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Országgyűlési képviselőnk nagy 
beszédet mondott a képviselő- 

házban a megajántási vita során
„A zsidókérdésre csak akkor teszek pontot, ha az 
utolsó zsidó batyuval a hátán elhagyja az országot11

December 2-án csütörtökön 

délután a képviselőházban a meg- 

ajánlási vita során felszólalt dr. 

vitéz Zerinváry Szilárd, a szarvasi 

kerület országgyűlés) képviselője 

is. Az egész képviselőháznak, az 

összes jobboldali pártoknak nagy

és közoktatásügyi miniszter ama 

akcióját, hogy á magyar öntudat 

elmélyítése érdekében ősszegyűj- 

teti népmeséinket, táncainkat, 

dalainkat és a kultuszminiszter 

figyelmébe ajánlotta a vidék iro

dalmi, művészeti és tudományos

érdeklődése mellett elmondott > megmozdulásukat és azoknak crŐ-

beszédében nagy tetszés mellett 

jelentette ki országgyűlési kép

viselőnk, 
hogy a maga részéröl akkor 
tesz pontot a zsidókérdés 
után, amlkorjmajd batyuval 
a hátán az utolsó zsidó 

is elhagyja az orezájjot. 
Beszéde további részében sür

gette az összeférhetetlenségi tör

vény megalkotását, mert lehe

tetlen állapotnak tartja, hogy a 

közvélemény egyrésze úgyszól

ván csupán kijárókat lát az or

szággyűlési képviselőkben, más

részt pedig feltételezhető, hogy 

sokaknál azt látja, mintha egyes 

közéleti, vagy magánéleti pozí

ciók nem férnének Össze a kép

viselőséggel, ami megengedhe

tetlen, mert a törvényhozó idejét 

és tekintélyét Is veszélyezteti. 

Igen melegen üdvözölte a vallás

teljes támogatását. Tárgyilagos 

jogászi okfejtésével és nagy ha

tás mellett kifejtette, hogy tart

hatatlan és megengedhetetlen a 

magyarországi németség nemzeti

szocialista csoportjának ama ál

láspontja'; hogy azért veti el az 

asszimiláció gondolatát, mert" az 

ícülföldről kapott dogma. Bebi

zonyította, hogy a magyar alkot

mány és közjog tana magyar ál

lampolgár és különösen ma

gyar törvényhozóra nézve nem 

ismeri el a külföldi dogma ér

vényét, de kizárólag a magyar 

törvényekét, óriási feltűnést és 

tetszést keltett nagyszabású be

szédéhez a képviselők nagy tö

mege melegen gratulált és azt 

személyesen megköszönte Kállay 

Miklós miniszterelnök és Rado- 

csay László igazságügyminiszter is.

Egy fővárosi napilap félreértése 
országgyűlési képviselőnk egy beszéde körül

A Pesti Hírlap furcsa hírlapi „tévedése11 amire p 
Népszava közleménye a leghűbb cáfolat

Csak most ludtuk meg, hogy 
az utóbbi napok egyikén a Bu
dapesten megjelenő Pesti Hírlap 
chnű napilap az igazeógügyi költ
ségvetés vitója során dr. viléz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési 
képviselő elmondott beszédével 
kapcsolatban állítólag valami 
olyan ismertetést hozott, amely 
szerint nem tartaná alkalmasnak 
a- mai viszonyokat az ügyvédi 
numerus nullus megvalósítására. 
Ezzel kapcsaiéiban alkalmunk volt 
átolvasni a képviselőházi naplót 
és e kérdésre vonatkozólag a kö
vetkezőket olvashatjuk dr viléz 
Zerinváry Szilárd v országgyűlési 
képviselőnk' beszédéből. Ország-

gyűlési képviselőnk beszédében a 
Nyilas Párt vezérszónokának, Szögi 
Gézának beszédére, amelyben a 
következőket mondotta: „A mull 
költségvetési vila során viléz Ze- 
rinváiy Szilárd igen t. előadó he
lyettes űr (éljenzés a szélső bal
oldalon) emlékeztette az igazság-' 
ügy miniszter urat erre vonatkozó 
ígéretére. Zerinváry Szilárd kiál
lása kemény volt és határozott.* 
Országgyűlési képviselőnk be
szédében a következőket mondot
ta: „Most végül reflektálni sze- 
lelnék Szögi Géza t. képviselő tár
samnak az én nagyon igénytelen 
személyemet érintő megjegyzéseire, 
amelyekben ez ügyvédi numerüs

nullusról beszélt és hivatkozott 
múlt évi költségvetési beszédemre. 
Én eiról a fémáról egyáltalában 
nem akartam most beszélni, most 
ismerem a lehetőségeket és tudom, 
hogy az igazsógügyminiszler úr 
előkészítene a javaslatot. Az! is 
tudom, hogy milyen időket élünk 
és ha ma hozza ezt a javaslatot, 
akkor sokkal nehezebb dolga lesz 
vele. mint. más alkalmasabb idő
ben. Szeretném azt válaszolni 
S?Ögi Géza igen t. képviselőtéj- 
samnak — ami a Tájvédelmi és 
nemzelvfdelmi vonala! illeti — 
legyen meggyőződve arról, hogy a 
ml póriunk, amely a szegedi gon
dolattal indult el és a?zal áll 
vagy bukik, soha sem az egyikei, 
sem a másikat nem fogja cser* 
benhegyni. Ami pedig $ngem illet, 
amiben én egyszer leszögeztem 
megemel, tekintet nélkül arra.

hogy milyen idők vannak, vagy 
lehetnek, amellett én annál job
ban kitartok, minél nehezebb idők 
lesznek és minél több lesz a faj
védelem ellensége ebben az or
szágban, vagy ezen az országon 
kivül. (Élénk helyeslés és taps.)*'
— Ezekből, továbbá országgyűlési 
képviselőnk egész egyéniségéből 
és következetességéből, nemkülön- 
ben december 2-án elmondott 
parlamenti beszédéből a Pesti 
Hírlapban állított kijelentésnek ép
pen ez ellenkezője következik. 
Képviselőnk gondoskodni fog a 
furcsa hírlap „tévedés44 helyreiga
zításáról. Egyébként legjobb cáfo
latot a Népszava című budapesti 
lap adta meg erre vonatkozólag 
és amelynek december 3 iki szá
méban olvasható képviselőnk ki
jelentései a zsidókérdésben va'6 
állásfoglalásáról.

A Magyar ,£let Párt szarvasi szervezete 
meleg ünneplésben részesítetté á Kol’iBafiyzó 

Urat, a miniszterelnököt és a megye 
főispánját né\ünnepük alkalmából

Dr. vitéz Zerinváry Szilárd nagy hatásé beszédet mondott 
a MÉP szarvasi szervezetének választmányi ülésén

A Magyar Élet Párt szarvasi 

szervezete vasárnap délután 2 

óráíól ünnepi választmányi ülést 

tartott a Polgári Kör különter

mében. A választmányi ülésen 

megjelent dr. Ugrin László járási 

főszolgabíró, a község képvise

letében pedig Dauda Mihály köz

ségi bíró Is« A, nagy számban 

összegyűlt választmányi tagokat 

a Hiszekegy elmondása után Ko

vács Pál ev. tanító, párttitkár üd

vözölte emelkedett szavakkal, 

majd Selmeczy Géza glmn. tanár, 

a MÉP kerületi elnöke emelke

dett beszédben emlékezett meg 

Magyarország Kormányzójáról 

névünnepe alkalmából és a 

szarvasi választókerület! jobbol

dali magyarságé nevében bfiséges 

ragaszkodását fejezte ki. Ezután 

dr. vitéz Zerinváry Szilárd or

szággyűlési képviselő tartotta 

meg nagyszabású és a jelenlevők 

állandó tetszésnyilvánításától ki

sért beszámoló beszédét. Beszéde 

elején Kormányzó Urunk mun

kásságát, érdemelt méltatta, majd 

a miniszterelnök és a vármegye 

főispánjának munkásságáról em

lékezett-meg és a szarvasi ke

rületi jobboldali magyarság hű

séges szeretetéről biztosította 

őket. Beszéde további folyamán 

nagy tetszés mellett ismertette a 

legutóbbi hetek politikai esemé

nyeit, részletesen beszámolt par

lamenti szerepléseiről, majd a 

jövő kilátásaiban bepillantva re

ményt mutatott a magyar jövendő 

kialakulása és biztos útjai felé. 

A nagy tetszéssel fogadott be

széd után Orosz Iván ügyvezető 

a szarvasi szervezet nevében 
köszönte meg országgyűlési kép

viselőnk munkásságát és biztosí
totta őt a szarvasi párttagok hű

ségéről, majd Korim Kálmán 

glmn. tanár, kerületi titkár mon

dott mélyenjáró nemzetpolltika! 

tárgyú, lelkeket megnyugtató és 
reménytkeltŐ beszámolót. A vá
lasztmányi ülés ezután elhatározta, 

hogy táviratban üdvözli Kormány
zó Urunkat, a miniszterelnököt 

és a vármegye főispánját név
ünnepük alkalmából, majd a 

Himnusz eléneklése és Kovács 
Pál* titkár zárószavaival ért véget 

a mindvégig lelkes hangulatban 

lefolyt értekezlet.



A szarvasi járás állatorvosa negyérlékű 

tudományos előadást tartott a Művészet* és 
Tudománybarát Társaságban

Magyarország Kormányzó Urát ünnepelte Szarvas 
kulturális társasága

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban és az 
újtemplomban vasárnap reggel 8-kor 
tótnyelvű istentisztelet, a nagytemplom
ban délelőtt fél 1 1 -kor. magyarnyelvű 
istentiszteletet tartanak. Mindkét temp
lomban bemutatkozó szolgalatot végez 
Maróti János egyházmegyei segédlel- 
kész. Csütörtökön délután o-kor ádventi 
áhitat a nagytemplomban.

Istentiszteletek a róm. kát templom
ban : Reggel 6 órakor minden nap ad
ventben hajnali mise. Vasár-és ünepnap 
fél 9-kor diákmise, 10-kor szentbeszéd, 
nagymise. Délután fél 4 órakor ájta- 
tosság, 4  órakor adventi délután az 
Otthonban. Köznapi misék fél 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. — B.blia órák 
csütörtökön esle 7 órakor ugyanott. 
Kondoroson minden hónap második 
vasárnapján délelőtt 2 órakor van 
istentisztelet a községi iskolában.

— Dokforráavatás. Vilé/ Praz- 
nóczy Béla szarvasi lakost a bu
dapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetem december 4-én cum laude 
avatták fel ez éllamludományok 
doktorává.

— Képviselőnk mentelmi ügyei 
két terjesztett elő a képviselő* 
házban. Decemcer l én a képvi
selőhöz ülésén dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd orszóggyűlési képviselő 
nagyszámú mentelmi ügyeket je
lentei! be.

— ,A Szarvasi Protestáns Nő« 
szövetség 1943. december 12 én, 
vasárnap délután 5 órakor műso
ros ádventi tea-estet rendez az 
Arveház dísztermében. Kérjük a 
híveket, hogy minél többen jőjje 
-nek- erfie' ff J^leképitörr^lkalqriirá: 
Műsormegváltás kötelező. Műsor 
kapható a pénztárnál, (Melis Mi
hályné) az Árvaházban és özv. 
Szvák Andrásnénál.

,— Halálozás. A szarvasi ipa
ros társadalom köztiszteletben álló 
veterán tagja, Oravecz István sza
bómester 87 éves korában szerdán 
elhunyt. A kiváló képzettségű és 
végtelenül nemeslelkű kézműipáros 
halála széles körökben váltolt ki 
részvétet. Több mint hatvan éven 
át dolgozott közismert hozzáértés
sel iparában és keze alól a& újabb 
szabónemzedékek egész sora ke
rült ki. Egyszerű, csendes, vissza
vonuló természetű volt, aki életét 
családjának, szabad idejét a ma
daraknak. fáknak és a méhek nek. 
a természet csodálatának szentelte. 
Temetése nagy részvét mellett 
csütörtökön délután menl végbe. 
Az elhunytban Orosz Iván, lapunk 
szerkesztője, óhegyi János szabó
mester, ás Czeperkó Is vén né, a 
Polgári Kör üzletvezetőjének fele
sége szeretett édesatyjukat gyá
szolják.

— Halálozás. Blázsik Endre 
nyug. m. .kir. orsz. fegyintézeti fő
tiszt, december 6 án, Szarvason 
ethunyt. Temetése 8-án ment végbe 
nagy részvét mellett.

Ü zle t áthelyezés.
Podmaniczki Erzsébet, fűszer 
és csem ege üzle tét 
éthelyezte saját-helyiségébe, 
III, kér., Rákócl-út (Kórház
ét) 365/1. sz/ alá. Kérem a 

nagyérdemű közönség szives 
pártfogását.

A szarvasi Művészet- és Tudo
mánybarát Társaság hétfőn esle 
tartolla meg havi előadóüléséi a 
Polgári Kör különtermében. Dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd országgyű
lési képviselő meleghangú üdvöz
lő szavakkal nyiiolla meg az ülést, 
melyben közvetlen és szívbőljövő 
szavakkal köszöntötte Magyaror
szág Kormányzóját névünneps al 
kaiméból. Az ügyrendi indítvá
nyok letárgyalása után dr. Juhász 
Miklós járási állatorvos tartotta 
meg előadását „A nem öröklése 
és annak szabályozhalóságH** c m 
mel. A nagy tanulságokra valló 
előadásában részletesen ismertette 
azokat a tudományos kísérletekei, 
amit folytattak e tárgyban, külö
nösen a hormonok hatásával kap- 
osolatban. mríjd nagy érdeklődés

melleit számolt be 1936 évben 
végzett kísérleteiről, amiket házi- 
nyúlakon és fehér patkányokon 
végzett. A kísérletek alapján le
szűrt megállapításaiból a tudo
mány további irányaira és lehe
tőségeire mutatott rá. A nagysi
kerű. emelkedett tudományom ní
vón mozó előadáshoz Selmeczy 
Géza gimn. tanár, dr. Ondvári 
Pál kir. járázbirósági elnök, dr. 
Domán Imre községi állatorvos, 
dr. B. Bsbó László kir. járásbiró 
és vitéz Tepliceky Jáno* földbir
tokos szólloltak hoziá, majd az 
előadó viszontválasza után dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd berekesztő 
szavaival ért véget a nagy ér
deklődés melleit lefolyt -előadó- 
gyűlés.

és emberibb képek bemutatása után 
feltette a  kérdést; „Milyen meséket 
mondhat most a királyi várban a jó
ságos nagyapa ölében ülő, okos te
kintetű kis unokájának ?"

Cbovan József csendesen elmondott, 
szavaira a lelkűnkben harsant föl az 
erőteljes visszhang.

Az ifjúsághoz beszélt, a z  ők figyel
mét igyekezett lenyűgözni szemléletes 
képeivel, történeteivel, de a mi lel
künket is be leringatta a Miklós-nap 
megejtő hangulatába.

Felejthetc len este volt S mi-azzal kö
szönjük meg neki ezt az élményt, hogy 
kinyilványiijuk: szeretnénk sokszor,
nagyon sokszor hallani, s szerelnénk, 
ha minél többször szólhatna ifjúsá
gunkhoz. akinek jellemét az ilyen em
berek alakító kezében akarjuk látni.

A piactéri ünnepély után. az ifjúve- 
zetöi tanfolyam résztvevői, az Árvaház 
dísztermében hangulatos műsorral szó
rakoztatták baj társaikat, amit vezető
jüktől. Kovács Béla tanár úrtól meg
tudtuk, ezzel megtették az első lépést 
a nagy nyilvánosság előtt való szerep
lés felé is. Már most felhívjuk olva
sóink figyelmét arra a készülő elő
adásra. amely — a mostani „főpróba* 
után Ítélve — nívós, mag/aros és szó
rakoztató lesz. (*)

— Nagy műsoros e s i e hő 
12*éo a Levente Otthonban:
íiiiiiiiiiminiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiimiimnimiiiiiHiiitHiii

Orosz Iván verseiből
Anyám kezei

Fáradt, ráncos, eres kezek már 
jó anyámnak áldott kezet "
Kivi rádzott őszi fáradtság 
eltűnő fényéi daccal erezi.

Évtizedek nehéz gondjait, 
mint fénykép őrzik haló tűzzel; 
párnái ráncokba simultak, 
s most-is mégis mennyi gondol űz el.

hogy atyám körül szorgoskodnak, 
meri mosi is (Ürgék a munkára.
És öklői átokra fordulnak, 
ha valaki rosszal mond fiára.

De áldást sfmítnak unokák 
furtöshijii, szöszke fejére; , 

imára kulcsolódnak össze, 
a fáradtság U1 égkék szemére.

S mindezekért mi a jutalom, 
egy nehéz élei munkabére?
Semmi löbb, csak ha lehajolok 
s telkemet csókolom a kezére.

Csend legyen l
Beteg az apám, Csend legyen 1 
Nyolcvanhét évnek súlya van, 
az öregségnek sok búja van. 
Ilyenkor nincs már kegyelem

Állj meg nap. Ne kegyeg] óra.
A légyzúgás La fájdalom.
Neki már minden ártalom, 
ha rokon Jó vfgaszszóra.

Szú ne percegj odvas fában.
Bánija ót a slmogatás Is, 
kínos még a hallgatás is. 
azért JaJjong fájdalmában.

Nem eszik, csak ajkát rágja; 
már nem löródlk semmivel, 
hogy élni kell, hogy enni kell, 
földi dolog már nem bántja.

Ögy néz Üveges szemekkel, 
mint vak sötét éjszakába, 
és érzi: minden hiába, 
az óra Ut és menni kell.

Beteg az apám. Csend legiyen f 
Toliam ne sercegj Ellába 
már óvás, mély csend vagv lárma. 
Ó már túl Jár a kék hegyen.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

bármilyen
mezőgazdasági géphez
(traktor, traktoreke. vetőgép, eke 

és aralógép)
alkatrészeket 

olajat és zsírt
állandóan raktáron tarlók

Sárkány vaskeréskedó
Szarvas, Fő út.

Községünk lakosságának hódolata Kormányzó 

Urunk nevenapján.

Chován József nagy beszéde az ünnepély 
gyújtópontjában

Napok óta szakadó e-tőtől felduz
zasztott tócsák, szürke gomolvagokban 
csüngő felhők, sóvár december elején 
reménytelenség. — azok voltak a kísé
rői annak a nagy napnak, amelynek 
áhítata nem a külsőségekben, hanem n 
szívek legmélyén keli, hogy ünnepé
lye* -alakot öltsön. Miklós napját ün
nepelte -a r magyar ifjúság, - s veíe 
égyüti minden felnőtt, asszony és férfi 
egyaránt. Huszonnégy év hite. bizalma, 
meleg szeretete és rendífhetetlen hű
sége ölelkezett itt össze a most indu
lók elszánt akaratával és megingat
hatatlan reménységével.

Öt órakor indut el a leventék dísz
szakasza és a közkedvelt leven te-ze- 
nekar, hogy a sok éves hagyománynak 
megfelelően zenével, fáklyákkal, mér« 
téktartó de lelkes tiszteletadással* kö
szöntse vezetőit, dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő, dr. 
Podany Pál levente-egyesületi elnök, 
vitéz Biki Nagy Imre főjegyző és dr. 
Ugrin László főszolgabíró hivatalának 
ablakai alatt álltak meg egy-egy percre, 
amíg a küldöttség odabent az egész 
levente ifjúság köszönetét tolmácsolta, 
azért az áldozatos munkájukért, amely
nek fontossága éppen most. Kormányzó 
Urunk névnapján a legszembetűnőbb.

Hat óm lehetett amikor négyszöget 
alkottak a piactér középén, s a levente- 
zenekar érces zenéj ü hangszereiből 
áradó imával és indulóknál, majd a 
fiatalság ujjongó hangjain szárnyalló 
énekkel megkezdődött az ünnepély 
Kormányzó Urunk névnapja tiszteletére.

Sűrű embergyűrűk zsúfolódtak egy
más mögé, széles karéjba vették kö
rül azt a négyszöget, amely a szónoki 
emelvényt keretezte. A fáklyák, im
bolygó lángja mintha a felhők mögé 
rejtőzött ég csillagainak meleg fényét 
varázsolta • volna a fejünk fölé, — a 
szívünkön pedig olyan szorongás féle, 
tisztelettel vegyes könnyes szeretet 
vett erőt, mint ami a legmagasztosabb

percekben szokott rabul ejteni ben
nünket. A múlt. a jelen, s a jövő nagy 
kérdései tolullak elő agyunk garádjai- 
nak sejtjeiből. Oroszorszában harcoló 
szeretteink képe merült fel az emléke
zés tavából riadt tekintetünk elé. A 
régi Mikulás-esték gyermekkacajos titok
zatossága ölelkezett a Mikulás-nap 

Ünnepélyességével.
A zene ütemének pattogó ritmusa 

még a fülünkben zengett, amikor meg
jelent az emelvényen Chovan József, 
hogy belenézzen a füstös tüzű fáklyák 
lángnyelveibe meleg tekintetű szemei
vel magába szívja a kísértetiesen nagy
szerű este hangulatát. És felrajzol
tak tapasztalatokban gazdag lelkének 
emlékei. Költészet és valóság, elbeszé
lés és történetem ömlölt bűbájos ve- 
gvületben a varázsos este csodákat 
idéző h^lgatóinak sA>mjas*fülébe. Nem 
harsogott el nagyhangú frázisokat, nem 
támasztotta alá szavait világot átölelni 
akaró taglejtésekkel. Nem a füleknek 
és nem a szemeknek beszélt: a szí
vekhez szólt.

Keresetten közvetlensége először 
ámulatba ejtette, aztán lenyűgözte, vé
gül magéval ragadta a hallgatóságot. 
Hát igy is lehet beszélni, így is lehet 
szónokolni ? — kérdezték az egymásra 
csodálkozó tekintetek? Nem a nagy 
hang. nem a robosztus kiállás, nem a 
mázsás szavak súlyos dörgedelme, 
nem az teszi a szónokot kitűnővé, 
amit eddig megszoktunk, amivel eddig 
mindenütt találkoztunk ? Mi ennek a 
halkszavú nagy mesélőnek a titka ? 
Mivél tudja úgy lekötni a figyelmün
ket ? Milyen bűvös erő birtokéban bírja 
éideklődésünk maradéktalan igényét?

És szálltak a szavak az imbolygó 
fényekkel párnázott estében. Felrémlő 
sejtések tüzét ébresztették föl egy-egy 
pillanatra, és költőivé magasztosították 
gondolatainkat. Vájjon milyen érzések 
keltek életre a hallgatók léikében, ami
kor ez egyszerű, de annál megrázóbb

S Z E R D Á N  ÉS  S Z O M B A T O N

Z S f R Á T V  É T E L
DÉLELŐTT 8-12-IG. DÉLUTÁN 2—4-IG. 
Az átvételi hely IV. ken, Beliczy út 164 sz.
Ugyaaott vágtaarkik, Uzott és lOYáiy sertések feUJáaliti helye*

V I T É Z  T Ó  T H J A N O S
községi zsIrgyOJtft és Jogosított Allatkwssk.dB.
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_  Ipari Juresek-rendszer kel
lene a feketepiac letörésére.
Dessewffy Aurél 4 mezőgazdasági ipar
cikk-ellátásáról. A z  utóbbi időben a 
városi lakosság körében mind széle
sebben terjedt az a felfogás, hogy a 
feketepiac okozója a gazda, a termelő. 
Ez a felfogás kezd általánossá lenni s 
már a sajtóban ilyen .beállításban 
kezdik tárgyalni a feketepiac kérdését, 
Dessevffy Aurél gróf. a Tiszántúli Me
zőgazdasági Kamara elnöke rámutatott 
arra, hogy .közellátásion áltatában a 
városi lakosság élelmezését értik. Ezzel 
szemben a termelő szempontjából az 
ipari ellátáson van a hangsúly. Lehet-e 
beszerezni elegendő mennyiségben, a 
mezőgazdasági miinka természetének 
megfelelő minőségben és a termény-’ 
áraknak arányos, áron ruhát és láb
belit? Hasonló módon be lehet-e sze
rezni a termeléshez szükséges gépeket, 
szerszámokat, üzemanyagokat ? Tár
gyi tagoson megállapítható, hogy a ter
mény beszolgáltatási és állattgénybe- 
vételi eljárások fojytán a városi lakos
ság élelmi ellátásé lényegesen jobban 
biztosított, mint a falusi lakosság ipari 
cikkekkel való ellátása. A mezőgazda- 
sági üzejfeek ipari ellátáfy, az intéz
ményes közel látás keretében megkö
zelítőleg sincs úgy biztosítva, mint a 
városiak élelmi ellátása. Ebből az kö
vetkezik. hogy a mezőgazdaság na
gyobb mértékben kényszerül az ipari 
feketepiacra -  ha, a termelés folyto
nosságát és zavartalanságát biztosí
tani akarja — minr a városi fogyasztók 
az élelmiszerek feketepiacára, ̂ zé rt a 
kamara elnöke ismét felhívta a figyel
met arra, hogyha ezt az állapotot meg 
akarjuk szüntetni, akkor a terménvbe- 
szolgáltatási rendszerhez hasonló sii- 
Korú intézkedések 'által biztosítani kell 
a mezőgazdasági üzemeknek és a la
kosságnak a inainál sokkal jobb ipari 
ellátását, mert így érhető el. hogy az 
élelmiszerek feketepiacán a kínálat 
csökkenjék és a piac annyira össze
zsugorodjék, mely a közellátás szem
pontjából veszélyt nem jelent. A ka
mara elnökének e£ az állásfoglalása 
teljesen megegyezik a pénzügyminisz
ter felfogásával.

— Szélhámosok garázdálkodnak az or* 
szágbao* A£,ország külömbözö vidékein 
az utabhí^Jdőkb«R-^egvHrö^őrűbben 
megtörtént;-hogy egyenruhában öltözött 
egyének hadműveleti területen lévők 
hozzátartozóit látogatták meg és kü
lönféle mesékkel pénzt, de főkéit téli 
meleg ruhaneműt csalnak ki. illetékes 
helyen nyomatékosan felhívják a kato
nák hozzátartozóinak figyelmét arra 
hogy minden ismeretlen, aki ilyen 
ügyben keresi fel őket, vagyis csak 
a legkisebb gyanuok is felmerül el
lene, azonnal adják át a csendőrség
nek vagy a rendőrségnek,

llllllllllllllli
Magyar Királyi Államvasutak

Közúti Gépkocsifizeme.

ÉRTESÍTÉS.

Értesítjük a t. utazóközönséget, hogy 
az üzemanyagokkal való takarékos
kodás céljából a m. kir. kereskedelem^ 
és közlekedésögyi Miniszter engedélyé
vel a MAVAUT autóbuszvonalakon a 
forgalmat évi de^amber >vel
kezdődőleg kprlátogni fojjuk. A békés 
csabai főnökségünk körzetében: a)
december 5-től december 8-ig. vagyis
4 napon át fog szünetelni a forgalom
a/ Füzeigyarmat—Mezőberény— Békés
csaba vonalon, b) december 5-töl de
cember 12-ig, vegyie?8 nupon át fog 
szünetelni a forgalom a Lakitelek— 
Kunszentmárton—Szarvas, Szarvas— 
Békéscsaba és Berettyóújfalu—Szeg
halom vonalokon, -cK december 5-től 
további intézkedésig az Öcsödről 
Szarvasra 4 )0 órakor induló l9. sz. és 
a Szarvasról S'30' órakor Kunszerit- 
márlonba induló t0. sz. járat Szarvas és 
Öcsöd között csak kedden éspéntekeq. a 
Békésről.818 órakor Békéscsabára in-' 
dúló i3. sz., valamint a Békéscsabá
ról Köröstarcsára 12*40 induló 14. sz. 
járat pedig Békés-v&rósháza és Békés
csaba vonalrészen * csak szerdán és 
szombaton fog közlekedni, d) decem
ber 19-től a továUbi intézkedésig a 
-Békéscsabáról 5\J® órakor Szegha
lomba induló l .  éf Szeghalómból 15*30 
órakor Békéscsabáik induló b. sz. já 
rat csak szewfen i w  -Szombaton fog 
közlekedni. {■*

Budapest. 1943. november 29.

AZ ÜZEMVEZETŐSÉG.

Időszerű gazdasági kérdések
Az állattenyésztés időszerű kérdései.

Irta: K«ch«lmann Curt gazd. tanintézeti igazgató.

(2 . közlemény.)

Juhtenyésztés terén a magyar fé
sűs juh (cnyésztéséneli felkarolása 
indokolt. Ez a juhfal la igénytelensége 
melleit is egyik leghasznosabb házi* 
állatunk, mely gyapjú-, tej* és hús* 
lermelés terén egyaránt jól megállja 
a helyéi, csak nem szabad igényte
lenségével visszaélni, és súlyt kell 
helyezni itt is a megfelelő tenyész* 
egyedek gondos kiválasztására.

Gyapjútermelés tekintetében első 
sorban fontos, hogy a fürthosszúság 
legalább 0 —7 cm legyen, mert az 
ilyen hosszú fésúsgyapjúért kg-ként 
20 - 30 fillérrel többet is fizetnek, 
mint a rővidebb szövelgyapjúért, de 
a hosszabb fürtú gyapjút termelő 
birka súlyra is több gyapjúi ad, 
végeredményben tehát nagyobb jö
vedelmet is hajt. Ennek elérése ér> 
dekében a rövid gyapjút termelő 
anyajuhainkat fedeztessük hosszú fé
sűs gyapjút termelő kosokkal, vagy 
ha gyorsabban óhajtunk eredmény« 
hez julni szerezzünk be hosszú fé
sűs gyapjút termelő jerkebárányokat. 
Mind a kosoKat, mind a jerke bárá
nyokat állami akció keretében sze
rezhetjük be legolcsóbban.

A gyapjú finomsága A vagy A'B 
legyen. Enné! finomabb minőségű 
gyapjúra ma nem érdemes törekedni, 
mert azt nem fizetik meg. viszont a 
finomabb gyapjú rövidebb és ezérl a 
finom gyapjút termelő juhról keve
sebb gyapjúi lehel nyirni.

Igen fontos követelmény a gyapjú 
egyöntetűsége. Közös érdeke a juh-' 
larló gazdáknak, hogy nemcsak a 
saját juhnvájuk által termelt gyapjú 
egyönlelűségére törekedjenek, hanem 
arra, hogy az egés7 község egyön
tetű, egymlnőségű gyapjút termeljen, 
mert ebben az esetben a gyáros, 
vagy a nagykereskedő helybe megy 
a gyapjúért, és azl magasabb áron 
értékesíthetik. A gyapjú egyöntetűsége 
tekintetében Igen nagy hiba a bőr 
ráncoltsága és még inkább a fésűs 
merinó juhoknak clgájával, rackával 
való kereszteződése. Sajnos mindkét 
hiba igen általános. Nem lehet tehát 
eléggé hangoztatni gazdáinknak, hogy 
a ráncos bőrű egyedeket a legszi
gorúbban selejtezzék ki tenyészetük* 
bői, és ilyen egyedeket semmi kö
rülmények közöli ne használjanak te
nyésztésre, másrészt pedig, hogy 
hagyjanak fel a céltalan, söl káros 
keresztezésekkel, és magyar fésűs 
juhaikal tisztavérben tenyésszék.

A nyírósúly anyánként legkeve
sebb 4 kg legyen, de törekedni kell 
az 5 kg-os, esetleg a még magasabb 
nyirósúly elérésére Is. Ennek elérése 
érdekében fektessünk súlyt a jó be- 
nőllségre, és nyíráskor kulön-kulön 
mérjük le az egyes állatok által ter
melt gyapjúmennyiséget, és a leg
több gyapjút termelő anyák után 
hagyjuk meg a tenyészanyagot.

Nem kevésbbé fontos követelmény 
a bunda helyes ápolása az élő ál
tálon bent az akolban és klnl a le
gelőn egyaránt, a gondos nyírás, 
osztályozás és raktározás. A gyapjú 
ttsztaságo érdekében a juhok alá 
csak hosszúszálú szalmával almoz
zunk, és az almot gyakran újítsuk, 
mert a polyva, törek, fürészpor vagy 
homok erősen szennyezi, a ritkán 
újított, vizelettel átitatott alom pedig 
sárgává, fenéssé és koloncossá teszi

a gyapjút. A gyapjú szennyeződésül 
idézi elő a magasan elhelyezett szé
narácsból és a bogjából való etetés 
is, sőt azok a szénarácsok sem jók. 
amelyeknek oldalai kifelé dűlnek, 
mert ezek hézagai közé sok takar- 
mánytörmelék hull az alattuk álló 
juhok bundájára. A gondos gazda 
tehát olyan szénarácsból etesse juhart, 
amelynek oldalrácsai függőlegesen 
állanak. A takarmányt és az almot 
akkor hordjuk szét és teregessük el, 
amikor a juhok nincsenek az akol
ban, különben sok takar nány* és 
alomlörmelék hull az állatok bundá
jára és növeli annak plszoktartalmil 
és csökkenti az értékét Rontja a 
gyapjú minőségét a meleg, fülledt, 
páráiéit akolban való tartózkodás 
Ilyen akolban a gyapjú sohasem tud 
kiszáradni, állandóan nedves és 
ezért megsárgul. Káros a bundára, 
ha isméíellen megázik, és mé3 in
kább. ha a nedves gyapjút erős 
napféuy ért és hirtelen - kiszárad. 
Esőben tehát tereljük a nyájat fedél 
alá. A poros országutakon való 
terelés szennyezi a tüskés, bok
ros, bogácsos és gazos legelőn 
való legeltetés pedig még szaggatja 
is a juhok bundáját. Különösen ront* 
ják a gyapjú értékéi az élősdiek, a 
juhesimbék és a ruhatkák, melyek 
ha elszaporodnak súlyos károkat 
okozhatnak. A gyapjú helyes nyírá
sára. osztályozására és raktározá
sára vonatkozólag utalok ugyanezen 
lap május 30-iki számában megjelent 
. Juhok nyírása" című közlsméayerarc.

A juhászat jövedelmezőségének 
emelése érdekében hathatós eszköz 
a tejtermelés fokezása, mert a jó 
tejelő birka több hasznot hozhat te
jével, mint a gyapjával. Egy liter tej 
teldolgozva 80—90 fillérrel értéke
sül. A tejtermelés fokozásának egye
düli biztos és célravezető módja a 
próbaiejések bevezetése. *A fejés kez
detétől 30 naponként egyszer minden 
fejősbirka tejéi mérjük meg pontosan, 
és a' nyert napi eredményt szoroz* 
zuk meg 30-al. így a fejési időszak 
befejeztével megállapíthatjuk, hogy ál
lataink egyenként mennyi tejet ter> 
meltek. Ha ezeknek az eredmények; 
nek alapján következetesen csak a 
legtöbb tejet termelő anyák utódai 
kOzlil választjuk a tenyészanyagot, 
akkor elérhetjük, hogy anyáink lejésl 
állaga, az eddigi 10—15—20 literről 
50 literre, sőt jóval e fölé emelkedik. 
Jó minőségű tejtermékek Csaj), túró) 
készítése érdekében indokolt a juhá* 
szatokban is áttérni az oldalról való 

. fejéshez, és a fejéshez ónozott bádog
ból készült, szűrővel ellátott fejőedé* 
nyék használatát bevezetni.

Végül érdemes még juhállományun* 
kai szaporaság tekintetében is gon* 
dosan válogatni. A magyar fésűs 
anyák közölt is ugyanis akad több, 
amelyik ikreket ellik, s mivel egy«' 
részi az ikerbárányok mind tenyész* 
lésre, mind hasznosításra egyenlő ér* 
lékűek az egyes bárányokkal, más* 
részt pedig az Ikerellés öröklődő tu
lajdonság, adjunk előnyt az Ikreket 
ellő anyáknak, és tenyészanyagunka! 
ezek utódai közül válogassuk ki. Így 
a szaporasági százalékot rövidesen 
120—150 százalékra emeljük, és ju* 
hászatünk jövedelmezőségét ezúton is 
lényegesen fokozhatjuk.

HlrdétfMa •

honvéd 1916 évi szülelésű elt^" 
nésének körülményeiről felvilágo
sítást adni méi? nem tudnak. 5. 
Temesvári Jánosné szarvasi lakos 
hjdi'etféiy iránti kérelmét jogalap 
hiányában elutasították. 6. Körös
szegi Pál szabadságra vonatkozó 
kérelme nem n>erl kedvező elin
tézési. 7. Ábrahám Andrésné szül. 
Gyekiczky Anna hadi segély ké
relme ügyében a Járási tiádigon- 
dozó Hivatal a névjegyzék meg
küldését sürgette.

— A üfzarvjsi Bajtársi Szolgái 
lat év Hadigondozó Szövetség 
üzenetei« A Magyad Vöröskereszt 
Tudósító Irodájától a következő 
értesítések érkeztek : I. Czibula Já
nos szkv. 1915. évi szülelésű 
Stefanovkánál f. évi jahuár 20 án 
eltűnt. 2. Borgulya Pál honvéd 
1916. évi születésű eltűnéséről 
bővebb felvilágosítást adni ez idő 
szerint nem tudnak. 3. Hraskó 
István honvéd 1913. évi szütélésű 
f. évi január hó 12*én hadifog
ságba jutott. 4. Plentri György

K A R Á C S O N Y R A
ajándékokról már most gondoskodjon 
dúsan felszerelt raktáramból. Gyermekek részére’ 
szebbnél-szebb játékok, gyönyörű ba
bák, edények, trombiták, lovak kocsi
val, mackók, autók, felhúzó játékok, hinta 
nagy választékban, társasjátékok, emlék
könyvek, bélyeg- és fényképalbumok,

ifjúsági képes- és meséskönyvek stb.

ó r iá s i  vá lasztékban .
Felnőttek részére a legújabb megjelenésű 
szépirodalmi könyvek, karácsonyi' 
albumok, írókészletek, töltőtől lak, 

crajonok, levélpapírod stb.

N A G Y  S Á N D O R
könyv-, papír-, írószerkeresk -désében és játék

ján. — Telefon: 16.
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F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  TELEFON; 64.
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December 11 én, 12-en és 13.én. H á r o m  n a p i g !

B Ű N Ö S  V A G Y O K
A leg jobb m agyerfilm .

D e c e m b e r  15-én és 16-án

E G Y  C S Ő K  A Z  É L E T
Gvönyörü finn film.

Saját verejtékével felépített kori otthonából 
üdvözölte Galóhalom lakossága 

Magyarország Kormányzóját
Dr. vitéz Zerinváry Szilárd országgyűlési képviselő 

avatta fel a galóhalmi Olvasókor székhazát

— Kiugrott a motorosvonatból-
A Mezőtúr—Orosháza közölt köz
lekedő molorosvonalból Somogyi 
Katalin 67 éves orosházi hő, va
lószínű öngyilkossági szándékból 
kiugróit. Koponyaalap! comb- és 
nyaktörési szenvedett. Súlyos ál
lapotban a hódmezővásárhelyi 
kórházba szálljtolták.

 ̂— Idegen futballcsapatok ta
lálkozója Szarvason. A békés- 
szentandrási Hunyadi és a gyulai 
AC Csapatainak utolsó bajnoki 
labdarugó mérkőzésének ideje 
mér kétszer voll kitűzve, azonban 
a mérkőzés mindkét esetben el
maradt. Az intéző egyesbíró a 
mérkőzés helyéül most decem
ber 12- éré a szarvasi Horlhysporl- 
telepet jelölte ki.

— Libákat akartak Budapestre 
szállítani. Rideg Anna IV. kér.
526., Szenleszki Györgyné Zaha- 
recz Judit szarvasi Salétrom-utca
85., Kohul Jánosné Oroszki Anna 
I. kér. 575., Korbely Mihály 1, 627. 
szám alatti szarvasi lakosok hí
zol! libákat akarlak Mezőtúron át 
Budapestre szállítani. Mivel szál
lt lási engedélyük nem voll, a me
zőtúri áliemrendőrség büntelőbirája 
fejenként 5 — 5 napi elzárásra át
változtatható 50—50 pengő pénz
büntetésre itéllp őket. Gáspár Já
nosné Sovány Judit, szarvasi asz
talos neje 2 kopasztott és hízott 
libát akart Pestre vinni. A mező
túri bünletőbiró 20 napi elzárásra 
átváltoztathat 200 pengő pénz
büntetésre ítélte. A lefoglalt libá
kat a hatóság elkobozta és a 
kincstár javára értékesítette.

— Tojást akart engedély nél< 
4ŰÜ- szállítani* Tomasovszki Mihály
szarvasi lakost a szajoli állomá
son igazoltatták és kiderült, hogy 
nag>obb mennyiségű tojást akart 
a vonaton szállítani. A Jász-Nagy- 
kun-SzoInok vármegye központi 
járásának bünletőbirája 5 napi 
elzárásra átváltoztatható 50 pengő 
pénzbünteiésre Hélle.

—  Tárót szállított Pestre. Bion- 
dér Józ8efné szarvasi zsidó ter
ménykereskedő neje Budapestre 
túrót szállított engedély nélkül. A 
budapesti ételmiszerkihágási bíró
ság VI. kerületi rendőri büntető- 
bírája ezéri 2 napi elzárásra át
változtatható 10 pengő pénzbün
tetésre ílélte.

— Tilos területen legeltették 
a birkákat« Pozsár Ambrus 33 
éves és Hercz András 30 éves 
szaive&i uradalmi juhászok 70, 
illetve 60 darab juhaikat Déva- 
vénye halárához tartozó Ecseg- 
puszlán Túikeve város legelőjén 
legeltették. A tiszai felső járás 
rendőri büntetőbíréja ezért Pozsár 
Ambrust 6 napi elzárásra átvál
toztatható 30. Hercz Andrást pe
dig 4 napi elzárásra átváltoztat- 
hel<9 20 pengő pénzbünteiésre 
ítélte.

N y i l t t é r
E rovat alatt közöl tekért sem a szer
kesztőség, sem a kiadóhivatal nem 

vállal felelőséget.

A Szervasi Közlöny decem
ber 5 iki számában közzétett 
Arnóczki Pálné büntetése nem 
azonos özv. Arnóczki Pálné 
baromfi-kereskedőved.

özv. Arnóczki Pálné 
baromfi- kereskedő.

A szarvasi Galóhalmi Olvasó
kör a tagok nagy áldozatával :a 
nyár folyamán felépítette székhe
lyiségét. Az egyszerű, de barátsá
gos épület felavatása vasárnap 
délután folyt le ünnepélyes kere
tek közölt. A nagyszámban meg
jelent tagokat és vendégeket ifj. 
Kondacs Pál üdvözölte a Kör 
vezetőségének nevében. Örömmel 
jelentette be, hogy a Kör tegjai- 
nak összefogásából felépített kor- 
helyiséget átadhatják hivatásának 
s a galóhalmi lakosság saját ve
rejtékével felépített otthonából üd
vözölheti Magyarország kormány
zóját névünnepe alkalmából Ez
után dr. viléz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselő mondotta 
el költői iszárnyalású, magasröptű 
beszédét, amelyben látnoki sza
vakkal ecsetelte Magyarország jö
vendőjét. Beszédében a (anyai 
lakosság helyzetének javítását 
szorgalmazta, majd emelkedett

1 szavakkal adta ét a helyiséget 
kulturális hivatásának. A nagy 
tetszéssel fogadott avatási beszéd 
után dr. báró Drechsel Béla szol
gabíró, a járás főszolgebirájónők 
és a hatóságnak üdvözletét tol
mácsolta közvetlen hangú beszé

dében. dr. Demjén György köz
ségi jegyző Szarvas község nevé
ben mondotl szívbőljövő üdvözlő
szavakat, Selmeczy Géza gimn. ta
nár a Népművelési Bizottság, Gaál 
Pál leventeoktaló a Levente Egye
sület, Orosz Iván lapszerkesztő a 
Magyar Élet Párt szervezete, Csi
csely György kisbirtokos a Hosz- 
szúsori Olvasókör elnöke, a köre 
nevében üdvözölték a galóhalmi- 
akat áldozatos munkájuk eredmé
nyének megvalósulása alkalmá
ból. A rendezés munkájában töb
bek között Rapkovszki István és  ̂
Brunyicki János segédkeztek nagy 
odaadással. Kovács György tanító, 
a Kör agilis elnöke betegsége miatt 
kimentette magát.

— A Szarvasi Iparosifjak ön
képzőköre december hó 19- én 
délután 5 órai kezdettel az iparos
kor nagytermében, műsoros dél
utánt rendez, melyre mindenkit 
szeretettel vár a Rendezőség. 
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Hirdessen
lapunkban!
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IPnÚHUOETÉSEK.
Apróhirdetések állástkeresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 2 0  fiiéi, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 fillér, három
szori feladás eseten 1*2u pengő, min- 

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz o kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papírkereske
dése Szarvas. I., Horhy Miklós-ut 9. 

szám.

. Kombinált fagyalúgép, főien- 
geiy heggesztés garanciával, 
eiektomosan mágnesezés, hen
gercsiszolás. Hpadmunkák, ön- 
lözőiTiolor, OZSGYÁN mérnök. 
B^ké.'Csoba.

- „Opef* féifikerékpér jó gu
mikkal eladó Megtekinthető III, 
kerület 291. szám alatt.

- Keresek megvételre egy jó
karban lévő használt sezlont. 
Érddklődni lehel a kiadóban.

. Sürgésen eladó 12 h. elsőosz- 
télyú szántóföld « véroslól 3 
kilométerre, kisebb parcellákban 
is. Érdeklődni lehel Békésszent- 
andráson, Hunyadi-u. 15. szám 
alatt.

- Igen jó állapotban lévő per
zsa lur.da (nem láb) eladó. 
Megtekinthető II. kér., 230. sz.

- Eladó Csabacsűdön a volt
Petényi féle földekből 5—7 kis
hold, Szarvason a 111. kerület
ben egy sarokház. Dr. Robitsek 
Jenő ügyvéd.________________

- III. k. 90. hsz , Brachnáéknál
búlorozoít szoba kiadó.

- Eledó IV. kér., 32/1. sz. ujo- 
nan épült modern ház. Érdek
lődni lehet ugyanott.

. Egy fejőslehén eladó. Érdek
lődni lehet I. kér., 176, sz. alatt.

. Jókarban lévő Singer varró
gép eladó. Érdeklődni lehet I. 
kér., 17. sz. alatt.

. Közvetlen a város melleit 
egy hold és 315 □•öl föld el« 
.adó. Jelentkezni lehet IV. kér., 
591. szám alatt.

. Női szabósegédekei sürgő
sen felvesz dr. Wietand- szalon.

. IV. kk. 536 alatt egy erős 
igáskocsi eladó.

. Siratói szöllőben 1 hold föld 
eledó.' Érdeklődni lehet Kraj- 
csovicz Jánosnál III. kk. 201. sz. 
alatt.

. Angórát és egyéb fonásra 
alkalmas anyagot kartolásra 
elvállalok. Hl. kér., 111. sz.

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

• Fogorvosi rendelőbe asszisz
tensnő négy középiskolával feU 
vétetik. Cím:.a kiadóhivatalban.

. Jobb szoba* konyhás. esetleg 
kétszobás lakást keresek azon* 
neira. Címet a kiadóba kérek

FelalCa kiad* N A G Y  S Á N D O R  
N yeauteil a Szarvasi KSzlKay Nyom. 
4»>é» Lapkiadtvállalai ■yoattjflfcaa
I. k«r.» HwAy M Iktfoti 9 . wtám.

Eladó földek:
5 hóid szénló kövesút mellett komphoz közel;
9 V* hold kilűno minőségű öntözésre alkalmas szántóföld

Csabacsűdön;
10 hold I. oszt. szántó nagyréti állomáshoz közel;
10 hold szántó Décsi laposban ;
12 kisholdFurugy oldal dűlőben kövesúthoz. Köröshöz közel; 
20 kishold szántó tanyával Csabacsűdön kövesúthoz közel; 
20 hold szántó Kiskirályságon,;
32 hold Csabacsűdön tanyával;
34‘/a hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
42 hold Külső Ecseren tanyával;
47 hold szántó Kiskirályságon.

Eladó házak:
II. kér. 162. sz. ház több lakással;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő háznagy telekkel;
II. kér., 490. sz. alaili utcai fronton lévő fél ház;
III. kér., 349. sz. beltelkes lakóház;
Körörsparti nyaraló erős kőépülettel.

Vételre keresünk:
dinnyeföldet és szántóföldeket lehetőleg tanyával 200.000 
P-ig és közös legelőket; (Tóniszállás. Káka, Szőrhalom), 
továbbá köröspaíti nyaralót és gyümölcsöst lakóházzal;

ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesén közvetítik. 

Ugyanott osztilysorsjáték sorsjegyeinek áraaitása.


