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Egy nagy német lap cikke szerint a 
Körös viziútja a világtengerekkel 

keres kapcsolatot
A viziutak fokozott felhasználása az ország részére 

nagy gazdasági fellendülést jelent

A Deutsche Allgemeine Zeitung 

„Magyarország dunai hajózása 

eím alatt Klein Brúnó tollából 

cikket közöl, amely a többi kö

zött ezeket mondja : Magyaror

szágnak az a körülmény, hogy 

kedvező helyzete van Közép- 

Európában és az országokat 

összekötő Duna mellett nagy ki

látásokat nyit meg, amelyeket 

Fűnk birodalmi gazdaságügyi mi

niszter múltévi budapesti láto

gatása alkalmával a következő 

szavakkal foglalt össze: a dunai 

átmenő forgalom Magyarország 

részére gazdasági fellendülést 

hoz. Magyarország kormányzója 

maga is a legnagyobb jelentősé

get tulajdonítja Magyarország 

legéletképesebb viziútja kiépíté

sének, mert a Duna Magyaror

szág egyetlen kijárata a tengerre. 

A dunai hajózást ma a német, 

magyar, szlovák, szerb és román 

hajóstársaságok közt szerződés 

szabályozza. E társaságok közül 

mint a második legnagyobb em

lítést érdemel a Magyar Folyam- 

és Tengerhajózási Társaság (MFT 
R). A kormányzó ösztönzésére, 

aki mindig nagy gondot fordított a 

magyar tengerhajózásra, 1934-ben 

megkezdődtek az első menet- 

rendszerű utak a Közel-Keletre 

Törökországba, Palesztinába, Szl~ 

riába, Egyiptomba, Tuniszba és 

Algírba, Ma már két társaság 

van több tengerjáró hajóval. E 

hajók vasat, érceket, cukrot, 
üvegárukat, szappant, bőrt, gumi

árukat stb. szállítanak. Bár a 

háború a magyar tengerhajózás

nak ezt a sokat igérő fejlődést 

megbénította, mégis megtörtént 

a kezdet és a Budapest melletti 

nagy csepeli kikötő állandó ki

építése a háború után jelentősen 

megkönnyíti majd a tengeri for

galmat. A magyar tengerjáró ha

jók nem óceáni óriáshajók, egyen

lőre azonban megfelelnek a ve

lük szemben felállított követel

ményeknek. A magyar tenger

hajózás llymódon utakat mutatott 

a kontinentális tengeri forgalom

nak, amelyeket a háború után 

tovább lehet kiépíteni. Ugyan

csak a már most kirajzolódó há

ború utáni feladatok jegyében 

áll a magyar viziutak hajózható

vá tétele. Idetartozik a Duna 

felső folyásának szabályozása, a 

Körös és Berettyó folyó duz

zasztói, valamint a Duna-Tisza 

csatorna, amelynek segítségével 

a Tiszavidék magyar búzáját 

könnyebben lehet piacra vinni. 

Idetartozik még a Sajó és Sió 

hajózhatóvá tétele. Másfél hó

nappal ezelőtt a kormányzó sze

rény ünnepség keretében az első 

kapavágással megnyitotta a Sajó 

csatorna építési munkálatait. E 

csatorna megakadályozza a felső 

folyás eliszaposodását, másfelől 

lehetővé teszi nagy területek ön

tözését, továbbá szénnek, fának 

és építőanyagnak a Sajóvölgyből 

való szállítását. }A magyar belvízi 

hajózás mindennemű előmozdí

tása közvetve az európai hajó

zásnak is javára válik. Másrészt 

a kontinentális viziutak kiépítése 

előmozdítja minden szomszédos 

állam árúforgalmát, de még 

messzebbfekvŐ állomásokét is, 

amelyek csatorna vagy szabályo

zott folyó utján bekapcsolódnak 

az európai vízrendszerbe és ilyen 

módon utat talál a tengerhez. A 

magyar szakemberek terveiben 

ennek következtében első helyet 

foglalnak el' a német csatornák 

is, főleg a Duna— Odera csatorna, 
a Duna—Elba csatorna, valamint 

a Rajna—Majna—Duna csatorna. 

Ezek a csatornák Összekötik majd 

a dunamentl államokat a ham

burgi, stetini és rotterdami ki

kötők útján a Keleti és az Északi 

tengerrel illetve az Atlanti óce

ánnal.

A fenti cikk teljes mértékben 

igazolja baiczai Beliczey Miklós 

főispánt, aki az első körösi ha

jóút alkalmával adott sajtónyi-

at kozatban rámutatott arra, hogy 

eljön az az idő, amikor a kö

rösi kikötőkre kilehet azt is írni 

talán, hogy példáúl: Békés —

Newyork, vagy Békés—Sanfran- 

ciskó. Ha az idő meghozza a 

győzelmes békét és hihetetlen

arányokat ölt az építő munka, 

akkor nem sokat kell majd vár~ 

ni a nagy hajózási tervek betel* 

jesülésére, ennek következtében 

az ország és nemkülönben a vár

megyénk hallatlan lehetőségek

nek néz elébe.

A vár megye főispánjának rendelete az őszi 
mezőgazdasági munkák biztosítása 

érdekében
Idegen törvényhatóság területére csak külön enge

déllyel szerződhetnek el a mezőgazdasági 
munkások

A m. kir. földmivélésügyi mi- 
nisztérium rendelete alapján Bé
kés vármegye főispánja elrendelte, 
hogy a város területéről más tör
vényhatóságokba (vármegyékbe) 
elszerződni akaró munkások akár 
mezőgazdasági munkára, akár 
kubik; vagy más közmunkára csak 
a vármegyei gazdasági felügyelő
ség engedélyével szerződhetnek el, 
tekintettel arra, hogy az őszi me
zőgazdasági munkálatok biztosí

tása mindennél fontosabb.
Éppen ezért felhívják mindazo

kat a munkásokat, akik mező- 
gazdasági munkával is szoktak 
foglalkozni, hogy elsősorban őszi 
mezőgazdasági munkálatokra (ten
geri. cukorrépa, cirok, slb) szer
ződjenek el, mert annak befejez- 
léig más munkára a gazdasági 
felügyelőség csak a legkivétele- 
sebb esetben ad engedétyt.

Halálra ítélték az egyik kondorosi betörőt

Kétezerötszáz pengő értékű ruhát loptak el egy  
kondorosi tanító lakásából

A muh héten tárgyalásra ült 
össze a gyulai kir. törvényszék 
rögtönitélő tanácsa Juhász Imre 
dr. tanácselnök elnökletével. A 
slaláriális bíróság tárgyalta Kará
cson^ Béla 22 é\es mezóberényi 
foltozó cigány és két fiatalkorú 
társa bűnügyét, akik augusztus
16-ról 17-re virradó éjtszaka lég
oltalmi elsötétítés alatt betörlek a 
kor.doiosi kezségi tanííó lakásába 
és a kamrából mintegy kétezer- 
ötszáz pengő értékű ruhaneműt és 
élelmiszert zsákmányoltak.

A slelériélis tárgyaláson Cseté- 
nyi István dr. kir. ügyész ismer
tette a vádiratot, majd utána 
megkezdődött a vódloltak kihall
gatása. Keiácsonyi Béla beismerte 
a lopási, de mindenáron úgy 
igyekezeti beállítani, hogy azt az 
elsötétítés előtt követték el, ugyan
csak nem vállalta azt sem, hogy 
ö hatolt volna be a kamrába. 
Az elnök kereszlkérdéseire azon
ban megzavarodott és később be 
ismerte, hogy ő maga is rakta be 
a zsákba a lopott holmit.

— Miért tette ezt. ludja mi jár 
érte ? — kérdezte az elnök.

— Akasztás — feleli a vádlott.
— Miért csinálta akkor?
— A fiatalok csábitolffek el.

Végül kijelenti, hogy megbánta 
a tettét.

A fiatalkorú vádlottak szinte 
kézzelfogható hazugsággal próbál
tak védekezni és állandó ellent
mondásokba keveredtek. Végül 
mégis kiderült vallomásukból, 
hogy a lopást elsötétilés alatt kö
vették el. A tanúvájlomások so
rán a sértett előadta, hogy tíz 
órakor még fent volt és az ágy
ben olvasott, felesége pedig há
romnegyed tizenegy órakor bent 
járt a kamrában s addig nem 
történt semmi. Institórisz István 
éjjeliőr háromnegyed tizenkettőkor 
találkozol! a három emberrel, 
amint Kondoros felé haladtak a 
betonúion. Ekkor nem vittek sem
mit. Egy másik éjjeliőr három 
órakor láite őket kimenni a falu
ból és ekkor már êgy zsákot ci
pelt Karácsonyi.

Több tanút hallgattak ki és be
bizonyosodott, hogy a vádlottak 
minden kétséget kizáróan elsöté
títés alatt követték el a lopást. 
Ezután a tanács kihallgatta az 
orvosszakértőket. Az orvosszakér
tők véleménye szerint mindhárom 
vádlott be8zámilható és felelős* 
ségre vonható, teslihibája nincs 
egyiknek sem, egészséges, úgy
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hogy minién fenyítés végrehajt« 
ható rajfa.-Ezt követöleg dr. Cse- 
tényi István kir. ügyész vádbeszé
dében utalt arra, hogy halálos 
bűnt követnek el a nemzettel és a 
társadalommal szemben azokt 
akik különösen háború idején ve
szélyeztetik a lakosság létéi. A 
vádlottak olyankor követték el a 
lopást, amikor mar elsötétítés volt* 
amelyet pedig a lakosságnak a 
nemzet biztonsága érdekében kell 
szigorúan végrehajtani. Kéri. hogy 
a rögtöni téló tanács elrettentő pél
dát statuáljon és halálbüntetést 
szabjon ki a vádlottra. Ezután a 
vád beszédekre került a sor. A 
védelem kegyelmes ítéletet kért, 
majd a tanács ezután Ítélethoza
talra vonult vissza és hosszas 
tanácskozás után hirdette ki az 
ítélete', amely szerint Karácsonyi 
Béla elsőrendű vádlottat kötélál
tali halálra, míg két fiatalkorú 
társát 6—6 esztendőre ítélte. A 
vádlott sirva kért kegyelmet, a 
védelem is kegyelemért folyamo* 
doll, A tanács ezután kegyelmi 
tanáccsá alakult át és döntése 
nem ismeretes.

h í r e k
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va- 
•arnap délelőtt tót, 10-tői magyar, az 
újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvü könyörgés után ma
gyarnyelvű irásmagyarázatót tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor Csendes mise; 10 órakor szent
beszéd, nagymise. Délután 4 órakor 
ójtatosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak Vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia, II. kér., 221. sz. alatt 
fesz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2 órakor van istentisztelet 
a községi iskolában.

— Kinevezés. A vármegye alis
pánja dr. Dömén Imre szarvasi 
állatorvost Szarvas nagyközségben 
állatorvosnak kinevezte.

— Hősi halált halt a szovjet 
elleni keresztes háborúban. A
Magyar Vöröskereszt Tudósító 
Irodája most küldött értesítésében 
közölte Sztvorecz Pál szarvasi 
lakossal, hogy fia Sztvorecz Mi
hály, aki 1921. évben Nagyszéná
son született, a szovjet elleni ke- 
resztes hadjáratban hazája védel
mében ezévi augusztus hó 2-án 
Mosirban hősi halált halt. Bajtár
sai a hősöket megillető kegyelettel 
Kasinkiban helyezték el örök nyu 
galomra. Sztvorecz Mihály fiatal 
honvéd halálával a halhatatlan
ságot nyerte elf mert drága életéi 
a legszentebbért, szeretett magyar 
házán kért és a keresztény eszmék 
védelmében áldozta fel. Szarvas 
hazafias, keresztény lakossága 
megrendülten veszi hirül a szarvasi 
hős fiú halálát és amikor család* 
jának nagy bánatában osztozik 
és azok fájdalmára a nagy meg
nyugvás érzeteit kérit ugyanakkor 
a mai nagy idők történelmének 
lapjaira aranybetűkkel írja fel az 
ö nevét is, hogy a kegyelet esz
ményén át példaadása örök esz
ményként lobogjon minden ma
gyarok előtt.

Szarvas nagy község jövöé vi 
költségvetés# 

a szociális közegészségügyi 
és kulturális szükségletek 

kielégítését célozza
A jövő évre 145 százalékos pótadó kivetést 

határoztak el
Szarvas nagyközség képviselőd 

testűlete az elmúlt héten tartotta 
meg rendes közgyűlését, Dauda 
Mihály községi bíró elnöklete 
mellett. Melís Mihály ev. tanító 
mondotta a nemzeti Hiszekegyet, 
majd dr. Simkovics Mihály adó
hivatali főnök, helyettes főjegyző 
előterjesztéseiben tárgyalta le a 
képviselőtestület a tárgysorozat 
egyes pontjait. A képviselőtestü
let több kisebb bejelentés után 
elhatározta, hogy a belügyminisz
térium rendelete alapján a köz
ségi tűzoltó felszerelés kibővíté
sére, illetve egy mótorfecskendŐ 
beszerzésére 25.000 pengőt ’ irá
nyoz elő, elhatározta továbbá a 
képviselőtestület, hogy a géperejű 
bérkocsi vállalatok fuvardíjának
űjabb megállapítására javaslatot 
tesz, amely az 1939. évi augusz
tus 1-i viteldíjaknak a 87 száza
lékos emelését javasolja. A csa- 
bacsűdi ev. egyház templomépíté
séhez 500 P segélyt szavaztak

meg, majd tudomásul vették a 
községi gyámpénztár megszűnését 
és vármegyei gyámpénztárba 
való beolvasztását. A képviselő
testület ezután az 1942. évi zár
számadásokat vita nélkül elfo
gadta, majd a községi közpénztár 
,és a kezelése alatt átló alapok 
és alapítványok 1944. évi költ
ségvetését tárgyalta és 145 szá
zalékos pótadó fedezettel állaof- 
totta meg. A költségvetésben a 
képviselőtestület az egyes köz
szolgáltatások díjának felemelé
séhez megfelelő hitelkeretet biz
tosított a szociális jellegű szük
ségletek kielégítésére, ugyancsak 
nagyobb mérvben emelte a köz
egészségügyi szükségletek kielé
gítésére és a kulturális intézmé
nyek fenntartására szolgáló hitelt 
is. A képviselőtestület nagyobb 
viták nélkül folyt le és elisme
réssel fogadta a gondosan és 
szakszerűen előkészített költség- 
vetést.

Egy középkori szerzetes jóslata szerint 
ezévi karácsonykor kötik meg a békét

Kelet és Nyugat népe velőkig ható küzdelemben 
emészti fel magét

Semmi különösebb jelentősége 
nincsen annak, amit az alábbiak
ban elmondunk, csupán mini ér 
dekességet említünk meg. A dolog 
előzménye, hogy a mecklenburgt 
Weimar város . tanácstermében 
üveg alatt, keretbe foglalva őriz
nek évtizedektől elsárgult, perga
menbe ’ írt jövendölést, amely 
1701-ben kelt Egy üldözőit szer
zetes rótta pergamentre ezt a pró
féciát, amelyet egy kolostorban, 
egy bibliában találtak. Szövege 
többek közölt a következő : Kelet 
és Nyugat népe velőkig ható küz
delemben fogja egymást felemész
teni. A kocsik lovak nélkül. #mint 
holmi bősz paripák, félelmes bú- 
gásokkal fognak száguldani), s :űz- 
sérkémok hajítják a levegő a tü

zeket és gázokat töveinek majd 
ártatlan falvakra és városokra. 
Négy é^ és öt hónapig fog ez a 
csapás tartani, négy év és öt hó
napig fogja,a háború és egyéb ve* 
szedetem az emberek sokaságál 
pusztítani. Tengereket fog az em- 
bervér pirosra festeni és a ten
gerfenék sem lesz biztos senki 
számára. Ott is prédájukra lesők 
rejtőznek. S a hétcsillagol viselő 
ország (Amerika) is belenyúl ebbe 
a zűrzavarba. S ez a nagy fe
nyítés. a háború akkor kezdődik, 
amikor a kalászok roskadási^ dú
san várják aratásukat s amikor a 
cseresznyefák negyedszer hajtják 
Ui virágaikat, akkor éti legborzal
masabb mértékét, míg karácsony 
nagy napján köük meg a békét.

— Névváltoztatás. A. m. kir. 
belügyminiszter Krenyiczky Mihály 
szarvasi kertész nevét .Kenyeres4* - re 
változtatta át.

— Javítóvizsga latok. A Vajda 
Péter gimnáziumban az 1—IV. 
osztályosok javítóvizsgálata szep
tember 6-án hétfőn a/. V—VIII. 
osztályosoké szép!. 7-én, kedden, 
a magán- és különbözeti vizsgá
latok írásbeli része szept. Qrán 
hétfőn, a szóbeli szept. 7-én ked
den délután .lesz. A Vili. osztá
lyosok javító vizsgálata augusztus 
30-án hétfőn lesz. A jevítóvizsgá
latok, valamint az írásbeliek az 
illető napokon reggel 8 órakor 
kezdődnek. Aki e vizsgálatokról 
elmarad későbbi időpontban nem 
lesz alkalma vizsgázni. Az 1943 — 
44-iki tanévre a beiratások később 
kihirdetendő napokon lesznek.

— Sziréna próbariasztás. Mint
közöltük, Szarvas község az Ár
pád-Szálló tetejére egy szirénát 
helyezett el. A sziréna próbariasz
táséi e hó 4-én, szombaton délben 
1 órakor tartják meg.

— Százötven ipari tanonc üdülő 
kirándulása Az Országos Társa- 
dalombizlosiló Intézet szolnoki 
kerületi pénztára az elmúlt vasár
nap mintegy 150 szarvasi és bé- 
késszentandrási ipari tanonc ré
szére nagyon jól sikerült üdülő 
kirándulást rendezett a szarvasi 
Erzsébet-ligetben.^ A vidámkedvű, 
nagyrészben leánykákból álló 
üdülőcsoport kellemesen elszóra
kozott az OTi kiküldöttek és a 
helyi vezetők irányítása mellett. 
Társasjátékokkal, népdalok' dalolá
sával szórakoztak el. majd ebéd
del és vacsorával az OTI vendé-

getlé. meg Ókét. Az ebéd végez* 
tével dr/ vitéz Zerinváry SzHáírd 
a szarvasi kerület országgyűlési 
képviselője rövid beszédben öröm
mel emlékezett meg az 'OTI szo
ciális gondolkodásáról, az intéz
mény nagy hivatásairól, majd lel
kes buzdító szavakkal fordult az 
ifjúsághoz és áldozatos, mindértek- 
fölöll való hazaszeretetre, keresz
tény világszemléletre, szociális ér
zésre és munkabuzgalomra buz
dította őket. Az Országos Társa
dalombiztosító Intézet szolnoki 
kerületi pénztára képviseleteiében 
Görgényi Károlyné, Kaposvári Gi
zella és 5onko!y Zoltán tisztviselők 
jelentek meg az üdülő kirándulá
son és nagy ügybuzgalommal lát
ták el a felügyeletet a kiráduló 
ifjúság felelt.

— A Bajtársi Szolgálat üzene
tei. A szeptemberi ügyelelesi szol
gálat vezetői: minden szerdán és 
szombaton délután 5-től 6 óráig 
Piliszky János nyugalmazott igaz
gató és Szlovák Pál nyugalmazott 
igazgató. Minden pénteken délután 
5-iöl 6 órái* dr. Ópalotay János 
róm. kát. segédlelkész és Szlovák 
Miklós vallástanár. Az ügyeletest 
szolgálat színhelye a községháza 
kistanács terme. — Azoknak a 
honvédcsaládoknak, akik férjük 
vagy általában hozzátartozójuk 
katonai szolgálata mialt megfelelő 
mennyiségű kenyérgabonát nem 
tudtak szerezni, üzenjük és közöl
jük a helyi közellátási hivatal ve
zetőségének a* válaszát: lehet szó 
a hiányzó gabonamennyiség meg
vásárlásának az engedélyezéséről. 
Addig is mindenki megkaphatja 
a szükséges kenyér- és liszljegyét, 
ha arra sürgősen szüksége van. 
Az igényjogosultak minél előbb 
jelentkezzenek ránk való hivatko
zással Ruzicskay György jegyző
nél. — Hadisegély-kiutaláso; meg- 
sürgetése* felemelése ügyében az 
új miniszteri rendelet szerint egye
dül a helyi hadigondozó tiszt az 
illetékes. Minden honvédcsalád 
tehát ilyen kéréssel hozzá fordul* 
jón bizalommal. — Cipő- és talp- 
igénylésekkel az érdekellek köz
vetlenül a Közellátási Hivajal 
megfelelő ügyosztályához fordul
janak. — Textilanyfgoknak hon
védcsaládok részére való kiutalása 
ügyében felterjesztést intéztünk a 
Vármegyei Elnökséghez. Az ered
ményről annakidején közzétesszük 
az értesítést. — A vámkeresményt 
igénylők névjegyzékét áttettük a 
helybeli Közellátási Hivatalhoz. 
Az utalványt e hivatal fogja ki- 
kézbesitlemi. — Szpisjak Mihály 
honvéd (I. kér., 665. sz.) Sztary 
Oskolnál 1943. február 5-én eltűnt.

— Népművészeti táncbemutató. 
A szarvasi Művészet- és Tudo nány- 
barát Társaság szeptember 27-én, 
szombaton este nagyszabású nép
művészeti táncbemutató előadását 
vette tervbe, amelyre sikerült egy 
országoshirű tánccsoport részvéte
lét megnyerni. Az előadás előké
szítő megbeszélését a Társaság 
vezetősége és tagjai e hó 6-án 
este 8 órai kezdettel a Polgári 
körben tartandó összejövetelen 
beszélik meg. Az e havi előadó
gyűlés dr. Bagotai István gazd. 
tanár más irányú elfoglaltsága 
miatt elmarad. A tagokat a hétfői 
megbeszélésre ez úton hívja meg 
az elnökség.

Fiessen elő •
a Szarvasi Közlönyre
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„-=• Üzenet a hacctárröl. Kórt«- 
szegi Pál karp. tiaédes az R  593. 
sz. táboripostával dr. vitéz Zerin
váry Szijárd országgyűlési kép* 
viselőnknek a kővetkezőket üzeni: 
Orosz főid, l943.^augUszlus 5. A 
messzi onósz táj éiérheteftfen me
zőiről sok szeretettel gondolok 
szeretett képvise&^urunkra. — 
Lapunk, szerkesztőiéhez Vajda 
Sándor honvéd^dB- 782. sz. tá- 
boriposlával löbbék r közölt a kö
vetkezőket üzeni* » Kedves Szer
kesztő űri Néken\^küldött lapját 
megkaptam. Ügy az én. mint az 
összes itt lé vő bajiílpaim nevében 
köszönöm. Nagy flrömmel vetlük 
annak buzdító sqjfait. És ígérjük, 
hogy helyt állunk hazánk boldogu
lása és annak népe jólétének ér
dekében Hiszen ez "kötelességünk 
is. melyet a hazulról kapott üze
netek csak# megerősítenek bennünk. 
Szeretteink imája $enílí fegyverein
ket győzelemhez, Amelyet magyar 
Hazánk és< az egész keresztény 
Európa érdekében állftoltunk szem
ben az egész világ nagy ellenié 
gével a i,Bolsevizmu«M-sal I Küld
jük üzenetünket íjjzarvas hazafias 
közönségének és reméljük,ho^y ha- 
marosan győzelerránehérünk vissza 
mindannyian hőm szeretett váro
sunkba. -- Mjhalecz András 
honvéd üzeni a ÍK. 539. tábori
posta számról: Hazafias üdvöz
letemet küldöm Szei>l István*nap 
ünneplése alkalmsával, Szarvasra. 
Csokolom édesanyámat, testvé 
reimet. Ne agg&dljalok érettem 
jól vagyok, nincs' semmi bajóm. 
Üdvözlöm a rokonokat és ismerő
söket, továbbá hazafias bajtársi 
üdvözletemet küldöm a község 
.lakóinak, (térem az Islem áldását 
az otthcnríHninden munkában küz
dőkre, Teljen meg a pince, kamra, 
hogy ne legyen .^nélkülözés sem
miben. Mosl mindannyian egyfor
mán küzdünk a jobblétért a szebb 
jövő reményében.-Ha majd egy
kor mink, katonák' ^győztesen 
hazamegyünk, együtt, egyformán 
mindannyian élvezzük '-a szebb 
jövő boldogságait. Mink nem csüg
gedünk el, reménykedünk abban, 
hogy lesz még szájjő, lesz még lágy 
kenyér. Bízva bíáink a teremtő 
Istenben, mert aki Istenben bízik, 
soha nem csalatkozik. Hazafias 
tisztelettel messze^Oroszországból : 
Bandi. ?

— A szarvasi * állami Polgári 
Leányiskolában a felvételi és ja
vítóvizsgái szeptember ^hó 4-én, 
reggel 8 óra!* kezdettel tártjuk meg. 
A póibeíratás október 28., 29. és 
30 án lesz. Ekkor, minden tanuló 
Iratko2zék be.- AV-lv. osztályba 
jelentkező lélszámfölöliiek október 
30-án feltétlen jelenjenek meg, 
okmányaikat hoz»k be. A tanítás 
november hó 3 áj,>reggel 8 óra
kor kezdődik. A'szarvasi Női Ke
reskedelmi Szaktanfolyamon a 
pótbeíralás és a Itanítási szintén 
a fenti időben végezzük. Igazgató.

fc. ' —  
Hirdtsiei U pinkbin!

— A lábát i i t i t l f  a Körösben, 
els/ldUit és befulladt a vizbe.
Raksa György 7fl. éves .szarvasi 
földmives a mult^iéten lement a 
Körös partjára, hogy q^lábát meg
mossa. A nmedig: kanyarban ült 
a parton, azonbaii lábáztatás köz
ben elszédült és beleesett a vizbe 
Amikor az arrajonök kihúzták a 
vízből, halott voll/ Szivszélhűdés 
ölte meg.

— Tüzek a határban. Velki 
András szarvasi lakos VJI, külk. 
29. sz. alatti tanyáján egy 10 
méteres hosszú csűr ismeretlen 
okból kigyulladt és leégett. A kár 
750 pengő. — Kovács P. János 
szarvasi IV. kér. 572. sz. alatti 
házának udvarán egy 5 méter 
hosszú csűr szintén kigyulladt és 
elégett. A kár 150 pengő, ami 
biztosítás révén megtérül.

— Nem szolgáltatta be a kirótt 
zabot. Szakáé* Zsuzsánna szarvasi 
lakos a megállapított zabmennyi* 
séget a közellátás részére nem 
szolgáltatta be, ezért a mezőtúri 
rendőrkapitányság büntetőbírája 
3 napi elzárásra átváltoztatható
15 pengő pénzbüntetésre ítélte.

— Megakadt a babszem a lég
csövében. Gerlei Magda endrődi
6 éves leányka játék közben bab- 
8zemet nyelt és az a légcsövében 
megakadt. Mivel laz első orvosi 
segélynyújtás* aorán a babszemet 
nem tudták légcsövéből eltávolí
tani. a szarvasi mentők a gyulai 
közkórhá7ba szállították, ahol meg
szabadították a légcsövét a bab
szemtől.

Sötétítsetek*
MIKLÓS VITÉZ VERSE

Sötétítsetek minden ablakot.
5 a szívverésben dermsdjen a cseni 
A csillagok közt. hol a fény lakott 
Most a vijjogó vészmadár kering.
S hovd lecsapnak véres karmai 
Ott összedőlnek kunyhók, paloták, 
Elpusztulnak a népek barmai 
És meghalnak a szoptatós any&k.

Sötétítsetek minden ablakot,
Mit ér vitézség, ami halni kész ?
Letaglózza, mint é)]el a vakol 
A csillagfa]tó, a s&ldni kéz.
Mindegy: kaszórnyra, templom, iskola, 
Vöröskrresztes kórház vagy dedó,
Tdn.jobb lett .volna asm Ifiual.noha 
5 aki m&r meghall, annak ó de jó.

LAljAtok, hogy kotat a becstelen 
Sötét medár egy résnyl fény utón ?
Érlsed meg, ember: lecsap hirtelen 
És meghalsz mint egy féreg, ,oiy bulin l 
S magaddal rántasz hirom utcasort,
Egy várost, hol ezer, tízezer 
Őrjöngő fáklya veri fel a port,
Melyben szénnévált családod hever.

Sötétítsetek minden ablakot.
Egy úr parancsol: a légoltalom I 
De rázzál most fel süketet, vakot 
És az arcukba korbácsol) dalom.
És uvöUsd, hogy bllang, áruló.
Ki nem ismeri €  szót; fegyelem '
Soha nem tér már vissza, ami ló 
Ha nincs köszfvem, kemény fegyverem.

Megmarkolom, mint isten ujjait 
A magyar puskát, a magyar szivet.

-Sötét odúkban lángoljon a hll 
Amely mosl minden .salakot kivet.
Sötét odúkban sok fény összegyűl.
Mit ezer évig az Isten adott;
Ej f Lesz még egyszer magyar fényözön, 
Sötétítselek Minden ablakot!

•  A Légoltalmi Uga szarvasi csoportjának 
csütörtöki előadóestjén országgyűlési képvl* 
sdönk gyönyörű költeményéi felesége dr. 
vitéz Zerinváry Szilárdné Nemzetes Asz- 
szony szavalta el mély és nagy siker mel* 
lett.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

bármilyen 

mezőgazdasági géphez
(traktor, traktoreke, vetőgép, eke 

és aratógép)

alkatrészeket 
olajat és zsfrt

állandóan raktáron tartok

Sárkány vaskereskedő
Szarvas, F ő . út.

Előzetesen be kell mutatni az ipari 
növények termelésére vonatkozó 

szerződésekét
Minden kikötés a földmívelésügyi miniszternek a 

jóváhagyásétól függ
Bánffy Dániel báró főldmívelés- 

ügyi miniszter elrendelte, hpgy a 
napraforgó, olajlen, szója; ricinus, 
repce, rostlen és. rostkender ter
meltetésével foglalkozó vállalatok 
kötelesek bemutatni a földmíve
lésügyi miniszternél annak a szer
ződésnek a tervezetét, amelyben 
ipari növényekre a gazdákkal ter

melési szerződéseket kivánnak 
kötni. A szerződéseket oak a 
földmívelésügyi miniszter által jó 
váhagyott szerződésmintáknak 
megfelelően szabad megkötni. Min
den olyan kikötés, amelyet a föld- 
mivelésügyi miniszter nem ha
gyott jóvá, a gazdával szemben 
érvénytelen.

Időszerű gazdasági kérdések 

Lakásunk fűtése
irta: B*ncslk István, m. kir. gazdasági tanár.

Ezeknek a rövid kis tájékoztatók' 
nak a főcímében benne van az 
„időszerű" szó. Azt gondolni valaki, 
hogy a fűtés még igazán nem idő
szerű, hiszen szinte á hátunkon* érez * 
ztik még a nyári kánikulának a pör< 
kötéséi. A gazda azonban jól tudja, 
hogy valami nem akkor időszerű, 
mikor már a körmére égett, hanem 
éppen akkor, amikor (el kell rá ké
szülni. Az orvos úgy mondja ezt, 
hogy megelőző gyógymód, a gazda 
pedig gondoskodásnak, hívja: 2— 3 
hónap múlva jönnek a hidegek és a 
tüzelőről és tilzelőberendezépről való 
gondoskodás már most Időszerű.

A fűtőberendezést elsősorban a 
rendelkezésünkre álló tüzelő szabja 
meg. Kukoricaszár, naprafórgószár, 
kukoricacsutka, szalma eltüzelése 
kemencében történik.,(átigz „q cisjtfp,;., 
kályha, szénhez a vaskályha a lég- 
megfelelőbb. Az anyaggazdálkodás 
mai nehéz idejében agonban az sem 
mellékes a fűtőberendezés megyá- 
lasztásánál, hogy melyik hogy érté
kesíti a fűtőanyagban levő hőener- 
giáL Vegyük szemügyre mosl ezt a 
szempontot.

Minden .fűtőberendezésnek három 
főrésze van: tüzelőtér, a melegítő 
tér és a kémény. A lüzelőiérben ke
letkeznek a magas hőmérsékletű (Üst- 
gázak, a melegítő térben adják ál 
melegüket a fűtőiednek és a kémé« 
nyert keresztül távoznak a szabadba.
A füstgázok eltávozását a kémény 
alja (tuzelőlér) és kémény teteje 
közti légnyomáskulönbség okozza, 
ami nyilvánvalóan a kémény ma* 
gasságától függ. Ugyanez a légnyo
más különbség hajtja a tUzelőlérbe 
az égéshez szükséges levegőt Igen 
fontos, hogy a füstgázok ne túlsá
gosan gyorsan távozzanak (nem 
tudnák melegtartalmukat leadni), de 
ne is túlságosan lassan (nagyon le
hűlnének. súlyuk megnőne, vissza« 
csapódnának).

A kemence hibája, hogy a füst
gázok a tüzelótérből közvetlenül a 
kéménybe jutva igen magas hőmér
sékleten (5 —600 Co) hagyják el a ' 
kéményt és a melegei magukkal vl* 
szik Ezt a veszteségei némileg el* 
lensúlyozza a kemence lezárása, ami
kor a tuzelőlér melegítő térré válik 
és szinte semmi füstgáz nem távozik.

A vaskályha hibája, hogy az 
egész tüzelés alatt hlányrtk a külön 
melegítő tér, ehol a füstgázok lehűl
hetnének. Ö jy igyekeznek ezen se
gíteni, hogy a szobában hosszú ki
vezető csöveket szerelnek, másrészt

a tüzelőtér vas fala jó hővezető lé
vén, gyorsan leadja a szoba leve
gőjének a füstgázoktól kapott hőt és 
így úlaí vezet fel rövid Idő alatt.

Kis lakásokban alkalmazott fűtőbe
rendezések között a leggazdaságo
sabb a cserépkályha, amelynél a tü* 
zelőtér elhagyása után a lűstgázok’a 

' kályha testébe beépített kanyargós 
úton (melegítő tér] iutnak a kémény
ébe, útjukban' melegüket a cserép
kályha falának adják á l és megfe
lelően lehűlve Í150—180 C9) jutnak 
a kéménybe. Mivel a cserépkályha 
anyaga 33-szor rosszabb hővezető 
mint a vqs, a füstgázoktól felvett 
meleget fokozatosan adja ál a helyi
ség levegőjének. A cserépkályha és 

?a vaskályha előnyeit egyesítik ma* 
gukban a rossz hővezető anyaggal 
bélelt vastólyhák. ...............

Á tüzelőanyag elégetésekor kelet* 
kezeit meleg vezetés, áramlás és su
gárzás útján jul a szoba levegőjébe 
és ..a szobában lévő testekre. A füst* 
gázok felmelegítik a fűtőtest belső 
felületéi, vezetés útján jut a hó a 
fűtőtest külső felületére, áramlás és 
sugárzás útján a szobába. Különösen 
fontos a sugárzás. Ilyen módonkap* 
ja a melegei, ha a kályha közelében 
állunk, amikor tudjuk, hogy jobban 
felmelegszünk, mint a testünk és a 
kályha közt levő levegő. Ilyen imó* 
dón melegíti fel a kályha a falakat 
és bútorokat. A sugárzás szempont* 
jából fontos tudnunk, hogy a fekete, 
érdes test sokkal gyorsabban sugá
roz, mint a világos, sima. Ha tehát 
a kéményünk jó huzalos, akkor hasz* 
náljunk sötét, érdes kályhateslet és 
kivezető csöveket, hogy a nagy se* 
bességgel áramló füstgázok minél 
több meleget leadhassonak. Ha pe
dig kéményünk nem elég huzatos 
(kályhánk füstölésre hajlamos akkor 
vagy a kéményt kell emelni, vagy 
a kémény falát vastagltanl (ne hűl

jön ki hamar), vagy világos,, sión 
felületű kályhát és kivezető csöve* 
kel kell alkalmazni. Vagyis egyszerre 
nehezen megvalósítható kettős célunk, 
van: a meleget bentlartani, a füstöt 
pedig kiengedni.

Fűtésűnk gazdaságos volt« azon* 
bán a tüzelőanyagtól is függ. A fa.
2— 3000 kalóriás, a barnaszén 
3500-3500- kalóriás. a kőszén 
5500 —7500 kalóriás tüzelőanyag,' 
ami azt jelenti, hogy 1 kg. fa teljes 
elégetésével 30 liter vizet, 1 kg. 
jó szén elégetésével 75 liter vizet 
tudunk felforralni. Ennek ismeretében, 
számításba véve még az árakad, el*, 
dönthetjük, hogy melyik tüzelőanyag 
alkalmazása gazdaságosabb. Vég
eredményben azonban a gazdasá
gosság szempontjait ma felülmúlja az 
anyagprobléma, úgyhogy a háborús 
viszonyok között a helyben található 
fűtőanyag fogja elsősorban megszabni 
lakásfűtésünk mód/át.

Ennek az árverésnek megtartását az 
árverés határnapot megelőző utolsó 
előtti hétköznapon déli 12 óráig be kell 
jelenteni. — Az árverést a bejelentő fél 

távollétében is megtartom. 
194—1943. vght. szám.

Árverési h ir d e ie é iy .
Dr. Hajós Dezső ügyvéd által képvi

selt Bük Adolf Fiai javára. 1099 P 32 f 
tőke és ennek 1942. október 10-től járó 
5 százalékos kamatai 3 il P 47 f ed
digi és az ezután felmerülő költség ere
jéig, amennyiben a követelésre időköz
ben részletfizetés történt, annak beszá
mításával, a budapesti közp. kir, járás*, 
bíróság 1943: évi 609236. fcz. végzésével 
elrendelt kielégitési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1943. augusz
tus hó 10»én lefoglalt 2610 P-re becsült 
ingóságokra a szarvasi kir. j bíróság Pk. 
2081— 1943. sz, végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908- évi XLL 
t.-c. 20. §-a alapján a következő meg* 
nevezett; dr. Dörnyei József ügyvéd áll. 
képviselt Borgulya Mihály javárá 480- 
P s jár., dr. Sílberstein Gyula ügyvéd 
álL kép v. Szarvasi Hitelbank javára 
17,342 P 98 f s jár.. MÁV ügyészség 
által képv. MÁV javára 267 P 89 f s jár.,. 
dr. ifj. Islvánffy Sándor ügyvéd által 
képv. Atuminiumérc Bánya javára 7472 
P 6 jár., továbbá a foglalási jkőnyvből 
*ki nem tűnő más foglaltatok javára is 
az árverés megtartását elrendelem, de 
csak aria az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is fennáll (és ha ellenük^ halosztó 
hatályú igénykereset folyamatban nincs.
— végrehajtást szenvedő lakásán, Csa- 
bacsűd. Nagyráta majorban leendő meg
tartására határidőül 1943* évi tzepiam 
bér U  17. aipjáask Mmtíud 5 ér«» tű
zetik ki. amikor a biróilag lefoglalt bú
torok s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek — de legalább a becsár kéi- 
harmadrészéért — készpénzfizetés mel
lett el fogom adni, még akkor is, ha 
a bejelentő fél a helyszínen nem je
lenne meg. ha. csak ellenkező kíván
ságot írásban nem nyilvánít

Szarvas, 1943. augusztus- 23. #
GÖRBE PgTBR

— Nem tette ki a sátrában a 
névtáblát. Horváth János szarvasi 
szabórtrester az augusztus' 14-ikt 
gyomai országos vásáron ruhás 
sátrában nem függesztette ki a 
névtábláját, ezért a szarvasi járás 
rendőri büntétőbirája 10 napi el
zárásra átváltoztatható 20 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

F R E C S K  A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  TELEFO N ; 64.
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Szeplember 4., 5.9 6 én Három napig.

U T O L S Ó  P I L L A N A T
A forró szerelem és a tiszti becsület ütköznek meg ebben a 
_______  filmben. Gyönyörű olasz film.

Szeptember 8 . és 9-én

Fények az éjszakában
Két szerelmes léány és a boldogságát nehezen megtaláló férfi 

tökéletes művészettel és romantikával készült filmje.
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— Mem szolgáltatta be a ga- ! 
bonát. Bűzés Mátyás szarvasi la* 
kos, mint lermelő a mull évben 
nem szolgáltatta be á Hombárnak 
az előír! 343 kg árpa és 472 kg 
zebmennyiséget, ezért a Mezőtúr 
vérós rendőri büntetőbíréja 5 
napi elzárásra átváltoztatható 50 
pengő pénzbüntetésre ítélte.

S P O R T

— Labdarúg& S' A szarvasi Turul 
Sportegyesület labdarúgó csapata va
sárnap délután már az I. osztályú baj
nokság őszi fordulójának első mérkőzé
sét játszó idehaza. Szarvas lelkes sport
barát tábora nagy bizakodással tekint 
a most induló idény elé és a legutóbbi 
mérkőzéseken oiy kiváló képességet 
mutaló Turul-együttestői sok szép győ- 
.zelmet remél. — Az elmuit vasárnap 
a Turul a Kondorosi TE csapatával 
játszott Szarvason edzőmérkőzést és 
azon kemény játék után 3:1 (2 ; 0) ará
nyú győzelmet ért el. — Vasárnap dél
után a Turul a Nagyszalontai SC csa
patával játssza az őszi forduló első 
"bajnoki mérkőzését Szarvason.

A Kőrösvidéki Kerület 1. osztályéban 
a MOVE-Turul SE őszi mérkőzéseinek 
sorrendje a következő:

Szeptember 5-én Szarvason Turul—NSC. 
Szeptember 12-én Gyomán GyTK-Turul. 
Szeptember 19. Szarvason Turul—CsSK. 
Szeptember29. Szarvason T urul—GyAC. 
Október 3-án Tótkomlóson TLE—Turul. 
Október 10-én SzarvasonTurul—Rokka. 
Október 17-én SzarvasonTurul—B1SE. 
Október 24-én Békésszentandráson Tu

rul— B. Hunyadi.
Október 31. Kpndoroson KpTE—Turul. 
Nov. 7-én Orosházán OMTK—Turul. 
Nov.21-énNagyváradon NAC II.—Turul.

— NŐI sportnap Szarvason.
Az Országos Sportközpont a női sport 
fejlesztése érdekében ez ország váro
saiban és nagyobb községeiben női 
sportnapokat rendez. Szeptember I2-én 
mintegy 60 főből álló női atléta-csoport 
érkezik Szervesre és tart sportbemuta
tót a Horthy Miklós-sporttelepen. A t e 
mutató iránt már is nagy érdeklődés 
nyilvánul meg és annak sikere érde
kében a szarvasi MOVE Társadalmi 
Sportegyesület minden tagja a legna
gyobb odaadással dolgozik.

— Levonta kerékpár verseny.
E hó 8-én, szerdán a zzarvasi Levente 
Egyesület nagv leven te-kerékpárver
senyt rendez. 12-én, vasárnap pedig 
ugyancsak Szarvason járási kerékpár- 
versenyt tartanak. Első korcsoport egyé
ni versenyben indul dólelőtt fél 8 órá
kor, csapatveisenyben délután fél 3 óra
kor. Utirán> : a piactérről az endrődi 
út kanyarulatáig és vissza (6 km távol
ság). Második korcsoport egyéniben in
dul fél 8-kor csapatversenyben délután 
féi 3-kor. Útirány : a piactérről az oros
házi úton a siratói szőlőkön keresztül 
a csabai úti községi iskoláig és onnan 
a csabai úton vissza a piactérre. Har
madik korcsoport egyéniben indul fél 8 
órakor, csapatversenyben pedig délután 
fél 3-kor. Utiránv : Békésszentandrás— 
öcsödi műúton Öcsödig és onnan vissza 
az Öcsöd—békésszentandrási földúton 
Szarvasra. A verseny megtekintése díj
talan.

Szarvas község elöljáróságától- 

HIRDETMÉNY.

Felhívja az elöljáróság mindazon ál
landó mezőgazdasági munkával foglal
kozó munkásokat, illetve munkások 
hozzátartozóit kik, illetve kiknek hoz
za tartozói önhibájukon kívül katonai 
vagy közérdekű munkaszolgálatuk miatt 
háztartásuk kenyérgabona szükségletét 
r?em szerezhettek meg s így liszt- és 
kenyérjégyre vannak utalva, hogy ga
bonával leendő esetleges ellátásuk ér
dekében folyó évi szeptember hó 4-ig 
az Árpádköz 4 . sz. közellátási irodá
ban összeírásuk végeit feltétlenül jelent
kezzenek. Későbbi jelentkezés figye
lembe nem vehető. Ismételten kéri az 
elöljáróság, hogy csak azok jelentkez
zenek, kik mezőgazdasági munkásnak 
tekinthetők s kik rokkantságuk, harc
téren vagy kalóriái, illetve közérdekű 
munkaszolgálatuk folytán nem tudták 
a kenyérgabonát megszerezni.

Szarvas, i 943. szeptember 2.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Száryes nagyközség elöljáróságától. 

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy 
mindazon ICO kát. holdon aluli gazdál
kodók, illetve föld nélküli/sertéstenyész
tők1 kik az általuk tartott jószágállo- 
mány takarmányozására korpát igényel
nek. összeírásuk végett folyó évi szep
tember hó 10-ig az Árpádköz 2. számú 
közellátási irodában jelentkezzenek. A 
jelentkezés alkalmával a gazdakönyv 
felmutatandó. A korpa igénylésével 
kapcsolatban közli az elöljáróság, hogy 
korpát a vérmegyei közellátási hivatal 
fogja az igények elbírálása után ki
utálni s szeptember 10-íg igénylést nem 
fogadunk el. Elsősorban azok tarthat
nak igényt korpára, kik vámőrlési jo
gosultsággal nem bírnak. A gazdakönyv
vel jelentkezők, amennyiben korpakiu
talásban részesülnek a kiutalt korpa
mennyiségnek megfelelő gabonabcszo!- 
gáltatási ponttal meg lesznek terhelve 
s a kiutalt korpa helyett más termény
ben többet kell beszolgáltatniok. Hí
zóba állított sertések részére csak az 
esetben lesz korpa kiutalva, ha az 
egyéb állatok részére szükséges s ki
utalt korpamennyiségen felül még korpa 
rendelkezésre fog állani. Tehenek ré
szére korpát a Tejtermelők és Tejszö
vetkezetek Országos Szövetségé lói kell 
kérelmezni. A 100 kát. holdon felüli 
gazdálkodók sertéstenyésztési korpa
igénylésükkel a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetéhez fordulhatnak. Az anya
kocák részére darabonként 100 kg egy- 
egy süldő részére 4 hónapra 10 kg. 3J 
kg-on aluli malacok részére pedig 4 hó
napra drb-ként 5 kg korpa igényelhető. 
Az állatállomány igazolására kizárólag 
a gazdakönyvbe foglalt adat szolgál.

gazdakönyvvelh^n rpröleDiízz&qe) pe
dig az állat járlata. Ismételten figyel
mezteti az elöljáróság az igényjogosul
takat, hogy igénylésüket határidőre ter
jesszék elő annál is inkább, mert ké
sőbbi igénylések ligyelembe véve nem 
lesznek.

Szarvas. 1943. szeptember 2-án.

ELÖLJÁRÓSÁG.

ÜPIIÚHIRDETÉSa
Apróhirdetések állást keresőknek és ál
lási hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkereske- 
dése Szarvas. I . Horthy Miklós út 9 

szám.

- Magyar perzsa, kelim s egyéb 
szőnyeg eladó III kér.. 111. sz.

. Eladó a csabacsűdi határban 
az orosházi kövesút mellett 30 
hold tanyanélküli szánló. Bő
vebb felvilágosítást ad dr. Dávid 
László ügyvéd

. Erő*, fiút péktanoncnak fel
vesz Éliás pékmester. (Meitner- 
ház.)

H I R D E T M É N Y .

Német szérum-lóvásárlás.
Értesítjük a gazdaközönséget, hogy szeptember 

hó 7-én, délután 2 órakor G y o m á n  
a vásártéren szérum-lóvásárlást tartunk.

A bizottség elé vezethetők 4—8 éves korig olyan 
kisebb külemi hibával rendelkező heréit lovak, melyek
nek jérlatlevelükön a katonai osztályolzás alkalmával 
„N“ vagy „V“ osztályozást kaptak.

Fizetünk minőség szerint darabonként 1400—1600 
pengőig. Három hónapi tulajdonjog szükséges.

Lóértékesítő Szövetkezet megbízásából:
Bártfay János 

Szarvas, III. kér., Beliczey-út 184. Telefon: 49.

Eladó földek:
7 hold szántó kövesút melleit, a városhoz közel;
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen,
19 hold Kunszentmárton melleti,
22 hold Décsen;
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
42 hold külső Ecseren. tanyával;
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon.
195 hold részben szántó, részben legelő tanyával 

Ecseren. kövesút mellett,
3 és fél járás közlegelő Tóniszálláson.

Eladó házak:
J. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépitményű sarokház,
1. kér.. 105-sz.cseréppel fedett beltelkes lakóház;
I. kér. 432. sz. cseréppel fedett beltelkes lakóház;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel,
III. kér., 349. sz. beltelkes lakóház,
Körörsparti nyaraló erős kőépülettel ;

Vételi megbízatásunk van
szántóföldekre a határ különböző részein 8.000 P-től 

65 000 pengőig, továbbá dinnyeföld és beltelkes la
kóházakra.

Keresünk tanyás ingatlant 150.000 P ig.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
hez, hol a megbízást eredményesen köz
vetítik.

n i

• Eladó lV. kér., 619.; sz. ház..

• Nádas* dűlőbén, az Ugarokon 
3 kishold szántóföld sürgősen 
eladó. Az eladással dr. Faragó 
Jénő ügyvéd van megbízva.

• Tóth János és testvéreinek 3 
hóid földjük a Török-soron eladó. 
Érdeklődni lehet 1. kér., 350. sz.

. Eladó 33 hold föld. Érdek
lődni Hajdú Györgynél vasár
nap, II. kér., 86. sz. alatt, hét
köznap Túlakörösön 276/2. sz. 
tanyáján lehet.

. Különbejáratú bútorozallan 
udvari szoba 1. kér., 44. sz. 
alatt azonnal kiadó. Ugyanott 
háromnegyedes gordonka és 
egy régi ebédlőberendezés el
adó.

. Özv Darida Jánosnénak V. 
külk., 33 kai hold földje tnyá* 
val bérbe, felesbe vagy harma
dába, jószággal felszereléssel 
kiadó. Érdeklődni lehet Darida 
Ferencnel. II. kér., 231. Ugyanitt 
jokarban lévő stáfkocsi eladó.

. Nős, fiatal, ügyes, megbíz
ható napszámost állandó mun
kára felvesz Süveges kelme
festő___________________________

. A lig használt szobabútor azon
nal eladó IV. kér., 119. sz. alatt.

. Eíedó Csabacsüdön 160. sz. 
ház a főulcán, szép gyümöl
csössel________________________

. Gyerekek mellé 12— 14 éves 
kislányt keres Bencsik gazda
sági tanár I. kér., 141. szám.

. Bádogos es szerelő tanulót 
fizetéssel felvesz Hankisz bá
dogos, piactér.

. Öntözőmotor szivattyúk, hen
gercsiszolás, villamos hegesztés 
fejpadmunkák, hidraulikus eme
lőbak, hengerfúrók kölcsönzése : 
OSGYÁN mérnök, Békéscsaba. 

Mágnesezés.

. Varrónő keres különbejáratú 
üres szobát. Cím a kiabóhiva- 
talban.

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

. Jobb szoba:konyhás, esetleg 
kétszobás lakást keresek azon
nalra. C í m e t a k i a d ó b a ^

. Körösparti kioszk italmérés
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.

ízléses 
nyomtatványok

a 
Szarvasi Közlöny 
Nyomdájában

készülnek.
h u .......

Felelős kiadó N A G Y  S Á N D O R  
Nyomatott a Szarvasi KGxlSay Nyom* 
da> és Lapkladóvillalat nyomdájában 
I. kcrM Horthy M iklósit


