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Harc a nagyobb
A közellátásügyi miniszter az 

űj gazdasági év kezdetén rende

lettel szabályozta a gabona cséo- 

lését és őrlését, valamint a ga

bona és a liszt forgalmát, amely 

részletes útmutatást ad a csép- 

lés lebonyolítására és ellenőrzé

sére, intézkedik a gabona beszol

gáltatási kötelességek teljesítése 

iránt. Előírja a gazda köteles ga

bonabeszolgáltatásának teljesíté

sét s végül megállapítja az ön

ellátó és ellátatlan lakosság ke

nyér, valamint lisztfejadagját. A 

rendelet végrehajtásával egyide

jűleg megindul az új termelési 

rend, a terménybeszolgáltatási 

rendszer, amelynek eredménye

képpen űj alapokra helyeződik 

az ország közellátása. A közel

látásügyi miniszter csak nemré

giben hangsúlyozta, hogy ebben 

az új terménybeszolgáltatási rend

szerben minden dolgozó meg

kapja a maga feladatát, amelyet 

teljesítenie kell. Az űj rendszer 

a termelőt, a közvetítőt és a fo

gyasztót összefogva, tervszerű és 

szinte percnyi pontossággal vég

rehajtásra kerülő intézkedéseket 

tesz, hogy a múlt tapasztalatain 

okulva jobb és egészségesebb 

alapokra helyezze élelmezésün

ket. Világszerte az a szokás, hogy 

a gazdasági év végén s az űj ter

més előtt szűkebbre szabják az 

adagokat. Ez természetes dolog

nak látszik, hiszen még a leg

előrelátóbb gazdálkodás mellett 

is megeshet az, hogy az űj ter

més betakarítása előtt a régi 

készletek olyan csekélyekké vál

nak, hogy abból a lakosság szük

ségleteit fedezni csak csökken

téssel vagy megszorítással lehet. 

Ez a körülmény különösen akkor 

szokott előfordulni, ha űj terveket 

és űj rendszereket akarnak meg

valósítani az űj gazdasági évben. 

Ha végignézünk a külföldi or

szágok közellátási viszonyain s 

visszaemlékezünk az elmúlt esz

tendő hazai eseményein, szinte 

feltűnő az a hasonlatosság, mond

hatni törvényszerűség, amely a 

gazdasági év végén jelentkezik 

s amelynek orvoslására nincs 
má9 mód, mint a szükségletek 

lecsökkentése. Éppen ezért kel-

darab kenyérért
lemes változatosságként hat at  

az intézkedés, amely hazánkban 

az űj gazdasági év kezdetén, te

hát a termés betakarítása és az 

űj kenyér sütése előtt felemeli 

a kenyér és llsztfejadagokat. Azt 

mondanák erre egyes kételkedők, 

mindez nagyon szép, de valószí

nűleg mindez arra szolgál, hogy 

kedvezően beharangozzák az űj 

terménybeszolgáltatási rendet 3 

kezdetben felemelik az adagokat,

A közellátási miniszter az 1943. 
évi termésű gabona csépléséiől, 
őrléséről, valamint a gabona- és 
lisztforgalom szabályozásáról szóló 
rendeletével szabályozza a gabona 
cséplését. A gazdálkodó köteles 
egész gabonatermését a jó gazda 
gondosságával a közellátásügyi 
miniszter utasításai szerint elcsé
pelteim. Gabonái csépeltet ni

majd pedig leszállítják. Ezeknek 

a kételkedőknek is megfelel a 

rendeleten keresztül az űj ter- 

ményb eszolgáltatási rendszer, 

amikor nemcsak átmeneti időre, 

állapítja meg az emelést, hanem 

szeptember 1-tŐl kezdve ismétel

ten emelést és javítást jelent be 

a lisztfejadagban. Az a körül

mény, hogy éppen a gazdasági

lag legnehezebb idősz kban, az 

aratás előtt és az új rendszer 

életbelépésekor fejadagemelésre 

került a sor, élénk bizonyítéka

csak cséplőgéppel szabad. Gabo
nát csak az csépeltethet, aki gaz- 
dakcnyvél a cséplés megkezdése 

«előtt a cséplőgép felelős vezetője
nek bemutatja vagy akinek mun
kaadója igazolja, hogy aralórész 
címén jutott e_ cséplésre kerülő 
gabona birtokába. Egyéb esetben 
csak a községi elöljáróság írás
beli engedélye alapján szabad el-

annak, hogy az űj terménybe* 

szolgáltatási rendszer kérlelhetet

len következetességgel hajtja végre 

elképzeléseit nemcsak a beszol

gáltatás vonalán, hanem azon a 

vonalon is, amely a fogyasztók 

ellátásának könnyítését és javí

tását célozza. Ez az emelés kül

sőségeiben bármilyen szerény, 

szürke napi hír a háborús ese

mények változó forgatagában, 

mégis élő bizonyíték arra, hogy 

a harc a nagyobb magyar kenyér

ért sikerre fog vezetni.

csépeltetni. A cséplőgép birtokosa 
köteles cséplőgépét a cséplés meg
kezdése előtt oly állapotba hozni, 
hogy a szemveszteség és a szem- 
törés a legkisebb mértékű legyen. 
A cséplőgép felelős vezetője kö
teles a cséplés folylán az elcsé
pelt gabonát pontosan lemérni, a 
mérés eredményét a mázsakönyvbe, 
a cséplési naplóba és a cséplési

Országgyűlési képviselőnk beszámolókat tartott
Nagyszénáson

Nagyszénás lakossága hálás szeretettel ünnepelte dr. vitéz Zerinváry Szilárd
országgyűlési képviselőt

A Magyer Élet Párt nagyszé

nás! érparti-tanyai szervezete-' 

Péter és Pál napján választmányi 

ülést tartott, amelyen megjelent 

dr. vitéz Zerinváry Szilárd or

szággyűlési képviselő is. A vá

rosi élettől oly távoleső Nagy- 

szénás-érparti lakosság nagy ér

deklődéssel várta a kerület or

szággyűlési képviselőjét, akit 

Sprok Erzsiké hangulatos vers

sel és virágcsokorral üdvözölt a 

lakosság nevében. Ezután Mihály 

Sándor földbirtokos elnöki meg

nyitójában biztosította országgyű

lési képviselőnket az érparti ta

nyai lakosság hűséges szereteté- 

ről, majd köszönetét mondott fá

radozásaiért, amelyet Nagyszénás 

lakossága érdekében végzett fá

radhatatlan buzgalommal. A ked

ves megnyitó szavak után dr. 

vitéz Zerinváry Szilárd ország- 

gyűlési képviselő részletesen és 

mindenre körültekintő módon 

Ismertette a bel- és külpolitikai

helyzetet, ismertette a kormány

zat szociális terveit és elgondolá

sait, majd rátért a kormány pénz

ügyi és gazdasági politikájára, 

amely az ipari és kereskedelmi 

árak, fizetések és a mai gazda

sági termelvények árának ösz- 

hangjával akarja a belső békét 

továbbra is biztosítani. Tartalmas 

és széles látkörű előadását a je

lenlévők nagy tetszéssel fogad

ták. A .nagysikerű beszámoló 

után Orosz Iván szerkesztő is

mertette a Magyar Élet Párt 

négy éves fennállása alatt vég

zett eredményes munkát, majd 

dr. vitéz Zerinváry Szilárd or

szággyűlési képviselő megválasz

tásának négy éves évfordulója 

alkalmából országgyűlési képvi

selőnk politikai, társadalmi és 

szociális működését tárta fel to

vábbi fokozott összetartásra, le

mondásra és nemzetépítő mun

kára való felhívással. A nagy

sikerű választmányi ülés Mihály

Sándor elnöki zárószavaival ért 

véget, majd országgyűlési kép

viselőnk a küldöttségeket fogadta 

és meghallgatta az elébejáruló 

panaszttevőket. Délután a MÉP 

nagyszénás! belterületi szervezete 

tartott választmányi ülést, amit 

a Hiszekegy elmondása után 

Vághy Pál tanító, községi párt

vezető nyitott meg " őszinte sza

vakkal, üdvözölte az országgyű

lési képviselőt és a község elöl

járóságát, valamint a nagyszámban 

összegyűlt tagokat. Dr, vitéz Ze

rinváry Szilárd országgyűlési kép

viselő itt is tartalmas beszámolót 

mondott, majd több felszólald 

szavaira adott felvilágosításokat. 

Ezután dr. Bíró Zoltán a MÉP 

vármegyei elnökhelyettese szólalt 

fel, majd dr. Tóth István köz

ponti titkár gazdasági kérdések* 

fői értekezett. A jól sikerült be- 

számoló-gyűlés Vághy Pál elnöki 

zárószavaival és a Himnusz el- 

éneklésével ért véget.

Gabonát csépelni csak cséplőgéppel szabad
A cséplögóptulajdonos felelős a pontos adatszolgáltatásért
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Egyháimegyei közgyűlés 
Kondoroson

Nagy érdeklődés mellett folyt le a kondorosi
közgyűlés

eredménykönyvbe fel jegy ezni, majd 
a cséplési eredményi a gazdál
kodó mázsakönyvébe bejegyezni. 
A cséplőgép felelős vezetője kö
teles ü cséplési eredménylapol 
minden egyes csépeltedről külön 
3 példányban kiállítani és azokat 
á rendelet utasításai szerint ke
zelni. Az aratómunkáscsoport szá
mára. amely a keresztben kiadott 
aralórészt csépelteti, közös csép
lési eredménylapot lehet kiállítani. 
Több gazdától származó aratórész 
csépléséről gazdánkint is külön 
eredménylapot kell kiállítani. Kézi
erővel vagy nyomtatással történő 
cséplés esetén cséplési naplót kell 
vezetni, egyébként ezzel kapcso 
latban a községi elöljáróság intéz
kedik. A közelláíásügyi miniszter 
nyill rendelettel ellátott közegeivel, 
a közellátási felügyelőségekkel és 
a hatóságok útján ellenőrizteti a 
cséplést. valamint a máz^Éíkönyv, 
a cséplési napló és a cséplési 
eredménylap szabályszerű vezeté
sét. Ha az ellenőrző közeg meg
állapítja, hogy a cséplőgép veze
tője szabálytalanságokat követett 
el, erről jelentést tesz az illetékes 
közellátási kormánybiztosnak, aki 
a gép birtokosát á csépléstől el- 
tilthalja vagy melléje az ő sa
ját költségére cséplési ellenőrt 
rendel ki.
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H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagy templomban va
sárnap délelőtt tót. 10-tőí magyar, az 
újlempiomban (ötnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írésmagyarázatot tartanak.

A szarvasi róm. kai. lemplomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise, 10 órakor szent
beszéd, nagymise. Délután 4 órakor 
ájtetosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Arvaházdísztermében. Kondoroson min
den hónap n\ásodik vasárnapján dél
után 2 órakor van istentisztelet a köz
iégi iskolában.

— Esküvő. Nádor Gabriella és 
Szelényi Lászlö július hó 5 énesle 
7 órakor tartják esküvőjüket a 
szarvasi év. ólemplomban.

— László napja. Dr. Ugrin László 
főszolgabírót az elmúlt vasárnap 
névünnepe alkalmával szeretettel 
és tisztelettel köszöntötte Szarvas 
lakossága. A köztiszteletben álló 
főszolgabírót számos- egyesület és 
intézmény kereste fel ez alkalom
mal küldöllségileg. A Magyar Élet 
Pórt kerületi szervezete nevében 
egy küldöttség élén dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd országgyűlési kép 
viselő és Selmeczy Géza kerületi 
elnök üdvözölték a járás szeretett 
főszolgabíróját.

— Fagylalt délután. A Légoltalmi 
Liga női osztálya 1943. július 10-én 
szombaton délután 5 órai kezdet
tel. az Erzsébet ligetben jótékony 
célú, tánccal egybekötött „fagylalt- 
dél utáni* rendez. Erre az összejö
vetelre mindenkit meghív és sze
retettel vér a rendezőség. Fagylalt 
megváltás 1 '50 pengő, tanú fok 
részére 1 pengő.

A békési ev. egyházmegye, mely 
lélekszámra az egyetemes egyház 
legnagyobb egyházmegyéje, június 
hó 28. és 29. napjain tartotta 
évi rendes közgyűlését Kondoroson 
nagytisztelelű Kellő Gusztáv es 
peres, szarvasi lelkész és dr. Lányi 
Márton kormányfőlanócsos. egy
házmegyei felügyelő lárselnöklele 
alatt.
% Június hó 28 án gyűllek össze 
nagyrészbep az egyes egyházak 
lelkészei, felügyelői s az e«yes 
s^akbizo<tságok világi tagjai Kon
dorosra, ebbe a szép alföldi köz
ségbe. A község lakossága igazi 
magyar vendégszeretettel fogadta 
s látta el a vidéki hillestvéreket. 
Az egyes bizottságok sorát az is
kolai bizottság ülése nyitotta meg. 
Itt olvaslák fel az egyes körlel
készek az 1942—43. tanévről 
szóló jelentéseiket. Az összes je
lentések kimerítően foglalkoztak 
az egyházmegye iskoláiban elért 
szép eredménnyel, melyért a bi
zottság az- egyházmegye tanítósá
gának köszönetét és háláját fejezte 
ki. Az egyházmegye iskoláiba ősz 
szesen 3789 tanuló járt, az előző 
tanévvel szemben 174 az emel
kedés. Az emelkedés csak láiszó- 
lagos s nincs összefüggésben a 
születések arányszámával. miulán 
Szarvas és Orosháza megnyitot
ták a VII. és Vili. majd a IX 
osztályokat is, miáltal a gazda
sági-ismétlő iskolák megszűntek, 
melyek községiek voltak s ezek 
a tanulók jöttek át az újonnan be
állított osztályokba. A lanü^y le- 
tárgyalásaién a többi bizotlsá- 
ságok üléseztek/ így a számvevő- 
szék és a pénzügyi-, az építési-, a

és gyámintézeti bizottságok. A 
szarvasi képviselőtestületnek az 
ótep’omi lelkészek mikénli betölté
sére hozott határozatai meg lett 
fellebbezve az egyházmegyei
presbitériumnál. A fellebbezést a 
presbitérium elvetelte s a kép
viselőtestület határozatát hagyta 
jóvá.

Este 7 órakor gyámintézeti is- 
tentenlisztelet volt. melyen nagy
számmal vettek részt úgy a kikül
dőnek, mint a község lákossága. 
•Az Igét ez alkalommal Koszorús 
Oszkár a szenlelornyaiak újonnan 
választolt papja hirdette. A bizott
ságok jelentéseit, indítványait a 
június 29 iki közgyűlés tárgyalta. 
Az elnöklő esperes buzgó fohásza 
uián az egyházmegyei felügyelő 
megállapítja a közgyűlésnek sza
bályszerűen történt egybehívását s 
a közgyűlési megnyitja. Ezután az 
esperes olvassa fel évi részletes 
jelentését. A mindvégig érdekes, 
az egyházi élet minden mozzana
tára kiterjedő esperesi jelentést a 
közgyűlés örömmel velte tudomá
sul. Lemondás folytán megürese
dett körlelkészi áUásokat a köz
gyűlés Pusztai József. Pribelszky 
Mihály és Koszorús Oszkár lelké
szekkel töltö'.te be. A főgimnázium 
felügyelői bizottságába' Szelényi 
János választatott meg. Nagyobb 
vilát keltett a szarvasi képviselő
testületnek az óleinplomi lelkészi 
állásoknak a jövőben való mikénti 

^betöltése tárgyában hozott hatá
rozata. A hdározatot az egyház- 
megyei presbitérium jóváhagyta, 
a fellebbezést elutasította. A ki
sebbségi fellebbezés melletL több 
közgyűlési tag szólalt fel, azonban 
a közgyűlés kimondotta, hogy a 
fellebbezés elbírálására nem érzi

magát hivatottnak, miután az nem 
tartozik a hatáskörébe. így a ki
sebbség a kerületi presbitériumnál 
keres jogorvoslást. A közgyűlés 
párlolólag terjeszti fel az orosházi 
ev. egyházközség kérelmét gimná
ziuma felső tagozata részére 
adandó nyilvánossági jog elnye
rése iránt. Egyházmegyei számvevő 
s a lelkészegyesület elnöke Bo- 
lyánszky János mezőtúri lelkész 
lett. Az egyházmegyei gyámintézet 
ez évi gyűjtése a hatezer pengőt 
túlhaladta, melynek kétharmada 
a kerületi gyámintézeti pénztárba 
lett beadva, a visszamaradó egy- 
haimadból Csabacsűd templom- 
építésére 400 pengőt, Rákóczy te
lep 300 pengőt. Mezőtúr 300 pen
gőt. Csorváa és Gádoros 200—200 
pengőt, a fennmaradó 209 pengőt 
pedig a szarvasi Lulher Árvaház 
kapta.

A jöyő évi egyházmegyei köz
gyűlést Orosházán tartják meg.

— Lelkészi meghívás. Egyházi 
körökből vett értesülésünk szerint 
a szarvasi ev. egyházközség ve
zető egyéniségei elhatározták, hogy 
a negyedik lelkészi állásra Mező
túr ékesszavú papját, "az országos- 
hírű egyházi szónokol. Botyánszky 
Jánost hívják meg.

— A szarvasi járás küldöttségei 
Szegeden. Az Alföldi Bizottság va
sárnap délelőtt Szegeden, a Városi 
Színházban nagygyűlést tartott.me
lyen Kállay Miklós miniszterelnök 
és Reményi Schneller Lajos pénz
ügyminiszter beszédeket mondtak. 
A nagygyűlésre a szarvasi járás
ból egy népes küldöttség ment el 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd ország
gyűlési képviselő vezetésével, 
amelynek tagjai Szarvasról Dauda 
Mihály községi bíró,Selmeczy Géza 
gimn. tanár, Korim Kálmán gimn. 
tanát vitéz Tepliczky János föld
birtokos. Janurik János földbirtokos, 
Kovács Pál tanító és Orosz Iván 
szerkesztő. Kondorosról Sziráczky 
Sándor földbirtokos. Békésszent' 
andrásról Aszódi István községi 
bíró és Loránlh Gyula igazgató- 
tanitó. Öcsödről vitéz Tóth Sándor 
postamester és Szabó Dezső kis* 
birtokos. Csabacsűdről Deseő Jenő 
nyug. gazdatiszt. Nagyszénás la
kossága képviseletében Vághy Pál 
tanító és Orovecz Imre kisbirtokos 
vettek részt. —

— Üzenet a harctérről. Mucha 
János őrvezető (Táb. p. F. 629. sz.) 
A messze idegenből küldöm üd
vözletemet feleségemnek, a roko
noknak és ismerősöknek.. Csóko
lom feleségemet és kis fiamat.

JÁNOS.

— Választmányi Ülés a Baross 
Szövetségben. A Baross Szövetség 
szarvasi szervezete július 4-én, va 
sárnap delelóU fél 11 órától az 
Árpád-szállóban levő külön termé
ben választmányi ülést tart. amelyre 
a tagokat ez úton hívja meg

az Elnökség.

Kereskedő segéd
magas fizetés mellett 
n a j k  y v  é  f i o l á t
(telepesre keres.

Ü zle tsze rzők
ugyanott fe lv é te tle k .
Címei kérem a; 'kiadó* 
hivatalba leadni fizetési 
igény.* referenciákkal.

■jelölő-, a díjlevél é9 szabály rendé
leti . az egyházmegyei presbiteri

G a bon a v á s á r i  ást
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A FUTURA fóbizományosa t

a Szarvasi Takarékpénztár
(Szent István-utca 51. felefon : 65.) 

az egész járás területén, albizom ányosai
útján is

v á s á r é i
mindennemű

gabonát,. hüvelyest és olajosmagvakat.

A b e s z o l g á l t a t á s i  k ö t e l e z e t t s é g r ő l  szívesen 
nynjt az érdeklődőknek felvilágosítást.

ÜJ KÓ±M ETtKÁ
Értesítem a nagyérdemű h ö 1 g y k ö z ö n s é g e t, 
bogy.a l e g m o d e r n e b b ü l  berendezett és 
s z a k s z e r ű é n  f é l s z e r é l t

KOZM ETIKAI S ZÁ LÖ N T
nyitottam Szarvason, I. kerOlet, Deák 
Ferenc-iita 87. száuifi alatt (özv. Rómer 
Pálné házában), ahol a legkényesebb igényeket 
is kielégíts előzékeny kiszolgálásról biztosítom 
a mélyen tligtelt hötgyközönséget és kérem 
szives pártfogó támogatásukat. Teljés tisztelettel:

özvegy R o s z i k  M i h á l y n é .
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— Hősi halál. Rózsa László 25 
éves szarvasi honvéd ezévi február
13-án Korocsánál hősi halált halt. 
Szarvas lakossága jnély fájdalom
mal, de mégis büszke magyar ön
tudattal fogadta a Ĵ ítl, amely egy 
meleg lelkületű1 és szorgalmas 
szarvasi fiú hősi halálát adja tud* 
túl. Rózsa KásHó mindnyájunkért, 
a magyar életközösségért, legdrá
gább kincsünkért, dfága Hazánkért 
adla oda fiatal életéi. Amikor köz
ségünk lakossága osztozik édes
anyjának. testvéreinek és a kiter
jedt rokonság gyászában, a hős 
fiatal honvéd emlékét aranybelúk- 
kel írja fel minden* igaz magyar 
leikébe és így emléke és neve 
örökké fog élni. 'A Smesszi idegen 
földben pihenő hős magyar test
vérünk távoli sírjálioz kegyelettel 
zarándokolunk el lsekben és haló 
porai felett egységes fogadalmat 
teszünk, hogy azéri a keresztény 
magyar eszmééit, melyéri ó életét 
áldozta, mindnyájan magyar öntu
dattal és áldozathozatallal harco
lunk tovább a szebb magyar jö
vendő eljöveteléig. ;<A hős magyar 
honvéd lelkiüdvéért vasárnap a 
róm. kai. templomban szentmise- 
áldozatot mutattak.be.

— Küldöttség a pénzügyminisz
ternél. A múlt h£t; szerdáján Bár- 
czay Ferencnek, a Magyar Élet Párt 
országos pártvezér helyellesének 
vezetésével egy25jagú küldöttség 
kereste fel Reményí-SchneMer Lajos 
pénzügyminiszteri é dollár és font 
zálogleveles gazdaadósságok ren
dezése tárgyában, amely a kis
gazdaadósok régi kérelmét és pa
naszát képezi. A küldöttségben dr. 
vitéz Zerinváiy Szilárd a szarvasi 
kerület országgyűlési képviselője 
is részivel .̂ A pénzügyminiszter 
egy órahosszat behatóan tárgya1! a 
küldöttséggel és határozottan kilá
tásba helyezte, hogy amennyire le
het és amennyire^ külföldi pénz
piac helyzete megengedi, mindent 
megtesz a kérdés kedvező megol
dása tárgyában éé közölte, hogy 
a június végén ^feiáró határidőt 
1944. évi janué^^l^ig meghosz- 
szabbítja.

— A (gjált zseblámpát vissza 
kell Juttatni a /tulajdonosának.
Adamik Mátyás^P éves Csaba- - 
csűdi napszámos még a múlt év 
novemberében egy zseblámpát ta
lált és azt megtartotta. Mivel a 
zseblámpa Berkéjíftyörgy tulajdona 
volt és azt Adamik nem szolgál
tatta be. a szervei kir járásbíró
ság 3 napLfogházra ésüegyévi jog
vesztésre ítélte, azonban az ítélet 
végrehajtását 3 évi próbaidőre fel
függesztette. fL ^

— Hat mázsa tm*éket 220 P ért 
adott el. Izbékí Lajos öcsödi lakos 
árdrágító visszaé^p vétségével vá- 
dollön ált a gyulai uzsorabiróság 
szarvasi epresb|f^ elölt, mivel a 
búzalörekért a megengedeti árnál 
többet, 6 mázsáért, 220 pengőt kért 
és fogadott el. 4}z uzsorabiróság 
lzbéki Lajost 3 feli fogházra, egy 
évi jogvesztésre ífc az elkobzás 
alá eső 220 pengő érték megfize
tésére büntette. Jr,

— A takarmányrépa Ara 3 50 
pengő. Kiss Lajqpt öcsödi lakost 
az uzsorabiróság 3 heti fogházra 
és egyévi jogvesztésre ítélte vala
mint 84,v pengő felkobzásí érték 
megfizetésére bürújptte. mivel a ta
karmányrépa méjsáját a megálla
pított 3*50 pengős Ar helyeit 14 
pengőért adta el. Az ítélet jogerős.

A Szárvasi Hitélsz&vetkezét 
közgyűlése

Csütörtökön déletőtt, június 

bó 24-én, tartotta a Szarvasi 

Hitelszövetkezet, mint az OKH 

tagja» pénzintézet, évi rendes 

közgyűlését.

Dauda Mihály elnöki meg

nyitójában meleg szeretettel kö

szöntötte a nagyszámban meg

jelent tagokat s a Hltelszvövetke- 

kezet működése iránt érdeklődést 

tanúsító Szarvas község vezető 

férfiait.

Utána dr. Podany Pál ügyve

zető igazgató ismertette az 1942. 

év történetét általános nemzet

gazdasági és pénzügyi szempont

ból, majd rátért az üzletered

mény ismertetésére.

Az ismertetett zárszámadások

ból örömmel hallottuk, hogy a 

Szövetkezetnél az üzletrésztöke

15.000 pengővel, a takarékbetét

állomány 110.000 pengővel (60 

%>-al) emelkedetr az előző évhez 

képest. A tagok részére folyósí

tott új kölcsönök összege 560 000 

pengő s ezzel az összkihelyezés 

1,204.710 pengőre emelkedett.

Az eredményes üzletév lehe

tővé tette, hogy a meglevő tar

talékolásokon kívül, a nyereség

ből 5 százalékos osztalék (üzlet

részenkénti 2 pengő) fizettessék 

tagoknak, mely kifizetések már 

meg is kezdődtek értesülésünk 

szerint.

A múlt évben megkezdte a 

Szövetkezet a 4. és fél százalé

kos beruházás céliait szolgáló 

kötvénykölcsönök folyósítását. 

Szövetkezet az eddigi üzletágait 

(biztosítások, osztálysorsjáték 

sorjegyeinek árusítása) bővítette 

azzal, hogy az Ingatlanok adás

vételének közvetítésével te fog

lalkozik eredményesen.

A felügyelőbizottság jelentését 

Weszter Vilmos földbirtokos ol

vasta fet. majd igazgatósági tagul 

megválasztattak újból Dauda Mi
hály községi bíró, Frankó György 

községi esküdt és Rétfalvi György 

gazdálkodó.

A Szövetkezet egészséges fej

lődése a jelenvolt tagok részéről 

is a legteljesebb méltánylásra 

talált, aminek dr. Ugrin László 

főszolgabíró adott kifejezést. Ér

tékes felszólalásában, mély gon

dolattokkal telített beszédében, 

fejezte ki teljes elismerését a 

vezetőségnek a Szövetkezet el

múlt üzleti eredményéért.

Dr. Podany Pál köszönte meg 

a meleghangú, őszinte és közvet

len felszólalást és biztosította 

jelenlevőket a vezetőség további 

lelkes munkakedvéről.*

Dauda Mihály- zárószavával 

ért véget a közgyűlés. A köz

gyűlést azzal a bensőséges meg

elégedéssel hagytuk el, hogy köz

ségünk ezen tiszta keresztyén  ̂

pénzintézete sikerrel valósítja 

meg a reá bízott feladatokat.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zeneiskolai beíratások:
hétfőn, kedden, csütörtökön 
és pénteken 4—7 óra köaött.

Temmel  Gab r i e l l a
aeneisfeolai igazgatónál. Worthy-út ÍOO,
Ugyancsak akkor héretnek Jelenthesni 
ások is, akiknek zongora hangolásra van

_______________________saükségüh._______ •________________-

Időszerű gazdásági kérdések

Kettöstermelést í
A háború következtében előállt köz

élelmezési nehézségek könnyítését, va
lamint a tavaszi szárazság miatti ta
karmányhiány megszüntetését nagy
mértékben szolgálná gazdálkodásunk
nak kettős termelésre való beállílása. 
Őszi vetésű takarmányok, repce és 
gabona-félék után, azok tarlójában 
több olyan növénvt termelhetünk, me
lyek gyors fejlődésük következtében, 
még ugyanazon évben felhasználha- 
tókká válnak, ilyen növéayek: a fehér- 
mustár. a moher, a köles, a kukorica- 
csa lámádé, a borsó, a bab. a pohánka 
és a tarlórépa.

A kettőstermelés a gazdát tetemes 
jövedelem többlethez juttatja, de elő
feltétele annak az okszerű trágyázás 
és a jó talajmunka. Arra gondolni 
sem lehet, hogy Az a gazda, aki csak
6—b évenként juttat kevés trágyát . a 
földjének, ketlős termelést űzhessen, 
hiszen az ilyen kizsarolt földnek a kát 
holdanként ,4—5 vn. mfcsa rozsot is 
nehéz megteremnie. Nagyon fontos az 
is, hogy az első növény lekérülte után 
annak tarlóját azonnal küzépmélyen 
szántsuk alá, és a szántást fogassal 
aprózzuk el.#Ezzel a föld kiszáradá
sát akadályozzuk meg.

Az alábbiakban röviden ismertetem 
a másodterménynek alkalma* növé
nyek termelését.

A FEHÉRMÜSTÁR, mint zöldtakar
mány. szarvasmarhák, különösen fe
jőstehenek takarmányozására kiválóan 
alkalmas. A talajt illetőleg igénytelen 
növény. Az előző növény tarlójának 
középmély (15 cm.) alászántása után. 
a szántást amennyire csak lehet ap
rózzuk el. Az így előkészített földbe 
gabonasortáyojságra 10 kg. magot ve
tünk kát. holdanként. Kikelése után 
gyorsan fejlődik, és két hónap múlva 
kaszálható. Fontos, hogy addig etes
sük fel, amig a becői ki nem fejlőd
nek. mert később csípős ízű lesz s 
az állatok nem szívesen fogyasztják 
Kát. holdankint 30—40 m. mázsa zöld- 
takarmányt ad.

A MOHAR szénává szárítva, főleg 
lovak részére szolgáltat jó takarm ányt 
A könnyű tqjajokat kedveli, de nem 
igényes növény. Az eUteő növény tar
lóját, a  fenti leírt idM qq készítjük el 
alája. Gabonasot^áyW M n^ kát. hol* 
dánként 18 kg. nffiW ^yetftnk. Július 
közepén vetve, á É p M b é r  ' • végén 
kaszálható. Akkor használok , amikor 
a bugáját kihányta. Könnyen azárad.

újból megnyílt
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A szokatlan nagy érdeklődésre 
való tekintettel faikérem az üdülő 
közönségei, hogy siobaigényléa 
seiket már most jegyeztessek elő, 
mert azt csak így tudom biz
tosi ani nb. vendégeimnek.

Teljes tisztelettel :

ÉGETŐ JÁNOS
KEREKTÓ.
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Kát. holdanként 18—28 m. mázsa szé
nát adhat.

A KÖLEST zöld takarmánynak vet
jük július közepéig. Gabonasortávol
ságra kút. holdankint 26 kg. magot 
vetünk. Takarmánynak elsősorban a 
fehérmagvú óriás köles alkalmas. 
Kaszálható, mikor a búgálát kihányta. 
Kát. holdankint 30—35 m. mázsa zöld- 
tokarinányt ad.

CSALAMADÉNAK tarlóbavetésére a 
gyorsfej löd ésü tengerifajlák alkalmasak 
elsősorban. Ilyenek a mindszen(pusz
tai, a lovászpalótai és béllyei pigno- 
lettó. A csalamádé jó trágyaerőben 
levő taiajl kíván. Ha az előző növény 
nem volt trágyázva, akkor a tarló alá
szántása előtt, legalább féltrágyázással 
trágyázzunk alája. Kapás csalamádét 
termeljünk a tarlóban, mert az igy 
művelt csalamadé jobbaTi birja «  
szárazságot. Vethetjük 2-es vagy 3-as 
gabonasor távolságra, tehát 24 vagy 
26 cm.-re. Kapálása fogatos kapával 
történik. Kaszálása akkor végezhető, 
amikor a címeréi hányja. Zölden etet
jük. vagy ^silózva, illetőleg zsombo
lyázva konzerválhatjuk téli etetésre. 
Kát. {holdanként 200—300 m. mázsa 
zöldtakarmányt ad.

A BORSÓ emberi táplálék céljára, 
zöldborsónak szeptember hó elejéig 
vethető. A mai élelmezési nehézségek 
miatt, könnyen és jól értékesíthető 
akár piacon, akár konzervgyárakban. 
Ajánlatos az Expess borsó vetése ket
tős gabonasortávolságra, hogy kapálni 
lehessen. Kát. holdankint 70—bO kg-t 
vetünk.

A ĐABOT zöldbab termelése céljá
ból július hóban, esetleg augusztusban 
getjük. Tarlóba vetésre a bokorbab
félék alkalmasak ilyenek: Flageolpt 
Montdor. Viaszdalolya. Kétszeres ga
bonasortávolságra kát. holdanként<>0— 
60 kg. vetünk.

A TARLORÉPÁT takarmányozás, 
vagy emberi, táplálék céljára, konzev- 
gyárak részére termelhetjük. Főzelék
nek savanyítva használják fel. Nagy 
előnye, hogy tarlóba vetve 10—12 hét 
alatt kifejlődik, hátránya, vermelni nem 
lehet mert elromlik. Takarmányozásra 
ősszel és tél elején használhatjuk.

Köszönetnyilvánítás«
Mindazon rokonoknak, jó- 

barátoknek és ismerősöknek 
kik felejthetetlen drága jó fe
leségem. illetve édesanyánk; 
drága gyermekünk elhunyta 
alkaJrnával#éazvélükkel nagy 
fájdalmunkat enyhíteni igye
keztek. ez úton mondunk há
lás köszönetét.

Feliér Lajos 
gyermekeivel 

.'é s  «  Kelemeaicsalid.
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Tarló vetésre és emberi tápláléknak 
legalkalmasabb a gömböjű fajta. Ilyen 
a sárga finnlandi és a piros svájci. 
Gabona után vetve akkor fejlődik jól. 
ha az előveleménye trágyás földbe 
került ha nem. úgv trágyázni kell 
alája. Talajban nem válogatós, de fő
leg a homokos agyag és honiok ta
lajt kedveli. A gabona lekerültével 
azzonnal vetni kell. középmélyen szán
tott jól elmunkált földbe 30—40 cm. 
sortávolságra. 1—2 cm. alátakarással, 
kát. holdanként 15—2 kg. magot 
számítva. Kikelése után azonnal ka
pálni kell. majd 15—20 cm. távolságra 
egyeljük. Október végén, november 
elején szedjük. Lehet tovább is a föld
ben hagyni, és onnan szűkségszerint 
takarmányozásra behordani.
A POHÁNKÁT a kalászosok lekerülte 
utá azzonnal vetni kell. Nem, igényes, 
de főleg a középkötölt és laza talajt 
kedveli. Trágyás földbe ne vessük- 
mer nem jól köt magot. 24 cm. sor
távolságra, 1—2 cm. mélyre vetjük. A  
kát. hodankénti magszükséglet 35 kg. 
Vetés után fogast és hengert járatunk, 
s ha kikelt megerősödött ismét foga- 
soljuk. Hamar kikel, és kikelésétől 
számított 3 hé múlva virágzik. Virágja 
jó méhlegelőt nyújt. Magja egyenetle? 
nül érik. Akkor aratjuk, amikor az 
első fejlődésü m-tgjai megbámulnák. 
Aratáskor 1—2 napig marokban had
juk száradni, majd kiskévékbe kötve, 
a kévéket talpukra állítjuk és egymás
hoz támasztva még néhány napig utó
érleljük a magot Esetleg góréba vagy 
szellős pajtában is lehet utóérlelni. 
Maglermése kát. holdankint 8—12 m. 
mázsa lehet. Magja baromfi és sertés 
takarmányul, megőrölve a lisztje em
beri táplálékul használható.

MARTOS |MRE . 
v ;f ^ m. kir. gaz4asagMMjfe.

— Új eladói árak. A közellátási 
minisztérium a szfnméz árát vidé
ken 5 40 pengőben állapította meg.
— % faszén új ára a következő :
1 kg lezárt papírzacskóban retorta- 
faszén 46 fillér, boksa-faszén 4 4  * 
fillér, zsákban vagy ömlesztve vá
sárolt faszén üzletben kimérve 36, 
boksa-faszén 35 fillér. A csoma
goláson fel kell tüntetni, hogy mi
lyen szenet tartalma?. . ^

— Vigyázzunk a gazdakönyvre!
A gazdakönyvek kikézbesítése már 
megtörtént és azt díjtalanul*kapta 
meg mindenki. Ha valaki a gazda- 
könyvet elveszti, csak 20 penff$ 
lefizetése ellenében kaphat .újaL 
Azért t ajánlatos a gezdakönyVre 
jó l vigyázni. ......  ^

Fizessen élő
* Szarvasi Közlöny

FR E C S K á -MÖZG i
T E L E F O N ; 64.S Z A R V A S ,
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Július 3  ári,, szombaton, 4-en, vasárnap. S-én, hétfőn :

NÉMA KOLOSTOR
Főszerepben : Jávor Pál. Tolnay. Klári. Ajtay Andor stb 

. . - ' • .. ... ü- .1; - 1 
Július 7-én, szerdán. 8  án, csütörtökön :

TITKOS PARANCS
A leahalal masabb németfilm.
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Eladó ingatlanok:
DINNYEFÖLD és GYŰ- 

MOLCSÖS különböző nagyságban.

SZÁNTÓFÖLDEK, GYÜ

MÖLCSÖSÖK 1 holdtól 200 holdig különböző 

nagyságban és minőségben.

BELTELKES LAKÓHÁ

ZAK a község minden részében 6500 pengőtől 

100.000 pengőig.

VÉTELRE KERESÜNK: 

GYÜMÖLCSÖST és SZÁNTÓFÖLDET 10 holdig 

tanyával, továbbá nagyobb BIRTOKOKAT 100.000 

pengőtől fölfelé.

Bővebb felvilágosítást nyújt a
Szarvasi Hitelszövetkezet
ingatlanforgalmi Irodája.

Drágábban adták el a tejet 
és a tyúkot

Árdrágításért elítéltek több kondorosi 
és öcsödi lakost

A gyulai uzsorabiróság helyben 
műkcdő egyesbiréja, dr. Molnár 
János kir. járásbiró a mull héten 
tárgyalta több kondorosi és öcsödi 
lakos ügyéi, akik lej és lyúk el
adásánál elkövetett árdrágiló visz- 
szaélés vétségével voltak vádolva. 
A bíróság Palyó Mihályné Bájer 
Mária 42 éves és Behan Pálné Bez
zeg Judit 28 éves kondorosi lako
sokat 200 — 200 pergőre és 1 — 1 
évi jogvesztésre Wágner Endréné 
Nagy Zsuzsanna 61 éves kondo
rosi lakos, baromfiszedői és özv. 
Szlareszki Jánosné Süveges Ilona 
kondorosi lakost 300—300 pengő 
pénzbüntetésre és 1 — 1 évi jog

vesztésre ítélte, mivel a tyúk kg- 
jál a megállapított árnál drágáb- 
bán 4'80—5 pengőért adták el és 
továbbeladás céljából vásárolták 
meg. Ugyancsak árdrágító vissza
élés vé'ségével vádoltan állt a 
bíróság elé két öcsödi lakos is. A 
bíróság Dorogi Ferencpé Erdei 
Rozália 42. éves öcsödi lakos 
300 pengő pénzbüntetésre és egy 
évi jogvesztésre, Nádudvari Juli
anna 70 éves öcsödi lakost pedig
3 heti fogházra és egy évi jog
vesztésre ítélte, mivel a lej literjét 
40 fillérért árulták. Az ítéletek 
mind jogerősek.

— Bajtársi szolgálat üzenetei.
A júliusi szerdai hivatalos órák 
vezetői: Leviu?z Einó nyug. igaz
gató-tanár és Raskó Kálmán tan
ügyi főtanácsos. A pénteki hiva
talos órákat Szabolcs Károly nyug. 
c. igazgató és Tótfalusi Aladár 
nyug. c. igezgató-tenár vezetik. — 
A hadisegélyezési ügyeket június 
15-e óla Piliszky János hedfeon- 
dozó liszt intézi. Ügyeletes szolgá
latot III., Horthy Miklós-út llö.sz. 
alatt tart. "Az eddig befirtolt ügye
ket a Bajtársi Szolgálat már állette 
őhozzá, a honvédcsaládok hadi- 
segél} ügyben tehát a legnagyobb 
bizalommal őhozzá forduljanak. — 

Borgulya Pál és Lehoczky József 
honvédek felőli tudakozódásunkra 
a Vöröskereszt a mai napig nem 
küldött választ. Mindkettőjük után 
május 23 án újból érdeklődtünk.
— A hősi halált halt Poroszlai 
Imre hozzátartozóit kéri, hogy hadi
segély ügyben közöljék a hősi ha

lott pontos adatait. — Reffej Isl- 
vánnériak üzeni a Tábori Postg 
Tudakozó Hivatal, hogy a Bajtársi 
Szolgálat útján adja be férje tábori 
postahivatali számát és a pénz
küldemény feladásának idejét. — 
Galó Mihály (T, VII.. 598.) hadi
segély ügyét a mezőtúri hadigon
dozó tiszt áttette a szarvasihoz. 
A Bajtársi Szolgálat a kedvező el
intézésért közbenjárt. Hasonlóké
pen át lett léve a hadigondozó 
liszthez a Gaál-Gyurik és az Ur* 
bancsok Györgyné hadisegély ügye 
is. — Galáth Gábor fellebbezése 
elment az alispáni hivatalhoz. — 
Galó Mihály tábori postai pénz
küldeményét csak úgy tudják meg
keresni, ha a honvéd neje közli 
a feladóvevény számét. — A Baj
társi Szolgálat minden szerdán és 
pénteken délután 5—6 órák kö
zött tartja hivatalos óráit a szarvasi 
városháza kistanácstermében.

F É M  B E T O N E T

LEGJOBB SZIGETELŐANYAG.
Talajvíz, nedves lakásoknál, vízmeden
cék, kútak, szennyvízgödrök, betonpa
dozatok felszivárgó nedvessége ellen.
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Az Izola'orral szigetelhetik lakáshelyi
ségek, nedvességnek kitett falak. Pince- 
helyiségek, melyek mosókonyha és mű
helyül szolgálnak. Képviseli és kapható: 

DONNER ÁRPÁD fakereskedő SZARVAS.

— Előadóest a Művészet- és 
Tudománybarát Társaságban. A
szarvasi Művészet- és Tudomány- 
barát Társaság július 5-én. hét
főn este ponlosan fél 9 órai kezdet
tel előadó-eíél rendez. Ez alkalom
mal Fasang Árpád Tanílónőképző- 
intézeli énektanár tart előadást. Az 
előadást vita követi. A Társaság 
tagjait és az érdeklődőket ez úton 
hívja meg az elnökség,

— Háborúság a piacon. Hárs- 
kuli Pálné Dudás Erzsébet 28 éves 
szarvasi lakos május 28-án a 
szarvasi piacon Ovszák Annát meg
támadta és ütlegelte. A kir. járás
bíróság könnyű iestisérlés vétségé
ért 50 pengő pénzbüntetésre ilélie, 
de az ítélet végrehajtásét 3 évi 
próbaidőre felfüggesztette.

— Cigányok egymás között. Tassi 
János szarvasi cigányzenész össze
különbözött Károlyi Jenő kollégá
jával és a vita hevében úgy meg
ütötte, hogy rajta nyolc napon be
lül gyógyuló sérülést okozott. Az 
ügyet most tárgvalta a szarvasi kir.

! járásbíróság és Tfissi Jánosi 8 napi 
fogházra ilélie.

— Nem fizette vissza a kölcsön 
pénzt. Nagy Lajos szarvasi cigány, 
akit közismerten Lajdi nak hívnak. 
380 pengői kért kölcsön Fetzer Jó
zsef szarvasi apáiplébánoslól azzal, 
hogy azon kocsit, lovat és szer
számot vesz. s majd a kölcsönt 
visszafizeti. Hosszabb idő elmúltá
val a pénzen nem vásárolta be a 
szükségelt jószágot és kocsit, de 
a pénzt se adta vissza az apát
plébánosnak. Az ügy a bíróság 
elé került és a szarvasi kir. járás- 
bíróság Lejdit 6 hónapi börtönre 
és 5 évi jogvesztésre ilélie jog
erősen.

— Főzöl isztet loptak. Dési An
tal öcsödi lakos feljelentést tett a 
csendőrségen, hogy 12 kg főző- 
liszfjél ellopták. A nyomozás során 
a letteseket felderítenék és igy az 
ügy a kir. járásbíróság elé került. 
A most megtartott tárgyaláson a 
bíróság Balta László öcsödi lakost
14 napi fogházra és egyévi jog
jogvesztésre, Váradi Sándor és ifj. 
Szatmári Sándor öcsödi lakosokat 
8—8 napi fogházra és 1 — 1 évi 
jogvesztésre ítélte, mivel bizonyí
tási eyerl, hogy a lisztet ők tulaj
donították el.

— Akácfákat lopott. Zsadony 
Ferenc 40 éves öcsödi napszámos 
ezévi március 7-én Rácz Lajos. 
Virág Rozália ésTóth István öcsödi 
lakosoktól 6 akácfát lopott el mint
egy 60 pengő értékben, A szarvasi 
kir. járásbíróság ezért 14 napi fog
házra és egyé\i jogvesztésre ítélte 
jogerősen.

— Egy nadrágért 8 napi fogház. 
Markovics Mihály szarvasi 44 éves 
napszámos 2 napon át dolgozott 
Janurik János szarvasi szabóipa
rosnál. Ez idő alatt egy nadrágot 
tulajdonított el, amiért a szarvasi 
kir. járásbíróság 8 napi fogházra 
és egyévi jogvesztésre ítélte.

— Beiratás. A Vajda Péter-gim- 
náziumba beiratkozni lehet július 
2*án, pénteken reggel 9r délután
3 órától az igazgatói irodában.

— Megtámadta a mezőőrt és 
az árokba lökte. Rácz Ferenc 
öcsödi 35 éves mészáros és hen
tes május 10-én Losonczi Lajos 
öcsödi felesketett mezőőrt megtá
madta és az árokba lökte, mivel 
az utcán kóborló bárányait a köz
ségházára akarta behajtani. A 
múlt héten tárgyalta az ügyet a 
szarvasi kir. járásbíróság és Enyedi

Ferenc, Zubor Lajos és Molnár 
Sándor tanúk egybehangzó vallo
mása alapján Rácz Ferencet 100 
pengő pénzbüntetésre ítélte haló
sági közeg elleni erőszak címén, 
de a büntetés végrehajtását 3 évre 
felfüggesztette. Az ítélet jogerős.

— Az Uj Idők 26. számának 
élén a hosszú belegsége óla elő
ször megszólaló Márai Sándornak 
„Rózsa" című köllói írása szerepel. 
Ebben a számban ér véget Qulácsy 
Irénnek nagyszabású történelmi re* 
génye: Európa hulló csillaga. — 
Munkács asszonya címen közli a 
Magyar Lányok Szenimihályné Szabó 
Mária regényét. Az új számban 
Nagy Méda, Selymes Péter, Alíay 
Margit, Hollósy Mária, Egry Irén, 
Bangháné Tólh Teréz novelláit ol» 
vashalja a magyar leányiíjúság. — 
Az Én Újságom új száma sok ked* 
vés mesével, verssel, apró történél* 
kével kopogtat be a gyermekekhez. 
Kívánságra a kiadóhivatal mutatvány* 
számol mindhárom lapból szívesen 
küld. Kiadóhivatal: -Budapest, VI., 
Andrássy út 16.

APRÓHIRDETÉSEK.
. Bármilyen állatok gondozását. 

Wyeszléset sikerrel vállalom, 
Érdeklődi lehel a kiadóban.

Bútorozott szoba nyaralók
nak kiodó: Nagy kertesudvar. I. 
kér. Gróf Andrássy utna !51.

. Kiszelv féle tanya 3 hold 
földdel Csabacsűd megállónál 
eladó.

. TISZTA fejvizsla kölykök el
adók. Jelenkezni lehet T. VIII.. 
193/1. Galálh János kereskedő.

. Négy középiskolát végzett fiút 
vagy leányt azonnalra felvesz 
dr. Koltai Lajos fogtechnikus.

. Kiskirályságon 28 hold szán
tóföld bérbe vagy felébe ki
adó. Jelenkezni lehet II. kér., 
372. szám alatt.

• Egy beteg-tolókocsit bérbe 
vagy megvételre keresek. Ja
nurik Jánosné, Szarvas IV. kér., 
121. sz._____________________

. Hengercsiszolás, eleklromos 
hidegheaesztés, dobkosár fel- 
töltés, Önlözőmotor szivattyú
val is, manométer javítás, fej- 
padmunkák, huszas benzin
motor, dinamók eladók. Osgyán 
mérnök, Békécsaba.___________

; 3 járás kákái legelő kiadó. 
Érdeklődni lehet Podaninál, I. 
kér., 43. szám._________________

. 50 kötetes Jókai-sorozat al
kalmi áron olcsón eladó. Ugyan
olt egy 10 kötetes Tolnay Világ
történelem is eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Jobb szoba-konyhás, esetleg 
kétszobás lakást keresek ezon- 
nalra. Címet a kiadóba kérek

- Körösparii kioszk italmérés
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.
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Felelős kiadó N A G T  SÁNETOR  
Nyomatott a Szarvasi Kfclooy Nyom« 
da> és Lapkiadóvállalat nyomdájában
I. kér*, Horthy M iklósit 9.tzim. o  uj


