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Meddig
A régi világháborúból átöröklött 

kérdése ez a mai generációnak 
és kornak. Akkor is már a má
sodik évben felütötte fejét ez a 
kérdés és egyre mélyebben rágta 
majd bele a közvéleménybe, 
utóljára olyan fontosságúvá vált, 
hogy minden egyéb kérdés eltör
pült mellette. Nem volt már fon
tos sem a győzelem, sem az 
ország egysége, sem a belső rend, 
csak az volt a fontos, hogy a 
háború mindenáron és bármUyen 
módon is, — de azonnal érjen 
véget.

pedig ma már tudjuk, hogy ha 
még egy kis kitartás és fegyelme
zettség lett volna az országban, 
akkor a magyar hadsereg meg
állt volna a határon és ha vesz
tettünk is volna valamit, de 
korántsem annyit, amennyit Tri 
anonban reánkmértek I

De a pacifizmus álprófétái, a 
fizetett ügynökök, a sajtó fertő* 
zött szelleme rombolta, szaggatta 
a nemzet egységét, az állandó 
verkliszerű kérdéssel: meddig 
tart még? Felnagyító a szenve
déseket, rémeket festett és a 
béke rózsaszínű délibábjával a 
pusztulás vermébe csábította és 
döntötte a hiszékeny és meddi- 
gezó nemzeteket.

Ma egyesek ajkán újra felhang
zik a kérdés: meddig? OjJylát- 
szik az illetők nem értik meg a 
helyzetet, de főleg azt, hogy 
esetleges emberbaráti hamis pa- 
cifizmuwnk az egész nemzet ki
irtását, kitelepítését, kifosztását 
és végleges tönkretételét jelente' 
né, ami a Trianonnál is helyre- 
hozhatatlanabb lenne I

Egyesek siránkoznak a külön
féle hiányok és korlátozások mi
att, hibáztatják a semlegesség fel
adását, az „idegen" érdekekért 
való véráldozatot, s nem tudják 
elgondolni, hogyha az ellenség 
békés és semleges országunkat 
lerohanta volna, akkor itt ma nem 
hiányok és korlátozások lenné
nek, hanem 'lenne teljes nincs- 
telenség, éhínség, járvány, halál, 
gyalázatos és kínos elpusztulás, 
Káosz és mindennek megszűnése, 
ami nemes és szép, Üdülnének 
templomaink, felszabadulnának az 
állati indulatok és akkor ezer
szer és ezerszer is visszasírnánk 
a mai felpanaszolt állspotokat, 
amelyeket azokhoz képest esz
ményien szebbeknek és jobbak
nak látnánk.

A mai időkben tehát nem az 
a fontos, hogy meddig tart ez az 
állapot, mert itt egyesegyedGl 
csak az a fontos, hogy a világnéze
tek gigantikus döntő harcában 
győzedelmesen megálljuk helyün
ket. Ezt a győzelmet pedig nem 
Kabad kockáztatnunk csupán 
Márt, mert pL drága a textil*
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anyag, mert kevés ez, kevés az. 
Igaz kevés. De ez a kevés valami 
is rendezett közállapotok mellett 
többet ér, mint érne az ellenség 
győzelme esetén az a nagy sem
mi, mely kirablásunk után mind
örökre osztályrészünkül maradna.

Ezért ne induljunk a bomlasztó 
elemek szavai után, akik helyte
len felfogásból, talán jóhiszeműen, 
vagy talán rossz szándékkal tár
ják fel a bomlasztó kérdést, — 
hogy meddig tart még ? 1918-ból 
tudhatjuk, hogy mit eredményez
ne a hátrálás, a lemondás és az 
álhatatlanság I Téves elveiok mi-
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att nyernénk irgalmat, sőt em
beriességünkért és pacifizmusunk
ért akasztófát kapnánk jutal
mul — az bizonyos I 

Ellenségeink táborában az ilyen 
„meddig" kérdésért golyó, vagy 
legalább is internálótábor jár. 
Nálunk ezt nem kezelik ilyen 
szigorúan, mert nálunk minden 
józanul gondolkodó ember tudja, 
hogy itt sincs és nem lehetséges 
bármiféle meghátrálás, ezt a küz
delmet minden vonalon, mind
végig a legeltökéltebb kitartással 
végig kell küzdeni I 

Tegyük hát a lomtárba a
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„meddig” kérdését, szegezzük te* 
kintetünket előre a győzelem felé. 
Ha pedig lankadunk — idézzük 
fel lelkűnkben az 1919-es vörös 
uralom emlékeit, a balti államok
ban elkövetett borzalmakat, hadi
fogságba jutott véreink szörnyű 
halálát — és akkor magától el
némul a „meddig" kérdése.

De hogy adósok ne maradjunk 
a felelettel, tárgyilagos következ
tetések szerint még évekig eltar- 
hat ez a mérkőzés, ha csak va
lami hirtelen, nem várt fordulat 
véget nem vet neki De ezt csak 
azt Isten tudja.

Békés vármegye folytatja a belvizek által okozott
károk helyreállítását

Békés vármegye közigazgatási 
bizottsága szerdán megtartott ülé
sén egyhangúlag elfogadta az al- 
ispáni jelentést, mely többek kö
zött a következőket tartalmazza: 

A terménybeszolgáltatást szabá
lyozó rendelet napról-napra job
ban foglalkoztatia az érdekelt gaz- 
datársádalmat. Általánosan kiala
kult vélemény, hogy eleget tenni 
a rendelet minden kívánságának 
könnyű feladat nem lesz ugyan, 
de megfelelő akarattal, beosztás
sal leginkább pedig azzal a tudat
tal, hogy az ország érdeke paran- 
csolóan követeli a rendelet minden 
részének szigorú betartását, a szük
ségestermény mennyiségeket—ter
mészetesen megfejelő termés! fel
tételezve —, be fogjuk tudni szol
gáltatni. A hatóságok mindent el 
fognak követni a rendelkezések 
betartása érdekében és szigorúan 
fognak ügyelni arra is, hogy indo

kolatlan, vagy kellően nem indo
kolható kivételek semmi esetre se 
forduljanak elő, mert ezzel meg
bontanák az egyensúlyt és hasonló 
vagy azt meghaladó igények özö
nét zúdítanák a hivatalokra. Az 
időjárás eddig kedvezzen alakult 

remésy van arra, hogy nehéz 
esztendők után, kedvező termés- 
eredmények könnyítik meg a 
gazdák jóakaratú fáradozását.

A múlt évben jelentkezett bel 
vizek okozta károk ha!yreáliítása 
ez évben folytatódik. Minden elő
készület megtörtént és remélem, 
hogy a munkálatok mielőbb fo’ya- 
matba tehetők lesznek. Ezekhez 
a munkálatokhoz nagymennyiségű 
nyersanyagra, elsősotban téglára 
vau szükség. Jelenthetem, hogy a 
belvízkárok helyreáltításáhozszük- 
séges téglamennyiségekhez szük
séges szenet sikerült biztosítani.

A közigazgatás zavartalan me

nete csak folyton szaporodó ne
hézségek árán volt fentartható. 
A megszaporodott ügyek a a foly
ton emelkedő a ügyforgalom, je
lentések ' szerint a tisztviselők 
munkaidejét, de idegrendszerét ía 
nagyon igénybeveszik.

A közjóléti Szövetkezet ez év
ben való nagyobb tevékenysége 
az időjárás javulásával fog meg
indulni. A különböző jutattások 
elbírálata állandóan folyik most is, 
de az igen jelentős építkezések 
tovább folytatása, illetve az újabb 
építkezések megkezdése csak az 
időjárás állandósulása mellett in
dulhat meg. Ezidőszerint 78 ház 
áll befejezetlenül, melyeken kivül
113 újabb építkezés van tervbe- 
yéve nagyobb részben a szarvari 
járás területén.

A téglamennyiségek égetéséhez 
szükséges szén kiutalása folya
matban van.

Adatok a népruházati akció eredményéről
A háborús helyzetben, amidőn 

az egyik oldalon a világke
reskedelem úgyszólván meg zűnt 
és a tengerentúli nyersanyagok 
beszerzése lehetetlenné váíik, a 
másik oldalon pedig fokozott mér
tékben kielégíteni a hadviseléssel 
kapcsolatos, tehát minden egyéb
nél fontosabb szükségleteket, kü
lönösen a textilellátás terén van 
szükség a legmesszebbmenő kész
letgazdálkodásra és a terme
lés irányítására.

Manapság gyakran teszik szóvá 
egyesek, hogy ezt, vagy amazt a 
luxuscikkeket, sokszor pedig a 
polgári fogyasztásra használt cik
ket nehéz megkapni és beszerez
ni. Bármilyen súlyos a helyzet, 
nagyon helytelen volna ebből túl
zott következtetéseket levonni, 
hiszen a céltudatos készletgaz
dálkodás és a termelésnek más, 
hosszabb idővel ezelőtt megtör
tént egyszerűsítése igen sokat ja
víthat éa javított li az általános

helyzeten. És ebben a kérdésben 
igazán nem az a fontos, hogy 
minél szebb és divatosabb ruhák
ban ékeskedjünk, hanem az, hogy 
hadseregünknek és a belső front 
munkáshadseregének lehetőleg 
elegendő textiláru álljon rendel
kezésre. Hogy ez így van. arról 
az a néhány számadat győzhette 
meg a közvéleményt, amelyet a 
közellátásügyi miniszter legutóbbi 
beszámolójában a néprúházati ak
ció eddigi eredményeitől elmon
dott. A múlt év őszén megindult 
gazdasági munkásruházati akció 
keretében mintegy 108 800 méter 
bekecsszövet, 216 000 méter öl
tönyszövet, 140 000 darab kötött 
és hurkolt áru, 688000 darab 
férfi fehérnemű anyag, 75 000 mé- 
trux 846 000 méter flanell és 
104 000 méter vastagszál!ú vászon 
került kiosztásra, összesen 16 
millió pengő értékben  ̂ Ezek a 
nagyszámok azt bizonyítják, hogy 
a szükségletek kielégítése tekto-

tetében a katona után következő 
legelső helyet a munkás foglalja 
el, de bizonyítja az is, hogy a 
termelés irányításával, összefogá
sával, az állam és az érdekelt 
ipar közvetlenül és a múlt világ
háborúban még nem ismert sze
rekkel szolgálja a közérdeket a a 
legnagyobb nehézségek ellenér* 
jelentős mértékben csökkentheti 
a gondokat.

Amikor a magyar textilgazdál
kodás alapos átszervezése meg
indult, a jelszó az lett, hogy 
luxuscikkek helyett tipuscikkeket 
kell gyártani a szűkösen rendel' 
kezésre álló nyersanyagból A 
mezőgazdasági munkásniházati 
akció méretei és sikerei mutatják, 
hogy ez a jelszó valósággá lett* 
de mutatja egyben azt is, hogy a 
háborús gazdálkodás idején kér
lelhetetlen következetességgel ér
vényesülnie kell a szükségletek 
közérdek szerint való rangsoro- 
IjfánuK
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A hadiárvákért
A mai háború — mondotta em

lékezetes, rádiószózatában Kállay 
Miklósáé — mindenkitől súlyos 
áldozatokat követel, de a legna
gyobb áldozatokat azok hozzák, 
akik életüket adják a házáért. 
Imádságot lélekkel, soha nem 
szűnő hálával gondolunk rájuk, 
ámde imádságunk nem volna tel
jes és hálánk üres szó maradna, 
ha gondolataink rögtön nem száll
nának segítőleg az elárvult ottho
nok (elé. Azok felé az otthonok 
leié, amelyekben most könnyes 
szemmel próbálnak megbirkózni 
az élettel, ahol nincs támaszuk, 
istápolójuk, keresőjük, eröskezű 
vezetőjük legféltettebb kincseink
nek a gyermekeknek. „Édesapa 
helyett gondozóapát, a hadiárváik- 
naku, adta ki a jelszót a minisz
ter elnökné, meleg, szerető, jósá
gos szívre, emelkedett lélekre való

■ felhívásában. S a szóra megmoz
dult a magyar társadalom: szer
vezkedésre indult meg, tervek 
keletkeztek: sokat Ígérők, üdvö
sek, áldozatosak és áldásosak. 
Biztató, hogy ezúttal azok között, 
akiknél az Úristen többet jutta
tott az anyagiakból, s jobb a 
torsok, gondtalanabb az életűk 
tok más robotos magyarnál. Egy
előre Pesten s a nagy városokban 
folyik az ezirányú munka munka, 
de mi tudjuk, érezzük, sőt már 
előjeleit is látjuk annak, hogy a 
vidék, bár kisebb hírveréssel, de 
a legtöbbet fog tenni, mintahogy 
áldozatban mindig az itteni tör- 
zsökös magyarság járt legelöl-

Egy bizonyos: sikere lesz az 
akciónak, ki fognak tárulni a 
magyar szívek az árvák felé, át
fogják őket ölelni életerős magyar 
karok, t érezni fogja minden ma
gyar hadiárva, hogy szeretett és 
gondozott gyermeke ő is az örök 
nagy magyar családnak.

Jaj, csak el ne tikkadna a terv 
a kivitelben, s a kezdeti áldoza
tot lendület ne lenne hamar el
lobbanó tzalmaláng.

A fehér halál
Az elmúlt napokban ismét erről 

a veszedelmes kórról — a tüdő
bajról — üléseztek, tudósok és 
hatóságok, azok, akiknek köteles
ségük törődni az ország közegész
ségügyével. Az adatok, amelyek 
nyilvánosságra kerüllek megdöb
bentőek. Ezek szerint a tüdőbaj, 
még mindig puszi 1 tó népbetegség 
Magyarországon, s itt még mindig 
mintegy hetvenezer fertőző tüdő
beteg van. Még rágondolni is 
pzórnyű, hogy nálunk évente 
Hztnhétezer magyar életet olt ki 
jatuberkulozis.Tizenhétezer ember: 
tehát minden félórában egy magyar 
élet pusztul el a gyilkos kórlóL Ez 
hatvan év alatt, egy millió magyar 
halottat jelent 1

Annál siralmasabb és megdöb
bentőbb a fent közölt néhány 
számadat, mert ez a betegség 
csak akkor halálos, ha terjedői 
engedik. Amikor kezdődik, akkor 
meg lehet vele birkózni, azt pedig 
tudni lehet, hogy mikor kezdődik, 
mert ott leselkedik tatodén nagy 
táraadahni váltság taőgőít Rende
zetlen életkörülmények, nyomorú
ság, anyagi gondok, bajok, a kellő 
táplálkozás hiánya, vagy rendszer
telensége mind, mind segítőtársai 
neki,
'A  gyűlésen ezen kívfll még el

hangzott egy igen fontot figyejmez-

tés is. Minden jel arra mutat — 
állapította megazegyik szakértő — 
hogy a mostani háború után a 
körülmények folvtán a gümőkór 
újra erőre kap. Ez azt jelenti, hogy 
újra fel kell készülni a tüdővész 
elleni küzdelemre. Fel kell készül
nie a nemzetnek, mert ez a kór: 
nemzetet pusztító betegségi De 
fel kell készülni a társadalomnak 
és fel kell készülnie rá a magyar 
népnek is. A társadalom vezető
osztályainak fel kell készülniük,

hogy elhárítsák azokat a körül
ményeket, amelyek a magyar .népi 
osztályokat tüdőbajjal sújthatják. 
A magyar népnek pedig fel kell 
készülnie tudással kultúrával, tu
datossággal arra, hogy önmaga is 
védekezni tudjon az ellen a kór 
ellen, amelynek emelkedő hulláma 
már jelentkezni készül. Nincs 
szörnyűbb a lassan, de biztosan 
közelítő fehér halálnál.

Előzzük meg, hiszen van rá 
módunk 11

Biztosítják a kisiparosok vasanyag-szükségletét
Mint ismeretes, a javítási és 

tatarozási célokra szükséges vas
anyagot az ipar testületek bevoná
sával a kereskedelmi és iparka
marák osztják szét bizonyos meg 
állapi(ett fejkvóta szerint az érde
kelt iparosok között. Az új épít
kezésekhez szűkséges anyag kiu
talása aziparianyaghivatalilletékes

osztályának hatáskörébe tartozik.
A kereskedelmi és iparkamarák 

egyébként is legfontosabb felada
tuknak tartják a kézműiparosok 
anyagellátásának biztosítását s 
ezen a téren áliaodóan figyelem
mel kísérik azokat a lehetősége
ket, amelyeknek kihasználásával 
a kisiparosok anyaghoz juttathatók.

Egyszeri segélyt kapnak a hadbavonult 
honvéd hozzátartozói

A honvédelmi minisztertől a 
napokban rendelet érkezett a 
vármegye alispánjához, amelyben 
közli, hogy téves a közvélemény
ben kialakult az a felfogás, mintha 
a honvédcsaiádokért megindított 
országos gyűjtés az említett csa
ládok javara egy rendszeres vagy 
időnként megismétlődő pénztámo
gatást jelentene.

A segélyezésnek nem az a 
célja, hogy az esetleg szűkösebb 
viszonyok között élő családokat 
állandó jellegű jobb anyagi hely
zetbe hozza és így egy családnak 
a hadisegélyt mintegy kiegészítve 
felemelje.

Ugyancsak nem képezhet se
gélyezésre okot, illetve jogalapot 
egyedül ama körülmény sem, 
hogy valakinek égy hozzátartozója 
hadbavonult és ezáltal a család 
napi megélhetése nehezebbé vált-

A jelen akció során egyszeri1 
segélyt, tehát elsősorban csakis 
ama hadba kivonult, eltűnt vagy 
hadifogságba jutott katona hozzá
tartozója kaphat, aki a háborús

viszonyok folytán máról-holnapra 
önhibáján kívfll oly súlyos és 
nyomasztó anyagi helyzetbe ke
rült, hogy azt önmagától elhárítani 
még fokozott munkával vagy ke
resettel sem képes és ily körül
mények között a család további 
létfenntartása kérdésessé válik, 
vagy veszélyeztetve van.

A segélyezés főcélja tehát az, 
hogy az-említett helyzetbe jutott 
család a részére juttatott egyszeri 
segély után a mai háborúadta és 
lecsökkentett életmódját újból 
helyreállítsa és így biztosítsa.

Ily alapkövetelmények szigorú 
figyelembevétele mellett a segé
lyezésnél további megkötöttség az 
legyen, hogy támogatásra csak 
oly, jelenleg hadbavonult vagy 
eletelt, hagy hadifogságba jutott 
hozzátartozói, illetve visszamara- 
dottjai jöhetnek, akik vagy már 
lezidőszerint is hadisegélyben ré
szesülnek, vagy akik a Budapesti 
Közlöny 1942 november 19-i szá
mában közzétett 6800—1942. sz. 
rendelet szerint igényjogosultak. •

A megyei és községi tisztviselők fizetésének 
rendezését kéri Csaned-Arad-Torontál megye
Csanád>Arad- Toront ál k. e. e- 

vármegyék törvényhatósági bizott
sága a vármegyei és községi 
tisztviselők fizetésének rendezésé* 
vei foglalkozott és egyhangú ha
tározattal kimondta, bogy a várt
megyei és községi fogalmazási és 
segédhivatalt tisztviselők és alkal
mazottak státusának rendezését 
feltétlenül szükségesnek tartja, de 
belátja, hogy a jelenlegi háborús

viszonyok miatt a magyar kör 
igazgatás szervezetét átalakítani 
hivatott átfogó közigazgatási
reform s ezzel kapcsolatban a 
státuskérdés rendezése nehézsé
gekbe ütközik. Mégis feltétlenül 
kívánatosnak és szükségesnek
tarja, hogy úgy a vármegyei, mint 
a községi fogalmazási, kezelési és 
segédbivatali tisztviselők és alkal
mazottak illetményeinek kérdéte

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 i t a s s a  meg
-a

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

a r a n k a r a e n t e s i t i k .  sm

rendeztessék. A törvényhatósági 
bizottság kéri a kormányt, hogy a 
fizetésrendezés _ügyében a követ
kező kérelmekét teljesítse:

1. A közigazgatási vizsgával 
rendelkező vármegyei tisztviselők 
részére a bírói és ügy védi vizsgá
val rendelkező bfrákhoz és kir. 
ügyészekhez hasonlóan képesítési 
pótdijat állapítson meg, vagy pedig 
' 2. a/ m. kir. államrendőreégi 

tisztviselők pótdíjához hasonlóan 
a vármegyei és községi tisztviselők 
közigazgatási pótdij címén pótillet
ményt kapjanak, végül

3. kívánatosuk ét szükséges
nek tartja a törvényhatósági bi
zottság, hogy a törvényhatósági 
és megyei városok mintájára a 
vármegyei törvényhatóságok és 
községek tisztviselői részére az 
önkormányzati testületek — mint 
ahogy az a múltban is lehető 
volt — pótilletményként működési 
pótlékot'állapítsanak meg 

Ezt a határozatot Csanád-Arad- 
Torontál k. ee. vármegye meg
küldte a . többi társtőrvényható- 
ságnak is hasonló ál'ásfogtalás 
céljából.

Tűz volt...
F. hó 23'án, kedden délelőtt fél 

10 óra tájban kigyulladt Gráfik 
Pál III. kér. 395. szátrú oádfede- 
let háza, amelynek a tetőzete, 
valamint a padláson felhalmozott 
fűtőanyag, termény, száradó fe
hérnemű és az egész évi szalon
nakészlet a tűz martaléka lett. A 
kivonult tűzoltóság .megfeszített 
mucikéval látott neki .a mentés 
munkájának, sikerűit is a tűznek 
a lakásba való behatolását, 
valamint a szomszédos épületekre 
való átterjedését megakadályozni.

A tűz egy kisebb nádfedeles 
helyiség tetőzetén keletkezett, 
eddig ki nem deríthető okból, 
ezt különben a vizsgálat állapítja 
meg.

Sokkal fontosabb áz elégett 
holmi pótlása. A ház tetőzete 
biztosítva volt ugyan, de a bizto
sítási összeg kevés a fedélzet 
megcsináltatásához, így a ház tu
lajdonosa a legnezebb helyzetbe 
került. Tekintettel, hogy a kár
vallott tulajdonos — bármennyire 
is szorgalmas és derék ember — 
a legfokozottabb munkával sem 
tudja előteremteni az eUgeit érté
keket — szükség snek látszik, 
hogy a világi és az egyházi ható
ságok, valamint az ev. egyház 
hívei a legmesszebbmenő támo-

([atáaban részesítsék aszerencsét- 
enül járt munkás embert.
Az Isten alkalmat adott, hogy 

a sokat hangoztatott keresztyéni 
szeretetet és tzociáüs együttér
zést, valamint hazafias testvéri
ségünket bebizonyíthassuk. íme 
itt az idő, ne elégedjünk meg 
egyszerű tcrpánkodással, vagy 
puszta szóbeH részvéttel, hanem 
bizonyittuk be keresztyénségQn- 
ket és magyarságunkat tettekkel 
itl (Adományokat átveszünk, to
vábbítunk és nyugtázunk.)

Vályogot

I
haiznál tat  vagy újat

keresek

megvételre. Cím a kiadó- 
. hivatalban. 595
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H í r e k
Iile nU sz te le ie k :

A lu rvu i ág. b ev. ótemplomban vi- 
tárnap délelőtt tót, délután magyar, az uj- 
templomban magyernyelvfi Uteolivzteletet 
tartanak.

Á szarvasi r6m. kát ttmplomban vaiámap 
d. a. 8 órakor diákoiae, 9 órakor csendet- 
mUe< 10 órakor szent-beazéd, nagymlw. 
Délután 3 órakor ájtatosság. Köznapi misék 
Vt 8 órakor.

Sunraton refonnáttu Utentiixteletet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától az Árvehéz 
dísztermében*

— Halálozás, Megdöbbenve ér
tesültünk, hogy néhai Krsnyák 
Mihály volt közkedvelt községi 
jegyzőnk özvegye szüL Lipeczky 
Emma március 24-én 62 éves ko
rában rövid szenvedés után elha
lálozott. A jó modorú, közvetlen 
úriasszcnyt március 26 án délután
4 órakor fogiák a gyászházból a 
róm. kát. ótemetőbe örök nyuga
lomra helyezni.

— Orvosi kinovozésok a vár- 
megyében, A belügyminiszter dr. 
Bélteld Lajos körorvost Nagytom- 
kútról Békéscsabára helyezte át 
és Békéscsaba megyei városnál 
a városi Orvosi tennivalók ellátá
sával bízta meg. Ugyancsak Bé
késcsabára helyez te át azonnali 
hatállyal, dr. Lányi Dezső kör- 
orvost Dombegyházáról és városi 
orvossá nevezte ki. Dr. Ugrin Pé
ter éndrődi lakos orvost EadrŐdre 
és dr. Kupece Benedek váralmá&i 
lakos orvost Nagyszénásra községi 
orvossá nevezte ki.

— Módosították a lódíts és 
szoptató anyák cukoikiutalását. A
közellátási miniszter rendeletet 
adott ki a cukorforgalom módo
sításáról. A rendelet kimos dj a, 
hogy a terhes és szoptató'anyák 
részére egy darab 104 dekás és 
egy darab 52 dekás cukor jegyet 
kell kiadni. Ezzel az intézkedéssel 
a 156 dekát cukorjegyek érvényű 
két vesztik, illetve az igényjogosul
tak azt a mennyiséget két jegy 
ellenében kapják meg.

— Ctabactűd mozit kapott. A

belügyminiszter Adamovszki And
rás szarvasi lakosnak Ciabacsfld 
község területén létesítendő kes
keny tnozgófényképüzemre enge
délyt adott

— Vadászati tílalommódosítás. 
A hivatalos lap műit száma ren
deletet közöl, amely szerint a 
vadkacsák minden fajára április
16. helyeit már március 1-től tilos 
vadászni A tilalom változatlanul 
július 14 ig terjed. Erre az intéz
kedésre azért volt szükség, mert 
a szárnyas vadállományban az 
utóbbi években nagymérvű a 
csökkenés.

Egészséget, tiszta lakása és

.háza lesz
Ha nálam szerzi be

eszelő,M

— Hétfőn élotboláp a nyári idő
számítás. A kereskedelem és köz
lekedési miniszter elrendelte, hogy 
1943 március 29-én, hétfőn éjjel
2 órakor ismét életbelép a nyári 
időszámítás. Az órákat tehál 
hétfőn 1 órával előbbre kell 
igazítani.

— Kiképzési szünet a leventék
nél. Az országos termelés fokozá
sa érdekében — bír szerint — a 
leventék országos parancsnokának 
rendelkezésére azokon a helyeken, 
ahol a tavaszi muakalatok érdekei 
megkívánják, a leventekiképzést 
a mezőgazdasággal foglalkozó le
venték számára május 1-lg szü
neteltethetik. Ahol a kiképzés 
szüneteltetésének szüksége május 
1-e után is fennáll, ott a hadtest 
leventeparancmokok intézked
hetnek.

— Szatócs, fűszer és vegyes
kereskedők üzletköre. A keres
kedelem és közlekedésügyi mi
niszter a szatócs, fűszer- és 
vegyeskereskedők üzletkerete 
ügyében elrendeli, hogy egyszerű 
tejkiméréssel nem foglalkozhatnak, 
hanem' erre külön iparigazolványl 
kell szerezoiök. Tejtermékek (sajt, 
vaj, fúró slb.) egyszerű árusításával 
azoaban a szatócs-, fűszer- és 
vegyeskereskedők az arra jogosító 
iparigazolványuk alapján, tehát 
külön iperigazolvány nélkül is 
foglalkozhatnak.

— A malmoktól kopj ók a lisztet 
ezután a pékek, A sütőiparotok 
a kenyérárak biztosítása érdeké
ben annakidején kérelemmel for
dultak a közellátási miniszterhez, 
hogy engedélyezze a sütőipar 
számára a lisztnek egyenesen a 
malmoktól való beszerzését. Ez a 
kérés egyben azt is jelentette, 
hogy a lisztellátásból a malom és 
a'sütőipar Közölt lekapcsolják a 
nagykereskedőket s így a malmi 
lisztárakat tekintik a kenyérár
megállapításánál irányadókul. A 
közellátási miniszter teljesítette a 
sütőiparosok kívánságait s utasí
totta az a!sófokú hatóságokat, 
hogy a helyi malomból történő 
kiutalás esetén a sütőiparosok 
részére a lisztet közvetlenül a 
malomból — a nagykereskedő 
kikapcsolásával — kell kiutalni.

— Mennyi permetezőszert kapnak 
a szőlőtulajdonosok. A főldmíve- 
lésügyi miniszter most kiadott 
rendeletei akként szabályozták a 
permetezöszerck forgalmát, hogy 
rézgálicból kát. holdanként 10, 
fekete gálicból 8 kg és rézmész- 
porból 4 kg t kaphatnak a szőlős
gazdák. A réz-, feketegálic ét 
rézmészporellátmánnyal az árusító 
kereskedők augusztus 15—31-e 
között kötelesek a községi elöl
járóságoknál elszámolni.

— Élelmezési tanfolyam. A bel
ügyminiszter elrendelte, hogy az 
1943. évben a törvényhatvsági nép
ét családvédelmi költsögvetésben 
a zöldkeresztes népélelmezési fő
zőtanfolyamok tartására 2000 P-t

kell előirányozni. A rendelet sze
rint arra kell törekedni, hogy már 
az idén legélább tíz négyhetes 
tanfolyamot rendezzenek. A tan- 
folyamot valószínűleg kötelezővé 
teszik a leventék, az ONCsA jut
tatásban részesítettek és a házas
sági kölcsönben részesítettek,

— A jártatok átírásának meg
szigorítása. Még most is gyakran 
előfordul, hogy egyes jár.atkeze- 
lök olyanok részére is átírnak 
marhalevelet, akik vásárlási enge
déllyel nem birnak. A közellátás- 
ügyi miniszter most körrendeletet 
adott ki, melyben utasította a 
hatóságokat, hogy a marhalevelek 
átírásánál minden esetben tegyék 
vizsgálat tárgyává, hogy az álírás 
vásárlási engedéllyel rendelkező 
részére történik- e. A rendelet 
betartását ellenőrizni fogják.

— Népszerű kiadvány szőlős
gazdák részére. A fáldmivelésügyi 
miniszter az Orsz. Sző.ő és Bor- 
gazdasági Kísérleti Intézettel nép
szerű kiadványt készíttetett el 
„Hazai eredetű kötözőanyagaink
— Mivel kötözzünk a szőlőben" 
címmel és tízezer példányt ingyen 
osztatott tzét a hegyközségek 
útján a szőlősgazdák között

— Péntektől koddig Pista tekin
tetes űr megy a Turulban. A Turul 
mozi ismét nem mindennapi cse
megével örvendezteti meg látoga
tóközönségét. Ez alkalommal a 
budapesti bemutatómozikat meg
előzve a Mágnás Miska című 
nagysikerű operett filmváltozatát 
pergeti le rista tekintetes út 
dmmeL Csupa szín, derű és ka
cagás ez a film, kitűnő muzsiká
val, nagyszerű szereplőgárdával s 
pompás rendezéssel. Ez a film 
megint nagy siker lesz, biztosíté
kunk erre Mály Gerö, Vaszary 
Piri', ' Tolnay Klári, Jávor Pál, 
Pálóczy László, Halmay Tibor, 
Turay Ida s a többi kitűnő sze
replőjátéka. Kiegészítésül Magyar 
és UFA viíághiradók.

— Sport. Az elmúlt vasárnap 
bizony szégyenteljes vereséget 
.szenvedett csapatunk a Turul 
vasárnap dicséretes- játékkal ör
vendeztette meg szurkoló táborát 
s az otthonában különösen veszé
lyes mezöberényi SE tői haza
hozott egy pontot 2:2 arány 
dönteüenevel- A Tu.ul most kö
vetkező vasárnap szabadnapos.
— A békésszentandrási Hunyadi 
múlt vasárnap a nagyváradi MÁV 
csapatával mérkőzött s attól 3; 0 
arányban kikapott A most követ
kező vasárnap játszika b. I.TE-el.

— Árdrágító visszaélések. Kiss 
Jánosné Győri Rozália 62 éves 
békésszentandrási lakos a borsó
ét vöröshagyma kilogrammját a 
megengedett árnál magasabban 
árusította, miértis a bíróság 3 
heti fogházbüntetésre a hivatali és

fiolitikai jogainak egy évre való 
elfüggesztésére ítélte. — Ifj. Tolnai 
László 42 éves öcsödi lakos a 
mákot kg-ként 2‘30 P helyett 5

f .
|  szükségletét

Janurik- bo lt Vasút-utca253/1 
-■> Cégi öltevéoyi- János

p o r -  éa o l a j

‘e s ték

TURUL. MOZGÓ TELEFON 165.

Március 20-án, pénteken; 27-én, szombaton; 28-án, vasárnap; 29-én, hétfőn; 30-án, 
kedden kerül bemutatásra Szirmai Albert Mágnás Miska c. operettjének filmváltozata

Pista tekintetes úr
KIEGÉSZÍTÉSÜL: MAGYAR ÉS UFA VILÁGHÍR ADÓK.

Márdus 31-én, szerdán, április 1-én, csütörtökön kerill bemutatásra

R_ __l „ „ J i  Főszereplők; EwaldBalser,Hertha Feiler,
e  m  D f  f l i n f l l  Gisela Uhlen, Eiisabeth Flickenschildt, stb.

KIEGÉSZÍTÉSÜL: AZ OLASZ „LUCE" VILÁGHÍR ADÓ.

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, iim*r6*6k- 

nek, barátoknak, jó izoznizédoknak, 
kik felejthetetlen édesapánk temetésén 
résztvettek, ezzel fájdalmunkat enyhi. 
tenl Igyekeztek, ezúton mondánk 
hálái köszönetét,

643 Barocz család

P ért adta. Lefülelték, bíróság elé 
került, mely 1 havi fogházra t 
egy évi hivatali ét politikai jog
vesztésre ítélte. — Csik Imréné 
Bagi Rozália békésszentandrási 
lakos a dughagyma kilóját a meg
engedettnél magasabb áron áru
sította, miért a bíróság 3 heti 
fogházbüntetésre és egyévi hivatali 
és politikai jogvesztésre ítélte.

— Tolvajlások. Lestyan Pál 29 
éves és itj. Lestyan György 29 
éves szarvasi fiatalemberek desz
kát loptak el Podani Pál szintén 
szarvasi lakostóL A esendőn nyo
mozás után ügyük a bíróság elé 
került, ahol a két Lestyant 8—8 
napi fogházra büntették t egy 
évre felfüggesztették hivatali ét 
politikai joggyakorlatukat Arnóc- 
ki János 29 évet kondoron lakot 
Kondacs Jánostól 2 drb külső ét 
belső kerékpárgumit lopott el. 
Három heti fogházbüntetésre Ítél
ték, emellett egyévre felfüggesz
tették hivatali és politikai joggya
korlatát Bakó Zsófia 21 éves 
szarvasi lakos Gombár György- 
nétöl egy kötényt tulajdonított eL 
Nyolc napi fogházat kapott, azon
kívül egy évi hivatali és politikai 
jogvesztésre ítélték.

TEMETÉSEKET
S4 — —

a legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, a legna
gyobb igényeket kielégítek. 
Halott szállítás, exhumálás 
nálam megrendelhető

H a n tos György
temetkezési vállalkozó 
£L kerület Beliczey-út 17,

Eladó-
a Macó zugban szoba- 
konyhás

n y a r a l ó ,
szőlőssel és gyümölcsössel. 
Felvilágosítást ad

Dr Gémes Szilárd
ügyvéd. 641

Eladó
32 Idshold 
tanyásingatlan

Felvilágosítást ad dr. Gémet 
Szilárd ügyvéd. 583

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs, kertészbetban ^
Szentandrási-út Telefon 1 17

NYOMATOTT MÜLLER KÁROLY 

KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZARVASON
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A közellátásügyi miniszter 
rendelete a gazdák új 
beszolgáItatási rendjéről

Bmolgiliűtát
7. g. (1) A beszolgáltatás! kötelesség telje

sítéséül azokat a 100.800—1943. IC M. sz. 
rendelet I—111 mellékletében felsorolt ter
mékeket kell beszámítani, amelyet a gaz
dálkodó a közellátásügyi miniszter által 
megállapított időben éa módon hatóságilag 
feljogosított és igazolt vevőnek vételi jegy 
ellenében hatósági áron elad és átad. Az 
egyes termények és termékek beszolgálta
tásának idejét és módját, továbbá a vásár
lásra jogosítottak nevét és telephelyét a 
közellátási kormánybiztos teszi közhírré.

(2) A vásárlásra jogosított vevő köteles
a megvételre felajánlott terményt hatósági 
áron, a közellátási miniszter által árunemen- 
ként szabályozó módon megvásárolni, a 
gazdálkodó számára vételi jegyet kiállítani, 
a vásárlást a gazdakönyvbe bejegyezni és 
aláírásával igazolni, a vételi jegy másolatát 
pedig a nyilvántartó hatóságnak (5 §.)
megküldeni.

(3) A vételi jegyen fel kell tüntetni a 
megvásárolt termény vagy termék nemét, 
minőségét és tisztaságát, az eladó nerét, 
gazdakönyvének számát és a vevő nevét. 
A beszolgáltatás! kötelesség teljesítésének 
nyilvántartásánál a vételi jegyen feltüntetett 
minőséget és tisztaságot kell alapul venni 
Ettől eltérő minőséget vagy tisztaságot min
denkor csak akkor lehet figyelembe 
venni, ha azt a gazdálkodó az üzleti szo
kásoknak ét a vonatkozó hatósági rendel
kezéseknek megfelelően vett mintával 
igazolja.

(4) A gazdálkodó köteles a vételi jegye
ket megőrizni és felhívásra a nyilvántartó 
hatóságnak bemutatni.

Beszolgáltatás! kötelesség teljaiíté- 
sébo beszámítható szolgáltatások

8. §• (1) A kenyérgabonából kiadott arató
ét cséplőrészt a kenyérgabonabeszolgáltatásl 
kötelesség teljesítésébe be keli szamítani, 
de csak abban az esetben, ha a gazdálkodó 
szántóterülete a 20 kataszteri holdat meg
haladja és a gazdálkodó a munkaszerződést 
az 1943 június 15-ig a nyilvántartó ható
ságnak bemutatja.

(2) A szerződéses mezőgazdasági idény
munkásoknak kimért, munkavállalónként és 
havonként legfeljebb 2, az egész idényben 
azonban munkavállalónként összesen leg
feljebb 10 q kenyérgabonát a kenyérgabona- 
beszolgáltatás! kötelesség teljesítésébe be 
kell számítani, de csak abban az esetben, 
ha a munkavállaló a gazdaságban előforduló 
munkáknak az egész 1943. évi idényben 
való elvégzésére vállalkozik és a gazdálkodó 
a munkaszerződést az 1943 június 15-ig a 
nyilvántartó hatóságnak bemutatni.

(3) A természetbeni munkajárandóság cí
mén kiadott kenyérgabona az 1—2. bekez
désben megállapított feltételek mellett is 
csak akkor számítható be a beszolgáltatás! 
kötelesség teljesítésébe, ha a gazdálkodó 
igazolja, hogy a munkavállalónak termé
szetben kiadott kényéig* bona mennyiségét 
és a kiadás Időpontját a munkavállaló ál
landó lakóhelye szerint illetékes községi 
elöljáróságnak bejelentette.

(4) A mezőgazdasági munkavállalónak az
1—2' bekezdésben említett munkajárandóság 
címén kiadott kenyérgabona mennyiségét 
és a kiadás napját a gazdálkodó köteles a 
munkavállaló munkásigazolványába (1898. 
évi II. te- 1. §.) bejegyezni.

(5) Aki az 1943. évben kenyérgabonajá- 
randóságért aratási, csépié*! munkák vagy 
a gazdaságban előforduló idénymunkák el
végzésére vállalkozik, köteles 1943 június 
30-lg munkásigazolványát az állandó lakó
helye szerint illetékes községi elöljáróságnál 
bemutatni. A községi elöljáróság a bemuta
tott. munkásigazolváoyokról nyilvántartást 
vént, azokra ráírja a nyilvántartási számot, 
a munkavállaló lakóhelyét és az igazolvá
nyokat pecsétjével látja eL A lepecsételt 
nrankásigazolvány az 1. és 2. bekezdésben 
említett kenyérgabona megszerzésére és a 
vámőrlési jogosultság megállapítására is 
szolgái

(6) Az éves gazdasági cselédek részére
Idmért kenyérgabonát a beszolgáltatás! kö
telesség teljesítésébe nem lehet beszámítani. 
As a gazdálkodó azonban, aki szántóterü
letének minden 20 kataszteri holdjára leg
alább egy konvenciós gazdasági cselédet 
alkalmaz, a közellátási kormánybiztostól 
kérhet! annyi kenyérgabonának a kenyér- 
gabonabeezoigáltatási kötelesség teljesítésébe 
való beszámítását amennyit a fenti arányt 
meghaladó létszámú gazdasági cselédeknek
— egy egéaz konvencióra legfeljebb 12 q 
számítva — kiszolgáltatott Ha az említett 
létazámon felüli gazdasági cselédek alkal
mazása a gazdaság szőlő-, kert-, vagy erdő
területének művelése érdekében szükséges, 
kötelezni kell a gazdálkodót arra, hogy a 
közellátási miniszter által megállapított mér
tékben bort, vagy egyéb terméket, Ül. fát 
asolfáhattofi be, (Folyt, köv.)

Sírkövek
Készítését jütányosan vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Szíves pártfogást kér 
Demeter János kőfaragó
Keresztény vállalat. 431

Rendelet a gyapjú 
forgalmának 

szabályozásáról
A Budapesti Közlöny szerdai 

száma közli az iparügyi minisz
ternek a gyapjú forgalmának sza
bályozása tárgyában kiadott 
16.000—1943. Ip. 6?ámú rendele
tét. A rendelet általában véve a

Syapjú forgalmának szabályozása 
lejelentése, igénybevétele slb.) 

tárgyában a mu’t évben kiadott 
rendelettel azonos rendelkezése
ket tartalmaz. Új rendelkezés a 
rendeletben, hogy a birkáról és 
bárányról a gyapjút egy naptári 
évben csak egyszer ezabad le- 
nyírni ̂  éspedig a birkáról április 
hó 1—július 15. napja, a bárány
ból pedig április hó 1 — augusztus 
hó 31. napja közötti időben. A 
múlt évi rendelkezésektől eltérő' 
en határozza meg a rendelet az 
igénybevétel alól mentes gyapjú 
meooyiséget £  szerint annak a 
juhtartó gazdának a gyapjútermé- 
séból, aki a saját termésű gyap 
jút, vagy annak egy részét maga 
és családtagjai által veló felhasz
nálása céljsira az 1911 évet meg 
előzően is feldolgozd, erre a cél* 
ra az 1943. évben öt birkáról 
lenyírj gyapjúoaennyiség, de leg
feljebb 7 kg. zsíros vagy 4'2 kg. 
mosott gyapjú, ha pedig háztar
tásában rajta kívül négynél több 
személy él minden további sze
mély még egy-egy birkáról léc yírt 
gyapjúmeneyiség, de legfeljebb 
1 4 kg. zsíros, vagy 80 deka mo* 
sott gyapjú mentes az igén\bi- 
vétel̂  ̂ alól.  ̂Ezt a mentesített 
gyapjút a bejelentésre megszabott 
határidőtől számított harminc na
pig nyíráskori állapotban kell 
megőrizni.

— Meghfvé. A Szarvul Iparoiifjtlc Ön- 
képzőköre f. hó 28-án vasárnap d. u. 2 
órakor tarija rendes évi közgyűlését, melyré 
a kor Összes tagjait tisztelettel hív meg az 
Elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyv hitelesítők megnevezése. 3. 
Jelentés az Egyesület évi működéséről. 4. 
Az 1942. évi zárszámadása és vagyonmérleg 
bemutatása, felmentvény megadása. 5. Eset
leges indítványok. 6. Elnök, ügyész, jegyző, 
pénztárnok, fókönyvtárnok és számvizsgá
lók elnöke három évre szóló megválasztása.
7..1 alelnök, 3 számvizsgáló, 2 ellenőr, 1 gond
nok, 1 h gondnok, 2 kőnyvtárnok, 8 választ
mányi és 4 póttag 1 évre szóló választása. 
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés 
minden újabb meghívása nélkül 1943 évi 
április hó 4-én d. u. 2 órakor tartatik meg. 
Az alapszabály 6. §-a rendelkezése szerint 
azon tag ki három havi tagdíjjal hátralékban 
van, az egyesület közgyűlésén szavazati 
jogit nem gyakorolhatja, tisztviselővé, vá
lasztmánnyá nem választathat.

— Meghívó. A Szarvasi Ipartestület Te
metkezési Scgélyzó Csoportja 1943. évi 
március bó 29-én hétfőn, délután 2 órakor 
tartja rendes év! közgyűlését az Ipartestü
let székházában, melyre a t. tagokat ezúton 
is tisztelettel meghívja az Elnökség. Tárgy- 
sorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv 
hitelesítők megnevezése. 3. Múltévi köz
gyűlési jegyzőkönyv bemutatása. 4. Zár
számadás és vagyonmérleg bemutatása 5. 
Esetleges indítványok. 636

— Tanuljanak a gazdák egymástól I Er
ről ir vezetőcikket Bölcskei Sándor egerági 
gazda a Magyar Föld leúfabb számában. 
Előfizetési ára március t-től az év végéig
6 50 P. Kiadóhivatal: Budapest V(I, Erzsé- 
bet-körút 7.

Eladó Csabacsűdön
a Főutcán 160. számú ház 
jómenetelfi vegyeskereske
déssel, vagy anélkül, öreg
ség miatt. 624

„KOCCINTO"
Komák, barátok, sógorok,

Itt vannak ax'tán jóborok.
Vidámság, öröm, nóta, dal,
A Koccintó borában mind benne van.

A szív a lélekkel egybeforr,
Mert a Koccintóban jó a bor.

Jó pajtásom, jöjj el ha teheted, 
Szerezz nálam is kellemes perceket

Szere te t t e l  vár  m i nd e nk i t

P r ib e ls z k y  A n d r á s
II. kér. Tes*edik-utc» 498. •zám.

Eladó földelt:
2 hold szántó közvetlenül a város mellett;

2400 négyszögöl területű I. osztályú szántó a Maginyecz-dülŐben;
2 l/i hold szántó tanyával kórház mellett;
8 hold szántó Tóniszálláson ;
10 hold L oszt. szántóföldet Csabacsűdön, szőrhalmi düllóben;
10 ki ah old szántó Kiskirályság (volt WolHnger féle] vásárhelyi út mellett;
26 hold kereföldnek alkalmas szántó Décsen;
341/! katasztrális hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecieren;
58 hold szántó a mezőtúri határban;
132 katasztrális hold részben szántó, részben legelő tanyával Ecsereo;

szentesi kövesút mellett;
137 katasztrális hold szántó tanyával Kiskirátyságon;

Eladó házak:
IV. kér. 594. sz, csaréppal fedett lakóház;
L 432. n . cseréppel fedett beltelkcs lakóház, melléképületekkel ;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
Eladó sarokház a benne levő vegyeskereskedés és kocsma, joggal és béren* 

dezéssel, Békésszentendráson ;
Forgalmas helyen jól. bevezetett ssrok flzletház italmérési joggal Scarvaaon:

Vételre keres megbízónk:
20 hold jómlnőségú srá ntóföldet, lehetőleg tanyával;
Belteflres lakóházat a község központjában 30.000 P* lg.
Gyümölcsöst Macóban vagy Mangolban, 7—8 hold jóminőségÚ szántóföldet;

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal •

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik.

Ugyanott az áprilisban kezdődő osztálysorsjátékra sorsjegyek
már kaphatók.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó egy Wertheim-kacsza. Cím a ki

adóban.________ ___________________ 593

Csicsely Mihálynak IV, 165. szám alatt lé
vő feleháza kiadó, esetleg az egész örök- 
áron ?ladó.______________ _________ 589

Macózugban 600 |-öl gyümölcsös el
adó. Érdeklődni lehet piaci és vasárnapi 
napokon II, 136. szám alatt__________587

Eladó Bobvoa-dűlő 518. szám alatt 6 hold 
föld két részben. Érdeklődni dr. Flsbeln 
ügyvédnél, v. IV, Korona-utca 179. az. a. 583

V. küikerület 98. számú ház 900 H-öl 
földdel eladó. Érdeklődni VI. küikerület 129. 
szám alatt._________________________ 584

IV, 513. számú ház fele eladó. Érdeklődni 
ugyanott.___________________________582

Kozsuch Jánosnak Csabacsűdön 10 klahold 
földje eladó. Jelentkezni tanya 96. ez. a. 581

Egy fél ház eladó III, 157, sz. 578

Eladó 3 kishold föld Kákán Vásárhelyi-út 
mellett Érd. Folytán Pál IV. 340. az. a. S77

Két darab férfi kerékpár eladó. II. 250. 600

Házat vennék I. v. 111. ker.-ben, postához 
közel. Cim a kiadóban.__________ 599

LÓSZERSZÁM, TÉGLATÖRME
LÉK ELADÓ Krebs-kerlészet 626

II. kér 92. az. alatt Irodi céljára alkalmas 
2 szoba Idadó. Ugyanott üzlethelyiség ás 
kiadó._____________________________603

Barokk-ebédlő és íróasztal eladó, Éfdek- 
lődnl a kiadóban.___________________61f

Tóniszálláson 3 ée léi hold szántó 
Érdeklődni VIL kftlkwflWt 130. ex. ■ élé

Eladó jdkarben 14t6 Sintfer Turótftp. Ér
deklődni Ili. 19.___________  M t

Eladó kétágas, kútgém, eper- és nyírfa 
(IL küikerület 375. sz. a. 619

L kér. 635. számú kétszobás ház eladó. 622

IV, 295. szám alatt fűszerüalet 
eladó. 607

Teljes kovácsszerazám eladó IV. *7. 608

Eladó* 5 hold föld tanyával U. kfc. 12tjT 
_________  636

100-as „Csepel" gyártmányú mótorkerék- 
pár eladó, lt  250._________________ 629

20 kishold szántóföld és 1, 151. számú 
ház eladó. Érd, ugyanott.___________ 632

Szentesi határban külső Ecseren 46 kl*» 
hold tanyával jutányos áron eladó, aedek* 
lödni lehet Szarvason II, 440. ez. fallak 
Jánosnál ______________________ 633

I, 151. sz. alatt kfllőn bejáratú bútorne*! 
szoba kiadó._______________________ 634

I, Vajda Péter-utca 189. szám alatt Aj 
ház eladó.__________ _______________635

Hoffher-féle arató- és kötőgép egybe, egy 
szekér és egy drb kettőseke eladó VUi, 
küikerület 93. 638

Egy fejőstehén eladó IV, 209. 639

L 353* sz. háa azabad késből eladó. 640

VIL küikerület 40. sz. alatt eladó 3053 
négyszögöl iöJd, Érdeklődni V. külker. 107 
sz. alatt Ószőlő.___________ ________ 641

Szekera Györgynek kákái halminál t  
hold földje eladó. Érdeklődni 1l  371. 644

Szőrbalml legelőből egy fél paléia egy 
eke marokvetőgép, vetőgép eladó* Érdek* 
lódni Csabacsűd 23._________  645

11, 383. az. ház eladó. Érdeklődni IV. 395. 
az. a. Benkó fűszarüzletben. 648

Jobb szoba-konyhás, esetleg két szobás 
lakást keresek azonnalira. Címet a kiadóba 
kérek._____________________________ 649

Megbízható, ügyes háztartási alkalmazot
tat felvesz Süveges kelmefestő IQ, 161. se. 
J_____________________________ 616

Kócty Lajos divatárukereskedő mint a 
Kováid festő és gőzmosógyár képvisekla, 
a legelőnyÓsebben vállal ruha É i k á M  
Szőrme festést is vállalok. U, 4r N fa h *  
István* u. 105. tfileti órák 8— 60

Ügyes asabóeegédsket Jelmezek KAm
•őiszabó 111 >3L___________________ 601

Komoly ismeretséget kötnék ét/m  ev. 
h>1d kinyivel *kl HtkAny

örökséget kap és 
tésbez hoczájárulna. 29 éves, 166 Qm 
gas, tótul tudó, barna, nőtlea, «v. ttlású  
nyugdfjképes, kinevezett kalaaz vagyok. 
Cimem: Yalent György tart tizedes, klkm i 
Budatétény. Postattók 3. 637

Gyümölcsfakezeléshez és szőlóaflveléebeB 
értő keretek. M satkval IL ftmt<
IMr Kt alatt. W


