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Vármegyénk hódolata a Kormányzó Úr előtt
Június hó 18-án Békés várme

gye minden váron és községe 
nagy lelkesedéssel és ünnepi ko
molysággal ünnepelte a Kormányzó 
ÜrÚföméltócágának75 ik szülét és - 
napját. A templomokban hálaadó 
.istentiszteletre gyűltek össze a 
hívek, hogy az Egek Urának ál
dását esdiék le a haza legelső 
emberére; a vármegye és a váro
sok, valamint a községek képvi
selőtestületei díszközgyűlések ke
retében méltatták a nap jelentő
ségét és hódoltak a Kormányzó 
Ur személyiségének.

Hírt adtunk, hogy Békés vár
megye törvényhatósága baiczai 
Beliczey Miklós főispán elnöklété
vel díszközgyűlést tartott a neve
zetes napon, mely alkalommal a 
vármegye főispánja megnyitó be
szédben emlékezett meg szeretett 
Kormányzó Urunkról.

A díszközgyűlés ünnepi beszé
dét B. Szabó Sándor kisbirtokos, 
szeghalmi bíró mondotta, melyet 
egész terjedelmében itt közöljük:

Tekintetes Törvényhatósági Bi
zottság!

Békés vármegye törvényhatósá
ga nemes hagyományainak, szive 
sugallatának éslegfennköltebb ér
zéseinek tesz eleget akkor, amikor 
a mai napnak ünneplő külsőségei 
között, ünneplő bensővel, ünnep
lő lélekkel gyülekezett székházá
nak nagytermében. Valóban ün
nepelünk, az ünnepnek igazai ér
telmével, igazi rendeltetésével és

Í'elentőségével: ünnepiünk úgy, 
togy Istenhez imádkoznak áldást 
és kegyelmet kérve népünknek 
Istentől adott egyetlen Vezérére 
és ünnepiünk úgy, hogy magunk
ba szálunk azért, hogy erőt me- 
ritheesűnk •  m»|fmilr munkáiéhoz 
Fönéltóságú Kormányzó Urunk 
legmagyarabb férfierényeinek ki
apadhatatlan forrásából.

Hála,a felettünk lévő Minden
ható Úristennek, ma érhette el 
töretlen lelki és testi egészségben 
75-ik születése napját Főméltósá- 
gu Kormányzó Urunk, akit amió
ta Gondviselésünké nemzet élére 
állított, azóta már számtalanszor 
átgondoltuk, számtalanszor meg
kerestük és kifejeztük azokat a 
szavakat, amelyekkel Horthy Mik
lóst a hőst, a katonát, a hadvezért, 
az államférfit, — minden magyarok 
atyját jellemezhettek és az 0  
érdieméit méltathattuk. Emberi 
nagyságának nagyon sokoldalú
sága mellett is nehéz volna Oróla 
most olyan szavakkal hódolni, 
amelyek új színt festhetnének 
Kormányzó Urunk alakjáról akkor, 
amikor számunkra az 0 egyik 
legnagyobb nagysága talán abban 
van, hogy az elmúlt 21 esztendő? 
■sít történelmi forgatagában 0 
volt az, aki jóban, romban.

mindenhol és mindenkor mindig 
velünk volt és akinek minden 
nagyságát és erényét éppen ezért 
olyan tökéletesen megismerhettük.

Olyan időkben kormányozza 0 
nemzetünket, amelyet hasonlóan 
súlyos időket még a mi viharban 
edzett történelmünk sem mutathat 
fel még egyet. Történelmi pillana
toknak a szakadatlan láncsorozata

volt a felettünk elmúlt 24 eszten
dő, amikorís is a veszedelmeknek, 
örvényeknek és szakadékoknak 
olyan keserves kálváriáját járta 
ez a nemzet éspedig úgy, ahogyan 
csak egy magasabb rendeltetéssel 
és hivatással biró nép járhatott 
és ac is csak akkor, ha Isten 
küldött melléje erre az útra egy 
vezetőt. Utasai voltunk ennek az

útnak mindannyian és tanúi ezek
nek az időknek valamennyien. 
Nálunknál jobban senki nem is* 
merheti 1918-tól a napjainkig 
tartó ' magyar kálváriának sok 
stációját, ezért nem is sorolom 
fel őket.

Kormányzó Urunknak a bátor
sága, államférfiúi bölcsesége, em
berismerete, akaratereje, rend
kívüli tapasztalatai, törhetetlen 
bizalma, népének végtelen szere- 
tete és 24 esztendőn át éjjelt is 
nappallá tevő szakadatlan mun
kája voltak azok a tényezők, 
amelyek országunkat ezen a kál
váriái — ezen » keserves, de

dicsőséges-úton 
tudták vezetni

szemben Horthy 
Miklós kardja volt éa maradt 
Európában a legelső fegyver ás

Arm v® n u « i

a mai napig el

így ismerjük 24 esztendő múlt
ját, de mi azt láthatjuk tekintetes 
Törvényhatósági Bizottság, hogy 
a jelenben is 0 az, aki nemzetünk 
jövőjének a történelmét irányítja. 
0 az ma is, aki politikánknak 
útjait megjelöli, az ö  személye 
sugározza felénk azokat az esz
ményeket és ideálokat, amelyek 
jövendő boldogulásunkat is úgy 
jelentik, ahogyan hűek maradunk 
hozzájuk I A pusztító nemzetközi 
forradalmakkal

nekünk itthon ma is az ö  keze 
mutatja az irányt ahoz, hogy az 
általa semmiből teremtett erős 
honvédségnek védőbástyái mögött 
miként kell a keresztény nemzeti 
gondolatnak jegyében olyan szo
ciális munkát végezni, amelyik 
maradandó igazi értékekkel tud 
országot építeni. Mindig épített és 
azt teszi ma is'a világégés kellős 
közepén, mint akinek már egyedül 
a puszta személye is elég ahhoz, 
hogy osztályharc, vagy pártos 
széthúzás helyett, a társadalom 
minden rétege összefoghasson, 
egyet akarjon és tényleg együtt 
dolgozhasson mindenki, aki ma
gyar ! Új utakra vezet, de örök- 
értékű hagyományainkkal együtt 
és gyermekeinknek majda'törté- 
nelem fogja tanítani, hogy korszerű 
fejlődésünknek a biztosítása mel
lett csakis ezen az úton kerül
hettük el a nagyobb megrázkód
tatásokat. Lehet, hogy valamivel 
talán lassabban haladunk mint 
mások, de nem pocsékoltunk erőt 
és biztos, hogy nem áldoztunk 
fel semmit sem abból, amiben 
egy nemzet sem eléggé gazdag: 
nem áldoztunk hiába az igazi 
szellemi és anyagi értékekből 
csak úgy, mint a legdrágább ma
gyar életből és a magyar vérből 
sem.

Az egész világon szinte példát
lanul álló rend és nyugalom, ami
ben mi Magyarországon élünk — 
ez is elválaszthatatlan fogalom 
Kormányzó Urunk személyétől. 
Mindezt mi olyan természetesnek 
találjuk, hogy nem is gondolunk 
reá, sőt sajnos, akadnak néha 
olyanok, akik már nem is becsülik 
eléggé I

ősi alkotmányunknak mai ép
sége is Kormányzó Urunknak 
nagyszerű magyar lelkét tükrözi 
vissza, aki ilymódon mutat utat a 
töretlen vonalban való további 
fejlődéshez. Talán ma még ezt 
sem értékelik egyesek eléggé — 
nyilvánvalóan azok, — akik nem 
tudják felfogni azt, hogy az alkot
mány útjáról való letérésnél csak 
a diktatórikus kormányzás lehetne 
könnyebb. De az elhagyott útra 
visszatérni és az ellendült ingát 
megállítani azután annál nehezebb. 
£s mi mégis teldntélyi áHam va
gyunk tekintetes Törvényhatósági 
Bizottsági Teldntélyi állam, ame
lyik nem erőszakra és parancs
uralomra, hanem a nemzet ön- 
kormányzatában a Kormányzó 
Urunk minden párt és minden 
más felett álló erkölcsi tekintélyé
re támaszkodik I

Az ö  tekintélye egyébként 
nemcsak itthon mielőttünk a leg
nagyobb. Nemzetközi viszonylat
ban is elérte a legmagasabb ran
got, az agán világnak nagyra-
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becjRÜlését és nem kétséges, hogy 
' az O személyében van az a magyar 
, erő és reménység, amelyiknek 
részünkről a legnagyobb súlya 
lehet majd az elkövetkezendő 
békekötések és az európai újjá- 
rendezés idején is.

Azt mondottam az imént, hogy 
a jelenben is O formálja jövőnk- 
nek a történelmét. Hogy ez 
mennyire Így igaz és hogy ezt 
mennyire így érzi mindenki, aki 
magyar, azt csak akkor tudhat
nám kifejezni, ha lebirnám mérni 
azt a végtelen szere tetet és külö
nösen azt a határtalan féltést, 
amivel Kormányzó Urunkét ma 
körülveszi mindenki, aki magyar I 

Főméltóságú Kormányzó Urunk
nak 75-ik szülntésnaoia alkalmá
ból tartott ünnepi diszgyűfésűnket 
megnyitó szavaimban csak azt 
szeretném még megjegyezni, hogy 
őneki volt és van a legkevesebb 
szüksége arra, hogy,, ünnepeljük- 
Az ünneplésre nem Őneki, hanem 
nekünk magunknak van szüksé
günk azért, hogy Őreá gondolva 
és a lelkűnkbe pillantva számot 
adhassunk magunknak arról, hogy 
erényeinek és példáinak a meg- 
becsülése, valamint útmutatásai
nak a követelése által vájjon 
méltóak vagyunk-e azon nemzet 
éidtiinalf nflani mtóunkaL íme* 
lyikért O a legtöbbet: életének 
munkáját és fiának életét áldoz
ta feL

A mai napon, amikor 75-ik 
születésnapja alkalmából különös 
hódolattal, hűséggel, hálával és 
meleg szeretettel gondolunk Fő
méltóságú Kormányzó Urunkra, 
akkor a Mindenható Úristenhez 
küldött imánkban benne él és 
benne remeg, ami egész várme-

Sénknek fohásza. Mert tanyán, 
un, vagy városban, csakúgy 

mint házikóban, kúriában, vagy 
palotában, minden magyar anya 
és hitves ösztönösen érzi, hogy 
tűzhelyeinknek a melegéről az A 
atyai szíve gondoskodik. Gyer
mekeinket az 0 élete példájába 
és legendás személyében vetett 
Üt acélozza bátor magyarokká, a 
férfiak karját és kardját pedig az 
a tudat teszi erőssé, hogy mun
kánknak a jövőjét az Ö bölcs, 
kormányzása irányítja. Azt pedig 
az egész világ, — ha akarja, ha 
nem akarja is, tudja — hogy 
Magyarország rendjére és függet
lenségére, a magyar honvédre és 
unnak családjára* valamint orszá
gunk ezeréves határaira éa jövőjére 
Horthy Miklós vigyáz 1 

Te Mindenható Úristen odafent 
a magasságos égben, tartsd meg 
nekünk a mi Főméltóságú Kor-

Sányzó Urunkat ás áldd meg az 
életét megmaradt kicsiny csa

ládjának boldogságában és népé
nek békés virágzásában!

A díszközgyűlés B. Szabó Sán
dor javaslatára határtalan lelke
sedéssel határozta eL hogy a 
következő szövegű feliratot intézi 
a Fős&éltóeágú Úrhoz:

„Főméltóságú Kormányzó Ű ri 
Békás vármegye törvényhatósági 

bizottsága éa díszközgyűlésre össze- 
sereglett közönsége Főméltóságod 
75-ft születésnapján az őszinte 
ragaszkodásnak éa a hálás szere-

ÉrietttecB a m. i  ttalmérőket hogy IdtfinA

klftUtll pAlInkálm
4 s jő  bo ra im  piros és fehér 
bármilyen mennyiségben eladók. 
Vasúton is szállítok. Bocsa István 
Csongrád, Szőlők, szeszfőzde. 906

tetnek egy ünneplő családdá for
rasztó érzéseivel lelkében, mély 
hódolattal hajija meg fejét Főmél
tóságod előtt, akinek élete mindig 
és mindenkoron magávalragadó 
példakép e haza minden igaz fía 
előtt.

Es ahogyan ez ünnepi órában 
különösen álérezzük azt, hogy en
nek az ezeréves nemzetnek falán 
legnehezebb idejében most Főmél
tóságod az, aki a történelmi kül
detés egész felelősségével, de hazá
jáért mindent elbíró, rendületlen 
hittel, áldozattal, akarattal, bölcse- 
séggel és szeretettel áll őrt a 
gondiaira bízott hazai föld s ennek 
mai fiai felett: — úgy kap szár
nyakat és emelkedik lelkünk a 
Mindenhatóhoz, kérve adjon erőt, 
egészséget, hosszú életét FöméÜó- 
ságodnak, áldja meg munkásságát 
s ennek nyomán Hazánkat.

Kelt Békés vármegye törvény
hatósági bizottságának Gyulán, 
1943. évi június hó 18-án tartott 
díszközgyűlésében.

A legmélyebb hódolattal:

BELICZEY MIKLÓS
főispán, elnök."

A díszközgyűlés kimondta,hogy 
a főispán és B. Szabó Sándor 
beszédét- jegyzőkönyvileg meg
örökíti. A Himnusz eléneklése 
után a Kormányzó Úr éltetésével 
fejeződött be a díszközgyűlés, 
mely híven fejezte ki azt a nagy 
szeretetet és ragaszkodást, mellyel 
ősi Békés vármegye népe követi 
Kormányzó Urunkat a boldogabb 
jövendő felé vezető úton.

Szarvas nagyközség
képviselőtestülete Tóth Mátyás 
törvénybíró elnöklete és Moldvai 
Béla h. főjegyző vezetése s.latt 
díszgyűlés keretében áldozott a 
Kormányzó Úr 75 ik születésnapja 
alkalmából, amelyen az ünnepi 
beszédet Selmeczy Géza gimn. 
tanár 'tartotté. A teljes számban 
megjelent képviselőtestületi tagok, 
valamint a szép számban megje
lent magánszemélyek nagy figye
lemmel hallgatták sz ihletett 
beszédet és sz egész díszgyűlés 
lelkes hangon éltette a jubiláló 
Kormányzó Urat- Moldvai Béla ’■

h. főjegyző indítványára a dísz
gyűlés hódoló feliratot terjesztett 
fel a Kormányzó Úr kabinet 
irodájához.

A templomokban ünnepi hála
adó istentiszteleteket tartottak. 
Előző nap estéjén a leventék ze
nés felvonulással és felemelő ün
nepséggel hódoltak a Kormányzó 
Úr előtt, mely alkalommal Kovács 
Géza gimn. tanár, leventeoktató 
mondott nagyszabású beszédet a 
Kossuth- téren összegyűlt fáklyás 
leventék ér. a nagyszámban össze
gyűlt hallgatók előtt.

Azonban az ünneplésből méltó
képpen résztvettek járásunk köz
ségei, azok képviselőtestületei, 
egyházai és azok társadalma.

Kondoros nagyközség
képviselőtestülete szintén dísz- 
gyűlés keretében áldozott a Kor
mányzó Úrnak, Bobvos György 
h. bíró és Dévai János jegyző 
vezetése alatt, mely alkalommal 
Pribdszky Mihály ev. lelkész 
méltatta a nap jelentőségétKon- 
doros község lobogó díszben ün
nepelte meg a nagy napot.

Öcsöd nagyközség

képviselőtestülete díszgyűlést tar
tott Oskó Lajoi községi bíró és 
dr Müller Antal h. főjegyző ve
zetése alatt, amelyen Irlanda De
zső ref. lelkész mondott magas- 
szárnyai ású ünnepi beszédet. Az 
egész körség melegen ünnepelte 
a 75 éves Kormányzó Úr szüle
tésnapját.

Békésszentandrás nagyközség

képviselőtestületének díszgyűlését 
Haogyás Imre törvénybíró és Bagi 
István főjegyző vezette. Itt dr 
Schauer Gábor ny. főszolgabíró 
emlékezett meg a Kormányzó Úr 
jubileumáról. «.z egész község 
méltón ünnepelte meg a nemzet 
eme ünnepét.

Csabacsűd nagyközség

képviselőtestületeMAző!akiGyörgy 
községi bíró és dr Gergely István 
főjegyző vezetésével diszgyűlést 
tartott, melyen dr Gergely István 
főjegyző tartott ünnepi beszédet. 
A diszgyúles a Himnusz hang
jaival ért véget.

A MÉP nagyválasztmányi ülése
Júoius 20-án délelőtt fél 12 tői 

tartotta a MÉP helyi szervezete 
első idei nagyválasztmányi ülését 
a Kisgazdakor nagytermében óriási 
érdeklődés mellett, amelyen meg
jelentek dr Ugrin László főszolga
bíró, dr Bíró Zoltán a MÉP bé
késmegyei h- elnöke, dr Tóth 
István a MÉP békésmegyeiíitkára, 
dr vitéz 'Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselő, Selmeczy Géza 
a MÉP helyi elnöke, vitéz Tép- 
liczky János a MÉP helyi társ
elnöke, *végűl a nagy számban 
megjelent választmányi tagok és 
érdeklődők.

A naíy választmány ülését vitéz 
Tepliczky János nyitja meg a 
Nemzeti Hiszekegy szavaival, majd 
hódoló Havakkal emlékszik meg 
a 75 ik születésnapját ünneplő 
Kormányzó Urunkra, akit a nagy-

EUdó 19 hold föld
a szented hi tárban 
14.000 P-értShnld 
bánrétinél Er- 
deJrlftdnl lehet Begt 
András géptixlejdo- 
notnál Békés axeixt- 
andrisoa- 886

választmány hallgatóján lelkes 
hangon megéljenezett. Üdvözli a 
megjelent előadókat, röviden vá- 

; zoha a mai gazdatársadalom égető 
'problémáit.

Dr Bíró Zoltán vármegyei elnök 
a vármegyei főispán üdvözletét 
tolmácsolta a naivválasztmány 
közönségének, majd dr Tóth István 
vármegyei MÉP titkár emelkedett 
szólásra és foglalkozott a Jurcsek- 
féle pontokkal, kapcsolatban Kál- 
lay Mikliüs miniszterelnök elmon
dott beszédével, kitért a pénz
ügyminiszter június 27->én Szege
den elmondandó beszédének né
hány előretudott és idevágó rész
letére is.

A nagy érdeklődéssel végig-

Felhívom a gaxdak6x&n»ég Ügyel 

óét, hof f  minden héten caak keddi 

napon veattk át

bor jú t
a Mindenkort előirt áron.
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hallgatott előadás után dr vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő szólalt fel, lungoztatta 
a gozdatársadalom életadó fontos
ságát és elismeréssel illette a 
gazdatársadalom hazafias érzületét 
és munkásságát Foglalkozott az 
ipar, a kereskedelem és a gazda
sági foglalkozás viszonyával' és 
egymásrautaltságával Kilátásba 
helyezte a tanyai LEGÓ figyelő
szolgálatban a szükséges segítsé
get, ismertette a kormány iszociá- 
lis intézkedéseit és óva intette 
hallgatóságát a két szélsőséges 
politikai irányzat végzetességétől.

Vitéz Tepliczky János társelnök 
zárószavaiban hangoztatta, hogy 
a gazdatársadalom mindent meg
tesz, hogy as előírt kötelességek
nek eleget tudjon tenni. Lehetet
lent azonban nem képes meg
tenni, de viszont lehetetlent nem 
is kívánnak tőle. Megköszöni az 
előadók közreműködéséi és a 
hallgatók érdeklődését. Megnyug
tató szavai utánanagy választmányi 
ülés a Himnurz hangjaival ért 
véget

Délután folyamán Békéssceni- 
andráson és Öcsödön tartottak 
hasonló választmányi ülést

Hírek
U t e n l l s z t e l e ie k :

A szarvasi ág. hltv. ev. ótemplomban 
vasárnap délelőtt fél 9 árikor tót 10 
órakor jjafy árny elvű* az új templomban 10 
órakor tótnyelvü Lstentisxteletet tartanak.

A narvatl róm. kát templomban vaaárnap 
d. e. 8 órakor diákmise, 9 órakor ctandet- 
miae, 10 órakor azentbetzéd, nagymiae. 
Délután 3 órakor bénnáláú 6 ára
kor ájtatouág, Köznapokon reggel egynegyed
8-kor mise, délután 8-kor má}uii ái tatosság.

Szarvason református iitenttaztektet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától u  Arvaháa -í 
dísztermében. .

— Kitüntetés, A Magyar Ifiú- 
sági Vöröskereszt Végrehajtó 1K- 
zottsága a Vöröskereszt nemzet- 
nevelői szolgálatában több éven 
át kifejtett buzgó és eredményes 
működéséért Molnár László közs. 
isk. igazgatót ezüst emlékérem
mel tüntette ki. Gratulálunk I

— Házasság. Nagy Lenke polg, 
isk. tanárnő és Liszka István 
gimn. tanár f. hó 28-án hétfőn 
délelőtt 10 órakor tartják eskü
vőjüket az ág. h. ev. ótemplom
ban. (Minden külön értesítés he
lyett)

— Dekleiróovalás. A budapesti 
egyetemen folyó hó 26-án az or
vostudományok doktorává avat
ják községünk jeles szülöttjét dr.
Szeberényi (Janurik) Györgyöt 
Gratulálunk.

— luSaimoiás. A Júlián Iskola- 
Egyesület Molnár László szarvasi 
közsétf isk. igazgatót a magyar 
nyelv sikeres és eredményes ta
nításáért 100 pengő {utalómban 
részesítette. Ezen Iakola-Egyeafl- 
let a község VII—VUL leány- 
osztály növendékei közül Takács 
Donái a magyar nyelvbeá elért 
lúváló előmeneteléért 10 pengő
vel jntalmarta.

Eladó a Föntc in  
jómenetelfi fűszer- és vegyes
kereskedéssel és nép gyümölcsös 
kerttel öregség miatt a 160 számú

H Á Z .
Mtlaér Hl.
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Lehet befőzési cukrot 
igényelni

Egyik régebbi lapszámunkban 
hírt adtunk, most azonban a köz
ellátási miniszter rendeletet adott 
ki a befőzési cukorról.

A rendelet kimondja, hogy gyü
mölcsnek házi feldolgozásához az
1943. évben cukrot igényelhet az 
1931 január első napja után szüle* 
tett személy, másrészt az az ingat
lantulajdonos, aki a műit évben 
befőzési cukrot kapóit, amennyiben 
szakszerűen kezelt termő gyümöl
csösének a felülete külön, vagy 
összesen legalább 300 négyszögölet 
tesz ki és ezt a körülményt az 
igénylő igazolja.

Aki tavaly nem kapott befőzési 
cukrot, de igazolja, hogy időköz
ben gyümölcsöst szerzett, szintén 
kaphat befőzési cukrot 

Az 1931 január első nopja után 
született személyek, tehát a gyer
mekek 12 éves koron alul fejen
ként félkllogram befőzési cukrot 
igényelhetnek június 30-ig a köz
ségi elöjáróságoknál, illetve pol
gármesteri hivataloknál 

Az a gyümölcstermelő, akinek 
300 négyszögölet elérő vagy azt 
meghaladó, szakszerűen kezelt 
gyümölcsöse van, de a gyümölcs- 
befőttek és gyümölcsízfélék ela
dásával üzletszerűen nem foglal
kozik, 5 kilogram befőzési cukrot 
igényelhet.

Kiosztották a gazda- 
könyveket

A gazdakönyv adatai ellen illet
ve a beszolgáltatási redsz?rrel 
kapcsolatban helyesbítések, kiiga- 
zitások iránti. kérelem mind na
gyobb számban érkezik be napon
ta, részben a közellátási kormány
biztoshoz, részben a közellátási 
felügyelőséghez. Ez a helytelen 
gyakorlat a felszólamlások elbírá
lását úgy a kormánybiztos mint 
a felügyelőség részéről lehetetlen
né teszi, mert a felszólamlások, 
helyesbítések stb. iránti kérelmek 
az illetékes polgármester javasla
tát nem tartalmazzák.

A. gazdakönyv adatai a beszol
gáltatási kötelzettség vagy bármi
lyen ezzel kapcsolatos helyesbítés, 
kiigazítási kérelem, minden eset
ben a gazdakönyvet kiállító ható
ságnál nyújtandó be, a közellátási 
kormánybiztoshoz címezve. Az 
igy benyújtott kérelmet az illetékes 
hatóság saját véleményével ellátva, 
esetleg a közellátási bizottság 
véleményét meghallgatva, terjesz
ti lel a közellátási felügyelőséghez. 
A kérelmek lehetőleg olyan rész
letes javaslattal látandók el, mely
nek alapján a közellátási kormány
biztos az ügyben végleges döntést 
hochat

Az érdekeltek részéről közvet
lenül a felügyelőségre* illetve a 
közellátási kormánybiztoshoz be* 
nyújtott kérelmek érdemben el 
moh intézhetők, azokat az érde
kelteknek, vagy az illetéket köz
ségi elöljáróságnak, javaslattétel 
végett minden esetben viasza kell 
kCDoani* mi az elintézés nem 
csak késedelmet, hanem felesleges 
adminisztrációt munkát is okoz.

Az elkészített ét lezárt gazda
lajstrom, vagy a már a kiállított 
gazdakönyv adatain a nyilvántartó 
hatóság nak a közellátási kor
mánybiztos redelete alapján vál
toztathat.

Meáfilapítható továbbá, hogy a 
Mazdái számottevő résn nem

jelenik meg a nyilvántartó ható
ságnál a gazdakönyv átvétele vé
gett. Ilyen esetekben térti vevényes 
idézőlappal idézendők az érdekel
tek a szükséges adatok bevallására 
vagy a gazdakönyv átvételére.

Abban az esetben, ha az ilyen 
idézésre sem jelenik meg az idé
zett a nyilvántartó hatóság előtt 

. és gazdakönyvét átvenni elmulaszt- 
je, úgy vámőrlési jogosultságát 
elveszti.

Szabályozták a gabona árát

Sírkövek
készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Szíves pártfogást kér 
D e m e te r  J ó n o s  kőfaragó

A hivatalos lap szerdai száma 
közli a közellátásűgyi miniszter 
rendeletét az 1943, évi termésű 
gabona csépléséről, őrléséről vala
mint a gabona- és a lisztforgalom 
szabályozásáról.

Az egyes gabonaféleségek 1943 
—44. gazdasági évre érvényes ára. 
Az új gabonaárak a következők: 
búza 40 pengő, rozs 37 pengő, 
takarmányárpa 36 pengő, kopasz 
árpa 50 pengő, sörárpa 40 pengő, 
zab 40 pengő, köles 40 pengő, 
hajdina 40 pengő. Ezeket az 
árakat, amelyek szokványminősé
gekre vonatkoznak, a legmagasabb 
és egyben a legalacsonyabb árnak 
kell tekinteni s ettől eltérő árat 
a termelő részére kifizetni nem 
szabad. Az árak a vasúti kocsiba, 
illetőleg uszályba, vagy a malom, 
illetőleg hántolóüzem raktárába 
az eladó költségére legalább 15 
tonnás tételben berakott árúra 
vonatkoznak. A 15 tonnánál ki
sebb tételben történt vásárlásnál 
a tényleg felmerült gyűjtési és 
egyéb költségeket, 100 kilónként 
összesen 50 fillért a termelő ré
szére kifizetendő árból le kell 
vonni. Ugyancsak le kell vonni a 
gabonaforgalmi központ illetékes 
kirendeltsége által jóváhagyott̂  tá
jékoztatóban feltűntetett költsé
geket.

A rendelet szerint a gazdálko
dó a.kenyérgabonából a szerződés 
szerint járó arató- és' cséplőrészt, 
cséplőmuukásrészt és gépkerese
tet természetben kiszolgáltathatja. 
A kenyérgabonából kiadott csép
lőrészt az új rendelet szerint 
minden esetben be kell számí
tani a beszolgáltatási kötelesség 
teljesítésébe akkor is, ha a gaz
dálkodó szántóterülete a 20 hol
dat nem haladja meg.

A gabona vásárlása szempont
jából az ország egész területét 
vásárlási körzetekre osztották fel 
és a vásárlási körzetekben a 
gabonavásárlásra jogosított keres 
kedők nevét a községi elöljáróság 
útján teszik közhirré.

A gazdálkodó megmaradó ke
nyérgabonáját háztartási és gaz
dasági szükségletére megtarthatja 
vagy mezőgazdasági munkabér 
és más termékekben kiadható 
szolgáltás címén kiadhatja.. Ez 
tehát azt jelenti, hogy a napszá
mosnak is lehet munkabér fejében 
kenyérgabonát kiadni 
. A vámőrlésben megőrőlt ke

nyérgabona őrlési díját július 15. 
után természetben kenyérgaboná
ban kell kifizetni. Vám címén

búzánál legfeljebb 10, poriás cí
mén legfeljebb 2 százalékot, rozs
nál és kétszeresnél vám címén 
legfeljebb 11, poriás c(oién leg
feljebb 2 százalékot lehet felszá
mítani.

A vámőrlési tanúsítvány ellené
ben megőröitethetó kenyérgabo
namennyiség december 31-ig ter
jedő időre a vásárláira jogosított 
háztartás minden egyes tagja 
részére fejenként 100 kg. Ha a 
vámőrlésre jogosult a december 
31-ig megőröitethetó teljes kenyér
gabonamennyiséget saját termésé
ből, vagy járandóságából fedezni 
nem tudja, az ellátatlanság idejére 
kenyér- és lisztjegyet kap.

A mezőgazdasági munkából élő 
napszámosok az ellátatlanságuk 
időtartamára az Őket megillető 
kenyér- és Usztjegyeken, valamint 
pótjegyen kívül háztartásonként 
még egy nehéz testi munkás pót
jegyet kapnak-

Július 1-től kezdve a hatósági 
jegy ellenében kiszolgáltatható ke
nyérfejadag az ország egétz terü
letén naponként és személyenként 
20 dkg., a lisztből vagy száraz 
tésztaféléből kiszolgáltatható fej
adag pedig havonként és szemé
lyenként 2 kg, amelyből 1'50 kg* ot 
finomlisztben, 0.50 kg-ot egységes 
kenyérlisztben szolgáltatnak k i 
Tehát július 1-től a kenyéradag 
és a - lisztadag is egynegyeddel 
nagyobb lesz mint eddig.

Szeptember 1-től kezdve a liszt
adag ismét emelkedik, mégpedig 
havonként és személyenként 
2.80 kg-ra.

A nehéz testi munkások, terhes 
és szoptatósanyák kenyérpólfej- 
adagja napi 35 dkg, a testi mun
kásoké pedig 15 dkg.

A vendéglátóipari üzemekben 
július 1-től egy darab kenyérvál
tójegy ellenében 5 dkg kenyeret, 
egy darab lisztváltójegy ellenében 
azonban továbbra is 3 dkg lisztből 
készült ételt keli kiszolgáltatni Egy 
lisztjegy ellenében azonban július
1-től 16 drb 3 dkg-os lisztváltó
jegyet, szeptember 1-től pedig 23 
darab 3 dkg-os liszlváitójegyet 
szolgáltatnak ki a hatóságok.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. kertészetben ,
Szentandrási-út Telefon 117
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Bírósági hírek
Ricz Ferenc öcsödi hentes és mészárost 

a bíróság hatósági közeg eUení erőszak 
vétsége miatt 100 pengő péoxbüntetéere 
Ítélte, mert Losonczi Lajos Öcsódl mexóór 
sértettet, amikor az a vádlott birkafalkáját 
a tilos tan érve, a községházára akarta be
hajtani, ezen működésében erőszakosan 
megakadályozta* sértettet az árokba lökte. 
A bíróság az ítéletet 1 évi próbaidőre fel
függesztette.

Tasi Róza szarvasi cigánynőt a bíróság 
lopás bűntette miatt 6 hónap! börtitabün- 
tetésre és 3 évi hivatalvesztésre és politikai 
jogai gyakorlatának ugyanilyen tartamú 
feüüggesztésére Ítélte, mart Békésszentand- 
ráson május 12-én, mint olyan egyén, áld 
lopásért már 3 Ízben meg volt büntetve, 
Csabai Józssfnétól 1 párnahuzatot lopott el.

Rágyanizki Mihályné az. Katyják Zsu
zsanna kondorost lakóit a bíróság lopás 
vétsége miatt 8 napi fogházbüntetésre mint 
fő és 1 évi hivatal és politikai gyakorlatá
nak való felfüggesztésére, mint mellékbün
tetésre Ítélte, mert a véle közős háztartás
ban élő Bárány Jánotnétól 1 drb pámatokot 
és 2 drb háziszappant lopott eL

Magyar Judit szarvasi lakost a bíróság 
könnyű testi sértés véts^fe miatt 50 *P 
pénzbüntetésre ítélte, mert Rácz Jánosáét 
az orosházai dton megleste, többszöri üt
legeléssel oly súlyosan bántalmazta, hogy 
ezáltal rajta 8 napon belül gyógyuló sebet 
okozott

— Jullus elsejétől kezdve tilos 
lesz a borjúhús, bem a magán
háztartások, sem pedig a ven
déglők nem részesülnek borjúhús 
ellátásban. Csak a kórházak kap
nak borjúhúst

— Halálos szerencsétlenség a 
vasúti síneken. Szűcs István 12 
éves mezőtúri pásztorgyermek f. 
hó 19-én este fél hétkor a Pusz
tabánréve és Halásztelek közötti 
sinek mentén egy kanyarban le
geltette a jószágot, közben lefe
küdt a sínekre és elaludt, s' nem 
vette észre a közéledő motoros- 
vonatot ; viszont a kanyarodó pá
lyatest és egy elhaladó ló miatt 
a vonatvezető sem vette észre a 
sinen alvó gyermeket, igy — da
cára minden fékezésnek — a mo
torosvonat halálragázolta az alvó 
pásztorgyermeket. Az ügyészség 
megkeresésére dr. Molnár János 
kir. járásbiró, dr. Szánthó Kálmán 
törvényszéki orvosszakértő és 
dr. Molnár János közs. ügyve
zető orvos megejtették a hivata
los vizsgálatot s folyó hó 21-én, 
a holttest felboncolása nyomán 
megállapítást nyert, hogy a gyer
mek koponyaalapi törést szenve
dett, amely halálát okozta. A 
további vizsgálat fogja majd ki
deríteni, hogy a szerencsétlenség 
ügyében kit terhel a felelősség, 
bár nagyon valószínű, hogy a 
gyermek meggondolatlansága volt 
az okozója saját szerencsétlensé
gének.

Júnlu* bó 26-én szombaton, 27-én vafárnap. 28>án hétfőn é« 29-én kedden 

(Péter éa Pál napján) Zilgray Julianna Idtflnflan ilkarfUt nagy fllmTÍg|átéka:

Tilos ek szerelem
kerül bemutatásra 4 napon át. Fórt. i Kelemen Éva, Somogyi Nusi, Vaazary 

Piri, Makiári Zoltán, Pethes Sándor stb. Kiég: Magyar és UFA világhíredé.

Június 30-án szerdán és jdlius 1-én csütörtökön agy rendkívül érdekfeszi tó 

•véd filmdráma less bemutatva Ingrid Bergmann főszerepében, melynek címe *

Két csók közölt
Nemied éktk, tortok, ctókok ét Hereinek Igád drámája. Kiég,; Luce híradó.

TEMETÉSEKET
6------------------

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

Ha ntos György
temetkezési vállalkozó 
IL kerület BeHczey-út 17.
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LEVENTE-NAP
Leventéinknél a .kiképzési év 

utols6 hetében tártott kivonulások, 
ünnepélyek, ügyességi és sport- 
bemutatók és sportversenyek al
kalmával meggyőződést szereztünk 
arról, hogy ifjúságunk igen jó 
vizsgát tett — fegyelméről, tudá
sáról és spartképzettségérőL

17*én este Kormányzó Űr Öíő- 
méltóaága 75, szfileiésnapja elő
estéién zenés*fáklyás menetben 
vonult fel ifjúságunk, s ennek 
keretében a zenekor hangjai mel
let egy oktatói küldöttség Dr vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő, dr Ugrín László járási 
főszolgabíró és dr Podaxty Pál 
LE elnökénél tiszteleg, majd utána 
a menet a piactérre vonult, ahol 
több ezerre menő közönség rész
vételével rövid ünnepség kereté
ben jutatta kifejezésre ifjúságunk 
a Kormányzó Úr Oíőméltósága 
iránti szeretetét és hűsegét A 
műsorban a dfsszázad katonada
lokat énekelt Lipták Mihály szak- 
osztályos vezetésével. Kondacs 
Sándor és Zrak György szavalat
tal szerepeltek. Az ünnepi beszé
det Kovács Béla tn. tanár levente 
lőoktaió mondotta* nagy felkészült
séggel és aaónoki ieadülettel, majd 
a zenekar a Himnuszt játszotta el, 
azután a csapatok díszmenete 
következett. ■

18-án reggel a Levente-Zenekar 
zenés ébresztővel járta be a köz
séget s a levente csapatok pa
rancsnokaik vezetésével Istentisz
teleten vettek részt.

19*én edte a Levente-Zenekar 
Etáét takarodótt adott.

20-án délelőtt a leventék fele- 
kezeteik templomában istentisz
teleten vettek részt, utána a Hősök 
szobrához vonultak.

Az itt tartott ünnepség kereté
ben, igen szépszámú közönség és 
800 főt meghaladó leventebaj tár
saik előtt tett fogadalmat 197 
levente újonc és búcsút vett a 
leventeélettől 104 besorozott le
vente. Az ünnepségen megjelent 
Dénesfalvy Dénes ezredes a 18. 
könnyű hadosztály levente pa
rancsnoka, fogadta a csapatok 
tisztelgését, majd a zenekar a 
Hiszekegyet játszotta el, azután a 
Hősök szobrának megkoszorúzása 
következett, mely alatt a díszszá
zad „Áldja meg az Isten azt az 
édesanyát, aki katonának neveli 
a fiá i..“ című dalt énekelte. 
Bankó Sándor levente parancsnok 
„Leventék tegyünk hitet törvénye
ink mellett felhívásira érces 
hangon mondották el a levente 
kötelességét összefoglaló 7 tör
vényi. a ezután vette ki Kovács 
Béla kioktató az újoncoktól a fo
gadalmat A fogadalom letétele 
után dr Podany Pál LE elnöke 
intézett félhívást a felavatottakhoz, 
majd a távozó leventéket búcsúz
tatta. a könnyűhadosztály
parancsnoka intézett beszédet a 
felavatott leventeuioncokhox és a 
beaomrott leventékhez. Szavait a 
laventék feszes vigyázz állásban 
iogadfák. Est követőleg Bankó 
János levente legény a „Fohászát 
mondotta el, majd a mostam 
háborúban hősi halált haltak 
neveinek {elolvasása következett 
Meghatódva, merev vigyázban 
hallgattuk végig va/a menyien de
rék magyar testvéreink neveinek 
felolvasását, kik hősies példaadá
sukkal utat mutattak, hogy kell 
a kötelességet teljesíteni Megrázó 
vök, amikor a nevek felolvasása
kor a leventék, mint az elhqnyt 

r,j«to{’ fm k k a lH 0»t-

keztek, s felcsendült az ég- felé 
szállt a jelenlévők ajkáról a ma
gyar imádság: „Istqn áldd meg a 
magyart I"

A lélekemelő ünnepség után a 
leventezászlóalj díszmenetben vo
nult el a Hősök szobra és a be
vonuló, besorozott leventék előtt- 

Délután a piactérről zenés fel
vonulással vonuh ki a sporttelepre 
a i leventezászlóalj, hol már több 
mint 2000'főt meghaladó közönség 
várta leventéink sportbemetatóját. 
A kivonulás ufán a díszoszlop- 
vonalban felsorakozott leventék 
zászlóalja jelentésbeadását Her- 
mándy Géza ezredes, a VI. hdt 
leventeparancsnoka fogadta, majd, 
a sportbemutatók és versenyek 
következtek: Majerík Jenő ffiokt. 
vezetésével a leventelüroltó sza
kasz komoly munkája, Sztebov- 
szky Márton leventeparancsnok 
vezetésével a kerékpárojszakosz- 
tály szemkápráztató mutatványai, 
kerékpár versenye. Laurenczy 
Barna szakoktató vezetésével a 
birkózó szakosztálytalajtoma és 
gúla meg birkózó bemutatója. 
Kovács Mátyás lev. pk. vezetésié
vel 2 szakasz harcászati bemuta
tója, valamint az ezek alatt Bankó 
Sándor szakoktató vezetésével 
folyó atlétikai versenyek, majd 
kézilabda mérkőzés következett. 
Ezek mind egy komoly munkával 
eltöltött év gyümölcsét, a vezetők 
és a leventék fáradhatatlan mun
káját mutatták.

Este a piactéren lefolvt tábor
tűzzel fejeződött be a „Leverték 
napu-ja, hol Kreszán Pál ifjúvezető 
egy szakasszal egy prológjelenet- 
teC a zenekar zene-, valamint a 
szakasz énekszámaival a dicsősé
ges magyar múltat elevenítette 
meg. Sztrehovszky Márton lev. 
pk. fellépése és tréfás előadása 
valamint a humoros magán és 
társas jelenetek hangos kacajt 
csaltak ki a jelenlévők ajkára. 
Drozdovszky Géza leventepa
rancsnok mélyen átérzett, a 
tábortűz jelentőségét méltató, 
nagy felkészültséggel elmondott 
beszédét valamennyien feszült 
csendben hallgatták végig. A 
Himnusz és a Rákóczy induló

hangjaival fejeződött be az igen 
jólsikerfilt tábortűz, s ezzel a 
„Leventenap" is, s mindnyájan, 
azon meggyőződéssel tériünk ott
honunkba, hogy Édes Magyar 
Hazánk szebb, boldogabb jöven
dőjének építése, s annak mielőbbi 
elérése jó úton halad előre.

Testedzés
Néhány érdekesebb adatot közlünk a 

Turul 1, 1942J 43-as bajnoki évéről. A 26 
bajnoki mérkőzésen 26 játékos szerepelt 
több, vagy kevesebb játékkal. Ax atabbi 
játékosok öltötték magukra a fakate-Jehér 
m űt, mellettük lévő szám jelzi a mérkőzés

Minden mérkőzésen játszott Kereke* IL
26 (13), Janurik 25 (13), Otvár 23 (10J. 
Sznagyik 23 (JJ), Robajda 23 (11), Herczeg 
23 (12), Majáik 18 (5), Kerekes 1. 17 (4), 
Károlyi 16 (3), Fébn 15 (5J. Malii 13 (9). 
Bankó 10 (8), Szűcs 9 (0), Podmanyiczky 9 
(9), Szaky 7 (4). Csatai 6 (6), Lapia 6 (6), 
lakács 4 (1), Pribekzky 3 (4), Meiich 3 (3), 
Szabó 2 (2). tíadady 2 (2), Kelemen L 1 (i), 
Kelemen iL 1 (1), Horváth 1 (1), Lustyik 1 
(0). A zárójelben tett szám ax ősszel Ját
szottak némát jelzi.

A Turul L 46 adott góljain a következő
képpen osztoznak e csatasok: Károlyi 14-et, 
Majdik 14 et, Bankó 5-Öt, Kerekes II. 3-at. 
Szűcs 3-at Szalay 2-Öt, Podmanyiczky 2-őt, 
Kelemen 1-et és Hadády 1-et, 1 öngól ja
vunkra Békésen.

Ax I. osztály helyeiét#.
1. N. MÁV. 36 23 — 3 92 : 29 46
3. GyTE 26 14 5 7 51:34 33
2. MSE 26 13 6 7 53 : 41 33
4* TLE 26 14 2 10 70: 49 30
5. OMTK 2614 1 II 52:50 29
L Turul SE U  12 3 11 4é: 53 27
7> K o lf 26 12 3 11 50 : 53 27
8. GyAC 26 10 6 10 39:35 26
9. biSE 26 11 2 13 40:52 26

10. Gyi'K 26 9 5 12 47:74 23
11. Rokka 26 10 2 14 42:47 22
12. NSC 26 10 1 15 48:72 21
13. Hunyadi 26 8 3 15 29: &4 19
14. CASS visszalépett

Az N3. 111-ba kérőit az N. MÁV, kiesett 
az 1. oizstályból a CASS, bekertiit a két
11. o. két bajnoka a NAC 11. és a Csorvási 
Torna Klub.

Atlétika.

Levente atlétáink szép sikert arattak a VI. 
hadtast versenyein Debrecenben. 12 helyi 
levente résztvevő közül, két kiváló futbal
listánk Kerekes L és Kerekes IL megnyerte 
a 100 méteres siklatását a li. illetve a Ili 
korcsoportban. Arvai János levente a 110 
m-e* gátfutás és a magasugrásban 2. hetye- 
iyzést ért cL Ez a bárom kiváló levente- 
atléta 25—27-én megtartandó országos
versenyon is részt vesz. &*ép sikert kívánunk

Eladó földek:
459 négyszögöl Macózugban a Körös mellett;
1368 négyszögöl gyümölcsös taggyM* laposban Kőrös mellett. 
ltOü négvszögöl szántó szentesi kÖvrsúthoz közel;
4000 G-öl fzántó endrődi és mezöbtrényi kövesúthoz közel ;
4 hold szántó Décsen ;
7 hold szántó kövesút mellett köziéi a városhoz ;
5 és léi hold L osztályú szántó Sárkány-dűlőben 
10 hold szántó Örméoyzugban;
19 hold Kűnszentmárton mellett;
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
34V> hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
66 hold szántó Klskirályságon;
195 h. részben szántó részben legelő, tanyával Ecseren kövesút mellett 
Halásztelken közel a vasúthoz 60 hold tanyás szántó haszonbérbe esetleg fe

leibe kiadó.

Eladó házak :
L kerület 71. aa. Sonkoly-féle tiszta köépttményű sarakká*;
Körösparti halászcsárda;
L kerület 105. számú cseréppel fedett beheflres lakóház; (Sflle-féle)
L kar. 117 számú központban levő beltelkes lakóház;
L 432. n. cseréDDel fedett likóháL
IL karBlat 25. n á a i plnMr H w lébw IM  U i aafy tekkk*l;
ÜL kar. 349, n . balbUtM lakókás i
IV. kar. 81 a  Ig u  |6 kukta IM  csarippal M att w akU i t 
K M tpvtl ijm ló  wte kHpflbttal;

V éte lre  k e re s lln k  :
Jóm laM gt n is tifiU it b á rra l c a . 30.000*— P-lg|
Tavibbá ufyobb Inatlant 1000.000 P-tOl faltai*600.000 P-t(.

Ingatl&nok adásvételének ügyével forduljon bizalommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó egyizoba konyhás ház I. kér. 747 

__ _______________________________ 841

Eladó 35 hold föld tanyával Décsl lapo- 
són. Érdeklődni VL klc 19015._______ 847

Hengercsiszdá*. elekffomos hideghegen- 
tés, dobkosárfeltöltés, öafösőmetor azivaty- 
teánál is, manométer favltás, ietpadaran- 
kák. Húszas benzinmotor dinamók eladók 
Osgyán mérnök Bcsaba.____________  811

Kákán 813 □-*! szántóföld eladó. Érdek- 
lödni IV. 32/1._________________ 875

Eladó 19 hold föld szentesi határban. 
Érdeklőd*! Jehft Bigi András géfltulatdoooe 
Békésszentaadiás __________  171

Csepel motorkerékpárok, 3-as, 5-ós trak
tor ekék, egy drb 35 HP magánjáró motor
3600 P-ért eladó 1IL 208.____________873

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

Gyilkoihalomnál 3 kishold főid eladó. 
Érdeklődni lehet özv. Lipták Jánosáénál 
Királyságon 426. szám alatt a tsénásl legelő 
mellett____________________________ 868

Eladó Szőr halmán fél pslétalefleló és 
egy aratógép Csabacsfld, tanya 23. 867

Nyaralóknak bútorozott szoba kiadó. Nagy 
kertes ndvar. 1, IS I.________________ 0W

Eladó 5 hold föld tanyával IL ktfkart- 
let 12l|l. Érdeklődni ogyMott. 898

Eladó egy 300 kem Triumph 
rékpár Békésszentandfás. dr. Dunay Ahlos
út 26. ______________  889

I. kar. 190 számú félháa eladó. Érdek
lődni ugyanott Í9S

Eladó 8 hold szántóföld. Érdeklődni L 
198._______________________  897

Eladó 10 hold föld. Érdeklődni lehet 
Kozsuch János Csabeostd Tanya 9& 893

Eladó 3 és fél hold föld öcsödá halár
ban. Érdeklődni ÖcsŐd 350 tanyasráa

893

Özv. Medvegy Györgyaénak Hegyes- 
dfilÓben 26 kishold földje tanyával ée a 
Berényi-útón Kankál-dUőbaa 14 kishold 
földje haszonbérbe kiadó. Érdeklődni le
het özv. dr. Dancs Szilárdnénál IL kar. 
Kossuth L.-u. 27. 892

Bérbe vennék zongorái hosszabb idővé. 
Dr. Horváth Istvánná Bébésssetlwdrás.

899

Eladó aratógép és egy darab kettes eke. 
Érdeklődni Vil. kk. 459. 916

Eladó egy borjastehén VIL kk. 459 sk. a.
915

Eladó 4000 [J.61 főid. Érdeklődni VIL 
kk 436._______________ _________ 914

Eladó női kerékpár QL L  452. 913

Országos méretű 
lévő hintó eladó IV

ptárok ős Ifikar tse
‘U l 293, 913

Két bútorozott szoba kiadó L lcer. 196.
911

Eladó 13 hold főid tanyával a békés- 
szentandráai hatérban Saenteeî út mellett
Érdeklődni UL kk. 114L az. 901

Ehdó női kerékpár IL k. 53é. 909

Kiss Andrásnál L kér. 751 ssám alatt 
20 db 7 hetes angol malac eladó. 003

Eladó 100-as Csepel motorkerékpár IL 
k. 250. 988

áOó
Ssobe, kooykás és — UékhalffaM W  

kftadé. Érdeklődni a HsÉftflfe
901

Méhcsaládok országos méreten erőér«|aó
(ők L k . r  “ *391. *

993

42 hold löld tanyáival a 
bán eladó Kfilsőecser 51 sx. 
Szarvas HL kér. 283.

Eladó IV. kar. 393 számú
909

NYOMATOTT M O L L K  K A M IT
KOcrrvwmauuiiáft m últam


