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Nagypéntek és húsvét tanulsága
H A R S Á N Y I  PÁL e s p e r e s ,  f e l s ő h á z i  t a gI r t a :

A világtörténelemnek nincsen 
szentebb helye mint a Golgotának 
Halm a, melyet a. legártatlanabb 
vér öntözött, — a világtörténe
lemnek nincsen megrázóbb órája, 
mint amelyen elsötétült a nap, 
megrázkódott a löld, kettérepedt 
á templom kárpitja s az Isten
ember ajakéról hangzott az Ige: 
„Elvégeztetett! Atyám, kezeidbe 
ajánlom -az én. lelkemet 1“

Azonban a világtörténelemnek 
nincsen olyan győzedelmes helye 
«am, mint Arimathiai Józsefnek a 
sziklasírja s nincsen annál felsé
gesebb pillanata sem, mint mikor 
m fehérruhás angyalnak a szava 
megzendült a Jézust kereső as
szonyokhoz : „Mit keresitek a hol
tak között az élót, nincs itt az 
Ur, hanem feltámadott/'

E nélkül a két nagy ünnep nél
kül nincsen keresztyénség. Nagy
péntek nélkül nincs elégtétel a 
bűneinkért, nincs megbékélés az 
örök igazságnak Ura Istene és a 
kárhozatban fogant, bűnben élő 
ember közölt.

Viszont az örök húsvét nélkül 
nínra győzedelme a bitnek, nincs 
diadala a halhatatlan léleknek s 
nem énekelhetnénk az őrök szép 
húsvéti dicséretet: „Nincs _ már 
szívünk félelmére, nézni sírunk 
fenekére" s nem illenék ajkunk
ra az Ige • „Hol vagyon a halál a 
te diadalmadl Az Istennek legyen 
hála, aki gyözédelmet adott ne
künk a halál felett."

Sötétség és fény, — emberi 
gyűlölet és isteni örök szeretet,
— kárhozat fejedelme és kegye
lem Királya mérte össze erejét 
ezen a két ünnepen s nyert 
mennyei pecsétet annak igazsága, 
hogy a győzelem soha nem lehet 
a sötétségé, soha nem lehet a 
gyölőleté, soha nem lehet a kár
hozat fejedelméé, — hanem min
dig a fényé, mindig a szereteté, 
mindig a kegyelem Királyáé I

Sokszoros vígasztaló, bátorító, 
felemelő igazság származik ennek 
tudatából reánknézve különös
képpen az olyan próbáltatásos 
korban, mint amilyen a mi ko
runk.

A legközvetlenebb vigasztaló, 
bátorító és felemelő igazság, ter
mészetesen a valláserkölcsi élet 
terén sugározódik reánk annak 
felismerésében, hogy a mi keresz
tyén hitünk csakugyan diadal, 
hogy a mi keresztyén erkölcsi 
felfogásunk csakugyan győzelem, 
mert Krisztus által mi valóban a 
fénynek, a szeretetnek és az örök 
menyei kegyelemnek népe va
gyunk, kik ama golgotái Bárány
nak vérében mossuk magunkat 
tisztára a mi bűneinkből, kik az 
0r6k szeretet himnuszát zengjük

és az égi kegyelem fényes palást
jába öltözünk! <

De nem kevébbé bátorító, vi
gasztaló, sőt felemelő igazság su
gárzódig reánk nagypéntek és 
húsvét ünnepéből éppen a mos
tani gigászi küzdelmek idején 
nemzeti vonatkozásban is, ha fel
ismerjük és élni tudjuk, hogy 
nagypéntek tragédiája és húsvét 
győzedelme szervesen kapcsolódik 
egybe. Egyik a másik nélkül el 
sem képzelhető, sót a húsvéti 
diadal káprázatos fénye egyedül 
a nagypéntek sötét éjjeléből bon

takozhatott ki a maga teljessé
gében.

Szörnyen fáj a szivünk a ke
leti vagy déli arcvonal sötét nagy
péntekje miatt, de éppen ennek a 
golgotái keresztnek a lábánál kell 
egymásra találnunk, bűneinket 
elsiratnunk, millióknak egv aka
rattal, egy hittel egymásba fogód- 
zanunk s neki kell indulnunk a 
reánk következő tavaszi és nyári 
időkben, amelyik a világháború 
döntő szakasza lesz, nem aggo
dalmaskodva, nem kétségeskedve, 
hanem töretlenül abban a hitben, 
tudatban és akaratban, hogy mi 
a háború utain is húsvét fele 
megyünk a. győzelem felé hala
dunk, a próbáltatások mélyéből

a végső diadal magassága felé 
emelkedünk éppenazért, mert nem 
emberi önző, hatalmi célokért, 
hanem valóban Istennel, Istenért 
küzdünk I 

Mohi pusztának, Mohácsnak, 
Majténynak, Aradnak, Trianon
nak annyi sötét nagypéntekjét' át
élt drága magyar népem ma 
ezekben a sorsdöntő időkben 
éldd át vérrel, lélekkel, egy aka
rattal, hogy te a fénynek, a győ
zelemnek, a feltámadásnak, az 
életnek egyedül való népe és 
nemzetsége vagy kelet Európa 
kapujában és semmit nem félve, 
semmit nem kétségeskedve indulj, 
menj Uraddal Isteneddel nemzeti 
húsvétod felé.

Emlékünnepély Tessedik születésének évfordulóján
A község és az ev. egyház 

képviselőtestületének határozata 
értelmében Tessedik születésnap
ján évenként ünnepély keretében 
emlékezik meg Szarvas társadal
ma. Az idei ünnepély április hó 
18*án este 6 órától volt a Tessedik 
téren, amelyen a megnyitó beszé
det vitéz Biki Nagy Imre főjegyző 
mondatta nagy felkészültséggel és 
szakavatottsággal. Klimaj Mihály

KIÉ titkár Orosz Iván egyik al
kalmi versét szavalta el nagy 
tetszés mellett. Az ünnepi beszéd 
det Kiss György ev. lelkész tar
totta, mély hatást keltve hallga
tóságában. Dr Vietórisz József 
nyíregyházai gimn. tanár eg?ik 
alkalmi versét szavalta Melî  
György gimn. tanuló. A szarvasi 

'Terii Dalkar KohosEa Géza ve
zetésével adott eiő énekszámokat

a tőle megszokott pontos- össz
hangzással. Az ünnepély alkalmá
val a város zászlódíszt öltött és 
a nagyszámú hallgatóság ékes 
bizonyítéka volt a nagyjait meg
becsülni tudó szarvasi társadalom
nak, melynek színe-java, társa
dalmi bülönbség nélkül, melegen 
ünnepelte egykori jóltevőjének 

em lékét-

Nagypénteket a kereskedők együttesen zárva ünnepük
A múltheti lapszámunkban fog

lalkoztunk a nagypénteki keres
kedői zárórával, ami nagy meg
nyugtatást keltett mind a vásárolni 
szándékozó közönség, mind a 
kereskedők körében. Újabb érte
sülésünk szerint Szarvason a 
vendéglősök és a kocsmárosok is 
testületileg csatlakoztak e moz
galomhoz és egységesen elhatá
rozták, hogy ők is nagypénteken 
délig zárva maradnak. A keres

kedők egész napon át zárva 
lesznek. Az Országos Kereskedők 
Egyesülete szarvasi csoportjának 
elnöksége szerkesztőségünk útján 
kéri mindazon keresztyén gondol
kodású vásárló közönséget, hogy 
vásárlásaikkal tartsák távol ma
gukat ezen a napon — tekintve, 
hogy nagypéntek még nem hiva
talos ünnep, de tegyük azzá leg
alább mi szarvasi evang. kereske
dők — hogy mindnyájan méltó

képpen megünnepelhessük a sors
döntő időkben Krisztus' szenvedé
seinek e leggyászosabb ünnepét.
S ha akadnak kerékkötők, akik
nek semmiféleképpen nem ünne
pük a nagypéntek, azok gondol
janak a ma sokat hangoztatott 
felekezeti békére, megértésre és 
érzékenységre, valamint arra a 
kötelező keresztényi szeretetre, 
amely a másik fél kedvéért szíve
sen hoz áldozatot—a békekedvéért

Megszűnnek a különadók — egységes állami pótadót vezetnek be
A 42-es bizottság pénteken le

tárgyalta az állami pótadóról szóló 
rendeletet, melyet a hivatalos lap 
április 18-iki száma már közöl is.- 
A rendelet szerint a földadó, a 
házadó, az általános keresetiadó, 
az alkalmazottak keresetiadója, a 
társulatiadó, a tantiémadó és 
társulati vagyonadó, valamint a 
jövedelem- és vagyonadó után 
kivethető állami adók, különadók, 
pótlékok és pótadók megszűnnek
— a beruházási pótlék, valamint 
a Kárpátalján szedett közigazgatási 
pót«dó és útadó kivételével — 
és helyettük egységes állami pót
adót kell kivetni 

Ez a rendelkézés tulajdonképpen 
az adókezelést egyszerűsíti. így a 
magánalkalmazottaknál a jövőben

kivetett állami pótadó — filléres 
fel- vagy lekerekítésekkel — azo
nos az eddig kivetett különadó, 
rokkantadó és hadfelszerelési adó 
együttes összegével.

Az állami pótadó kulcsa a 
földadó után, a rendelet szerint, 
50 százalék a házadó után közsé
gekben 60, 70 százalék, illetve a
14 százalékos házadó alá eső 
kétszobásnál nagyobb, de teljes 
egészében a tulajdonosok által 
használt adóköteles épületek után 
120 százalék, ideiglenes adómentes 
épületek után 72 százalék, megyei 
és törvényhatóiági jogú városok
ban 62 százalék, 110 százalék, 
illetve 70 százalék, a fővárosban 
a kétszobásnál nem nagyobb és a 
tulajdonosok által használt épüle

tek után kivetett házadó esetében 
62 százalék, az ideiglenesen adó
mentes épületek után 66 százalék, 
egyéb adóköteles épületek után 
106 százalék.

Felsorolja a rendelet az általá
nos keresetiadó után alkalmazandó 
állami pótadó kulcsát, majd ki
mondja, hogy a jövedelemadó 
után alkalmazandó kulcs 110 
százalék, a vagyonadó után 130 
százalék. A negyedik járadékosz
tályba sorozott hadirokkantak, 
tűzharcosok és tűzkeresztesek • 
felsorolt százaléknál öttel, az L, 
IL és III. osztályba sorozott hadi
rokkantak, valamint hadiözvegyek 
és hadiárvák tízzel kissebb száza
lékú pótadót fizetnek.

A társulati adó után as állami

A r *  ÍO fU l« r
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pótadót ideiglenes adómentesség 
esetében 21 százalékkal, egyéb 
esetekben 110 százalékkal kell 
kivetni, a társulati vagyonadó 
után ideiglenes adómentesség ese
tében 11 százalékkal, egyéb ese
tekben 21 százalékkal. Meghatá
rozza a rendelet, hogy a pénzin
tézeteknek, hitelszövetkezeteknek 
a légitámadások kártalanítása cí
mén fél, illetve 1 százalékos 
kártalanítási hozzájárulást kell 
fizetni a saját tőke után. A kor
látolt felelőségű társaságoknak a 
társulati vagyonadó szempontjából 
megállapított tiszta vagyonmérték 
17* százalékát

Tantiémadó után az állami pót
adót 66 százalékkal kell kivetni. 
Az ügynökök jutalékából a juta
lékot kifizető vállalat 3 százalékos 
általános kereseti adón felül általá
nos pótadó címén az általános 
kereseti adó 125 százalékát, ősz- 
szesen tehát 6,75 százalékot kö
teles levonni.

Minden munkaadó, ki az alkal
mazottak kereseti adójának levo
nására és beszolgáltatására van 
kötelezve, az alkalmazottak kere
seti adójával együtt és egyidejűleg 
állami pótadót isk köteles levonni 
és beszolgáltatni. A rendelet táb
lázatosán közli, hogy ennek az álla
mi pótadónak mekkora az összege.

A rendelet 1943 január első 
napjával lép életbe, az ügynökök
re, versenyistállótulajdonosokra a 
visszterhes szerződésekkel kap
csolatban és azokra az alkalma
zottakra nézve, akik különadóit a 
munkaadó levonta és beszolgál
tatta, 1943 június első napjával 
kezdődő hatállyal lép életbe-

Mikor lesz vége 
a háborúnak?

Ez a kérdés érdekli, azt hisz- 
szük, a legjobban az embereket 
Pontos feleletet adni rá egyik sem 
tud. Akadtak mégis, akik vala
milyen úton-módon előre tudtak 
sejteni valamit és ezt nyilvános
ságra hozták. Ilyen jóslatból töb
bet hallottunk, nem lesz talán 
érdektelen, ha egynéhányat — 
minden kötelezettség nélkül — 
kedves olvasóink elé tárunk.

Egy albán törzsfŐDŐk 1917-ben 
megjósolta az 1939-es háborút 
azzal, hogy az rövidebb, de vére
sebb lesz az 1914-es háborúnál s 
az az 1917-es állapot szerint ki
egyezéssel végződik.

Herry Démont 1934 ben meg
jósolta az új rettenetes világ
háborút, hogy 1940-ben indul meg.

Tolstoj Leó 1910-ben megjósolta 
Lenin korszakát és utána a nagy 
európai változásokat-

Kundig Lili féstőmüvésznő 1932- 
ben megjósolta a megaagyobbo- 
dott Magyarország határait

Bella Bért — egy amerikai tu
dósnő — 1925 ben Londonban 
azt jósolta, hogy 1944-ben lesz az 
igazi béke esztendeje.

Egyiptomban, az egyik gúlában 
hatezeréves jövendölést tártak fel, 
melyben ott volt az 1914-es há
ború hieroglíféja is. A mai korra 
azt írja, hogy 1936 bán nagy for
dulat következik be a nemzetek 
életében, az emberek egy háború 
kapcsán elfordulnak az anyagi és 
a testi élettől s teljesen az Isten 
felé fordulnak. Ez az átmeneti 
korszak 1953-ban ér véget ekkor 
lép át a világ egy új „világ- 
bónapba" a Vízöntő korszakba, 
H  Jwz a béka és biztonság kora*

Ha megfigyeljük, 1936-ban kez
dődött a „fordulat", ekkor jött a 
Ruhr-vidék, aztán Ausztria, Cseh
ország megszállása, általános fegy
verkezés, majd a háború. Való
színű, a háború nem tart 1953-ig, 
de amíg annak minden utóhulláma 
elcsendesedik, eltarthat 1953-ig.

(Jgylátszik, az Istennek ilyen 
súlyos eszközökre van szüksége, 
hogy a hálátlan, bűnbe, önimá
datba merült emberiséget ráterelje 
az Istenfélelem útjaira; mert most, 
hogy recseg ropog körülöttünk

Baiczai Beliczey Miklósné, fő
ispánunk hitvese, a vármegyei 
Bajtársi Szolgálat fáradhatatlan 
ügy buzgó elnöke a héten a 
szarvasi járás községi szervezeteit 
látogatta meg. Mindenütt meleg 
szeretettel érdeklődött a Bajtársi 
Szolgálat eddigi működéséről, s 
hasznos, gyakorlati tapasztalato
kon alapuló útmutatásokat adott 
e felelőségteljes, sok tapintatot, 
szivet és lelket igénylő szervezet

Beliczey Miklós főispán, vár
megyei közellátási kormánybiztos 
rendeletet intézett az alsófokú 
közigazgatási és közellátási szer
vekhez, amelyben részletesen 
szabályozta a májusi kék gabo- 
najegyszelvény alapján való bú
zavásárlást és vámőrlést. A ren
delet szerint, aki kenyérgabonáját 
már a május hónapra is megvette 
az a májusi fejadagjat még ebben 
a hónapban vamőrölheti, aki 
pedig nem rendelkezik a májusi 
kenyér gabonafejadaggal az ápri
lis 28. után megvásárolhatja, sőt 
vámőrölheti azt. Ez a rendelet 
különösen a munkások körében

Fontos nemzetgazdasági érdek 
fűződik abhoz, hogy a rongr, 
ócskavas és gummihuüadék ne 
menjen veszendőbe, hanem, hogy 
azt összegyűjtve új ipari terme- 
kek előállítására használják fel. 
Ezért rendezik meg évek óla 
országszerte ezen hulladékanya-' 
gok gyűjtését mindjárt tegyük 
hozzá, eddig nem várt nagyon 
szép eredménnyel. Nagyszerű 
gondolat volt, azoknak a gyűjté
seknek a tengelyébe a levente- 
ifjúság bekapcsolása. A buzgó 
hazafiasság, az ifjúi hév és len

minden, kezdjük értékelni az élet 
olyan kicsiny »adományait is, 
amelyeket azelőtt nem sokra be
csültünk s kezdjük érezni, hogy 
az életnek más célja is van, nem 
csupán önmagunknak élni és 
kezdjük belátni, hogy minden vi
lágtörténelmi esemény mögött ott 
van maga az — Isten, akit pedig 
a „modern" ember egyszerűen 
letagadott és száműzött a világból.

De az Isten intett — és halomra 
dűlt az Antikriszlus minden mun
kája I

munkájának minél megnyugtatóbb 
módon való biztosítása érdekében. 
A népszerű nagyasszonyt elkísérte 
útján dr. Haviár Lajos Viktor 
árvaszéki elnök, a Bajtársi Szol
gálat vármegyei ügyvezetője és 
dr. Ugrin László járási főszolgabíró 
is. Értesülésünk szerint Beliczey 
Miklósné a járási szervezetek 
működésével kapcsolatosan a 
helyi vezetők előtt legteljesebb 
elismerésének adott kifejezést.

keltett nagy megnyugvást, akiket 
a pótbeszolgáltatás a legsúlyo
sabban érintett.

A kék kenyérgabonajegyekkel 
kapcsolatosan egyik másik ren
delet is napvilágot látott. A köz- 
ellátásügyi miniszter elrendelte, 
hogy a Hombár és a kenyér
gabonaeladásra engedéllyel ren
delkező uralom vásárlásra jogo
sító kék gabonajegy júniusi és 
júliusi szelvényei csak május 31- 
ig válthatók be. Ezek gabonaszel
vényekre azonban kívánságra 
tengeri vagy rozs is kiszolgáltat
ható, fele arányban.

dü!et a fiatalos lelkesedés és 
igyekezet valóban csodákat mü
veit a leventék munkája nyomán 
gyűlt gyűlt a fontos nyersanyag 
mindenfelé. Most ismét csatasorba 
állottak fiaink s házról-bázra jár
va gyűjtik Össze a rongy és gum- 
mi hulladékot már eddig is szép 
eredménnyel. Fogadja őket min
denki szívesen s áldozatos lélek
kel, mert az ő munkájuk sikere 
jelentős epizódja annak a kímé
letlen, könyörtelen anyagháború
nak, amelyet most fogcsikorgató 
elszántsággal világszerte vívnak.

H í r e k
Is ten tiszte le tek :

A szarvasi ág, h. ev. ótemplomban Nagy
pénteken d. c, tót, d. u. magyar, az új
templomban d. e. fél 11-kor magyar, hús- 
vét eltő napján az ótemplomban d. e. tót. 
fél 11-tól magyar, az újtemplomban tót is
tentisztelet, húsvét másnapján az ótemp
lomban d. e. tót, d. u. magyar, az újtemp- 
lomban d. e. fél 11-kor magyar istentiszte
letet tartanak.

Értesülésünk szerint a Himnuszt csak a 
vasárnapi és ünnepnapi délelőtti istentisz
teleten éneklik, virágvasámap, nagypéntek 
és az esti istentiszteleteken ezentúl elmarad.

A róm. kát templomban: Nagypénteken 
d, e. 10 órakor passió, könyörgések, ke- 
resztieleplezés, csonkamise, sírbatétel, szent
beszéd. D. u. 4 órakor Jeremiás siralmai. 
Fél 7 órakor szentségbehelyezés. — Nagy
szombaton reggel 7 órától azentelésekf mise. 
Este 6 órakor feltámadási körmenet — 
Húsvétvatámap 6 órakor ételek szentelése.
8 és 9 órakor csendes mise, 10 órakor 
szent beszéd, nagy mise. O. u. 4 órakor 
vecsemye. Hétfőn ugyanígy.

— Kitüntetés. Vitéz Petterdy 
Pál szegedi áll. gimn. tanárnak a 
Kormányzó Úr a Nemzetvédelmi 
Keresztet adományozta.

■*- Családi örömök, Dr. Szabó 
László kir. járásbíró feleségének 
április 13-án László János nevű 
fiúgyermekük született — Dr. 
Molnár János kir. járásbíró fele* 
sége pedig Judit Éva nevű leány* 
gyermeknek adott életet Nagy
váradon. — Mind az újszülöttek, 
mind a szülők boldogságos egész
ségnek örvendenek. Jó egészséget 
kívánunk az új szülötteknek, a 
szülőknek pedig boldog megelé
gedést bennük.

— Tanítónő választás. Szarvas 
nagyközség iskolaszéke a Molnár 
László* féle iskolába április hó 
17-én megtartott ülésén egyhan
gúlag Pohl Ilona okleveles tanító
nőt — Pohl Jenő községi tiszt
viselő leányát — választotta meg. 
Gratulálunk.

— Ünnepi előadás. A Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület 'és a Pro
testáns Leányegyesület húsvét első 
napián este 7 órai kezdettel az 
egyházi díszteremben gazdag mű- 
sorú húsvéti ünnepélyt rendez, 
amelyen Szlovák Miklós vallás- 
tanár mond alkalmi beszédet.

— Teológusok Szarvason. A 
soproni egyetem teológusai április 
21-én városunkba érkeztek és 
este 7 órától vallásos ünnepélyt 
tartottak az ótemplónkban, ame
lyen dr Sólyom Jenő egyetemi 
tanár tartott tanulságos és élve
zetes előadást. A teológusok nagy 
elismeréssel nyilatkoztak közsé
günkről-

— Nagyheti úrvacsorai előadá
sok. Az ev. egyház lelkészei a 
nagyhét minden estéjén, este 7 
órai kezdettel alkalmi istentisztelet 
keretében az úrvacsora szentsé
géről tartanuk beszédet Csütörtö
kön és szombaton este az uj 
templomban, pénteken pedig az 
ó-templomban lesz ilyen előadás.

— Orgonaavatás, A nagyszénás! 
ev.egy házközség új orgonát kapott 
melyet f. hó 18 án avatott fel 
Kellő Gusztáv esperes. A szarvasi 
egyház részéről részt vettek Bor
gulya István másodfelügyelő, Jan- 
csó András gondnok és Borgulya 
Endre orgonista. A szarvasi egy
ház régi sípokat és alkatrészeket 
adott át ajándékképpen a nagy- 
szénási egyháznak, ezáltal lehetővé 
tette az orgona jutányosabb áron 
való megépítését. A nagynénid 
egyház közgyűlése meleg és hálás 
köszönetét mondott a nemes 
adományért. Az orgonát Borgulya 
Endre orgonista tervezte és a pécsi 
Angster cég épített*

TURUL MOZGÓ TELEFON 165.

Április hó 24-én, szombaton; 25-én, húsvét vasárnapján kerül bemutatásra

I é r ?  A k i  I I E C T  Főszereplők: Ania Suli,
L E Ó  *| A  n  I L E O L  Vaszary, Hajmássy és Mály,

KIEGÉSZÍTÉSÜL: MAGYAR ÉS UFA VILÁGHÍR ADÓK.

Április hó 26-án, húsvét hétfőjén, 27-én, kedden kertit bemutatásra a 

■«/ V* Főszereplők:  Conchita
▼ 13  JL U  9  ®  M* U  Montenegró és L. Cortese.

KIEGÉSZÍTÉSÜL: MAGYAR ÉS UFA VILÁGHÍRADÓK.

Április hó 28-án, szerdán; 29-én csütörtökön kerül bemutatásra

Két lányt szeretek
KIEGÉSZÍTÉSÜL: AZ OLASZ „LUCE“ VILAGHÍRADÓ.

Beliczey Miklósné látogatása járásunkban

A kék kenyérgabonajegy 
beváltásának új rendje

A leventék példás igyekezete biztosítja ezidén 
is a rongy és gumihulladék gyűjtés eredményét
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— Illetékmentesek a kiskeres
kedők és iparosok üzleti könyvei. 
A fennálló jogszabályok szerint, 
amint ezt a Kereskedelmi és Ipar
kamara megállapítja, a három se
gédnél több segéddel dolgozó 
iparos azon könyveit, amelyeket 
a kereseti adóról szóló jogszabá
lyok értelmében köteles vezetni 
[megrendelésikönyv.pénztárkönyv 
és anyagbeszerzési könyv) ameny- 
nyiben azokat használatba vételük 
előtt hitelesítik, illetékmentesség 
illeti meg, úgyszintén a kereske
dők könyveit is, amiket a fogyasz
tóknak kicsiben árusító kereske
dők kötelesek vezetni (pénztár- 
könyv, hitelbe eladott áruk nyil
vántartási könyve, árubeszerzési 
könyv). Ezeket a könyveket ter
mészetesen az adóhivatalnál elő
zetesen be kell mutatni.

— Képviselőtestületi közgyűlés. 
Szarvas község képviselőtestülete 
folyó hó 17-én szombaton délelőtt
9 órai kezdettel rendkívüli köz
gyűlést tartott a városatyák élénk ■ 
érdeklődése mellett. Mint már 
jeleztük, legfontosabb döntése a 
képviselőtestületnek két zsidó te
leknek. keresztyén cég bérletébe 
való átadással volt kapcsolatos. 
Egyhangúlag adták át, iil. ruház
ták, át a vasútmenti telek bérletét 
a Gaál testvérekre, mig a Buk- 
féle fatelep bérlétét Brauner 
György és fia szintén keresztyén 
cégnek adták át Az utóbbi év
tizedes keresztyén cég,megérdemli 
hogy most a kereskedelem örven
detes átállításának idején — mely
ben dicséretreméltó buzgalommal 
vette ki részét — a veleszembeni 
kívánalmak figyelembevételével, 
maga a község biztosítson részére 
megfelelő telephelyet. A tárgyso
rozat" többi pontjaiban is vita 
nélküli döntést hozott a község 
parlamentje.

— Propaganda gyűlés, A helyi 
tűzharcosok csoportja f. hó 18 án 
propaganda gyűlést és táborozást 
tartott Kondoroson és Csabacsü- 
dön Kondoroson Kovácsi István 
főjegyző üdvözölte az Elnökséget 
A gyűlés 2í órától folyt a közs. 
nagytanácstermében, ahol dr. 
Ugrin László elnök mondott nagy
hatású lelkesítő beszédet a belső 
front erejéről, Kovács Pál vezető 
tiszt pedig a tűzharcos törvényt 
ismertette, kiemelve a tűzharcosok 
részére nyújtott előnyöket. D. u.
4 órától Csabacsűdre érkeztek a 
frontharcosok, itt Chován József 
lelkész üdvözölte az érkezőket, 
■lrílf a kondorosi témakörben 
tartották meg előadásokat A lel
kes hallgatóság helyeslöleg faall-

Íatta a beszédeket és hitet tett a 
•reaztyén és nemzeti gondolat 

mellett, élénken tiltakozva minden 
rendbontó agitáció és suttogó pro- 
pagandisztikus rémhírterjesztés 
ellen.
— A házasodási kölcsön sorsa 

a férj hősihalála esetén. Adott 
esetből kifolyólag az a kérdés 
merült fel, hogy mi* történjék a

kölcsönnel abban az 
esetben, ha a házastársak közül 
a férj hősihalált halt. Hivatalosan 
közlik, hogy ilyen esetekben a 
m. kir. belügyminiszterhez a 200— 
1941. B. M. számú rendelet 12. 
§-a (1) bekezdése alapján elő
terjesztést kell tenni a kölcsön 
lejárásának engedélyezése érde
kében. Az előterjesztéshez csatolni 
kell a férj hősihalált igazoló ka
tonai hatóság, vöröskereszt, vagy 
gondozótiszt által kiadott bizo
nyítványt

— Egy évben egyszer szabad 
birkát nyirni! Az iparügyi minisz
ter rendeletet adott ki a gyapjú 
forgalmának szabályozása tárgyá
ban. Ezentúl a birkáról és bá
rányról a gyapjút egy naptári 
évben csak egyszer szabad le
nyírni, és pedig a birkáról április 
1—június 15,, a bárányról pedig 
április 1—augusztus 31. napja 
közötti időben.

— Az a kártya. Balogh András 
karcagi születésű 21 éves szarvasi 
cigány, akit a cigánytársadalom 
„Néger" néven becézett, 1942 
szeptemberében az útszéli árokban 
két fáraó'ivadék társával 21-est 
játszottak. Úgylátszik nem ült le 
szabályszerűen, vagy valami arra- 
kódorgó fekete macska elvitte a 
szerencséjét, mert rövidesen 20 
pengőt veszített. De a szenvedélye 
nem hagyta nyugodni, elkártyázta 
csizmáját, nadrágját és talán más 
ruháját is, amiket' „becsületes11 
játékoshoz illően,. azonnal át is 
adott az új tu'ajdonosnak, össze
sen 98 pengő értékben, ennyi 
lévén az ossz vesztesége. Az 
ősi ösztön azonban nem hagyta 
pihenni, mindjárt a következő 
éjjelen belopódzott Bankó Zsófia r 
„kolleganő" lakására és az elnyert 
holmikat jogerősen visszalopta. 
Följelentettek. Jött az izgalmas 
szökés Nagyszalontára, majd 
Kolozsvárra, ahol fülöncsipték és 
minden tiltakozása ellenére haza
hozták. Egy havi fogházat kapott 
Bizonyára érdemesebb lett volna 
csupán babra és nem pénzre 
kártyázni, lévén ma a bab éppen 
olyan érték, mint. akár a pénz.

— Anyakönyvi hírek. Születtek: 
Szilágyi János és Krajcsovics 
Zsuzsanna leánya Erzsébet, Simkó 
Pál és Klimaj Judit leánya-Mária, 
Miklós Ferenc és Ferencsik Mária 
leánya Mária, Pekárik János és 
Sztancsik Katalin fia Mihály, 
Török György és Uhljár Anna 
leánya Anna, Demcsák György és 
Viszkok Mária fia Pál, Maczik 
Mihály és Pekárik M£ria leánya 
Mária, Kondacs György és Mo- 
rauszki Zsuzsanna leánya Judit. 
Koszti István és Cigléczkí Mária 
fia György, Fazekas Imre és 
Bagyinka Zsófia leánya Eszter, 
Kovács József és Csík Aranka 
leánya Aranka, Marsai István és 
Gubjer Mária fia István, Htuska 
György és Balázs Zsuzsanna leá
nya Erzsébet — Házasságot kö
töttek : Csicsely György Uhljar 
Annával, Sovány Mihály Nagy 
Annával, Cseh Tivadar Kerekes 
Jolánnal- Peténvi Mihály Czerjak 
Zsuzsannával, Makan György 
Máté Erzsébettel, Bencsik Mihály 
Mucha Erzsébettel, Kürtösi János 
Misik Annával. — Elhaltak: 
Skorka Pál 78 éves. Sülé Sámuel 
94 éves, özv. Podaoi Pálné 
Hrhcsjar Erzsébet 73 é., Molitórisz 
Pál 67 éves, Nagy Mária 10 
hónapos, özv, Frecska Mihályné 
Pavelka Erzsébet 81 éves. özv. 
Litauszki Györgyné Lancsa Er
zsébet 76 éves, Mikus Jánosné 
Kondacs Judit 69 éves, Kozsuch 
Zsuzsanna 17 éves korukban.
— Szappanfejadag emelése. Ren

deletileg ugyan nincs intézkedés 
arról, hogy egyes munkakörben 
dolgozók számára szappanfejadag 
emelés történjék. Azonban — Írja 
a Közellátási Értesítő — lehetsé
ges, hogy a lakatosok, mozdony- 
vezetők és fűtők, valamint a nyári 
időszakban a cséplőgép személy
zete kap szappanfej adagemelést, 
ha beadvánnyal fordul a Közellá
tási Hivatal VL főosztályához. Cí- 
m«i Budapest, V, Száchwyi-rak-

part 6. A beadványban az is fel
tüntetendő, hogy az üzem hány 
munkást foglalkoztat, a kiutalást 
ugyanis az üzemnek kell kérnie, 
egyesek nem kérhetik.

— Háromheti fogházra ítéltek 
egy feketeárust, Maróthy Lajos 
öcsödi lakos a közelmúltban vá
gott baromfit, tojást, sertészsírt, 
marhahúst és lisztet akart Buda
pestre vinni, nyilván hogy ott 
azon busás haszonnal túladjon. 
Kísérlete nem sikerült, & csend
őrök lefülelték. Bíróság elé került, 
ahol 3 heti fogházra, 3 évi hivatali 
és politikai jogvesztésre Ítélték s 
elkobozták a minden bizonnyal 
feketén összevásárolt árukészletét,

— Kerékpárosok a gyalogjárón.
A könnyelmű felelőtlenség legma
gasabb fokozatát igazolják azok 
a fiatalok, akik a jó betonos jár
dán vad iramban kerékpároznák, 
nem törődve a tilalommal, a félve 
meglapuló és húzódó idős embe
rek és gyermekek testi épségével. 
Különösen az ótemplom és a 
Búzavirág-üzlet közötti aszfaltot 
szeretik ezek a biciklisták és a 
világért sem mennének le a finom 
jó nyári útra. Mégha óvatosan 
hajtanának és szükség esetén 
leszállóénak, hagy ján volna, ámde 
erélyesen rácsengetnek a „figyel
metlen" gyalogjárókra, hogy térjen 
ki, mert különben baj lesz. Vájjon 
a fékevesztett biciklistáknak már 
senki sem mer parancsolni 7 Vagy 
talán a gyalogjárók járjanak az 
út közepén, hogy a biciklistáknak 
szabadabb legyen az útjuk 7 Szük
ség volna a kerékpárok rendszá
mozására és a járdán szaladgáló 
kerékpárosok példás megbünte
tésére. — Egy gyalogjáró.

— A szarvasi Uányliceum és tanító
képző intézetbe a vidéki növendékek fel
vétele június 1-én le*z. Az igazgatóság fel
hívja a szülök figyelmét arra, hogy a hely
beli növendékek irataikkal június 1-ig 
jelentkezzenek felvételre, mert az osztály
létszám korlálozottxAz érettségizett növen
dékek is akkor kérjék vizsgaengedélyüket

— Üzenot a frontról Uhljár János hon
véd (tábori postaszáma 164/101.) március 
18-án tábori lapot küldött szerkesztőségünk
be, amelynek üzenetét az alábbiakban kő- 
züljük : Hraskó Pálnak és Annuskának üzeni, 
hogy ne aggódjanak, jól van, sokat gondol 
rájuk, Írjanak. G&nyecz családnak (1, 733) 
üzeni, hogy írjanak. A Katolikus Legény- 
és Leányegylet lapját megkapta, köszöni 
szépen a megemlékezést. Rölleék meghívóját 
is megkapta, iáinál ja, hogy az esküvőn 
nem tud megieiennL Az összes ismerős 
fiúkat és lányokat üdvözli.

_ A kölcsönkért évek. E nehéz világban
a sok rendelet és komoly dolog mellett 
hadd viduljunk is egy kissé. Ezt célozza 
az emberi korról szóló alábbi kis mese, 
mely igen tanulságos: Az Úristen, akikor 
a teremtés munkáját bevégezte, magához 
hivatta az embert és megkérdezte, hány évig 
szeretne élni. Az ember szerényen harminc 
esztendőt kért. de kamarosan megbánta, 
hogy ily kevéssel beérte. Utána az ökör 
ment be az Űrhoz, az 20 esztendőt kért. 
de amikor kijött, sokallotta és szívesen 
átadott tizet az embernek. Ezután a Szamár 
következett, az 30 évet kért, de minthogy 
ő soknak találta, átadott belőle 15 eszten
dőt így tett a kutya is, mely 12 esztende
jéből 8-at juttatott az embernek. A majom 
ugyancsak kegyes volt hozzá és átadott 
20 esztendejéből 10-et. Ezt az egyezséget 
az Úristen jóváhagyta ugyan, de nem volt 
áldás rajta. Mert a nagy egyezséggel az 
történt, hogy az ember igazában csak 30 
évig él emberi életet; 30—40-lg ökör mód
jára húzza az Igát, kínlódik, dolgozik; 
40—55-lg kicsit nehézkessé válik, lassabban 
cipeli a terhet, mint a szamár; 55—63-ig 
megöregszik és otthon hagyogatják házőrző
nek, mint a kutyát; 63-tól pedig beleesik 
a gyermekségbe éa úgy játszanak vele mint 
a majommal szokás . • ■

— Kosáriné Réz Lola; Aranykapuu El
múlt a világháború, a forradalmak, itt ma
radt a megcsonkított ország ezer szomorú 
problémájával. Itt állt a fiatalság, akik 
gyermekkorukban nem ittak tejet, csak 
meséskönyvből ismerték a narancsot, de 
nem ismertek boldog, napsugaras életet se, 
hiszen apa harctéren volt és sok kis pajtás 
árt fekete ruhában iskolában* mert apu

nem jött vissza a háborúból. Ez a fiatalság 
‘ felnőtt, éhezve, fázva elvégezte iskoláit, 
kezében volt a diploma, azután állt és várt 
egy darab kenyérre, hogy küzdve — de 
élhessen. Az „Aranykapu* hősei is ilyen 
küzdő fiatalemberek Ez a húsvéti aján
déknak illő szenzációs könyv Singer és 
Wolfncr Irodalmi Intézet kiadásában jelent 
meg. Szarvason kapható özv. Müller Ká- 
rolyné könyvkereskedésében.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonok, ismerősök, 

kik felejthetetlen jó édesanyánk, 
nagyanyánk, dédanyánk

özv. Litouszky Györgyné 
szül. Lancsa Erzsébet

végUsztességén résztvettek s ezzel 
fájdalmunkban osztoztak, ezúton 
fogadják köszonetünket.

Szarvas, 1943. ápr. hó.

Gyászoló család.

GYORS HIRDETÉSEK

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető 

Krebs. kertészetben^
Szentandrási->út Telefon 11 /

Uj kozmetikai üzlét 1

Tisztelettel értesítem a n. é. 
hölgykőzönséget, hogy özv.' 
Rómer Pálné L kér. Deák 
Ferenc-u. 87 sz. a. házában

KOZMETIKAI ÜZLETEMET

megnyitottam. Kérem a n. é. 
hölgyközönség b. támogatását

özv. Roszik Mihályné

Húsvétra házhoz kedvezmény.

KOCCINTÓ I* . ^  : r I. ■ 
koccintó i t t  a  j o  o o r  s
KOCCINTÓ ------------ .
KOCCINTÓ I t t  „  5A c a v  I 
KOCCINTÓ »T Q  JO  SÓT !
KOCCINTÓ — ----------
koccintó Kostolja meg.
KOCCINTÓ 1
KOCCINTÓ a |Sa |i töb b szö r
KOCCINTÓ
II., Tessedlk-u. 298.
C é g i. P r ib e ls z k y  A n d r á s . * 6 0 4

Ál l andóan  veszünk 

t i s z t a ,  p o r m e n t e s

géptörlő rongyot
SZARVAS ÉS Yl&EKE

kiadóhivatala, Müller-nyomda.

Elsőrendű fehér és színes

BOROK
1'80— 2*00 p engő ig  

állandóan kaphatók 
ld. Dancsó Antal

C i é p a ,  P i a c t é r
71*

Lakást keres magányos férfi. Egy szobát
mellékhelyiséggel, vagy anélkül Cím *■ 
kiadóhivatalban.______________________697

11, kÜl. kér. 87. számú tanya 14 fcold
főiddel eladó, ktiwbb riailtttkbta la. 737
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T e s t e d z é s
Turul—GyTE 3 :1  (1:0)

A kissé széltől támogatott Turul vezeti az 
első támadásokat, csatárai sok helyzetet 
dolgoznak ki, dm gólra váltani egyelőre 
még nem tudják. A GyTE támadásai erőt
lenek, amelyeket a Turul védelme biztosan 
ver viasza. A 15. percben szép támadást 
szép góllal fejez be a Turul; Kerekes 11 
beadását Majdik Károlyihoz adja, akinek 
lövése nyomán a bal felső sarokba száll a 
labda 1:0 Válaszképpen a GyTE támad, de 
Osvár szépen menti a veszélyes belyezetet 
A félidő végéig nagy a Turul fölény, de 
csatárai Majdik és Bankó egymásután hagy
ják ki a legnagyobb helyzeteket Fordulás 
után GyTE támadások következnek, ame
lyeket ritkán szakit meg egy egy Turul 
támadás. A 20. percben a Turul védők jó
voltából egyenlít a GyTE 1:1. A Turult 
felpaprikázza a gól, szebbnél szebb táma
dásokat vezet i a 24. percben Károlyi át
adását Majdik belövi 2 :1. A 30. percben 
Kerekes 11-t szabálytalanul szerelik lt-es 
Majdik belövi 3:1 Továbbra is támad a 
Turul, de gólt elérni már nem tud.

A Turul ezen a mérkőzésen jobban és 
lelkesebben játszott nagynevű ellenfelével, s 
megérdemelten kérőit ki győztesen, bár egy 
kis szerencsével a gól arány nagyobb is 
lehetett volna. A védelem a bekapott gólnál 
nagyon hibázott. A csatársorból Károlyt 
játéka emelkedett lei, utána Fábri, Majdik 
és Kerekes II következik- Bankó gyenge 
volt Szép volt a győzelem, csak ne szálljon 
a fiúk fejébe a dicsőség, mert akkor vasár
nap a Tótkomlós! LE ellen meglepetés érheti 
a Turult

Hunyadi—MSE 1:1 (1:1)
A békésszentandrási Hunyadi fiataljai az 

elmúlt hétén is kivágták a rezet s lelkes, 
csupaszív játékukkal csaknem a győzelmet 
is megszerezték az éllovas mezóberényi 
csapattóL Végig nyilt, izgalmas, helyenként 
szép futballt játszott a két együttes, a gólok 
már az első percekben estek, a játékidő 
tovébbi részében a kitűnő védelmek vívták 
nagy csatájukat Az eredmény reálisnak 
mosdható.

Egyéb vasárnapi eredmények:

N. MÁV—GYTK 9:1 (4:1)
T. Levente—Rokka 4:2 (2 : 2) 

NSC-OMTK 5:2 (2:0)
KOfE—B1SE 6:0 (4:0)

Az I, osztály helyezése.
1. N. MÁV.
2. MSE
3. GyTE
4. GyAC
5. OMTK
6. TLE
7. KoTE
8. B1SE
9. Rokka

10. Törni SE
11. GyTK
12. NSC
13. Hunyapi 
14 CASS visszalépett.

A szarvasi kir. {bíróság, mint telekvi hatóság 
2767/1943. tk. szám.

Árverési hirdefménykivonat
Dr, SaUcz Aladár végrehajtatnak kisk. 

Smka Károfy és kisk. Slnka Lajos íképv. 
Sinka Károly Békésszentandrás, Berciényi-
u. 15J végrehajtást szenvedők ellen indített 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 473 P tőkekövetelés, 
továbbá a csatlakozottnak kimondott dr 
Dávid László 102 P 80 f és ugyancsak dr 
Dávid László (20 P 80 f tőkekövetelése és 
járulékai behajtása, végett a BékésszenUnd- 
rás községben fekvő, s a békésszentandrás i 
2085. sz. tkvi betétben A f  1. som. alatt 
ét. 5318. hrsz. alatt foglalt 8 hold 1326 
négyszögöl Horga-dülőben lévő szántóingat- 
lannak a B. 7—8. sorsz. szerint a végre
hajtást szenvedő nevén álló egykettedxészére 
4414 P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverés a C. C, 1—2. sorsz. alatt 
Bencslk Vince és neje Gazsó Mária és C.
3. sorsz. alatt özv. Bencsik Lajosné sz. Nagy 
Anna javára bekebelezett haszonélvezeti 
jogokat nem érinti.

Az árverést 1943. évi augusztus 10. 
napján délután 4 órakor Békésszentandrás 
községházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan á kikiáltási 
ár kétharmadánál sJacsooyabb áron nem 
adható cl

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
százalékára kell kiegészíteni.

Szarvas, 1943 április 15. napján.
Dr B. Szobé s. k* kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
724 jfrnké Sándor 9. k, dipólt*

Mi előnnyel jár a mezőgazdasági munkára 
való leszerződés

Internálják a munkakerülőket

20 17 1 2 58: 21 34
19 10 4 5 41: 32 24
19 10 2 7 35:: 31 24
19 9 5 5 36:: 18 23
19 11 1 7 42::35 23
19 10 2 7 45:: 33 22
19 10 2 9 41:: 42 22
20 10 1 9 32: 33 21
20 8 2 10 33;: 34 18
19 7 3 9 27: 42 17
19 6 5 8 34:: 52 17
19 7 1 11 37:: 54 15
19 6 2 11 22:: 39 14

Ismeretes olvasóink előtt a ha
tóságoknak az az igyekezete, 
hogy minden mezőgazdasági mun
kást a lehetőséghez képest már 
most megkötött szerződéssel a 
termelés szolgálatába állítson. A 
józan, törekvő munkásréteg már 
le is szerződött, sokan vannak 
még azonban olyanok, akik bű
nös könnyelműségből vagy meg
rögzött ellenzékiességböl ma is 
szerződés nélkül állanak. A járás 
főszolgabírája dr. Ugrin László 
most erélyes felszólítást intézett 
a hatóságokhoz s záros határ
időhöz kötötte a még le nem 
szerződött munkások elszerződ-

tetését. Ezt követ*!eg a még 
mindig szerződésnélkül marad
iakat honvédelmi munkára igény
beveszik, a megrögzötteket pedig 
internálják. Elhangzott az utolsó 
fitfyelmeztés is. fogadja azt meg 
mindenk1, nehogy vétkes köny- 
nyelműsége miatt kenyér nélkül 
maradjon a családja. Itt említjük 
meg, hogy az új gabonarendelet 
szerint csak az a munkás szerez 
vámőrlésre jogosultságot, akit a 
hatóságok munkásigazolvánnyal 
látnak el. Ezeket az igazolásokat 
pedig csak leszerződött munká
sok kaphatják, meg.

Termesztési verseny napraforgóval, 
szójával, ricinussal és kukoricával

A háborús gazdálkodó különös 
tekintettel a közellátás érdekeire 
fokozott mértékben teszi szüksé
gessé többek között az olajos 
magvak, valamint a- kukorica 
termelésének , biztosítását. Tehát 
a termelési kedv, s ezzel kap
csolatban a terméseredmény fo
kozása érdekében a m. kir. Föld- 
mívelésügyi Miniszter napraforgó,
— szója és ricinus, továbbá ku
korica termesztési verseny ren
dezésével bíztat meg a Tiszántúli 
Mezőgazdasági Kamarát, kerüle
tében.

A Miniszter Úr rendelete ér
telmében az egyes versenyek 
rendezésére és a nyertesek jutal- 
mázására vonatkozólag a kővet
kezőket közöljük:

A napraforgó, — szója és rici
nus termesztési versenyben külön* 
külön, vagy mindhárom növény
nyel egvütt részt vehet minden 
gazda, birtoknagyságra való te
kintet nélkül. A versenyben 
külön I. csoportban vesznek részt

Eladó földek:
1368 négyszögöl gyümölcsös faggyasi laposban; 
ltOO négyszögöl szántó szentesi kővesúthoz közel;
2 hold szántó közvetlenül a város mellett;
2 1/a hold szántó tanyával közvetlenül a város mellett ; ~
4000 négyszögöl szántó mezóberényi és endrödi kövesúthoz közel;
20 hold szántó kiskirályság (volt Wolfinger féle) vásárhelyi út mellett;
18 hold hereföldoek alkalmas szántó Décsen;
30 hold szántó Dísznóhalmon;
34Vs hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren ;
60 hold szántó Kiskirályságon;

Cladó házak :
1. kerület 105. számú cseréppel fedett bel telkes lakóház ;
1. kér. 117 számú központban levő beltelkes lakóház;
I. 432. sz. cseréppel fedett lakóház.
II. kerület 25. számú, piactér közelében lévő ház nagy telekkel ;
IV: kér. 594. sz, cseréppel fedett lakóház;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
3 db. 200 négyszögöles telek I. kér. 391 számú ingatlanból ;
Körösparti nyaraló erős kő épülettel;
Eladó sarokház a benne levő vegyeskereskedés és kocsma, joggal és berendezéssel.

Vételre keresünk:
Beltelkes lakóházat a IV. kerületben ;
Jóminőségű szántóföldet cca. 18.000'— P-ig;
Kisebb lakóházat.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
* hol a megbízást eredményesen közvetítik.

Bevásárlási könyvecskére a megállapít olt
mennyiségben állandóan beszerezhető m O S O S Z Q p p | C lll

s egyéb háztartási cikkek nagy vá-ruszer, |©ST©K lasztikban öltevényinél, Vasút-utca.

APRÓHIRDETÉSEK
Néhai özv. Laurenczy Jánosné örökösei

nek III, 139. szám alatti féltelke eladó, ér
deklődni 111, 75. szám alatt. 731

IV. 295. szám alatt fűszerüzlet sürgősen 
e l a d ó . ___________________ 607

Fiatal fűszerkereskedő segédet felvesz Gaál 
János fúszerkereskedő. 694

Hegyes dűlőben a városhoz közel 1500 
négyszöyöl, Örhalmi szőlők mellett 1500 
négyszögöl, Décsen Haviár-féle fold mellett 
1400 négyszögöl föld eladó. Érdeklődni IV, 
541. szám._________________________ 693

II, 153. szám alatt egy üzletberendezés, 
papír és illatszeránival és egy ökrösszekér 
eladó. 691

11, 140. szám alatt ház eladó. 689

a 100 holdon aluliak és külön II. 
csoportban a 100 holdon felüliek. 
Díjazásra kiadható mindkét cso
portban mindhárom növénynél 
külőn-külön 1 db I. díj á P 500,
3 db II. díj á P 250, és 6 db III. 
díj á P 150.

A kukorica termesztési verseny
ben csak a 100 holdon aluli bir
tokkal rendelkező gazdaságok 
vehetnek egy verseny csoportban. 
A kukorica termesztési verseny
nél 1 db I. á P 600, 12 db II. 
díj á P 300 és 30 db III. díj á P 
200 adható ki.

A termesztési versenyekre a 
Tiszántúli Mezőgazdasági Kama
ránál, Debrecen, Hunyadi-u. 5. 
lehet jelentkezni. A versenyekre 
való jelentkezés egyszerű levele
zőlapon történik, amelyen a gazda 
köteles bejelenteoi birtokának 
nagyságát és azt, hogy melyik 
növénytermesztésének versenyére 
jelentkezik. A jelentkezési határ* 
idő május hó 15.

Háromlámpásos jókarban lévő rádió el
adó. Pleskó János I, 661. 688

Kákán 2 drb hazajáró tehénre legelő 
kiadó. Érdeklődni 11, 136. 685

Szupka Mihálynak 1 drb 1300 négyszögöl 
gyümölcsöse faggyá* bán, egy drb 1550 
négyszögöl rácút menti szántó eladó. Je
lentkezni Furugy 39. sz. 684

III. kér. 162. számú ház eladó. Arvaház
mellett 700

Gimnáziumi soron 10 Idshold eladó. 111. 
kerület 59. szám.____________________ 718

IV, 246. szám alatt 2 drb igáskocsi, 1
drb szekér eladó.____________________ 723

Lentvorszki Pálnénak Hegye#-dülóben 
658 négyszögöl földje eladó. Érdeklődői V. 
külkerület 122._______________________710

5 drb használt duplaablak, 1 drb ajtó 
eladó. Frankó Pál 1, 514._____________ 713

1, 73. számú ház eladó. Érdeklődni u- 
gyanott_____________________________ 714

Mezőtúri határban, túl a Körösön 22 
kataaztrálís hold örökáron eladó. Érdeklődni 
lehet 11L 230.________________________ 703

Kákái legelőből három járás örökáron 
■ eladó. Érdeklődni Kiss M. János IV, 151. 704

Eladó ház III, 224. Érdeklődni ugyanott.
719

Eladó 5 hold föld tanyával II. külkerület 
121/1. Érdeklődni ugyanott 725

Eladó tanya 518. sz. a. 3 hold föld. Ér- 
deklódni IV. Korona-u. 179._________734

Eladó Szappanoszugban 890 négyszögöl 
gyümölcsös, mederrel. Érdeklődni Lestyan 
János IV, 181. sz. alatt lehet 926

Sárga tankos „Csepel" mótorkerékpár 
eladó. IV, 443._______________________727

Eladó egy teljesen új cseresznyefa háló- 
szobabútor és egy keveset használt „Csepel 
100“ mótorkerékpár Sovány János asztalos- 
nál 1, 516. _____________________ 728

5 és fél hold föld eladó Hegyesdűlőben. 
Érdeklődni lehet Arnóczki Mátyásnénál
CsabacsűdÖD, tanya 62._______________729

Egy drb lógereblyc. egy drb ökrösszekér 
eladó.Gazdakör irodájában.___________730

III. kér. 438. sz ház. ugyanott elsőrendű
10 hold fold eladó. 736

TEMETÉSEKET
*4

a legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, a legna
gyobb igényeket kielégítek. 
HalottszáUltás, exhumálás 
n<l«m megrendelhető

H a n tos György
temetkezési vállalkozó 
IL 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 ksum#
K—nt+T illetet

NYOMATOTT MÜLLER KÁROLY 
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