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Soha többé 1918-at!
Abban a mesterségesen te

remtett eszmei és fogalmi zűr
zavarban. amit céltudatosan te
remtett egy kicsinyke baloldali 
csoport, a tisztító cél friss ere
jével hatott Antal István nem
zetvédelmi miniszter legutóbb 
elmondott beszéde. Akkor, ami
kor egyesek mindenáron azt a 
látszatot akarták kelteni, hogy 
a külpolitikai események kő* 
vetkeztében elérkezett az ő 
idejük, sőt, hogy az ö törekvé
seik megértésre találnak felelős 
körök részéről is. akkor Antal 
István nemzetvédelmi miniszter 
teljes világossággal és feireért- 
hetettenséggel szögezte le úgy 
a maga, mint az ország sorsát 
irányító tényezők, egyben az 
egész magyar nemzet állásfog
lalását. Megállapította, hogy 
semmi ok sincs a gyáva hu- 
nyászkctdásra, sunyi és ravasz* 
kodó sodródásokra. Annál erő
teljesebben kell felvenni a küz
delmet a gyávaság, a kalandor
politika és a titkos aknamunka 
ellen, amely az őtködő és ki
tartó lelkek leterrorizálására. 
ezzel együtt pedig az ország 
belső ellenálló erejének szét- 
málasztására irányul.

Nem kétséges az sem, hogy 
kiknek és miféle álcázott zsidó 
érdekeket szolgáló baloldali cso
portosulásnak szólott a nemzet
védelmi miniszter néhány erő
teljes mondata, melyekben le
leplezte. hogy akik Kossuth 
Lajos nevét veszik az ajkukra, 
nemkülönben a szabadság és 
emberiesség nevében tetszeleg
nek, tulajdonképpen a legdur
vább erőszakol, a legkegyetle- 
ngbib alávetettséget és a leg
borzalmasabb zsarnokságot 
akarják a magyarságra rásza
badítani. űrömmel veheti tudo
másul a magyar közvélemény 
Antal István szavaiból, hogy 
ennek a .békepártnak*1 főkori
feusai immár lakat alatt van
nak. egyben őszintén remény
kedik abban is, hogy odake
rülnek a többiek is, akik alat
tomos jelbeszéddel és ravaszdi

nagyképűséggel finomabb for
mák között, de ugyanezt a mér
get adagolják.

Helyesen állapította meg An
tal István azt is. hogy termé
szetszerűleg minden nép szivé
ben él a békeváey, de van olyan 
béke is. amely a sírnak beké* 
je, amely egyértelmű a nemzet

halállal. van olyan béke, ami
lyen 191&ban volt, amely 
egyértelmű a nemzet feldara
bolásával. Van olyan béke — 
mondotta hallgatóságának vi-

haros taps közepette —, amely 
egyértelmű a hűtlenséggel és a 
becstelenséggel. Mi 1918-ban 
egyszer már megismerkedtünk 
azzal a békével, amelyet most 
„a szabadság és az emberies
ség" nevében kínélgatnak a 
bolseviki és angolszász rádiók, 
s amelyet sunyi módon propa
gálnak azok a kétes elemek, 
akiknek 1918-as kapcsolataik 
világosan felismerhetők, sőt fe
ledhetetlenek.

Antal István szavai után, 
amelyek az egész magyarság 
állásfoglalását tükrözik, min
denkinek célirányos lesz tudo

másul venni, hogy erről a 
sorsdöntő kérdésről miként gon
dolkodik a hivatalos keresztény 
nemzeti politika, az aggodal
maskodóknak pedig hasznos 

lesz eloszlatni oktalan kételyei- 
két, mert — ime — a magyar 
államhatalomnak és a mögéje 
fölsorakozó egész nemzeti tár
sadalomnak nemcsak a szán
déka. hanem az ereje is meg
van ahhoz, hogy csirájában el
fojtson minden olyan kísérletet, 
ami éppen a nemzet szabad
ságát, a nemzet függetlenségét 
és főként becsületét veszélyez

tetné.

Nagy érdeklődés nyilvánul meg a szombati 
magyar dal- és táncest irjfmt

Egy tizenkéttagú fCvárosf művészi tánc- és eIOadócsoport szerepel
S z ln l í í r t é n  ‘  ~

A Szarvasi Művészet- és Tu- 
domónybarátTérsaság szombat
esti nagyszabású és gazdag- 
műsorú népművészeti dal- és 
táncbemutató magyar-estje iránt 
oly nagy érdeklődés nyilvánul 
meg, hogy a jegyek nagyrésze 
már elővételben elkelt és ezért 
ajánlatos a hely biztosítósa Nagy 
Sándor könyvkereskedésében, 

vagy szombaton délelőtt l l  — l-ig 
és este 6 órától a színházi pénz
tárnál. A ritka művészi élményt’ 
jelentő népi dal- és táncestély 
iránt méltán oly nagy az érdek
lődés, mert a szarvasi kultúr* 
társaság estjére Molnár István 
táncművész, a Párisi Táncaka
démia tagjának vezetésével 
ugyanaz a 12 tagú tánccsoport 
érkezik, amely együttes oly nagy 
sikert aratott Németországban, 
Olaszországban és Finnország
ban és a nemzetközi ténc-olimpi- 

ászon hét nemzet között az első 
dijat nyerte el. A művészi tánc
csoport eredeti népi dalokat, 
balladákat, szóló, páros és cso
porttáncokat fog bemutatni. Az 
estélyt színesebbé vitéz Zerin
váry János zongoraművész mű
vészi zongorajátéka teszi majd, 
aki nagynevű magyar zeneszer

zők szerzeményeit adja elő. A 
Szent Cecília Vegyeskár szerep
lését is nagy érdeklődéssel várja

a közönség, mivel ez a fiatal, 
de annál lelkesebb és törekvőbb 
énekkar az ősi magyar dalok 
bemutatásával és propagálásá
val már eddig is jelentős és si
keres munkát végzett. Az ün
nepi beszédet dr. vitéz Zerin
váry Szilárd, a kerület ország
gyűlési képviselője mondja, a 
műsorbejelentői tisztet pedig 
Ugrin József előadóművész, 

igazgató látja el. A helyárak 
olyan alacsonyan vannak meg

ért is jó helyet biztosít a ren
dezőség, hogy Szarvas minden 
rendű és foglalkozású lakossága 
anyagi megterhelés nélkül vehet 
részt ezen a nagysikerűnek Ígér
kező és nemes szórakozást 
nyújtó magyar nóta- és tánces
ten. A rendezőség kéri a kö
zönséget a pontos megjelenésre, 
mert az előadást fél 8-kor pon
tosan megkezdik és az egyes 
műsorszámok alatt az ajtókat 
lezárják.

állapítva, hiszen már 30 fillér-

A Kormányzó Ur megkegyelmezett a
halálra itélt kondorosi betörőnek

•______________ 0

Akasztófa helyett tízévi fegyhAzat kapott
A gyulai kir« törvényszék rög- 

tönitélő tanácsa augusztus 23-án 

Ítélkezett bárom slheder felett, 

akik a légoltalmi elsötétítés alatt 

lopást kővettek el* A három 

vádlott Karácsonyi Béla mező- 

berényi szGletésd 24 éves 

dogosinas, Gulyás László körös- 

tarosai 20 éves földmfives-nap- 

számos és Rostás István nagyvá

radi 19 éves drótozó cigány. 

Mindhárman büntetlen elöéletijek. 

Ez a háromtagú válogatott társa

ság az endrődi határból Kondo

rosra Indult azzal az elhatáro

zással, hogy ott egy kiszemelt

házba betörnek* Kora délután 

volt még, útközben a kukoricás

ban többszőr is megbújtak és 

megbeszélték a haditervet, majd 

egyikük bement terepszemlére a 

községbe. Ki is választotta Zár- 

kóczy Gábor tanító házát. Al

konyaikor, féltíz körűi neki ln~ 

dúltak. Mire odaértek a tetthely

re már sötét volt, a falu aludt. 

AZarkóczy-ház előtt Gulyás négy~ 

kézláb állt és Rostás bemászott 

az ablakon, Karácsonyi pedig 

ezalatt kireteszelte a kaput. Mind 

a hárman benn voltak a házban 

és megkezdődött a munka. Kirá
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Valószínűleg még ez év Őszén 
tető alá hozzák; a csabacsűdl 

ev. templomot
Felemelő ünnepségek keretében történt meg 

a templom alapkövének elhelyezése

molták a aeobát, több mint 2.500 

pengőt érő ruhát és fehérneműt 
szedtek össze és sikerült a zsák

mánnyal tovább Is állnlok. De

nem sokáig örülhettek a siker

nek. Még jóformán biztonságba 

sem helyezték a kiadós zsák- 

mányi, amikor a rettegett kakas- 

tollas kalaposok már be Is nyitot

tak az ajtójukon. A csendőrség 

olyan alapos és gyors nyomozás

sal derítette fel a bűncselek

ményt, hogy a három jómadár 

lélegzethez sem jutott. Be is val

lottak mindent részletesen * és 

már ott is állottak a gyulái ki

rályi ügyész, majd három nap 
múlva a statáriális bíróság előtt. 

Dr. Juhász Imre tanácselnök ve

zette a fötárgyalást, a három vád

lott itt is töredelmes vallomást 

tett. Dr. Szórády István és dr. 

Koncz Lajos főorvosok szakértői 

véleménye megállapította, hogy a 
vádlottak nem elmebetegek és 

akarat elhatárózásukban nincsen- 

nek korlátozva. Megdöbbentő 

részlete az orvosi véleménynek, 

hogy Gulyás László, aki egyéb

ként terhelt családból származik, 

nem tudja , a Miatyánkot, a tíz- 

parancsról pedig csak homályos 

fogalma van. A környező életről 

alig tud valamit. A legnagyobb 

úrnak a főszolgabírót és a csen

dőrt ismeri, ami ezen tűLvan az, 

őt nem is érdekli különösebben. 

A rögtönitéiö bíróság bűnösnek 

mondta a három vádlottat a vád 

szerint bűncselekményben és 

ezért Karácsonyi Bélát halálra, 

Gulyás Lászlót és Rostás Istvánt 

hat-hatévi fegyházra ítélte. Az 

itélét kihirdetése után a bíróság 

kegyelmi tanáccsá alakult,' majd 

felterjesztette az iratokat az igaz- 

ság&gymlnisztériumba. A Kor

mányzó Ur megkegyelmezett Ka

rácsonyi Bélának és a halálbün

tetést tízévi fegyházra változtatta. 

Ezt a kormányzói kegyelmet 

szeptember 15-én hirdette ki dr. 

Juhász Imre tanácselnök a kötél- 

haláltól szabadul t Karácsonyi ., 
Béla előtt.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev nagytemplomban va
sárnap délelőtt tőt, d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvü könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor ̂ csendes mise. 10 órakor szent
beszéd; nagymise. Délután 4 órakor 
ájtalosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a rési paróchia. II. kér., 221. sz. alatt 
lesz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2/ójakor van istentisztelet 
a köztégi iskolában.

A csabacsűdi ev. egyházköz' 

séf? vasárnap felemelő ünnep

ségek keretében helyezte el ter

vezett templomának alapkövét. 

A csabacsűdi ev. híveknek ez

zel régi vágya vélik valóra. mert 

a mostani imaházuk a legtöbb 

esetben szűknek bizonyul. Cho* 

vén Józsefnek, a csabacsűdiek 

kiváló lelkészének és az egy

házközség vezetőségének fárad

hatatlan buzgalma és a hívek 

áldozatkészsége tette lehetővé, 

hogy a templomépítési terv eh

hez a jelentős határkőhöz jusson 

el. A tervek szerint az impozáns 

kivitelű templomot még ez év 

őszén tető aló óhajtják hozni, 

és azt a jövő év tavaszán avat

nák fel és adnák át hivatásának. 

A fclemelő ünnepség vSsárnap 

szép, napfényes reggelen kez

dődött. Hatalmas tömegek vár

ták már az állomáson az 

ünnepségekre érkező vendége

ket es hivatalos kiküldötteket. 

A reggeli istentisztelet után az 

építendő templom helyén Keltő 

Gusztáv, a békési ev. egyház

megye esperese mondott b?szé-

Már beszámoltunk az Ipari és 
mezőgazdasági munkások textil
neművel való ellátásáról. A kor
mány ezzel kapcsolatban rendel? 
kezett a gyártandó mennyiségek-, 
kel. A leszállítandó áruk felét az 
Anyaghlvatalt míg a másik felét 
az erre kijelölt cégek és a Han
gya veszi át. A gyárak kívánsága, 
hogy az átvétel kőtelező legyen 
és az ellenértékét azonnal egyen
lítsék ki. Az árukat leg^ésöbb 
december 31-ig kell leszállítani.
' Ebben a, nagyszabású akcióban 
kivétel nélkül az összes gyárak 
résztvesznek. .Az .Anyaghivatal 
írta elő, hogy melyek gyár mit 
és mennyi árut tartozik leszállí
tani. A végleges megállapodás 
értelmében 300.000 férfiöltönyt

— Tanítéválasztás. A Bánya
kerületi Lulher-Tanítónőképző felü- 
gyefebizottsága gyakorlóiskolájá
nak tanszemélyzetét nagyobbitotta, 
az eddigi I —VI- osztályú osztat
lan iskoláját részben osztottá vál
toztatta át. Ennek megfelelőleg a 
gyakorló iskolához második taní
tói állás is szervezett. Az újon* 
nan szervezett állást, annak kellő 
meghirdetése* után a f. hó 18 án 
dr. Lányi Márton felügyelő bizott
sági elnök vezetése alatli felü
gyelőbizottság töltötte be. A meg
hirdetett állásra ölen adták be pá-

megyei felügyelő, nyug. főispán 

beszélt méiy hatást keltve. Dél

ben díszközgyűlés volt az irna- 

házban dr. Plenczner Sándor 

ig. főorvos, egyházi felügyelő 

elnolele mellett. Chován József 

lelkész üdvözölte emelkedett 

szavakkal a megjelenteket, majd 

Kugyela Balázs másodfelügyelő 

ismertette a templom építési 

terveinek előmunkálatait, végül 

dr. Csicsely Mihály ügyész mon

dott záróbeszédet. Délután al

kalmi ünnepélyt rendeztek, ame

lyen dr. Gergely István községi 

főjegyző mondolt megnyitót, ün

nepi beszédet pedig Hézer Béla, 

az eg\házi gyámintézet világi 

elnöke móndoit. Dr. Podany Pál 

bankigazgató, a csadacsűdi Lu- 

Iher*Szövetsz einöke záróbe

szédé fejezte be az ünnepségei. 

Áz ünnepség során Vida Erzsé

bet és Medvegy Anna széü sza

valatokkal. Czimrák Annuska 

éö Kugyela János. megnyerő 

énekekkel színesítették a műsort. 

Az ünnepségek alatt az épülő 

templomra számos adományt 

juttattak a jelenlévők és kifcül-

készítenek, amelyhez 825.000
méter anyag szükséges, továbbá 
női bekecsanyagokat 200.000
darabot, 360.000 méter anyag 
felhasználásával,, 1.5 millió mun
kásruhát, 600 ezer munkásnadrá
got, 1,440.000 méter, 500.000 
d^rab rövid alsónadrágot 600.000 
méterben, 700.000 hosszú alsót, 
2 -millió méter flanell felhaszná
lásával, 1 millió méter vászonárut 
és 1 millió darab férfiinget.

Az egész szállítmány értéke 
150 millió pengőre rúg.

,A munkásság, mint értesülünk, 
kipkereskedő! árban kapja meg 
a {cikkeket, tehát a forgalomba- 
hozatalnál nagy átlagban 39—40
százalékkal olcsóbban.

lyázalaikal : l. Litauszky János 
Sziarvas község. 2. Kristóf Kál
mán csikrándi ev., -3. Megyeri 
György szarvasi ev#, 4.Szakács Cy. 
szarvasi ev.,-5. Szakács László 
soltvadkerli ev.y tanítók. A íelü- 
gyelőbizotlság Szakács György ev. 
tanítót, a szarvasi űjtemplom or
gonistáját választotta meg 9 sza
vazattal Megyeri György 7 sza
vazata. ellenében.

— Atképzétanfolyam. Az Ér
telmiségi Munkanélküliség Ügyei
nek Kormánybiztosa a jelen vi
lágháború hadirokkantjai részére

tőzsdebizemányosi átképzőtanfo- 
lyamot szervezett. A tanfolyamra 
csak érettségi bizonyítvánnyal ren
delkező 24*40 év közötti ma
gyar állampolgárok nyerhetnek 
felvételt. (Bankgyakorlattal és sa
ját tőkével rendelkezők előnyben.) 
A tanfolyamra való felvétel iránti 
kérelmeket írásban f. évi szep
tember hó 30-ig kell benyújtani. 
Bővebb tájékoztatást a hadigon
dozóliszt nyújt.

Áz örökséé keresése.
OROSZ IVÁN verse

[lázunk előtt, hol születtem 
hét sudár nyárfa sllbakolt. 
Büszkén őrizték a házunk, 
mely nádas voll és vakolt.

Mögöllc nagy kert lertlli el, 
középen az udvar állolt, 
s középen a baromfira 
jó Bodri kutyánk vigyázott.

Esténként kis házunk felet! 
varjak szálltak nagy csapatban, 
iskolából mentek haza; 
máskor ludak vé alakban.

Házunk előtt korán reggel 
csorda ment a legelőre. 
Ostorcsattogásra keltem, 
s anyám altatott fekvőre.

Eresz alatt fecske fészkelt, 
csőt zöld béka jelezte.
Egész nap a házunk felelt 
lebegd! a gond keresztje.

Itten éllem gyermekorom, 
míg egyszer nagy útra keltem ; 
csendes* otthon békéjéből 
nagyvilág zajára leltem.

Előbb csak az óvódába 
jártam mintegy száz lépésre. 
Aztán ezer lett belőle, 
hogy küldtek betűvetésre.

Azián mindig messzebb mentem, 
kis házunktól elszakadtam; 
az egei is ostromoltam, 
föld is remegett alatam.

S jártam ezer kilométert, 
az élet sok iskoláját,

, s elvesztettem régi házunk, 
a hét nyárfa hú óvását.

Építettem új várakat, 
álomvágvakkal színeztem, 
és ha meg is csalt az élet 
rímekkel szebbé hímeztem.

5 most, hogy újra visszajárok 
örökségemet keresve.
Érzem: nem sok egyéb maradi 
csak a kis ház gondkereszlje,

mely mindig a vállamon van, 
3 osztódik, mitil mese mondja. 
Egykor csak apám cipelte, 
s most az egész család hordja.

Értesítem
a nagyérdemű közönségei, hogy 

bármilyen 
mezőgazdasági géphez 
(iraktor, traktoreke. vetőgép. eke 

éa aratógép) 
alkatrészeket 

olajat és zsírt 
állandóan raktáron tartok

Sárkánya vaskereskedő
Szarvas, Fő út.

dél, majd Lánvi Márton egyhá£- dpttek.qz egyház vezetőségéhez.

A munkásság kiskereskedői árban kapja 
meg téli ruhaszükségletét

A Hangya ós a  kereskedők bonyolítják le az új 
népruházati akciót
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— Falvételi- és magánvrcsga.A
szarvasi állami polgári leányisko
lában karácsony tóján felvételi- 
és magánvizsgát |enni óhajló ta
nulók jól felszerelfcfolyamodványa- 
ikat . szeptember hó >24—30 a 
között feliétien ajflják be. A ké
sőbb beérkező folyamodványokat 
figyelembe nem vehetjük. Igazgató.

— Anyakönyvi Jiírek. A szarvasi 
anyakönyvben szeptember 2— !6*ig 
a következő bejegyzések történtek. 
Születtek : Kepenvés György és Kö
penyes Erzsébet leánya Erzsébet, 
Krajcsovics Pál éf Kis Mária le
ánya Judit-Zsuzsanna, Gombár 
György és Kis M^tia fia Pál, Ki- 
szely András és Diószegi Julianna 
fia András. Kriska György és Va* 
lastyan Mária leánya Méri*-Éva. 
Gombár Mihály Tóth.-' Katalin 
fia Mihály.^bestyatí György és Les- 
tyan Mária' leányí Zsuzsanna Er
zsébet, Szabó Sándor és Krizsan 
Zsuzsanna fia Sándor, Srnka Mi
hály és Mucha Anna leánya Má
ria. PettenJi Lajos és Kuritla Mária 
leánya Mária, H$l|ska János és 
Csankovizki Mári& leánya Mária, 
Prjevara Pál és NoVodoríszki Zsu
zsanna fia Mihátó/'CsélovBzki Já
nos és Skorka Sjbcséhel leánya 
Erzsébet. Kreszan*anos -és Krajcsí 
Anna leánya Ágnes*Anna, Szakács 
Pá! és HuszórikfMária fia Pál, 
Bliznák Pál és Gáspár Margit-Má- 
ria fia János. Vi<4r^énos és Su- 
tyinszki Judit fiag.János* Kántor 
Sámuel és Filyő Erzsébet leánya 
Erzsébet*Ju!iannaí,~  Házasságot 
kötöttek: Tóth i^ter-Pál Dubela 
Máriával, Klimaj János Szrnka 
Judittal, Váradi Sándor Major Er- 
zsébet-Máriával. — Elhaltak : özv. 
Janurik Andrásné CzibutyW 'Erzsé
bet 62, Sárkány Wéria 30; Hanó 
Pá! 69, Hanzó István 30. Zamba 
Mihály 66, Pleskó Andrásné Med
vegy Judit 62. ö|y;f;14uszárik Já
nosné Vitális Anna 62, Bankó Já
nos*^. Szilágyi ^ános 88t Gálát 
Jánosné Szvák Zsuzsanna‘79 éves 
korukban.

— Magukra h^yta akisgyer- 
mezeket Kasubaf Lajgsné Nádi 
Julianna öcsödi lakosi a ^szarvasi 
kir. járásbíróság gondatlanságból 
okozott tűzvész okozása dinén 
mondotta ki bűnöknek és őt 20 P 
pénzbüntetésre it#e» mert* ifinyá
jában, amikor bement az öcsödi 
piarcra, két. kiskorú gyermekét fel
ügyelet nélkül hagyta' és azok a 
szekrény telijérőllp g|^|át levet
ték’, a^szomszéd uavarörrjáiék köz
ben a sza Ima k az(£t>m eggyujtottá k 
és ezáltal mintegy 100 pengő kárt 
okozták. A bírós^g az ítélet végre
hajtáséi 3 évre fáfiiggesztette.

— Nem flzettérki araegv^sá 
rolt birkákat Diftai Péterné Üis- 
királysági lakos a Vele vadházas- 
sógbán élő és je|ta|jég szökésben 
levő Rácz Péterrel eigyütf Molnár 
Pál szarvasi kisb«lóko9lól *t8 bir
kái és 12 bárányt vásáröu 2300 
pengőért és erre csak 140 pengőt 
fizetett, le. Amikorra fennmaradó 
összeg lefizetésérö^dott.'határidő 
letelt, újabb halasváal kért, és ami* 
kor ezt se liidla betartani, 10 bir
kát és 7 bárányfomszaadott, de 
több jószágot elaaöit és levágott,.
ami által Molnárkáinak 750 P 
kárt okozott.. ‘̂ bnósáffxDunai Pé
ternél csalás vétségében mondotta 
ki bűnösnek és (jh'ibapi fogházra 
valamint 3 évi jjnresztésré Ítélte 
jogerősen. ,lp.. ~ • .
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— Vándorserleg egy hőeL halált 
halt szarvasi honvéd emlékezetére.
A szarvasi iparos kuglizó 
társaság egy vándorserleget 
alapítottak néhai Dell Antal helyi 
szabómester, a harctéren hősi ha
lált halt kuglizó lársuk emlékeze
tére. A vándorserleget már besze
rezték és rövidesen egy nagysza
bású emlékversenyen avaj'ák fel.

— Könyvismertető összejövetel. 
A szarvasi Művészet- és Tudó- 
mánybarát Társaság hétfőn tartott 
összejövetelén dr. Ondvári Pál 
kir. járásbírósági elnök tartott nagy 
körültekintésű és a részleteiben is 
elmélyedő és sok kérdést is felvető 
könyvismertető előadást Szekfű 
Gyula szerkesztésében megjelent 
„Mi a magyar?* című könyvről. 
Az értékes ismertető előadáshoz 
többen hozzászóllak a szép szám
ban összegyűlt tagok közül és az 
előadásért a társaság nevében dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd országgyű
lési képviselő, a társaság elnöke 
mondott köszönetét.

Ha azt akarja, hogy
a télen ne fizzon, 

Szittya Hőpárnát
h a s z n á l j o n .

— Zsebkéssel támadt a cigány- 
társára. Rostás Margit öcsödi ci- 
gánynőt, aki jelenleg is egy más 
ügyből kifolyólag kapott büntetését 
tölti ki, a szarvasi kir. járásbíróság 
8 napi fogházbüntetésre büntette 
meg. mert július 24-én Nagy Mária 
öcsödi lakosra zsebkéssel támadl 
és balkezének csuklóján 8 és 12 
nap közölt gyógyuló sérülést ejtett. 
Az ítélet jogerős.

— Hamis levéllel pénzt csalt ki.
Medvegy György szarvasi T, II. 
160. sz. alatti lakosi csalás vét
ségében mondotta ki bűnösnek a 
szarvasi kit- járásbíróság és 2 hó
napi fogházra, valamint 3 évi jog
vesztésre büntette, mivel azon cél
ból. hogy magának jogosulatlan 
vagyoni hasznot szerezzen, egy 
hamis és önmaga által írt levéllel 
megjelent özv. Lalik Jánosné hely
beli lakosnál és azzal a fondor
lattal, hogy a levelet a fia irta és 
kél csikó Vásárlásához 180 pen
gőt kért, a pénzt nevezett felvette 
és elmulatta. Az ítélet jogerős.

— Tyűkokat Ibpott és a fele« 
Sége értékesítette. Csicsely. And
rás kondorosi lakos Szakács János 
kondorosi lakostól 4- tyúkot és egy 
baltát, Csilik Györgytől 2, i(j. Czig- 
léczki Pallói 2, Terhes Mihálytól 
kétizben 2—2 tyúkot lopott el, 
ezért a szarvasi kir. járásbíróság 
lopás vétségében mondotta ki bü- 
nösrek és egyhónapi fogházra és 
évi jogvesztésre Ítélte. — Feleségéi 
a bíróság orgazdaság vétségében 
mondotta ki bűnösnek, mert bár 
tudta, hogy férje a tyúkokat jogta
lan úton szerezte, mégis azokat el
adta, ezért a bíróság 8 nppi fog
házra és 3 évi jogvesztésre Ítélte.

Királyságon í Békési-utón 
5? klshold

fold tanyával
haszonbérbe kiadó.
Bővebb felvilágosítást: 
GAdoros, Kossuth L. 
utca 11.

Könyvre — könyv nélkül
Mik kell, mit nem kell beírni a vásárlási könyvbe.

nemű) stoppoló pamut, szőrméből 
készült felsőruha, (kabát, bunda, 
körgallér, kepp, mellény, boleró).

Beírás nélkül kiszolgálhatok :
Szőnyeg, padlókárpit, (akkor is. 

ha méterszámra árusítják), pokróc, 
takaró, falvédő. nagykendő, kézi
munka alapanyag, ámi kizárólag 
csak erre a célra használhatók, 
előnyomott, előfestett, félkész és 
kész kézimunka (fonal nélkül), 
géphimzés, csipkeszövet és lüll 
(a női ruhaanyagok kivételével) 
gépi és kézicsipke, rövidáru, női 
díszkendő ."selyemből, műselyem
ből vagy kasmírból, női és férfi 
sálak, g kötött gyapjúáru kivéte
lével, csecsemő s álkendők, linó
leum és viaszos vászon, zsák, 
ponyva, zsák- és ponyvaszövet, 
zsinór és kötéláruk, hátizsák, sáp' 
ka, kalap a gyapjufonálból kötött 
kivételével), fűző. melltartó és has

kötő, nadrágtartó és harisnyatartó, 
férfigaltér, nyakkendő, paplan, 
ágybetét, matrac, vánkos és duny- 
ha, fátyol, mosdókesztyűk, fürdő-* 
cipők, kombinált kesztyűk (félig 
kötött, félig bőr).

Időszerű gazdasági kérdések

Az tslállótrágya helyes kezelése.

A textiláruk forgalmával kap* 
csolatos korlátozások következté
ben' ismét sűrűbben vetődik fel ja  
kérdés, hogy továbbra is be kell-e 
írni a fogyasztói vásárlási könyv
be a kereskedő által kiszolgálta
tott textilárut. Meg kell állapítani, 
hogy a beírásra vonatkozó ren
delkezések változatlanul fennáll
nak. A következőkben felsoroljuk 
azokat a textilcikkeket, amelyeket 
a bevásárlási könyvbe be kell 
irni s azután azokat, amelyeket 
beírás nélkül lehet a fogyasztók
nak kiszolnálni.

Belrandók:
Bútorszövet, ha méteráru, füg- 

gönyanyag és készfüggöny (a ctip- 
keszövel, illetve ebből készüli füg
göny kivételével), a szőnyegvédő 
vászon, zsebkendő és fejkendő, 
portörlő. padlótörlő, cipőtörlő, 
konyha és felmosóruha, u. n. 
fémkelme, impregnált és gumíro
zott esőköpeny, fürdőruha és für-' 
dőköpeny, hímzett nőíruha (kézi 
vagy géphímzésű) minden kötött 
áru, ideértve az u.'n. köt-szövölt 
áru is (harisnya, habselyem vagy 
hasonló anyagból készült - fehér-.

Az istállótrágya az állatok ürülé
kének az alommal való keveredé
sekor keletkezik. . Anyaga .a szilárd,

A szilárd Ürülék tartalmazza az áll&' 
lók takarmányának meg nem emész
tett és fel nem szívódott alkatrészeit, 
a híg urtllék pedig az állati testben 
keletkezett fes kiürített bomlási termé
keket. Mindkettő fontos növényi táp
láló anyagokat tartalmaz. Még pe< 
di* a szilárd Urtllék lassan bomló, a 
híg ürülék könnyen bomló alakban. 
A trágya helyes kezelése abban áll, 
hogy megakadályozzuk a növényi 
tápláló anyagok bomlását az istálló« 
bán és a trágyatelepen, és a lehelő 
legcsekélyebb veszteséggel juttassuk 
el a trágyát, illetve a benne levő 
növényi tápláló anyagokat a termő' 
földbe.

A trágya helyes kezelése már az 
istállóba kezdődik. Már itt kell gon
doskodni arról, hogy különösen a 
híg ürülékből minél kevesebb menjen. 
veszendőbe. Ezért az állásokat víz- 
átmeneszlő burkolattal kell elláíni, 
megtelelő esést kell nekik adni, hogy 
a vizelet minél előbb lefolyhasson 
róluk. A vizeletet trágyáié csatorná
val a Irágyalelepre ki kell vezetni és 
ott egy tartányban, az u. n. 'trágya* 
lékutakban összegyűjteni, a 3Zilárd 
ürüléket pedig naponta kétszer i  ■ 
irágyalelepre kihordani.

Ami a trágyatelepet Ölen. azt' úgy 
kell megalkotni, hogy Qnrian ne sgl>’ 
vároghasson el semmi, de viszont a 
hirtelen összegyűlt vizek se lephes
sék el. Tehát magasabb helyen kell; 
megépíteni. Lehet a földbe süllyesz
teni, de lehet a föld felszínén Is.* Fő 
az, hogy az alapja a vizel át ne 
engedhesse (agyagburkolás) és hogy 
az egyik oldala felé lejtsen. Ezen az 
oldalon helyezzük el a trágyalékutat, 
amelybe a trágyából kiszivárgott trá* 
gyalevet és a híg ürüléket'fog|ák fel.

A naponta kihordott trágyát a 
trágyalelepen teregetjük d, még pe».

dig nem az egész telepen, hinem 
csak olyan darabon, hogy az elte* 
regeteti trágyaréteg - vastagsága kb.

és híg ürüléke, meo-az alomanyag... .J5Ű.. cnj.Jfigyco.- EzLatétegel. azufáp-
jól le keÚ taposni,. vagy döngölni. 
Nem szabad Sz egész telepen egy* 
folytában megkezdeni a trágya rété«

; gezését, hanem ahol megkezdtük ott 
 ̂folytatni kell, míg az a 1'5 m. 'ma
gasságot el nem. éri, akkor új rakást 
kezdünk, a régit pedig, hogy ki n e . 
száradjon. lefOldeljUk. oldalait pedig 
be kell lapaszlaní, vagy földet húzni 
hozzájuk. A trágyát állandóan nytr> 
kosán kell tartani, nyáron, ha kiszá
rad, meg kell locsolni tiszta vízzel. A 
trágyalével való locsolás tápláló' 
anyag veszteséggel jár. Abban az 
esetben is, ha a'trágya teteje meg* 
;szikkadt, mielőtt friss rétegei raknánk 
rá,' á)6xÜKtbs V  szikkadt réteget meg’ 
nedvesíteni. ...

Az így kezelt, trágyá kihordásával 
addig várunk míg a benne levő 
szalma barna színű lesz és húzásra, 
könnyen szakadj Ekkor mondták azt, 
hogy a trágya" f̂élérett". Kihordásnál’ 
arra kell vigyázni, hogy a trágya 
minél előbb a földbe kerüljön, mert 
ha kiszárad a benne levő tápláló 
anyagok, legnagyobb része vészén-. 
döbe menl

, A trágyalékútban összegyűlt hígj 
UrUléket 'és1 tráéyalévet' légmentesén

v e s z e k  
I. kér. 108. 
alatt és az 
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kell tartani. E célból legfőbb, ha a- 
íetejére haszn&U olajat öntünk úgy, 
hogy az 1—2 cm. vastag rétegben 
fedje. Kihordás hordókban, vagy lají- 
bán történik. Esős időben hígílallanúl. 
egyébként */*—Vs hígításban kell1 
kiszórni. A trááyalével való öntözés
nél vigzáttii kell arra, hogy minél 
kevesebbet érintkezzék a levegővel, 
tehát nem szabad szón sugár vagy 
permet alakjában juttatni a földre. 
Különösen rétek és legelők, meg 
gumós növények trágyázásánál van 
fontos szerepe a trágyalének.

SC0ULTZ SÁNDOR 
m. kir. gazdasági tanár.

— Kabátot lopott Békésszent- 
andráson. Sebestyén István gyulai 
lakos, aki hasonló bűncselekmé
nyekért már többször volt büntetve. 
Hegedűs Lukács békésszentandrási 
lakos lakásába behatolva, onnan 
egy kiskabáto« lopott el. A szarvasi 
kir. járásbíróság lopás vétségében 
mondotta ki bűnösnek és 3 hó
napi fogházra és egyévi jogvesz
tésre ítélte jogerősen.

— Egy kocsi üveget adott el 
Szarvason. Kürtösi Flórián szen
tesi lakos egy kocsirakományra 
való üveget hozott Szarvasra és 
.azokat 90 filléres és 1 pengős lite
renkénti árban árulta és adta el 
a piacon, holott az üvegek literjét 
ő 40 fillérért vette. A szarvasi kir. 
járásbíróság, mint uzsorabiróság 
ezért 3 hónapi fogházra és 3 évi 
jogvesztésre ítélte. Az Ítélet ellen 
a vádlott és védője fellebbezést 
jelenteitek be, Így az^4olsó szót 
a szegedi Tábla fogja kimondani. 
Az ilélet kihirdetése után több 
hallgató előtt Kürlösi Flórián a 
vizsgálatra és ítéletre .hatósági 
hajsza* kijelentést telte, amiért az 
ügyészi megbízott a gyulai kir. 
ügyészséghez izgatás címén vád
emelés végett a feljelentést meg
lette.

— Kártyavetéssel foglalkozott
özv. Süsörényi Lajosné kondorosi 
lakos közrend elleni kihágással 
vádoltan állt a szarvasi kir. járás
bíróság előtt, mivel kártyavetéssel 
foglalkozott és a hiszékeny embe
rektől 20—30 filléreket fogadott 
el. A bíróság jogerősen 20 pen^ft 
pénzbírságra büntette.

F R E C S  K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S , T E L E F O N ;  04 .

Szeptember 28 ., 26 . és 27-én Három napig!

EMBERÉK A HAVASON
A legszebb magyar film. Irta: Nyíró József.

Szeptember 29., és 30-án Két napigl

S z e r e l m e s  l e v e t e k
A velencei filmverseny ezüst serleggel kitunntetelt filmje.



— Népkönyvtár. A szarvasi áll. 
népiskolában elhelyezeti nagy 
típusú népkönyvtár az olvasni 
szerető közönség rendelkezésére 
áll. Könyvtár óra minden hélen 
szerdán délután 2—3 órakor.

— Német nyelvtanfolyam. A
müncheni Német Akadémia támo
gatásával ingyenes esti német 
nyelvtanfolyamok indulnak meg 
isméi Szarvason oklóber 1 én az 
iperoslanonciskólában, ez Árvá
hoz épülelében. A fanfolyam 3 
hónepos. heii 2 órában. Tandij 
nincs. Beiratkozási díj 9 P. Kü
lön tanfolyamok kezdők és ha
ladok részére. Érdeklődni és je- 
lendkezni íehet oklóber 1-ig ked
den és pénteken d. u. 5—7-ig a 
községháza kistanácstermében 
(Légó— iroda) és naponként a 
délelőlui órákban 1. kér., 483. sz. 
alatt Korim Kálmán gimnáziumi 
tanéinál. A temfoiyam befejezé
sekor 6 szorgalmas hallgatók 
jutalomkönyvben részesülnek és 
ösztöndíjat is nyerhetnek.

— Az élő baromfi ára. Az élő
baromfi legmagasabb termelői 
éra ez ország egész területén 
a következő : liba 4’80. kacsa 4' 
70. csirke 4*40. tyúk 3*60, pulyka 
4’20. gyöngyös 4‘40. pengő kiló- 
giemrronként. A termelők nyilt vá
sártéren. vagy házhoz szállítva 
történő eladásnál is a fenti ára
kat számítják.

— Október 3-ón visszatér a 
téli időszámítás. Hivatalos rendel* 
kezes szerint október 3*án vissza
fejünk a téli időszámításra, tehát 
ekkor 60 perccel hátrább kell 
igazítani az órákat.

— Durván megsértette a kon
dorosi tanítókat. l(j. Kovács György 
kondorosi 366. számú lekóst a 
szarvasi kir. járásbíróság feltűnően 
durva becsületsértés vétségében 
mondotta ki bűnösnek, mivel Kon
doroson március 24-én az ev. 
egyházközség közgyűlésén nagy 
nyilvánosság előtt, egy általa előre 
elkészített iratról súlyos vádakkal 
illelte Dévai László. Tompa László 
és Keiényi Tibor kondorosi Jani
tokat. Nevetettek általános fízetés- 
t ír elés torán a vallástenflásért is 
fizetés emelést kértek és mivel ez 
egyház kelésüket nem teljesítette* 
a vallástanitásiól lemondottak és 
ezt a lelkész vette ál. Ifj. Kovács 
György a közgyűlés előtt többek 
közölt a következő kijelentéseket 
telte a tanítókra: „evangélikus 
tanítók nem akarjak a vallást te
ríteni, akinek e lelkiismerete meg
engedi ez ilyet megtenni, nem is 
méltó ez evengélikus névre.* 
„A megboldogult tanár úr meg
fordul e sírjába, ha látja, hogy a 
iegeszményibb vallást arculcsep- 
ták . . ,* „Hasonló ez ő tettük a 
patkányokhoz, melyek menekülnek 
a süllyedő hajóról, nehogy a kö
vetkező időkben rájuk lehessen 
bizonyítani, hogy ven valami 
kapcsolatuk a vallással.44 A 
most megtartott tárgyaláson a 
szervesi kir. járásbíróság feltűnően 
durva becsületsértésben mondotta 
Vi ifj. Kovács Györgyöt bűnösnek 
es jogerősen 14 népi fogházre 
büntette meg.

Hirdessen 
lapunkban!

Eladó földek:
7 hold szántó kövesút mellett, a városhoz közel ;
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen.
22 hold szántó Décsen ;
30 hold I. oszt. szánló Csabacsűdön ;
32 hold Csabacsűdön tanyával,
34 */2 hold szántó és 17 hold kaszáló Kü'ső-Ecseren;
43 hóid Kiskirályságon tanyával,
43 es fél hold külső Ec-eren tanyával ;
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon.
3 és fél járás közlegelő Tóniszáliáson.

Eladó házak:
]. kér., 71. sz. Sonkoly-féle tiszta Kőppitményű sarokház,
I. kér., 105.sz.csereppel fedett beltelkes lakóház;
II. kér., 25. sz. piactér köze’ében lévő ház nagy telekkel,
III. kér.. 349. sz. beltelkes lakóház,
IV. kerületben jóhelyen lévő saroktelek,
Körörsparti nyaraló erős kőépüleltel ;

Vételi megbízatásunk van
szántóföldekre a határ különböző részein 8 000 P-től 

65 000 pengőig, továbbá dimyeföid 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.

lummuimnitmtuiiiuiiiuitmituDumatii

Szépirodalmi

könyv« 
újdonságok

nagy választékban

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

— A Magyar Föld új szAma.
Magyar Föld legújabb száma 24 olda
las terjedelemben jelent meg és rész
letesen tájékoztatja a gazdákat min
den őket érdeklő fontos ügyről- Érté
kes szakcikket közöl a méhek etetésé- 
séről. az őszi lalajmunkáról. a repce 
őszi kát tevőiről és a kőüszög elleni 
csávázásról. Egyes szám ára 16 fillér 
Kapható az újságárusoknál és az 
IBUSZ-paviJIonokban. Mutatványszámot 
küld a Magyar Föld kiadóhivatala :Bu- 
dpest. IV.. Erzsébet—körút 7.

Borjút, 
szarvasmarhát, 
sestést, 
soványsertést,

pontrendszerbe való 

betudással, bármilyen 

mennyisegben étvesz

vitéz Tóth János
kijelöli járási éllelkereskedő.

— Az Uj Idők 38. számának első 
oldalát azok a sorok díszítik, amelye
ket a Kormányzó Ur a Herczeg Fe- 
reczről szoló könyvbe irt. Ennek a 
számnak minden képe Herczeg Fe- 
reczet ábrázolja, illetve az ő életéből 
és színművéből örökit meg jeleneteket. 
Nemes Suhay Imre megható részletet 
közöl hősi halált halt fiának napló
jából. Elbeszélést Csathó Kálmán és 
Királyhegyi Pál irt. — Szentmi- 
hályiné Szabó Mánának Zrínyi Hóná
ról szóló regénye a Magyar kiényok 
e heti számában fejeződik be. Tutsek 
Anna népszerű ifjúsági lapja K. Szabó 
ída, S. Bokor Malvin, Györe Erzsébet 
Z. Tábori Piroska elbeszéléseit közli.

— Almaszedö gyerekek mo-
sojcgnak Az Én Újságom új számá
nak cimképéről o kis olvasókra. A 
lap hasábjain Zöld Puszi kalandjait. 
Kacagó és Zokogó történetét, Kóc 
Misi szerencsés hazatérését, a hiú 
Dóri meg irigy hangya esetét és még 
sok kedves mesét, verset találnak az 
ifjú olvasók. Díjtalan mtalványszámot 
mindhárom lapból kívánatra bárkinek 
küld a kiadóhivatal, Budapest. VI.. 
Andrássy-út 16.

Szarvas község elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, 
kik tejellátásra jogosullak, hogy ösz- 
szeírásuk végett az Árpád közben lévő 
4. sz. közellátási hivatalban szeptem
ber hó 30-ig a hivatalos órák alatt 
feltétlenül jelentkezzenek.

Tejre igényjogosultak a tehénnel, 
vagy fejőskecskével nem rendelkezők 
közül a terhes és szoptatós anyák, a
3 éven aluli, továbbá a 3— 14 év kö
zötti gyermekek a 70 éven felüli öre
gek s a tejtáplálásra rászoruló betegek.

A jelentkezés alkalmával az igény
jogosultság igazolandó s a vásárlási 
könyv feltétlenül behozandó.

Szarvason. 1943. évi szeptember hó 
21-én.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Szarvas község elöljáróságától 
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HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi a községi elöljáróság, 
hogy az Országos M. Kir. Gabona- és 
Li8Ztkisérleti Intézet az ország búza
minőségi helyzetének megítélése céljá
ból az egész ország területéről búza
mintákat gyűjt be és vizsgál meg.

Szarvas községben a búzaminták be
gyűjtését a M. Kir. Tessedik Sámuel 
Középfokú Gazdasági Tanintézet vál
lalta. Mindazok a gazdák, akik búzá
juk minőségét meg akarják állapítani, 
október hó 1-ig 2 kg súlyú búzameny- 
nyiséget szolgáltassanak be a gazda
sági taninlézetbe. A beszolgáltatott bú
zaminták árát az Országos M. Kir. Ga
bona- és Lisztkísérleti Intézet megfizeti, 
és a beszolgáltató gazdának ingyen 
megküldi a búzaminta minőségi ada
tait feltüntető bizonylatot. A 2 kg-nyi 
búzaminlát a gazda személyesen szol
gáltassa be a gazdasági tanintézetbe, 
mert a beszolgáltatással egyidejűleg, 
közölni kell a termelési adatokat is. A 
búzamintákat héköznaponként 9— 12 
óra között lehet a gazdasági taninté
zetbe beszolgáltatni.

Szarvas. 1943. szeptember 15.

ELÖLJÁRÓSÁG.

HIRDETÉSEK.
Apróhirdetések állási keresőknek cs ál
lási hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den lovábbi szó 2 fillér. Ejíyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóin 60 fillér, három
szori feladass esetén 1 '20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetesekel felvesz a kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papirkercske- 
dése Szarvas, í . Horlhy Miklós út 9

. Teher- vegy személygépkocsi 
vezetesehez állási keres. Cím a 
kiadóhivatalban megtudható.

• Eladó a kákái düllőben 750 
□•öl synntófö!d. Érdeklődni le
het II kér, 569. sz. öiatt.

. Egy pieninó eladó. Érdeklődni 
lehet Podmanczky fűszerkeres- 
kedőnel.

. Eladó 1800 L-öl szántóföld 
a Bohnyat düllőben. Érdeklődni 
lehet 111. kér. 5. szám alatt 
Janecskó Erzsébetnél.

. Fejiiszte, másodfias, másfél
éves törzskönyvezett szülőktől 
származó berksiri hasas kocá
mat elcserelném hízónak való 
süldőért esetleg eladom. Egy 
pár bőr* és szőrmecsizma is 
eladó. 1. kér. 376. sz.

. Külön bejáratú bútorozott 
úriszoba kiadó oklóber 1-re.
III. Krislóffy u. 176._____________

Eledó egy háromlámpás rádió. 
Érdeklődni lehet I. kér., 661. 
szám alatt.

. Eladó IV. belker., 57. számú 
ház kamrákkal, istállóval, pin
cével. — Eladó jó állapotban 
lévő aralógép. Érdeklődni lehet 
dr. Gémes Szilárd szarvasi ügy
védnél.

• Négy középiskolát végzett fiút 
vagy leányt tanulónak felvesz 
dr. Kolflai fogtechnikai labora
tórium. Esetleg igen jó kéz
ügyességgel, fialal leányt vagy 
fiút mesterségben kiképez kö
zépiskolai végzettség nélkü! is.

. Azonnali beköltözésre ház
mesteri házaspárt keresek (le
hetőleg gyermekfelen)III.ker., 178.

. Lekvárnakvaló beszterczei 
szilva előjegyezhető dr. Simon 
Béla orvosnál. II. ker.t 132. sz. 
Ugyanott téli alma megrendel
hető.

. Megfelelő garanciával bár
milyen állást vállalok (raktár- 
nők, biztosítási ügy. stb.). Pá
linkás József, I. kér. 471.

. Magányosnak vagy házas
párnak egy szobás lakás bútor
ral vagy anélkül kiadó. Cím a 
kiadóhivatalban.

. 50 köteles 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. Címet a kiadóba kérek

FeleISs lüadó NAGY SÁNDOR 
Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyom* 
da* és Lapkiadévállalat nyomdájában
1. keiv, Horthy Mlkl6s«m 9*ciim*
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