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Két beszéd
Hangzott el az elmúlt vasárnapon, 
az új magyar élet bölcsőjéből, 
Szegedről, ahonnan útjára indult 
á'harmadik országalapítás, a vö
rös rémuralom ellen.
■; Az^gyik beszédet Kállay Mik- 
fós.miniszterelnök, a másikat 
Reméoji-Schneller Lajos pénz* 
ügymiúisfcter mondotta.

Az egész ország népe — így 
k&ttfik Szarvas társadalma is — 
öagy figyelemmel és érdeklődés- 
áei'haUgattm a beszédet, mely 
tártaiménál és komolyságánál fog
va yalóban a legnagyobb figyel
őét érdemélte,
' A miniszterelnök beszédéből 

kicsendült a nagy bizalom a há
ború kedvező befejezése iránt. 
Nagy megnyugvást eredményez
tek a miniszterelnök szavai a ki
egyenlített és rögzített árszínvo
nal tekintetében, mellyel kapcso
latban reményünk van az egyes 
áruk mai abnormis árkülőmbsé- 
£einek kiegyenlítésére, ami a 
véndés gazdasági élet legelemibb 
ég - legnélkülözhetetlenebb alap* 
feltétele. Igen jó hatást váltottak 
ki a hallgatóságból a fecsegők 
elnémítására szánt kijelentések, 
melyek szerint felelőtlen fecsegés 
és aemzetrontás ma holmi nem
létező panamákról s korrupcióról 
váló hirterjesztés, melynek célja 
a nemzet tönkretétele, hogy áz 
belsőleg bomoljon széjjel éa így 
19|8>hoz hasonlóan könnyű pré
dája legyen ac ellenségnek, a 
csőcseléknek és a zsidó forradal
mároknak/
-■ Szólott a miniszterelnök a zsi- 
dóbütokok további kisajátításáról 
is, arait a keresztény magyar tár
sadalom szintén nagy megelége
déssel, df azzal a hő kívánsággal 
vóit tudomásul, hogy az ország 
minden' vonalon éi mielőbb ke
rüljön ki a zsidóbefolyás és a li- 
bfr^lis -gq&ó-barti utalom Minden

\ ; :
, 9^ényii$oiielkn' -Lajos -pénz- 
jjjgyjpiniszter i#Médén*k lényegét 
ab^rom lokötelsaség kidomborí- 
táu k^Rwie, ffielyek közül az 
első minden erővel dolgozni; a 
másgdik a tisztesség és bscsület, 
gj^fflK lik'a fegyelem" és enge-

B*sx$It a végleges árszínvonal 
fódap^röft a. tisztviselői fizeté- 

mnnkafré̂ ek és nyugdijaknak 
ypo »pal való öaszhang- 

§ 4Q pengős búzáról, 
u  ipán ifak polgári hasznának 
bMoritáiaróT ék minden indoko- 

átemelés letöréséről.
BMüédélMii kitért a közellá- 

Um9> WMyHH nagy eredménye
ket vár, Vá*oka, a texÜl (rúna) 
árúk tekintetében mutatkozó hi- 
ánydkat és beijérte az e téren 
mutatkozó hiányok áthidalását 
Kitéít % fekete piac ellen a b*-

Ígérte annak szigorú megrend- 
szábályozását.

Adakozás szempontjából további 
áldozatokat kért a pénzügymi
niszter az adózó polgároktól, el
sősorban a fényüzési és élvezeti 
cikkeket kívánja megadóztatni, 
továbbá a nagyobb vagyonokat 
és főleg a zsidóbirtokokat. A 
katonai szolgálatot nem teljesítő 
vagy nem teljesített polgárok

külön adót fizetnek a tényleges 
katonai szolgálat helyett.

A továbbiakban szólott a hitel- 
politikáról és visszautasította az 
iofláció vádját. Szerinte nincs 
infláció, csupán drágaság, idézte 
a többi európai ország állapotát, 
melyek között a mi országunk 
elég kedvező helyen áll. Felhívta 
a polgárok figyelmét a fölösleges 
pénzük takarékpénztárba való

behelyezésére és a meglévő adós
ságok mielőbbi letörlesztésére.

Mind a két beszéd nagyban 
hozzájárult a különböző hírek 
által 'félrevezetett vélemények 
helyreigazításához. Vajha telje- 
sedne a miniszterelnök óhajai; 
hogy... „adja Isten, hogy abábo- 
fú dicsőséges befejezése részünk
re minél hamarabb bekövetkez
zék". '

Békésen megépítik a harmadik Körös-vízilépcsot
Az Alföldi Bizottság közleke

dési és közgazdasági albizottsága 
a szegedi naggyűlés után vasár
nap délután 3 órakor, a szegedi 
városházán ülést tartott Beliczey 
Miklós főispán elnökletével, igen 
nagy érdeklődés mellett. Különö
sen a békésvármegyeik vették 
nagy számmal részt az értékes, 
nagyjelentőségű ülésen.

Beliczey Miklós főispán nyitotta 
meg az ülést. Hangsúlyozta a 
főispán, hogy az alföld népe 
nagy reményekkel tekint az Al
földi Bizottság működése elé, 
mert jelenlegi elnöke, Kállay 
Miklós miniszterelnök nagy le
kötöttsége mellett is teljes oda
adással fáradozik a Bizottság te
vékenységének eredményességé
ért s számtalanszor bebizonyí
totta, hogy nála senki nem ismeri 
jobban sz alföld problémáit.

— Kállay Miklós volt az — 
emelte ki a főispán —, aki a 
nagy békési problémát, a' Kőrös 
hajózhatóvátételét megoldotta. A 
főispán köszönetét fejezte ki 
ezért Kállay Miklósnak s anqak 
a reményének adott hangot, 
hogy az Alföldi Bizottság toyábbi 
működése is az eddigiekhez ha
sonló nagy eredményekkel jár.

A főispán szavainak elhangzása 
után dr. Somogyi Miklós, az Al
földi Első Gazdasági Vasút ve
zérigazgatója tartott lebflincselően

értékes előadást a közlekedési és 
hazjózási kérdésekről. Kidombo
rította, hogy a termelés soha 
nem látott nagy feladatai várnak 
a mezőgazdaságra. Hangoztatta, 
hogy a békésszentandrási duz
zasztómű óriási jelentősége és 
évszázadokra is kihat. Szükséges
nek tartaná, ha a kormányzat a 
Körösök hajózhatóvá tétele ér
dekében eddig is végzett nagy 
munkájára a békési vízlépcső 
megteremtésével feltenné a koro
nát. Nagy horderejű kérdés len
ne a harmadik' KőrosTépcső meg
építése, melyért mindent meg 
kell tenni. A víziút kiépítésével 
szorosan összefügg a tárházak 
kérdése. Minél több tárházat kell 
építeni a gazdasági gócpontokon.

Somogyi Miklós dr. .értékes 
előadását követően egymásután 
hangzottak el a komoly felszóla
lások.

Vitéz Tepliczky János volt az 
ebö felszólaló, aki hangoztatta, 
hogy téli kikötőt Í6 kell létesíteni
8 tovább kell építeni a gazdasági 
'vasútat. Méltatta a sámson— 
apái falvai viziút jelentőségét.

Csizmadia András országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta, az ország 
érdeke is kívánja a harmadik 
Körös-lépcső megépítését és a 
gazdasági vasút fejlesztését. Dr 
‘Marsai Ferenc békési főszolga
bíró arra mutatott rá, hogy a

Duna—Tisza-csatoma ■ megépíté
sét is napirenden kell tartani.

Aradszky György azt fejtegptté, 
hogy Békéscsabát is bele .kell 
kapcsolni a víziútba,- amit egy 
megfelelő csatorna építésével /el
lehetne érni. .

Ifj. Japport József a ianyai 
dűlőútak karbantartásának szük
ségességét tette szóvá.

Sebők Elek df és ’-ifj. György 
Lajos hozzászólása után Beíiozey 
Miklós főispán megköszönté- a 
tartalmas felszólalásokat. Azal- 
bizottság a főispán- javaslatára, 
elhatározta, kéri az Alföldi Bi
zottságot, terjessze az illsrékesek 
elé a, harmadik Körős-vldépcsÖ 
megépítésének, á tárházak építé
sének fontosságát, továbbá JÜt, 
hogy a sámson—apátfalvai -csa
torna építésénél legyenek figye
lemmel arra, hogy Orosháza ösí- 
sze legyen kötve a Marosfed, 
mutasson rá az Alföldi Bizottság 

, a Duna—Tisza csatorma megépí
tésének, a dülőutak karbantartá
sának jelentősegére s. qra, rjpgy 
az albizottság ülése, metyen' fő
ként békésmegyeiek vették téxhi, 
megemlékezett Sajó Eleméxr6l^« 
'kifejezője volt annak á- bizalom
nak, mellyel az albizott*ág‘£á$ay 
Miklóst körül veszi. - ' ‘ i ;.t

Végül a főispán kőszohetet 
mondott Szeged városának szíves 
vendéglátásáért.

Kondoroson volt a békési ev. egyházmegye közgyűlése
A békési ev. egyházmegye jú

nius hó 29*én tartotta meg évi 
rendes közgyűlését Kondoroson, 
Kellő Gusztáv esperes és dr. Lá
nyi Márton felügyelő, ny. főispán, 
v. képviselőházi alelnök elnök
lete alatt. A gyűlésen a szarvasi 
ev. egvház részéről részt vettek: 
Kiss György lelkész, -Borgulya 
István m. felfigyelő, Jancsó And
rás gondnok, Pataki János, Pi
liszky János ny. ig. tanítók, Lel
kes Pál & tanító, Melis Mihály 
Borgulya “Endre tanítók, Kiszely 
György, Kepenyes György, Po- 
vázsai Gvörgy, Litauszki János, 
Melis Mihály és több érdeklődő 
egyháztag.

Előző nap — 28 án voltak a 
különböző bizottsági ülések, me

lyek a késő esti órákba nyúltak 
bele. Ezt követően, 29-én volt a 
közgyűlés, mely -Kellő • Gusztáv 
esperes imájával vette kezdetét, 
inajd dr. Lányi Márton felügyelő 
olvasta fel tartalmas megnyitó 
beszédjét. Utána Kellő'Gusztáv 
olvasta fel nagy gonddal és min
denre kiterjedő iigyelemmel ösz- 
szeállított évi esperesi jelentését, 
majd sorra következtek a tárgy- 
sorozat többi pontjai.

A közgyűlés tárgyalta több 
szarvasi egyháztag felebbezését, 
a legutóbbi képviselőtestület azon 
határozata ellen, hogy az újtemp
lomi lelkész csak esetenkénti kü
lön átválasztás útján jöhessen $t 
az ótemplomi paróchiához. Pataki 
János ny. ig. tanító felszólalásá

ban vázolta az egyházi vezetők
nek a béke megóvása ép minden 
.egyenetlenkedés és harc meĵ cg- 
dályozására irányuló . igyekezetét 
és kérte a;hozott határozat meg
változtatását, illetve a íelebbezép 
elfogadását. Közgyűlés ,az , egy
házmegyei presbitérium. javalla
tára ezt az ügyet döntés végett 
az egyházkerületi presbitéjciwp 
elé utalta, mint illetékes hatóság 
elé. A közgyűlés tudomáiul-yette 
a szarvasi 4 ik Ielkészi állás-hK 
ványát, valamint a Ielkészi lakás 
előkészítő munkálatait, elismerés
sel adózott Zsilinszky Mihály me
zőtúri és Kunos János orosházai 
egyháztagoknak, egyházük iránt 
tanúsított nagy áldozatkészségük
ért és foglalkozott az orosházai
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ev. t«nn*»ímn kérdésével, mely
nek ügyéI a felsőbb hatóságok 
elé terjesztette.

A közgyűlés a választások so
rán ax egyházmegyei lelkéazi 
egyesület elnökévé Botyánszki 
János lelkészt választotta meg. 
Iskolalátogatókul továbbra is Pa* 
taki János és Piliszky János ny. 
ig. tanítók maradtak, miután a 
közgyűlés a lemondásukat nem 
nem fogadta eL Az egyetemes 
közgyűlés tanítóképvíselöjéül Lel
kes Pál ig. tanítót küldte ki a 
közgyűlés.

A továbbiak során tárgyalta a 
közgyűlés az egyházmegyei tani 
-tóegyesület határozati Javaslatait, 
melyek érdekében Lelkes Pál és 
Orbán János tanítók szálltak síkra. 
A tamftAf̂ g kérelme az volna, 
hogy a tanítók hivatalból tagjai 
legyenek úgy a képviselőtestület
nek, |n«nd a presbiteriumnak, to
vábbá, hogy a tanyai tanítók ú. 
a. tanyai pótlékban részesüljenek, 
nyeri ék d  a vasúti arcképes iga
zolványt és semmi hátrányban 
oe legyn^c az állami tanítókkal 
szemben'Ez nem tanítói érdek, 
H um  egyházi érdek, mert a 
tanítói pályára készülő ifjak így 
daösorban a jobb fizetésű állami 
áBárrrinrt keresik, ezalatt az egy
házi súlyos ■ tanttóhiány
faayngHi

A közgyűlés végfii úgy határo- 
n tt, hogy a *«««»Á«*g kérelmeit 
p̂ rtolAUg - terjeszti tovább a fel
sőbb hatóságokhoz.

A sérelmek kapcsán Fürst Er
vin orosházai lelkész ismertette 
az evangélikusok egyik sérelmét 
-Közgyűlés az ügyet a püspök elé 
terjeszti

A jövő évi közgyűlés helyére 
nézve a. közgyűlés köszönettel el
tagadja a 200 éves jubileumát 
fyiapitlm kénülő Orosháza meg* 
hívását Ezek után az esperes 
hálaimájával és a Himnusz hang
jaival az Ünnepélyes közgyűlés 
véget ért . . .

A közgyűlés nagy hálával és 
köszönettel adózott a kondorosi 
cr. .agyháznak az áldozatos és 
níves vendéglátásért

Változott 
a postai díjszabás

4943 július 1-től kezdve a 20 
grammos levelek díja helyben 20, 
vidékre 30 fillér, a. levelezőlap 
d£a helyben 12, vidékre 18 fillér. 
Az ajánlási Aj helyben 50, vidék
re TOfiUér. A csomagok díja 
tih lV tn 10—40 fillérrel lett ma
gasabb. A belföldi közönséges 
távirat szódíja 18 fillér. Egy táv
irat legkisebb díja 1 pengő 80 
fiDér. A belföldi távolsági benél- 

díja az díjövben 70
Sér, a második díjövben 1 pen
gi 40 fillér, a harmadikban 2 
peatiő lO fillér, a negyedikben 
?  Mag6 d0 fillét, az ötödikben 2 
pengő 80 fillér és a hatodik díj
övben 3 pengő. A rádió vevő- 
Iwií makránk havi díja 3 pengő. 
Ax 1943L évi íálius hónapban az 
edditf 2 60 fillért 'tsedi be a 

a fútias havi díjkülönbözet 
Masadén az augusztusi díjjal 
lóg történni.

A Szarvasi Hitelszövetkezet 
közgyűlése

A Szarvasi Hitelszövetkezet 1943 
évi rendes közgyűlését június hó 
24. napján tartotta saját helyi- 
aégeiben.

A Hitelszövetkezet a kisembe
rek hiteligényét kielégíteni kívánó 
egyesülés- Ott találjuk a cégtáb
láját az ország minden számottevő 
falujában, de ott szerénykedik a 
városokban is a nagy bankok kö
zött — az az érzésünk, amikor 
a többi nagy bank között látjuk 
az üzleteit, hogy a kerete a kis
emberek igényeihez van mére
tezve. A valóság ez volt azonban 
amióta a kisemberek hiteligényeik 
kielégítése céljából szorgalmasan 
keresték fel, a szövetkezetek ki
léptek régi szerény keretből és 
nagy forgalmú bankokká léptek 
elő, így lett a helyi szövetkezet 
is a legkényesebb igényeket is 
kielégítő nagy bank. A megtartott 
közgyűlés beszámolója azt érés* 
teti velünk, hogy a bizalom ereq* 
ményeképen helyi szövetkezetünk 
ma már a - nagybankok sorába 
lépett elő és a legnagyobb igénye
ket is ki tudja elégíteni.. >

A bizalom jelének tekinthető, 
hogy a betétállománya a múlt 
évihez képest 60 százalékkal e- 
melkedett, még az üzletrésztőke 
értéke meghaladja már a százezer 
pengőt Többeket az tartotta vissza 
a'hitelszövetkezettől, hogy csak 
üzletrészvétel esetén kaphatták 
kölcsönüket a felfogás azonban 
helytelen, mert miként a beszá
moló alkalmából ismertessé vált, 
az üzletrész maga 5 százalékkal 
kamatozó tőkebefektetést jelent, 
vagyis jobban jár az, aki betét 
helyett üzletrészt vásárol.

A szövetkezeti bank kölcsön-

kihelyezésének összege 1,204.710 
peogö volt az elmúlt év végén, 
szemben az előzőé* i 1,066.708 
pengővel szemben. Ez igazolja, 
hogy a válságos időkben is a nép 
bizalma a szövetkezet felé fordul.

A „kishitelü kölcsönéből, mely
6 százalék kamatozású, 90.000 
pengőt folyósított a bank.

A szövetkezeti bank folyósított 
továbbá kötelezvényre úgyneve
zett középlejáratú kölcsönöket is, 
ezen kölcsönök 2—14 évi lejára
túak 4 5 százalék kamatozáiúak, 
a tőketartozás bármikor vissza
fizethető stomó-díj nélkül. A me
zőgazdaságoknak ez a legmegfele
lőbb kölcsön.

Külön kiemeli a beszámoló a 
szövetkezet üzletágába bevezetett 
ingatlanforgalmat Az ingatlanfor
galom hézagpótlója a hiteléletnek 
és népünk ezen üzletágban kie
légítését megtalálta, sőt nagyon 
sok vidéki ügyfél is bele kapcso
lódott ezen üzletágba.

A beszámoló méltó volt az évi 
muokáboz és a jelenlévők tömege 
megnyugvással fogadta a beszá
molót és örömmel vette, hógy a 
hűsége és bizalma folytán a szö
vetkezeti bank a milliós forgalmú 
bankok Borába lépett elő.

A közgyűlést pauda Mihály az 
igazgatóság elnöke vezette le. A 
közgyűlés lelkes tagjainak nevé
ben dr. Ugrin László járási fő
szolgabíró nagy hatást keltő be
szédben köszönte meg a bank 
vezetőségének muakáját. A köz
gyűlés ezután igazgatósági tagjai 
sorába megválasztotta Dauda Mi
hály községi bfröf,Trinkó György 
községi esküdtet és Rétfalvi 
György gazdálkodót

Felemelték at  állandó összegű 
illetékeket

Az állandó összegű illetékek 
újabb megállapításáról kormány- 
rendelet jelent meg ez év június 
hó 27-i, vasárnapi hivatalos lap 
számában. A rendelet az illeté
kekre vonatkozó egyes jogszabá
lyokat is kiegészíti és módosítja. 
A fontosabb uj illetéktételek a 
következők: .

Az állandó összegű illeték alá 
eső okirat első példányának első 
ive 3 pengő illeték alá esik, a 
másodpéldány 2 pengő illeték alá. 
A marhalevél illetéke juhnál, keof 
kénél és félévesnél fiatalabb ma
lacnál 50 fillér, félévesnél idősebb 
vagy hízott sertés, kétéveinél fia
talabb ló, szarvasmarha és bivaly 
után 1 pengő, kétévesnél időnbb
16, szarvasmarha vagy bivaly 
után 2 pengő. Az örökbefogadási 
szerződésnél magyar állampolgá

roknál és nagykorúaknál 50 pen
gő, kiskorúaknál 5 P az illeték.

Az útlevél illetéke 1, illetve 10 
pengő. Cseléd- és munkakönyvnél 
1 pengős illetéket kell fizelnL A 
váltóóvás illetéke 200 pengőig 20 
fillér, 1000 pengőig 1 pengő. 2000 
pengőig 2 pengő, 5000 pengőig
4 pengő, 10000 pengőig 10 peogö 
ezen felül 20 pengő. A vadász
jegy és fegyverigazolvány illetéke
10 pengő.

A f̂ mUlcnAl a következő ille
tékeket kell fizetni: 50 pengőig
5 fillér, 100 pengőig 10 fillér, 200 
pengőig 20 fillér, 500 pengőig 50 
fillér, 1000 pengőig 1 pengő, ezen 
felül minden megkezdett 1000 
pengő után 1 pengő.

A rendelet a továbbiakban in
tézkedik a tör rénykezési, köz

t  m. t  Halaéróktt, bogy ldtflnó

k U l l a t l  p á l i n k á i m
4 s jó  b o r a i m  piros és fehér 
fcérmSyen mennyiségben eladók. 
Vasúton la szállítok. Bocsa István 

Szőlők, szeszfőzde. 906

a
i s

!ÜI
&
N
o

Z
>

3lm
9

I-

igazgatási illetékek felemeléséről 
és módosítja, valamint kiegészíti 
az illetékekre vonatkozó egyes 
jogszabályokat. Az új illetékek 
július első napjától érvényesek.

Hírek
Ulenlltzielclck:

A iiinru i áf. hitv. óteuplombaa 
Tsiánup délelőtt lj i 9 önkor tót, este'*7 
önkor magyarnyelvű, az ájtemplomhaji Í0 
ónkor magyírayelvű istentiszteletet tartam ak

A sóm. Int ‘ tmplomkfcm.. -VaaáMap~4e
ünnepnap d. ♦. Vl 9 órakor esendői mis*, 
U> órakor szent beszéd aafymise, Délojfe 
4 ó. ájlatouág* Köznapi misék Vt 8 órakap.

Szám ion református tsteathzteUtet 
tanak vasárnap délelőtt 10 órától az ArvaHla 
dísztermében. _____

H o n v ó d n o p  *—

A Kormányzó Ür öfőmélíósága 
1940 április 6-án .kelt legfelsőbb 
elhatározásával elrendelte,.. hógy 
évente június 28-án „Honvédnap44 
tartassák.

A ;Honvédnap ■ a fegyveres-erő 
ünnepe. Ez a- nap a honvédség 
szempontjából a katonai szellem 
és a haderő magasztos hivatástu
datának hitvallása.

A honvédség ezt a napot ebben 
az esztendőben szerény és egyszerű 
keretek között.ülte meg.'

Az idei Honvédnapon mind fiz 
ország fővárosába,t, mind a hely
őrségben elsősorban a közelmúltban 
lezajlott harcok magyar hőseinek 
bátorságáról, áldozatkészségéről és 
halálfélelemtől mentes, példaadó 
küzdelmeiről emlékeztek meg az 
ünnepségek szónokai. Az egész ma
gyar nemzet igaz nagyrabecsüléssel 
és szavakkal soha ki nem fejezhető 
hálával gondolt ezen a napon 
azokra a hős honvédekre, akik 
fegyverrel a kezükben álltak ellen 
a végtelennek látszó orosz síksá
gokon annak a hatalmas bolsems- 
ta erőnek, amely elpusztítással fe
nyegette egész Európát. A magyar 
honvéd esküjéhez hiven elszánt 
akarattal teljesítette a parancsát 
és az idei „ Honvédnapim" minden 
igaz magyar ember lelkebezárt 
fájdalommal gondol a keleti harc- 
szintéren hősi halált halt honvé
dekre és büszkén tekint azokra, 
akik visszatértek, akik megérdemel
ten viselik: a magyar honvéd 
egyenruháját. Törhetetlen hittel és 
erős reménységgel tekintünk hon
védségünkre. amely sziklaszilárd 
biztosítéka a szent magyar jövőnek.

jáUus 3-4n 44á v u ttu p  «• h tlite  16 felÉÉktfft
• f f  m n iidóM * kadrM M ao— g» U*« buiiuiatva, d m  i  ̂ ^

Ne kérdezd ki voltam
- i

FówcnptOk: Kmridi KaUjlfl. B. So6» Látzl6, Seonyey V«im, Domy KuJta, 
Némát Romola, Vfrráry M*riik» »lb. K l*j: *» »Üá|hlr*áó.

JúHtu 7-én mrdán és 8-ia caBtMAkftn k«r4l b*mnUUir»;

Romantika
FfliMMptók: AM» Valii. Msulmo A. B«Ixom. KUg : Lucc blnd6.

. . .  Június 27-ép 
volt László :papía. Ez alkalommal 
tartotta névnapiéi dr. Ugrin László, 
járásunk föszolgabferáía, akit a 
társadalom mtoden rétegéből so
kan keresték id  névnapi jólává-
fiylm ailílril.

— Hdélozés. Egy reménytelje
sen indult élet súlyos keresztté 
változott szenvedésére tett pon
tot a megváltó halál. Matnsik 
JtfUa okleveles tanítónő 5 évi 
azenvedér után a gyulai kórház
ban L hó 28-án visszaadta lelkét 
Teremtöjének. A aúlyosan sújtott 
család hazahoaatta a halottat éa 
L hó 1-én d- u. 6 órakor temet* 
Uk el natfy l én  vét msfiett as 
új temetőben. Matusik Júlia a 
szarvasi ev. Iskolában több éven 
át volt helyettes tanítónő.

— Bekötés. A Vajda Péter 
gimnáziumba beiratkozni Idát 
július 2-án, pénteken reggd 9, 
órától as igazgatói bódéban.
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' Köszönetnyilvánítás :
Mindexon rokonok éa iimeróiftk, 

kik szeretett felejégem, édesanyánk, 
illetve leányunk

Fehér Lajosné
Kilemen Etelr

temotéaén megjelentek éa azzaJ fáj
dalmunkat enyhíteni Igyekeztek, ' ez
úton fogadják megtört szivünk kö
szönetét

Sxarvu, 1943. iúnius h6.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás
Minduolciuk, kik •limnyt férjem 

tematélia rétttrittek ti féjdalmun- 
I la t rayhltani í^yalnztik, ezúton ia 
I b ilit k 6 n iu l(t mondunk.

őzv. Gyurcsik Mihályné 
922 e» leánya.

— A magyar szentföld érkönyv*. 
A napokban hagyta el a sajtót fenti 
rím alatt a szentföldi ferencesek 
zárdáiénak kiadásában (Bp. XIL 
Heinrích-u. 3—5) az 1943. évi II. 
évfolyamú tartalmas ismertető 
ffizet, melyet a róm. katb, hívek 
szíves figyelmébe ajánlunk.

— Félreverték a harangokat. 
Június hó 25 én, szombaton haj
nalban félreverték at újtemplomi 
harangokat. Caakmar kiderült, 
hogy félreértés, illetve tévedés 
történt Ugyanis Korbely János 
IV. kerületi lakos a város szélén 
disznót pörzsölt s a pörkölést 
elmulasztotta bejelenteni, minek 
folytán az újtemplomi tűzfigyelő 
tüzet gyanított és félreverték 
a harangokat A tűzoltóság nem 
vonult Ití, csupán járőr ment ki a 
T^aígfiSzáróV mély e fenti ' té
nyeket megállapította.
. Nagyon meleg less az idői 
■yár. Néhány évvel ezelőtt nagy 
feltűnést keltett néhai Hankó 
Márton tengerészeti akadémiai 
tpp*m»1r ez hírű asztrológusnak 
időjárás jóslatai, amelyek legtöbb
ször pontosan pontosan beváltak. 
Az elhunyt tudósnak egyik leg
utóbbi kiadványában érdekes fel
jegyzéseket találtak 1943-ra vo
natkozóan. Az időjósláv szerint ez 
•z esztendő nagyon meleg, időn- 
kint forró lesz. «Főle£' május— 
júliusban lesznek nagy melegek,,* 
Hát a májusi-júniusi prognózis 
ami igen vált be, t+Űn majd 
jövőre ?

— Kerékpárosok az étcán. I«- 
mételten írtunk már a kerékpá
rosok utcai rohanásairól, most is
mét kénytelenek vagyunk felhoz
ni az ügyet. Fiatal segédek és 
inasok járókelők és óvodás gye
rekek között újból vád tempó
ban hajtanak a betonjárdákon, 
erélyesen rácsengetnek a járó
kelőkre és úgylátrzik nem félnek 
már senkitől sem ! Mi járókelők 
még kitüntetésnek vehetjük, hogy 
el nem gázolnak I Amidőn felhív
juk az iDetékes hatóságok ügyei
mét, azt hisszük, célszerű volna 
a kerékpárok rendszámozása, 
hogy könnyebben lehessen felje
lenteni a vétkeseket.

— Fagyiolt délután. A Légol
talmi Liga női osztálya 1943. jú
lius 10-én,. szombaton délután -5 
órai kezdettel, az Erzsébet liget
ben jótékonycélú, tánccal egybe
kötött „fagylalt-délutánt" rendez. 
Erre az összejövelre mindenkit 
meghív és szeretettel vár a Ren
dezőség. Fagylalt megváltás 150 
pengő, tanulók részére 1 P. t«i

— .Szappanfejadag emolés. A 
szappanellátási közellátási kor
mányzat már második éve az 
olafosmsgvak termelésével igyek
szik emelni. Szakkörök véleménye 
szerint — mint a Közellátási Ér
tesítő közli — ha az új olajos 
mag terméseredmények kedvező
ek lesznek,' lehetséges, hogy a 
mosószapppánmennyiséget lega
lább is az ötezer telken felöli 
községekben kétszeresére emelik.

— Olcsó tipusingek kerülnek 
forgalomba. A tipusingek négy 
minőségben készültek és áraik a 
következők: 14.75, 15.30, 16 46 
és 23 19 pengő. A tipusiagek fo
gyasztói ára eltávolíthatatlanu! 
rajta van minden - egyes, fingén. 
A tipusingek rövidesen vidéken 
is forgalomba kerülnek-

— Két dudás nem fér egy csár-: 
dóban. Ezt a régi közmondást 
elevenítették fel újra az egyik 
kocsmában, ahol Tasi János ci
gányzenész látta el a vendégek 
zenei kiszolgálását Károlyi Jenő 
cigányzenész azonban szintén ab
ban a kocsmában igyekezett el
helyezkedni. és káros konkuren
ciát fejlett ki Tasi János kollé
gája kárára. Emiatt végül is tett- 
legességre került a sor és Tasi 
János elverte konkurens- kollé
gáját Az üigynek bírósági folyta
tása lett, amelyen Tasi Jánost 6 
heti fogházbüntetésre Ítélték.

— Emlékérem a Kormányzó Úr 
75-ik születésnapja alkalmából. 
Legmagasabb óhajra ebben az 
esztendőben minden ünnepi kül
sőség nélkül, de emellett lélek
ben annál melegebben ünnepelte 
meg a nemzet Kormányzó Uruok 
születésnapját. Mindnyájan érez
zük és tudjuk, hogy elsősorban 
vitéz nagybányai Horthy Miklós 
érdeme, hogy a küzdelemben és 
az épílőmunkában egyesülve, bi
zakodva tekinthetünk a jövőbe. 
A nemzet hálájának, hódolatá
nak és szeretetének jelképére, 
kifejezésére a m. kir. kormány 
elhatározta, hogy a Kormányzó 
Úr háromnegyedszázados szüle
tési évfordulójának alkalmából 
arcmásával ellátott új ötpengős 
váltópénzt és ezenkívül emlék
érmet is veret A művészi kivi
telű, bronzbevonású, 5 mm át- 
méretű emlékérem a Magyar 
Vöröskeresztnél szerezhető be 20 
pengős árban. A befolyt összeg 
a Vöröskereszt javára szolgál.

Anyakönyvi hírek. Bohus 
rajó Mihály és Bécsi Ilona fia 
>ltán-Tíbor, Borgulya András és 
ikar Mária leánya Mária, Antal 

György és Pljesovszki Judit fia 
György-András, András Mihály 
és Haliczki Mária leánya Erzsé
bet, Krátky János és Eliadesz 
Judit leánya Zsuzsanna, Csonki 
Imre és Mucha Judit leánya Ka
talin, Pilár György és Kmotricza 
Mária fia János, Kovács 
Mihály és Bankó Anna leánya 
nva, Hruska Mihály és Kriska 
Anna leánya Anna, Molitorisz 
János és Máté Anna fia Gábor, 
Melis János és Pavlik Erzsébet 
leánya Zsuzsanna, Gulyán János 
és Szrnka Mária fia János-Károly, 
Galó György és Szabó Judit 
Téányá Judit, Osztás' János ; és 
Sipos Aranka leánya Aránk?, 
Bányász Mihály és Gurecska 

'Judit leánya.. - Judit Janurik 
András és Filip Erzsébet le
ánya Zsuzsanna, Benke György 
és Amann Emma fia Viktor Imre, 
Rágyanszky János és Szamos 

‘Róza fia János. — Házasságot 
kötöttek: Németh János Terhes 
Judittal, Uhjár György, Kriska 
Máriával, Kiszely János - András 
-Erzsébettel. — Elhaltak : Feder 
'János 68 éves, Osgyan Mihály 
71 éves, Kovács Pálné Szeman 
Mária 80 éves, Hodálik Mihály 
'42 éves, P. Szűcs Lajos 12 éves, 
’özv.. Maciik Mihályné Valastyán 
Judit 67 éves, Gyurcsik Mihály

Sírkövek
készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Szíves p á r t fo gás t  kér 
D em eter János utmit

55 éves, Dankó János 72 éves, 
Gombár Zsuzsanna 16 éves ko
rukban.

— A keroskedő-feleség jogai 
A katonai szolgálatra bevonult 
férj helyett a mostani háborús 
időkben is a feleség viseli gond
ját az üzletnek és férje helyett 
végzi az üzletkötéseket FelmerOlt 
azonban az a kérdés, hogy milyen 
ügyleteket köthet a feleség jog
szerűen és mikor lépi túl ezt a 
határt 7 A Kúria e tárgyban 
legutóbb Ítélkezett, mely Ítéletben 
a következő figyelemreméltó meg
állapításokat tette: Kétségtelen, 
hogy a kereskedő távollétében 
felesége folytathatja üzletét és 
feljogosítottnak kell tekinteni ofar 
eladások eszközlésére és fizetések 
átvételére, amelyek az üzletben 
árucaktárában rendesen történni 
szoktak. Ezek az eladások azon
ban olyan természetűek lehetnek, 
amelyek az üzlet folytatásává! 
kajpesolatosak. A meglévő áru
készlet egy tételben való eladása 
azonban már olyan jogügylet 
amelyhez a feleségnek az üzlet- 
tulajdonos külön, megbízása nélkül 
nincsen joga.

-  MEGVONJÁK A KENYE
RET A DOLOGKERÜLÖTÖL. 
A mezőflaedasági- munkák lê > 
fontosabb időszakában, ezekben 
a hetekben a vidéki rendőrségek 
állandóan ellenőrzik' az' ácsorgó 
dologtalan embereket. Egyes vi
déki városokban már az ‘elmúlt 
hetekben több razziát tartottaké 
és ennek eredményeképpen a 
gazdák- panaszai enyhültek, ha 
mégis ilyen dologtalan munkake
rülő ember akadna a kWjflirgt- 
tási ellenőrzést végző hatóságok 
útjába, akkor a ■ legszigorúbb el
járást fogják velük1 szemben le
folytatni. Az első megtorlás az 
lesz, hogy a-kenyérjegyet meg
vonják a szabó tálóktól, aztán in
ternálják, illetve munkatáborba

GABONAVÁSÁRLÁSI
A FUTURA

főbizományosa

a Szarvasi Takarékpénztár
Szent István utca 51r, telefon 65.

az egész járás területén, albizomáftyosai útján is

vásárol
mindennemű gabonát, hüvelyest és olajosmagvakat.
A bozzolqáltatátl kötelezettségről ailvton nyújt ot érdeklődőknek felvilágosítást

TEMETÉSEKET
B------  1

a legnagyobb gonddal vég-n 
sem. a legegyszerűbbtől a  
legdíszesebbig, a legna
gyobb Igényeket Uelégftek. 
Halottazáltltáa, exhumálás 
nálam megrendelhető

Ha ntos György
temetkezési vállalkozó 
Q. kerület BeBcsey-dt 17.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Kr^bs, kertészetben 
Szentandrásí-út Telefon 11/

Eladó a Főutcán
jómenetelA fűszer- és vegyes 
kereskedéssel és szép gyflmWrefla 
kerttel öregség miatt a 160 számú

h á z
Ml Ví



4}. oldala S z a r v a s  és V i d é k e 1943 július %

V s a i  I é tr ■ I aa r  ■■ ■■ ITobbezer főnyi közönség gyonyorko- 
Icödött a békéscsabai repülőnapon
Péter-Pál napján került sorra a 

Békésvármegyei Repülő Egyesület 
vármegyeszerte óriási érdeklődés
sel várt békéscsabai repülő napja. 
A vármegye minden részéből, így 
községünkből is rengeteg érdek
lődő utazott Békéscsabára-

A jelenvoltak embertengerében 
ott láttuk baiczai Beliczeŷ  Miklós 
főispánt hitvesével, a hadiosztály 
levénteparancsnokot a honvédség 
képviselői élén, továbbá dr vitéz 
sátkadi Márky Barna alispán és 
vitéz Jánossy Gyula polgármester
rel az::élén a vármegye és Békés
csaba, valamint a megye életének 
úgyszólván minden vezetőjét.

Fél négy óra tájban kiadós 
zápor zúdult alá a felhőkből* 
pár percre rá azonban felragyo
gott a nap, kék lett ismét sz ég 
s .gyönyörű, napsőtéses időben 
kezdődött meg a gazdag és felejt
hetetlen élményt nyújtóprogramm.
: A  katpnazenekar által eljátszott 

llimnusz vezette be a repülő- 
napot; majd a Békésyármegyei 
Repülő Egyesület károm karcsú 
vitorlázógépének megkeresztelése 
kivetkezett A „Dobos István“- 
gépet. baiczai Beliczey Miklósné, 
a főispán tetvese,a „Gyula vezér“-t 
dr-vitéz sarkadi Márky Bsrnáné, 
•« alispán hitvese, a „Csaba ve
zérét vitéz Jánossy Gyuláné, a 
polgármester hitvese keresztelte 
meg. Egymás mellett sorakoztak

fel a vitorlázógépek, bizonyítva, 
hogy a Békésvármegyei Repülő 
Egyesület lelkes vezetőségének 
irányítása mellett lankadatlanul, 
dicséretes buzgalommal dolgozik 
a repülésügy előbbreviteléért.

A gépek keresztelése, valamint 
a modellbemutató után motoros 
vontatással a levegőbe emelked
tek a vitorlázógépek s szebbnél- 
szebb mutatványokkal kápráztat
ták el a nézőket. A többezer főnyi 
közönség lélegzetvisszafojtva, gyö
nyörködve szemlélte a vitorlázó 
repülők nagyszerű mutatványait, 
műrepülőgyakorlatait, a katonai 
gépek rajgyakorlátait, a repülő- 
géptámogatással végrehajtott gya
logsági támadást. Vitéz Hefty 
Frigyes konferálta az egyes szá
mokat, a közönség minden moz- 
. zanatot _ megértett, mert vitéz 
Hefty Frigyes szakszerűen és ért
hetően tájékoztatta a nézőket az 
eseményekről. A békéscsabai re
pülőnap megrendezéséért a leg
teljesebb elismerés illeti a Békés
vármegye Repülő Egyesület Békés
csabai MOVE Csoportja kiváló 
vezetőit és közkatonáit

A repülőnap csak még jobban 
elmélyítette, különösen az ifjúság 
nagy lelkesedését a repülés iránt, 
aminek már a közeljövőben is 
bizonyára meg is látszik majd a 
hatása. Azt hisszük, hogy egy 
szarvasi repülőnapnsk is meg 
volna a maga sikere.

B ű n ü g y i  k r ó n i k a
Nagy- Lajos (Rohamqs, Lajdi) szarvai! ci

gányt * bíróság sikkasztás büntette miatt 
(hasonló bűncselekményekért több Ízben 
már volt̂ büntetve) 6 hónapi börtönbünte
tésre mjnt főbüntetésre, továbbá 5 év| hi
vatalvesztésre és politikai jogai gyakorlatá
nak ugyanilyen tartamú felfüggesztésére, 
mint mellékbüntetésre Ítélte, mert: Fetzer 
József apátrplébánostól, kinél több alkalom
mal végiett alkalmi munkábat, azon célból 
vett át 380 P-t*. hogy lovat, kocsit és ló
szerszámot vásároljon. Még Is vette ezeket 
azonban iátokat újból eladta, s így sem a 
pénzelnem azámolt el, sem pedig nem szál- 
Ittirtfa a lovat, kocsfjL és lószerszámot hanem 
a. pénzt saját céljaira fordította.

Adamlk Mátyás 18 éves' caabacsűdi la
kost a kir. járásbíróság jogtalan elsajátítás 
vétsége, miatt 3 napi fogházbüntetése ítél
te Ötgvcsabscsfldi lakosnak
4$At£s4>lámp4*t megtalálva azt sem neki, 
sejn a hatóságnak nem szolgáltatta be, ha-
T̂kfn sajit tartatta |S£| JU 1U*
Ipkt a vblró 3 évi próbaidőre felfüggesztette.
. Maftfbiics Mihály szarvasi- Most a kir. 

'jáciUklfM̂ fcg lopás vétsége miatt 8 napi fog- 
l&bi^de^sx^. mint főbüntetésre, továbbá 1 
éyi hirefcdvesztésre és politikai jogai gya
korlatinak ugyanilyen tartamú felfüggeszt* 
télére, minf mellékbüntetésre Ítélte, mert 
Janurik János szarvasi lakos szabó mester
től, kinél mint napszámos dolgozott* egy 
drb. nadrágot ellopott.

Balla László, iij. Szatmári István és Várar,
4i Sándor öcsödl lakosokat a bíróság lopás 
yéftsége miatt mint tettestársakat büntette 
meg, és pedig Balta Lászlót 14 napi, míg ifj. 
Szatmári és VáxadLvádlottat 1—1 hónapi 
fogházbüntetésre, mini főbüntetésre ée va- 
laJBtPXii 1—1. éyLb}*ataL*esztésre éa poli
tikai jogaik gyakorlatának ugyanilyen tarta
nai íelfüggesztéiéfe qünt mellékbüntetésre, 
mert Oézsi Antal őcsödi lakostól, annak 
kocsijárŐlTmfg Ő égy kocsmában tartózko
dott 12 kg. főzőlisztet loptak eL

Kiss Lajos őcsödi lakost a kir. járásbíró
ság árdrágító visszaélés vétsége miatt 3 heti 
fogbázbSmstésre, míntTŐBüntetésre, további 
1 évi hivatalvesztésre; és politikai jogai 
gyakorlatának ugyanilyen tartamú felfügeaz- 
tétrg m p̂t mellékbüntetésre ítélte. Kötelezte 
továbbá a bíróság elitéltet az elkobzás alá 
eső bűé jel értékének: 84 P-nék a kir. 
kincstár részét* lecnö megfizetésére, mert 
% takarmányrépák q-jáért a megállapított 3 
P 50 f helyett 14 P-t követelt és fogadott

Izbéki Lajoa őcsödi lakost a bíróság ár
drágító visszaélés vétsége miatt 3 heti 
fogházbüntetésre mint főbüntetésre, további

1 év hivstalvesztésre és politikai jogai 
gyakorlatának ugyanilyen tartamú felfüg
gesztésére, mint mellékbüntetésre Ítélte, 
mert a búzaszalma törekért a meghatározott 
legmagasabb árnál is többet és pedig 6 q- 
ért 220 P-t kért és fogadott eL Kötelezte 
végül elítéltet a bíróság az elkebzás alá 
eső bűnjel értékének: 220 P-nek a kir. 
kincstár részére leendő megfizetésért.

Zssdony Ferenc őcsödi lakot a bíróság 
lopás vétsége miatt 14 nspi fogházbünte
tésre, mint főbüntetésre, továbbá 1 évi 
hivatalvesztésre mint mellékbüntetésre Ítél
te, mert Rácz Lajos, Virág Rozália és Tóth 
István őcsödi lakosoklól összesen 6 drb élő 
akácfát lopottéi akként, hogy azokat rész
ben pedig lakásuk előtt vágta ki, majd pe
dig a fákat egy zsebóráért értékesítette.

Dorogi Ferencné és Nádndvari Julianna 
öcsödl lakosokat az nzsorahlsóság árdrágító 
visszaélés ; vétsége miatt büntette meg és
pedig Doroginét 300 P pénzbüntetésre és 
1 évi hivatal és politikai jogvesztésre, Nád
udvari Juliannát pedig 3 heti fogházbün
tetésre és 1 évi hivatali és politikai jog
vesztésre ítélte, mert a tehéntej literjéért 
a megengedett árnál többet, 40 fillért kö
veteltek és fogadtak el.

Springely Istvánná az. Kohut Zsuzsanna 
és Fuksz Sándor zsidó péksegédet a bíró
ság árdrágító visszaélés vétsége miatt bün
tette meg éa pedig az előbbit 300 pengő 
pénzbüntetésre, 1 évi hivatal és politikai 
jogainak felfüggesztésére, Fuksz zsidót pe
dig 3 heti fogházbüntatésre és 1 évi politi
kai és hivatalvesztésre ítélte, mert a vaj, 
jnhtúró, juhgomolyáért Springelyné a meg
engedett árnál többet követelt és fogadott

el, míg Fuksz továbbeladás céljából drá
gábban vett meg.

Palyó Mihályné, Behán Pálné, Vágner 
Endréné és özv. Sztarenkl Jánosné (baromfi- 
szedők) kondorod lakosokat az uzsorabíró- 
Ság árdrágító visszaélés yétsége miatt ítélte 
el, éa pedig Palyónét és Behánnét fejenként 
2oO—200 P, Vágnemét és özv. Sztarenldnét 
fejenként 300—300 P pénzbüntetésre, mint 
(Ö-, továbbá 1 — 1 évi hivatalvesztésre és 
politikai jogaik gyakorlatának ugyanilyen 
tartami felfüggesztésére, mint mellékbünte
tésre, mert előbbi két elitéit a tyúk kg-jáért 
a megengedett legmagasabb árnál is többet 
4*80 f-ért követeltek és fogadtak el, mig 
két utóbbi elitéltek, kik a tyúkokat tőlük 
viszonteladás céljából vették meg, súlyosab
ban büntette.

T e s t e d z é s
Serény készülődés folyik a Turul háza- 

táján az 1943/1944-es sportévre. ltt-ott ko
moly erősítésekről lehet hallani, hogy a 
csapat méltóan szerepeljen nevéhez hűen 
az új sportévben. Komoly barátságos mér
kőzésekkel fog kedveskedni a csapat veze
tősége a szurkolóknak, s reméljük* hogy a 
közönség is méltó lesz erre és meghálálja 
ezt Értjük ezalatt azt, hogy a társadalmi 
alapokon nyugvó egyesület kiadásaihoz,
— mely csupán tagiai filléreiből tartja f*nn 
magát — néhány fillérrel hozzájárul. Ebhez 
caupán a Turul vezetőségénél kell jelent
kezni a csapat pártolótagjai sorába és he- 
vonkint a megállapított 50 fillér tagdíjat 
rendszeresen fizetni. Ezen csekély összeg
— ha minden szurkoló jelentkezik — meg
alapozza a csapat jövőjét, nem kell rettegni 
attól, hogy anyagiakban hiányt szenvedjen. 
Ezen caekély összeggel szolgáljuk a legne
mesebb feladatot a haza legszebb szolgála
tát u. i. „A sport mindig honvédelem1*. 
Rajta hát szurkolóink akik még nem tagjai 
a csapatnak lépjenek be hisz ez a bavi 
50 fillér oly csekély összeg, viszont sokat 
tehetünk vele.

Barátságos mérkőzés lesz julius 4-én ide
haza, amikor is a Túrul az NB 111-ban 
szereplő „Jászberényi Lehel“ futballcsapa
tát látja vendégül

A leventék labdarúgó csapata, miután a 
VI. hadtestben kerület* bajnokságát meg
nyerte, vasárnap idehaza a szintén bajnok 
Püspökladányi Leventékkel méri össze ere- 
jét £z a mérkőzés már a VI. hadtest baj
nokságáért folyik kiesési rendszerrel, aki 
viszont győz még hadtest bajnok is lehet, 
Leventéink legjobb összeállításban játszanak 
e fontos mérkőzésen.

Atlétika.

Az országot Levente Atlétikai bajnoksá
gon, Szarvasi Leventéink, Kerekes L és 
Kerekes II. elég jól szerepeltek, ugyania 
Kerekes L 118‘-es idejével az országos 7- 
míg Kerekes II. 8- lett. E két kiváló futó, 
részt vett a VI hdt 5x100 váltóján, s nagy
szerű idővel a VL hdt. 3. és 6. lett I. és 
IL korcsoport

____ N y í l t t é r i
*i rovatban Üllőitekért mm véJIaJ (sUllĤ tl tow 
norko utóeég, tóm a kiadóhivatal.

Figyelmeztetés 1
Felkérem a kereskedő és iparos 

arakat, valamennyi összes cége
ket és magánszemélyeket, hogy 
v. Lengyel Sándomé szarvasi la
kosnak sem pénz, sem áruhitelt 
ne nyújtsanak, mert ezen tarto
zásért felelősséget nenp vállalok.
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E l a d ó  i n g a t l a n o k :
Dinnyeföld és gyümölcsös különböző nagyságban.
Szántóföldek; gyümölcsötök; 1 holdtól 200 holdig különböző 

nagyságban és minőségben.
Bsltolkes lakóházak: A község minden részében 6500*— P-től 

100 000- P-ig.
Vételr* kémünk: gyümölcsöst és szántóföldet 10 holdig tanyával, 

továbbá-nagyobb birtokokat 100 000 -- P-től fölfelé.

Bővebb felvilágosítást nyújt a SZARVASI HITELSZÖVETKEZET 
.................. ingatlanforgalmi irodája.

Felhívom a gazdalfözqnség Ügyei

mét, hogy minden héten csak keddi 

napon veszek át

b o r j ú t
a mindenkori előírt áron.

vitéz Tóth János és' Téct£
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APRÓHIRDETÉSEK
Eladó 5 .hold föld tanyával IL külkerör 

let 121|1. Érdeklődni ugyanott. 89£

Eladó egy 300 kem Triumph motorke
rékpár Békésszentandrás. dr. Dunay Alajos 
út 26. 889

I. kér. 190 számú félház eladó. Érdek
lődni ugyanott. 895

Eladó 8 hold szántóföld. Érdeklődni L 
198.__________________ _ ,:897:

Eladó 10 hold föld. Érdeklődni lehet 
Kozsuch Jánoe Csabacsüd Tfcnya 96. * 893

Özv. Medvegy Györgynének Hegyfs- 
dülőben 26 kishold földje tanyával-ét V  
Berényi-úton Kankál-dűlőben 14 ‘ktskoíd 
földje haszonbérbe kladó.Erdeklödnil*-’ 
hét özv. dr. Dancs Sillárdnénál 11.- Jut* 
Kossuth L-u. 27. r ; ! 8*4

Bérbe vennék zongorát hosszabb'fdGs»:< 
Dr. Horváth Istvánná Békésszentandrás.
________ ' • - 899

Eladó aratógép é* egy darab kettes éke.' 
Érdeklődni ViL kk. 459. 9Í61

Eladó egy lporjastehén VIL kk, 459 
_______________ 913

Eladó 4000 ü-öl föld. Érdeklődni VH. 
kk. 436. . ,9M

Országos méretű kaptárok és jókarban'
lévő hintó eladó IV- Honyadl-u. 293, 912

Két bútorozott szóba kiadó I. kér 106. 
_____________ ^  : 911*

Eladó 13 hold föld tanyával a békfs- 
szentandrásí határban Szeintesi-út mellett 
Érdeklődni 111. kk. 114. az. 901

Eladó női kerékpár IL k. 526. 909

Kiss AndrásnijJ L kér. 751 szám alatt 
20 db 7 hetes angol malac eladó. 903'

EUdft 100. aa Cfppel motorkerékpár &  
k. 250. fóft

Szoba, konybáa éa: 
álló' lakás kiadó. & 4$l6dni a káad^hivfr* 
talban. . $5jm

Méhcsaládok oouágoa méreten eröe-rafcá, 
állapotban eladók L le. 391. a Dro^rkgft*, 
ben,_____________ . J9Q2

42 hold föld tanyával* a szentesi határa 
bán eladó Kfilafecser; 51 sz. ÉedikUda* 
Szarvas 11L ker. 2$3. 904

Eladó IV. kér. 393 szánni telek leleréóeü
___________; • 'V*

Négy középiskolát végzett fiút vagy le
ányt tanulónak azonnal felvesz dr Kottái 
' ‘ ‘ ‘ ....  929Lajos fogtechnikus.

Kisldrályságoo 28 hold szántóföld Űrbe, 
vagy feliből kiadó. JaL 1L 3J2. ^  921

Eladó egy jókarban Iév8 500>as oldal- 
kocsia motorkerékpár jó gumikkaL Meg
tekinthető dr Horváth Istvánnénát Békés-' 
szenten drás- 923

Keresek megvételre jókarban lévő regat* 
Ut IL 19, 927

Eladó 1 drb 300 köbcentiméteres Triumphi 
motorkerékpár. BékésszenSfedrás, dr Dunayf 
utca 36. _  - , rrl ^  926i

Nagy telkes ház klsehlrffcázért.il̂ ^M^ 
pénzért elcserélné. Ili, 162. Árvaház mel
l e t t ^ ____________________________9201

Badó sürgősen háló- és konyhabútor*' 
tiszta új nikkelezett zománctüzheíy, 2 drb 
brokát paplan, toü* ág|»6iflf akpUra evö-r 
eszköz, különböző edények. I, dr Melicht 
János-utca 530._____________________919*

C|ty jokerben levő 4 .vagónos kukorica- 
góré eladó II, 220, 9311

Povázsay Jánosnak Kákáxv 15 hold föld 
és IV, 207.a«áiBú háfrfü«gjMp e l« fr^3 3
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