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POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP
ELŐFIZETÉSI DIJAK: 

Helyben egy negyedévre . . 1.20 P. 
Vidéken egy negyedévre . . l ’TO P,

PÉLDÁNYONKÉNT 10 FILLÉR.

Asszonyok és 
gyermekek ellen

A háborúk mindig Isten verései 
voltak a népek hálán, minden 
háborúban kin és fájdalom vonult 
végig s minden időben minden 
nép nehezen várta a harcok vé
gét. Mégis, a múlt háborúiban va
lami iratiau (örvény uralkodott, 
hogy t. i. a harcolók férfilakos
ságának seregei mérkőztek egy
mással és (néhány kilengést le
számítva) az akkori küzdelmekben 
volt valami lovagias szellem, 
amely méltatlannak tartotta vol
na, hogy egy fegyveres iérfi véd
telen asszonyok, vagy pláne gyer
mekek ellen emelje fel pusztító 
kariát A múlt világháborúban 
azonban elszakadt minden fék, el
szabadultak a kegyetlenség leggo- 
noszabb szellemei, — egyelőre az 
éhínség képében — és elvonták 
az asszonyok szájától a kenyeret. 
Ennek folyamányaképen százez
rek pusztultak el éhen és ezt az 
embertelen blokádot feon'artották 
még egy évig a fegyverszünet 
aláírása után is. A kihatásaiban 
súlyos eme gazság látszólag nem 
volt olyan borzalmas, mint a mai 
légi háború, mely kizárólag asszo
nyok és gyermekek ellenirányul, 
melynek tervezője, kitalálója az 
angol elmésség és lelkiség, akár
csak az éhségblokádé- Churchill
u. L 1934-ben egy újságban ezt 
Irta: „A legkőzebbi háborúban 
talán arról lesz majd szó, hogy 
asszonyok, gyermekek és általá
ban a polgári lakosság ellen kell 
küzdeni és a győzelem isten- 
asszonya pedig — arcán az iszo
nyat vonásaival — annak nyújtja 
frigyre kezét, aki a háború e ne
méhez nagyvonalú szervezőnek bi
zonyul." Mindig volt gyarlóság, bűn 
és túlkapás az emberek között, sőt 
még gonoszság is, de hogy a XX- 
ik század ilyen hatványozott bor
zalmat és ilyen minősíthetetlen 
gonoszságot tudjon produkálni — 
az szinte hihetetlen, ha tényleg 
meg nem történt volnál Még az 
állatnál lejebb kerültünk, mi em
berek, a „teremtés koronája” I... 
Mintha a démonok fejedelme sza
badult volna láncaiból, hogy hát
ralévő idejében még kitombolhas
sa magát I Szörnyű tombolás 1 De 
mit csináljunk ? Tartsunk össze, 
fogjunk össze, tegyünk meg min
dent, amit védelmünkre tehetünk, 
főképen pedig tartsuk meg keresz
tyéni hitünk tanításait és ne mi 
kövessük a gonoszt. És ne csüg
gedjünk, ha az utolsó idők eme 
súlyos próbái végigdübörögnek 
rajtunk. „Ennek meg kell lennie"
— mondja az írás. A gonosznak 
ia „meg kell érnie", hogy méltó 
Ügyen arra a nagy büntetésre, 
mely a számadásnál reá várako
zik. Az apokaUpais trombitái 
htrsofnak felettünk I
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Lelkészválaszlás előli
A képviselőtestület döntése ér

telmiben rövidesen sor kerül a 
negyedik lekészi állás betöltésére. 
Okulva a múltból, azt hisszük 
nem lesz felesleges néhány jóaka- 
ratú megállapítást tenni ezzel 
kapcsolatban — a jövíre nézve. 
Kikerülhetetlen ugyanis, hogy a 
több ezernyi választónak ne le
gyen más-más véleménye. Mégis 
kívánatos volna, hogy ezzel kap

cs ólat bán a jövőben minden egy- 
háztag tartózkodjon minden erő
szakos cselekedettől, nevezetesen 
a rágalmazástól, az ellenfél jelölt
jének lebírálásáról, nyelvi és 
nemzetiségi kérdések szükségte
len felszínre hozásától, s mind
attól, ami egy választás tisztasá
gátm6lt óságát kétségessé tehetné.

Őrizze meg mindenki a maga 
véleményét, melynek törvényes

keretek között kifejezést is adhat. 
De tilos minden agitáció, az egy
házi hatóságok háta mögötti titkos 
„paktum" kötés, az egyház érde
keinek háttérbe szorítása egyéni, 
családi vagv egyéb érdekekkel 
szemben. Ezt tartsa mindenki 
szem előtt, mielőtt még „belefe
küdne" a választásba, nehogy 
többet ártson vele az egyháznak, 
mint amennyit használni kíván I

A munkaadó nem fizethet többet a megállapított 
legmagasabb munkabérnél

A m. kir. földművelésügyi mi
niszter legújabban kiadott redele- 
tében kimondotta, hogy „semmis 
az a megállapodás, amelynél fogva 
a munkaadó a legnagyobb mun
kabér mértékét meg}ialndó összeg 
fizetésére kötelezi magát". Ebből 
következik, hogy a munkaadónak' 
a hatályos legnagyobb munkabér
nél többet akkor sem kell fizetnie,

ha a szerződő felek a szolgálati 
(munka) szerződésben a maximá
lisnál nagyobb munkabért kötettek 
ki. Minthogy a legnagyobb mun
kabérek megtartásához elsőrangú 
árpolitikai, termelési és közvetve 
szociális érdekek is fűződnek, meg 
' kell ekadályezni azt, hogy a 
munkaadók és a munkavállalók a 
maximálist meghaladó munkabér

fizetésére kössenek megállapodást, 
ha pedig a megállapodás már 
létrejött, biztosítani kell a szerző
désnek a törvény rendelkezéseivel 
összhangban álló teljesítését. E- 
végböl elrendeli, hogy a községi 
jegyzőknek tilos közreműködni 
olyan munkaszerződés megkötésé
nél, amely törvénybe ütközik.

Evangélikus egyházközségi 
képvlselőlesltllefl Ülés

Az evangélikus egyházközség 
képviselőtestülete március hó 30- 
án délelőtt fél 10 órától tartotta 
rendes gyűlését Kellő Gusztáv 
esperes és Borgulya István má
sodfelügyelő elnöklete alatt. Áz 
ülésen megjelent dr. viíéz Zerin- 
váry Szilárd orsz. képviselő, dr. 
Ondváty Pál járásbíróaági elnök, 
Kachelinann Curt gazd. intézeti 
igazgató, akiket első megjelené
sük alkalmával Kellő Gusztáv 
esperes szívélyesen üdvözölt. Bor
gulya István másodfelügyelő tar
talmas és mélyen szántó beszéd- 
dél nyitotta meg az ülést, melyet 
a képviselőtestület nagy megille- 
tődéssel hallgatott meg és azt jegy
zőkönyvbe foglaltatta, A múlt 
gyűlés jegyzőkönyvének ismerte
tése után foglalkozott a negyedik 
lelkészi állás kérdésével is. A hi
ány összegét illetőleg az elhang
zott indítványok között szavazás 
útján 18 szótöbbséggel kimondta, 
hogy az új lelkész híványa azo
nos legyen a többi bárányokkal, 
továbbá, hogy a lakás kérdés 
megoldása bizassék egy bizott
ságra. Ezzel most már lényegében 
el is dőlt az új lelkész választá
sának elvi kérdése, következik 
majd a ténylegeles betöltés ke
resztülvitele meghívás, vagy pá
lyázat révén. Ugyanakkor meg
állapították a belső XX. tanítói 
állá! Üványát Is.

Iskolafejlesztés kapcson a kép- 
viselofestület felhatalmazta az 
elnökséget, hogy dolgozzon ki 
javaslatot az új templomi központi 
új iskola felépítésére nézve, s 
tegye meg az államsegély elnye
résére szükséges lépéseket. Az 
igazgatói lakásnak a Tessedik- 
téri épületbe való beépítését nem 
szavazta meg.

Az 1942. évi_zárszámadások
letárgyalástfwrán Ribárszky Pál 
ny.' mérnök szólalt fel; majd Lip- 
ták Mihály ellenőr nyújtott felvi
lágosításokat az pgyes kérdéseket 
illetőleg. Mindenki őrömmel álla
pította meg, hogy az egyház a, 
régi — egykor nyomasztó adós
ságától teljesen megszabadult, sőt 
tetemes követelése van a község
gel szemben. A képviselőtestület 
kimondta egy adószedő alkalma
zott munkábaállítását, melyet id. 
Piliszky János ny. ig. tanító in
dítványozott.

Az adósságok letörlesztésére 
vonatkozóan — az igazság ked
véért — e helyen is megállapít
juk, hogy az egyház eme nagy 
előrehaladását főleg egyrészt Pes- 
thy Pál ny. miniszter, egyházfel- 
ügyelő közbenjárásának, másrészt 
az egyház tisztviselőinek önzetlen 
egyházszeretetének köszönheti.

A lelkészek és tanítók ugyanis ! 
részben vagy egészben lemondtak I 
hí vágyukban biztosított tenné*)

szetbeni javaikról, így vált lehe
tővé bizonyos ingatlanok eladása 
és végeredményben az adósság 
teljes ietőrlesztése. A lelkészek 
és tanítók közismert szerénysé
gük miatt ennek ugyan nem ad
tak kifejezést, mégis az igazság 
és tárgyilagosság kedvéért szük
ségesnek tartjuk ezeket felemlí
teni, hogy egyrészt az esetleges 
téves nézeteket korrigáljuk, más
részt, hogy az ilyen áldozatoknak 
emlékét megörökítsük.

A képviselőtestület névszerinti 
szavazással jóváhagyta az őrhalmi 
iskola félportájának eladását, ez
zel a gyűlés főtárgyai véget is 
értek. A gyűlés befejezése előtt 
Borgulya Pál v. képviselő szóvá 
tette az újtemplomi paróchia 
rendbehozatalánál keletkezett 
többlei kiadások, valamint a má
sodfelügyelő útiköltségének ügyét.

Kiss György lelkész. Borgulya 
István másodfelűgyelő és Pataki 
János felszólalása után az elnök
ség megállapította, hogy az érin
tett kérdésekben aeholiem követ
tek el szabálytalanságot, minden 
intézkedést a meghatalmazott 
központi bizottság, majd a pres
bitérium és végül a képviselőtes
tület hagyott jóvá. Ezek után a 
felszólaló indítványát visszavonta.

A képviselőtestület ülése 1 óra 
után ért vágat,

A l t  É Ú  IIXMtor
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Leszállítják a vonatról, aki megszegi 
az elsötétítési rendeletét
A IHAV figyelmeztetése az utazóközönséghez

Gyűjtés
Lapuok múlt számát)in beszá

moltunk arról a tüzeseiről, mely 
Gráfik Pál házát elpusztította és 
felhívtuk a nagyközönséget, hogy 
a károsult ügyét karolják lel és 
nyújtsanak segítséget házának 
felépítéséhez.

Értesülésünk szerint az evang. 
egyház 100 pengő azonnali segélyt 
utalt ki részére, ezenkívül jótállást 
vállalt érte, úgyhogy az új tetőzet 
felhúzása már meg ii történt. Az 
adományok gyűjtése is megindult, 
az egyház gondnoki hivatalába is 
több adományt juttattak. Lapunk 
felhívására már másnap többen 
jelentkeztek adományaikkal, ezek
nek a nevét az alábbiakban kö
zöljük: Kornldész Mária 10 P, 
Benczúr György 10 P, ifj. Piliszky 
János 2 P, N. N. 2 P, öltevényi 
János 4 P, Müller- család 10 P, 
Kiss M. Pál 6 P.

Ifj. Piliszky János tanító ta
nulóinak adakozása 17‘80 P, mely 
összeg a kővetkezőképpen oszlik 
meg: Kovács Mária 50 f, Tóth 
C. Mihály 2 P, Búzás Pál 1 P, 
Kerti Miklós 50 f, Tóth István 1 
P, Simkovics János 2 60 P, Bor
gulya Erzsi 2 P, Sztrehovszki 
Dana 1 P, Belicza Judit 50 f, Sza
kács Zsuzsanna 60 f, Petrovics 
Judit 40 f, Gulyás György 1 P, 
Dina Mihály 60 t, Pimiller Mária 
50 f, Gyekiczki Mária 1 P, Rá- 
gyanszki Mária 50 f, Szel retár 
Judit 60 f, Szappanos Judit 50 L 
Lapunk eddigi gyűjtése: 61*80 P, 
mely összeget a károsultnak nyug
ta ellenében átadtuk. A gyűjtés 
még nem zárult le, további ado
mányokat elfogadunk, továbbítunk 
és nyugtázunk.

Értesülésünk szerint az ev. ta
nítók 62 pengőt adakoztak e célra.

Be kell vonulni 
az 1906—1918. években 
: született zsidóknak

A hivatalos lap vasárnapi szá
ma közli a honvédelmi miniszter 
rendeletét a zsidó hadkötelezet
tek jelentkezése, illetve bevonu
lása tárgyában, amely szerint 
zsidónak tekintendő személyek 
közűi egyelőre az 1906—1918, 
években született hadkötelesek, 
akik már sorozáson alkalmasnak 
nyilvánítva felavalattak s ez 
időszerűit mint besorozott szol
gálati kötelezettség alatt, állanak 
akár tárcsán szabadságoltak, 
■Írár tartalékosok, vagy póttar
talékosok, katonai kisegftőszolgá- 
lat teljesítése végett bevonulni 
tartoznak. Az említett születési 
évekbe tartozó zsidók, akik nem 
esnek az előbbi meghatározás 
alá, vagyis akik bármilyen okból 
sorozva nem lettek, vagy kato
nák nem voltak, jelentkezésre 
kötelezettek. A rendelet felso
rolja azokat a helyeket, ahová 
bevonulni, illetve ahol jelent
kezni kell a egyben közli a, be
vonulás és jelentkezés îdőpont
ját is, amely április 27 és május
13 között van megállapítva. A 
bevonulási éa jelentkezési hirdet
ményt falragaszon is közzéteszik.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

K re b s . kertészetbe!̂ ^
" Szentandrási-út Telefon 117

A vasúti személykocsik elsöté
títésével kapcsolatban a MÁV 
igazgatósága a kővetkezőket közli: 

A nyilt pályán haladó vasúti 
szerelvényeket bármikor érheti 
meglepetésszerű légitámadás. Ha 
egy vonat egyáltalán nem, vagy 
hiányosan van elsötétítve, a ko
csikból kiáramló fény a repülök- 
figyelmét felhívja. Szükséges, hogy 
az utazóközönség a személyko
csik elsötétítését már a sötétség 
beálltával saját érdekében lelki- 
ismeretesen teljesítse és a vasúti 
közegek ilyenirányú figyelmezte
tésének tegyen eleget. Az utazó
közönség az elsötétített ablakok 
függönyeit ne húzza el még tájé
kozódás céljából sem és különö
sen a befestett ablakokról festé
ket ne kaparja le, mert az egyes 
szakaszokról kiáramló fény a vo
natnak könnyen árulójává válik.

Hírek
Iftte n lltz le le le k :

A szarvasi ág. fa. ev. ó-templombao va
sárnap délelőtt tót. V ili órakor magyar, az 
újtemplomban délelőtt tótnyelvü Istentiszte
letet tartanak.

A szarvasi róm. kát templomban vasárnap 
<L e. 8 órakor diákmise, 9 órakor csendes- 
mise, 10 órakor szent-beszéd, nagymite. 
Délután 3 órakor ájtatosság. Köznapi misék 
l/t 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház 
dísztermében.

— Böjti estély. Április hó 11 én 
délután 6 órától az ótemplomban 
zenés böjti áhítatot tartanak, me
lyen alkalmi orgonaszámok, ének
karok, szólóénekek és szavalatok 
szerepelnek. Az estélyen Kiss 
György belmissziói lelkész alkalmi 
beszédet tart Bővebb műsoris
mertetést a következő számunk
ban hozunk.

— Konferecio. Az arad-békési, 
a békési és a csanád-csongrádi 
ev. egyházmegyék vezetői, tanári 
tanítói és lelkészi konferenciát 
tartottak március hó 25-én Békés
csabán. A konferencián a szarvasi 
középiskolák tanárai — élükön 
dr. Nádor Jenő igazgatóval, — 
majd a tarítónőképzó tanárai
— Lipter Melánia igazgató veze
tésével — végül az ev. elemi 
iskolai tantestület tanítói — Lelkes 
Pál vezetésével — nagy számban 
vettek részt

— A szentandrásiok is kopnak 
OMCsA házakat. E lap hasábjain 
már Írtunk a szentandrási lakás- 
problémáról, mely külünősen a 
munkásrétegeket érinti nagyon 
kellemetlenül, mert a legnagyobb 
hiány mégis csak kislakásokban 
van. Az elmúlt esztendőkben többé 
kevésbé megoldották a telkek 
kérdését 8 az új Ricsóy-telepen 
már szépen megindult az építke-. 
zés is. Most újabban arról kapuok 
bírt, hogy a Közjóléti Szövetkezet 
ismét vásárolt mintegy 20—25 
teleknyi földterületet a község 
belterületén, s ezeken a telkeken 
érdemes, nagy családú kubikos 
embereknek még az idén felépítik 
a vármegyeszerte már igen elő
nyösen ismert kertes családi há
zakat Mint értesülünk az épít
kezések már a legközelebbi jövő
ben megindulnak.

A közönség tájékoztatása vé
gett a kalauzok az állomások ne
veit a szakaszokba az állomásra 
való beérkezés elölt bekiáltják, 
vagy ha ezt esetleges túlzsúfoltság 
miatt megtenni nem áll módjuk
ban, úgy a vonatnak az állomásba 
való beérkezése után a kocsik 
mellett elhaladva kiáltják több
ször az illető állomás nevét. Tu
domására hozza végül a MÁV 
igazgatósága a közönségnek, hogy 
az egyes szakaszokban (folyosó
kon) tartózkodó utasok az első- 
tétés betartásáért egyetemlege
sen felelősek. Azokat az utasokat, 
akik az elsötétítési rendelkezé
seknek vonakodnak megfelelni, 
személyazonosságuk megállapítása 
után az első állomáson az uta
zásból kizárják és őkét az illeté
kes hatóságnál feljelentik.

— A házasságok megkötés* e- 
Iáit kell kátni a házassági kölcsönt. 
A hatóságok és a sajtó felhívta 
már a figyelmet arra, hogy a há
zassági köics5nt a házasság előtt 
kell kérni. Ennek ellenére sokszor 
megtörtént, hogy a házasság meg
kötése után kérlek kölcsönt egye
sek. Az Országos Szociális Fel 
ügyelőség nyomatékosan felhívja 
a figyelmet arra, hogy a későn 
beérkező kéréseket nem veheti 
figyelembe. A házasulandóknak a 
házasság megkötése előtt legalább 
60 nappal kell kérniök a házassági 
kölcsönt

— Népművelési előadáképző 
tanfolyam. B kés vármegye Tör
vényhatósági Iskoiánkivűli Nép
művelési Bizottsága a vallás és 
közoktatásügyi Miciszter úr ren
deletére és támogatásával f. évi 
júdus hó 21-től június hó 26 ig 
terjedd időben, Gyulán hatnapos 
népművelési előadóképiő tanfo'.ya- 
mot rendez. A tanfolyamon lel
készek, tanítók, tanárok stb. 
vehetnek részt és nő személy 10 20 
%>a lehet a kiküldendő és jelent
kező hallgatóknak. Felhívjuk a 
tanfolyamon résztvenni szándéko
zókat, hogy a felvétel iránti 
kérelmet vagy a helyi bizottság 
útján, vagy közvetlenül a várme
gyei népművelési _ _ bizottságnál 
nyújtsák be április hó 15-ig 
személyi adataik feltűntetésével. 
Később történő jelentkezést nem 
vehetünk figyelembe.

— Sakkverseny. Az április 11 én 
Békéscsabán tartandó városközi 
sakkversenyre a Szarvasi Sakkor 
is meghívást kapott Értesülésünk 
szerint sakkozóink dr Podany Pál 
vezetésével hiánytalanul veszik 
fel a küzdelmet városunk színeiért.

— Zöldhitelt folyosít a Szarvasi 

Takarékpénztár.

— üveget kell vinni a patikába. 
A belügyminiszter rendeletet adott 
ki, amelynek értelmében ezentúl 
az OTI és egyéb betegségi bizto
sitó intézetek az üvegben, vagy 
tégelyben kiszolgáltatásra kerülő 
gyógyszereket csereedény beszol
gáltatása, vagy pedig annak hiá
nyában betéti díj ellenében adják 
ki. 10—20 gm- os üveg betéti díja 
40, a 200-500 gm-é 50 fillér, a 
Í0—50 grammos tégely betéti díja 
40, as 50—200 grammé 99 fUHr.

— Közgyűlés oz íparosifjaknól. 
Az Iparosujak Önképzőköre már
cius hó 28 án tartotta évi rendes 
közgyűlését, melyen az elnöki 
jelentés és a zárszámadás elfoga
dása után sor került az új tiszti
kar megválasztására. Id. Darida 
Sámuelt a kör eddigi elnökét, 
önzetlen és mindenkor az egye
sület érdekeit szolgáló munkája 
jutalmául a kör örökös diszelnÖ 
kének választották meg. Elnök 
lett Luukó György hentesmester, 
alelnök Szloszjár Ferenc fodrász
mester, ügyész dr Gémes Szilárd 
ügyvéd, jegyző ifj. Szűcs József, 
pénztárnok id. Bankó Mihály, fö- 
könyvtárnok Dankó István, szám- 
vevüelnök Halász Dániel, gondnok 
Gombár János A közgyűlésen 
megjelent az iskolánkívüti népmű
velési bizottság elnöke is és ki
osztotta a március U-én zárult 
ipari továbbképző előadásciklus 
okleveleit.

— Zöldhitelt folyosít a Szarvasi 
Takarékpénztár.

— Anyakőnyyi hírek. Születtek: 
Bankó Sándor és Fodor Ilona 
leánya Mária, Litauszky Mihály 
és Stűcs Vilma leánya Mária, 
Gyulai József és Garai Mária fia 
Miklós, Medvegy János és Dem- 
csák Judit leánya Judit, Sellei 
Pál és V. Balogh Zsuzsanna fia 
Mihály, Pimiller Pál és Szirony 
Erzsébet leánya Zsuzsanna, 
Babecz Pál és Kondacs Erzsébet 
fia György Bankó Pál és Krkos 
Erzsébet fia Pál, Luslyik János 
és Greksza Judit leánya Erzsébet 
Glauúüsz Imre és Schlesinger Sára 
fia' Mihály, Benka János és Kriv- 
jánszki Zsuzsanna fia János, 
Palyov András .és Palyov Mária 
fia András, Burák János és 
Demeter Anna fia János, Bokros 
Imre ás Valastyan Judit fia 
András. — Házasságot kötöttek: 
Lestyan Pál Szeljak Máriával, 
Galáth István Krajcsi JudittaL — 
Elhaltak: Sinkovicz János 73 é., 
özv. Tusjak Mihályné Roszik 
Anna 67 éves, Barecz András 62 
éves, Medvegy Judit 19 éves, 
özv. Hanzó Mihály 78 éves, özv. 
Magyar Györgyné Vitális Mária 
76 éves, Ladnyik János 21 éves, 
özv. Magyar Istvánná Magda 
Anna 83 éves, Szvák György 73 
éves, Kasuba Palné Misúr Erzsé
bet 72 éves, Breitner Zsigmondné 
Kohn Ilona 62 éves, Grá'ik 
András 58 éves, özv. Kresnyak 
Mihályné Lipeczky Emma 62 évea, 
Kasuba Mihály 62 é.f Leszenyiczki 
András 69 éves, Petrev Anna 25 
éves, Frankó Erzsébet 11 éves, 
Knyazoviczki János 66 éves, 
Bankó István 86 éves, H;cz János 
54 éves, Huszárik Zsuzsanna 11 é., 
Pritnfel János 80 éves korukban.

— Napokon át telt ház gyönyör
ködöd a Pista tekintetes út című 
filmben. Péntektől keddig csaknem 
mindennap telt ház előtt pergett 
a Turul Moziban a Pista tekinte
tes úr című film. A békebeli han-

Íulatú. kedves mozidarab, a leg- 
edveltebb színészeinek alakításá

ban elbájolta a szarvasi közönsé
get s nagyon sokan voltak, akik 
kétszer is megnézték a Mágnás 
Miska filmváltozatát Széniül a 
Rembrandt című hatalmas német 
produkció ment szintén jelentős 
siker mellett Péntek, szombat, 
vasárnap és hétfőn a Gyávaság 
című magyar filmet mutatják be 
Szeleczky Zita főszereplésével 
Kiegészítésül UFA éa Magyar 
VlUghlradó.
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Kösaönetnyi!vánitás
Mindazon rokonoknak! ismertjük

nek és jóharátoknak; kik szeretett 
férjein édesapánk t nagyapánk

Grófik András
temetésén megjelentek éa ezzel mély
séges fájdalmunkat enyhíteni Igyekez
tek, ezúton mondunk köszönetét. 

Szarvas, 1942 március hó.

ösv. Grófik Andrásné és családja.I
. K&szönetnyllvánítás. 

Mindazon rokonok* ismerősök, kik 
felejthetetlen jó édesanyánk, nagy
anyánk

öiv, Krsnyák Mihályné 
%t. Lipeczky Emma

végtisztességén résztvettek, s ezzel 
fájdalmunkban osztoztak, ezúton fo
gadják köszönetűnket.

Szarvai* 1943 március hú.
Gyászoló család.

— Mégyhavi fogház lissztpana- 
máért. Még a múlt esztendőben 
történt, hogy Kulcsár Ferenc bé- 
késszentandrási sütőmester feke
tén szerzeit 160 kg nullás és 340 
kg kenyér.iszlet adott el a maxi* 
máJis áron jóval felül Terhes 
András tápéi lakosnak. A liszt 
szállítása közben lefülelték a dí
szes társaságot, 8 ügyük mihamar 
a bíróság elé került, mely Kulcsár 
Ferencet 4 havi fogházra, egyévi 
hivatali és politikai jogvesztésre, 
továbbá 398 pengő pénzbüntetésre 
ítélte el jogerősen, míg Terhes 
András nem jogerősen 10 havi 
börtönbüntetést kapott.

.— Árdrágiiló visszaélések. Kiss 
János né sz. Gyóri Rozália békes- 
szentaedrá&i lakos a borsó kg-ért 
1*30 P-t a vöíösbagyma kg-ért 
pedig 1 P-tkért. A kir. járasbl 
róság ezért 3 heti fogházbüntetés
re, egy évi hivatali és politikai 
jogvesztésre ítélte. Elrendelte ezen
kívül az áru elkobzását is. — Mol
nár András csabacsüdi lakos gyü
mölcs és burgonyakereskedő Csa- 
baciüdön a burgonya kg ért töb
bektől 80 hllérnyi árat kért és 
fogadott el. A gyulai kir. törvény
szék uzsorabiróságának egyes- 
bírája 6 heti fogházbüntetésre, egy , 
évi hivatali és politikai jogvesztési e : 
ítélte; azonkívül 712 kg burgonya : 
és 256 pengő elkobzását rei delte 
el.;— Csatán Mihály öcsödi lakos 
7 q csöves tengerit adott el q ként 
60 pengős áron. Hat hónapi fog- 
bázbüntelésre, egy évi hivatali és 
politikai jogvesztésre ítélték.

— Verekedés. Hortobágyi And
rás és Ábrahám János kondorosi 
lakosok, a kondorosi főtéren ösz- 
szeyerekedtek. Botrányos maga
tartásuk miatt feljelentették őket 
s a szarvasi járás büntetöbírája 
Hortobágyit 4 napi. fogházra át
változtatható 20 pengő, Ábrahámot 
pedig 2 napi fogházra átváltoztat- 
hatólOpengő pénzbüntetésre ítélte.
— Maczák János kondorosi lakos 
összeszólalkozott valami miatt Pe- 
kárik Istvánná szintén kondorosi 
Isikossal s a vita hevében ököllel 
többször az arcába ütött. A kir. 
járásbíróság 30 pengő pénzbünte
tésre Ítélte.

— Kern termelt olajosmagot. Far
kas András békéaszentandrási la
kost 5 napi elzárásra átváltoztat
ható 100 pengő pénzbüntetésre 
Ítélte dr. báró Drechsel Béla szol- 
gablró, rendőri büntetőbíró, mert 
a miniszteri rendelkezések elle* 
nére birtokán nem termelt olajos* 
jaa|v*kat

— Kilenc órakor kezdődik az 
elsötétítés. A nyári időszámítás 
bevezetésével, amikoris egy órá
val előbbre kellett igazítanunk 
óráinkat, természetszerűleg meg
változott az elsötétítés kezdetének 
ideje is. A honvédelmi miniszter 
ezzel kapcsolatosan kiadott ren
delnie szerint az elsötétítést 21 
órakor, vagy este 9 órakor kell 
végrehajtani s tart az flsőtéfí'és 
hajnali 5 óráig. Az elsiitéiítési 
rendelet egyéb rendelkezései vál
tozatlanul érvényben maradtak.
— Zödlhitelt folyosít a Szarvasi 

Takarékpénztár.
— Győzött a Hunyadi. A Békés- 

szentandrási Hunyadi 6C múlt 
vasárnap a jóképességfi békési
1. SE csapatával mérte össze az 
erejét, s azt 0:0 félidő után 1:0 
arányban megérdemelten legyőzte.
— Á Hunyadi most vasárnap 
Kondoroson játszik a KOTE val, 
a Turul pedig a békési csapatot 
látja vendégül. Reméljük: a hely
beli csapat megembetli magát s 
legyőzve nem lebecsülendő ellen
felét megszabadul a kiesés rémétől.

— Meglopta a barátait, Ifj. 
Hanzó István 18 éves szarvasi 
lakos, hentftSBegéd március 14 én 
betért az Ált. Fogy. Szövetkezet 
italméréséLe s ott talált két barát
jával Lestyan János és Hanzó 
János szintén szarvasi lakosokkal 
egész az esii órákig iddogáltak. 
Mikor társéi lerészegedtek, mind
kettő kezéről lecsatolta azok kar
óráját, sőt Lvstyan belső zsebéből 
10 pengő készpénzt is kiemelt. A 
kir. járásbíróság lopás vétsége 
címén 8 napi fogházbüntetésre, 
egy évi hivatali és politikai jog
vesztésre ítélte, az ítélet végre
hajtását azonban 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette.

— Öcsödi kártyátok a bíróság
előtt, Ifj, Pákozdi Lajos, Dáci Gá
bor ifj; Nemes László és Nyitr&i 
Lajos öcsödi lakosok az őceödi 
gazdakörben „slussz" nevezetű 
hazárdkártya játékot játszottak.
10—10 P pénzbüntetésre ítélték.

— Ezer pengőre Ítélték Donner 
Árpádot. Dr báró Dréchser Béla 
szol£abíró, rendőri büntetóbíró 
ezer prng'3 pénzbüntetésre ítélte 
Donner Árpád fakereskedőt, mert 
Weisz Magda nevű zsidó alkal
mazottjának egyedül m&gasabb 
fizetést adott, mint amennyit együtt 

. véve a többi keresztyén alkalma- 
: zottak kaptak.

— A lucerna- és léheremog- 
késsletek kötelező bejelentésével 
kapcsolatban illetékes helyről köz
ük, hogy a hivatalos lap 21-ik 
számában megjelent 1590/1943. sz. 
kormányrendeletben említett ki- 
mutatásürlipokat csak a lucerna- 
és lóheremag termesztésével nem 
foglalkozók kötelesek a m. kir. 
Növénytermelési Hivataltól kérni, 
míg a termelők kimutatásürlap 
kitöltése nélkül kötelesek ajánlott 
levélben készleteiket a fenti hi
vatalnak bejelenteni.

— Hirdetmény, A mangol és nyulzugí 
hegyközség folyó hó 11-én délelőtt fél 11 
órakor a községháza tanácstermében tartja 
1932. évi zárszámadási közgyűlését, melyre 
a csoport képviselő és önálló szavazattal 
bírókat tisztelettel meghívja az elnökség. 
Tárgysorozst; 1. Elnöki beszámoló. 2. Az
1942. évi zárszámadás bemutatása. 3. Eset
leges indítványok. Határozatképtelenség 
esetén a következő vasárnap ugyanabban 
az időben lesz megtartva.

— A cirokseprő legmagasabb ára. A 
háziipar keretét meghaladó ciroksepróké- 
szltő üzemek által belföldön előállított cirok- 
seprő lég magosabb fogyasztói ára az aláb
biakban állapíttatott meg. testetlen nyelű,
2 varrás. 40 dkg súlyú szobaseprő 1*44 F

varrás. 48 dkg súlyú 
varrás. 56 dkg súlyú 
varrás. 64 dkg súlyú 
varrás. 72 dkg súlyú 
varrás. 2ü dkg súlyú 
varrás. 24 dkg súlyú

szobaseprő 1*64 
szobaseprő 1*86 
szobaseprő 2 14 
szobaaeprő 2'34 
ruhái eprő —'96 
ruhtueprő 1‘08

T U R U L  M O Z G O  TELEFON 165.

Április 2-án, pénteken; 3-in szombaton; 4-én, vasárnap; 5--én, hétfőn kerül bemu
tatásra Matolcsy Andor komoly psichoanalitlkus filmle Szeleczky Zita főszereplésével:

^  Főszereplők: Szeleczky, Hajmás*
ty , Hidvéghy, Zsilley, Mihályi, stb.

KIEGÉSZÍTÉSÜL: MAGYAR ÉS UFA VILÁGHÍRADÓK.

Mirdus 7-én, szerdán; április 8-án, csütörtökön kerül bemutatásra

Kozákok kapitánya
KIEGÉSZÍTÉSÜL: AZ OLÁSZ ’ „LUCE" VILAGHÍRADO.

Eladó-
a Macó zugban szoba* 
konyhás

nyaraló,
szőlőssel és gyümölcsössel. 
Felvilágosítást ad

Dr Gémes Szilárd
ügyvéd. 641

3
4
5
6 
2 
3
A festett nyelű szobasepröknéi 12 fillér, 

— A szappanok új árai. A közellátási 
miniszter a De,földön ellöállilott különböző 
szappanok árait március 21-ével újból sza
bályozta. Az egységes mosószappan legma
gasabb fogyasztói ára 10 dkg-os *6 f, 20 
dkg gyártási súlyú drb-ként 5d fillér. Illat- 
vagy gyógyhatású anyagot tartalmazó, pa
pit ba csomagolt egységesített pipereszappan 
legmagasabb fogyasztói ara 10 dkg ként 72 
fillér. A 60 gm-os gyártási súlyú, papírba 
csomagolt rúdborotvaszappan 84, a 70 
gr-os kockaborotvaszappan 58 fillér.

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

XXX. évi rendes közgyűlését
1943. évi április hó 11-én vasárnap dél
előtt 1Ü órai kezdettel tartja meg a Turul 
Mozgóban, melyre a tisztelt tagokat ezúton 
meghívja az Igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :
1: Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvvezető és jegyzökőnyv- 

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

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

osztására vonatkozó igazgatósági javaslat 
előterjesztése és e tárgyban! hatarozathozatal.

6- Jr'elügyelőbtxottiag jelentése, felment- 
vény megadása.

7 A cégbíróság Cg. 128/1941-13. végzése 
alapján az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6,
7., 8., 9., 10., 11., 12., 1j ., 14., 15., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., §§- 
ainak módosítása a fenti cégbírósági szám 
alatt kiadóit alapszabtilyminta szerint.

A zárszámadások és a mérleg a malom 
irodájában 1943. március 16-tól közszemlére 
vannak kitéve és a tagok által megtekint
hetők. Zárószámadási könyvecskék a malom 
Irodájában kaphatók.

Figyelmeztetés. Aki a közgyűlésen részt 
kíván venni, nevére szóló részjegyét szíves
kedjen magaval hozni és a jegyzőbizottság- 
nái kívánatra felmutatni. 682

H irdetm ény.
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a járási 
főszolgabíró úr az idei haszonáliahrizsgálatok 
idejét az alábbiak srerint állapította meg: 
Ápr. 3-án 7 órakor Endrődi úti Borgulya- 
tanya, 11 órakor széles úti Iskola, 15 órakor 
Halásztelek, Melii-tanya, április 5-én 8 ó-kor 
Csabai úti Klenk-tanya, 11 órakor Lampert- 
tanya, 15 órakor Valach-tsnya, április 7-én
8 érakor Kupecz-tanya, 11 órakor Berényi 
úti Ruszicska* tanya, április 8-án 7 órakor 
vásártér, 14 órakor Szentesi úti Kozma-tacya.

A tavaszi haszonállbtviszgálatra minden 
egypatás állat, tehát ló, szamár, öszvér 
korra és nemre való tekintet nélkül e l 
vezetendő a kitűzött helyen és Időbe.

Az egy éven aluli csikók származásának 
megállapítása céljából a vonatkozó fedezte
tést bárcát a vizsgálaton fel kell mutálni.

Szarvas, 1943. március 24-én.

E L Ö L JÁ R Ó S Á G .

Hű olvasóm!
Reád gondolok, hozzád szól pár sorom, 
Van még a számodra néhány liter borom. 
Ügy hazatérőben néha hébe-hóba, 
Látogass be te 1$ . . . a * KOCCINTÓBA,

Megsúgom, mér egy párszor voltam ott,
A KOCCINTÓ boráról csak jót mondatok. 
Mint az édes tejet, úgy Ittam a jó bort, 
Sohasem felejtem, hej... de csoda jóvolt. 
Hej......... de nagyon jó volt....

A „KOCCINTÓ14 cégtulajdonosa : 
Pribelsxky András II., Tee*e4ik-utca 491.
604

Gyapjúra tViyl.it.
677 Szarvasi Takarékpénztár

TEMETÉSEKET
Í4

a legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, a legna
gyobb igenyeket kielégítek. 
Halottszállitás, exhumálás 
n6iam megrendelhető

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

Sírkövek
készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Sz í ves  p á r t f og á s t  kér 
Demeter János totnnó
K»f*«c1éftf vétloUt. ttl

Legközelebb
jön
a Turul 
Mozgóban 
Zoro 
és
Huru
a
két
örőmapa

Az új termésrendelet 
kézikönyve;

H o g y a n  
sz á mól  j on  
a g a z d a ?
Ára 150 pengő

Kapható Müller-könyv- 
kereskedésben. 652

NYOMA TÓIT MÜLLER KÁROLY 
KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZARVASON
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A közellátásügyi miniszter 
ffiffdélil# a gazdák új 
beszolgáltotási rendjéről

9. §. (1) A haszonbérlő által a haszon
bérbe adónak természetben kiadott 
termények éa termékek közül ciak a 
kesyérgebona és a zsír (hízótt ■értés) 
számítható bt a beszolgáltatás! kötelesség 
tejesítésébe, da csak akkora mennyiségben, 
amennyi a baszonbérbeadót éi a háztartás - 
hoz tartozókai a finomliszt- és kenyérjegyre, 
továbbá a zsírjegyre Jogosultak fejadaga 
szerint agy évre megilleti. A közellátásügyi 
miniszter külön állapítja meg, hogy a 
flaomlfoit- éa kenyérjegy szerint járó liszt- 
éa kenyérfejadagot mekkora kenyérgabona- 
mennyúéggel kell egyenlőnek telclntenl.

(2) As előző bekezdésben meghatározott 
kenyérgabona és zsír (hízott sertést) csak 
akkor számítható be a beszolgáltatás! 
kötelesség teljesítésébe, ha a haszonbérlő 
igazoltat hogy a haszonbérbeadó a lakókelye 
szerint illetékes községi elöljáróságnál az 
ót és a háztartásához tartozókat megillető 
finomliszt- éa ken) érjegy jogosultságról az
1943. évi augusztus hó 1. és 1944. év! 
július hó 31, napja közötti időre, illetőleg 
a ssírjegyjogosultságról a zsír (sertés) átvé
telét követő hónap elsejétől számított egy 
évre lemondott A lemondásról a községi 
elöl]áróság igazolást ad. Az igazotáit a 
haszonbérbeadó a haszonbérlőnek köteles 
megküldeni, áld azt nyilvántartó hatóságé” 
nak bemutatja.

(3) Ha a haszonbérlő a haszonbérbeadónak 
sertést szolgáltat beszolgáltatás! kötelsssé- 
gének teljesítésébe ezen a cimen — az (1) 
bekezdésben említett mértékig — annyi 
búzaegyeéget lehet beszolgáltatni, amennyi-

Í1 a 100.800/1943. K. M. számú rendelet 
melléklete szerint a megfelelő súlyú 
sértés a zsír beszolgáltatás 1 kötelesség 

tejesítésébe beszámítható.
(4) Ha a haszonbérbeadó maga is beszol

gáltatásra köteles, a haszonbérlő beszolgál
tatást kötelességének teljesítésébe a haszen- 
fejében kiszolgáltatott kenyergabonát és zsírt 
(sértést) beszámítani nem lehet,

10. §. Ha a gazdálkodó a közellátási kor- 
friánybtztos engedelyével kenyérgabona 
helyett kukoricát vagy árpát is beszoJgal- 
tatkat, a & es 9. §-ban említett természet
beni járandóságokat akkor is a kenyerga- 
bónabesxolgáltatási' kötelesség teljesliesébe 
kei! beszámitant ha azokat a gazdálkodó 
kenyérgabona helyett kukoricában vagy 
árpában adta kL

U. §. (1) A 100.800/1943, K. M. számú 
rendelet L mellékletében felsorolt termé
nyekre (a továbbiakban kenyérgabonara) és 
a iL mellékletben felsorolt termenyekre es 
termékekre (a továbbiakban zsírra) vonat- 
Icosú beszoigaltatási köteiesseg uljesitésebe 
fűszer-paprika vöröshagyma vagy fokhagyma 
beszolgaltatasát is be lehet szamltaul annál 
a gazdálkodónál, aki az 1943. évben szántó- 
tanüetének több mint a felén ezeket a 
termenjreket termeli és Igazolja, hogy 
ugyanezeket a terményeket a megelőző 
három ev valamelyihebén hasonló mérték- 
bén termelte.

(3) A beszolgáltatás! kötelesség teljesíté
sébe a 100 800--1943. K. M- számú rende
let I—HL mellékletében fel nem sorolt ter
ményeket is be lehet számítani annál a 
gazdálkodónál aki az 1943. évben ilyen 
terményeket szántóterületének több mint 
a falén Ürme! és igazolja, hogy ugyanilyen 
terményekét a megelőző három év valame
lyikében hasonló mértékben termelt A 
beszámítás engedélyezését az 1943 június 
30 mapiáig a közellátási kormánybiztostól 
kell kérni. A beszámítás! engedély megadása 
•tétén meg kell határozol, hogy a termény 
kenyérgabonára vagy iaírra vagy pedig a 
100.600—1943. IC M n  rendelet HL mel
lékletében felsorolt terményekre és termé
kekre vonatkozó beszolgáláti kötelesség 
teljesítésébe számít-e be. Az engedélyben 
kötelezni kell a gazdálkodót arra, hogy a 
terményből meghatározott mennyiséget a 
közellátás céljára szolgáltasson be.

(3) Ha a gazdálkodó az 1943 évben ter
melési vagy bizományos! szerződés alapjáé 
termel a 100.800-1943 K. M. sz. r. I—IIÍ. 
mellékletében fel nem sorolt terményt az
1943. évi június 30. napjáig a közellátási 
minisztertől kérheti hogy a termelési vagy 
bizományi szerződéssel lekötött szántóterü
let a beszolgáltatás! kötelesség teljesítésébe 
béeiámittassék. Az engedély megszerzése 
cdjlból •  gazdálkodó igazolni köteles, hogy 
ugyanilyen terményt az előző három év 
válsmelyfkéfcen ugyanakkora szántóterületen 
termelt is a termelési szerződések nyilván
tartása tárgyában kiadott 380—1943. M E. 
számú rendelet rendelkezéseinek eleget tett 
As engedély alapién a nyilvántartó hatóság 
a taenödésben lekötött Szántóterület minden 
kátaifteri holdja után 500 búzaegységet 
aaámh be a szabadválasztású terményekre 
és termékekre vonatkozó beszolgáltatás!

Felszabadították a lúgkő forgalmát
Olyan kézségben, ahol sem drogitta, sem 

olyan kereskedő nincs, aki a lúgkő árusí
tására engedélyt kspott, 7 százalékos lúgkő- 
oldatot sz a szappankereskedő árusíthat, 
akinek erre az elsőfokú Iparhatóság hiva
talból engedélyt adott. Községenként min
den 2500 lakos után legfeljebb egy enge
délyt lehet kiadni.

A 7 százalékos lúgkőoldatot oz árusító 
által adott vagy a vásárló által hozott nyi
tott edénybsn is kiszabad szolgáltatni. A 
vásárló által hozott nyitott edényen semmi
féle adatokat nem kell feltüntetni.

Háxiszoppanfőztsra szolgáló 

lúgkőoldat
Háziszappanfőzés céljából 7 százalékos 

lúgkőoldat vásárlására jogosító engedélyt 
annak is lehet adni, aki igazolja, hogy

háztartáséban összegyűlt lsgalább2 kg olyan 
zsiradékkal rendelkezik, amely a fennálló 
jogszabályok értelmében sem esik felaján- 
lási vagy átadási kötelesiég alá. Az enge
délyt a községi elöljáróság adja meg.

Héziízappanfőzés céljára csak egyszeri 
vásárlásra jogosító engedélyt szabad kiadni. 
Az engedély hatálya legfeljebb harminc 
napra terjedhet és csupán a szappanfőzésre 
felhasználni kívánt zsiradék háromszorosá
nak megfelelő súlyú 7 százalékos lúgkőoldat 
vásárÜiára szólhat. Az engedély alapján 
beszerzett oldatot kizárólag szappanfőzésre 
szabad felhasználni.

Lúgk6pótlók4siitmény( •ló á llíta rJ# 
forgolombohosni tilos

Az eddigi engedélyek alapján előállított 
lúgkőpótlókészítményekforgalombahozatalát

betiltották a a jelen rendelet hatálybalépé
sének napjától számttott három hónapig 
lehet csak forgalombahozni.

SzappanfózŐs2erkérit égetett mes**t éa 
ammóniák szódát csak egybecsomagolva é* 
oly módon szabad forgalombahozni, hogy 
ciomagcgységenként egy súlyrész égetett 
mészhez 14 sútyrész ammóniákszódát kell 
adni. A csomagon fel kell tüntetni a készítő 
nevét, üzletének helyét, a csomag tartalmát 
és súlyát, végül az „egységes szappanfőző- 
szer" megjelölést. Minden csomaghoz hasz
nálati utasítást kell mellékelni Más szap- 
penfözószert vagy ehhez hasonló elnevezés 
alatt bármilyen készítményt előállítani vagy 
forgalombahozni tilos.

Jelen rendelet 1943 március 21-én lépett 
hatályba.

— Zöldhitelt folyosít a Szarvasi
Takarékpéntzár. 676

— MHyen árucikkek kiszolgálását tagad
hatja meg a kereskedő. A Baross Szövet
ség gazdasági előadástorozatában dr. Nyu- 
lászy Alajos, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara titkára beszélt a kereskedő és 
iparos szerepéről a közellálásban Azt fej
tegette, hogy milyen árucikkeknél tagadhatja 
meg a kereskedő a kiszolgálást. Sokszer 
előfordul ugyanis, hogy a kereskedőt futó 
vevők feljelentéssel fenyegetik A közellá
tási hivatal elvi álláspontja szerint a keres
kedő aruldszolgáltatási kÖtetocttsége csupán 
a jegyre vegy utalványra adagolt közszük
ségleti cikkekre áll fenn, m g egyebekben 
holyesen jár eL ha a korlátolt mennyiségben 
rendelkezésre álló árut az általa nem ismert 
futó vevőknek lehetőleg nem szolgáltat ki. 
Ez az állásfoglalás azonban nem alkalmaz
ható mereven, mert sok olyan cikk van, 
amelyet azelőtt sem az állandó vevők, ha
nem leginkább a futó vevők vásároltak. 
Ezeknél a cikkeknél tehát nem lehet arra 
az állásgontra helyezkédnf, hogy a futó 
vevőt nem szolgáljak ki. Az ismert vevő
nek jiagyobb mennyit éget is adhat a kert s- 
kedö, ha tudja, hogy az nem halmozást 
szándékból vásárol. A kirakatba tett áru és 
az áron feltüntetett ár kérdésével fogla^ezva 
kifejtette az előadó, hogy nem helyes olyan 
árut tenni a kirakatba, amelyet a kereskedő 
üzletében nem tud kisrolgáltatai Hangsú
lyozta azt is, hogy áruhiány esetén Is mi
lyen nagyfontosiágú a hirdetés és a propa
ganda. A háború után nem lesz olyan 
könnyű sz eladás, mint marapség éa ba a 
közönség elfelejti a régi céget, vagy a jó- 
mlnőségfl márkát, nehéz lesz azt újra be
vezetni. Az előrelátó üzletember tehát ma 
is hirdeti cégét vagy márkáját

LÓSZERSZÁM, TÉGLATÖRME
LÉK ELADÓ Krebs-kertészet. 626

APRÓHIRDETÉSEK
11. kér 92. sz. alatt iroda céljára alkalmas

2 szoba kiadó. Ugyanott üzlethelyiség is 
kiadó.___________ *________________ 603

Barokk-ebédlő és Íróasztal eladó. Érdek- 
lődnl a kiadóban.___________________6)5

Tónlszáíláson 3 és fél hold szántó eladó. 
Érdeklődni VIL küikerület 120. sz. a. 616

Eladó jókarban lévő Slnger varrógép. Ér- 
deklódnl HL 79.___________________ 618

Eladó kútágas, kútgém, eper- és nyírié 
Hl. küikerület 375. sz. sl____________ 619

I. kér. 635. számú kétszobás ház eladó 622

IV, 295. szám alatt fúszcrÜzlet sürgőtén 
eladó._________________________607

Teljes kovácsszerszám eladó IV, 67. 608

Eladó 5 hold föld tanyával U. kk, 12J|l. 
__________________________________ 628

100-ai „Csepel** gyártmányú mótorkerék- 
pár eladó H, 250.___________________629

Szentesi határbsn külső Ecseren 48 kis- 
hold tanyával jutányos áron eladó. Érdek
lődni lehet Szarvason 11, 440. sz. Iuajak 
JánosnáL__________________________ 633

L 151. sz. alatt külön bejáratú bútorozott 
szoba kiadó.______________________ 634

I, Vajda Péter-utca 189. szára alatt új 
ház eladó._________________________ 635

Hofther-fde arató- és kötőgép egybe, egy 
szekér és egy dxb kettőseke eladó Vili, 
küikerület 93. 638

Szörhalml legelőből egy fél Pftléta egy 
eke marokvetőgép, vetőgép eladó. Érdek-

Egy fejőstehén eladó IV, 209. 639

VIL küikerület 40. az. alatt eladó 2052 
négyszögöl föld. Érdeklődni V. külker. 107 
sz. alatt Ószóló._________ 642

Szekera Györgynek káka! halomnál 9 
hold földje eladó. Érdeklődni II, 371. 644

hlteleeeéihe.
Wétfí

Eladó földek:
2 hold szántó közvetlenül a város mellett;
2 */i hold szántó tanyával kórház mellett;
4000 négyazögöl szántó mezöberényl és endrödi kővesúthoc közel;
8 hold szántó Tóniszálláson ;
10 hold L oszt szántóföld Csabicsüdön, szórhatni dűllóben;
10 hold szántó Kiskiráíyságon (volt Wolfinger féle) vásárhelyi út mellett;
26 hóid kereföldaek alkalmas szántó Décsea;
34Ví hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
58 hold szántó a mezőtúri határban;
132 katasztrális hold részben szántó, részben legelő tanyával Ecseren;

szentesi köveeút mellett;
137 katasztrális hold szántó tanyával Kisldrályságon;

Eladó
IV. kér. 594. sz, cseréppel fedett lakóház;
L 432. sz. cseréppel fedett beltelkes lakóház, melléképületekkel;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
Eladó sarokház a benne levő vegyeskereskedée és kocsma, foggal és beren

dezéssel, Békéssientendráson;

Vételre Keresünk:
Kisebb lakóházat;
20 hold jómlnóségű szántóföldet, lehetőleg tanyával;
Beltelkes házat 30.000 P tg.

Gyümölcsöst MacÓban vagy Mangolban, továbbá 7—8 hold jóminőeégú szántó
földet ;

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik.

Ugyanott az áprilisban kezdődő osztálysorsjátékra sorsjegyek
még kaphatók.

lődni Csabacsüd 23. 645

IL 383. sz. ház eladó. Érdeklődni IV. 295. 
sz. a. Benkó fflszarüzletben.__________648

Kóczy Lajos divatárukereekedó mint a 
Kováid festő és gőzmosógyár képviselete, 
a legelőnyösebben vállal ruha stb. festését. 
Szőrme festést is vállalok. U, dr Mikolay 
lstván-u, 105. Üzleti órák 8-6. 647

Ügyes szabósegédeket felveszek Kies 
nőissabó 11L 231.__________________  651

Komoly ismeretséget kötnék olyea ev. 
vagy ref. gazdálkodó leányával, aki néhány 
hold örökséget kap és telkemen a házépí
téshez hozzájárulna. 29 éves, 166 cm ma
gas, tótul tudó, barna* nőtlen, ev. vattául 
nyugdfjképes, kinevezett kalauz vagyok. 
Címem: Valent György tart tizedes, kalauz 
Budatétéay. Postahók 3._____________ 637

Gyümölcsfakezeléebez és szőlőműveléshez 
értő kertészt keresek. Jelentkezni IL kér. 
155- «*. alatt. ____________________650

IV. kerület 78. számú ház eladó. 653

Négyüléses csónak eladó. Érdeklődőt
dr. Podany Pálnál Szarvasi Hitelszövet
kezet_____________________________ 654

KAKÁI JÁRÁSOKkladók nagyobb meny- 
nyiségben. Érdeklődni lehet Kolompár And- 
iásnál L 195. szám alatt 665

A község központjában kövesút mellett 
átírkató, építkezésre alkalmas üres porta 
L 125 szám alatt eladó. Érdeklődni a 
helyszínen tulajdonosnál. 655

Egyedül álló úrínö egy szobakonyhás, 
spelzes lakást keres. Csak központi fekvésűt 
Érd 11. 66|1. ssám alatt_____________656

35 hold mindent termő föld eladó. VL 
küikerület 190/5.___________ ________658

Három kishold fÖld< akácfa, eper- és 
diófa eladó IL küikerület 173.________657

Eladó Slnger csolnakos varrógép Érdek- 
lőenl ÍV. külker. 136._______________ 659

11. küikerület 122. szám alatt tanyával 
együtt 10 hold föld eladó.___________ 660

„Steyer* gyártmányú férfikerékpár jóálla
potban, békebeli gummikkal, költözés miatt 
sürgőién eladó, 11, 521. (Otemetónél.) 681

Hosszűsoron Cslcsely-féle földből 3—3 
hold fold eladó. Érdeklődni 111, 28. 661

I, 383. sz. ház eladó. Érdeklődni vaaár-
nap lehet________________________  662

Eladó Bobvos-dülőben 518. szám alatt 6 
hold föld két részben. Érdeklődni IV. Ko- 
rona-utca 179. sx. ________________ 663

II. 424. számú ház eladó. Érdeklődni u-
gyanott. ________________________ 664

Különbejáratú bútorozott utcai szoba 
azonnal kiadó. Cím a kiadóban.______ 6ft6

BÜJiárdasztal kitűnő állapotban olcsón 
eladó. Cím a kiadóhivatalban.________ 667

VL küikerület 183. szám alatt 8 kishold 
sürgősen eladó. Jelentkezni IV, 357 érám
alatt_________ ____________________ 669

Kákái pasztán 4 Járás kiadó. Érdeklődni
111. kér. 7. szám. 670

3 szobás sarki ház eladó 1. 180. ssám
alatt.______________________________ 671

Ceiceeiy Györgynek Lajoehalmán 18 hold 
szántóföldje eladó. Érdeklődni III, 1>1. 673

Forgalmas helyen* főúton lévő IV, 541. 
szú. lakóház eladó. Érdeklődni leket ugyan
ott Szraka PálnáL___________________674

Kis lakást keres 
rek a kiadóba.

nő. Címet ké- 
679

111, kér. 41. számú hás eladó, nagy kert
tel és udvarral. Érdeklődni lehet dr. Gémes 
Szilárd ügyvédnéL__________________ 679

Egy erős karikahajós férfi varrógép eladó. 
I  kér. 324, íz. Lttavold. 6*3


