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A feketepiaci
törvényjavaslat

A képviselőház a feketepiac i 

letörése tárgyában készült igaz- j 

ságiigyi törvényjavaslatot tárgyalta J 

és fogadta el legutóbbi ülésén. | 

Radocsay László igazságügymi- 

niszter ismertette a javaslat cél- 

Ját és lényegét, egyúttal felelt az 
eddigi tárgyalások során felme

rült különböző észrevételekre. A 

miniszter válaszából most már 

egészen világosan állhat a köz

vélemény előtt egyrészt ennek a 

törvényjavaslatnak a célja, más

részt pedig az a tény, hogy ezt 

a törvényjavaslatot valóban a ma

gyar közvélemény követelte, mert 

nincs ebben az országban egyet

lenegy fogyasztó — , aki ne érezné 

annak fonák voltát, hogy míg 

egyesek alig tudnak hozzájutni 

elsőrendű közszükségleti elkkek- 

hez, addig mások ilyeneket hal

moznak saját dőzsölésük szolgá

lata érdekében, vagy pedig azért, 

hogy ezekkel a cikkekkel üzér

kedjenek, azokat méregdrága áron 

.adhassák el polgártársaiknak. Vi

lágosan megmagyarázza a minisz

terelnök, hogy azok az áruk, 

amelyek a közforgalomban sze

repelnek, szigorúan két kategó

riára osztandók, az egyik kate

góriába tartoznak azok, amelyek

nek maximális árakat szabott a 

kormány, mert közérdek, hogy 

ezekhez mindenki hozzájuthas

son, a másik kategóriába, a mi

niszter szerint a nemzet érdekét 

nem érintő területre tartoznak 

azok a többé-kevésbbé fényűzési 

cikkeknek mondható áruk, ame

lyekre vonatkozóan meg kell ma

radnia a szabad áralakulásnak, 

hiszen ezeket ma qgyis . csak az 

vásárolja, aki túlzottan bőségé

ben van az anyagi javaknak. 

Természetes, hogy ez a törvény- 

javaslat nem oldja meg radikáli

san a feketepiac kérdését, mert 

hiszen a zugforgalmat nem lehet 

egyeáül jogszabályokkal eltün-' 

tetnl. Mindig voltak és mindig 

lesznek emberek, akik a tőrvé-/ 

nyék paragráfusal között ügyesen 

és' büntetlenül bujkálnak* A ja«

vaslat azonban, amely szigorú 

büntetési tételeket szsb ki az 

árdrágítókra, akár eladják, akár 

halmozás és üzérkedés céljából 

vásárolják a közszükségleti cik

keket, feltétlenül hatályos kise

gítő megoldást jelent. És nem is 

lehet más, mint Msegitő megol

dás. Kisegítő és ideiglenes. Gon

dolni sem lehet arra, hogy az 

összes árdrágító visszaéléseket 

most egy kódexben szabályozza 

a torvjényhozás, mert hiszen ma

guknak a törvénybeiktatott ren

delkezéseknek is csak ideiglenes 

jellegük van. A háboró tartamára 

vonatkozólag. .Békében, amikor 

nincs kötött gazdálkodás, termé

szetesen minden területen sza

bad az áralakulás és büntetési 

tétel alá csupán az uzsoráskodás 

tartozik. De természetes . az is, 

hogy a törvényjavaslat igen tág 

teret ad a bírói rqérlegelésnek. 

Hiszen minden drágább eladás

nál és vásárlásnál egyénenként 

és esetenként kell mérlegelni, 

hogy valaki cselekedetével ár- 

tot-e a nemzet vitális érdekel

nek, hogy súlyosan veszélyeztet- 

te-c a közellátást, tehát vámsze- 

dője-e a. háborús időknek. Ezek

nek a kérdéseknek elbírálását 

nyugodtan rá lehet bizni a füg

getlen magyar bíróságra, mert 

a tapasztalat azt bizonyltja« hogy 

bíróságaink mindenkor tudtak 

ítélkezni a kerettörvények szel

lemében külön meghatározott és 

szigorúan megfogalmazott tör

vényszakaszok nélkül is. E / a 

törvény azokat kívánja büntetni, 

akik cselekedetükkel súlyosan 

veszélyeztették a közellátást és 

ártottak az ország nagy érdekei

nek. Hogy ezt elkövették-e vagy 

nem, azt a legkisebb vásárlásból 

eredő kihágás! ügyben is azon

nal meg tudja állapítani az ítélő- 

.bíró. Mindezekből az következik, 

hogy a törvényjavaslat eredmé

nyesen fogja szolgálni azt a célt, 

amelynek szolgálata érdekében 

alkották.
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Lelkészválasztás
Küldöttség az esperes úrnál 

Ctiován József lelkész jelölése érdekében 
Szaivas minden társadalmi rétege 

képviseltette magát

Mull számunkban hírt adtunk a 
képviselőtestület nov. 9 én lezaj
lóit gyűléséről, amelynek eredmé
nyeként a vidéki pályázók közül 
a szarvasi. hívek közt legnagyobb 
táborral rendelkező Chován József 
csabacsűdi lelkész nem kapott he
lyei a próbaszónoklatot tartók közt. 
Annak ellenére, hogy a próbaszór 
noklatokon való részvétel, vegy 
az attól való távolmaradás a vá
lasztás kimenetelére és kilátásaira 
semmiféle törvényes vegy jogi kö
vetkezményekkel nem jár, — ha
todik helyre szorulása ellentétes 
érzéseket koibócsolt fel a hívok 
seredében, Egyrészt annak a tény
nek a kellemetlen és kényelmel- 
len felismerését, hogy a jóhisze
műen körvonalazott egyházi ren
delkezéseken belül ilyen váratlan 
összefogások is lehetségesek, más
részt annak a vágyát, hogy a 
prćbaszćnoklolra meg sem hívott, 
s így nagyszerű szónoki képes
ségeinek figyelmen kívül hagyásá
val méllán megbántott templom
építő egyházmegyei főjegyző irónli 
nagyrabecsülésüknek, elismerésük
nek és ragaszkodó szeretetüknek 
kifejezést adjanak, s a törléntek 
ellenére is biztosítsák bizalmukról.

Szombaton este 6 órakor azután 
ez « vágy testet öltött. Egyházunk
nak 62ok a nemes gondolkozást! 
tagjai, — közéletünk vezető fér
fiéi — akik minden lépésüket 
megfontoltan^ felelősségük teljes 
tudatában teszik, ünnepi lélekkel, 
komoly méltósággal, a jövő biza
kodó varázsával a tekintetükben, 
megjelentek Kelló Gusztáv espeíes 
úr hivatalában, hopy felemeljék 
szavukat Chován Jószef érdeké
ben. Vezetőjük dr. Nádor Jenő, 
gimnáziumunk tudós igazgatója 
volt, aki ebben a  ̂fontos egyházi 
kérdésben közmegbecsülésnek és 
nagy tekintélynek örvendő szemé
lyével ét tudta hidalni a pártokat 
politikai téren egymástól elválasztó 
ellentéteket is. Személyében az 
eg^hézalapító és fenntartó ősök 
nemes hagyománya, s a nagylelkű 
emberek jobb ügyéért mindig lelke
sedni tudó eltökéltsége elevene
det! meg.

« *
♦

„Negytisztelelű Esperes Űri A 
szarvasi evangélikus egyháznak 
mindössze néhány tagja jöttünk

Nagytiszteletűségedhe7, azonban 
szerénytelenség nélkül állíthatjuk,

az egyháxtagok igen nagy csoport« 
jának, reméljük és hisszük, többsé* 
gének képviseletében. Azok nevében 
és megbízásából, kiknek vallás* 
és egyházszeretete felülemelkedik a 
pártoskodásokon és személyi szem« 

pontokon,
s ugyanúgy, mint Nagytiszteletű 
Urunk, egyházi kérdések megol
dásánál csak eszmei szemponto
kat ‘ismer*4 — ezzel a megrendítő 
hitvallással kezdődik a memoran
dum, mojd főbb vonásaiban igy 
folytatódik: ,,A negyedik lelkészi 
állás betöltésének kérdése hozott 
össze bennünket, és vezérelt Nagy- 
tiszteletű Urunk elé, abban a biz
tos meggyőződésben, hogy célunk 
egy és ugyanazon eszmei cél: 
szarvasi egyházunk tovóbbi felvi
rágoztatása . . . Mi lépten-nyo
mon arról győződtünk meg. hogy 
szarvasi evangélikus testvéreink 
igen nagy csoportja Chován nagy- 
liszlelelű úr körül szeretne, felso
rakozni követ kezés kép a papvá- 
lasztó közgyűlés arculata lénye
gesen más lehet majd. ha a jelöl
tek között Chovan negytiszteletű 
űr is szerepelni fog.

. . .  Kitűnő lelkész és kitnnS széltok* 
Aki, ha Szarvasra második ottho* 
nába kerül, hol családi emlékei oly 
elevenen élnek: minden bizonnyal 
egész evangélikos gyülekezőiét a 
maga nagy családjának fogja iekin* 
teni, s azt a családfő szeretetével 
és gondosságával fogja vezetni Isten* 

tői rendelt céljai felé*
Erre elkötelezi öt közismert hiva
tástudatán és buzgalmán kívül a 
mi egyházunkhoz, a mi városunk
hoz való odatartozása. Mindezek 
tudatiban nagy bizalommal for
dulva esperes, urunkhoz, kinek 
eszmei törekvéséinkkel .való egyet
értésről bizonyosak vagyunk, tisz
telettel arra kérjük,, kegyeskedjék 
Chován József lelkész urat espe- 
^ésTTogánór^fÖgva jélölffir■” ~

Az aláírók a következők voltak: 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd, Danda Mi* 
hály, Borgulya Pál, vitéz Tepllczky Já> 
nos, dr« Ondváry Pál, Kachelmann C árt, 
Lipier Melánia, Paál Sámnel, Lelkes Pált 
Medvegy Miklós, Kiszely György, Tóth 
Mátyás, Kepenyes György, Podanyi Já* 
nos, Kozsoh Mihály, Rétfalvi György, 
Kiss János, Komár György, Kondacs 
Lajos, Kepenyes Mihály, Kngyéla Balázs* 
Selmeczy Géza, dr* Podany Pál, Holéczy 
Béla. dr* Nádor jenó* (L)
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Szarvason három tanyai iskolában 
szünetel a tanitás tanitóhiány miatt

A közigazgatási bizottság felír a tanitóhiány megszűntetése érdekében
A közigazgatási bizottság no vem« 

bér havi ülésén dr. Somod; József 
kir. tanfelügyelő havi jelentésében rá* 
mulatott azokra a nehézségekre, me
lyekkel a rendkívüli viszonyok miatt 
az iskolkknak is meg kell küzdeniük.
Iiyen elsősorban a mindinkább tokô  
zódó tanitóhiány kz  állami iskolák 
ugyan cl vannak látva tanerőkkel, 
de a felekezeti és közsági iskolák 
igen nehéz helyzetbe jutottak. Szinte 
általános jelenség, hogyha egy tanyai 
Iskolánál a tanítói állás megüresedik, 
a meghirdetett pályázatra nincs jelent
kező Különösen kirívó a helyzet 
Endrődön, melynek határában négy 
róm. kát, és egy községi iskolánál, 
továbbá Öcsödön, melynek négy ta
nyai iskolája közül egynél sem és 
Szarvason, ahoi három evangélikus 
tanyai iskolánál szünetel a imilás ta- 
nilóhiány miatt. De más iskoláknál is 
hasonló a helyzet és összesen 17 
tanyai iskolánál szünetel a tanítás a 
megye területén. Számos olyan eset 
van azonban a többtanerős iskolák« 
nál is, hogy edv tanító kél-három 
tanitó munüáiát végzi, amikor 150—
200 tanuló tanítását vállalta magára.
Dicséret illesse a magyar tanítót, amiért 
felismerve a rendkívüli viszonyok

*

A mezőtúri állomáson sorozatosan 
elcsípik a hízott libákat szállítókat

Több szarvasi lakost Ismót megbüntetett 
a mezőtúri rendőri-büntetöbiró

rendkívüli követelményei! 5 lelki és 
(esti erejének íelfes odaadásával Alii 
órl a nemzetnevelés ma sokszorosan 
fontos vártáján, mondoíla a kir. ían* 
felügyelő Bámulaton továbbá arra, 
hoáv a ruha* és cipőhiany miatt igen 
sok nehézségekkel küzdenek ez isko* 
Iák. Akad azonban szülő, aki olykor 
kéi'három kilométerre naponként a 
hátán hordja el gyermekét az isko* 
lába. Bajok vannak a tüzelőanyaggal 
való ellátással is. A megejtett adat* 
gyűjtés szerint a vármegye 250 nép*- 
iskolai eg'/ségc közül teljes évre van 
biztositva a tüzelőanyaga 40 iskolá
nak, részben van biztosítva és egyál* 
lalán nincs biztosítva 150 iskolának. 
Népoktatásunk tehát a nevelés-oktatás 
várható eredményét illetően igen szó* 
morú tanévnek indult neki. A köz* 
igazgatási bizottság nagy figyelemmel 
hallgatta a kir. tanfelügyelő jeleríését. 
A jelentéshez dr. Geist üyula felső* 
házi tag szólt hozzá s felszólalása 
kapcsán elhatározta a bizottság, hogy 
a taniíóhiány- megszüntetése érdeké* 
ben feliratot iméz a vallás* és köz* 
oktatásügyi miniszterhez s megbzta 
dr. Somodi József kir. tanfelügyelőt a 
felirat megszerkeztésével.

A mezőtúri állomáson az utóbbi 

időkben ismét több szarvasi Iá

kost igazoltattak le, akik ezalka* 

lommal hízott libákat akartak 

engedély nélkül Budapestre szál

lítani A mez51 úri rendőri-bünte- 

tőbíró az alantiakat büntető pa

rancsban megbüntette és az el

kobzott libáknak az állam részére 

való értékesítését rendelte el. 

Adamcsik Mária VI. kér. 493. sz. 

alatti szarvasi lakos 1 darab 7*5 

kg* libát és 1’30 kg. vajat akart 

Budapestre szállítani engedély 

nélkül. Húsz napt elzárasra át* 

változtatható 200 pengő büntetést 

kapott. — Rideg Anna IV. kér. 

526. sz. alatti lakos két hizott, 

levágott és tapasztott libát vitt 

magával. 5 napi elzárásra átvál

toztatható 50 pengőre büntették.

— Özv. Kiss Jánosné Medvegy 

Anna szarvasi IV. kér. 202. sz. 

alatti lakos egy hizott és levá

gott libát akart Pestre szállítani. 

Három napi elzárásra átváltoz

tatható 30 pengőre Ítélte a me

zőtúri büntetőbiró. — Mandl Mik

lós rőfőskereskedős&géd, szarvasi

IV. kér. 293. szám alatti lakos 

szintén egy 7 kilós hizott, vágott 

libát akart Pestre vinni. Hat napi 

elzárásra átváltoztatható 60 pen

gőre ítélték. — Fried Pál II. kér. 

24* szám alatt lakó kőfaragóta* 

nonc szintén egy libát akart Bu

dapestre szállítani. A mezőtúri 

rendőri-büntetőbiró 6 napi elzá

rásra átváltoztatható 60 pengőre 

bűntette.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap reggel 8 órákkor lót, fél l:-kor 
magyarnyelvű, űz új rém pl ómban reg
gel 8-kor (ót. fél 1 1-kor magyarnyelvű 
istentiszteletei tartanak. A bemutatkozó 
szolgálatot mindkét templomban Szlo
vák Pál bakonycsernyei lelkész fogja 
végezni.

A szarvasi róm. Itat. templomban 
vasárnap é9 ünnepnap délelőtt 8 óra
kor diákmise, 9 órakor csendes mise, 
10 órakor szentbeszéd, nagymise. Dél
után 4 órakor ájtatosság. Köznapokon 
mise negyed 8 órakor.

Szarvason református islenliszleletel 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. — Biblia órák 
csütörtökön este 7 órakor ugyanott. 
Kondoroson minden hónap második 
vasárnapján oéidtán 2 órakor \nn 
istentisztelet a községi iskolában.

— Nemzetvédelmi Keresztet 
kaptak. A Kormányzó Úr a hi
vatalos lap vasárnapi számában 
megjelent rendelettel az alábbiakat 
a Nemzetvédelmi Kereszttel tün
tette ki. Kovács Pál tanító, MÉP 
titkár Szarvas, Csaba Ernő magán- 
tisztviselő Szarvas, Gaál Mátyás 
állatbizományos Szarvas, Liszka 
Gyula ny. MÁV felügyelő Szarvas, 
ifi. Herbáth József fényképész 
Szarvas, Kovácsy István főjegyző 
Kondoros, dr. Bukovinszky Lász
ló orvos Kondoros, ifj. Farkas 
Antal vendéglős Öcsöd.

MAGASÁN

Hol messze bűzlik a mocsár 
és közel nagyon a szenny, 
fiam arra magasan szállj, 
a földhöz közel ne menj.

Meri bűntől terhes olt alant 
és halált lehel a víz.
Ha arraszállsz le kisgalamb 
leránt és a mélybe visz.

Vigyázz Ham, a két szárnyad 
erős legyen és biztos, 
hogy alul ha vihar támad 
{elrepülhess a naphoz.

Tiszta csak az éteri lég: 
szállj a csillagok között, 
hisz ez a világ a tiéd, 
a földhöz nincs sok közöd.

fieptílj bál tőle messzire, 
s ne láss, te semmit se láss. 
Hisz véres a mocsár vize 
és pokol benne a sást

EBTSEY PÉTEB

— Képviselői puiukiballgatii.
Đr. viléz Zerinváry Szilárd, a 
szarvasi kerület országgyűlési kép
viselője e hó 20 án szombaton 
délután fél 4 órától panaszkihall-

fatást larl Szarvason a Magyar 
•lel Pártnak a Polgári Körben 

lévő párlhelyiségében.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

bármilyen

mezőgazdasági géphez

(traktor, traktoreke, vetőgép, eke 
és aratógép)

alkatrészeket 
olajat és zsírt

állandóan raktáron tartok

Sárkány vaskereskedő
Szarvas, F ő  út.

— Értekezlet a Sajtókamará* 
bán. Az Országos Magyar Sajtó- 
kamara értekezletre hívta össze a 
magyar hetilapok felelős szeikesz- 
lőil és kiadóit. Az országos értekez
leten a Szarvasi Közlöny képvise
letében lapunk főszerkesztője Orosz 
Iván veit részt.

— Családias összejövetel a 
Mttvészeft* é* Tudománybarát Tár* 
sasagbaQ. A szarvasi Művészét- és 
Tudománybarát Társaság hétfőn 
este a Polgári Körben családias 
összejövetelt rendezett; amelyen a 
tagok és családtagjaik szép szám
ban vettek részi. A hangulatos és 
családias össejövetelen dr. Ugrin 
László járási főszolgabíró, a Tár-í 
sasáig társelnöke mondott művészi 
felépítésű é® filozófiai tartalmú be| 
szédet a Társaság, céljairól, a la*-

gok magasabbrendű eszmei köte
lességeiről, a kultura szükségéről 
és állandó fejlődéséről. A nagy 
tetszéssel » fogadott és a szónoki 
előadás legmagasabb régiójába 
emelkedő beszéd után a jelenlé
vők a legjobb és nívós keretben 
és hangulatban maradlak együtt a 
záróráig.

— üzenet a frontra. Potoczki 
Mihály honvédnek. Z 183 számú 
tábori postára üzeni Huszárik 
Marika, hogy jól van, neki is kí
ván jó egészséget és kéri, hogy 
minél sűrűbben írjon. A barátnője 
is üdvözletét küldi. A mielőbbi 
viszontlátásra,

— Vilasztmanyi ülés a Hadröá 
szarvad fiókjánál A Hadröá 
szarvasi esoporlja e hó 20 án, 
szombaton délután 2 óri kezdet

tel az Árvaházban lévő helyisé

gében választmányi ülést tart. A 

választmányi ülésen dr. vitéz Ze

rinváry Szilárd országgyűlési kép

viselő, a H adröá elnöke ismertető 

előadást tart a hadigondozottak 

érdekében végzet! munkájáról és 

ismerteti a kormányzat legújabb 

rendelkezéseit a hadigondozottak 

megsegítéséről.

— Az egészségvédelmi szöveti 
ség közgyűlése* Az Egészségvé

delmi Szövetség Szarvrtsi Fiókja 

dr. Ugrin László járási főszolga

bíró elnöklete alatt csütörtökön, 

november hó I l én délután 5 órá

tól lartotla rendes évi közgyűlését. 

A szövetség működéséről dr. Szárt- 

Ihó K álm án járási tiszti orvos, a 

szövetség igazgatója számolt be. 

A zárszámadásokat és jövő évi 

költségvetést Sövényházy László 

pénztáros olyast« fel. Az igazgató 

beszámolója jelezte a régi székház 

eladásól. Az új épület emelése a 

háborús viszonyok miatt előrelát

hatólag még soká késni fog. A 

szövetség közgyűlése a pénztáros 

és az igazgató javaslata akt pjárt 

emehe 0 személyzet illetményeit 

és bevételeinek fokozására —  szo

ciális m unkájának hathalósabbá 

tétele végett — a tél folyamán egy 

műsoros lánceslélyl és egy a szö- 

vel$ég céljait előmozdító jótékony- 

célú mozielőadást vett tervbe.

Szarvas nagyközség a szövetség 

fenntartásához évi 10  000  pengő

vel járul hozzá.

■  KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. H
Mindazon rokonoknak, is- 

merősöknek. jószomszédok- 
nak és mindenkinek, akik 

~ fdejtheletlen drága jó anyánk, 
illetve testvérem

■  özv. Poflónyl Pálné ■
elhalálozás* alkalmával ben- 
nünket részvétükkel felkeres- ^ 8  
tek, temetésén megjelentek. 
és azzal mélységes fajdal- 
munkát enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk hálás kö- 
szönetet.

■  Beesik Bila ■
H  PolóayI Erzsébet H
S .  ár* Falna] Imréné H

Szabó András H
■  ás botsátartozólk. H

— A sírokat csak a temető« 
csősz és a hozzátartozók gondoz 
hatják* A kormány rendeletet 
adott ki.^amely szerint a vissza
élések elkerülése végett a temetői 
sirokat ezufán csak a hozzátarto
zók, vagy pedig a lemetőcsőszök 
gondozhatják.

Hirdessen lapuikban l

IPARI ÜZEMEK FIGYELMÉBE!
| Szedoglavils Alajos Autó és 

i Műszaki üzem. Békéscsaba,

| II. kér., Ferenc József tér 2.
| S zá llít :

| G É P S Z f J A K A T
j kilós és méterárút. Használt 
: autók, motorkerékpárok és 

más gépek a d á s- v é te le . 

Traktorokf olajok és zsírok,
j DKV. BMW autók és OKV 
I motorkerékpárok képviselete.
! Cordalic. S K F képviselete,
| Hív. gum ihulladékgyüjtő.

CSÉPLŐSÖK FIGYELMÉBE!



Az új árdrágitási törvény vagyon 

elkobzással és öl évié íerjedhsíő feáyMzzal 
bünteti az árdrágítókat

A  törvény  ó le tba lóp te tésa  u tán  n e m :s a k  ac elad&t, 
de  a  vevőt is m egbün te tik

/  A  \  
BAYER

M üicteít n& /z6a,

AS PIRIN

— A síéiabesnlgílUtis sólyom 
•iga* A vármegye törvényhatóságá
nak községenként bizottsága most 
megtartott november havi ülésén 
vitéz Tepliczky János szarvasi föld- 
birtokos a legelők szénabeszolgál
tatásának súlyon kérdéséről be* 
szélt. Szfena nem termett, a gaz
dák a legnagyobb nehézséggel bír- 
ták csak biztosítani az apaállatok 
téli szükségletét, hogy eleget tegye
nek az alispán rendelkezésének s 
most az a helyzet, hogy ezt a ke* 
servesen összekuporgatott szénát 
esetleg el fogják rekvirálni. Intéz
kedést kér a legelő aszálymegálla- 
pításának lehetőségére. A gazdák' 
nak nem az adófillérek elengedé
sére. hanem a széna beszolgálta
tási kontingensének csökkentésére 
van szükségük. Márki Barna alis
pán válaszolt a felszólalásra és 
megállapította, hogy a megye gaz
gazdáin aS nagy hibája, .hogy a 
saját szükségletein tűi nem termel 
takarmányt. Kijelentette, hogy a 
szénabeszolgáltatás alól nincs fel
mentés. Indítványára elhatározták, 
hogy a pénzügyigazgató és a' köz
ellátási felügyelő közös megbeszé
lésen megbeszélik az aszálykár 
megállapításának lehetőségét, hogy 
a közellátási bizottságoknak mód
juk lehessen a széna kontingens 
mérséklésére.

— As élelmezéssel szerződött 
sommások lisztellátása. Az élel
mezéssel szerződött időszaki mun
kások lisztellátását a közellátás- 
ügyi miniszter az egész ország 
területén egységesen szabályozta. 
E szabályozás értelmében a köz
ségi elöljáróság azoknak a gazda
ságoknak amelyek sommásmun
kásokat élelmezéssel szerződtettek, 
annyi kenyérgabona vámőrlésére 
ad ki engedélyt) amennyiből a 
munkások ellátása havonként és 
fejenként 25 kg. lisztmennyiség 
előállítható. Az időszaki munkások 
részére akár élelmezés, akár mun
kabér cimén kimért kenyérgabo
nából havonként és munkaválla
lónként legfeljebb két mázsát ösz- 
szes munkavállalóként azonban 
legfeljebb tiz mázsát lehet a mun
kaadók beszoigáltalási kötelessé
gének teljesítésébe beszámítani.

— Szarvasi dl&kofe-orosh&zl 
diákok 5:1 (4:0) A helyi gimnázium 
sportkörének rendezésében november 
i4-én. vasárnap került lejátszásra a két 
gimnázium labdarúgó csapatainak 
mérkőzése.

Szeles, esős időben folyt le mindvé
gig e játék. A szarvasiak kezdenek 
széllel és mw ’a J. percben vezetéshez 
jutnak Fabri néven (t:0). Továbra is 
a helybeli csapat támad, minek ered
ményeképpen a 9. majd a 15. percben. 
Sárkány £ra  növeli a gólok számát. 
Az iram lanyha, ez orosházi csapat 
állandó védekezésre kényszerül a 
hazai fiuk támadásaival szemben. Már 
kezd egyhangúvá válni a játék, mi
kor a : S .  percben Pagyoga szép gólt 
lő az orosháziak hálójába. (4:0) A 
gól mintha fölrázná mindkét csapatot 
mert mind a Szarvas, mind az Oros
háza több támadást intéznek egymá- 
kapui ellen, de eredménytelenek.

Fordulás után a szarvasi csatárok 
kezdésből le viszik a labdát és Fébri 
szép gólt 16. (5:0) Ezután az orosháziak 
is többet támadnak, de eredményt nem
tudnak elérni. A J5. porcben Sznagyik 
erős és váratlan beadását Melis nem 
tudja védeni. Öngól. (5:1) A mérkőzés 
végéig még mindkét csapat vezet né
hány támadást, de gólt nem érnek el. 
A csúnya esős idő és a csúszós pálya 
namtette lehetővé, hogy szép küzdelem 
alakulhasson kr, Látszott, hogy mind
két csapat többet és jobban tud, mint 
amennyit mutatott. A szarvasiak kö
zül Sznagyik, Sznyida és Sárkány, az 
ellenfél játékossal közül Lengyel tűn
tek ki. Végeredményben a szarvasi 
fiűK megérdemelten győztek.

Radocsay László dr. igazsá?- 
ügy miniszter benyújtotta a nsTi- 
zeti gazdálkodás rendjét zavaró 
egyes cselekmények szigorúbb 

büntetése tárgyában ké*zite‘i tör
vényjavaslatot amely a? árdríjit) 
és általában a közellátás érdekeit 
veszélyeztető visszaélések elhara- 
pózása okából az anyagi bünte 
lőjo^i szabályok újabb módosítá
sával és kiegészítésével as ilyen 
visszaélések elleni küzdele-nbín üz 
eddiginél is hatásosabb fegyver^ 
kivan az igazságszolgáltatás ke 
zébe adni. A törvényjavaslat bör
tönbüntetéssel sújtja a vissz iélés 
ben elkövetett, tovább* aké'száz- 
pengőnél nagyobb illetéktelen nye 
reségat célzó árdrágító cselekmé
nyeket. sőt Öt évig terjeJn t̂<5 fegy
házbüntetést helye* kilátásba azok
kal szemben, akiknek visszaesése 
súlyosabb beszállítás alá esik, 
vagv akik az illetéktelen nyeres í*- 
bői állandó keresetforrásra Lrek 
szenek. Hasonló bűn 'elésben ré
szesülnek azok is. aki* húszezer 
pengőt meghaladó illetéktelen nye
reséget érnek el vagy törekedtek 
elérni. A közallátás érdeké iet sú
lyos veszélyeztetése esetében a 
büntetés tízévi fegyházig terjedne!. 
Szigorítja a törvényjavaslat a va
gyonelkobzás mellékbüntetését ak-

Sajnálatos, de szomorú iény, hogy 
az aliötdi kisgazdák téli szarvasmartia 
takarmányozása a kukoricaszárra van 
alapítva. Ennek helytelenségét misem 
bizonyítja jobban, mint a kisgazdasá* 
gok és uradalmak tejtermelést ered' 
raénycinek elképesztő különbségei.. 
Ezen a szomorú lényen, tekintettel az 
elmúlt aszályos nyárra« ha változtatni 
nem Is, jaíritanl azonban lehel és kell.

Közismerten fó fejelő takarmányunk 
a takarmányrépa s gazdáink, ha nen 
is oly mértékben, mint megérdemelné, 
termelik Is s ezzel rair adva van a 
javítás lehetőséé*. Foltos csak az, 
hogy maradéktalanul, romlás néUtil 
tartsuk el. A répa eltartásának mód- 
jal közismertek s csa* egy két kirívó 
hibára akarok rámutatni.

Minden termény eltarthatósága töb* 
bek között függ a termény víztartal
mától és épségétől. Magas . vízlar* 
lalmii lermány, niint a répa is nehís 
eltartani s még nehezebb, ha a répa* 
fejek sérültek, vagy faáyottak. 
Száraz ősz Idején, keliö gondos sze- 
désl feltételezve a répa eladása ne.n 
okoz különösebb gondot, ha helyesen 
Járunk el. Répa prizma helyéi emelke* 
deli helyen jelöljük ki, hova a víz, 
hóié nem gyűlik őszze. Szélessége 
egy ölnél ne legyen nagyobb. Ma
gassága körülbelül hasonló. Hosszú
sága az eltartandó mennyiségtől függ. 
Összerakásnál válogassuk meg a ré- 
pát alaposan s sérült, fagyos fejeket 
ne rakjunk bele, meri ezek az ép ré* 
pát Is inegroníják. Megfelelő módon 
összerakva a répát ne siessük el a 
földelőt. Adj und Időt rá, hogy a fe* 
lesleges víz elpárologhasson. Ha hi
degre fordul az tdö s fagytól félünk,

ként, h i w  b i í o i / J i  á rd rifitás i 

esetekbe k5 íe !e ő /é  te<ci az e'itélt 

e*$sz v i^ y o iír i iX  e ( ' t i b : i i i  Je- 

' lentos kieíéi^ilésa a* árdrágító 

visszaé!é*e<r1 ! s í í Ió  1933 : Xv^. 

te. renlelks'-ásiin *k i í  a tervezett 

r^ndílkezé*, amsiyne'í következ

tében árdrágító visszaélés m iatt 

esi* m iid  büiteté* a ‘á is. a*i 

n  közs^ü tséjle'i fu /iro s  i

sáért, vsgy á íta lábm  az ipar és 

keresed ile n KoréV; 1 a m jv i* - ,  

vagy más szolgáltatásért h itjsá-  

gila* meíátlapitoü i ? r n i ; i * i b )  

d íja ’cnál m a g sa b b  dijat k i/e te l 

vaafv fa j id  el. i j ' y o t  b i i te té n e l 

fenyegeti a !ö r / iiy ja /a s ia t a kÖ2-

8 v i  k -! égi et i Cikket b i  s k  é i é: t  

v o ia t ’íO íó  joíssabályok kijátszá

sát is. Anir51 v í^ü l a törvényji 

vaslat az árdrájitó vissz iélétre 

vo iitko só  eddigi tór/ényünkb^n 

érvényesülő azt az elvet, ho*y 

á r d r á f lá i  miatt c i u j i i  az e la l i t  

lehetett m e g in te tn i. A íör/ényáli- 

vaslat ú^y infé'.keiik, h^ \ i  a ve/> 

is minden eíetbei b i it elé * alá 

esik. h í  köcssü tségleti cikket 

hs t^sá í á lt il míiáMp^tott le<m -  

gasabo ár lú!lépéié/e l sssrez be 

és ezáltal a* orscá* köze lításá- % 

na ‘* érdelét sá ly 3s n  vaszél/e^-- 

tetíe.

rakjuk be kukoricaszirral R'sebb fa* 
gyök ellen megvédi. P3ld:;ni csak 
akkor kezdjlH, ha a fa i/ InnMyan 
veszélyeztetni Akkor se földeljük 
azonnal hjes vastajsigú földréteggel 
s főként a prizma orrát ne taiarjuk 
be, amíg csak lehet. A*. es5 elíei 
szárral befedve minden nap veszít 
víztartalmiból s Wmyebben eltart
ható. Rossz szokás, hogy a répára 
előbb szaluit te3znek abban a re
ményben, hogy ez Jobban nng/ádi 
a fagytól, mint a föld egynaga. t i  
igaz lenne ugyan, de a kár nag/obb, 
mint a hoszon. A szalma hamar meg« 
nedvesedik éj rothai.il keci s ler- 
mészetesei a rípit is megrothasztja. 
Nincs Is erre 35nnl s'A is ii A fíld 
eg/maga is megvédi a fagytól a ré* 
pit, ha kellő vastagsági Eíy misik 
még súlyosabb hiba, hogy a s'eilő* 
zés előmozdítására szalmi:só/it rak* 
nak az ormiba. A csóván ke
resztül .bs&zlk a répa s td5 előtt ron * 
lásnaí indul. Erre sln^s szükség, ha 
nem siettük cl a földelés.!.

EsŐ3 ősz idején a leJí).iiosibb 
és legk̂ rülte {intőbb eljárás m ellet is 
romlásnak inlilhit a répa. Ect arról 
vesszü* incct hjgy a prizma falán 
a hóré'eg mjgolvad s a prizma ol
dala be süpped. Ha ezt észlelnénk, ne 
késlekedjünk, vágjuk ki a fon toll 
részt s a kl/ágoit rászból a níg 
hasznilhatö fejeket ta^armii/ózzuk 
fel, főként nvn vemhes 'sertésekkel.

A takarminyrépa, amellett, hogy 
Jó és értéie3 takarmány, hasznos ' 
azért is mert kevésbbé értékes, rágós, 
ízetlen takarmányokkal keverve azt 
lzlctesebbé, kiniyebben emészthetővé 
teszi. Eít azonban csak űgy^rjiU el.

ha Időt adunk ré, hogy ez be is kö
vetkezhessen. Nem elég a répát ősz* 
szekevernl més takarmánnyal s azon
nal etetni, raerf ily rövid idő alatt 
célunkat nem érhetjük el. A füllesz- 
téshez 1—2 nap !s szükséges a hi
degtől függően.

Sajnos répatermelésünk sem kielé
gítő Az elmúlt nyár nagy szárazsága 
miatt kevés termett. Éppen ezért kell 
a leggondosabban eljárni, hogy ezt a 
keveset is eüarthassuk s eredménye
sen használhassuk fel állataink ta« 
karmányozásánál

TAS FERENC m. kir. gazdasági tanár.

— Sikerrel zárait a nyári re- 
piló kiképzés. A Békésvármegyei 
Repülő Egyesület első nyári repülő 
kiképző tábora kiváló eredmény
nyel zárult. A békéamegyei ifjú
ság elsőrendű pilóta«anyagnakbi
zonyult. A táborozás résztvevői, a 
megállapított keret létszámú nö- 
vendékcsoport, a nyár folyamán 
az elsőfokú vizsgát kivétel nélkül. 

v a másodfokú vizsgát — ami égész 
kiváló eredmény — pedik felerész
ben letette. A kis 15— 18 éves 
repülőleventék már 100 —150 mé
ter magasban repülnek egyedül a 
kis vitorlázó repülőgépeken.

— Felemelték a vasúti pétdijai.
A kereskedelemügyi miniszter a 
vasúti üzletszabályzat egyes ren
delkezéseit módosította. Ezután, 
aki jegy^riélkM ezáll fét á Vonat
ra és felszólítás nélkül bejelenti. 
hogy nincs vasúi jegye az eddigi 
1 pengő helyett 5 pengő pótdija t 
fizet. Aki pedig a jegyhiányt az 
első jegyvizsgálat alkalmával nem 
jelenti be, az potyautasnak szá
mít. a -vonat által már meglett 
egész útvonalra a használt bér
osztálynak kétszeresét, de lega
lább 20 pengői kell fizetnie.

— Elmaradt a nagyszéaási 
NÉP választmányi ités. A Ma
gyar Étet Párt nagyszénást szer
vezete vasárnap e hó 17-ére vá
lasztmányi- ülés tartását vette tervbe. 
A választmányi ülést, közbejött 
akadály, valamint dr, vitéz Ze 
rinváry Szilárd országgyűlési kép
viselő gyengélkedése miatt nem 
tartották meg, hanem azt decem
ber hónapra halasztották el.

— Lopást kísérelt meg. Idős
Éliasz György kondorosi lakos a 
kondorosi Hangya fogyasztási 
szövetkezetnél lopást kísérelt meg
8 ezért egy évi jogvesztésre és 8 
napi fogházra ítélték.

F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  TELEFON; 64.

November 19, 20, 21 és 22-én. négy  nap ig ,

Ő R I  É N T  E X P R E S S Z
Kiegészítés: M A G Y A R  és U F A  h í r a d ó i

November 24  én és 29-én 3  és fél 8  órakor

EGY ÉJSZAKA ERDÉLYBEN
Kiegészítés: 2 fe lv .  Főszereplő: Páger Antal.

... Időszerű gazdasági kérdések
Á takarmányrépa eltartása
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— Drágábban adta a tengerit
I  ptgilbpitott arait Bárány Fe
renc nagyszénás] lakos 60 pengő
ért ed[a el a tengerit özv, Ben
csik imrénének aki másnak köz
vetítette és ezért a szarvasi kir. 
járásbíróság Bárány Ferencet 50 
pengőre és özv. Bencsik Imrénél 
pedig 1 évi jogvesztésre, 1 havi 
fogházra és 20 pengő mellékbün 
tetésre ítélte. Az Ítélet jogerős.

— Ismét lopott a notórius Tasi 
János cigány. A többszörösen 
büntetett Tasi János cigány, ki a 
kisebb korcsmákban hegedűjével 
. szórakoztatta a közönséget a na
pok ben ismét bűntényI követelt el. 
Hanzó István kocsiját otthagyla 
egy pillanatra' és ezt használta ki 
Tasi János cigány. Ellopott a ko
csiról 2 használt, kabátot és egy 
inget. Ezért a szarvasi kir járás
bíróság 6 hónapi börtönre és 3 
évi jogvesztésre iiélte. Az ítéletet 
a cigány megíellebezte.

— Tévedésből szalmiákszeszt 
ivott. Szabó Elek Szarvasi nyug. 
csendőrliszthelyettes 20 éves Elek 
nevű fia atyja lakáján tévedésből 
szalmiák szeszt ivott. A szarvasi 
mentők súlyos állapotban a szen
tesi kórházba szállítottak.

— Meglopta az udvarlóját.
Kiss Marcit öcsödi lakos udvarló- 
jénak a zsebéből kilopott 70 pengő 
készpénzt és főbb apróságot. Az 
ellopott pénzből Kovács Erzsébet 
orgazda részesült 15 pengővel. A 
kir. járásbíróság úgy Kiss Margi- 
lot, mint Kovács Erzsébetet 1 évi 
jogvesztésre és 8 “ 8 napi elzá
rásra ítélte. Az üélei jogerős.

Szépirodalmi

könyv« 
újdonságok
nagy választékban

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

A szarvasi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság.

5fc80-^J943. tk. szám,

Árverési hirdetmény-kivonat.

Orszé&os Felusi Kislakésépító Szö=. 
vetkezet végrehajts tónak Lestyán 
György végrehajtást szenvedő ellen in* 
dílotl végrehajtási ügyében a telek
könyvi halóság a végrehajtási árverést 
1500. P tőkekövetelés és járulékai 
behajlása végett a Csabacsűd község
ben fekvő, s a csabacsűdi 1234. sz. 
tkvi. béléiben 287. 235. hrsz. alatt fog
lalt Lestyán György nevén álló 140 
négyszögöl kert, a Farkasheloni-dü- 
lőben ltO négyszögöl és udvar ugyan
ott. „Vagyonválfság" földingatlanra 
3501 P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1943. évi december hó
22. napján délután 2 órákkor Csaba
csűd községházánál fogják meg
tartani.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb igéset 
ugyanonn>i százalékára kell kiegészí
tem:

Szarvas. 1943. .szeptember J0.

Dr« B* Szabó s. k. kir. jbíró.

A  kiadmány hiteléül: Kovács stíszt.

Eladó földek: |
5 'hold szánló kövesút mellett komphoz közel; 1
9 % 'hold kitűnő minőségű önlözésre alkalmas szántóföld; 1
10 hold I. oszt. 8zóntó Nagyréti állomáshoz közel; 1
20 kishold szántó tanyával Csabacsűdön kövesúthoz közel; 1
32 hold Csabacsűdön tanyával; s
34 V* hold szántó és 17 hold kaszáló Külső*Ecseren; p
43 és fel hold külső Ecseren tanyával; B
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon. 1

Eladó házak: j
II. kér, 162. sz. ház több lakással: 1
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy leiekkel; §
III. kér , 349. sz. bellelkes lakóház; |
IV. kerületben jóhelyen levő saroktelek: 1
Körörsparli nyaraló erős kőépülettel. 1

Vételre keresünk: j
dinnyeföldet és s?ántóföldeket lehetőleg tanyával. 1

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza- 1
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet- |
hez, hol a megbízást eredményesen köz- i
vetítik. I

Ugyanott osztály sorsjáték sorsjegyeinek árusítása. j
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A szarvasi kir. járásbíróság.
2613— .943. szám.

Idézd hirdetmény.
A szarvasi kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Szarvasi Hitelbank Rt. 
szarvasi bej. cég felperesnek Varga 
Györgyné sz. Jansík Anna alperes el
len 1770 P tőke és jár. iránt indított 
perében a per felvételére és érdemle
ges tárgyalására határnapot tűzött és 
felhívta a feleket, hogy 1943. évi de
cember hó 9. napján délelőtt 9 órakor 
hivatalos helyiségében (fdsz. 2 . ajtó- 
szám alatt) jelenjenek meg, egyszer
smind pedig Varga Györgyné szül. 
Jansík Anna alperes részére, — aki 
ismeretlen helyen tartózkodik — ügy
gondnokul dr. Dávid László szarvasi 
ügyvédei nevezte ki.

A bíróság felhívja az alperest, hogy 
a fent megjelölt határnapon és órában 
személyesen, vagy képviseletre jego- 
sult és igazot meghatalmazott által 
jelenjék meg. mert ellenkező esetben 
az ügygondnok fog helyette eljárni.

Szarvas, 1943. évi október 27.

Dr. Ondváry s. k. kir. jbíró, elnök.

A kiadmány hiteléül: Józsa. kezelő.

Szarvas község elöljáróságától, 
24033/1943. ikt. sz.

HIRDETMÉNY.

A Közellátási Miniszter Úr_ rendelete 
alapján felhívja az elöljáróság a köz
ség cukogegyre igénytartó lakosságot, 
hogy a 411480/1943. K. M. sz. rende
let alapján cukoriftcnybejelentő lapjá
nak kitöltése végett november hó 15-től 
30-ig a kisgazdakor e célra átengedett 
helyiségében feltétlenül jelenjen meg.

Ugyanezen alkalommal a tejellátásra 
jogosultak is Össeiratnak s i&y mind
azok, kik tejellátásra igényjogosultak 
ebbeli igényüket a cukor bejelentőlap 
kitőltésézel egyidejűleg adják elő.

A cukorbejelentőlap kitöltésénél^ il
letve tejellátásra való igényjogosultság 
igazolásának a fenti határideig való 
elmulasztása cukor, illetve tej hatósági 
ellátás megszüntetésével jár s éppen 
ezért az ebbeli kötelezettség teljesítése 
mindenki érdeke.

A cukorigénylőlep kitöltése végett 
csak az állandóan Szarvas községben 
tartózkodók jelentkezzenek. Azok akik 
intézeti ellátásban cukorbejeienló lap
jukat az intézet fekvése szerint illeté
kes községi előjáróséghoz tartoznak 
benyújtani.

A cukorigénybejelentőlap kitöltése 
céljából lehetőleg a háztartás feje je
lentkezzék s a háztartásban tartózko
dók személyi adatainak megállapítása 
végett a családilap és vásárlási könyv 
bemutatandó. ;

A gazdakönyvvel ellátottak gazda
könyvüket is felmutatni kötelesek s az 
alkalmazottak cselédkönyve vagy bér- 
levele ugyancsak behozandó,

A jelentkezés alkalmával bemon
dandó az igénylő neve, pontos lakcíme, 
születésének helye és ideje, foglalko
zása, szakképzettsége, legmagasabb 
iskolai végzettsége, gyermekeinek szá
ma s felmutatandó a cukorjegy is.

A hatósági tejellátásra jogsúltak 
vagyis a terhes és szoptatós anyák a
3 éven aluli csecsemők. 3— 14 év kö
zötti gyermekek a 70 éven aluli öre

gek  s a  betegek igényjogosultságukal 
okmányszerüleg tartoznak igazolni és 
pedig a kort családi lappal, vagy szü
letési anyakönyvi bizonyítvánnyal a ter
hességet s betegséget pedig kizárólag 
hatósági vagy községi orvosi bizo
nyítvánnyal.

Az igényjogosúlt fogyasztók lehető
leg azzal a tejbeszolgáltatással kötele
zetten jelentkezzenek egyszerre akitől 
ezidőszerint a tejet kapják.

Ezúttal felhívja az elöljáróság a te
héntartó gazdálkodók figyelmét arra, 
hogy a fehenenkint évi 420 liter tej 
beszolgáltatására vannak kötelezve, 
mely mennyiséget vagy igényjogosult 
fogyasztóknak vagy a tejcsarnokoknak 
kötelesek folyamatosan kiadni, illetve 
beszállítani. Ezen beszolgáltatandó 
mennyiség aránylagos beszolgáltatás 
mellett tehenenként mintegy napi 2 li
ternek felel meg s is-ételien közöljük 
csak igényjogosultaknak adható ki.

A cukorigénylőlap kitöltésénél, illetve 
a tej igénylésénél valótlan adatszol
gáltatás súlyos joghátránnyal jár s a 
legszigorúbban lesz megtorolva s 
ugyancsak büntetést von maga után a 
beszolgáltat rndó tej mennyiségének be 
nem szállítása, illetve nem igényjogo
sultak részére való kiadása is.

Szarvas, 19*3. évi november hó 10.

ELÖLJÁRÓSÁG.

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

den további 'szó 4 fillér.

. Tisztviselői állást keresek, 
bankban vagy nagyobb cégnél 
VI középiskolával. Cím a kiadó- 
hivatalban. _________________

• Egy jokerben lévő használt 
perzsabunda eladó. Megtekint* 
hető II. kér., 230. szám alatt.

. Eladó 2 vagy 3 hold szántó
föld V. külker., 254/5. sz. alatt. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

• Egy .jókarban lévő paraszt* 
suba eladó. Érdeklődni lehel
III. kér., 40. sz. i

. A délelőtti órákban irodai 
munkát vállal, gyors-és gépírni 
tudó fiatal leány. (Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.)

• Eladó a várostól 3 km-re 12 
hold elsőoszfályú föld vetéssel. 
Érdeklődni lehet Békésszentand 
ráson. Hunyadi-u. 15. sz.

• Közel a városhoz, az oros
házi kövesig mentén 12 hold 
föld eladó. Érdeklődni lehel II. 
külkerület 230. sz., Szlrehovszky- 
féle tanyán.

• Macólaposon 986 [Zl*öl beül
tetett szőlő és gyümölcsös, 
kunyhóval és kúltal eladó. Fel
világosítást nyújt dr. Faragó Jenő 
szarvasi ügyvéd.

• III. kér., 57. sz. Janurik-féle 
ház felerésze eladó. Megbízva 
dr. Gerö Oszkár ügyvéd.

• Eladó siretói kövesút mellett 
14 kishold tanyával. T. III. 
kér., 177. Hifz, és hegyesen 8 
kis hold. Jel. a kórházban.
• Jó állapolbnn lévő férfi téli- 

kabát eladó. Cím a kiadóhiva
talban.

• Eladó a Bokros-dűlőben 3 
kishold szántóföld. Érdeklődni 
lehet III kér., 28. sz. alatt.

. Eladó 3000 D-öl szántóföld 
tanyával együtt II. kk., 325. sz. 
alatt. Érdeklődni lehet ugyanott.

• Zongorát bérbe keres. Cim a 
kiadóhivatalban.

. SZENTESEN, közel a szarvasi 
határhoz, Külsőpcser 60. szám
hoz tartozott 16 : magyar hold 
szántóföld eledó. Tulajdonos 
Borbés Antal tábori főesperes 
Budapest, XII., Szamos-utca 5 
Érdeklődni lehet á ref. lelkész 
hivatalban. Szervason.

Eladó a Körös-dűlőben 6 hold, 
es Kákehalomban 4 hold szán
tóföld. Érdeklődni lehet Sápszki* 
nál, (dr. Fisbein-iroda).

. Intarziás barokk-ebédlő el
adó. Hl. kér., 157. sz. alatt.

. Porcéi Ián mozsdókészlet el- 
abó. Cim a kiadóhivatalban 
mogtudható.

• Az ugarokon, V. külkerület, 
177. szám, 3 kishold föld jutá
nyos áron eladó. Az eladással 
dr. Faragó Jenő ügyvéd van 
megbízva.

. I. kér.. Vajda Péter*utca 189. 
számú új ház eladó. Az eladás
sal dr. Faragó Jenő ügyvéd van 
megbízva.

• Öntőzőmotor szivattyúk, vil
lamoshegesztés, fejpadmunkák, 
kombinált gyalúgép, mágnese- 
zés, hengercsiszolás. Osgyén 
mérnök. Békéscsaba.

. Kétszobás házat keresek 
megvételre. Cím a kiadóhiva
talban megtudható.

. Fogorvosi rendelőbe asszisz
tensnő négy középiskolával fel- 
vétetik. Cim: a kiadóhivatalban.

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

FelsUs kiad« N A G Y  S A N D O *  
N y it o t t  a Szarvad K U fajr N jn *  
áa> és 1 f  H sJtvfllalat uf tm  

' L k sr., Hwthy MlkUwftl 9 . cziak


