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ELŐFIZETÉSI DIJAK i 
Helyben egy negyedévre , , 1.80 P. 
Vidéken egy negyedévre . 2*10 P,
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Tettek és tervek
Megjelent a Tettek—Tervek II* 

kötete. A  kötet a Kállay-kormány 
munkásságáról és politikájáról 
számol be az 1942 október 1. —
1943 szeptember 30. közötti idő
ben. Ennek a beszámolónak első 
kötete egy év előtt jelent meg és 
ha a két kötet tartalmát össze
hasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy 
a magyar kormányzatnak politi
káját és munkásságát az egyenes 
és változatlan irányvonal jellemzi. 
Ez a változatlanság azonban ko
rántsem jelent merevséget, moz
dulatlanságét. Talán soha kor
mányzati tényezők és hivatali 
szervek, de talán a társadalom 
sem végzett olyan erőfeszítéssel 
munkát a hadbanálló országok 
érdekében, mint az elmúlt esz
tendőben. Látjuk ezt a most ki
adott Tettek—Tervek című mű
II. kötetének ágyszólván minden 
lapján. Háborúban élünk. Ez egy
maga megmagyarázza, hogy szűk- 
ségképen gyökeres változások kö
vetkeztek be az ország egész 
életében. Vezetés és irányítás ér
vényesül az egész politikában és 
gazdasági téren egyaránt. És ez 
szükséges. Szükséges ez elsősor
ban azért, hogy minden erőnket 
a magyar honvédség fejlesztésére 
fordítsuk, amit ez a kormány a 
beszámoló szerint meg is tett, 
szükséges azért, mert tökéletesen 
át kellett alakítani a termelést, 
hogy megfeleljen a háborús szük
ségleteknek, meg kellett reformálni 
és rendszeresíteni az egész köz
ellátást, hogy a rendelkezésekre 
álló nyersanyag egyrészt elég le
gyen, másrészt mindenkinek jus
son. Ezek a nagy erőfeszítések 
sem akadályozták meg a kormányt 
abban, hogy a társadalom bevo
násává! komoly szociális és gaz
dasági gyámolításban ne részesítse 
a hadigondozottakat és hadvisel
teket. De ezentúl egy percre 
sem szünetelt a törvényhozási és 
kormányzási tevékenység, amely 
a szociális haladást jelenti. A  le
hetőségek korlátozottak, de a 
szociális alkotások, amelyek ez
alatt az egy esztendő alatt léte
sültek, maradandók és nemzeti 
értékűek.

Ezt olvassuk a most megjelent 
beszámolóból. Tettekről értesü
lünk, amelyek a nemzet egyete
mét szolgálják és tervekről, ame
lyek ugyanennek a nagy célnak 
szolgálatában állnak.
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Dr. Antal István nemzetvédelmi és propagandaügyi 
miniszter február hő 19-én Szarvasra jön

Dr. Antal István nemzetvédelmi 
és propagandaügyi miniszter fá
radságot és időt nem kiméivé 
járja az országot, hogy a már- 
már csüggedj telkekbe új erőt 
öntsön, a kétségeskedő lelkeket 
újra felbátorítsa és hogy a végső 
győzelemben bívő. optimista lelkek 
tüzét még jobban felszítsa; hogy 
idejében és kellő módon ellen
súlyozza az ellenséges hírverés 
minden ártó szándékát, mely ha
mis hírékkel újra olyan olcsó 
győzelmet é» olyan káoszt akar

itt látni, amit és amilyent 1918- 
ban sikerült elérnie.

Az ország népe mindenütt fel
üdül, ahova dr. Antal István mi
niszter megérkezik, ahol kitárja 
a való helyzetet: hofiy mi vár 
reánk egy győzelem után és mi 

•várna reánk egy becstelen hűt
lenség vagy egy vesztett háború 
után és mindenki megérti, hogy 
a magyár nemzet a becsület, a 
tisztesség és a végsőkig való; ki
állás útjáról le nem térhet, mert 
a visszavonulás egyet jelentene 
jaz ország teljes elvesztésével,

nemzeti létünk megsemmisülésé
vel.

Ezeket a gondolatokat öltöz
teti élőszóba dr. Antal István 
nemzetvédelmi és propaganda mi
niszter, aki február 19 én, szom
baton délután- Beliczey Miklós 
főispán kíséretében Orosházáról 
érkezik Szarvasra és aznap dél-, 
után 4 órától fél 8 óráig időzik 
városunkban.

A  nagyjelentőségű eseményre 
előre is felhívjuk olvasóink figyel
mét. Közelebbi részleteket a jövő 
számban közlünk.

A Szarvasi Takarékpénztár 75 éves jubileuma
írta: K OV Á C S  FERENC a Szarvasi Takarékpénztár Qgyvmló igazgatója

Szarvas nagy fiápak Tessedik 
Sámuelnek szellemében gondol
koztak 1868-ban azok a lelkes 
férfiak, akik felvetették a . helyi 
takarékpénztár alapításának szük
ségességét. Tessedik Sámuel apos- 
toG munkát végzett Szarvason, 
amikor az utat és módot kereste, 
hogy kiemelje a várost az elma
radottságból. Száz esztendővel 
azután, hogy Szarvas aegédlel- 
késznek választotta meg őt, moz
galom indult egy helyi pénzinté
zet létesítése érdekében. Szarvas 
és környéke jobb életének, egész
séges fejlődésének és általános 
boldogulásának érdekében volt 
szükség a helyi takarékpénztárra, 
különösen birtokpolitikái szem
pontból. Abban az időben a nagy
birtokok parcellázása és a kis- 
bírtokok térfoglalása volt Szarvas 
legégetőbb kérdése. A kisember
nek pénzre volt szüksége, hogy 
földet vásárolva a maga ura le
hessen. Ezért kellett a takarék- 
pénztár, s ma már tudjuk, hogy 
alapításával „Szarvas mezőgazda
sága történetében korszakalkotó 
változás indult meg, az eladó 
nagybirtokok egymásután meg
szűntek nagybirtokok lenni és par
cellázva^kisgazdák kezére kezére 
k erü ltek így állapítja ezt meg a 
város története, mely ezzel a rö
vid je11em*é*s»l tulajdonképen a 
Szarvasi Takarékpénztárnak nem
csak multjíit, de jelenjét is élén
ken szemlélteti.

Tomcsányi Károly, Sipos Sán
dor, Salacz Ferenc, Ponyiczky 
János és Dancs Béla nevét kell 
azok között feljegyeznünk, akik
nek legtöbb része volt a Szarvasi 
Takarékpénztár alapítáaábao. Kö
zülük is első sorban Sipos Sándor 
a leglelkesebb kezdeményez*, ö  
nyerte meg az eszmének Tom
csányi Károlyt. Az előkészületek 
munkájával egyszerre indult meg

a részvényjegyzés. Túlzás nélkül, 
mondhatjuk, hogy az első részvé
nyesek sorában Szarvas társadal
mának minden rétégét ott látjuk, 
a szegényebbeket éppen úgy, 
mint a tehetősebbeket A  kisem
berek 1—2 részvény jegyzésével 
siettek a közérdeket szolgálni, a 
jobbmódúak 10—20 részvényt je
gyeztek. A  részvényjegyzők kö
zött az első részvényt Petőfi Ist
ván jegyezte Petőfi Sándor testvér- 
öccse, aki abban az időben Geist 
Gáspár csákói pusztáján volt 
gazdatiszt.

1868 november lO én kezdte 
meg működését a Szarvasi Taka
rékpénztár. A  kapu bejárat fölött 
kovácsoltvas betűkből o tt  állottá
felírás: TAKARÉKPÉN ZTÁR. 
Ezek a betűk ma is a bejárat 
fölött állanak változatlanul, mint 
a hetvenöt esztendős múlt emlé
kei. Sok minden változott 
Szarvason, a takarékpénztár is 
korszerű fejlődésen ment keresz
tül és egyre jobban kiszélesítette 
működését, de azok a vasbetűk 
nem változtak, nem koptak meg, 
dacoltak az idők viszonttsgságai- 
val, a sokszor mostoha sorcsal, 
mintha csak jelképei volnának 
macának az intézetnek I

Ha vissza gondolunk a Szamosi 
Takarékpénztár 75 éves történe
tére, akkor az alapítók iránt ér
zett múlhatatlan kegyeleten és 
hálán kívül két név jut hirtelen 
az eszünkbe, amelyeket szinte 
aranybetűkkel kell felírni az em
lékkönyvbe, ez » két név: Haviár 
Dániel és dr. Haviár Gyula, az 
előbbi 28 éven keresztül volt a 
Szarvasi■ Takarékpénztár elnöke, 
az utóbbi pedig a jelenlegi fejlő
dés egyik előkészítője és meg
teremtője volt. Ennek a fejlődés
nek emlékezetes fordulata 1928- 
ban történt, amikor a Takarék- 
pénztár a Pesti Magyar Kereske

delmi Bank segítségével, hatalma* 
arányban indulták fejlődésnek, 
hogy mást ne említsünk a Mező- 
gazdasági Közraktárak r. t. szarvasi! 
telepe. Ennek révén az intézet a 
székhely és a környék mezőgaz
dasági termelésének és e terme
lés értékesítésének ütőerén tartja 
a kezét, amivel Szarvas mező- 
gazdaságát hathatósan szolgálja.

Hetvenöt esztendő munkásságá
nak történetét nem lehet egy 
úságcikk keretében összefoglalni. 
Az intézet igazgatósága azonban 
a jubiláns közgyűlésre megiratta 
és kiadja a Szarvasi Takarék- 
pénztár alapításának és eddigi 
működésének ismertetését Á  be
számoló ékes bizonyítéka annak, 
hogy az intézet mindig tudta kö
telességét és soha egyetlen alkal
mat sem mulasztott el kötelessé
geinek teljesítésére, A  beszámoló 
«gyben azt is elmondja nekünk, 
hogy a Takarékpénztár és annak- 
székhelye szorosan összeforrott 
az elmúlt 75 esztendő alatt 
Enélkül elképzelhetetlen lett volna 
az intézet fejlődése, mely egybe
esik Szarvas fejlődésével. A  egy
kor szerény pénzintézet, ma je
lentős színvonalon áll, s amikor 
visszatekint háromnegyed száza
dos múltjára, hálával gondol 
mindazokra, akik e múlt szorgos, 
odaadó munkásai voltak- A  
Szarvasi Takarékpénztár 75. jubi
láns közgyűlése csendes, szerény 
ünnep lesz, a mai időknek meg
felelően, a dúló háború vihar
felhőktől terhes magyar ege alatt. 
Már csak néhány nap választ el 
bennünket ettől az ünnepi köz
gyűléstől, melyen megemlékezve 
a múltról a székhely és az intézet 
jobb jövőjébe, áldásosabb életbe 
vetett hittel megyünk tovább, fel
készülve a reánk váró újabb fel
adatok elvégzésére.
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Szarvasi előadók Új intézkedés a templomok légoltalmáról
Szegeden

A szegedi Tömörkény Irodalmi 
Kör e hó 23-án, vasárnap dél- 
útin tartotta meg ünnepi előadó- 
délét, amelyen a szarvasi Művé
szet és Tubománybarát Társaság 
vezetőségét és előadó tagjait látta 
vendégül. A szarvaíi Társaság 
tagjai vasárnap délután érkeztek 
Szegedre* Az állomáson dr. Né- 
medy Gyu!a ügyvéd, a Tömörkény 
Irodalmi Kor elnöke fogadta^ a 
megjelenteket. A  díszelöaaóg? ülés 
fél 6 órától a szegedi városháza 
dísztermében zajlott le, A  dísz
termet teljesen megtöltötte a kö
zönség/ amely előtt dr. Némedy 
Gjuía köszöntötte tartalmas be
vezetőjében a megjelenteket majd 
mint szarvasi öregdiák részlete
sen ismertette Szarvas  ̂ irodalmi, 
művészeti és tudományi munká
ját, Vajda Pétertől a mai időkig. 
Nagy figyelemmel meghallgatott 
megnyitó előadás után dr, Ugrin 
László, a szarvasi járás főszolga
bírója mondott nagyhatású, a 
szónoki készség mindem értékét 
felhasználó előadást az „Áldozatos 
szeretet'1 címmel. A  aacy tetszés
sel fogadott, mélyen szántó elő
adás után Orosz Iván szarvasi 
szerkesztő több költeményét adta 
elő frenetikus siker mett A  
szarvasi költők értékes verseivel 
feledhetetlen élményt szerzett a 
szegedi hallgatóság körében. Ez
után Kiss Sándor, a szarvati 
tanítónőképző ny. igazgatója ol
vasta fel nagyértékű és egyéni 
meglátást! tanulmányát a „Meg
szokás lélektana” címmel, majd 
az idő előhaladottságára tekin
tettel dr. ^Zerinváry Szilárd* a 
„MiklósrVítéz" néven ismert költő 
olvasta lél nagy siker mellett len
dületes, családi és hazafias érzel- 
mű költeményeit, majd röviden 
ismertette Szarvas irodalmi kul
túráját a „Tallózás a költők föld
jén11 címmel. Az értékes előadás 
fgy kivonatosan iŝ  nagy sikert 
aratott és a szegedi hallgatóság 
is kifejezést adott azon óhajának, 
hogy egy más alkalommal teljes 
egészében hallgathatja meg a 
szarvasi kulturális értékek ismer
tetését célzó irodalomtörténeti 
tanulmányt. Az előadást - baráti 
és családi összejövetel követte a 
a Fülöp-halászcsárdában, melyen 
dr. Némedy Gyula, dr. Ugrin 
László járáfci. főszolgabíró, dr. 
Tóth László szegedi kir. járás- 
bíró, dr. Oadváry Pál kir. iárés- 
bíróság elnöke, iij- Tóth . László 
budapesti lapszerkesztő és dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselő szólaltak fel és 
Szeged, valamint Szarvas közötti 
kultúrálta és tudományos kapcso
latok, valamint a szeliemi élet 
decentrentralizása mellett tettek 
fogadalmat. A  szarvasi előadók 
és kitérőik a hétfő délutáni vo
nattal jöttek vissza oltbooukb*.

Szarvas kultűráiís társadalma 
büszkeséggel és örömmel veszi 
tudomásul fiainak szegedi szerep
lését és kívánja, hogy a megkez
dett munka egyre szélesebben és 
mélyebben bontakozzon ki.

Fajalmál
olcsón vásárolhat 

Ö l t e v é n y i n é l
Vasul- utca, IV. kér. 252/1*

A  honvédelmi miniszter rende
letet adott ki a templomok légol
talmának ujabb szabályozásáról. 
A  templomok ezentúl a III- légol
talmi csoportba tartoznak, a meg
szervezés szemponjáböl azonban 
nem lehet őket egy elbírálás alá 
vonni az ebbe a csoportba tartozó 
lakóházakkal, ezért a miniszter 
különleges rendelkezést léptet élet
be. A  templomban tartózkodók 
részére óvóhelyeket létesíteni ál
talában nem kell. Ennek követ- 
kezményeképen ez egyszerű és 
szigorú légvédelmi készültség ide
jén a templomok íömegforgalinát 
a közelben rendelkezésre álló 
óvóhelyekhez mérten korlátozzák, 
illetve beszüntetik. A  templom 
használati idején kívüleső időben 
csak a tűzvédelemről kell gondos- 
kodni és e tekintetben kell meg
tenni az előkészületeket. A  temp

lom tűzvédelmi szolgálatát a kö
zelben lakó lelkészekből és alkal
mazottakból kell megszervezni: 
a szolgálat tagjai csak riadó ese
tén lennének szolgálatban.

Riasztás esetén a kővetkezőket 
kell közölni az istentisztelet részt
vevőivel : „Légvédelmi riadó van. 
Mindenki őrizze meg nyugalmát 
és a kijelölt rendfenntartó köze
gek irányításárai hagyja el a temp
lomot és azon kívül keressen 
menedéket. Aki akar, továbbra is 
templomban maradhat. Ne tolong
junk, nyugodtan hagyjuk el a 
templomot."

Amennyiben a riasztás Istentisz
telet, szentmise vagy egyéb ájta- 
tosság közben történik, — & papság 
mindaddig folytatja a funkciót, 
atnig a hívek a templomot el nem 
hagyják.

Beliczey Miklós Orosháza díszpolgára
Orosháza község képviselőtes

tülete az elmúlt év szeptemberé
ben a község díszpolgárává vá
lasztotta a vármegye főispánját, 
így fejezve ki azt a nagy, szívből 
fakadó igaz szeretett, megbecsü
lést. ragaszkodást, mellyel miat 
a vármegye minden helységének 
lakossága, az orosházi nép is kö
rülöleli a vármegye első emberét, 
a békési föld fiát, baiczai Beliczey 
Miklóst.

A  díszpolgári oklevelet vasárnap 
délben, a községi képviselőtestület 
díszközgyűlése keretében adták át 
vármegyénk szeretett f 5ispánj ának. 
A  díszközgyűlésre Beliczey Miklós 
vitéz Pánczéí József vármegyei 
főjegyző és Kéler János gyulai 
MÉP-elnök kíséretében érkezett 
meg.

Az orosházi országgyűlési kép
viselők, Csizmadia András, dr. 
Torkos Béla. valamint Haviár Lajos 
dr. járási főszolgabíró és Bulla 
Sándor községi főjogyző s a kőz«ég 
egész társadalmának képviselői 
mellett a vármegye más városaiból 
és községeibőlis többen j ele avoliak, 
eljöttek a díszközgyűlésre, hogy 
kivegyék részüket főispánunk ün
nepléséből.

Iványi István községi bíró meg
nyitó szavait követően a nemzeti 
Hiszekegy vezette be a díszköz
gyűlést, majd Bulla Sándor főjegyző 
ismertette a községi képyiselőtes- 
tület Beliczey Miklós díszpolgárrá 
történt választásáról *zó!ó határo
zatát és a j tlenvoltak lelkes éljen
zése és tapsa között nyújtotta 
á ta főispánnak a díszpolgári 
oklevelet

A község népe nevében Gondos 
József gazdasági tanácsos, a Kis

birtokos Szövetség elnöke üdvö
zölte büszke szeretettel Beliczey 
Miklóst.

Gondos József lelkes éljenzéssel 
fogadott szavai után nagy figyelem
től kisérve, Beliazey Miidós emel
kedett szólásra.

Beszédének bevezetésében meg- 
hatottan és hálás szavakkal mondott 
köszönetét díszpolgárrá történt 
megválasztásáért.

A  továbiakban azt vázolta, hogy 
Orosházafejlődésének a természet
adta gazdasági és földrajzi körül
ményeken kívül igen jelentős té
nyezője a község lakossága.

Párhuzamot vont az országot 
fenntartó nemzet és az Orosházát 
alapító és fejleszteni tudó lakosság 
azon közös tulajdonságai és eré
nyei között, amelyeket egyrészt 
ezeréves hazánknak, másrészt 
pedig a 200 éves és 25 000 lelket 
számláló lakosúvá vált Orosházá- 
zának ténye állít elénk követen
dő példaként 

Befejező szavaiban arra mutatott 
rá, hogy melyek azok a nemzet- 
fenntartó erények és falutfejlesztő 
tulajdonságok, amelyek országunk
nak ezeréves fennmaradásához és 
Orosháza fenállásának 200 éves 
évfordulójához vezettek.

A  főispán szavainak elhangzása 
után felviharzó taps bizonyította, 
hogy a jelenvoltak m értették a 
komoly, történelmi íüóköz méltó 
és iránymutató beszédet.

A  díszközgyűlés Iványi István 
zárószavai után, a Himnusz elé- 
neklésével ért véget

A főispán ezec díszpolgárrá való 
megválasztását Szarvas lakossága 
örömei vette tudomásul.

Betöltötték a negyedik lelkészi állást
Szepesi Károly lett az új lelkész

Az immár évek óta húzódó IV. 
lelkészi állás ügye f. hó 23 -áa 
végleges befejezést nyert, eldőlt a 
pályázst körül megindult küzdelem, 
amennyiben a választói közgyűlés 
Szepesi Károly oroszlánt lelkészt 
választotta meg az új állásra.

A  közgyűlés 10 órakor kezdő
dött Kellő Gusztáv esperes és dr 
Lányi Márton egyházmegyei fel
ügyelő elnöklete alatt A  közgyű
lés bevezetéséül Kellő Gusztáv 
esperes megindultan buzgó imában 
kérte az Istent, hogy áldja meg a

közgyűlés munkáját és áldja meg 
a megválasztandó uj lelkészt, hogy 
tanításával és élete példájával az 
Isten országát építse, majd dr. 
Lányi Márton egyhmegyeí fel
ügyelő sajnálattal jelentette be, 
hogy Borgulya István másodfel- 
űgyelő, aki betegsége miatt tiszt
ségéről lemondott, a közgyűlésen 
nem jelenhetett meg, így helyet
teséül Jancsó András gondnokot 
kéri fel. Ezek után röviden meg
emlékezett Borgulya István érde
meiről, azzal, hogy azok mélta

tására máskor ker^l a sor, majd 
ismertette az új állás díjlevelét, 
a pályázat.és a jelölés előttünk 
Tftir ismert eredményeit, azután 
előterjesztette a hívány aláírására, 
valamint az egyes szavazókörzet
hez beosztott elnökök, jegyzők s 
egyéb beosztottak névsorát, amit 
a közgyűlés tudomásul vett. Ezek- 
után az Elnökség elrendelte a 
titkos szavazást, mely négy he
lyen folyt le s melynek végső 
eredménye a kővetkező: Lesza
vazott 557 egyháztag.

Ezekből:
Szap^tl Károlyra M&róti Jánosra

Belső I—IL kér. 105 116 szavazott
ff IH -IV. kér. 159 75 „

Tanya I—IV. kér. 41 13 „
„ V—VIII. kér. 33 • 15 „

összesen: 338 219 szavazott

Fél 2 órakor hirdette ki az El
nökség az eredményt és Szepesi 
Károly oroszláni lelkészt 119 
szótöbbséggel a IV. lelkészi állás 
törvényesen lelkészének jelentette 
ki. A  közgyűlést Kellő Gusztáv 
esperes zárószavai rekesztették 
be, aki köszönetét mondott dr. 
Lányi Márton egyhmegyei felügye
lőnek felügyelőnek fáradozásaiért, 
majd megköszönte a közgyű
lés tagiainak kitartását és pél
dásan nyugodt magatartását, vé
gül Isten áldását kérve az új lel
készre — a közgyűlést berekesz
tette. A  közgyűlés iránti érdek
lődést tekintve azt lehet meg
állapítanunk, hogy az igen mér
sékelt volt. A  4840 szavazóból 
mindössze 557 személy szavazott 
le, ami a szavazatra jogosultak
11 és fél százalékét, illetve a vá
lasztók kb. 9-ed részét teszi ki. 
Lehetségesnek tartjuk, hogy so» 
kakat a betegség, a távolság, a 
nehéz helyzet, vágy ‘valami más 
körülmény tartotta távol a köz
gyűléstől, bár igen sokan ne(n 
tartották oly fontosnak az ügyet, 
hogy fáradozzanak érte. „Elvég
zik azt nélkülünk is“ — mondták 
és otthon maradtak.

A  közgyűlés határozatát termé
szetesen nem befolyásolja ez a 
csekélyebb létszám, a szavazatok 
aránya valószínűleg nem sokat 
módosult volna nagyobb létszám 
esetén sem.

Ami a választás eredményét 
illeti, arranézve az a megállapítá
sunk, hogy ezt maga az Isten 
akarta így. Ha visszagondolunk 
arra a sokféle akarásra, amit hol 
az egyik, hol a másik elgondolás 
keresztül akart vinni, amidőn 
szinte mindenki a maga akarata 
szerinti jelölttel akarta az új állást 
betölteni, rá kell eszmélnünk 
arra, hogy sokféle terv fölött,
— amidőn mi még csak nem is 
hatottuk Szepesi Károly nevét — 
az Isten felindított egy lelkészt, 
akinek egyetlen bemutatkozásá
val minden elgondolást és aka
rást megmásított és meggátolt, 
úgy hogy a maga akaratát mara
déktalanul érvényesítette és úgy 
döntött, hogy a szarvasi ev. egy
ház IV. lelkésze Szepesi Károly 
legyen, dacára annak, hogy Sze
pesi Károly lelkész előzőleg csak
ugyan foglalkozott a visszalépés 
gondolatával s erről az itteni té
nyezőkkel levelezett is.

Már ez is bizonyítja, hogy itt 
egy emberi erők feíett álló aka
rat lépett közbe 8 ez eredmé
nyezte az ismeretes döntést. Sze
pesi Károly megválasztása tehát 
nem a Szepesi párt diadala és 
nem a Maróti-párt veresége, mert 
Szepesi Károly megválasztása az 
Isten akarata, Így ez az egyház
nak csak nyereséget jelent Azok,
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akik Maróti János hlyei voltak
— bár sajnálják Maróti János 
kiesését — mégis Isten akaratát 
látják beteljesülni és ők is sze- 
refetüket és bizalmukat előlege
zik Szepesi Károly lelkésznek és 
minden fenntartás nélkül tudo
másul veszik a közgyűlés dönté
sét.

Ezzel a IV. lelkészi állás be
töltésének kérdéséhez kitesszük 
a befejező pontot. Vége. Ami el
múlt, azt ne feszegessük; ne fir
tassuk : mi lett volna, nézzük el 
egymás hibáit, keressük meg újra a 
békés, a csendes megértés útjait, 
hiszen elég volt már az izgal
makból. a félreértésekből. Végül 
kívánjuk, hogy az ev. egyház 
eme lépésé szerencsés és áldott 
legyen és hogy a hívek és az új 
lelkész egymással kölcsönösen 
meg legyenek elégedve.

Vitéz dr. Pánczél József 
vármegyei főjegyző ünneplése

í r é
I f t t e n l l t z i e l e l e k  s

A  szarvasi ág. bitv. ev, ótemplomban 
vasárnap délelőtt negyed 9 órakor tót, 10 
órakor magyarnyelvű, az újtemplomban 9 
órakor (ötnyelvű istentiszteletet tartanak.

A  róm. kát. templomban vasárnap és ün
nepnap délelőtt fél 9 órakor diákmise, 10 
órakor szentbeszéd/nagymise. Délután fél 
4 órakor áj tatosság. Köznapi misék fél 8 
órakor.

Református istentiszteletet vasárnap dél
előtt 10 órától az Árvaház dísztermében.

— Házosság. Simon Marika és 
Olexik László gyógyszerész feb
ruár hó 3-án délután fél 5 óra
kor tartják esküvőjüket a róm. 
kát. templomban. (Minden külön 
értesítés helyett.)

— Kinevezés. Melia Mihály ev. 
tanítót, körzeti iskolai-felügyelőt 
a Vallás és Közoktatásügyi Mi
niszter a VIL fiz. osztályba kine
vezte. A  megérdemelt kinevezés
hez gratulálank.

— Kitüntetés. Kőrösfalvi Pál 
szarvasi hiv. tűzoltó tűzmester 
részére a Kormányzó Úr a nem
zetvédelmikeresztet adományozta.

— Iskolánkivüli népművelési elő
adások. A  helyi Iskolánkivüli Nép
művelési Bizottság a helybeli 
munkásság részére, a Művészet 
és Tudománybarát Társaság ke
belében, a Polgári Kör helyiségé
ben, folyó hó 30 tói kezdődően 
sorozatos előadásokat tart. A z 
első előadást Dr. Ondváry Pál 
járásbírósógi elnök tartja vasár
nap délelőtt 11 órától „A  keresz
ténység és a világháború" címmel. 
Az előadás ingyenes. A  többi elő
adást a jövő héten közöljük.

— Elöljáróság! választások. Fo
lyó hó 27-én folytak le ez elöl
járóság! választások dr. Ugrin 
László főszolgabíró elnöklete alatt. 
A  választás egyhangúlag történt. 
Bíróul ismét Dauda Mihályt vá
lasztották, törvénybíróul pedig 
Tóth Mátyást. A  többi tisztsé
gekre a következőket választot
ták meg: közgyám: Podani Samu, 
gazda; Kepenyes György, pénz
táros : Bartók Mihálv. Esküdtek: 
Galáth Pál, Frankó György, Kon- 
daca Mihály, Ktpenye* Mihály, 
Komár György éa Nagy János. 
Becsül esküdtek: Zthorecz Mi
hály, 5fj. Lampert Gábor, Takács 
Gyula, Matusik Mátyás és Palo
tai PáL

Bensőséges, kedves házi ünnep 
színhelye volt szerdán délelőtt a 
vármegyeház kisterme, ahová az 
alispán hívta össze a központi 
közigatási, árvaszéki és áll&mépí- 
tészeti hivatal tisztviselői karát. 
Az egybegyűltek nagykívánesian 
várták az alispáa érkezését, mert 
senki sem tudta, hogy miről it lesz 
szó az értekezleten.

Dr vitéz Márki Barna alispán 
üdvözölvén a megjelent Beliczey 
Miklós főispánt, emelkedett htngú 
beszédében vázolta az elmúlt 25 
év történetét s különösen kiemelte 
azokat a súlyos viszonyokat, ame
lyeket a világháború, a megszállás 
és a trianoni idők alatt a várme
gye életét befolyásolták. Súlyos 
idők voltak ezek — mondta az 
alispán — emelyek a vármegye 
tisztikarának nemcsak hazafias 
kőtelcsségtudását és lelkiismeretét, 
de emberi munkabírását, erélyét 
és odaadását is sokszor tették 
kemény próbára. Hogy ez milyen 
munka volt, tanúságot tehetnek 
azok a tisztviselők, akik ezt a 
hosszú időt majd egy emberöltőt 
itt töltöttek a vármegyeházán. 
Taouul hívja ennek igezolására 
vitéz dr Pánczél József főjegyzőt, 
aki ennek a kemény munkában 
elmúlott 25 évnek egyik vitézlő 
hőse volt.

.A jelenlévők, köztük maga a 
főjegyző is, csak most eszméltek 
rá, hogy az alispán kedves figyel
messége Pánczél József főjegyző 
25 éves szolgálati jubileumának 
csendes, de annál melegebb meg
ünneplését célozza,

A  jelenvoltak kirobbanó óvári- 
ója kisérte az alispán szavait s a 
főispánnal élükön, mindenki el
halmozta jókívánságaival a vár
megye főjegyzőjét 

Vitéz dr Pánczél József főjegyző 
meghatódva mondott köszönetét 
a váratlan ünneplésért és röviden 
reflektált az alispán üdvözlő be
szédére.

A  jubiláns főjegyző mindenki
nek külön is megköszönte a jókí
vánságokat, a jelenlevők pedig 
zajos éljenzéssel búcsúsztak a 
vármegye szeretett és tisztelt fő
jegyzőjétől.

Az ünnepléstől, természetesen 
nem maradhat távol a sajtó sem 
hiszen az egész megye sajtójának 
minden munkását a kiváló köz
életi férfiaknak kijáró mély tisz
telet és nagyrabecsülés erős szálai 
fűzik Pánczél József főjegyzőhöz.

A főispán, az alispán és a vár
megye tisztviselői karának jókí
vánságaihoz egész szívvel fűzi 
hozzá a magáét a vármegye sajtó
ja és egész közönsége is.

nuár hó 31-lg igényelni a községi elöljáró
ságnál a 30 számú irodában.

Mindazok, akik az ellenőrző lopok igény
lését elmulasztják, vagy lujátszák a 3770—
1943. M. £. rendelet 24 §-ába ütkőrő ki
hágást köveinek el 8 2 hónapig, háború 
esetén 6 hónapig terjtdhető elzárással bün
tetendők. ELÖLJÁRÓSÁG-

É r t e s í t é s
Ifj. Gazsó Imre békésszentand- 
rási lakos értesíti a nagyérdemű 
közönséget, hogy Durcás nevű 
fekete, Nóniusz fajtájú ménjével
— mely a szarvasi mezőgazdasági 
kiállításon az első díjat nyerte —
a  f e d e z t e t é s t
a IV. kül-ker. 67 sz. alatt a róm. 
katholikus plébánia tanyáján meg
kezdte, Fedeztetési idő reggel 8, 
és délután 4 óra. Kéri a kanca
tulajdonosokat, lehetőleg tartsák 

be a pontos időt
Ezen mén rendes ár beigé- 

réssel el is adó. 656

Zsírátvétel
m i n d e n  h é t e n

SZERDÁN ÉS SZOMBATON
déUlGtt 8— 12-lfi i* délután 2—4 óráig. 

Á t v i t e l i  h • 1y :
IV. kér. Beliczey-út 164. szám

( J a n i i k -  fél* új ház)

v i t é z  Tóth 3ános
jogosított állatkereskedő

községi zsirgyüjtö 400
Ugyanott

disznó és vágómarha felajánlási hely.

— Farsangi előadás. A  Szarvasi 
Iparos Asszonyok és Leányok 
Egyesülete és a Szarvasi Iparos 
Ifjak Őnképzö Köre február hó 
2-án, este fél 7 órai kezdettel az 
Ipartestület dísztermében farsangi 
tarka estélyt rendez változatos 
műsorral. A  11 számból álló gaz
dag műsor bizonyára nagy tet
szést fog aratni a közönség kö
rében. A  konferálást Biszák Sán
dor végzi. A  szerepeket Toman 
János taoította be. . Az ipnros 
ifjúság eddigi szereplése biztos 
záloga az estély sikerének, mely
re a közönség figyelmét ezúton 
is felhívjuk- Műsormegváltás kö
telező.

— Meghívó. A  Légoltalmi Liga 
Hélyi Csoportja és Női Osztálya 
1944. évi február hó 6 án vasár
nap délelőtt 11 órakor a „Turul- 
mozgó“-ban tartja IV. évi rendes 
csoportkőzgyűléaét, melyre mély 
tisztelettel meghívja Szarvas köz
ség közönségét az Elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 3. Az 1943. 
évi zárszámadás és az 1944. évi 
költségvetés letárgyalása a szám- 
vizsgáló bizottság jelentése kap-. 
csán. 4. részleges tűztújítás. a 
felszólalások és indítványok. 6. 
Berekesztés. Az elnökség kéri 5. 
légoltalmi őrségparancsnokokat és 
helyetteseiket, hogy a közgyűlé
sen — tekintettel a légoltalom fon
tosságára — minél nagyobb szám
ban vegyenek részt.

Hirdetmény
Felhívja az elöljáróság azokat a gazdái- 

kodókat, akiknek szántóterülete az elmúlt 
gazdasági évben nem haladta meg a 15 kát. 
holdat de a folyó gazdasági évben vétel, 
öröklés, vagy bérlőt folytán már 15 kát. 
holdat meghaladó szántóterületet művelnek 
meg, — hogy a 4730(1942. M. E. rendelet 
alapján a szántóterületek 7 százalékán kö
telesek ipari növényeket (olajlen, magken
der, repce, napraforgó, rostkender, rostlen 
stb) termeszteni. (Szántóterületnek számit 
a lucernával bevetett terület is.). amennyi
ben pedig az ipari növények termesztésére 
vonatkozó ellenőrző lapokat még ezideig 
nem kapták kézhez, vagy nem kérték, ké- 
telesek azokat sürgősen, de legkésőbb ja-

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem  a nagyérdemű 
közönséget, hogy bármilyen 

mezőgazdasági géphez 
(traktor, traktoreke, vető
gép, eke és aratógép) alkat
részeket, olajat és zsírt 
állandóan raktáron tartok.

SÁRKÁNY vaskereskedő. 
Szarvas, Beliczey-út. 48

JEGYEZZEN 
BUZAKÖTVÉNYEKET

a

Szarvasi Hitelszövetkezetben.
Ugyanott szántóföldek, gyümölcsösök és beltelkes lakóházak eladók.

Telefon: 165. TURUL M O Z G Ó  Telefon: 165.

Tisztelettel értesítjük 
a gazdákat

hogy ezentúl minden liter csarnokba 
beszolgáltatott te] után

40 deka korpát kapnak
hivatalos áron. Aki korpautalváoyát nem 
vette át, szíveskedjék haladéktalanul 

átvenni.

651 T E J Ü Z E M .

waiiuai fcO"dii| poilloivdi , SZOmUdlUn , Ovs~ctn, VuSdrn3p e8
31-én, hétfőn csak 4 napig kerül bemutatásra

A  2 8 - A S
Fegyházból szabadult rab viszontagságos vidám históriája, aki alig hogy szabadlábra 
került máris szélhámoskodni kezd a fegyházigazgató eltulajdonított Irataival és 
azonnal újabb házasságszédelgésl kalandba keveredik. Grófnak vallja magát ós 
már-már sikerül egy titkos Jegyespárt szétválasztani, a nagyratöró újgazdag apa óhaja 
szerint, amikor a szabadságon levó fegyházigazgató felismeri, leleplezi ós újra 

börtönbe csukatja a notórius házasságszédelgót.
Főszereplők: Uray Tivadar, Mészáros Ági, Pethes Sándor, Mály Getó. 

Kiegészítő-műsor: a Magyar és az UFA világhíradó.

Február 2-án, szerdán és 3-án, csütörtökön az év legszenzációsabb 
bűnügyi filmje.̂  Feszültséggel ós rejtelemmel telt történet, amit maga 

az élet írt. Csak 16 óven felülieknek kerül bemutatásra

Hajsza ek tengeren
Főszereplők: Rudolf Fernau, René Deltgen és Ottó Eduard Hasse. 

Kiegészítő: az Európa híradó
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T e s t e d z é s
Csapatunk rövidesen megkezdi 

tantermi edzéseit
A  tavaszi nagy küzdelmekre kellőképpen 

akar előkészület a Turul labdarugócsapata 
hogy a nehéznek ígérkező tavaszi idény ne 
okonon kellemetlen meglepetéseket. E cél
ból már február elején megkezdi tornater
mi edzéseit a Levente Egyesület régi ott
honában. E helyről is felkéri az egyesület 
vezetősége mindazon játékosokat, akik a 
Turul tagjai • azokat is, akik az fisz folya
mán, mint második csapatbeli játékosok 
nem kerültek számításba a csapatba, aiok 
íj jelenjenek meg, mert Melich Pál az után
pótlás csapatával', már kora tavasztól rend
szeresen foglalkozni fog. A  tartalékosapat 
hivatása az, hogy az ő kebelén belül kell* 
hogy nevelődjenek Szarvas fó labdarugó
tehetségei, akik majd helyettesíteni fogják 
a megsérült vagy kiöregedett akítv játéko
sokat Eddig azonban nem volt, aki a 
fiatalsággal foglalkozzon és ezért az egye
sületnek idegenből kellett a játékosokat 
drága áron megszerezni. Melich Pál nagy 
kedvvel és akarással fog hozzá az ifjúság 
neveléséhez s kéri előre azokat a fiúkat, 
akik tehetséget éreznek magukban a lab
darúgásra, azok már a tornatermi edzések
re Is jelentkezzenek. Reméljük végre ko
moly formában indal meg az utánpótlás 
nevelése és bízónk abban, hogy a Tarul 
azineit a jövőben szarvasi fiúk fogfák kép
viselni. Mi csak jó munkát és szép sikert 
kívánunk Melich Pálnak, aki minden bi
zonnyal tndása és azeretete legjavát fogja 
nyújtani neveltjeinek.

Az egyesület megoldandó problémái kÖ— 
zó tartozik az edző kérdés flgye is. Ma
napság már alig találunk caapatot, amely
nek ne volna edzője. Az már terméazetea 
nem jelenti azt hogy valamennyi hivatásos 
ét okleveles edző, hanem az egyesület ré
gebbi játékosa, vagy pedig a most játszó 
játékosok legidősebbje. Ilyen alapon meg 
lehetne a Turulnál is oldani minden na
gyobb anyagi gond nélkül a feltétlen szük
séges edzőkérdést Ha a Turul nem akar a 
tavaszi forduló nehéz küzdelmeiben lema
radni, akkor ezen az alapon kell, hogy 
megszervezze az edzői tisztséget Termé
szetesen gondoskodni kellene, hogy lega
lább a helyben lakó játékosok járjanak 
rendszeresen az edzésekre. Ez feltétlenül 
egyik jelentékeny előfeltétele a bajnokság 
megnyerésének

Már Itltzül a SxSv*ts4gben
az L osztályú bajnokság tavaszi sorsolása. 
Előreláthatólag február elején bocsátják 
nyilvánosságra* A  tavaszi műsort tartalma
zó könyvecske már készülőben van. Ez a 
Turul műsorán kívül tartalmún! fogja a 
MOVE női ét férfi kézilabdacsapatainak 
sorsolását valamint a kerület Összes ószl 
eredményeit Ismét bevezethető lesz a Tural 
minden eredménye a góUövőkkel, ét a ke
rület összes csapatának egymás ellen elért 
eredménye. A  gazdag tartalmú könyvecs
kébe még egynéhány Iparoi és kereskedő 
hirdetése is bekerülhet Ezt annál is inkább 
ajánljuk a szurkolók figyelmébe, mert a 
könyvecske tiszta jövedelme az egyesület 
javán lesz fordítva,

A Turul tárgyolásai
az erősítések ügyében eredménytelenül fe
jeződtek be. Baranyait egyesülete ismét 
nem adta ki t így az Ő igazolása is tárgy
talan. Kapusnak jelentkezett a Mezőberényi 
SE Kiss nevű kapusa, de egyesülete őt sem 
volt hajlandó kiadni. Más irányú erősítési 
tárgyalásai a Turulnak a villámJ gazolás le
járta miatt eredménytelenül elmaradtak, 
így az egyesület erősítés nélkül veszi fel 
a tavasz nehéz küzdelmeit Bízunk azonban 
abban, hogy a csapat az Őszi felállítással 
is remekelni fog.

A m. kir. minisztérium 30—1444. H. E. számú 
rendeletének kivonata az 1944. évi mezőgazda- 
sági munka végzésének biztosítása tárgyában

TE M E TÉ S E K E T
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a legnagyobb gonddal vég
zem, ’a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig , a legna
gyobb igényeket Ideiégitek. 
Halottszállítás, exhumálás 
nálan m e g r e n d e l h e t ő

H a n t o s  György
tem etkezési vá lla lkozó 
IL kerület Beliczey-út 17.

Az évet gardasági cseléd a cselédszer
ződést az 1944. évben csak úgy mondhatja 
fel, ha legkésőbb a felmondástól számított 
30 nap alatt Igazolja, hogy éves gazdasági 
cselédnek máshova elszegődött, vagy ha 
olyan esetre hivatkozik, amely miatt szol
gálatba lépni sem lenne köteles (1907 :XLV. 
t-c . 15 §). Az elszegődést az új gazda által 
adott és sz új munkahely sserint illetékes 
községi elöljáróság által láttamozott bérle
véllel kell igazolni.

Az, aki az 1943— 44- szolgálati évre, mint 
évet gazdasági cseléd szegődött el, köteles 
az 1944— 45. szolgálatt illetőleg termelési 
évben is éves gazdasági cselédként szolgá
latot teljesíteni.

Ha akár a munkaadó, akár a munka
vállaló a szolgálati szerződést felmondással 
vagy felmondás nélkül felmondotta avagy 
a szerződést a felek egystértőleg megszün
tették, azt a munkaadó —  a munkavállaló 
nevének és lakóhelyének feltüntetésével — 
kőteles a m. kir. gazdasági felügyelőségnek, 
mint vármegyei gazdasági Munkaközvetítő 
hivatalnak bejeleateni.

Az évet gazdasági cselédnek az 1944 — 45. 
gazdasági évre kenyérgabonában (búza, rozs, 
kétszeres] vagy kukoricában bér fejében 
kikötött (hatóságilag megállapított) járandó
ságát teljes mennyiségében ki kell térné- 
esetben szolgáltatni. Az Ilyen gazdatági 
cseléd háztartásához tartoeó csaMduigek 
finomliszt jegyre és kenyérjegyre nam jogo
sultak

Az éves gazdasági cselédet bér fejben  
kspott semmiféle természetbeni járandósága 
után tett terheli a k 6*ellátás céljára be- 
szolgáitatátl kötelezettség.

A  gazdasági mmkassenődésben ki Uhet 
kötni azt hogy a részes munkabérért vagy 
azakványbérért elvállalt munkán felül a 
munkás kőtelet a hivatalosan megállapított 
napszámot munkabérek mellett megfelelő 
számú munkanapon a gazdaságban nap
számos munkát is teljesíteni. Az arató- ét 
cséplőmunkásokaak a munkaadó az arató
ét cséplőrészt teljes egétsében természet
ben kiszolgáltathatja, ha a scokaadó kí
vánságára a gazdaságban előforduló e&yéb 
munkálatok elvégsését is vállalták és a 
hivatalosan megállapított munkabér mellett 
teljeaitették A  zabból járó arató és csép
lőrész terméssetbenl kiszolgáltatására vo
natkozólag a kőzellátásügyl miniszter elté
rően is rendelkezhetik

Azoknak a mezégazdasági munka váll*- 
lóknak, akik az 1944. évre a gazdaságban 
előforduló munkáknak ez egész Idényben 
való elvégzésére vállalnak kötelezettséget 
az élelmezési liszt járandóságon felül a mun
kabér fejében kikötött (hatóságilag meg
állapított) kény érgabona járandóságukból ke
nyérgabonában legfeljebb 10 métermázsát 
lehet természetben kiszolgáltatni. He a ke- 
nyérgebonajárandóság a természetben ki
szolgáltatandó ezt a mennyiséget megha
ladja, a különbözetet a munkaadó kész* 
pénzben köteles teljesíteni.

A  munkabér lejében kapott természet
beni járandóság után a munkavállalót a

kőzellátás céljára beszolgáltatás! kötelezett
ség nem terheli.

Ha az, aki egészen vagy tulnyomórész- 
ben mint gazdasági munkavállaló tartja fenn 
magát, az 1944. évi febraár hó 15. napjáig 
nem kötött gazdasági munkavállalóként 
legalább olyan Időtartamú szerződést, mint 
az 1943. évben, köteles a lakóhelyén ille
tékes községi (városi) gazdasági munkakős- 
vetítő hivatalnál (községi jegyzőnél, kör
jegyzőnél, városi tisztviselőnél) az 1944. 
évi febraár bó 20. napjáig jelentkezni.

A köaségi (városi) gazdasági munkakös- 
vetítő hivatal az el nem szerződött mun
kavállalókat — azokat is, akik a jelentke
zést elmulasstották — jegysékbe foglalja t 
felhívja, hogv a nyilvántartott munkaalkal
makra vonatkozó szerződési ajánlat elfo
gadásával munkát vállaljanak

Megfelelő esetben alkalmazni kell a mun
kafegyelem biztosítása tárgyában kiadott 
4I60-—1941. M. E. számú rendeletnek a 
rendőrhetóságl őrizet alá helyezettek (in
ternáltak] katonai vezetés alatt munkára 
szorítása tekintetében fennálló rendelkezé
seit is.

Ha az, aki 100 kataszteri holdat meg- 
haluló mezőgazdasági (szántóföldi kert-, 
sióló-) művelés alatt álló területen gaz
dálkodik, az 1944. évi febraár hó 15. nap
jáig nem szerződtetett annyi gazdasági mun
kavállalót, mint amennyi a szokásos ét ren
des gazdálkodás menetéhez szükséges, kö
teles á birtok fekvése szerint illetékes köz
ségi (városi) gazdasági munkaközvetítő hi
vataltól (községi jegyzőtől, körjegyzőtől, vá
rosi tisztviselőtől) az 1944. évi február hó 
20. napjáig a hiányzó munkaerők közvetí
tését vagy eeetleg kirendelését kérnL Ha 
eunek elmulasztása következtében a mező
gazdasági munkaelvégzése hiányt szenved, 
az 1942 sXVL t.-c. 21. §-a (2) bekezdésé- 
nek a) pontja alapján a mezőgazdasági ter
melés rendjének közérdekű biztosítása vé
gett hatósági intézkedésnek van helye.
. Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást 
követ el és hat hónapig terjedhető elzá
rással büntetendő az a munkaadó, aki a
3. § (1) bekezdésében foglalt ^endelkezét 
ellenére munkát vállaló személyt alkalmaz, 
noha tudja, vagy kellő gondosiég mellett 
megtudhatta volna, hogy a munkavállaló a 
munkát a 3. § (1) bekezdése ellenére vál
lalja, vagy aki az ilyen munkavállalót hi
vatalos figyelmeztetés után U alkalmazás
ban tartja.

(Folyt kÖv.)

Vágott női hajat magas árban veszek
JANURIK LAJÖSNÉ

f e d  A l t i  Árpád 4pQI*t

Ha nincs tüzelője azért nem 
fog fázni, ha a „KULACS'‘-ba 
jár sürün kvaterkáznl.

A'búza a magyar föld aranya

JEGYEZZEN
BÚZAKÖTVÉNYT

APRÓHIRDETÉSEK
Egy uj gazdasági ponyva eladó. ül. kér.

291.___________________________________ 607
Eíadó ház, három hold föld Hosszú-soron 

Dl. kér. 28.____________________________612
189 O -öl szőlő gyümölcsössel eladó a 

Mangolban. Érdeklődni IV. kér. 295. 598

Használt jó állapotban lévő tuba eladó. 
DL kér. 46 sz. alatt___________________ 603

Raffal Mihály volt dobos L kerület 521 
azámú háza, dizinyeföldje ét egy szövőszék 
eladó. Érdeklődni Fogyasztási Szövetkezet 
italméréséban. 604

IIL kér. 432 számú ház eiadó. Érdeklődni 
ugyanott. ____________ 614

Családtalan tisztviselő házaspár április 
1-ére lakást keres. Cim a kiadóban. 616

Fogaskerékgyártás, spirális (nagyméretben 
is) komb. fagyalugép, főtengelyhegesztés 
elektromosan garanciával, mágnesesét, fej- 
pad munkák, öntözömotor, hengercslszolás. 
Qsgván mérnök. Bcsaba. 625

U. kér. 153 sz. alatt pspir- és illatszer
kereskedés berendezéssel, ökrösszekér, 20- 
as függőlámpa, nádroletia és méznádmag 
eladó,_________________________________ 630

111. kerületben ház eladó, érdeklődni IL 
145 szám alatt. 627

Eladó három bárány és 8 méteres mecter- 
gerenda. Érdeklődni Úl. kül. kér. 175. 632

Borgulya Istvánnak hosszúsoron 1000 kéve 
tengerisiárja eladó. Érdeklődni Hl. 8. 633

Krakó 29 számú ház eladó. 636

Nagyszénásl legelőből 1 ]4 rész paljeta el
adó. Érdeklődni Kiakkályságon a község
házán. 634

Vasrámás cséplőgép eladó IV. k. 209 sz, 
_________________________________  637

50— 150 holdas tanyát bérbeveszek, lehe
tőleg Csabactűd közelében. — „TÖkeerfs 
Jó gazda" jeliigére ajánlatokat a kiadóba 
kérek_________________________________ 639

Megvételre keresek kötöző aratógépet 
Ajánlatot levélbe kér Amókczkl Mihály 
Mezőtúr túlakörös tanyaszám 333. 641

Alkalmi vétel. 36 Hp, Hortpár traktor 
kifogástalae, 40 Hp. Kormik traktor 10.006 
P. 20 Hp. Hoffer traktor 48 kívülgyűrűs 
kévekomblnált cséplővel elevátorral teljes 
felszereléssel 26.000 P. 4 lábas Hoffer Pn- 
riflkátor 8900 P. 52-es Hoffer cséplő 4600 
P. 16 kalapácsos daráló, príma Csepel mo
torkerékpárok. Komoly vevőkkel személye
sen tárgyal Lnstyik István gépk ügynök 
1. kér. 137. 657

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. kertészetben
S«stuárási-úi Telefon 11 /

Csabacsüdön 44 sz. alatt egy 4 évet te
hén, egy könnyű kocsi és egy hátasló-nye- 
reg eladó. 655

Szarvasi Hitelbanknál

-nye-
655

Prfevara Pálnak 60 D-Őle a bezinai sző
lőben eladó Jelentkezni József szállás 478 
tanyaszám. 654

Egy varrógép és egy vaskályha eledÓ 
IV. kér. 251 alatt_____________________ 644

Édescirok (sinnac) fajtiszta vetőmag kg.- 
ként 10*— P-ért kapható. Báathy István 
Békésszentandrás. 353

Egy új pepiin eladó IV. kér. 243. 659

Szappanos zugban veteményes föld eladó 
Érdeklődni Boros Pál keretkedőnél. 652

Egy konyhaszekrény, egy drb. Zephlr 
kályha eladó 1U. kér. 277. 658

Gaztó Jánosnak 4 hold földje eladó. Lo
csolásra alkalmsa. Érdeklődni IL küL 214 
sz. alatt. 650

Egy jó karban lévő férfi kerékpár és egy 
új pörzsölőgép jutányos áron eladó. Érdek
lődni IF, külkerület 1|1 tzám, orosházi kö- 
v«sút mellett 649

Hosszúsoron 900 kéve kukoricatzár el
adó. Érdeklődni Mella Mihály tanítónál
III. kér. 113 sz. 648•  :------------------------------ 1—

Négy és fél hold föld tanyával eladó a 
Pepikert közelében. Érdeklődni ül. kér. 122

647

Két rugós gramafon 78 drb. lemezzel el
adó III. kér. 457.______________________646

• Egy fejős tehén eladó L kér. 517, Tus- 
jsk Pál. 645

IV. kér. 473 szám alatt egy jó Néprádió 
eladó. 660

Nyomatott M fillér Károly
könyvnyomdájában, Szarvason.

Telefon: 172.


