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Beliczey Miklós 
a törvényhatóság

Baiczai Beliczey Miklós fő
ispán a május hó 15-én tartott 
megyegyűlésen a következő 
beszédet mondotta:

Tekintetes Törvényhatósági 
Bizottság !

Nagy időknek olyan esemé
nyei között halad nemzetünk, 
amikor tragédiák, megpróbál
tatások, megrázó bánatok, erő
feszítések, nemzeti felemelke
dés, dicsőséges országgyarapí
tás, — mint események mind 
úgy fonódnak egybe rohanó 
történelmünknek a sodrában, 
mint ahogyan minden magyarul 
érző embernek a szíve is ösz- 
szedobbant ezeknek az esemé
nyeknek a hatása alatt. Április 
8-án megtartott kisgyülésűnk, 
majd az elkövetkező közigaz
gatási bizottsági gyűlésünk már 
lerótta Békés vármegye tör
vényhatósága nevében bánatá
nak és kegyeletének érzéseit a 
halott nagy magyar államférfi
nak, gróf Teleki Pálnak az 
emléke előtt.

Egykori és mostani szemta
núk megállapítása szerint gróf 
Teleki Pál miniszterelnök teme
tésén az egész országból össze- 
seregletteknek a tömege, és 
Budapest lakossága olyan igaz 
szívből -jövő gyászt érzett, mint 
amilyent csak annakidején a 
idegenből hazahozott Rákóczi 
Ferencnek és Kossúth apánk
nak a temetésén tanúsított, A  
nép legszélesebb rétegeinek ez 
a spontán és ilyen formában 
megnyilvánult érzése szinte elé
bevág a történetírónak, de min
den bizonnyal megkönnyíti az 
utókornak azt a feladatát, 
amelyik Teleki Pált majd ezek
kel a legnagyobb megyarokkal 
kell, hogy egysorba állítsa. Éa 
úgy érzem, hogy Békés vár
megye népe, amelyik eleinte 
csak ösztönösen érezte a bizal
mat, de állítom, hogy későbben 
Tinftr tudatosan vallotta a Teleki 
Pálba vetett hitét, — ez a nép
— a mi népünk és a mi népünk 
és a mi törvényhatósági bizott
ságunk, a legméltóbban és a 
saját üdvére úgy áldozhat a 
nagy magyar államférfi emléké
nek vés tanításainak, ha a saját 
józanságában, helyes ítélőké
pességében, bölcs mérsékleté
ben, becsületében, kötelesség- 
trityesttésébeo, szorgalmában, 
ntnnkájában és hazafias áldo
zatkészségében most gróf Teleki 
Pálra gondolva — megfogadja 
ez a nép és megfogadja ez a 
törvényhatóság —, hogy hű 
marad ezekben az erényeiben 
önmagához I 

Tekintetes Törvényhatósági 
Bizottság I

főispán beszéde 
i bizottság ülésén

Bekezdő szavaimban mond
tam, hogy amint a szívek egyik 
dobbanása kapcsolódik bele a 
másikba, úgy kapcsolódtak a 
nemzet életében is az elmúlt 
heteknek rohanó eseményei 
bánatból és veszteségből új 
tettekre, az összefogásnak egy
séges erejére és az egész nem
zetnek arra az igaz közös aka
ratára, amelyet Kormányzó 
Urunknak az április 11 - íki k i
áltványa fejezett ki.

És azóta már ezeréves hatá
raink déli részeinek a legtöbb 
helyén is a diadalmas magyar 
zászlót lobogtatja a szél. Mi 
pedig hálatelt szívvel borulunk 
le a Mindenható Űristen vég
telen jósága előtt, aki nem 
hagyta el és gondját viselte 
most is Szent István népének. 
Ugyanebbe az imánkba foglal
juk Főméltóságú Kormányzó 
Urunknak nevét, akit a Gond
viselés adott és tartott meg 
nekünk azért, hogy amikor a 
rendkívüli erőknek a vihara 
tombol a világban és a közvet
len közelünkben is szálfákat 
tör derékba és csavar ki töves- 
től, ugyanakkor a magyar ró
nán, erdőn, mezőn, hegyen és

völgyön ma is békében dolgoz
hat, élhet és gyarapodhat a 
Horthy Miklós kormányozta 
Magyarország,

A  legnagyobb becsülésnek, 
legőszintébb barátságnak, hálá
nak és — ne tagadjuk el — 
csodálatnak az érzésével tekin
tünk hatalmas szövetségeseink, 
Németország és Olaszország 
felé, akiknek bámulatos ereje 
volt a mi legnagyobb segítsé
günk. ügy kell hogy legyen, 
hogy a német fegyverek ereje 
sem* lehetne ilyen ellenállhatat
lan, mint amilyen, ha nem 
lenne velük is — csakúgy, mint 
mivelünk — ugyanannak az 
igazságnak az ereje. Amikor 
szövetségeseink felé szállnak 
ezek a hálás, hűséges baráti 
gondolatok, azt kívánjuk : 
bárha a háború győzelmét ők 
is minél hamarább a dicsősé', 
ges béke munkájában élvez
hessék.

A  magyar kormány munká
ját pedig úgy érzem, hogy nem 
lehet feladatom dicsérni akkor, 
amikor annak minden cseleke
detét igazolták az események. 
Mégis szükségesnek látok egy 
figyelmeztetést erről a helyről 
is azok felé, akik kishitűsé
gükben azt hangoztatják, hogy 
csak vak véletlen, a szeren
csének a kegye és a sorsnak

az ajándéka volt az, amelyik 
minket mindnagyobb teljesség
ben juttat vissza ezeréves hatá
rainkhoz. Minden ilyen defe- 
tista beállítással szemben a 
leghatározoltabbaa kell tilta
koznunk már most a jelenben 
is, mert erre kötelez a múltúnk 
és ezt kívánja a jövendőnk I 
Huszonkét esztendeig idegen 
rabságban szenvedő magyar 
testvéreinknek a kitartása, hu
szonkét esztendőn át itt az 
anyaországban megfeszített 

minden izom és mindén aka
rat, keserves adó filléreink, ve
rejtékező apák, állástalan ifjak 
nélkülözése, anyáknak a köny- 
nye, Krisztusnak a hite, hős 
honvédeinknek a vére, valamint 
Hortky Miklósnak huszonkét- 
esztendős országlása voltak 
azok a nemzeti erők és törté
nelmi tényezők, amelyekből 
újjá, naggyá és ismét boldoggá 
lett ez az ország 1 Ez a huszon
két esztendő a mi történelmünk, 
ezt a történelmet mi csináltuk 
és az életünk rajta a pecsét.

Tekintetes Törvényhatósági 
Bizottság I

Köszöntsük szeretettel és 
örömmel a Délvidéken vissza
tart véreinket és kérjük az 
Úristen áldását a nemzetre, a 
hazára és annak Főméllóságú 
Kormányzójára, nagybányai vi
téz Horthy Miklósra I

Csak könyvre vásárolhatók 
már a közszükségleti cikkek
A napokban már meg is kezdődik a könyvecskék kiosztása

A közönség körében külö
nösen az utóbbi időben tapasz
talható indokolatlan vásárlási 
láz következtében olyan köz
szükségleti cikkekben is hiány 
kezdett mutatkozni, ame
lyekben a termelés és a beho
zatal a belföldi piac normális 
szükségletét teljesen fedezni 
tudná. Ennek a káros jelen
ségnek a kiküszöbölése érde
kében adta ki a kormány azt 
a rendeletet, amely a vásárlási 
könyvecskék rendszeresítésével 
kötelezi a kereskedőt a rendes 
kereskedő gondosságával arra 
ügyelni, hogy közszükségleti 
cikket a fogyasztónak csak a 
közvetlen fogyasztás szükség

letének megfelelően és a rend 
kívüli gazdasági viszonyok által 
indokolt mennyiségben szolgál
tasson ki, A  közszükségleti 
cikkek közül egynéhányat máris 
csak a könyvbe bejegyzés 
útján lehet kiadni. E cikkek a 
következők: mosószappan,.pi
pereszappan (borotvaszappan), 
konzerv, rizs, tüzelőanyag (egy 
mázsán {dűli tételekben), szö

vet-, selyem-, textilméteráru, 
kész felső ruha, cérna, varró- 
és kézimuokafonil. Utalvány
mentesen beszerezhető lábbeli 
és hozott anyagból készített 
fehérnemű, vagy ruha.

A  vásárlási könyvet szabály* 
szerű igenybejelentőlapon kell 
kérni, amelynek alapján azt az 
elöljáróság adja ki darabonként 
40 filléres áron. A  vásárlási 
könyvet minden igénylőtől kü
lön kell kiállítani, a feleség, 
valamint az atyával közös ház
tartásban élő kiskorú gyerme
kek a háztartás fejének kiadott 
könyvbe veendők fel.

A  könyvecskéket az elöljá
róságok, s egyéb hivatalos 
körök, szervek elbírálni fogják.

Azok, akik az ezzel kapcso
latos rendelkezéseket nem tart
ják he, kijátsszák, vagy meg
szegik, kihágást követnek el, 
melyet szigorúan (6 havi elzá
rás, illetve 800 pengő) büntet
nek. Emellett elkobozzák azo
kat a közszükségleti cikkeket 
is, amelyekkel a kihágást el
követték.

C I f I f ii Hl fiSelyemzaszlo orokos 
vándordíj ünnepség
A 18. honvéd gyalogdandár 

területéhez tartozó 48. (Szarvasi) 
Leventeegyesület június hó 1- 
én, pünkösd vasárnapján tartja 
selyemzászló örökös vándor
díjának ünnepélyes felszentelé
sét a hősök szobra előtt. A  
zászlószegek beverése jelképes 
lesz, amennyiben azt dr. vitéz 
Zerinváry Szilárdné nemzetes 
asszony zászlóanya egyetlenegy 
szeg beverésével végzi majd 
az összes egyesületek, intéz
mények és magánosok nevé
ben. Ismét felelevenednek hát 
az egykori legendás hírű se
lyemzászló versenyek, amelyek 
oly sok megérdemelt sikert és 
dicsőséget hoztak nagymultú 
egyesületünknek s városunknak. 
Bizton hisszük, hogy ez az új 
vándordíj is serkentőleg fog 
hatni a leventeegyesületekbe 
tömörült fiatalságra és nagy 
akarással, felkészültséggel* ki
tartó küzdelemben soha fieife 
fogja engedni, hogy ez a modt 
felszentelendő lobogó más egy*> 
sületek őrizete alá kerüljöd, 
hacsak átmenetileg is. Az első 
selyemzászló verseny júntas 22- 
én lesz. — Legközelebbi szá* 
munkban bővebbet

Ara 10 fillér
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Megyeszerte nagy 
érdeklődés előzi meg 
a békésszentandrási 
orvoskongresszust

Jelentettük már, hogy a bé
késszentandrási Stefánia és 
Tüdőbeteggondozó Intézet fenn
állásának 10 éves évfordulóját 
a nagy közönség legszélesebb 
rétegei között is nagy érdek
lődésre számottartó orvoskong
resszussal üli meg. A múlt hé
ten leközölt részletes műsor, 
íU. prograa.mból kitűnöleg az 
előadók mindegyike, beleillesz
kedve a Tuberkulózis Elleni 
küzdelem Országos Szövetsé
gének programmjába, de híven 
és méltón a szentandrási inté
zetben folytatott munkához, 
elsősorban a tüdőbetegségekről, 
eme legsúlyosabb népbetegség
ről értekezik majd. Természe
tesen szóba kerülnek egyéb 
közegészségügyi problémák is. 
A kétnapos ünnepség iránt, 
különösen a vármegye orvosai 
között igen nagy érdeklődés 
nyilvánul meg, de meleg érdek
lődés nyilatkozik meg a nagy- 
közönség részéről is, mely tény 
már eleve biztosítja az ünnep
ségek tömegsikerét is, minden 
bizonnyal magas erkölcsi siker 
mellett. Az ünnepségek f. hó
24 és 25-én szombat és vasárnap 
lesznek Békésszentandráson.

Húsz házat kap 
a békésszentandrási 
munkásság a Köz

jóléti Szövetkezettől
Ismeretes, olvasóink előtt is 

az a harc, amelyet hosszú 
éveken át vívott Békésszent- 
andrás község elöljárósága a 
lakásínség leküzdése érdeké
ben. Hosszú esztendők vajúdása 
után végre 1940-ben kiosztásra 
került mintegy 300 házhely az 
arra leginkább rászorult,. leg
nagyobb családú kubikosok 
között. A derék magyarok 
azonban részben az általános 
áremelkedések, részben a rend
kívüli helyzet miatti csökkent 
munkalehetőségek miatt bizony 
az építkezéseket megkezdeni 
nem tudta s ismét a hatóságok 
gyáxnolító közbenjárásához for
dult* A  község vezetősége meg 
is -tett mindent a munkája 
eredménye, dr. vitéz Sarkadi 
Márky Barna alispán megértő 
gondoskodása révén a legesleg 
rászorultabb 20 munkás család 
részére már az idén felépít a 
közjóléti szövetkezet 20 házat, 
programbavéve azonban az el- 
kővetkező esztendőkben is leg
alább ugyanannyi ház felépíté
sét

íme egy kicsiny — de milyen 
jóleső — paránya a kormány
zat szociális gondoskodásának.

Nyomtatványokat
szép ízlése* kivitelben 
olcsó áron készit a

Müller-nyomdq

Hirek
Isleníiszíeleiek:

A szarvasi ág h. cv. ótemplomban 
vasárnap délelőtt tót, d. e. 10 órakor 
magyar, az újtemptemplomban 8 órakor 
tót istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róni. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap 8 órakor diák
mise. 9 órakor csendes mise. 10 órakor 
szentbeszéd, nagymise, délután 3 óra
kor litánia. Köznapokon negyed 8 óra
kor csendes mise.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében Kondoroson 
minden liónap második vasárnapján 
délután 2 órakor van istentisztelet a 
községi iskolában.

H ő s e i n k

Május utolsó vasárnapján, 
amikor új élet sarjadzik, csen
des áhítattal emlékezik a ma
gyar társadalom azokról, akik 
a legdrágábbat, a legféltetteb
bet: az életüket áldozták a jö
vendő magyar életzsendülésért. 
Egy pillanatra imára kulcsoló- 
dik a robotos magyar tenyér, az 
Űrhoz emelkedik minden lélek, 
hogy áldást kérjen minden ma
gyarokra annak a kiömlött drá
ga magyar vérnek a jogán, a- 
melyet olyan bőségesen hullaj
tott el a honszerelem, az áldo
zatos sorvállalás, a szebb ma
gyar jövendő érzetében, hitében 
és reményében a nemzet szine• 
virága a legkülönfélébb harcte
reken. Minden időkben komoly, 
mélységesen áhitatos, bensősé
ges volt ez az ünnep, ma még
is mintha új tartalommal telt 
volna meg az emlékezés, mi
ként bővült azoknak a száma 
is, kikhez visszatérni az emlé
kezés szárnyán lelki szükségle
tünk nekünk. Űj világot élünk, 
új hősökkel, új mártírokkal, 
Istennek hála, azonban birtoká
ban azoknak az eredményeknek, 
amelyek megvalósításáért ők 
küzdöttek a legmaradéktalanab- 
bul. Megszentelt emléküknél fo
gadjunk hát újra hűséget, áldo
zata készséget, mindannyiunk 
legszebb álma: Nagymagyaror- 
szág feltámadása reményében.

— Házasság. Moldvai Ica-és 
Farkas Ferenc m. kir. főhad
nagy május hó 25 én fél 12 
órakor tartják esküvőjüket a 
szarvasi róm. kát. templomban.

— Anyák napja, A  szarvasi 
ev. népisk. tanulóifjúsága május 
18-án ünnepelte az Anyák* 
napját. A  szépen sikerült ün
nepélyt Rohony Pál tanító ren
dezte. -A hatásos ünnepi 
beszédet Zima Pál tanító mon
dotta.

—'Fűszer és csemege. Csa
thó Kálmán 3 félvonásos szín
müvét adja elő a Szarvasi Dal
kar műkedvelő csoportja f. é. 
június hó 2-án, Pünkösd más
napján a nyári színkörben. A 
sikerrel kecsegtető előadás 
iránt már előre is nagy az ér
deklődés, Hisszük és reméljük, 
hogy a sikerben gazdai egye
sület ez alkalommal is a leg
jobbat nyujija. Jegyek a  nagy 
érdeklődésre való tekintettel 
már most elővételben kapha
tók: Orav^cz János szabómes
ter üzletében a földszinti je
gyek, és Darida Pál fűszer üz
letében pedig a páholy és kar
zati jegyek.

A várakozást felülmúlóan sikerült
A  L E V E N T E - N A P

A Szarvasi Levente Egyesü
let május hó 18 án, múlt va
sárnap rendezte meg elsőízben 
nagyszabású, egész napra ki
terjedő programú levente nap
ját. A levente nap 9 órakor 
istentisztelettel vette kezdetét, 
ahol az Igét Korim Kálmán 
gimnáziumi vallástanár hirdette. 
Ezt követőleg pedig Leszniczky 
József százados, szarvasi járási 
katonai parancsnok avatta fel 
gyönyörű, mélyen érző és izzó 
hazafíasságú beszéd kíséreté* 
ben a leventéket. Beszédében 
utalt arra a nemes munkára, 
amelyet a leventeintézmény fejt 
ki a serdüld ifjúság kulturális, 
vallási, hazafias és testi fejlő
dése érdekében. A délelőtti 
műsor ezzel be is fejeződött.

A kora délutáni órákban a 
szemerkélő eső ellenére, óriási 
tömeg vonult ki az Erzsébet- 
ligetbe, ahol folytatódott a le
vente nap. A délutáni műsort 
egyébként körfelvonulás előzte 
meg a község egyes utcáiban, 
a levente zenekar indulóinak 
hangjai mellett. A ligetben 
megtartott ünnepély egész so

rozatát nyújtotta a kitűnő szó 
rakozásoknak. A víg kedélyről 
a lepényevés, lisztfúvás, kö
csögütés, zsákbanfutás, szeren
csehalászat, tombola, stb. gon
doskodtak. Komplyabb részéhez 
tartozott az ünnepélynek a 
harcíjáték, valamint a zsinór- 
labda-bemutató. Az egész dél
után egyébként — néha ugyan 
megszakítva esővel — kedves 
szórakozással telt el.

Az egésznapi ünnepség záró
része az esti műsoros-est és az 
utána következő táncmulatság 
volt a ligeti paVillonban. A 
műsort monológ és mulattató 
egyfelvonásosak adták. Szerep
lőik egytől-egyig kifogástalanul 
játszottak, de ezek közül is 
külön dicséretet és elismerést 
érdemlő Zrak Mária. Szvák 
Mária, Czesznak Mária, vala
mint Pribelszky Mihály, Bődi 
János és Kovács György ala
kítása. A remekül előadott 
műsort kitűnő hangulatú tánc
mulatság követte a kora reg
geli órákig Bogdán Gyula és 
cigányzenekarának pompás mu
zsikája mellett.

— Képviselőtestületi közgyű
lés. Szarvas nagyközség képvi
selőtestülete f. hó 24 én, szom
baton déleiéit 9 órai kezdettel 
a községháza nagytanácstermé
ben rendkívüli közgyűlést tart 
igen gazdag tárgysorozattal, A 
tárgysorozat legnagyobb érdek
lődésre számottartó pontja az 
egészségház létesítése, beren
dezése és fenntartása tárgyá
ban hozandó határozat lesz. 
Több kisebb ügy tárgyalása 
mellett e közgyűlésen kerül 
sor több községi pénztár 1940. 
évi zárszámadására is.

— Felhívási Kérem az 1931- 
bsn végzett osztálytársaimat, 
valamint ugyané :en évfolyam 
IV b. osztályának volt tagjait, 
hogy f. hó 24-én, a majális 
napján este a ligetben minél 
nagyobb számban jelenjenek 
meg 10 éves előzetes találko
zóra, hogy a rendes 10 éves 
ill. 14 éves találkozónk részle
teit megbeszélhessük. Szelényi 
László.

— Vasárnap: hősök emlék
ünnepe a szobor előtt. Közhír
ré teszi az elöljáróság, hogy a 
világháború hősi halottai emlé
kének tiszteleté re törvény alap
ján elrendelt „Hősök emlékün
nepe" folyó május hó 25. nap
ján — vasárnap — délután, 6 
órai kezdettel fog megtartatni 
a hősök szobra melletti téren. 
Ezen ünnepségre Szarvas köz
ség lakosságát az elöljáróság 
ezúttal is' meghívja. Felkéri az 
elöljáróság a lakosságot arra 
is, hogy május 25 én házaikra 
á nemzeti lobogót tűzzék ki.

— Felhívás a c«épl4géptu-‘ 
lajdonosokhoz I Az elöljáróság _ 
rendelkezése értelmében az' 
első segélynyújtási tanfolyamot 
f. hó 25-én, vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor a községházán a 
tűzőrségi laktanya előtt tartják 
meg. Minden cséplést végző 
géptulajdonos két emberrel 
együtt a tanfolyamon okvetle
nül jelenjék meg.

— Kérelem. Egyik korábbi 
lapszámunkban részletesen is
mertettük : mit kér ez egyszer 
az újságíró-társadalom az ol
vasótól. Néhány fillért a harc
ban megrokkant, a szellemi 
munkában kidőlt újságíró öz
vegyének, árváinak. A Magyar 
Hírlapírók Országos Nyugdíj- 
intézetének 60 éves jubilema 
alkalmával, az 5600 szu. csekk
lapon küldjük el adományain
kat azoknak az özvegyeknek 
és árváknak, akikről legkedve
sebbjük már nem bír gondos
kodni, mert az egész ország, 
mindannyiónk jólétének 'felvi
rágoztatásának és a közérdeket 
szolgáló idegölő munkának 
harciban időelött kiesett a toll. 
Ne az agyunk, a szívünk ve
zessen e nehéz időkben is s 
segítsük azokat, akik most 
kétszeresen rászorulnak a segít
ségünkre.

— Szombaton lesz a diák
majális. A helybeli Vajda Pé
ter gimnázium ifjúsága hagyo
mányos tavaszi mulatságát, a 
majálist, május hó 24-én, 
szombaton délután 3 órai kez
dettel rendezi még az Erzsébet- 
ligetben. A  majális megrendezé
sében természetesen ezidén is 
tevékeny részt vett a Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége, prog
ramját is ő adja, itt tartván meg 
meg szokásosan az évi köz
gyűlését s több évfolyam talál
kozóját.

— Betörés. Keddre, f. hó -20 
ra virradó éjjel ismeretlen tet
tes esek betörtek id. Liska Soma
sertéskereskedőhöz, akinek
éléskamráiéból, jelentékeny 

mennyiségű szalonét és 'kol
bászt vittek el. A kár pénzben 
kifejezve mintegy. 100'— P-t 
tesz ki, a mai ínséges világban 
azonban túl az összegszerűsé
gén — komoly gondok elé 
állították a szerencsétlen kár
vallottat. A csendőrség erélyes 
nyomozást intézett a tettesek 
kézrekerltésc érdekében.
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— A földmívelésügyi minisz
térium köles- és moharvelőmag 
akciója, A vizáradások és a 
rendkívüli viszonyok mialt a 
tavaszi mezőgazdasági munkák
egyes vidéken megkéstek, 

ezért a földmívelésügyi minisz
ter nagyobb mennyiségű köles- 
és mcharvetőmag kiosztását 
engedélyezte. Az akcióban a 
20, kivételesen 100 kát. holdnál 
nem nagyobb szántóföldterület
tel rendelkező gazdák részesít
hetők, akik a vetőmagot köl
csönben kapják és annak pénz
bem egyenértékét folyó évi 
december 15-ig kötelesek meg
fizetni a középminőségű köles, 
illetve mohar Budapestre meg
állapított árának 1 pengővel 
csökkentett összegével. A ve
tőmagigényléseket a járási 
gazdasági felügyelőnél, illetve 
a vármegyei gazdasági felügye
lőségeknél kell bejelenteni.

— Hősök napja Szentandrá- 
son, A békésszentandrási tár- 
sadalom f. hó 25-én, vasárnap 
délután szintén kegyeletes ün
nepség keretében hódol a nagy 
világégés során életüket felál
dozott hősei emlékezetének. 
Az ünnepély a Hősök-szobra 
előtt lesz d. u.4 órai kezdettel.

— „Szociális reform és hiva
tásrendiség" Ma már minden 
hozzáértő ember előtt nyilván
való, hogy az államszervezet 
legfőbb oka a társadalmi rend 
felbomlása, melyet a kapitalista 
rendszerben az elfajult osztály
harc idézett elő. A „Szociális
reform és hivatásrendiség" 

című most megjelent könyv 
az utóbbi évek legfeltűnőbb 
társadalompolitikai összefogla
lása. Műve minden tekintetben 
hézagpótló és korszakalkotó 
gondolat szolgálatát jelentő 
munka, mely igaz kézikönyve 
lesz minden magyar dolgozó
nak. A  Nemzeti könyvtár so
rozatában megjelent könyv 
csekély 40 fillérért minden 
könyvkereskedésben, Ibusz pa- 
villonban, dohánytőzsdében és 
újságárusnál beszerezhető.

— A sorhajóhadnagyok fegy
vere : a buvárhajó. A most 
folyó háború egyik legeredmé
nyesebb fegyverneme a ten
geralattjáró. Az Atlanti óceán 
diadalmas acélvárainak építé
séről és vízrebocsájtásáról kö
zül rendkívül érdekes, képek
kel illusztrált cikket Tolnai 
Világia legújabb száma,-Irakról, 
a balkáni és északafrikai had
színtérről, a munkások egész
ségvédelmének védelméről és 
az időszerfi magyar esemé
nyekről, fényképriportok szá
molnak be. A magyar írók 
szórakoztató novelláin, az is
meretterjesztő cikkeken és a 
szokásos érdekes rovatokon 
kívül közel száz* kép található 
a népszerű képeslapban. Tol
nai Világlapja egy száma 20 fill.

Diákmajális május hó 24-én, szombaton délután az Erzsébet-ligetben !

ELADÓ
hold jóminőségü részben 

h e r é r i t e t t

szántóföld
Az eladással dr. Készt 

Ármin szarvat’ ügyvéd van 

meghízva.
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Heghivó.
A S Z A R V A S I  H A N G Y A  

rendesévi közgyűlése
és tagértekezlete május hó 25- 
én d. e. 11 órakor lesz meg
tartva a Gazdakörben. Kéret
nek a tagok minél számosab
ban megjelenni szíveskedjenek. 

114 Igazgatóság.

— A szentandrósi református 
gyermekkórus sikere a békési 
dalosversenyen. Múlt heti lap
számunkban hírt adtunk arról, 
hogy a Békésen, az „Éneklő 
Ifjúság Mozgalom" rendezésé
ben megtartandó dalosverse
nyen a békésszentandrási ref. 
iskolák gyermekkórusa is részt 
vesz Dobó László karnagy ve
zetése mellett. Örömmel adjuk 
közre a hírt, hogy szomszéd 
falunk kicsiny dalosai szinte a 
a legkiválóbb teljesítményt 
nyújtották, s ezzel a szereplé
sükkel öregbítették eddigi sike
reiket egyrészt, másrészt meg
ismertették magukat szélesebb, 
számottevőbb körök előtt is- 
A szentandrási gyermekkórus 
minden számát kitűnőre minő
sítették, s kilátásba helyezték 
a kis dalosoknak, hogy a jövő 
tanévben meghívást kapnak a 
rádiótól egy pesti szereplésre. 
Köszönjük nekik a sok-sok 
igyekezetei, kiváló karmeste
rüknek pedig még több sikert, 
s még több dalos ifjút, erőt és 
kitartást. ^  kis kórusról el
hangzott dicséret mind őrá száll 
vissza, s az ő hozzáértését, 
ügybuzgalma és ügyszeretetét 
méltatja és méltányolja.

— Filmtűz a moziban. Vasár
nap a délután fél 3 órai elő
adáson kigyulladt és elégett a 
Frecska moziban egy 177 mé
teres híradó film. A tüzet a 
személyzet, mielőtt még tovább 
terjedhetett volna, idejében és 
gyorsan lokalizálta. A szokat
lan s eddig még elő nem for
dult esemény kisebb pánikot 
idézett elő, különösen a kar
zat és páholyban elhelyezke
dők között. — A kár biztosítás 
révén megtérül..

— Hirdetmény. A bőrtalpú 
lábbelik beszerzéséhez szüksé
ges jegyek kiadásával kapcso
latban értesíti az elöljáróság 
a község lakosságát, hogy a 
mai naptól kezdve a lábbeli 
igénylések a közellátási bizott
ság általi elbírálásáról az igény 
lök — amennyiben készlet 
folytán a lábbeli kiutalható — 
külön értesítést fognak kapni. 
A  lábbeli igénylések az addigi 
módon a külön hirdetményben 
közölt időpontban eszközlen- 
dök a közellátási hivatalnál. 
Szarvas, 1941. évi május hó 8-án. 
Elöljáróig.

Meghívó, A Magyarországi 
Bércséplők és géplulajdonosok a 
szarvasi járási Ipartestület Áru- 
csarnokában 1941. május hó 
25-én d. e. 9 órai kezdettel 
járási rendkívüli közgyűlést 
tart igeh fontos napirenddel, 
amelyre a járás összes bércsép
lőgép tulajdonosiat meghívja 
az Elnökség.

Szünetel a lábbeliigénylések kielégítése
Lábbeli- és talpjegy kiadására már csak a jövő hónapban korülhet sor

A helybeli közellátási hivatal 
ezúton is értesíti az érdekelt 
{akosságot, hogy a kéS7cjpő és 
börtalp májusra megállapított 
mennyisége kifogyott már, úgy
hogy további igényeket a hiva
tal kielégíteni e hóban már 
képtelen. Különös tekintettel 
pedig arra, hogy a hivatalba 
máris tömérdek igénybejeniés 
futott b», egyelőre igényléseket 
sem fogad el, mert azokat ki
elégíteni nem áli módjában.
Felesleges időpazarlástól kíméli

tehát ma;£át az,aki egyelőre nem 
jő cipőigényléssel elő egyrészt, 
másrészt azok is. akiknek az 
igénylése már elbírálás végett 
benn vann a hivatalba. Ez 
utóbbiak u. is értesítést kap
nak arról, hogy mikor jelent
hetnek meg a hivatalba lábbe
lijegyekért, Lapunk más helyén 
egyébként közöljük a hivatal 
fogadási, ill. hivatalos óráinak 
további rendelkezésig megálla
pított idejét.

— Szeleczky Zita rajongói
beszélnek a Délibáb színházi 
hetilap legújabb számában Sze
leczky ügyről. Minden színházi 
újdonságról pontosan értesülhet 
a kitűnő lapból a közönség. 
Magyar írók remek elbeszélé
sei, kulisszamögötti pletykák, 
kritikák az újdonságokról ren
geteg szebbnél szebb kép,"Boz- 
zay Margit cikke, rejtvény, 
humor, gazdag filmrovat, divat
rovat és tökéletes képes heti 
rádióműsor, ez a legszebb és 
legolcsóbb színházi hetilap a 
Délibáb. Egy szám ára csak 
14 fillér,

— 48 órás mukahét a sütő
iparban. Az iparügyi miniszté
riumban értekezlet foglalkozott 
a sütőipari munkaidő kérdésé
vel, Az eredeti rendeletterve
zet átdolgozása folyamatban, 
van és befejezése után' á mi 
niszter a legrövidebb időn. bér 
lül életbe kívánja léptetni a 
nyolcórás munkanapot, illetve 
48 órás munkahetet a sütő
iparban. Ezzel együtt kerül 
sor a munkaidő hasonló ren
dezésére a cukrásziparban is.

— Mulatozás közben kifosz
totta a barátját. Kedden bizo
nyára jól végzett munka örö
mére kocsmáról kocsmára járva 
víg mulatozással töltötték ide
jüket Máglóczki Pál és Gunda 
János szarvasi lakosok. Közben 
bizony alaposan a pohár fene
kére néztek, s Máglóczki csak 
hazaérve vette észre, hogy 
pénztárcájából mintegy 140 P- 
nyi maradékpénze nyomtalanul, 
eltűnt. Azonnal feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen a csen
dőrségen, amely rövid nyomo
zás után megállapította, hogy a 
pénzt Máglóczki-mulatozó társa 
Guada János csente egy óvat
lan pillanatban el, — Megin
dították ellen az eljárást.

— Oroszország társadalom- 
biztosítási törvénye szerint mi
nél hosszabb időn át dolgozik 
valaki ugyanabban az üzemben, 
annál magasabb összegű táp
pénzt kap. Az ugyanazon vál
lalatnál teljesített két éven 
aluli szolgálat után a táppénz 
a napibér ötven százaléka, 
két—három évi munkaviszony 
után 60 százalék, három—hat 
év után 80 százalék, hat éven 
felüli munkavisszony esetén a 
napibér 100 százszázaléka. Ez 
a rendelkezés azt szolgálja, 
hogy a munkásokat egy válla
lathoz kösse és helybenmara- 
dásra ösztönözze. Emellett ter
mészetesen a biztosítóintézetek 
pénzügyi teljesítőképességét is 
kedvezően befolyásolja.

-— Százötven községben tar
tanak vasnapot. A  Fémgyűjtő, 
tekintettel aira, hogy a vas és 
főleg a nyári hónapokban ered
ményes, — elhatározta, hogy a 
vasnapokat az egész ország 
területén tömegesen tartja meg. 
Többezer faluban már elő is 
készítették és a tervek szerint 
őszig mindenütt befejezik a 
vasnapokat. Eléri a Fémgyüjtő 
azt, hogy a gazdasági mun
kák ideje alatt is folyik a gyűj
tés, ami a beérkezett jelenté
sek szerint mindenütt nagyobb 
eredménnyel, zárult. A  téli hó
napokban sok akadálya van 
a gyűjtés bevezetésének, külö
nösen a vidéken, ahol az idő
járás és a közlekedési viszo
nyok is . hátráltatják. Miután 
többezer községről van szó, 
— hogy őszig befejezhessék á 
vasnapok megtartását: -ugyan
azon a napon száz százötven 
helyen tartják meg. Hétfőn, lesz 
az első tömeg- vasnap, amikor- 
is százötven faluban* tartanak 
gyűjtési napot.

Eladó ül. kerületben lérő ház 
kocsma és üzlethelyiséggel. Ér
deklődők dr. Róbitsek ügyvéd
hez forduljanak. 127

Búzát, árpát és tengerit
a legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai
G Á S P Á R - M A L O MTelefon (7. Telefon 67.

B ú z á t  t á r o l  u n  k !
810

E L A D Ó
a szarvasi III. bel. kér. 101 

számú, volt Ponyiczky féle

h á z
Az eladással dr. Készt 

Ármin szarvasi ügyvéd van 

megbízva.
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— Anyakönyvi hírek. Szület~ 
tek: Janúrik György és Bliz- 
nák Zsuzsanna leánya Judit, 
Glózik Pál és Molnár Zsuzsan
na fia Pál. — Házasságot kö
töttek : Kun János Paulik Zsu
zsannával, Sztancsik András 
Krajcsovics Judittal, Nyemcsok 
Mihály Kovács Máriával, Kraj * 
esi János Mitovszki Máriával. 
— Elhaltak : Brlázs Mihály 73 
éves, Sápszki Zsuzsanna 17 
évr-s, Kovács Pál 80 éves, özv. 
Palkovics Mihályné Matejdesz 
Julianna 67 éves, Janúrik Pál 
5 hónapos, Demeter Mária 17 
éves, özv. Kasik András 92 
éves, Medvegy György 60 éves, 
Kiszely János 69 éves, Lesze- 
nyiczki János 19 éves, Deme
ter Mihály 41 éves.

— Cipő szénből és mészből.
Ez a mondat kissé szokatlanul 
hangzik, de tévedésről szó 
sincs, mert a vegyészet nagy
mesterei bonyolult eljárások 
útján bőrhöz hasonló és cipő. 
készítésre alkalmas műanyagot 
állítanak elő. A műanyagok 
készítéséről és sokoldalú fel- 
használásáról rendkívül érde
kes képekkel illusztrált cikket 
közöl Tolnai Világlapja leg
újabb száma. A  Délvidékről 
visszatért diadalmas honvédek* 
ről, az Ezeregyéjszaka legen
dás országáról: Irakról, a
bolgár népi táncokról és a 
cirkuszi artisták életéről ugyan* 
csak képes cikkek egész sora, 
a legfőbb magyar írók novel
lán és a szokásos rovatokon 
•kivül közel száz képet talál az 
olvasó a népszerű képeslapban. 
Tolnai Világlapja ára 20 fillér.

Hirdetmény.
Értesiti az elöljáróság a köz

ség lakosságát, hogy a közellá
tási hivatal hivatalos órái to
vábbi rendelkezésig a követke
zőkben állapíttattak meg:

Hétfőn és szerdán d. e. 8— 
12 óráig kizárólag a B. I.ésIL 
kerületben lakók részére.

.Csütörtökön és szombaton 
d. e. 8—12 óráig kizárólag a 
B. Hl. és IV. közigazgatási ke* 
rületben lakók részére.

Kedden és péntéken d. e. 
8—12 óráig kizárólag a külte
rületen lakók részére.

Figyelmezteti az elöljáróság 
á lakosságot, hogy a fenti — 
az ácsorgások megszűntetését 
célzó — intézkedésekhez’ szi
gorúan alkalmazkodjék, mert 
más időpontban a kőzellátással 
kapcsolatos ügyek elintézést 
nem nyernek s csak hiába való 
ácsorgásnak teszik ki magukat

EUliirteftg.
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S P O
CASS—Tuiul 2:2 (2:1)

I, o. bajnoki. Vezette: Klimaj

Végre be tudunk már egy 
olyan mérkőzésről is számolni, 
amely nem a Turul vereségével 
végződött. A siker ugyan ez 
alkalommal sem volt teljes, de 
ez — bátran megállapíthatjuk
— nem a csapaton múlt. Öröm
mel töltötte el szurkolóinkat a 
lelkes és odaadó játék, a pom
pás harcikészség,

A  két csapat a következő 
felállításban játszott:

CASS : Mikes — Tóth, Iga
— Vass III, Kesztyűs III, Sajti
— Nagy, Leel-ösy, Szabó I, 
Szabó 11, Szolnoki.

Turul: Binder — Nagy, Ká
roly — Herczeg, Pocsai, Praz- 
nóczy — vitéz Csatay, Hadady, 
Melich, Sófalvi, Horváth.

Ideális futballidőben kezdő
dik a mérkőzés hatalmasszámú 
szurkolótábor előtt. A Turul 
lép fel támadólag és mindjárt 
az első percben Csatay bombáz 
fölé. Változatos játék alakul ki 
a mezőnyben, a Turul jobb, de 
a csatárok azonban nem sze
rencsések a lövésekkel. A  12, 
percben egy ártatlannak látszó 
lövésből vezetést szereznek a 
vendégek: Kesztyűs 111 szabad
rúgására Binder rosszul fut ki 
és labda mögötte a hálóba hull, 
1:0- A  saxkadi gólra erélyes 
Turul-támadás a válasz, amit 
szabálytalanul akasztanak a 
sarkadi védők, de a szabad
rúgást Sófalvi hajszállal fölé 
vágja. Sarkad felszabadul a 
nyomás alól és megszerzi a 
második gólt, szintén Binder 
szivességéből: Szabó I gyenge 
lövését ugyanis beejti, 2:0. A 
két potyagól nem töri le a Tu
rult, ellenkezőleg fergeteges tá
madásokba kezd, aminek meg 
is van az eredménye a 25. p,- 
ben. Sófalvit felvágják a sarkadi 
'kaputót 20 méterre, a szabad
rúgást Pocsai lövi és gyönyörű, 
ritkánlátott bombálövésse! küldi 
a labdát a sarkadi kapuba, 2:1. 
Pár percre rá alkalom nyílna 
az egyenlítésre, de Horváth jó 
helyzetből mellélő, Csatay bom
báját pedig a védők mentik.

Szünet után a 3. percben 
Melich lő szépen, de Mikes 
véd. A 4. perc azonban meg
hozza a kiegyenlítést jelentő 
gólt: Pocsai—Hadady—Csatay 
a labda útja, utóbbi két csel 
után remekül bead és a jóiram
ban érkező Sófalvi védhetetlen 
gólt fejel, 2:2. A Turul ezután 
teljesen beszorítja ellénfelét és 
egykapura játszik. A  csatársor
ban Sófalvi és Csatay játszanak 
pompásan, minden megmozdu- 
lástuk igen veszélyes. A 22. p.- 
ben Szabó L utánrűgásért a 
kiállítás sosrára jut, A CASS 
ezután 7 emberrel védekezik, 
Csatay remekül beívelt szögié* 
teiből a 25. és 26. percben 
Melich fejel nagyszerűen, bal
szerencsére mindkettő a kapu* 
fától vivődik vissza. Hadady 
bombáját pedig a tömörülő 
védelem teszi ártalmatlanná. A  
továbbiakban is a Turul van 
óriási fölényben, de . a balsze
rencse most sem engedi győze
lemhez-jutni. Az utolsó percek
ben még Horváth hagy ki két

nagy helyzetei, Hadady szép 
lövése pedig a felsősarkot ke
rülgetve megy ki.

Szép játéknak és küzdelem
nek lehettünk szemtanúi. A 
Turul győzelmet érdemelt vol
na. Mindenesetre örömül és 
megelégedésül szolgál, ho£y 
olyan játékot láthattunk csa
patunktól, aminőre nem is szá~ 
mítottunk. Csupán egy-két em
ber nem felelt meg. Binder mind 
a két gólban benne volt. A 
hátvédek kitünően látták el 
feladataikat. Nagy és Károly 
jól megértik egymást. A fede
zetsor volt a csapat legjobb 
része, uralva az egész mezőnyt. 
A sorrend: Pocsai, Herczeg, 
Praznóczy. Kár volna bolygatni 
fenti hármast az elkövetkezők
ben. A csatársorban találjuk a 
csapat, egyben a mezőny leg
jobb emberét Sófalvi személyé
ben. Minden megmozdulása igen 
veszélyes volt a sarkadi kapura, 
amellett hátul is sokat segített. 
Vitéz Csatay is nagy formában 
volt, kár, hogy az első félidő
ben kevés labdát kapott. Melich 
kissé szokatlanul mozgott a kö
zépcsatár helyén, de megtette 
a tőle telhetőt. Hadady az első 
félidőben gyengén, a második
ban egészen jól játszott. Hor
váth mint balszélső, egyáltalán 
nem elégített ki.

A CASS igen jó csapat. Lesi' 
jobbjai: Tóth, Iga, Kesztyűs III, 
Sajti és Leel- Osy.

Klimaj nagyszerűen vezetett

Vasárnap a Turul a Hunyadit 
otthonában verő gyomai GyTK 
ellen játszik bajnokit idehaza. 
Ha a csapat úgy játszik, mint 
a múlt vasárnap — és egy kis 
szerencséje is lesz — akkor 
a győzelem sem maradhat e l! 
A mérkőzés délután pontosan
4 órakor veszi majd kezdetét.

GyTK—Hunyod! 5 :4  (2:3)
A békésszentandrási Hunyadi 

múlt vasárnap otthonában látta 
vendégül bajnoki mérkőzés ke
retében a gyomai TK t és attól
— súlyos játékvezetői tévedé
sek következtében — 5:4 (2 3) 
arányban vereséget szenvedett. 
A jóképességű békésszentand- 
rási csapat a következő fel
állításban játszott: Léaárd — 
Virág, Farkas — Bontovics, 
Kiss. Banász — Sinka II, Tóth, 
Szilágyi II,' Szilágyi I, ■ Sinka III. 
A Hunyadi háromszor is veze
tett, végeredményben mégis 
vesztesként kellett a pályáról 
levonulnia, annak ellenére, hogy 
sokkal jobban játszott ellenfe
lénél. Góllövői: Sinka II (3) és 
Kiss, II (11-esből). Kitűntek a 
Hunyadiból : Lénárd, Kiss II 
és a két Sinka-testvér.

Szamosvölgyi bebizonyította, 
hogy nem való elsőosztályú 
mérkőzések levezetésére.

Május hó 5-től érvényben 
lévő vasúti összeköttetések

Szarvasról indul Mezőtúr fölé
délelőtt 7 óra 35 perekor, csatlakozása van 
Budapestre (gyors) érk. 11 óra 25 perckor 

délután 16 óra 29 perc csatlakozása van 
Békéscsabára gyors 

esle 19 óra 21 perc csatlakozása van 
Bpestre (személy) érk. reggel 4 óra 50 perc 

Békéscsabára (személy)

Szarvasról indul Orosháza felé
délelőtt 6 óra 51 perc 
délután 13 óra 10 perc 
este 18 „ 45 perc

A szarvasi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság. 3880—1941.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Král Pál szarvasi ügyvéd által 

képviselt Varga Jánosné békésszent
andrási lakos végre hajtatónak Oláh II- 
lésné sz. Házi Mária békésszentandrási 
1218/2 sz. a. lakos végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb 
árverést 79 P 20 f tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végett a békésszent
andrás községben fekvő, s a

I. békésszentandrási 418 szu tkvi be
tétben A. 1. 4, 10—15 sorszám alatt 
4666, 4659/1, 4660/1, 4663/1 4667/1, 
4668/1 és 4669/1 helyrajzi számok alatt 
felvett, a végrehajtást szenvedő nevén 
álló 75 négyszögöl területű Gödénylapos 
düílőbeni kert, 944 négyszögöl területű 
ugyanottani csatorna, 173 négyszögöl 
területü ugyanottani szántó, 138 négy
szögöl területű ugyanottani legelő, 1489 
négyszögöl területű ugyanottani szántó 
és 11 négyszögöl területű ugyanottani 
csatomaingatlanra 1058 pengő 4i) fillér 
kikiáltási árban, *

II. azután ugyanezen tkvi betétben 
A. II. 3—4 sorszám 4549/3 és 4550|3 
helyrajzi számok 'alatt felvett s a végre
hajtást szenvedő nevén álló 7 négyszögöl 
területü Gödénylapos-düllőbeni csatorna 
és 1 hold 52 négyszögöl területű ugyan
ottani szántóingatlanra 439 pengő 90 
fillér kikiáltási árban elrendelte,

az árverés a fenti I—II, alatti ingat
lanokra C. 1 és 10 rdsz. alatt a Korös- 
Tisza-Maros Ármentesítő és Belvfzsza- 
bályozó Társulat és özv. Házi Györgyné 
sz. Gazsó Erzsébet javára bekebelezett 
szolgalmi jogokat nem érinti.

Az árverést 1941. évi július 10 napján 
délután 3 órakor Békésszentandrás köz
ségházánál fogják megtaitani.

Az árverés alá eső ingatlanokat egyen
ként 1207 F 40 f vételárnál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb Ígéret ugyan
annyi százalékára kell kiegészíteni.

Szarvas, 1941. április hó 29. napján.

Dr Holnár s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 

123 Józsa s. k. kiadó.

A Szarvasi- Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja meg
kezdette a

4 7 2 7 ,- o s

kamatozású mezőgazdasági 
termelés fokozását előmoz- 
dító középlejáratú kötelez- 
vénykolcsönök folyósítását. 

______  46

AJDUSZOBOSZLOI
GYÓGYFÜRDŐ
m a már európai hlrft.
Az ország egyik legolcsóbb és páratlan gyógyha
tású fürdője. Fedett gyógymedencék, ivócsarnok, ín- 
halatórium, strandfürdő, hullámfürdő. Páratlanul ered
ményes fütdő-, ivó- és belélegző-kúrák. — A fürdőt 
Hajdúszoboszló 73 és 78°-os sós, jódos, bromos, 
hidrocarbonátos hévvizei táplálják. 3.000 liter forró- 
víz percenként. Magyar- és németnyelvű ismertetővel 
készséggel szolgál a fürdő Igazgatósága,H

12 1
Ha kellemesen akar szó

rakozni, keresse fel a

C Z E P E R K Ó
sörözőt és borozót,
ahol esténként cigányzene 
van. Kíliioő fajborok, min* 
denféle likőrök és sörök leg
olcsóbb beszerzési forrása. 
Nyári hűs kerthelyiség pon
tos és tiszta kiszolgálás.

Folyó hó 24-én este 8 órai 
kezdettel vacsorával egybe
kötött tavaszi megnyitót tar
tok. Szíves pártfogást kér: 

Czeperkó Mihály vendéglős.

CA | L ' I Ezúton értesi- 
r e m i Y Q S  • tem és felhívom 
a nagyérdemű közönséget, ameny- 
nyiben vidéken v. vidéki kórház
ban elhalt hozzátartozóját szállí
tani óhajtja, fordúljon cégemhez.

Halottszállítást autón
az ország bármely területére v. 
területéről vállalok. Kérem a n. é. 
közönség szives támogatását és 
vagyok szolgálatrabárniikor kész 

t i s z t e l e t t e l  
Kovács  György 
temetkezési és. halottszállítási 
vállalkozó. Békéscsaba, Bánát-u. 
17. Telefon 580. — Bővebb fel
világosítással szolgál Nádházi 
János temetkezési villáik. Szarvas 

Telefon 42. 94

Vitéz Orbán Lászlónak Man
golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadó, 
__________________________ 24

Csabacsűdi határban az oros
házi úttól 1 kilométerre 32 kis
hold főid uj tanyával és mel
léképületekkel (magtár, góré, 
istálló) jutányos á r *  eladó. Ér
deklődni dr. Král Pál ügyvéd
nél. 25

Makó Gyula fegyverkeres
kedő háza eladó. 44

I. kér. Deák Ferenc utca 284 
számú ház, köves és beton 
járda mellett eladó. 107

3 szobás lakást keresek, cím 
a kiadóban._______________110

U. k. 400 számú ház feleré
sze jutányos áron és 28 hol
das tanyás birtok eladó. Az 
eladással dr. Csicsely ügyvéd 
van megbízva. 113

20 hold földre felest keresek
2 kilométerre a várostól. Je
lentkezni L k. Arany János 
utca 193. 119

Macózugban a Körösparton, li
gettel szemben 340 négyszögöl 
bő termést igérő csemege sző-, 
lő ^s köztes vetemény eladó,* 
Tájékoztatást ad a macózugi 
csősz. 117

Terehalmi gazdasági-tanyá
val szemben 42 kishold tanyá
val örök áron eladó v. bérbe 
kiadó. Ugyanoda egy juhász 
kerestetik. IV. k. 408. 93

Öcsödön, a legjobb helyen 
üzlethelyiség berendezéssel és 
lakással kiadó. Farkas Antalné. 
Cím a kiadóban. 124

Mangolban körösparti nya
raló csolnakkal kedvező fize
tési módozattal e-adó. Felső* 
vályi, 01, Széchenyi-u. utca 
109,. 126

Nyomatott Müller Károly könyv
nyomdájában Szarvas, L kér. 13,


