg
getlen és önálló, megvan a tör
vényelőtti teljes egyenlőségünk. 
Ha ezeket megőrizve egységben, 
fegyelmezetten, keményen dol

gozva haladunk és megtartjuk 
. erkölcsi tisztaságban országunkat, 
méltók leszünk őseinkhez és a 
mt magyar harcának szent áldo
zataihoz.

— Legyetek felkészülve, hogy

ha ránk köszönt a napsütés, ősi 
erővel sarjadjon az ifjú magyarság 
élete,

— Bízom a mai fiatal magyar 
lelkek egészséges életerejében, 
amely meghozza a szebb jövőt-

Ebben az évben megépítik a Szarvas-Kondoros közötti utat
A Békéscsaba—Kecskemét kö

zötti állami mfiút vármegyénket 
érintő része a Szarvas—Kondoros 
közötti szakasz kivételével már

mind elkészült s pompás beton, 
vpgy kiskocka müút vezet ez 
átkelési szakaszon vármegyénkén 
keresztül. Mint most értesülünk a

Szarvas—Kondoros-i szakasz épl* 
léséhez is hamarosan hozzáfog
nak s azt még az idén be fogják
fejezni.

Az iskolánkívüli népművelési munka befejezése márciust 
ünnep keretében az Iparosifjak önképzőkörében

A Szarvasi Iskolénkívűli Nép
művelési Bizottság által az Iparos- 
ifjtk Önképzőkörében szervezett 
népművelési munka záróüonepél 
csütörtökön, március 11-én tar
tották meg. A Bizottság elnöké
nek megnyitója után az ifjúság ,4 
Szakács'Győfgy~és Zimfc Páríiv. ■ 
taníió*előadók vezetése mellett

beszámolt az 1942—43 tanévi 
munkáról. A tagok ügyes felele
tei a munka sikeréről tettek ta
núságot. A Kör Elnöksége az e 
tanévi munka záró aktusát a 
márciusi ünnep keretébe illesz
tette be. Az ifjúság elénekelte a 
Hifiinusít Ss'utána' KorimKáiknán' 
gícnn. tanár emelkedett beszéd

ben felidézte a 95 éyvel ezelőtti 
eseményeket és párhuzamót vont 
az akkori és a mai idők között 
A kettős ünnepet az Iskolánk!- 
vilii Népmü veiét i Bizottság és az 
Iparosifjak Önképzőköre elnöké- 
nek beszédei rekesztették be. — 
SikfefeB'“lfiün'kajük<aT‘ TT tagok 
közül 11-en oklevelet nyertek.

Március idusának megünneplése Szarvason
Szarvas kö?ség polgársága ez

idén példátadó is lelkesedéssel hó
dolt a márciusi ifjak szellemének. 
A megváltozott uszonyoknak 
megfelelően minden zajos bankett 
nélkül, pusztán lelki elmélyülés
sel s imádságos áhítattal emleke- 
zeti a magyar szabadság meg- 
dictősült harcosaira. Valamennyi 
templomban istentisztelet volt e 
napon, amelyen az_ iskolák és 
intézetek növendékei tel;es szám
ban, a lakosság pedtg réglátott 
tömegben vett részt. A fóünnep- 
ség a leventeegyesület rendeze- 
ben a Hősök szobra előtt volt, 
melynek fényét kitűnő szavalatok, 
pompás ének és dalszámok emel
ték. Az ünnepségen elhangzott

Kormányzó Urunk lapunk veze- 
töhelyén közölt szózata. Az ifjúság 
nevében Kuhajda István Vili. 
gimn. tanuló beszélt, míg az ün
nepi szóuoüiaiot Kiss György ev. 
lelkész mondotta, mélységes tar* 
tatommal kiemelve a vérségi és 
a lélek szerint való magyarság 
különbségét, a családok, az egye- 
dek jelentőséget a nemzet nagy 
testében, hangsúlyozva a komoly 
kötelességteljesitést és a njiiident 
tűrő és feláldozó hazaszeretet. A 
nagy lelkesedéssel fogcdoít be
stéd méltó knerősráoiai vuliak a 
Tanintónőképzó, majd az összes 
középiskolák növendékeiből ala
pított énekkarok precíz énekei, 
melyeket Fasang Árpád zeneta

nár vezetett. Rácz Pál gazdász és 
Kondor Viktória kereakedelmi 
tanuló nagyhatású szavalataikkal 
egészítették ki a műsort. A fér- 
fidalkar Rohoska Géza vezetésé
vel lelkes hangon adott elő egy 
gyönyörű hazafias dalt.

Utána a levente díszszázad 
diszelvonulást tartott a levente- 
zenekar pontos és szépen ősz- 
szehangzó indulói mellett.

Az ünnepség és a szép tavaszi 
idő rendkívül sok embert vonzott 
az utcán és ez nagyban fokozta 
az ünnepi hangulatot. A város 
ezalkalommal zászlódíszt öltött S 
ilyen komoly tónusban ünnepelte 
a nagy idők emlékét

Kedvezőtlenek a vármegye februári népmozgalmi adatai
Dr. Koncz Miklós m. kir. tiszti- 

főorvosnak a vármegye közegész
ségügyi állapotáról szóló jelentése 
többek között a kővetkezőket 
tartalmazza:

A közegészségügyi helyzet 1943 
február havában általában kielé
gítő volt. Az influenza járvány- 
szerüen nem jelentkezett. Az év
szaknak megfelelően természete- 
setesen most is igen nagy szám
ban jelentkeztek a meghűléses 
betegségek, anélkül azonban, 
hogy egyszerre nsgyobbb ember- 
tömegnek munkaképességét za
varták volna, vagy súhos komp* 
Ukáoiókat vontak volna maguk

után. A megye területén működő 
tüdő- és nemibeteggondozó inté
zetek a szokásos keretek között 
folytatták működésűket.

Az általános egészségvédelmi 
szolgálatoknál február havában 
338 tanácsadást tartottak, ezeken 
a tanácsadásokon összesen 9220 
személy jelent meg. A család- 
látogatások száma 7331 volt. Az 
Országos Nép és Családvédelmi 
Alap céljainak megvalósítása ér
dekében végzett védőnői körzet* 
tanulmányok száma február ha
vában 262 volt.

A népmozgalmi adatok febru
árban a következők i Elveszületett

416, elhalt, 381, a természetes 
szaporodás 35, halvaszületett 9, 
az 1 éven alul elhaltak száma 45.

A népmozgalmi adatok kedve* 
zőtlenek. Kevés az élveszfiletés 
és eléggé magas a halvaszületé. 
sek száma.

A korán beállott enyhébb idő
járásra tekintettel az egéssséghás- 
építkezések megindultak. Az 
anyaggazdálkodástól kellő időbea 
kiutalt építőanyagra tekintettel 
remélhető, hogy a egéazaégházak 
még a folyó ivben, az őszi Idő 
beállta előtt elkészülnek.

A w a  h í  f i l l é r
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Teaestély Kényszerszerződés vagy munkatábor 1 J T  € 5  lá L
A szarvasi protestáns NA* 

szövetség f- hó 14-én nagysikerű 
műsoros teaestélyt rendezett az 
egyházi díszteremben. Az érdek
lődők óriási száma nem is tért 
be a terembe, így nagyon sokan 
kénytelen voltak — megváltott 
jegyEikkel — hazamenni. A tea
est műsora igán változatos, mind 
amellett szigorúan vallásos jellegű 
volt. Vallásos jelenet, Legyesi 
Márta, Paraj László és Lelkes 
Margit sikerűit szavalatai egészí
tették ki a műsort. Kiss György 
lelkész alkalmi Igehirdetést tar
tott; Szelényi Kató tökéletes zon
gorajátéka, valamint dr. Falusi 
Imre mesteri csellójátéka nagy 
műélvezetet nyújtott a közönség
nek. A cidló játékot Fasang 
Árpád kisérte zongorán. A leány
kar alkalmi éneket adott elő 
pontos összetanulóssal. A mai 
időkhöz méltó komoly színezetű 
teaestély bebizonyította, hogy ital 
és tánc nélkül ii lehet estélyen 
részt venni, amit a tapasztalt óriási 
érdeklődés is bizonyít A jövőben 
kívánatos volna, hogy az ilyen 
estéket nagyobb helyiségekben 
rendezzék.

Megindul a Koroson 
a hajózás

A múlt hó 15-én
•vatte'feT'a kormányzó Ur a \ 
békásszentandrási duzzasztómű- ] 
vet, melyet a hősi halált Horthy | 
István'kormányzóhelyettesről ne-' 
nettek el. A duzzasztómű, amely 
az utóbbi évek egyik legnagyobb 
magyar alkotása, azt a célt szol* 
gátja, hogy a KCrös a nyári és az , 
őfzi alacsonyabb vízállás mellett |; 
is hajózható legyen és így olcsó r 
vlziutat biztosítsa a keleti or-' 
szágréazek és az anyaország kö
zött. A Körösön a hajózást ebben i 
az évben már rendszeresen meg: 
is kezdik. Június 1-én indulnak 
meg a személy és teherhajók a 
Körösön. Mivel a békési kikötő 
építési munkálatai már olyan stá
diumban vannak, hogy az esetle
ge? teherforgalom lebonyolítása 
■sár is lehetséges, minden bi
zonnyal a hajózás a vármegye 
szivéig ki fog terjedni.

— Március IS-eSékásszenland- 
ráson. Békésszentandrás polgár
sága a levanteegyesület rendezé
sében a Hő̂ Ök* szobra előtt meg
tartott ünnepségen hódolt a már* 
dttti napok emlékének. Az ünnepi 
beszédet dr. Horváth L mondotta.

A mezőgazda sági termelés biz 
tosltása mindig elsőrendű fontos 
nemzeti érdek volt és különösen 
az ma, amikor a nemzet élet-halál- 
barcát vívja létéért és jövőéért. 
Ebben a nagy küzdelemben döntő 
tényező a belső front szilárdsága, 
aminek egyik fontos feltétele az 
ország népének ellátása. A magyar 
föld megmunkálása, a termények 
betakarítása, a mezőgazdasági ter
melés zavartalansága csak akkor 
biztosítható, ha elegendő munkás 
dolgozik a földeken. Ezért adta ki 
a kormányzat azt a rendelkezést, 
amely szerint minden mezőgazda-

sági munkás március végéig tar
tozik elszerződd A hatóság felhívja 
mindazokat a mezőgazdasági mun
kásokat, kik bármilyen ok miatt 
ezideig még nem szerződtek el, 
hogy március végéig összeírás vé- • 
gett saját érdekűkben feltétlenül 
jelentkezzenek a községi elöljáró 
ságnál. Azokat a mezőgazdasági 
munkásokat, akik nem szerződtek 
el és idejében nem jelentkeznek, 
lajstromozzák és vagy kéoysz’r- 
szersserződéssel állítják munkába, 
vagy munkatáborba viszik, vagy 
internálják.

Kukorica vetőmag kiosztás
A kukoricatermesztés egysége&ités 
é* minőségi színvonalának eme léi é 
végett az elmúlt években lebonyo
lított minőségi kukoricavetőmag 
akciót a földa ívelésügyi kormány
zat ezidén is folytatni kívánja. A 
mi vidékünkön „r “ lófogú eredeti 
nemesített ilL titántermesztett ku

koricavetőmag kerül kiosztásra. Az 
„F" kukorica ára 37 pengő, az 
utánteros esztette pedig 26'9Ö pengő 
q ként. Az igényl«s.-két vármegye 
gazdasági lelügyetöségh *z. vágy 
közvetlenül a növénytermelési hi
vatalhoz kell benyújtani-

Az özvegyi jogon való iparűzés kérdése
Az özvegyi jog értelme

zése kérdésében ellentétes elvi 
álláspontok alakultak ki, ezért a 
kamara ezen ellentétes elvi állés-

Eontok összeegyeztetését kérte. E 
érdésben a kereskedelemügyi 

miniszter 162.641/1942. 1. sz. a. a 
kővetkező leiratot intézte a kama
rához; „Az iparnak az 1922; XII. 
te. 7. vagy 8 § a al&pján való 
jogszerű gyakorlásához az srük- 
ségea, hogy atörrány helyek szerint 
az arra jogosított az ipar folyta
tását az iparos halálától számított 
három hónap alatt megkezdje. Az 
üzlet átvételét ugyanezen idő alatt 
az iparhatóságnak he kell jelen
teni. Az ipar folytatásának meg
kezdése tekintetében e három 
hónapos határidő jogvesztő határ

idő, vagyis ha az ipiros halálától 
számított három hónap alatt az 
arra jogosított az elhunyt igazol
ványa, illetőleg az iparengedélye 
már nem nyújt alapot. _ hanem 
ahhoz új iparigazolvány, iTetőlrg 
iparengedély szükséges- Hí szói
ban az arra jogosított ez ipar 
gyakorlásának folytatását az iparos 
balálá' ól számított három hónap 
al*tt megkezdte, az a körülmény, 
fcógy az üzlet á tvéielét az ipar
hatóságnak nem jelenti be. nem 
vonja maja után az 1922: XD. te. 
7., illetőleg 8 § ában foglalt jog 
elenyészőjét, hanem csupán az 
1922: XQ. te. 126 § a első bekez
désének 1. pontjában foglalt kihá
gás miatti eljárás megindítására 
szolgáltat okot".

G a z d á k  f i g y e l m é b e !
Mielőtt lucerna és lóhere magját elvetné, 

t i s z t í t á s s á  meg 
a

Mezőgazdasági Közraktárak R. T.
vasútállomás melletti telepén, ahol vetőmagját

a r a n k a m e n t e s í t i k .  s«6

Itlen llszlelelek :
A u u rú i ág. h, ev. ó-templomba& va

sárnap délelőtt tót, V ili ónkor magyar, 02 
újtemplomban délelőtt ötnyelvű Isten tiszta* 
latét tartanak. .

A szarvasi róm. kát. templomban Vasárnap 
d. e. 6 órakor diákmise, 9 órakor csendéi' 
mii®, 10 Órakor szent*betzéd, nagymlst. 
Délután 3 órakor áftatosság, Köznapi míáék' 
V« 8 órakor.

Szarvadon református Istentiszteletet tar* 
Unak vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház 
dísztermében.

— fitmi iskolák hazafias ünne
pélye. Az ev. elemi iskolák ta
nulóifjúsága f. hó 15-én tartotta 
óiiási érdeklődés mellett hásafias 
ünnepélyét az egyházi díszterem
ben, Rokony Pál rendezésében. 
A tartalmas és mi ad végig érdekes 
műsor a tanítók és tacu‘6k -ha-

‘zafias érzését és ügyfcuzgóságát’ 
méltóan bizonyította.
— A Bajtárti Szolgálat üzenet* 

a szarvasi honvédcsalödoknaíí̂  A i 
aiább felsorolt honvédek után*tu- 
dakbzódók a Bajtárú Szolgálat. é4. 
Hadigondozó Szövetség ügyeletes 
intézőbizottság! tagjainak hiányos 
adatokat mondtak be és ezért, 
kérelmüket az elnökség nem ter
jeszthette fél a Vöröskereszt. Ka-. 
touai Tudakozódó Irodájának: 
Csuztvan István IV, 449; Oacsik 
Pdl T. V, 208; Szakács János T. 
VII, 366/3.; Bárány György T.V1Í, 
76 ; Lustyi* György 11* 202. A 
hadbavonultióí a szolgálat, a kö-' 
vetkező adatokat kéri: Vzületéái 
helye és ideje, a bevonult, édes*., 
anyjának csatadi neve, a bevonu
lás heiyé és időpontja, a hadba- 
voiiuU tábori poatasráma é*.k*r., 
tonai rangjai Ez adatok nélkül á! 
Vörös Kereszt érdemleges választ 
nem tud nyújtani.

— Mag jeleni a cipészés csiz-, 
madiaipofi javítási munkák áj ár- 
jtgytéks, A m. kir. kőzeilátásügyi 
miniszter a kereskedelmi és ipar
kamarához intézett leiratéban 
össztgszeriileg megállapította a. 
cipész és csizmadiaipari javítási, 
munkák árait A részletes új ár
jegyzék külön külön árakat tar
talmaz aszerint, hogy ax iparos i|. 
javítási munkához anyagot ad .ie, 
vagy anyag nélkül,, kiuumdott̂ n 
csak a javítási munkát végzi-e eL 
Az Árjegyzék szétküldése tx*ár 
folyamatban, van, azt minden ci
pész és cúzmadiaiparos az Uiétfe> 
kés ipartestületnél sierezheti bé-

— NH leM ^ssflgéttatm ku
korica helyei*. inttecotes, hogy 
gazdáinké katasrtrófáliaan gyenge 
termés miatt a tengeri beszolgál-

Hazatérés Irta : V a « a d i 
J u lia n n a

(A magyar zsenialitás, Ötletessé?, al- 
kotnikéczeég pillanatig nem szürkül 
meg kinyilatkozátalban a ponyva 
nívójára még akkor aemt ha irodalmi 
asemmei Dtxre kezdők, vagy tapasz
talatlan falusi Öetebetaégek alkotásait 
p4 t^t la. lméf Itt van Vaaadi Juli* 
anna békéeszeotandrási kislány, a 
ts«rvmai kér. azaktanfoly us másod
éves hallgatójának esete, áld fenti dm 
alatt as egyik fővárosi arfnhárl lap 
fUmpályázatá&ak d fit nyerte ei. A 
müvst oly ötletes éa ügyesnek tartják 
a szakemberek, hogy máris az aján
latok tömegeivel lepték el Vesadí 
JnlUnaát Szeretettel gratulálunk I) 

Katonavonal indul a frontra. Szamos 
litvánná kfinnyezve bócsúzik fiától, miköz-

nwgbatva c*6koí)> édawíqjAt t* kl|6rdSl 
a venat. ,.

A fronton dfirögsek as ágyúk, ropognak 
S fegymek. Samot főhadnagy ott ven az

élen. Mikor azonban este a aótétség leple 
alatt elóre megy pár bajtársával kikémlelni 
az ellenséget, meglepik 6ket ét fogságba 
kerül Egy kis orosz faluban Unyáztk a 
fogolytábor, ahol a falu kastélyának úrnője, 
Márta, gyönyörű fiatal leány, édesapjával 
mindenütt ott van, ahol a sebesült foglyokon 
segíteni kell. Szamot szökést kísérel meg, 
de elfogják éa sebesülten kerül vissza a 
táborba. Mátta apjával Igyekszik ót meg
menteni az életnek. LáráImában a fiú édes* 
apját emlegeti és kéri a fényképet Mikor 
as öregember a katonaládából előveszi a 
fényképet, eszelősen veti magát a sebesöltre: 
„Fiam, ftam."

Siamos meggyógyul, de búskomor lesz 
arra a felfedésre, hogy az öregember az ö 
atyja. Szamot István és ö Mártának testvére. 
Márta nem tudja elhinni, hogy az a szerei 
tét, Béla iránt érez, csak testvéri érzés. 
Bevallja apjának, hogy szerelmet Bélába ét 
a felesége akar Unni Legnagyobb bámu
latára. apja u t a kijelentést tes2Í, hogy Béla 
elveheti öt feleségül, mert nem testvérek, 
Márta neki csak fogadott leánya Elmeséli 
élete történetét s fiataloknak.

Boldog családi élelct éh feleségével és 
ötéves kisfiává), cmikor kitört a világháború. 
A kötelesség claök kfeött szólítja fagy varba 
a derék családapát. Felesége éj Iriifíi 
könnyezve All a katonavonat előtt Énekelve 
indulnak a katonák a frontra. Künn ' már 
másfél éve dúl a harc és Szamos a katona- 
vonattal hazafelé Indul, hogy kicseréljék 

. őket. Ax ellenség azonban kisiklatja a tó*
; natot. O is megsebsiOl #t fogolylábórkór- 
házba kerül. Itt egy orosz századot fiafal 
özvegye ápolja.

Kiderül hogy az at#zony magyarszáma- 
zású- A háború, a zaklatott állapotok feled
tetik Számoltál családját ét kivirágzik szi
vében második ntgy szerelme. A felgyó
gyulása után a háborúnak még mindig 
•nincs vége és e jövő reménytelen a haza
térésre. Ofszeesküszik Kathadna asszonnyal 
és apja lesz a szár adós hároméves kit 
Mártájának. A kisleány nagyon szereti 
Istvánt és nem tudja, hogy nem A az Igazi 
apja. Kathaifoa ét István közöt elhatározás 

.mellett meghagyják hűében ét nem Is szán
dékosnak megmondani, hogy az A apja ai
örök orottfbárcaifsóköft tlem* Örök álmát-

Egv-egy hazatérő magyar fogoly még 
csábítja i«t*áot hua, Â  v*y I * 0" * * "  
meg ü  kísérli ja izókétt de Kaiharlna^me 
könvörgéee mindannyiszor viaaaatérttl * 
bizonytalan úttól. Marad. Vége a háborúnak, 
de susor m th lM **  mUU nm
mehat

Máfta Tüutó nagy Uáoy *» K itU riii* 
halálos ágyán arra kéri Istvánt *e fedje tel 
Márta alőtt, hogy * « “  “ ,}«■** *P>* ft 
botfy KaÜuxím baliUraJ taHn
m ind. btrán n itU M , ko|f MiriA fida- 
kébw hall|«tal fog éa Kmtbaritu njogooUa 
halmeg. >

As uraony tuJáb uUn .»p*“ «•
Tin/I«n t*b«taigakk«l as ü| babort io|lyal- 
nqk MglUégtra tiataak.........

Oroasoratág «• kltAaik a kowo-
KUa. Egr atfOUt kU Uabw  1m4vm vaadS- 

Itfp Sú bo m S: alrantttnak hitt,
mé|térf ftfHt N gynaulnrit-
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tatási kötelezettségüknek áltálé* 
noseágban nem tudtak teljes mér
tékben megfelelni; Ezzel kapcso
latban most újabb kőnayíléseket 
engedélyeztek, hogy azok a gazdák 
akik igazoltan sem tengerit, sem 
nemesgíboüát,sem sertést nem 
tudtak beszolgáltatni, 100 ki he
lyett ÍO kg zsírt, vagy 50 kg ba
bot, vagy 50 kg borsót, vagy 50 
kg lencsét, vagy 100 íg  kőlest 
szolgáltathatl ak be abból a meuy- 
nyiségből, amelyet annak idején 
saját f̂ikségletére visszahagytak.

Arcképleleplezésre
(Ba# István btkéuiioUftdráii W-,
jegyző munkáikon ünnepléáe alkal- 
már*'íriá ét vlféi Zerfovéxy StQárd 
kerületűnk országgyűlési képviselője ]

Kedv«*i(£ Barátom, derék Bogi litván, 
Alelkfm ra» Hozzád elrepülni kíván; 
SjÍvm ■ magyar szóval meleg Öleléssel,
Amit elfogadni talán Te sem késel I

Bizony, jobbszeretnék személyesen -menni. 
Az ünneplők között szintén ünnepelni; 
fránya. íjiflueniá ebben akadályoz.
Exéli éz a rigmus én helyettem áldoz.

Áldoz "aéh&tiy 'fércet Igaz szeretetnek, 
AnüveJ.jma Iftged sokan körühreisznek, 
Árok, fc|k /tudják, mit jelentesz nékik,: 
S ktic,jf?£ .!#, a. Bagi Istvánt nézik/

Aki dánt kft erckép n^^olfoí e; Colról,
A áfa iqaM helyetted még ekkor is harcoi, 
Mikojr Té mir toobdjuk; félévszázad mukán, 
Mosoly^z faludra, fest • Hadak Utján I ;

MerC'mí'MádÉnnyiin Hadak ütján járunk 
Éi fáinden, faluban akad cgy-egy váiunk ', 
S ö**%z ej^éjpjnk,; ex v*gy le 1b Uten4

Kedves JómBerf tom ̂  Áldjon meg az üteo 1

Sxép^kU cuíád^dal s a Rád bízottakkal 
Kiírté utadat őrző Magyar Angyal 
Alti majd gyérét üdvösség hónába 
S*ép,:l^yina^aröf**áfJelttinadásába 1

A Gyemmel éa is ünnéplek Véletek, 
Á ld jak  íptg Téged a * jóságos £gek ; 
Saéj*tté»e fasétfuv'****U  >nn jlik á iu . 
Qteksw^íi*. lalea derék Bagi Ütvén.

Nemzetellenes ténykedése miatt inter
náltok Deutsch János szarvasi orvost

— Kiterjesztették a Matáriumot. 
Egy most megjelent kormányren
delet szerint a rögtönbiráskodást 
kiterjeszti a tábori postacsomagok
ként feladott küldeményekkel kap
csolatos lopás,-sikkasztás bűntet
tére és ezek kísérletére is.

— Rendelet a harangok igény- 
bevételéről. A kormány reodeietei 
adott ki, mely szerint a vörösréz
ből és a vörösréz ötvözetekből 
készült azon harangokat, amelyek 
legnagyobb külső átmérője a 25 
cm-t meghaladja, igénybe fogjak 
esetlég venni. Erre váló tekintettel 
annak a templomnak a lelkésze, 
amelyhez aharang tartozik, köteles 
a* Ipari' Anyagnivatalnak beje
lentést tenni

— Házalás útján Mas tojást for
galomba hozni, A Hivatalos Lap 
•zerdai száma közli a közellátási 
miniszter rendeletét a tojás forgal
minak és felhasználásának újabb 
szabályozásáról. A rendelet értel
mében tojást Budapest székesfő
város a közellátás szempontjából 
Nagy-Budapesthex csatolt közsé
gek és városok területére a buda
pesti élelmiszer nagyvásártelepre, 
az ett árusításra jogosult tojáske- 
rpakedök címére, vagy, a Magyar 
Elékníszemállltó éa Arukereske- 
delmi rt. % Kőbányai Polgári Ser
főző és dzent István Táptzermüvek 
rt és a Skót—Magyar Kereske
delmi rt hfltőházai címére szabad 
szállítani. Közforgalmi közlekedési 
vállalatok vagy bármely más fu
varozási vállalat, valamint a m. kir. 
pósta budapesti éa környéke te* 
rűjetére szállítás céljából tojást 
csak akkor vehet át, na a szállít
mány a fent megjelölt cinekre van

A szarvasi járás főszolgabírója 
márciui 17 én letartóztta s majd 
internálta dr. Deutsch János köz
ismert sz arvasi orvost államelléices 
ténykedése miatt. A letartóztatás 
Ül. internálás oka az volt, hogy a* 
nevezett orvos tevőlegesén közre
működőit egyes elemeknek Orosz
országba való kicsempészéséhez. 
1941 ben ugyanis egy munkatábor
ban mégismerkedett Katz Ábra? 
hámmal, akivel rejtett írással le

velezésben maradt és élénk össze
köttetést tartott fenn a szegedi 
Hungária zsidókőreivel. Leveleiben 
dni-ról és hozomány-ról és egy 
bizonyos Róth nevű űrről írt. A 
Róih úr a vörös szovjetet, az áru 
a kicsempészendő zsidókat, « ho
zomány a pénzbeli költségeket és 
díjakat jelentette ö  tudta kik 
azok, akik az árut átveszik és 
átszállítják.

irányítva. Tojást az ország terü
letén -.házalás útján forgaíooiba- 
hozni nem szabad. A tojás lég- ; 
rasíatabh fogyasztói ára Szarvas 
és környékéjk kg ként 3*50 pengő.

— Szívességi ügyletekkel is el 
lehet követni ax árdrágítást. Jogász 
körökben is nagy érdeklődéssel 
kísért Ügyben tartott jogeős Íté
letet a napokban a szegedi kir. 
tábla; -Még • múlt évben töríént, 
hogy dr. Sárkány Zoltán kondo- 
rosi magántisztviselő a maximális 
árnál magasabban, 8 pengőért- 
vajat. vásárolt, s ezt minden külön, 
haszon felszámítása nélkül tovább-' 
adta inmerfseinck, rokonainak.:; 
Feljelentés folytán ügye dr. Molnár! 
János kir. járásbíró, a gyulai kir," 
törvényszék 1 uzeorabíróságának 
egyes bírája' elé került aki az, 
eljárás léfolyta'ása után Sárkányt 
szívességi ügylettel elkövetett ár-j 
drigl'ás címén 500 pengő píni- i 
bÜDtetéíre Ítélte. Dr. Sárkánŷ  
fellebbezett, de a felsőbfrútág is) 
megállepította a bűnösségét ^ 
csupán..* büntetés, mérvét.üzáUí-ii 
totta le, amikor a napokban az! 
ítélet égyéb megállapításainak ér-, 
vénybenbagyása mellett Sárkány 
büntetését 100 pengőre mérsékelte. 
Az ítélet jogerős.

— Lopások. Német János é§ 
Imre békésszentandrási lakosok' 
nádat loptak.Szatái Andrástól. A 
bíróság fejenként 30 pengő pénz- 
büntetésre ítélte őket el. — Tér 
kovics Erzsébet szarvasi cigány- 
ftASiony besurrant Staszenka Etek ; 
szervasi sfígyártómester lakásába 
s onnan párnát, ágyhuzatot, le
pedőt a egyéb dolgokat cseat el.. 
A bíróság 8 heti fogházra ítélte.

. — Újabb börárdrágitá. Úgy lát-
\ szik nem fogy ki a sora az Ismert
■ börpanamában szereplőknek. Ez-,
{ úttal Dispiier János volt ĉ izmadiâ  
;• állott a bíróság elé, ahol 500 P- 

pénzbüntetésre ítélték a elkoboz-r 
ták tőle az áruját Emellett egy 
évre felfüggesztették hivatali és 
politikai jogsinak gyakorlatát

— Árdrágító visszaélések. Id. „ 
Borza János mezőtúri csizmadia" 
mester 220 pengőért adott el egy 
pár .csizmát Feljelentették, a bí
róság kéthavi fogházra, egyévi 
hivatali és politikai jogvesztésre, 
50 pengő mellékbüntetésre, vala-
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Mirdus hó 20-4n szombaton; 21-én vasárnap; 22-én hétfőn

D i l i  QQff A levegő hőseinek éposso, 10 fejezetben. FőszerepL 
III ö  ö  Ottó Wet nicke, Christiao Kaysler, Kari Martell, stb. 

KIEGÉSZÍTfiSÜL: MAGYAR ÉS UFA VILÁGHÍR ADÓK.

Márdus 24-én, ezerdAa, 25-én, csütörtökön kerül bemutatAsra a 
M jL llÁ iiA n r^ ti Vígjáték 5 felv. Főszereplők:Meltósagos asszony Hans Moser, Halmay Tibor,
Theo Linden, nuiti Huber, valamint sok neves és kiváló szereplő. 

KIEGÉSZÍTÉSÜL: AZ OLASZ „LUCEU VILÁGHÍR ADÓ.

Eladó- ------
a Petyován-dfilőben

a kondoros! kövesút mellett 
1 Ys holdnyi kitűnő minőségű

S z á n t ó f ö ld .  A feltételek

dr Készt Ármin
ügyvédnél megtudhatók. 627

iLint 220 pengő, mint elkobzási 
érték, meglicetésére ítélte jog
erősen el. — Pápai Alfréd öcsödi 
lakos a takarmányrépa mázsájáért 
a megengedett árnál többet kért, 
jóllehet aztán maximális áron 
adta el. A bíróság hatheti fogházra, 
egyévi hivatali és politikai jog
vesztésre és 50 pengő mellékbün
tetésre ítélte el.

— Elmarad a mezőgazdasági 
kiállítás és tenyéssállatvásár. A
rendkívüli háborús viszonyok és 
azok által előidézett nehézségek 
következtében a március 27— 
április 4 napokra előkészített 
budapesti országos mezőgazdasági 
kiállítás és tenyészvásár elmarad. 
Ezzel kapcsolatban Biaffy Dániel 
káró föídmlvelésügyi mioiszter 
büitásba helyezte, hogy a kiállí
tásra bejelentett és a köztenyész
tés céljaira alkalmas tenyészaoyag 
megfelelő értékesítéséről gondos
kodni fog A kiallíiás elmaradá
sával kapcsolatban felmerülő 
kérdésekre, valamint a bejelentett 
tenyéssállatok eladátára-ts- meg- 
vásánásara nézve Országos me
zőgazdasági kiállítás és teayész- 
álüttvá,sar rendezóbizottsága (Bu
dapest IX. Köztelek-u. 8 sz. 
nyújt felvilágosítást.

— lubilél oi UFA. As tgéii európai 
filmvilág nagy érdeklődéssel Uiérte azokat 
az ünnepségeket amelyeket az UrA a leg
nagyobb nemet lilmráilalat fennái Iá iának 
25. évfordulója alkaimaval rendeztek Ber- 
liaben. Az UFA diadalmas negyedszázada 
a mozgaimásiág jegyeben telt el< életrehtva 
olyan művészi aJaotasokel̂  amelyektől az 
ciirópai iímgyáitás döaló klaJakulasát szá
mítják. A német (ilmvilágot Hitler vtzérés 
kancellár kívánságára 1942-ben átszervezték 
és az UEA lett a tilmgyartis ciúcoaterve. 
A hangos iilm uun az CĴ A k«decnénye' 
lésére indult meg az európai színes iilm- 
gyártás ü, amely már nem egy világvi
szonylatban is értékes művészi alkotassal 
ajándékozta meg a mozi látogatóit. A 
„Lidéicíényu már bejárta Európai és útja 
azzal a gyózeiemmel végzAddtr. amelyet 
mind művész kivitelével, mind tartalmi ér
tékével megérdemelt A jubileumot az UFA 
méltóan Ünnepelie meg Budapesten. Bema
tatta R6kk Marikának a német filmvilág 
legnépszerűbb primadonnájának „Legény. 
vásár“ dmü vigjátékrevüjét, amelyről az 
illetékesek megállapították, hogy első felében 
pompás vígjáték, a másodikban pedig olyan 
csillogó és Ötlettől szikrázó revü, amelyet 
még az amerikai film sem produkált Rökk 
Marikán kivfll van még egy magyar közre- 
működője is ennék a fűmnek, maga az Írók, 
Vaszary' János, Idnek és a müve iefőzte az 
Összes eddigi amerikai follesket

— Anyakönyvi hírek. Születtek: 
Hruska Mátyás és Kondacs Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna, Marsai 
László és Csapó Mária fia. László, 
Demcsák Pál. és Kita Erzsébet be 
György, Varga János és Krajcso- 
vics Erzsébet fia János, Krivjánszki 
Mihály és Janurik Erzsébet fia 
Márton. — Házasságot kötöttek i 
Pusztai András Kasnyik Annával, 
Peres András Zvara Erzsébettel, 
Nyemcsok István Litauszki Judit
tal, Jambrih Imre Lestyan Judittal, 
Elhaltak: Kis Anna 2 éves, özv. 
dr. Mikolav Istvánná Pohl Ida 82 
éves, Baodzsal Mátyás 72. éves, 
özv. Gulyán Mihályné Bobvos 
Anna 91 éves, Fabó János. 70 é., 
Kohn Ilona 45 éves, özv. Gráfik 
Pálné Valyó Erzsébet .84 évê , 
Kaudezsz Sándorné Goldstein 
Antónia 80 éves, Pieskó Pál 51 é., 
Gutyan Anna 53 éves korukban.

— Békés megye népe 35.000

EengŐt adott a honvédcsal dóknak, 
letékes hely közlése szerint 

Békés vármegye városai és járásai 
az alábbi összegeket adományoz
ták a boavédcsaládoknak: Békés
csaba s 85.856 81P, Gyula 16.320.27 
P. gyulai járás: 13.618 99 P, 
orosházi járás: 85.502.20 P,
gyomai járás : 23618 P, szeghalmi 
járájst-21625.J?,. szarvasi járás: 
34 315.94 P, békési járás: 5412Q.51 
P. Értesülésünk szerint az ado
mányok odaítélése is megtörtént, 
sőt a héten a legtöbb községben 
már ki is osztották a segélyekét 
a hadba vonultak hozzátartozóinak.

— Sport. Csapatunk múlt vasárnap a ki
tűnő képességű Orosházai MiK-val mér
kőzött s attól mindvégig komoly éaerfte 
küzdelemben 1:0 félidő után 5 :1-re lelke* 
pott. — A békésszentandiáei Hunyadi ira- 
mos mérkőzésen gyűrte maga alá 1:0*aa 
félidő után 2 : 1-re a GyAC-ot — Március 
15-én mérkőzött a Eöröividéki kerület vá
logatott csapata a magyar nemzeti tizen
eggyel, A mintegy hatecerfőnyi közönség 
etött lejátszott meccs a körösvidékiek mi
nimális arányú [4:3) győzelmével végződött. 
A nagy sportattrakciót Szarvasról is igen 
sokan mérték végig. — Jövő vasárnap a 
Turul MSA-al Mezőberényben, Turul II. 
KofE U-vel Kondoroson, míg a Hunyadi 
MÁV-al játszik. Nagyváradon.

— Internálás. A szarvasi járás 
főszolgabírája Balla András bé- 
késszentandrá̂ i lakos, kubikost a 
bolsevizmue, ilL a szovjet melletti 
propaganda jegyében folytatott 
magatartása miatt internáló tár 
borba utalta. Itt majd hosszabban 
elmélkedhetik a megváltó szovjet 
paradicsomról. — Ugyancsak a 
szarvasi járás főszolgabírája Mol
nár Sándor Szarvason is „álügy- 
véd" címen jól ismeri öcsödi la 
kost, kinek szélhámoskodásalröl 
már elég nagy „hire" lett a köz
állapotokat veszélyeztető, aggá
lyoskodó viselkedéséért internálta.

— Orosházán Is kikaptak sak
kozóink, Vasárnap volt a múltkori 
városközi mérkőzés visszavágó 
formája, amelyet azonban ezúttal 
is Orosháza csapata nyert meg 
127*; 197< pont arányban. Vigasz
talására szolgál a sakktársadalom- 
nak, hogy kívülálló okok miatt 
csapatunk ez alkalommal is tar* 
talékosan volt kénytelen Orofr 
házára rápdulnL
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4, oldal S z a r va s  ős V i d éke 104Í március 1$.
A kőzeilátásügyi miniszter 

rendelet* a gazdák új 
beszolgáltatás! rendjéről

(Folytatás)
A gozdakönyv,

5 §. (1) Minden gazdálkodó — önálló 
gazdaság — számára gazdakönyvet kell 
kiállítani. A gazdakönyv a gazdasági 
adatainak, a beszolgáltatást kötelesség 
mértékének és a teljesített beszolgáltatásnak 
a feljegyzésére, továbbá a vámörlési Jogo
sultságmegállapítására Is szolgál.

(2) A gazdakőnyvet azoknak a gazdálko
dóknak a részére, akik 100 kataszteri 
holdnál nagyobb szántóterületen gazdálkod
nak, ax illetékes közellátási felügyelőség, a 
többi gazdálkodók részére pedig az a 
községi elöljáróság (polgármester) állítja ki, 
amely beszolgáltatást kötelességük mértékét 
megállapította (a továbbiakban: nyilvántartó 
hatóságj.

(3) Az a szántóterülettel rendelkező 
gazdálkodó, aki az 1943. évi májas hó 
31. napjáig gazdakönyret nem kapott az 
Illetékes nyilvántartó hatóságtól köteles 
gazdakönyv kiállítását kérnL

(4) A gazdalajstrom adatait a gazda- 
könyvbe minden esetben a nyilvántartó 
halóság írja be. Ezeket az adatokat a 100 
kataszteri holdnál nagyobb szántóterületen 
gazdálkodókra vonatkozóan a községi 
elöljáróság polgármester a i  (. (1) bekez
désében említett felszólamlás! határidő lejárta 
utáni napon felterjeszti az illetékes közel
látási felügyelőséghez.

($| A gazdálkodó családtagjainak és 
aluijMwmdnak létszámára, veteetarületeire 
és as állaté Hnmányára vonatkozó adatokat, 
ha szántóterülete 100 kataszteri holdnál 
kisebb, a gazdálkodó szóbeli bevallása 
alapján a nyilvántartó hatóság jegyzi be a 
gaadakőjayvbe. A 100 kataszteri holdnál 
aagyobb szántóterületen gazdálkodó maga 
köteles köteles ezeket az adatokat be
jegyezni és a gazdakönyvet a nyilvántartó 

által <negállapított batáridóig annak 
benvttalBL A hatósag az adatok helyességet 
ir t t fk  eseten a helyszínen is ellenőrizni 
le bemutatás megtörténtét pecsétjével 
IpasMja, Ha a gazdálkodó az említett batár
időig az adatokkal kitöltött gazdakönyvet 
nem pmtatya be* a hatóság ezeket az ada
tokat a helyszínen állapítja meg és jegyzi 
be a gazdakonyvbe.

(6) A gazdakőnyvnek a beszolgáltatásl 
kötelesség teljesítésére vonatkozó rovatait 
csak a beazoigaltatott termeny vagy tennék 
rásáriására hatóságilag feljogosított es Igazolt 
személy töltheti kt

(7) A gazdaketyvbe bejegyzett bármely 
idatot csak a nyilvántartó hatóság változ
tathat mg.

(6) Ha a gaxdakönyv elvész, a nyilván
tartó hatóságtól másodlat ki állítását kell 
Úttá* A gazdak&nyvmasodlatot a gazdalap 
x fii alaoián kell a
jezdakönyvmásodlatert 20 pengő kiállítási 
Q Jár- A községi elöljáróság (polgármester) 
gasdakönyTmásodiatot csak annak adhatja 
, «ld igazolja, hogy a kiállítási díjat a
00.652* számú a Közeit Min.; Nyomtatvá- 
yok árának megtérítése bevételi számla 
UidapeetM elnevezésű postatakarékpénztárí 
sekklapon befizette.

A gazdalap
6. & (1) A nyivántartó hatóság minden 

aadálkodóról — önálló gazdaságról — 
azdalapot vezet A gazdalap tartalmazza 
gazdalajstrom adatait és azoknak esetleges 

átlátását a gazdakőnyvnek a gazdálkodó 
laládtagjaftca, alkalmazottaira, vetésterüle
tre és állatállományára vonatkozó adatait 
ivábbé a beazolgálutott termények és 

Lékek mennyiségét és azok búza- 
{ytéjfetámát
0  A gazdálkodó által beszolgáltatott 
irmésyek és termékek mennyiségét és 
izaegységszámát a nyilvántartó hatóság a 
nzá beérkező vételijegymásoUtok (7. §.) 
apján tartja nyilván a gazdalapon.

(Folytatjuk)

TEMETÉSEKET
u

a legnagyobb gonddal vég- 
sem, a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, a legna-

jttszállüás, rwhnmálás 
megrendelhető

Ha ntos György
temetkezési vállalkozó 
IL kerület Beliczey- út 17.

I  Államilag UplosnbáltM&utner 
féle zöld cukor- éseckendorfí

t a k a r m á n y

répamag
továbbá mindenféle ecset,

por-és olajfesték 
Janurik-bo!tban^út
Cégt. öltevényi János

M e g h í v ó
A Szarvasi Hengermalom mint Szövetkezet 

XXX. évi rendes IcózgyGIését
1943. évi március hó 28-án vasárnap dél
előtt 10 órai kezdettel tartja meg a Tural 
Mozgóban* melyre a tisztelt tagokat ezúton 
is meghívja az Igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :

1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv- 

hiteksitö kiküldése.
3. Igazgatóság jelentése az 1942. üzletévről.
4. Az 1942. évre vonatkozó zárszámadá

sok ismertetése és a mérleg megállapítás r.
5. A mérleg szerinti tiszta nyereség fel

osztására vonatkozó igazgatósági javaslat 
előterjesztéseés e tárgyban! határozathozatal.

6. FelÜgyelőblzottság jelentése, felment- 
vény megoldása.

7 A cégbíróság Cg. 128/1941 -13 végzése 
alapján az alapszabály 1,, 2., 3., 4., 5., 6,
7., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17,
18., 19., 20., 21.. 22,, 23., 24.. 25., 26., §S- 
ainak módosítása a fenti cégbírósági szám 
alatt kiadott alapszabály minta szerint

A zárszámadások és a mérleg a malom 
irodájában l9i3, március 16-tól közszemlére 
vannak kitérve és a tagok által megtekint
hetők. Zárszámadási könyvecskék a malom 
irodájában kaphatók.

Figyelmeztetés. Aki a közgyűlésen részt 
kírán venni, nevére szóló részjegyét szíves
kedjen magával hozni és a jegyzőbizottság
nál kívánatra felmutatni. 606

M e g h í v ó

A Békésssentandrés! Háziipari Perzsa* 
szőnyeg Tarmeló és Értékesítő Szövetkezet 
Békésszentandráson a saját székházéban 
1943. évi márdos hó 25-áa, délután 2 órakor 
tartja

évi rendes közgyűlését,

melyre a tagokat ezúton hívja meg az 
Igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :
1. Az igazgatóság jelentése,
2. A mérleg éa eredmény megálló pítlaa,
3. A nyereség felosztása.
4. Az Igazgatóság és felügyelőbizottság 

felmentése.
5. Új Igazgatóság és fe’űgyclóblrottiág 

megválasztása (kiegészítése).
6. Indítványok
A mérleg és eredményszámla Békésszent

andráson a szövetkezet hivatalos helyiségé
ben van kifüggesztve s az bárki által meg
tekinthető-

Ha a közgyűlésen az üzletrészek kéthar
madrészét képviselő tagok nem volnának 
jelen, a közgyűlés tekintet nélkül a megje
lent tagok és az általak képviselt üzletrészek 
számára 1943. évi április hó 4 én lesz 
megtartva fentirt helyes és változatlan 
tárgysorozattal. 605

A pró hlrdeté sek
Sarki ház k&vcsüt közelében eladó I. kér. 

169 sz. Érdeklődni I. kér. 213 és IV. kér. 
Ti az. 450

Egy mély babakocsi eladó. Megtekinthető 
IV. kér. 166. sz. alatt 557

Tóniszálláson 6 hold szántó és Nyuhug- 
h&n dlnnyefóld eladó I, 198. 538

Eladó kövesút mellett a főtérhez közel 
egy kétszobás lakás pince és mellékhelyisé- 
gekkeL Érdeklődni lehet a kÖ2gyáml hiva
talban, vagy dr. Dömyei Ügyvéd Irodá* 
Iában._____________________________ 559

Csabacsüdön 10 hold föld eladó. Érdek
lődni VL külker. 197. 569

Eladó L kér. Vajda Pé4er-«tca 169. üá-
mú új ház. 566

Eladó 2B méteres épületről príma nád, 
épületanyagok, vályog, tetőszerkezet és ab
lakok. Érdeklődni 1, 65. Köves fodrásznál.

____________________567

Macólaposban eladó 650 B-öl azőlö és 
gyümölcsös, esetleg kétrészben is érdek
lődni Vágó cementárukészltónél, ugyanott 
eladó 1 család méh modern kaptárral ét 
sok építménnyel. 591

Eladó egy Wertheim-kassza. Cím a ki
adóban. 593

Csicsdy Mihálynak IV, 165. szám alatt lé
vő feUháza kiadó, esetleg az egész örök
áron eladó. 589

Építkezés céljára, üzletnek Is Igen alkal
mas telekrész eladó Garay Pál vendéglős
nél gróf Caáky Albin-utca 251. sz, (Vasút- 
utcaj______________________________588

Mscóiugban 600 (  öl gyümölcsös el
adó. Érdeklődni lehet piaci és vasárnapi 
napokon 11, 136. szám alatt 587

Csak megbízható, Manthner- féle csiraképes 
cukortakarraány és eckendorfi repamagot 
használjunk vetéshez. A jó mag lítszeres 
termest ad. Kapható Janúrik-boltban, Vasút- 
utca, cégt. űltevényl János.

Eladó Bobvos-dülö 5l8. szám alatt 6 hold 
föld két részben. Érdeklődni dr. frlsbeia 
ügyvédnél, v. IV, Korona-utca 179. te. a. 583

V. küxkerület 98. számú ház 900 ■-öl 
földdel eladó. Érdeklődni Vi. kűlkerület 129. 
szám alatt.__________________________584

IV, 513. számú ház fele eladó. Érdeklődni 
ugyanott. 582

Kotsuch Jánosnak Csabacsüdön 10 kishold 
földje cladé. Jelentkezni tanya 96. sz. a. 581

Bútorozott szoba ágy nélkül azonnal elfog- 
lalhato. Érd. H 17. ez. a.____________ 580

Egy léi ház eladó ill, 157. sz. 578

Eladó 3 klshold fold Kákán Vásárhelyi-út 
mellett Érd. Folytán Pál IV. 240. sz. a. 577

Két darab férfi kerékpár eladó. 11.350. 600

Házat vennék I. v. 111. kér.-ben, postához 
közel. Cím a kiadóban_________  599

LÓSZERSZÁM, TÉGLATÖRME

LÉK ELADÓ Krebs-kertészet. 626
11. kér 92. sz. alatt Iroda céljára alkalmas 

2 szoba kiadó. Ugyanott üzlethelyiség Is 
Idádé._________________________ y 603

Barokk-ebédlő és Íróasztal eladó.'Érdek- 
lődnl a kiadóban.______________ 615

TónUzálláson 3 és fél hold szántó eladó. 
Érdeklődni VTL külkarület 120. sz. a. 616

5 és fél hold föld tanyával eladó II. kül- 
kerület 195. szám alátt 617

ELADÓ:
SsénttffSId 2 holdtól 137 kataaztrálld holdig különböze nagyságban éa 
minőségben.

H á z a k  Szarvason és Békésszentandráson:
Forgalmas helyen Jól bevezetett sarok OskiMs Italmérési joggal Szamaon; 
VegyeetoreeM** kocsma Joggal berendezéssel svokUzzal együtt sdr. 
gOsen Békésszentandráson.

V é t e l r e  k e r e s ü n k :
20 hold Jóminöségfl szántóföldet, lehetőleg tányérai;
Bel telkes lakóházat 30000*— Pengőig.
Gyümölcsöst Macóban vagy Mangolban, 3—4 hold JómlnOdégi szlntóföldet. 

Ingatlanok adásvételének Ggyével forduljon bizalommal

a S zarva si Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik.

„KOCCIN TO”
Komák, barátok, sógorok,

Ili vonnak ai'tdn jóborok. 
Vidámság, őröm, nóta, dal,
A Koccintó borában mind benne van. 

A szív a lélekkel egybeforr,
Mert a Koccintóban Jó m bet.

Jó pajtásom, jöjj *1 ha teheted. 
Szerezz nálam is kellemes perceket

Szeretettel vár aiadeaklt

P r lb e lM k y  A ndrA e
II. kar. Tessedik-utca 496. szám.

Eladó jókarban lévő Singer varrógép. Ér* 
deklődnl 111, 79.

Eladó kütágas, kátgéu, eper- át eyirfa 
HL külkarület 375. ss. a. 619

Modern konyhabútor eladó L Félsziget* 
utca 530. szám alatt 630

özv. Badiayinénál Ul« 108. szám alatt 
bútorok eladók 631

I. kar. 635. szánd kétszobás ház eladó. 632 

11L kér. 55. szám alatti háa eladó. 623

VL külkarület 183/1. e*áJn alatt 8 ktsbdd 
föld eladó, érdeklődni D, 380. tg. a, 611

IV, 295. szám alatt *ta«zerüziet sürgősen 
eladó. 607

Kls-Árpádba ttcést Icereeak, érdeklődni
Cseperkónál 611

Teljes kovácasaerszám eladó IV, 67. 608

52-es jókarban lévő gytirúscséplő bérbe 
Idadó IV, 521., vagy a helyednek Bárásy 
malom. ((Q

Idős úrlastzony ingyen lakást ad AiBá* 
nyos idősebb aeft— n helrni*ne|M>
Érdeklődni Varga ísftltpfiL . . #09

ó m  metf e|6naé|ét •  U hm  fNtatt bi-
torral Memtöt, tctéM , por. ét valódi 
oJajfestéket vásároljon Jaaerik-űdetbee. 
Ugyanott mosó-, plpew-.éa bosetvesasnppaet 
vásárolhat könyvecskére. Vasút-otca jb53|l.

Eladó 5 hald föld tanyával IL kk. 12Ifi.
*39

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. k*Hfetbetb̂_
Szentandrási át Telefon l l  7

Eladó Csabacsödön
a Főutcán 160. ház
jómenetdfl vegycskareska. 
déssel, vagy anélkfll, öreg
ség miatt. 624

Vályogot
■ haszná lta t vagy Ajat . tI kswtsk I
I  megvételre. Cla a kiadó. 1 
[  hivatalban._________59$ J

Eladó
32 kishoM 
tonydsIngaHofl

Felvilágosftást ad dr.OémM 
Szilárd flgyvéd. SU

NYOMATOn mOller kAkolt 
K0NTVNVOMDAJASAN, SEMt?AS0N


