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Igazság Lelke
—  hazugság lelke

A mai kor gigászi erőpróbájára 
azt szoktuk mondani, hogy ez az 
eszmék barca, vagy hogy* a vi
lágosság harca a sötétséggel, a 
bit harca a hitetlenséggel. Mind 
a két fél zászlaján eszmék van
nak felírva; a mienken: Isten, 
Haza, Család; az ellenfél véres 
zászlaján meg: Pénz, Hatalom, 
Kegyetlenség.

Az eszméknek mindig az adja 
értékét és az biztosit ja azok időt
álló tartósságát, hogy honnan 
erednek: Istentől* e, vagy pedig 
az Isten örök — de bukásra ítélt
— ellenségétől: az antikrisztustól, 
vagyis az ördögtől.

Ennek a két Léleknek a küz
delme vonul végig a világtörténel
men; ezt érezzük, látjuk a mi 
korunkban is. De vigasztalást 
nyújthat számunkra az a tény, 
hogy a hazugság lelkének minden 
ravaszsága, gyűlölete és vakme
rősége felett mindig győzött a 
jobbetette: $c Igazság jellyj. az 
Isten Lelke : a Szentlélek.

A hazugság lelkének bálványa 
az uralom és hatalom, útja; a 
gyűlölet, erénye: a bűn, kenyere : 
a csalás, itala: könny és vér, 
imája: a káromkodás, eszménye: 
az anarchia, világszemlélete: az 
önzés, módszere: a terror és az 
aljasság.

És a gyarló ember — ha' ideig- 
óráig megigézi is a hazugság 
lelke, — szivében mégis érzi, 
hogy van egy jobb lélek, vannak 
szebb eszmények, melyek szolgá
lata tartósabb és nemesebb örö
möket biztosít a lelkiismeret szá
mára.) Ez a lélek az Igazság lel
ke, a Szentlélek, melynek kitöl
tését most ünnepli a keresztyén 
világ

Az Igazság lelkének az útja: 
a szeretet, eszménye: a béke, 
eledele: az igazmondás, világ- 
szemlélete : az Önfeláldozás, mód
szere : a szelídség és a türelem 
erénye: a tiszta erkölcs.

Ez az Igazság Lelke győzte le 
a háromszázéves keresztényüldö
zést, ez korrigálta a különböző 
korok hitbeli tévelygéseit, az adott 
hősi kitartást minden kor vér
tanúinak, ez győzte le különféle 
korok anarchikus káoszát s vál
toztatta át szilárd társadalmi 
renddé, ez oltogatta el mindig a 
háborús gyűlölségek tüzeit és ez 
a lélek fogja kiengesztelni a mai, 
gyűlölettől eltorzult arcokat is.

Legyünk tehát bizonyosak, hogy 
bármily semmitmondó jelentékte
lenségnek (téli is valaki az Igaz
ság Lelkét — ennek a Léleknek 
a diadala holtbizonyos I

Minden magyar és kerestény 
ezért ma igyfonászkodjon: „Jövel 
Szentlélek Úristen, töltsd be szí
veinket bőven I"

Szász Lajos közellátási miniszter nagyszabású beszéde 
a közellátási rend módosításáról

Szász Lajos közellátási miniszter 
vasárnap beszédet mondott a 
közellátás időszerű kérdéseiről. 
Részletesen ismertette az új be
szolgáltatási rend alapjául szolgáló 
számításokat, majd hangsúlyozta: 
belátja, előállhatnak esetek, ami
kor a gazda anélkül, hogy hibás 
lenne, nem tud teljes mértékben 
eleget tenni beszolgáltatási köte
lezettségének. Mégsem hajlandó 
senkit sem felmenteni e kötele
zettségek teljesítése alól. Más a 
helyzet, ha arról van szó, hogy 
vannak gazdák, akiknek megterem 
az, amire szükségük van, de 
semmiképpen sem áll módjukban, 
hogy termelésüket növeljék. Az 
ilyen gazdát sem menti fel á be- 
szolgáltatáű kötelezettség alól, de 
visszahagyja nekik termését. Azt 
mondja: kötelezettségének eleget 
tett, de miyel ellátatlan, meg
hagyja neki termését.

Bejelentette ezután a közellátási 
mintatér, hogy. a. cséplőrészt is

teljes egészében be fogja számí
tani a beszolgáltatási kételezett- 
ség teljesítésébe, továbbá az 1943. 
nyirású gyapjút is, valamint az 
jl943. március 10. óta rekvirálás 
tótján, vagy más módon igénybe
vett marhákat is. Közölte Szász 
{.ajos, hogy az új beszolgáltatási 
rendszer következtében olyan áru
tömeg fog rendelkezésre álhu, 
amely Magyarországon egy tö
megben még sohasem szerepelt. 
Ezért kell az áruforgalmat is 
megszervezni. Az alap elv az, hogy 
áz áruforgalom lebonyolítását a 
kereskedelemre bízzák. Nem akar 
cgykezekkel dolgozni. A keres
kedő fix üzleteket fog kötni a 
termelőkkel. Ügyelni fognak arra 
is, hogy megfelelő kereskedőket 
állítsanak be a feladatok végre
hajtására. Ki akarja küszöbBlni, 
hogy a gazda kötelezettségét csak 
egy meghatározott személynél 
teljesíthesse.

Az.áruforgalom—laboayelításá.'

bán résztvevő kereskedőket állan
dóan kézben kívánja tartárii. Ép
pen ezért a lebonyolításban há
romféle kereskedő vesz részt. 
Lesznek országos kereskedők, 
akik az egész országban dolgoz
nak, lesznek körzeti kereskedők, 
akik egy-egy törvényhatóság te
rületén működnek, - és lesznek 
helyi kereskedők, akik egyes 
községben szedik be és osztják 
szét az árut. Az ipari nyersanya
gokat is csak olyan célra lehet 
felhasználni, amelyek széles réte
gek szükséglétét elégítik ki.

Végül arról beszélt a miniszter, 
hogy megkapja a felhatalmazást 
az árak új szabályozására. Han
goztatta, hogy ez nagyon nehéz 
kérdés s egyik legfontosabb része 
a munkabérprobléma. Igen erő- 
teljes intézkedésre van szükség, 
hogy lehetővé tegyék a munkás- 
lilik a mezőgazdáságban való 
megmaradását, vagy az iparban 
való- toqtáfeb<Mjfrizftst - t...

Határunk lakossága résen várja az esetleges gyujtólapokat
Lapunk régebbi számaiban már 

foglalkoztunk az ellenséges repü
lők által ledobható gyujtólapok 
ártalmatlannátétele kérdésével.

A község elöljárósága most 
fontos intézkedéseket foganatosí
tott az eietleges veszély elhárí

tására. Simkovies Mihály dr, Dem- 
jén György dr és Mayerik Jenő 
közs. jegyzők jún. 6-én sorba fel
keresték a tanyai központokat éB 
mindenütt kellő felvilágosítással 
szolgáltak a lakosságnak. Értesülé
sünk szerint mindenütt megtör

téntek a szükséges beosztások és 
a szükséges előzetes rendszabá
lyok, melyek mellett bizalommal 
nézhetünk a jövő elé. A lakosság 
fokozott kötelessége, hogy résen 
legyen és Így minden komoly 
bajt kikerülhetünk.

A szivornya felállításával üdítőbb lesz a Holtkörös vize
Biztosítva van a határban az öntözőgazdaságok vízellátása

Községünk fejlődésére nagy 
jelentőségű építkezés nyert befe
jezést az elmúlt héten. A Körös- 
Tisza Marosi Ármentesítő Társulat 
és a m. kir. Országos Öntözés- 
ügyi Hivatalnak a múlt években 
lefolyt tárgyalásai eredményre 
vezettek és a háborús nehézség 
ellenére elkészült és üzembe he
lyeztetett a szarvasi szivornya. 
Célja a Szarvas- Béké sszentandrás 
közötti Holtkörös meder élővízzel 
való feltöltése, illetve az elpárol
gott és öntözésre felhasznált víz
nek nyáron át való pótlása. Mivel 
a vitéz Horthy István duzzasztómű 
a Körös folyóvizét magasabb 
szinten tartja mint a Holtkörös 
vizszíne, a szivornyaberendezés 
kevés üzemköltséggel, a külső víz 
nyomásával vezeti be a vizet. A 
szivornya a Holtkörös felső végén 
az Ármente8Ítő Társulat srarvasi 
gátőrháza előtt létesült Építési 
költségeit a m. kir. Országos On- 
tözésflgyi Hivatal viselte, az épí
tés végrehajtását a Körös-Tisza- 
Marosi Armentesítő Társulat vé
gezte, a csővezetéket és a gépi

berendezést a Ganz és Társa 
Gépgyár Rt, szállította. A hábo
rús anyagbeszerzési nehézségek 
ellenére a szerelés június hó 3-án 
befejezéshez ért és a Holtkörös 
feitöltése ugyanaznap este meg
kezdődött.

A berendezés elsősorban a 
környékbeli öntözőgazdaságok 
vízellátását szolgálja és hozzá: 
vetőleges megállapítás szerint 
másodpercenként ezer liter víz 
bevezetését biztosítja- Ez as ál
landó vízellátás a holtmeder kör
nyékén nagykiterjedésű újabb 
öntözőtelepek létesítését teszi le
hetővé és remélhetőleg a vállal
kozó szellemű gazdaközönség meg 
fogja ragadni az alkalmat, hogy 
a mezőgazdaságnak ezt a maga
sabb jövedelmet biztosító ágát 
nagy területeken bevezesse.

Az öntőzőgazdák vasárnap, 
június 6-án értekezletet tartottak 
a szarvasi községházán, amelyen 
elhatározták az öntöző társulat 
megalakítását és a szivornya be
rendezés üzembentartásának és 
fenntartásának költségeit egyhan

gúlag magékra vállalták.
Nagy jelentőségű a Holtkörös 

meder vizének frissítése Szarvas 
és Békésszentandrás községek 
közegészségére és sportéletére is, 
valamint örömmel veszik a körös- 
parii nyaralók tulajdonosai, a 
csekély üzemköltség ugyanis le
hetővé teszi a víznek állandó 
újítását és remélhető, hogy az 
eddigi helyzettel szemben, amikor 
a Holtkörös vize a nyár folyamán 
leapadt és elposványodott, ezen
túl egész nyáron kellemes üdítő 
fürdővíz fog a közönség rendel
kezésére állni.

Hogy az öntözővíz szükségleten 
felül a holtmeder vizének állandó 
cserélése lehetővé tétessék, szük
ségesnek Utazik, hogy a községek, 
valamint a körösparti nyarájok 
tulajdonosai és a sportíntézníi- 
nyek ennek a nagyjelentőségű 
újításnak előnyeit felismerve, az 
amúgy is csekélynek Ígérkező 
fenntartási és üzemköltségek vi* 
seléséhez a maguk részéről is 
hozzájáruljanak és így a szivornya 
állandó üzemét biztosítsák.

A ra  ftO ru ié t
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Ponyiczky Zoltán

Egyetemes emberi elesettségünk 
legfájdalmasabb következménye 
és bűnhődése a halál, mely szív
telen kegyetlenséggel szakgatja 
szét a legbensöségesebb családi, 
rokoni és baráti kapcsolatokat, a 
fájdalmak kínjaival megkeseríti 
életűnket. Ez a halál a világ ura, 
mely szüntelenül arat, szeszélye
sen elkerüli azokat, kik a hosszú 
évek alatt roskadt testtel már 
nehezen várják, de kegyetlenül 
rácsap azokra, akikre még oly 
égetően szükség lett volna. A 
halál angyala gyakori vendége 
utóbbi időben az ósi gimnázium
nak is, ahol szinte egymásután 
szólítja magához majd tanárokat, 
majd a tanulókat Némán meg
állunk a rejtély elótt, miközben 
megszólal hitünk szava s ráirá
nyítja tekintetünket az Istenre és 
as 6 akaratára.

Fájdalmas megdöbbenéssel hal
lottuk a hírt, hogy dr Ponyiczky 
Zoltán gimnáziumi tanár áldásos 
életének 58-ik, boldog házassá
ginak 20-ik és tanári működésé
nek 3i-ik évében hosszú, súlyos 
szenvedés után elhúnyt A súlyos 
csapásról mind család, mind a 

felfigyelöbizottsága és 
tanárikara külön gyászjelentést 
adott k i

A temetés június hó 5-én, dél
után 5 órától folyt le a gimnázium 
tornacsarnokában, mely ezalka- 
lommal zsúfolásig megtelt gyászoló 
közönséggel. A temetésen Szelényi 
János lelkész, mint az elhúnyt 
osztálytársa mondott gyászbeszé
det, megkap6 szavakkal jellemezte 
a kiváló tanár érdemeit, jótulaj
donságait, aki a munka, a köte
lesség. a szeretet, a szerénység, 
és önfeláldozás megtestesitóje volt 
■ akit tanártársain kívül a tanuló- 
ifjúság megkülönböztetett szere
tettel vett körűL Kellő Gusztáv 
esperes funkciója után Kuhajda 
István Vffl. osztályú tanuló bú
csúzott el a szeretett tanártól és 
osztályfőnöktől, majd megindulta 
hosszú gyászmenet a minden 
halandók utolsó útjára...

A temetőben Pálos György 
tanár mondott utolsó búcsút a 
tanári kar nevében.

Az elhunytban dr Nádor Jenő 
gimnáziumi igazgató sógorát, Po
nyiczky Kálmán ny. községi mér
nök pedig testvérét gyászolják.

Új színes filmet mutat 
be a Turul Mozgó

A Turul-mozgó agilis vezető
sége a pünkösdi ünnepekre új 
UFA színes filmmel kedveskedik 
a közönségnek, melynek címe : 
a *Lidércfénv“.

A film érdekessége az, hogy 
egy egészen új, különleges eljá
rással és anyaggal készült új 
filmről van szó, amilyen fűmet 
most hoznak be először Magyar* 
országba. így a szarvai Tunil- 
mozgó sok nagy vidéki nimszin- 
házakat is megelőzve kötötte és 
boxta le a kiváló filmet, melynek 
sikere bizonyára óriási lesz. A 
filmet csak 2 napon át — szom
baton és vasárnap — tartják mű
soron, mintán a film különleges 
anyaga határt szab a sokszori 
lejátszásnak .Pünkösd másnapján és 
kedden a „Pénz beszél1* c. fűmet 
adják a szokásos híradókkal.

Értékes előadás hangzott el a pénzgazdálko
dásról a Művészet- és Tudománybarát Társaság 

hétfői előadóestjén
Bacsók Géza a Siarvasi Hitelbank ügyvezető igazgatójának 

nagysikerű előadása

A szavasi Művészet és Tudo
mánybarát Társaság hétfőn este 
a Polgári Kör kőlöntermében nagy 
érdeklődés mellett tartotta meg 
havi előadógyűlését.

Dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselő a társaság 
elnöke meleg szavakkal üdvözölte 
a megjelenteket és őrömének 
adott kifejezést, hogy a mai 
ülésre a tagok és a vendégek nagy 
számban jöttek el. A múlt elő
adóülés jegyzőkönyvét Csapó 
Kálmán gazdasági iskolai tanár 
olvasta fel.

Tóth Pál földbirtokos gazda
sági tárgyú felszólalása után Bocsák 
Géza bankigazgató kezdte meg 
előadását. Bevezetőjében ismer
tette a pénz történetét és szerepét 
Majd rámutatott arra, hogy a pénz 
értékmérő és csereeszköz, érték
kel bír és értéket mérünk vele. 
Az uj magyar pénzegységoek á 
pengőnek bevezetésével a magyar 
állami életnek és gazdasó gi élet
nek uj korszaka kezdődött, mely
ben újra épül a Csonkahaza.

Behatóan foglalkozott a Ma
gyar Nemzeti Bank nagyfontos- 
ságú szerepével; megvilágította 
feladatait: a bankjegy lübocsájtást

és a pénzforgalom szabályozását. 
A pénzforgalom keretében történő
2 fontos eseményt a hitelügyletet 
és a takarékossó got behatóan tár
gyalta, A hadigazdálkodás kap
csán rámutatott arra, hogy a hadi 
és polgári szükséglet között az 
elsőbbség kétségtelen a honvédel
mi szükségletet illeti, igy a polgá
ri fogyasztást korlátozni kellett. 
Intézkedések léptek életbe, ame
lyek a vásárlási szabadságot és a 
fogyasztást korlátozásnak vetet
ték alá. A nemzetnek áldozatot 
kell hozni azzal, hogy a fogyasz
tást korlátozza és takarékoskodik. 
Az elkövetkezendő győzelmes 
béke felszabadítja a magyar gaz
dasági étet újratermelő erőit, 
amelyek tovább viszik a magyar
ságot a szebb és jobb jövendő felé.

Az előadást vi(a követte, mely
nek hozzászólói dr. Ugrin László 
főszolgabíró, dr. Döroyei József 
ügyvéd, dr. Ondváry Pál járásbí- 
rósági elnök, Selmeczy Géza gim. 
tanár és mások voltak.

Dr. Zerinváry Szilárd köszöne
tét mondott az előadónak értékes 
nagyvonalú előadásáért és kérte 
a lelkes hallgatóságot, hogy az elő
adásokat a jövőben is látogassák.

Ebben az évben is megkapják az 50 °|o-os 
vasúti kedvezményt a fizetéses szabadságra 

jogosult munkások és.tisztviselők
A Vasúti és Közlekedési Köz

löny közli a MÁV igazgatóságá
nak értesítését, amely szerint a 
fizetéses szabadságra jogosult ősz- 
szes ipari, kereskedelmi, bányásza
ti, valamint a minisztériumok 
igazgatása alatt álló íparüzemek 
munkavállalói napszámosok, mun
kások, szolgák, altisztek, tanoncok, 
segédek és tisztviselők, valamint 
velük együtt utazó feleségük es 
14 évnél nem idősebb gyermekeik 
május 29-e és december 15-e kö
zötti időben egyszeri oda- és 
visszautazásra, a gyorssebes- és 
személyvonatokon 50 százalékos 
kedvezményben részesülnek.

A kedvezmény igénybevételére 
jogosultak mindazok, akiknek fi
zetéses szabadságra van igényük 
és évi összjövedelmük a 3000 pen
gőt nem haladja meg. Az össz
jövedelem megállapításánál a kor
mányrendelettel időközben enge
délyezett, vagy ezután esetleg 
engedélyezendő fizetési, illetőleg 
munkabérpótlékot figyelmen kívül 
kell hagyni.

A vasúti kedvezmény igénybe
vétele „Utalvány" és „Arcképes

Igazolójegy" alapján történik. 
Ezek ára darabonként 10—lOfillér. 
Az elmúlt évben kiállított utalvá
nyok érvénytelenek, az arcképes 
igazolójegyek azonban továbbra is 
érvényben maradnak. Az igény
jogosultság és személyazonosság 
igazolását maga a munkaadó végzi. 
Ezek a munkaadók az utalványo
kat és arcképes igazolójegyeket a 
családpénztárból igényelik. Más 
igényjogosultak pedig az illetékes 
ipirtestületek és elsőfokú iparha
tóság utján szerzik be az utalvá
nyokat és arcképes igazolójegye
ket. Az igényjogosult munkavál
lalók az arcképes igazolójegyet 
és utalványokat minden esetben 
a munkaadójuktól kapják meg.

A munkaadók az utazásra jo
gosultakról névjegyzéket készíte
nek és ezt igazolás céljából be
nyújtják a szakmai családpénztár
nál, vagy az OTI bejelentés iga
zolása mellett az illetékes ipartes
tületnél.

, Az arcképes igazolójegyet a 
munkaadó tölti ki és cégbélyegző
vel látja el.

No
Z

*

3

3

Június 12-én szombaton, és 13-án, pünkösd' vasárnapján 
16 éven felülieknek az UFA káprázatos, gyönyörű színes 

filmkölteménye:

A LIDÉRCFÉNY
Június 14-én, pfinköid hétfőjén, és 15-én, kedden

PÉNZ BESZÉL
Főiiereptxn: Ctortot. D»ylt» Mirglt, Szörényi Ért, M ily Gr6. Ki«j. Híradó

Jznius 16 án, szerdán és június 17-én, csütörtökön

A DICSŐSÉG ÁRA

Felhívom a gazdaközönség Ügyei

mét, hogy minden héten csak keddi 

napon veszek át

bor jú t
a mindenkeri előírt áron.

vitéz Tóth János és Tártai

664

Hírek
lilenflszteleiek s

Pünkösd első napján az ó-te inptomban 
délelőtt */i9 tót, fél 11 órától magyar, az 
ujtemplomban 10 órától magyarnyelvű 
istentiszteletett tartanak.

Pünköid máiodnapján az ó-templomban 
1|aV-töl tót, I|el 1 órától magyar, ax újtemp- 
lomban- tótnyelvű istentiszteletett tartanak.

A szarvasi róm. kát templomban vasárnap 
d. e. 8 órakor diákmise, 9 órakor csendes- 
mise, 10 órakor szentbeszéd, nagymise. 
Délután 3 órakor bérmálát! oktatás, 6 óra
kor ájtatosság. Kőznapokon reggel egynegyed 
8-kor mise, délután 8-kor májusi ájtatosság.

Szarvason református Istentiszteletet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától as Arvaháa 
dísztermében. _ _

T a n é v  v é g é n
Eljött ismét a tanév vége. Hálás 

szívvel mondhatjuk, hogy a Minden
ható megkímélte iskoláinkat minden 
súlyos kártól, megkímélte féltett 
gyermekeink életét és kedvező előre
haladást biztosított jövőnk remény
ségének — tanuló ifjúságunknak.

Elcsendesednek utcáink, elcsen
desednek az iskolák falai és az 
igyekvő tanulók a jól végzett munka 
minden mást felülmúló csendes 
örömében élvezhetik a vakáció 
boldogságát, gyűjthetik az új erőt 
az elkövetkezendő új icmévre.

Legyen ez a vakáció és erő
gyűjtés zavartalan, hogy az őszi 
tanévnyitáskor újra boldog öröm
mel üdvözölhessék egymást a most 
búcsúzó jóbarátok: A viszont- 
látásra! ______

— Beliczey Miklós főispán Nagy
szénás díszpolgára. Nagyszénás 
község képviselőtestülete legutóbb 
tartott ülésén egyhangú lelkese
déssel díszpolgárrá választotta 
Beliczey Miklós főispánt A nemes 
gesztus a főispán hazafias érzü
letének, nemkülönben a megye 
társadalma érdekében eddig ki
fejtett munkásságának, valamint 
különösképpen Nagyszénás elő* 
haladását szívén viselő tevékeny
ségének elismerését és meghálá- 
lását célozza.

— Kitüntetés. A Kormányzó Űr 
Ofőméltósága megengedte, hogy
dr. Koncz Lajosnak vármegyénk 

tisztifőorvosának közszolgálata 
alatt kifejtett munkásságáért el
ismerését tudtul adják.

— Esküvő. Székács Sámuel 
nagyszénás! vallástanító lelkész L 
hó ll-én délután fél 7 érakor 
esküszik örök hűséget Janurik 
Erzsébetnek.

Biernyűt,

Napernyői, 
kerllem yfll 

készü, lavtt, Áthúz

LITAUSZKY
•te rayőkéazítő* mester Árpád-kőx- 
ben lévő műhelyében* (PUc-tér).

m
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Koszorú, virágcsokor
. megrendelhető

Krebs. kertészetben_
Szentandráai-út Teltfon 11/

Vitéz Szentirmay Iván dalköltő falléptével 
műsorosest keretében zárja évadját a Turul SE

— Halálozások, Szmka Pál köz
ismert kovácsmester életének 76- 
ik évében rövid szenvedés után 
meghalt. Temetése folyó hó 6 án 
délután ment végbe nagy részvét 
mellett. A temetésen az Ipar
testület zászló alatt jelent meg. 
A köztiszteletben álló derék 
iparos mesterben Privler Pálné 
polg. iskolai tanárnő édesapját, 
Privler Pál ig. tanító az apósát 
gyászolja. — özv Pulotay Ferenc, 
né szül. Kasik Anna életének 
63-ik, özvegységének 16 ik évé
ben hosszas szenvedés után folyó 
hó 4-én elhunyt. Temetése vasár
nap délután volt nagy részvét 
mellett. Az elhunytban Krenyicky 
János közs. tisztviselő anyósát 
gyászolja.

— Kinevezések a HÉP-ben. Vi
téz Lukács Béla táxcanélküli mi
niszter, a Magyar Elet Pártjának 
országos elnöke a vármegye fő
ispánjának előterjesztésére dr Bíró 
Zoltán gyomai m. kir. közjegyzőt 
a M ÉP-nek békés vármegyei köz
ponti titkárát ezen állásától fel
mentve a MÉP békésvármegyei 
szervezetének helyettes elnökévé, 
dr. Tóth István endrődi'ügyvédet 
pedig Békés vármegye központi 
titkárává nevezte ki.

— A Tűzharcos Szövetség he
lyi főcsoportja szombatoa 
az Árpád-szálló I. emele
tére költözik át. Félj árat 
a főkapu jobb oldalán.

— Új hadigondozó tiszt, A m. 
kir. honvédelmi miniszter a hadi
gondozótisztek beosztását meg
változtatta. Június 1-vel meg
szűntek a csapathadigondozó tiszti 
beosztások es ehelyett minden 
járási főszolgabíróság mellé „járási 
hadigondozótiszt”-et osztottak be. 
A hadbavonultak hozzátartozói 
vagy maguk a hadbavonultak, to
vábbá a sebesültek, hadirokkan- 
tak és hadiözvegyek június hó 
1-től ‘ kérelmeikkel, ügyes-bajos 
dolgaikban közbenjárásáért a já
rási hadigondozótiszthez fordul
janak. Értesülésünk szerint a 
szarvasi járás hadigondozótisztje 
Piiiszky János főhadnagy, aki 
dr Gerő Oszkár Horthy Miklós- 
úti házában látja el tisztét a 
hivatalos órák alatt.

— Beiratás az állami népisko
lákban. Az 1—VL osztályokba 
június hó 10., 11., 12 én délelőtt 
8—12 ig, délután 3—6-ig lesznek 
megtartva.

— Tábori istentisztelet. Folyó 
hó 6-án délelőtt 9 órától folyt le 
az első tábori istentisztelet a 
Hősök szobra előtt, az ev. leven
ték és a nagyközönség nagyszámú 
részvételével. A prédikációt Kiss

P[inkösd vasárnapján délután 
fél 6 órai kezdettel Nagyvárad— 
Békéscsaba válogatott, valamint 
a Turul csapata közt barátságos 
labdarúgómérkőzés lesz a Horthy 
Miklós-sporttelepen. A nívósnak 
ígérkező mérkőzés páratlan izgal
makat és élvezetet tar! ogat a 
szarvasi sportkedvelő közönség 
nek. Utána fél 8 órai kezdettel gaz

dag műsorú évadzáró műsoros- 
estet rendeznek a Nyári Színkör
ben, melynek főszereplője vitéz 
Szentirmay Iván, aki a keleti 
harctéren szerzett dalait fogja 
énekelni. Szerepelnek még Rácz 
Pál, Adamkovics Gabriella, jl 
Cecilia Énekkar. Ezenkívül szá
mos ötletes műsorszám fogja szóra
koztatni az érdeklődő közönséget.

György ev. lelkész tartotta, míg 
az éneklésnél közreműködött a 
Levente-Zenekar is Gazsó György 
vezetésével. A községháza elő
csarnokának oszlopait ízlésesen 
díszítették fel ez alkalomra, ami 
nagyban fokozta a tábori isten- 
tisztelet bensőséges áhítatát,

— Tábori posta, Litauszky János 
főhadnagy (F 567) a Müllerék üz
letében gyakran megforduló kar- 
társaioak szíves üdvözletét küldi.
— Truczka János honvéd (F 881) 
üzeni szüleinek, hogy jól van, ne 
aggódjanak érte. Sokat gondol 
menyasszonyára, akit sokszor 
csókol. Testvéreit, ismerőseit üd
vözli és kéri, hogy írjanak neki.
— Gróf György honvéd (B 568) 
írja, hogy Molnár János, Misán 
János, Chugyik Pál, Novodomszky 
Mihály, Zsapka Mihály, Szakács 
János, Tóth András és Fábri Dá
niel bajtársaival együtt család
jukat, szüleiket, barátaikat és 
ismerőseiket sok szeretettel üd- 
vöz'ik a messze Oroszországból.
— Gulyán Mihály és Lehoczky 
András (F 881) honvédek üdvöz
letüket küldik szüleiknek, isme
rőseiknek azzal, hogy ne aggód
janak értük, egészségesek. A 
Turulnak sok szerencsés mérkő
zést kívánnak és köszönik a la- 
puak útján küldött húsvéti üd
vözletei.

— Az Gzlettulajdonos felel a 
kirakati árért. Az árnak a kira
katba való kifüggesztése már ma
gában kimeríti az árkövetelés for
galmát. Konkrét birósági Ítélet 
van arra is, hogy az üzlet tulaj
donosa akkor is felel a kirakatba 
kitett árakért, ha nincs is közvetlen 
bizonyíték arra, hogy az árakat 
a tulajdonos irta, vagy íratta ki. 
Tehát a tulajdonosnak gondosan 
kell ellenőriznie, a kirakati árak 
kiírását.

— Elveszett! Szikvízüzemek 
közös töltőtelepének vizeslajtjából 
elveszett egy fémcsap. Kérik a 
megtalálót, jutassa el II, 14, sz. 
alatt lévő üzemükbe.

— Tavaszi ünnepély. A szarvasi 
községi óvódák a Vöröskereszt, 
valamint a gyermekek részére 
felállítandó bábszínház jávára 
június 5-én délután műsoros ta
vaszi ünnepélyt rendeztek a Nyári 
Szinkörben. Az érdekes és fel
nőttek számára is élvezetes mü-

mekei adták elő szép betanulással 1
T C U í C T Í O C l / C T  é* igyekezettel. Az erkölcsi és • •H L  belker. 41 szám alatt
I L  IVl ti. I H u L I\ L  1 anyagi sikert igazolja a zsúfolt _ fekvő ház,
^ . ----— ~  nézőtér, melynek közönsége a O  u  . ,  (

a legnagyobb gonddal vég- legnagyobb érdeklődéssel figyelte • Maczó-zugban 1 nyaraló
Bem* a legegyszerűbbtől a az egyes számokat. A szép ünne- . gyümölcsössel és szöllössel
legdiszeseb big,a legna- pély a községi óvónők lelkes , . , .
grobb igényeket kielégítek. ügybuzgalmát és rátermettségét W 32 h. föld tanyás ingatlan
Halottszállítás, exhumálás igazolja. im u„ia ____ ______
.UUm m«tfr*&d«lhető .„r ■ t-  ■ ■ (Q ml*U“  * * *
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— Adomány. Békés vármegye 
Népművelési Bizottsága a szarvasi 
Tessedik Sámuel népfőiskolára 40 
pengőt adományozott. Az ado
mányért ezúton mond köszönetét 
Pataki János, a népfőiskola pénz
tárnoka.

— Gyakorlóiskolai beiratás. A
tfmitónőképző intézettel kapcso
latos gyakorló elemi iskolába az 
1943—44. tanévre folyó hó 10,, 11., 
12-éh lesz megtartva. Fölvétetnek 
fiú és leánytanulók, A beiratkozás 
helye a gyakorlóiskola tantermé* 
ben van (régi gimnázium épület).

— Missziói előadás. A szarvasi 
evangélikus missziói egyesület 
pünkösd elsőnapján délután 7 
órai kezdettel műsoros missziói 
estet rendez. Műsormegváltás kő
telező.

— Egy rend ruhát több részlet
ben is meg lehet vásárolni. Ren
delet írja elő többek között, hogy 
két rend férfi felsőruhát szabad 
yásárolni gyapjúipari jellegű szö
vetből A kereskedők körében 
felmerült az a kérdés, hogy mi 
.történik abban az esetben, ha a 
fogyasztó ilyen gyapjúipari jellegű 
szövetből a jelzett időn belül már 
vásárolt egy nadrágot, vagy egy 
különálló kabátot. Eyen esetben 
joga van-e a vevőnek megvásá
rolni még a két rend ruhát, vagy 
a már vásárolt nadrágot, esetleg 
kabátot le keli-e számítani az 
előírt két rend ruha terhére. Mivel 
a közellátásügyi miniszter rende
lete teljes határozottsággal állapítja 
meg a vásárolható mennyiséget, 
kétségtelen, hogy ha valaki a 
rend ruhának külön vásárolja 
meg egy-egy részét, akkor ezzel 
csökkenteni kell a vevő kontin
gensét. Tehát ha egy nadrágot 
már vásárolt, akkor egy rend ruha 
és egy rend kabát vásárlására 
jogosult még.

— Zenés felvonulás. A Szarvasi 
Levente Egyesület Kormányzó Úr
0 Fóméltósága születésnapjának 
előestéjén f. évi június hó 17-én 
délután 7 órakor a Horthy Miklós 
sporttelepről indulva a Csáky- 
ulcán át a piactérig zenés felvo
nulást tart. Utána a piactéren 
műsoros ünnepély lesz, melyre 
Szarvas község közönségét ezúton 
hívja meg Szarvasi Levente Egye
sület

— A Vöröskereszt ■ felhívása.
Orosz hadifogságban lévő magyar 
katonák hozzátartozói Törökor
szágon keresztül a hadifoglyoktól 
levelezőlapokat kaptak, amelyek
ben csomagot és egyéb dolgokat 
kérnek. A Vöröskereszt a postá
val együtt most tárgyalásokat 
folytat a levelezés és a csomag
küldés módjának ügyében, erre 
különleges levelezőlapokat fognak 
forgtlombahozni és a posta csakis 
ezeket továbbítja. Csakis az írjon 
Törökországon át, aki már kapott 
ilymódon hadifogolyhozzátartozó
jától levelet, mert a rádión kapott 
közlések nem megbízhatók,

— Anyakönyvi hírek. Születtek : 
Litavecz Márton és Komár Zsu
zsanna fia Márton, Megyeri 
György és Pataki Éva leánya 
Gabriella, Bartos Dezső és Gyu
rik Ilona leánya Magdolna, Lita
uszky. Márton és Mrávik Mária 
leánya Ilona, Uhljar Mihály és 
Lustyik Mária leánya Mária, Ba- 
kulya György és Padla Erzsébet 
leánya Erzsébet, Kolompár Já
nos és Kereszturszki Judit leá
nya Judit, Janurik György és 
Blizoák Zsuzsanna fia Pál, Ko
már György és Krátki' Judit fia 
György, Hárskúti Pál és Dudás 
Erzsébet fia Pál, Korim György 
és Medvegy Zsuzsanna leánya 
Zsuzsanna. s->. Házasságot kötöt
tek : Megyik Mihály és Behan 
Mária. — Elhaltak; özv. Molnár 
Istvánná Kuna Zsuzsanna 92 éves, 
Balczó György 2 hónapos, özv. 
Dián Pálné Gyuris Zsuzsanna 78 
éves, Brlás Zsuzsanna 3 hónapos, 
özv. Varga Mihályné Szakács 
Mária 72 éves, özv. Kriska 
Györgyné Janurik Zsuzsanna 80 
éves, Dankó Erzsébet 43 éves, 
Valkovszki Zsuzsanna 83 éves.

— Öt pengő a kutyaszőr. Je
lentettük, hogy megindul az 
országban a külömböző állati 
szőrök gyűjtése, a  közeli napok
ban a közellátásügyi miniszter 
hivatalosan megállapítja a kutya
szőr átvételi árát A javaslat 
szerint a nyolccentiméternél hosz- 
szabb kutyaszőrtkilogrammonként 
5 pengőért, az 5—8 centiméteres 
szőrt 4 pengőért, az 5 centimé
ternél rövidebb szőrt kilogram
monként 3 pengőért fogjáik be
váltani.

Használt és törött

gramofon 
I e m e z  t
mag as áron vesz
SLAJCHÓ 
katolikus iskola.

Sírkövek
készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Szives pár t fogás t  kér 
D e m e te r  J á n o s  után#



4. oldal. S z a r v a s  és V i d é k e 1943 június 11.

Testedzés
Késilabda mérkőzés.

A Szarvason régen vajduló kézilabda 
sportnak nagy eseménye volt áldozócsü
törtökön, A kézilabda sport szarvasi veze
tői közös megbeszélés után csapatot kértek 
a Magyar Kézilabdázó Egyesületek Szövet
ségétől hírverő mérkőzésre. A M, K. £. Sz. 
A Magyar Optikai Müvek |6képesség6 
kézilabda csapatát küldte le Szarvasra. A 
vendégek Tótb Józseffel a vidéki bizottság 
előadóiéval, Sima Lászlóval a játékvezető 
testület kiküldöttjével és Liber Andráj több
szörös magyar válogatottal a MOM edző
jével és nagyszámú szurkoló kíséretében 
szerdán érkeztek meg Szarvasra.

Szépszámú közönség előtt borús, de 
enyhe időben mérték össze erejüket a 
kézilabdázó csapatok.

Eredmények: MOM—GT 5:1, MOM— 
gimnázium 4: 0, MOM—1E 5 .1. A mér
kőzésen külön élményt jelentett a Közönség 
számára a szőkehajú Liber, ki kimagasló 
játékával Szarvason is bebizonyította, Hogy 
nem alaptalanul állandó tagja a Magyar 
nemzeti válogatottnak.

A szarvasi csapatok is meglepő jó játék
kal mutatkoztak be a közönségnek és * 
pesti vezetők szerint hamarosan a legjobb 
vidéki csapatok sorába kerülhet

A mérkőzés után, közös vacsora volt, 
hol Tóth József a M&ESz képviselője a 
MOM díszplaketjét adta at Pettendl Bélának 
e nagyszerű sport délután ieJkes megren
delőjének.

Turul—Roltka 3:1 (2:1)
Utolsó bajnoki mérkőzését Békéscsabán 

látszotta a Turul.
A játék megindulása után azonnal a 

Turul támad s már a 2. percben gólt ér el, 
Károiyi 25 m-«s szabadi úgása vágódik a 
kapuba 1:0, A 4. percben ismét a Turul 
jön fel* amikor is Károlyi kavarodásból a 
hálóba lő 2:0. A gól után feljön a Kokká 
s a 10. percben érdemtelen gólhoz jut 
ugyanis a játékvezető kapu el ölti kavarodás 
után erthetetienüi 11-est Ítél ezt a Rokka 
be is lövi 2:1. A játék elég iramtaian a 
nagy melegben bizony nem nagy játék 
alakul ki. A Rokka támadását Osvár gyö
nyörűen menti, majd Majdik—Kerekes 11. 
és Károlyi támadását Károlyt 5 métenöi 
mellé gurítja (üres volt a kapu ÍJ. A félidő 
hátraltvÓ idejtben nincs semmi említésre 
méltó esemény.

Tíz emberrel kezdi a Turul a második 
félidőt, mert Knhajda sérülését kötözik. A 
Turul nagy lendülettel kezd, szabálytalanul 
szerelik Károlyit de a bíró nem adja meg 
a li-est A Rokka is igyekszik s egy 
támadásukat Osvár nagyszerű előrevetŐdés- 
sei menti, amiért tapsot kap a kapus. A 16. 
percben Kerekes lövése visszapattan a 
kapufArról, de Károlzi ott terem, fejel, s a 
labda a kapufa éltről a halóba vágódik 3 :1. 
A gól felleikesiti a l'urult támadást-támadás 
után vezet, de gólt elérni nem tud. A 30. 
percben Majdik. megsérül s elhagyja a 
pályát. A Rokka próbálgatásait a lurul 
védelem csírájában fojtja el. A 38. percben 
rúghatna még gólt a lurul, Károlyi a ki
futó kapus fölött át akarja emelni a labdát, 
de a kapus kezeibe akad a lövés.

A Turul ezen mérkőzését is megérdemel
ten nyerte meg nemcsak nagyobb tudással, 
hanem nagyot^ lelkesedésével is. Külön 
kell megdicsérnünk a védelem minden 
egyes tegját, mert az utolsó 4 mérkőzésen 
csak egy gólt kapott egy igazságtalan 11- 
esböl. A csatársor is kitett magáért külö
nösen Károlyi, de a többiek is igyekeztek.

Szarvasi LE—Dévaványai LE é:0 (2:0)
Leventéink labdarúgó csapata vasárnap 

Dévaványán játszott. Az első félidőben 
mindjárt Leventéink támadnak, de lövéseik 
kapu mellé kerülnek, s kétszer a kapufa is 
ment Szépen támadnak és szép játékukkal 
a dévaványai szurkolók tepsát is kiérdem
lik. A mérkőzés elég iramos, mindkét csa
pat nagyon igyekszik, de az igyekezet 
mellé tudás is fontos, ebben a szarvasiak 
voltak fölényben. A gólokat Dukay (2), 
Kovács D. (2), Horvát és Bartyik lőtték, 
ezek közül bartyiké volt a legszeab, melyet 
szögletből lőtt anélkül hogy bárki Is hónáért 
volna. A csapat vajasoennyi mérkőzés közfii 
ezen szerpeít legjobban, amiért külön Is 
dicséretet érdemet

Pünkösd hétfőjén az ellenlábas Körösla- 
dányi LE-t látja vendégül, s ezen a mérkő
zésen dől el a bajnokság sorsa.

Hunyadi—MSC 2:1 (1:1(
A Huzyadi vasárnap idehaza játszotta 

utolsó bajnoki meccsét és a nagyiramú 
mérkőzésen megérdemelten győzött Sindel 
két góljávaL Ezzel a győzelemmel semmit 
sem segfiett helyzetén a csapat továbbrs|is 
a 13. heylan áll.

KoTE—GyAC 5:0  (2:0)
A kondoron csapat is odahaza játszotta 

Utolsó mérkőzését, amelyen a nagyon tar

talékos Gyulai AC meglep A könnyedén 
győzte le Magyart (2) Sárost Jusánszky és 
Valentfnyl góljaival. Ezzel az eredménnyel 
a tabella 7, helyét foglalja el a kondoros! 
csapat

Az I, osztály helyezése.
1. N. MÁV. 26 23 — 3 92: 29 46
3. GyTE 25 14 5 7 51:34 33
2. MSE 26 13 6 7 53 : 41 32
4. TLE 25 14 2 9 69:45 30
5. Turul SE* 26 12 3 11 46:63 27
6. OMTK 25 13 1 II 48:49 27
3. KoTF 26 12 3 11 50:53 27
8. GyAC 26 10 6 10 39; 35 26
9. BISE 25 11 1 13 39:51 25

10. 6yTK 24 9 5 12 47:74 23
11. Rolcka 26 10 2 14 42:47 22
12. NSC 26 10 1 15 48:72 21
13. Hunyadi . 26 8 3 15 29 : 54 19
14. CASS visszalépett

*A 27 pontos csapatok közül, azért 
tettük a Turult első helyze, mert e három 
közül a Turul szerepelt legjobban, a 
„Mátyás király" díjban a legjobban, ezért 
bizonyos előnyben fog részesülői, ezért 
helyezése valószínű.

Válogatott mérkőzés:

Mint már múlt heti számunkban jeleztük 
a Turul pünkösdkor hírverő mérkőzést 
játszik'Nagy várad és Csaba válogatottjával. 
A válogatott csapat néhán játékosára külön 
is felhívjuk közönségünk figyelmét, hogy 
jól szemügyre vehessék a jövő ígéreteit. 
Ide tartozik Perza a CsAK játékosa, aki 
már a múlt évben NB 1. csapatban játszott 
és már most Is több NB 1. csapat, köztük 
a Ferencváros hívja játékosnak. Bartha a 
bajnokságra törő NAC ifjúsági jobbszélsöje, 
áld már országos ifjúsági válogatott volt és 
clubtársa Veress is erősítette már a NAC 
elsöcsapatát és mindig a legjobbat nyújtotta. 
Bsgolyt az NSC és Bundikot a N. MÁV 
játékosát már nem kell bemutatnunk, hisz 
ezeket már látta a szarvasi és környékbeli 
közönség. Bizonyosra vasszűk hogy a többi 
játékos is tudása legjavát fogja nyújtant és 
reméljük, hogy a közönséget sem a Váló* 
gatott, sem a Turul részéről nem fogja 
csalódás érni, és jó sportot és küzdelmet 
fognak látni a pünkösdi nsgy sportnapon.

Razzia az állomáson.
A keddi piac után a szarvasi 

vasúti állomáson több erősen 
megpakkolt utas igyekezett a 
Budapest felé induló vonatra. A 
csendőrség azonban váratlanul 
megjelent a helyszínen és leiga
zoltatta a csomagot vivő utasokat 
és csomagjaikat megvizsgálta. A 
razzia során 8 személy ellen indul 
meg az eljárás, miután az-illetők 
engedély nélkül élelmicikkeket 
akartak tiltott úton szállítani. 
Mindtegy 20 kg vajat, 40 kg tú 
rót, 75 kg nullás lisztet, 30 drb

vágott és 27 drb élő baromfit 
kapcsoltak le a derék csendőrök, 
amely élelmiszer a budapesti 
feketepiacra vándorolt volna, 
mintha bizony a helybeli fogyasz
tók nem tudták volna azt fel
használni. Az élelmicikkeket el
kobozták, illetve a községházán 
elárverezték.

Célszerűnek tartanánk azonban 
a kisebb állomások elleőrzését is, 
mert sok raffínált csempész kiviszi 
az árut a szomszédos megálló
helyekre és ott felszállva, viszi a 
a drága, s nálunk is nélkülözhe
tetlen csemegét a fekete piacra.

Bírósági és kihágási 
hirek

Molnár András 30 éves* és 
Molnár János 29 éves szarvasi 
lakosok Litauszky Pál szarvasi 
lakostól tyúkokat loptak. A já

rásbíróság Molnár Andrást 3 heti 
fogházra és politikai jogainak 3 
évre való felfüggesztésére, Molnár 
Jánost 8 napi fogházra és politikai 
jogainak 3 évre való felfüggesz
tésére Ítélte. — Lestyan András 
csorvási lakos a szarvasi bikazugi 
tangazdaság szolgálatába szegő
dött, de szolgálaába mégsem állott 
be. A rendőri bűntetöbiró négy
napi elzárásra átváltoztatható 20 
P pénzbüntetésre Ítélte. — őrhal
mi Mihály orosházai állatkeres
kedő Kondoroson egy vásár al
kalmával a szolgálatot teljesítő 
módon fenhéjázó módon sérteget
te. A rendőri bfintetőbiró ezért 
20 napi elzárásra átváltoztatható 
200 P pénzbüntetésre Ítélte. — 
Nagy Vilmos budapesti lakos 
Öcsödön március havában az 
űgzeletes tűzoltót gyalázva szi
dalmazta és fegyelmetlenkedett 
A rendőri bfintetőbiró 5 napi el
zárásra átváltoztatható 50 P pénz
büntetésre ítélte.

Eladó I. kér. Vajda Péter-utca 189 sz. 
ház._______________________________ 826

Eladó egy tiszta faj nőstény 1 éves pu
likutya. Cím a kiadóban.____________ 823

Modern konyhabútor eladó. 1. kér. 530. 
____________________ ______________822

Egy darab 3-as fehér szekrény eladó. IV. 
kér. Korona-utca 203._______________ 820

Férfikerékpár eladó V11L kfilk. 96. 832

Tisztviselői vagy hasonló állást keres 
garanciával 31 éves őskeresztény (környé
ken is). Cim a kiadóban.____________ 851

Eladó egyszoba konyhás ház 1. kér, 747 
__________________________________ 841

Eladó 8 db országos dupla kaptár kere
tekkel és egy drb jókarhan lévő hintó. Ér
deklődni Janecskó Pál IV. kér. 293. hsz. 
__________________________________ 842

5 db használt de jó állapotban levő ab
lak üvegezéssel együtt eladó 1. kér. 76 sz. 
 846

Eladó 35 hold föld tanyával Décsi lapo
son. Érdeklődni VI. kk. 19015._______ 847

Eladó 13 hold föld tanyával békésszent
andrási határban Szentesi-út mellett. Érdek
lődni 111. külker. 114.________________848

Egy zongora (Pianino) haszonbérbe ki- 
adó. Cím a kiadóhivatalban. 849

Cssbacsüdön 10 hold föld eladó. Érdek
lődni VI. kker. 197._________________ 850

8 kát. hold föld jó tanyaépülettel He- 
gyesen 412 sz, a. eladó._____________851

Jókarban lévő férfi varrógép eladó. 
Szarka vendéglősnél a Kisgazdakörben. 853

Salétrom-utca 422 számú ház eladó 855

Eladó földek :
459 négyszögöl Macózugban a Kör$s mellett;
1368 négyszögöl gyümölcsös faggyapi laposban Körös mellett.
1600 négyszögöl szántó szentesi kőresúthoz közel;
7 hold szántó kövesút mellett köz^l a városhoz ;
5 és fél hold I. osztályú szántó Sárkány-dűlőben 
10 hold szántó örményzugban;
19 hold Kunszentmárton mellett;
18 hold herefőidnek alkalmas szántó Décsen;
43l/i hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
60 hold szántó Kiskírályságon;
195 h. részben szántó részben legelő tanyával Ecseren kövesút mellett 
Halásztelken közel a vaiúthoz 60 bold tanyás szántó haszonbérbe esetleg fe

lesbe kiadó.

Eladó tiázak:
1. kerület 71. sz. Sonkoly-féle tiszta köépitményű sarekház;
KőrÖsparti halászcsárda ;
L kerület 105. számú cseréppel fedett beltelkes lakóház; (Sülé-féle)
L kér. 117 számú központban levő beltelkes lakóház;
L 432. ss. cseréppel fedett lakóház,
ü. kerület 25. számú, piactér közelében lévő ház nagy telekkel;

IV. kér. 81 sz. igen Jó karban lévő cseréppel fedett saroképület;
Körösparti nyaraló erős kőépülettel;

Vételre keresllnk:

Jóminőségű szántóföldet tanyával cca. 30.000*— P-lgt 
Továbbá nagyobb ingatlnnt 100 000 P-től falfalé 600.000 P-ig.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik.

Egy alig használt pártás magyarruLa és 
egy finom fekete kosztüm eladó. 11. kér 80. 
__________________________________ 838

Eladó kocsi és lószerszám Vili. külker. 
30|L__________ ____________________ 819

Kákái-halomnál 5 hold szántóföld sürgő
sen eladó. Érdeklődni Janurik üzletben. 
__________________________________ 856

Hengercsiszolás, elektromos hideghegesz
tés, dobkosárfeltoltés, öntözómetor szivaty- 
tyúnál is, manométer javítás, fefpadmuu- 
kák. Huszas benzinmotor dinamók eladók 
Osgyán mérnök Bcsaba,_____________ 818

Öcsöd község közelében levő tanyás- 
földek eladók. Szarvason ügyfelem részére 
házat keresek megvételre 25.000 P vétel- 
árig. Dr Salacz Aladár ügyvéd._______876

Kákán 813 □-öl szántóföld eladó Érdek- 
lödni IV, 32/1._____________________ 875

1IL 223. szám alatt egy férfi kerékpár 
eladó._____________________________ 878

Berényi út mellett 4 és fél hold here 
eladó, Jel, ül, 160.______________  877

Eladó 19 hold föld szentesi határban. 
Érdeklődni lehet Bagi András géptulajdonos 
Békésszentandrás___________________ 874

Alig használt 280 cm magas üzleti ajtó 
kirakattal egzütt eladó. Vicze Lajos, Kon
dorod________________  673

Csepel motorkerékpárok, 3-as, 5-ös trak
tor ekék, egy drb 35 HP magán járó motor 
3600 P-ért eladó ül. 208. __________ 872

7 kishold idei vetésű lucernás első ka
szálása, egytagban, azonnalra eladó. Érdek- 
lŐdni lehet 11, 48. szám alatt._________871

Eladó egy és egynegyed hold föld ta
nyával berényi kövesút mellett. Érdeklődni 
VI. külker. 145/5._______  870

Mezőtúri határban 36 hold föld tanyával 
eladó. Érdeklődni II, 86._____________869

Gyilkoshalomnál 3 kishold föld eladó. 
Érdeklődni lehet Özv. Lipták Jánosnénál 
Királyságon 426. szám slatt a szénási legelő 
mellett.____________________________ 868

Eladó Szőrhalmán fél palétalegelő éa 
egy aratógép CsabacaŰd, tanya 23. 867

Használt ajtók, ablakok jutányos árban 
megvehetők. Podmanyiczky János keres - 
kedönél. Ili, 108.___________________ 866

Halásztelki megállónál két részletben 50— 
50 hold szántóföld haszonbérbe kiadó. Ér- 
deklödni lehet I, 79. szám alatt.______ 865

Pribelszky János kövesút melletti tanyája 
és kovács műhelye felszereléssel eladó, 
VIII külker. 29/1.___________________ 863

Nyaralóknak bútorozott szoba kiadó. Nagy 
kertes ndvar. 1, 151.________________ 860

Eladó jó stitŐteknÖ és sublót Érdeklődni 
lehet 111, 51._______________________ 858

Egy asztaltűzhely, egy gyalupad és egy 
petróleum pumpa eladó Békésszentandrás, 
Bocskay-utca 2. szám._______________857

Kemencekészitést és épülettapasztást vál
lalok. Babecz György I, 322., Széli-malom 
mellett, volt szódagyári munkás.______ 859

Két nőt állandó munkára, varráshoz fel- 
vesz Litauszky esernyőkészltő. 880

11, 293. sxámú ház eladó. Balczó-halmon
3 drb kenderföld eladó, érd, ugyanott. 879

10 erős méh család jutányosán eladó, 
Megtekinthető Tímár Imre szíjgyártónál. 
Kondoroson._______________________ 882

Eladó IV. kar. 619 számú hát. 883
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