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emiékezele Szarvason
Az emlékünnepéllyel kapcsolatosan megrendezett stafétát a levente-futók nyerték

Szarvas nagyközség hazafias 
lakossága hagyományos kere
tek között áldozott a szabad
ságharc hős mártírjai emléke
zetének az október hó 6 án 
megtartott ünnepélyen. A temp
lomokban gyászistentisztelete
ket tartottak, s ezek végeztével 
ünnepély volt a Hősi szobor 
előtt, ahol nagy számban jelent 
meg községünk polgársága. Je
len voltak többek között az 
ünnepségen: dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő, 
Huoyadváry József őrnagy, já
rási katonai parancsnok, Lesz- 
niczky József százados, a köz
ségi elöljáróság teljes számban, 
az intézetek, iskolák vezetői és 
még számosán. A  felemelő ün
nepséget —( miután befutott a 
staféta — a_/Hiszekegy vezette 
be, amelyet a levente-zenekar 
adott elft Gazsó György kar

nagy vezetésével. Majd Koszti 
György gimn. VIIL o. tanuló 
szavalta el Palágyi Lajos „Az 
aradi vértanúk” című költemé
nyét mély hatást keltően. Ez
után mondotta el az ünnepi 
beszédet vitéz Biki-Nagy Imre 
községi főjegyző' Nagy hatást 
keltett beszédében rámutatott 
arra, hogy nemzetünk történel
mi hivatásában milyen nagy 
szerepet játszottak azok az 
aradi hősök, akiknek emlékét 
kilencvenkét esztendő múltával 
is áldozatos kegyelettel, benső
séges hittel ünnepli meg a ma
gyarság, s erőt nyer az elkö
vetkező küzdelmekre. ‘ Vitéz 
Biki-Nagy Imre magasszárnya- 
lású ünnepi beszéde után Lázár 
Imre-gazdásági tanintézeti IV. 
éves növendék szavalta el Har
sány i Kálmán „Az aradi tizen
három" című költeményét, ‘ jó

felkészültséggel. A kegyeletes 
ünnepség a Himnusz eléneklé- 
sével, valamint a leventék, di
ákok és a gazdászok szobor 
előtti díszelvonulásával zárult 

*
Az emlékünnepéllyel kapcso

latosan rendezték meg az im
már hagyományossá vált kegye
leti staféta* versenyt. Ezt — 
hosszú esztendők óta először 
— a leventék nyerték meg igen 
nagy fölénnyel. A tavaly győz
tes diákok ezúttal a harmadik 
helyre szorultak, míg a második 
a Gazdasági Tanintézet csapata 
lett. A győztes levente-csapat 
tagjai a következők voltak: 
Csaba Gábor, Kasnyik Sándor, 
vitéz Csatai György, Sebján 
Jenő, Lapis György, Pettendi 
Béla, Mohácsi József, Kerekes 
Antal-István, Poroszlai Lajos 
és Sámuel Ferenc.

állami gyámkodást Az aradi tizenhárom
kell az egész vonalon bevezetni, 
mert úgy látszik, másként csak 
nem akar biztosítottnak látszani 
mindannyiunk közellátása. Pe
dig felelős tényezők komoly 
mérlegelés után ismételten meg
állapították, hogy készleteink 
tökéletesen elegendők ahhoz, 
hogy ebben az országban senki 
szükséget ne szenvedjen. S ha 
mégis elkerülhetetlen volt a 
lépés amaz intézkedés felé, 
hogy az elsőrendű életszükség
letek kielégítésének sorrendje, 
mennyiségi és minőségi megha
tározása tekintetében korlátok 
állíttassanak fel, az egyedül és 
kizárólag a fogyasztóközönség 
fegyelmezetlensége, túlzott óva
tossága, vagy indokolatlan fé
lelme, nem ritkán bűnös mohó
ságával hozható összefüggésbe.
Ki tudja, mily külsős-behatások 
érlelték, fejlesztették eddig a 
tömeg-gondolkodást, tény, hogy 
a gondoskodás, a holnap bizto
sítása bármi áron is, ma sokkal 
inkább jellemzője bármelyik 
társadalmi rétegünknek, inint 
akármikor, s a piaci áralaku
lásra oly nagy befolyást gya
korló kereslet függvényének: 
az árnak a pályája talán soha
sem ívelt oly meredeken fel
felé, mint napjainkban. Hogy 
hová vezethet ez az út, tapasz-' 
talatból tudjuk, s már egyszer 
éreztük a saját bőrünkön. Miért 
hát ez az ész szer űtlen, komoly
talan, alaptalan tárolni vágy és 
igyekezet ? Kinek az érdekében 
való ez a veszedelmes verseny
futás ? Nem lehet feleletet ta
lálni rá. S minthogy megálla- 
píthatólag a józan felvilágosí
tás sikertelen kísérletnek bizo
nyul, hát jöjjön az a legmaga
sabb állami gyámkodás: szabja 
meg a minőségét, mennyiségét 
és árát mindennek és minden
kivel szemben, nehogy egyesek 
profit-éhsége, számító üzleti ér
zéke- éppen azokat fossza az 
elsőrendű életszükségletektől 
meg, akik azokat két kezük 
munkájával máról-holnapra ke
resik. meg. Csak egyet kér és 
vár a nagyfogyasztói tábor: 
legyen ez a gyámkodás általá
nos, mindenkire kötelező és 
mindenre kiterjedő. Akkor nem 
l« ú  nyűg, teher, de sőt általá
nosságban örvendve fogadott, 
szükségszerűségét önmagában 
hoidoa* üdvös intézkedés*

Tilos kofáknak fél kilencig tejterméket 
•v á sá ro ln i a  szar-vasi p ia c d n

Ismeretes olvasóink előtt az 
a rendelkezes, amely megtil
totta a kofáknak és piaci áru
soknak, hogy a hetipiacokon 
fél 9 óra előtt tejtermékeket 
vásárolhassanak. Dacára a szi
gorú büntetéseket kilátásba 
helyező intézkedéseknek, éppen 
a kofák tevékenysége ̂  miatt 
nem lehetett az utóbbi időben 
tejtermékeket kapói a piaco
kon. A  hét keddjén aztán dr.

Szathmáry László tb. főszolga
bíró irányítása és vezetése mel
lett a helyi csendőrőrs tagjai 
széleskörű razziát tartottak a 
piacon, s nagyobb mennyiségű 
tejet, vajat és túrót foglaltak 
le, illetve koboztak el azoktól 
az árusoktól, akik semmibeve- 
vén fenti intézkedéseket, a kora 
reggeli órákban felvásárolták a 
tejtermék-felhozatalt. A  lefog

lalt, ill. elkobzott árut aztán ott 
helyszínen maximális árakon 
eladták a fogyasztóknak.

A fogyasztóközönség őszinte 
örömmel, fogadta ez érdekeit 
védő, kp moly intézkedéseket, 
s remélj hogy a jövőben nem 
lesz többé szükség a rendelke
zések betartására ily zsebbe
vágó intézkedésekkel rászorí
tani a helyi fogyasztói érdekek 
merénylőit.

Október 10-én léptek életbe a nemzsidók és zsidók 
házasságkötésének tilalmáról szoló rendelkezések

A Hivatalos Lap vasárnapi' 
száma közlia nemzsidó és zsidó 
házasságkötésének tilalmára vo
natkozó rendelkezések végre
hajtása Utasítását. A rendelet 
értelmében az anyakönyvve
zető köteles a házasság kihir
detésének elrendelését megta
gadni, ha a házasság megkötése 
tiltó akadályba ütközik.

Tilos házasságot kötni s 
magyar vagy meg nem álla- 

pítható állampolgárságú nem
zsidó férfinek vagy nőnek ma
gyar vagy külföldi vagy meg 
nem. állapítható állampolgársá
gú zsidó nővel vagy fém vei |

külföldi állampolgárságú nem
zsidó nőnek magyar áÜampol- 
gáraágú zsidó férfivel;

olyad nemzsidónak, akinek 
kéi nagyszülője az izraelita 
hitfelekezet tagjaként síffletett 
olyan nemzsidóval, a lm a  egy 
vagy két nagyszülője az izraelita 
hitfelekezet tagjaként született.

Ki a nemszidó és ki a zsidó 
házasságkötés szempontjából?

Házasságkötés szempontjából 
nem zsidó: 

akinek négy vagy három 
nagyszülője született keresztény 
hitfelekezet, vagy más — nfeitt 
izraelita — hitfelekezet tagja

ként és ő maga sem tagja 82 
izraelita hitfelekezetnek;

akinek két nagyszülője szüA 
letett keresztény Mtfelekeiet, 
vagy más — < nemi izraelita ~  
hitfelekezet tagjaként, itiádfe 
két nagyszülője pedig áz iztf* 
elita hitfelekezet tagjaként iizfl- 
féteft, ő maga azonban keiéi*- 
tény hitfelekezet tagjaként szü
letett és az is maradt, az izrá- 
elita hitfelekezet tagiakéit Szü
letett szülője (szülői) pedig 
annak á házasságnak megköt 
tése előtt, antelyből a házasuld 
származik, keresztény hitfele* 
kezet tagjává lett;
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az úgynevezett erdélyi szom
batos és ivadéka, ha szárma
zásánál fogva nem zsidó és nem 
tagja az izraelita hitfelekezet- 
nek.

Zsidónak tekintendő: 
akinek négy vagy három 

nagyszülője az izraelita hitfele- 
kezet tagjaként született;

akinek két nagyszülője szü
letett az izraelita bitfelekezet 
tagjaként, ha más okok miatt 
nem számítható nemzsidónak;

tekintet nélkül származására 
az, aki az izraelita hitfelekezet 
tagja;

aki a H. t  n. értelmében 
zsidó szülőknek az 1941. évi 
október hó 1 0 . napja után kö
tött házasságából származik, 
tekintet nélkül arra, hogy nagy
szülői mely hitfelekezet tagja
ként születtek;

aki 1941. október 10. napja 
után nemzsidónak és zsidónak 
a házassági törvényben foglalt 
valamelyik tiltó akadálya elle
nére kötött házasságból szár
mazik.

A jelen rendelet 1941. októ
ber 1 0 . napján lépett életbe.

A zsír-ellátás 
biztosításáról
megjelent cikket a legnagyobb 
örömmel üdvözlöm, mert erről 
a kérdésről komolyan beszélni 
bizony nagyon is időszerű és 
szükséges. Á zsír-ellátási zava
rok megszüntetési módozatai
hoz hozzáfűzni valóm nincs, az 
valóban községi háztartási do
log lehet az említett formában. 
Inkább arról szeretnék pár szót 
szólni, miért nem tudunk ma 
eleget hizlalni. Ennek a kér
désnek viszont több oka van. 
Elsők között kell megemlítenem 
a háborús riadalmat. A  félelem 
miatt a legtöbb ember minden 
szükségleti cikkből többet 
igyekszik raktározni, mint bé
kében, hogy saját ellátását biz
tosítsa. Ezáltal a békebeli nor
málisan kialakult kereslet és 
kínálat viszonya felbomlik és a 
megnövekedett keresletet nem 
lehet kielégítem. Ezért kényte
len a hatóság a zsírjegyeket 
behozni, hogy a meglévő kész
leteket arányosan lehessen el
osztani és a nagyobb vásárló
erejű rétegek ne vásárolhassák 
fel a készleteket mások rová
sára. A  másik és talán még 
fpntosabb ok az, hogy a 
szarvasi járásban nem hizlalnak 
elég sertést. A  sertéshizlalásnak 
okvetlen jövedelmezőnek' kell 
lenni, mert az eleki. svábok 
pl. ebből gazdagodnak meg és 
az egész gazdálkodásuk a ser
téshizlalásra van felépítve. Ná
lunk az a szokásmondás, hogy 
itt nem terem meg jól a kuko
rica. Lehet, hogy úgy van, de 
ennek is meg van a maga oka. 
Tavasszal szántunk két lóval 
éhben a nehéz földban, mikor 
az eleki sváb hat lóval ugarol 
tengeri alá. Tavasszal megvo- 
nalozza és ha lágy, kézi ülte
tővel megy rá a tőidre és azzal 
vet Kapálni legkevesebb há
romszor kapál, de becsülete
sén. Ezen a vidéken kétszer, 
de sokan csak egyetlen egy szer 
kapálják a tengerit, sőt az idén 
több helyen láttam kapálatla- 
juil jsantdt tengeriföldet Ez

egyesen bűn a nemzettel szem
ben, különösen most. A mi 
járásunkban feltétlenül fokozni 
kell a tengeriföldek megműve
lését. A gazdáknak intenzív 
sertésbizlalással foglalkozni há
rom okból is kötelességük: a 
hizlalás jövedelmet hoz, a sertés 
trágyával megjavítják gyenge 
termőerejű földjeiket, harmad

szor, de nem utolsó sorban a 
nemzeti szükséglet ellátására. 
Aki mindezeket nem tudja meg
érteni és belátni, az nem ér
demli meg, hogy ebben a ha
zában földje legyen. Mo3t végét 
kell vetni a rató Pálok gaz
dálkodásánál mert nemcsak 
magukat, hanem ezreket dönt
hetnek nyomorba. (’—*)

A legszigorúbb büntetéssel 
sújtják az árdrágítókat!
A mezőgazdasági termények legmagasabb árai

A legújabban megjelent árkormánybizlosi rendelet értel
mében az egyes mezőgazdasági termények legmagasabb árát 
Szarvas nagyközségben az alábbiakban állapították meg:

Termelői ár Kereskedői árAz árokai csak egyszer van módunkban Iek5x£lni. 
Ezért kérjük olvasóinkat, legyék félre ezt a számot.

Fehér szokvány- és gyöngybab . .
Fehér hosszú és lapos, gömbölyű

és lapos fü rjbab ..........................
Egyszínű színesbab . . . . . .  60'—
Tarka- és vegyesbab . . . . . .
Lencse k isszem ű ..........................
Lencse középszemű (50 százalékban 

legalább 6 mm. átmérőjű) . . .
Lencse n agyszem ü ......................
Borsó, hántolt, V iktória..................
Borsó, hántolt, zöld expressz . . .
Burgonya, nyárri rózsa 200 kg-ig . 
Burgonya, nvári rózsa 200 kg-on felül 
Burgonyâ . .Gülbaba.._.200 kg«on alul 

"Burgonya, Güíbaba. 200 kg-on felül 
Burgonya, nyári rózsa (avírségi) ,

_ Burgonya, Gütbaba (nyírségi) . . .
Burgonya,~EIla, nyírségi, hozatott . 
Vöröshagyma, makói I. rendű . ..
Vöröshagyma, makói I. rendű .
Vöröshagyma, egyéb szárm. I.
Vöröshagyma, egyéb szárm. I.
Vöröshagyma, makói II. rendű 
Vöröshagyma, makói II. rendű 
Vöröshagyma, egyéb szárm. II.
Vöröshagyma, egyéb szárm. II.
Fokhagyma I. rendű . . . .
Fokhagyma 'I. rendű . . . .
Fokhagyma középminőségű 
Fokhagyma középminőségü

a.
a.

r.

Fokhagyma II. rendű

q-ként kg q-ként kg

55 — 0 ’66 58 — 0 '6 6  P

60'— 068 63 — 0 71 P
60'— 068 63'— 0*71 P
52'— 0 60 55'— 0 65 P
50 — 0 62 56 -  0’61 P

60 — 0 72 6 6 '— 0 71 P
70‘— 082 76 — 0 81 P 

104 P 
0 97 P

1 2  — 013 014 P
1 1  — P

~ 1 2±- 013 014 P
1 1  — --- T>

017 P 
U'17 P 

014 P
15'— 018 17 30 0 22* 

019**
14 — 017 16 30 0 21* 

0'18**
11 50 0 14 15'50 019* 

015**
1 1 - 014 15 — 018* 

015**
52 — 0 58 56 — 0 61* 

058**
45 — 051 4.9 -r 0 54* 

051**
38 — 0 44 42 — 0 47* 

044**
150 — 150 168 — 2 30 P
250 — 250 3 40 P

028 0 30 P
1'30 130 P
1  — 1 - P
£90 4'90 P

_ 3-20 P 
2  80 P

080 0 80 P
2 33 2 70P

Teljestej literenként......................
Tejfel literenként . ..................; .
Tehéntúró kilógtam ónként . . . .
Piaci írósvaj kg-ként......................
Juhtúró kimérve kg ként . . . .
Keverttúró kimérje kg ként . .■« .
Tehéntúró sovány, kimérve kg-ként
Tojás k g - k én t...............................
Tojás darabonként fogyasztói ára 15 fillérnél magasabb nem lehet.

*-al jelölt nagykereskedőtől vásárolt.
**-al jelölt termelőtől vásárolt.

A  burgonyaárak helybeli és környékbeli termésű árukra értendők.

A bab-, borsó- és leecse-árak 1941. évi október hó 1 -től
1942, július 1-ig bezárólag minden hónap 1 én q ként 20 fillérrel 
emelkednek, a hántolt áruk kivételével. A  vöröshagyma ára 
1941. október 1 tői 1941. december 31-ig q ként 1 pengővel 
emelkedik. A fokhagyma ára 19411 október 1 -tfll 1942. január
31 ig 1 pengővel emelkedik q-ként A  . mák ára 1941.- október
1-től 1942. július 1 ig minden hó 1-én 1 pengővel emelkedik 
q-ként. A 15 km-nél nagyobb távolságról szállított méz ára 3'50 
kg-ként. A  tejnél házhozszállítás esetén 2  fillérnél magasabb a 
termelői ár literenként — A-termelők, iparosok és kereskedők 
a piacokon termelői, illetve iparigazolványukat ki bánatra felmu
tatni kötelesek, ellenkező esetben szigorú büntetésben részesülnek.

A  hatóság az árak betartását nemcsak a piacon, hanem 
a házakban történd eladásoknál is ellenőrzi. Mindenki tartsa 
be a megállapított árakat, annál is inkább, mert az árdrágítókra 
a lehető- legteljesebb szigorral sújt le a törvény ]

HIRDESSEN LAPUNKBAN

Hirek
Isienti^ztelelek:

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 

vasárnap délelőtt 9 órakor tót, délután 

6 órakor magyar, az újtemplomban dél

előtt 9 órakor magyar istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róni. kát. templomban 

vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor csen

des mise. 10 órakor szentbeszéd, nagy

mise. Délután 6 órakor ájtatosság 

Hétköznap mise fél 8 órakor. Gyónta
tás misék előtt.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Árvaház dísztermében.

Eckhardt
a független kisgazdapárt levi- 
tézlett elnöke, ismét hallatott 
magáról. Olyan környezetben 
és olyan hangnemben, amely
nek láttán és hallatán undor 
fog el minden becsületes, fajtá
ját és hazáját igazán szerető 
magyar embert. Ahogy olvas
suk nagy port felvert kiáltvá
nyának tartalmi kivonatát, 
mindinkább tisztábban áll előt
tünk az ember és politikus, akit 
annak idején és azóta is talán 
véleményünk és benyomásaink
kal nem egészen egyezőn, raj
zolt meg és jellemzett Borgulya 
Pál, helyi gazdatársadalmunk 
egyik legtekintélyesebb s a ma- 
,gyar nemzetgyűlés egykori, ko
moly, kedves emlékű tagja, aki 
óva intette a gazdatársadalmat 
attól már régen és állandóan, 
hogy fenntartás nélkül Eckhardt 
Tibor követőjévé váljék. Nincs 
és nem is lehet e lakkcsizmás 
kisgazdával, annak legújabb 
ténykedésével kapcsolatban más 
véleményünk, mint amit leg
hívebben egyik fővárosi lapunk 
fejezett ki, mondván: „Nem 
türjük, hogy hazai dolgainkba 
külföldről beleszóljanak... Mi 
sohasem fogjuk elárulni az 
eszmét, amelynek zászlaját hu
szonkét esztendővel ezelőtt ki
bontottuk."

De egyet megtanultunk: még 
Eckhardt példájából kell a fel
törő /ifjúi lelkesedés melleit az 
öregek megállapodottsága ta
pasztalta, józan tisztánlátása; 
.kellenek, szükségesek, nélkülöz
hetetlenek még a magyar köz
életben a Borgulya Pálok, mert 
nélkülök szertelenné, tervszerüt- 
lenül csapongóvá, könnyen be
folyásolhatóvá válnék az új 
magyar irányitó réteg is.

— Október 6-ika Sxentand- 
ráson. A  békésszentandrási 
hazafias polgárság az aradi 13 
hősre kegyeletes megemléke
zése vasárnap délelőtt népes 
ünnepségen folyt le a hősi szo
bor előtt. Az ünnepi beszédet 
Győrgyjakab Endre ref. tanító 
mondotta mély hatást keltőn.

— Tanávmeghosszabbítós. Az 
ev. egyház vezetősége a vonat
kozó rendelet értelmében, ala
pos megfontolás után az egy
házi főhatóságtól a belső V—VL 
osztályok részére a tanévnek 
8 hónapra való meghosszabbí- 
tását-kéri Továbbá egyöntetű* 
ség kedvéért kimondta, hogy a 
külső iskolákban mindenhol 
nyolp osztályú lesz a tanítás.
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— Jövő héten tsz az orszá
gos vásár. K öbünk  késő 
őszi országos álla és kirakodó 
vására f. hó 16, i7 és 18-án, 
jövő hét csiitőrtö>'« péntek és 
szombatján lesz. Vz első napon 
vegyes állatvásár, pénteken ló
vásár lesz, míg izombaton a 
kirakodó vásárt lonyolítják le.

— Olcsó téli riházati cikke
ket kap-a falusi fegóny lakos
ság. A kormány uég a tavasszal 
felvetette egy na?óbb szabású 
népruházati akcil megindításá
nak a tervét. /  nyersanyag- 
helyzetre való tkinteltel ez a 
terv azóta jelents mértékben 
módosult. Ha kéve is, de fel
tétlenül megvalóitják a szegény 
falusi lakosságiak olcsó textil
anyagokkal való ellátását. Érte
sülésünk szénit az illetékes 
körök foglalfckEeak a készlet
adatok felddgozásával. Az 
anyaggazdáik al ás textilipari 
bizottsága mól kéri be az ada
tokat a fonóg^tarktól, melyek
nek arra kell viaszolni ok, hogy 
mennyi az a • tnalmennyiség, 
amely a közssji-ftási és a kom- 
merszszükségiet keretéből e 
célra kisajálín&. Valószínű, 
hogy a szegémT lakosság spe
ciális textilsM Végletére való 
tekintettel -csafcjizonyos minő
ségű fonalak Igénybevételéről 
lesz szó. Úgy Mjuk, hogy egy
részt a már legyártott, más
részt külföldi falakat vesznek 
igénybe az ofcó népruházati 
akció céljaira. A pamutcikkek 
közül csak t$L árukat fognak 
készíteni az feció keretében. 
A téli olcsó famutcikkekre a 
falusi lakosságiak nagy szük
sége lesz, úgftfeintén az olcsó 
gyapjúcikkekré:is. Mindezekkel 
jelentős lehet majd
enyhítem a sZfgé&y falusi la- 
kosság 'íexliláíhdj^it,

— Hirdetmény* i Felhívja a 2  
elöljáróság mindazokat a gazdá
kat, akik árp^tefesleggel ren
delkeznek, h«y felesleges árpa 
felesleggel resffellceznek, hogy 
felesleges árpa készletüket 
azonhal ajánljak fel megvételre 
a Hombár bizományosoknak, 
mert ellenkezÁPSetben az ide- 
vonatkezó reiSélet értelmében 
kihágási eljárás alá esnek. 
Szarvason, 19(1. évi október 
hó 8-án. Elöljáróság.

— Állaniocftj&i a munkaköz
vetítést. Az jtjarügyi miniszté
riumban befűzték' annak a 
törvényiavasUfaak a szövege
zését, amely spunkaközvetítői 
intézmény ál̂ mosítására vo
natkozik. Az.új rendelet ki
veszi a munkatözvetítést a pár
tok és érdekaoportnk kezéből 
s a hatósága kezébe utalja 
kihangsúlyozaan a munkás
ság érdekeink szolgálatában. 
Az új rendtAelsősorban maga 
a munkás sági vár jelentős se
gítséget ]

— Prot. .P’j ö ?  — „Lélok éa 
élat" című Wtyve a közeljö
vőben jelem > meg. A  mű 
tanulságos íl4ki kérdéseket, 
emlékek és &ltaények fordula
tos leirásávalUárgyal ja. Prof. 
Röntgent, —•ípinek ez az írói 
neve, — azorssó jól ismeri a 
„Színházi MaAíin1* hasábjairól, 
A könyv botifpra 6 ‘—* P lesz, 
előzetes nttfwndelés esetén 
azonban P 4w£rt küldi meg 
a nyomda. i Megrendelhető: 
Sugár^nyor v tBudafok, Vá
rosház tér -

— Orvosok varázsvesszője.
A legújabb és nagy feltűnést 
keltett találmábyok közé tar
tozik a villanykutató gép, 
amelynek segítségével a sebész 
könnyűszerrel megtalálja a 
testbe fúródott golyó helyét. 
Erről a kutató gépről közöl 
rendkívül érdekes képekkel 
illusztrált cikket Tolnai Világ
lapja legújabb száma. A leg
újabb szám anyagából érdek
lődésre tarthat számot „Afga
nisztán, az őserdők földje", 
„4000 méter magasságból 400 
méternyire a tenger színe alá", 
„A varieté vándorai" c. ké- 
pesríportok. A  legjobb magyar 
írók novelláin, a szórakoztató 
és ismeretterjesztő cikkek dús 
során és a közkedvelt rovato
kon kivül közel száz érdekes 
kép található a népszerű ké
peslapban. Tolnai Világlapja 
egy száma 20  fillér.

— Hi újság a színházi világ
ban, Mindenről pontosan érte
sülhet a Délibáb színházi heti
lap legújabb számából. Képes 
beszámolók, színes, érdekes 
riportok, kritikák, gazdag film
rovat, humor, divatoldalak, 
rejtvények, magyar irók remek

' elbeszélései és tökéletes képes 
heti rádióműsor, ez a Délibáb 
legújabb száma. A  közel száz 
képet tartalmazó népszerű szín
házi hetilap a legolcsóbb is, 
mert ára csak 14 fillér,

— Megjelent a Magyar Szár
nyak új száma. A német kö
vetség légügyi attaséja nyilat
kozik a magyar repülök nagy
szerű teljesítményeiről a Ma
gyar Szárnyak új számában. 
A Tomor vadászszázad napló
jának nagyszerű, aranybavésett 
lapjai elevenednek meg az 
olvasó előtt. A délukrajnai 
hősies légiharcok eredményeit 
elevenítik meg a nyomtatott 
sorok. Disits repiilőfirnagy légi
krónikája, Udvardy Jenő re
pülőszázados a világ minden 
tájáról összegyűjtött repüld 
híranyaga teszi változatossá az 
új számot. A székesfehérvári 
repülők sportünnepélyéről gaz
dag képanyagot hoz. Ezenkí
vül a folytatólagos repülöre- 
gény, repülőújságirók nyilatko
zatai és a gazdag háborús 
képanyag tarkítják az új szá
mot. A  Magyar Szárnyak min
denütt kapható. Kívánságára 
mutatványszámot küld a Ma
gyar Szárnyak Kiadóhivatala 
(Budapest, VQ. Király-u. 93).

A Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az O . K. H. tagja pénzintézet

4 és Vj százalékos
középlejáratú kötelezvény 
k ö l c s ö n ö k e t ,  továbbá 
kisgazdák és mezőgazda- 
sági munkások részére 
6 7 o ot kamatozású váltá- 

kölcsörtöket folyásit. 
Takarékbetéteket előnyösen 

kamatoztat és bármikor 
visszafizet. 2 ,2

Nyomtatványokat
szép ízléses kivitelben 
olcsó áron készít a

Hűl ler-nyomda

EL APÓ
70 kát. hold 

tanyásingatlan
több parcellákban is. 

Az eladással

dr. Gémes Szilárd
ügyvéd van megbízva.
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1940. kih. 910,
A szarvasi járás főszolgabí

rója, mint rb. bíró.

KIVONATOS 
ÍTÉLET MÁSOLAT:
A szarvasi járás főszolgabí- 

rája, mint I. fokú rb. bíró dr. 
Nagy Béláné 51 éves, izr. val- 
lású, férjes kunágotai születésű, 
bor- és sörnagykereskedő fog
lalkozású, vagyonos, szarvasi 
lakost, borpárlatnak magyar 
konyak néven való forgalom- 
bahozatala miatt a 70.000/1936. 
F. M. sz. rend. 46- §-ának 8 . 
bekezdésébe ütköző kihágás
ban, u. a. rend. és §. alapján 
az 1928 évi X. te. 4. §-a alkal-: 
mazásával 20 0  pengő pénzbün
tetésre ítélte, mely behajthatat- 
ság esetében 30 napi saját 
költségen eltöltendő elzárásra 
lesz átváltoztatandó. Az Ítélet 
kivonatos szövegét az „Uj 
Nemzedék" és a „Vendéglősök 
Lapja" hírlapokban, valamint 
„Szuvas és Vidéke" helyi lap
ban és Szarvas község hirdető 
tábláján elitéit költségén leendő 
közzétételét, . figyelemmel az 
1936 évi V. te. 54, §-ára el
rendelem. A felmerült eljárási 
költségeket 20  P-t ellenőrzési 
díj címén a 70.000/1936. F. M. 
sz. rend. 67. §-a alapján a 
kincstár javára állapítom meg, 
melynek megfizetésére terheltet 
kötelezem.

Szarvas, 1941. június hó 1 0 .
Dr. Szathmáry s. k.

tb, főszolgabíró rb. bíró.

A kiadmány hitelül:
Dr. Falusiné s. k.

327 vm. díjnok.

S P O R T

KoTE II___TLE 2:2 (1:0)

Kondoroson a határtalan lel
kesedéssel játszó KoTE II. meg
lepetést csinált: a bajnokságra 
törő és négy mérkőzést egy
másután nyerő TLE-től pon
tot vett el, s megállapíthatjuk: 
Tótkomlós még örülhet is, hogy 
nem kapott ki. A mérkőzésre 
így álltak fel a csapatok: TLE: 
Hudák — Paulik, Merzsán — 
Hovorka, Machan, Flesch — 
Kiss, Nádra, Jambrich, Bartos, 
Kovács ; KoTE II .: Komár — 
Nyemcsok, Szabó — Varga, 
Benczúr, Sinka — Hudák I, 
Janúrik, Gazsó, Kósa, Valach. 
Kondoros már a 3. percben 
vezetést szerzett: Gazsó bom
balövése Merzsántól gólba vá
gódik, 1 :0 . A TLE ezután hal
latlan erőfeszítéssel támadja 
végig a félidőt, de a kondorosi 
védelem és fedezetsor hősiesen 
harcol. A második félidő 2 0 . 
percében jogosulatlanul meg
ítélt U-esből egyenlít a TLE 
Merzsán révén (1 :1 ), pár perc 
múlva pedig már vezetést is 
szerez Bartos fejesgóljával (1 :2). 
A KoTE IL még ezután sem 
adta meg magát és lelkes tá
madásainak eredményeképpen 
ki is egyenlített Benczúr 25 
méterről lőtt bombagóljával, 2 ;2 . 
Az eredmény meglepetés an
nak, aki nem látta a mérkőzést, 
mert aki ott volt, egyöntetűleg 
megállapította, hogy az agyon- 
dicsért és égigmagasztalt TLE 
tulajdonképpen nem is olyan 
jó ciapat és eddigi sorozatos 
nagyarányú győzelmei is csak 
a honi pálya előnyéből és a 
szerencsével születtek meg. A 
KoTE példátmutató lelkesedés
sel küzdött „nagy" ellenfelével 
szemben és kis szerencsével — 
és jobb játékvezetővel — mind
két pont a birtokába kerülhe
tett volna. A  csapat minden 
tagja pompásan játszott: a tőle 
telhető legjobban. Mégis kűlőít 
megemlítést érdemel Benczúr, 
Komár, Nyemcsok és Szabó. 
A tótkomlósiak közül csupán 
Merzsán és Machan játszott jól, 
Vranka játékvezető túl gyenge.

S ta n d a rd  rádiókiállítás

Barecz és Bracsolc
elektróspécialistáknál"
tt z  A  r p  á  d  d  a  1 s  z e  m  b e n .

I D Ő T  és P É NZ T
takarít meg, ha

osztálysorsjegyet 
dr. Szöllősi Pál

m. kir. oszt. sorjegy alárusitónél 

vesz, (Piac-tér, Szarvasi Tkpónztár- 

ral szemben. Telefon 131 szám.)

M e r t
1. sorsjegyét házhoz viszir
2. nyereményét azonnal kifizeti,
3. kezelési- és portó költséget nem 

számit fel.

Sorsjegyek még nagy választékban 

kaphatók.

Húzás október hó 18-án.

Sorsjegyárak:
egész 28— P
fél 14— P
negyed 7 — P
nyolcad 3 50 P
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Siessen sorsjegyét
megvásárolni
az október hó 18 án kezdődő m. 
kir. osztálysorsjáték L osztályára

a Szarvasi Hitelszövetkezetbe
ahol azokat még nagy választék* 
bán kaphatja.

Sorsjegyek árai:
Vi es 28 - P, VíreaU-- P, Vi-es 7 -  P( V »d360 P

GyAC-Hunyadi 2:2 (1:1)
Békésszentandráson Kovács 

játévezető sípjelére az alanti 
összeállításban kezdték a mér
kőzést a csapatok: Hunyadi: 
Dék'ány — Bontovics, Virág — 
Kiss II, Szín, Tóth — Szilágyi, 
Sinka I, Pataki, Burzon, Sinka 
III'; GyAC : Márkus — Gyar
mati 11, Horváta 1  — Gácsi, 
Horváth II, Lindenberger — 
Draskovics, Sztankovits, Pécs, 
Kubicza, Titz. A két csapat 
talalkozása mindvégig nagyira
mú, kemény, de kevésbé nívós 
mérkőzést eredményezett. A  
GyAC nagyobb tudását a Hu
nyadi lelkesedéssel egyensú
lyozta. A GyAC szerzett veze
tést a 6. percben Pécs révén, 
amit Sinka Ili egyenlített ki a 
25. percben. A  második félidő
ben a GyAC támadott többet, 
de a Hunyadi védelme jól állt 
a lábán, A  gyulaiak újabb ve
zetőgólját Kovács játékvezető 
éri e l: Dékány a kapuvonalon 
k í v ü l  fog el egy lövést és ő 
azt gólnak ítélte. Nagy felhá
borodás követte a furcsa ítéle
tet, s a játék csak pár perc 
múlva indul meg újbóL A  Hu
nyadi erősít ezután és sikerűi 
egyenlítenie Sinka ü l góljával, 
sőt még a győzelmet is meg
szerezhette volna, de Burzon 
és Pataki ordító gólhelyzetek
ben kapu fölé lőtték a labdát 
A GyAC ból Márkus, Horváth
II és Titz, a Hunyadiból Dé
kány, Virág és Burzon tűnt ki 
jó játékával. Kovács játékve
zető hallatlanul rossz bírásko
dását nem hagyhatjuk szó nél
kül. Hozzánemértése a labda
rúgáshoz kétségtelen — leg
alábbis ezt ezen a mérkőzésen 
igen hathatósan, bebizonyította. 
Mindkét fél rovására rengete
get tévedett A  játékosok ál
landóan vitatkoztak vele, ami 
nem igen fér össze:a játékve
zetői tekintéllyel. Neki is — 
mint egy pár kartársának —* 
6portérdekből azt ajánljuk: vo
nuljon vissza a játékvezetéstőL

Á II. a. délnyugati csoportjának dlléM
1. Szarvul Turul 6 5 0 1 ISiB 10
2. Tótkomlóst LE 5 4 1 0 30i4 9
3. B. Hunyadi II 5 2 2 1 5)6 6
4. Gádoros! SE 6 2 1 3  10:14 S
5. OMTK II 5 1 1 3  5tl7 3
6. Békéssimson* 5 2 0 3 8:10 2
7. Kondoros II 6 0 l  S 4j17 1

‘A BU? 2 bQaUWpoat Uvonr* I
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Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény
A H. Kir. Minisztériumnak a tengeri 

forgalmának és felhasználásának sza
bályozása tárgyában kiadott 699ü|194l. 
M. £  sz. rendelet alapján a követke
zőkre hívja lel az Elöljáróság a lakosság 
figyelmét.

A termés bejelentés
A termelő köteles bejelenteni a ten

gerivel bevetett terület nagyságát s az 
azon termett tengeri termését, továbbá 
azt, hogy az 1940. évről mennyi tengeri 
készlete van. A bejelentést a gazdák a 
tengeritörés befejezését követő 8 napon 
belül, de legkésőbb ly41. évi november 
hó 10. napján annál a községi elöljáró
ságnál kell megtenni, ahol a tengeri 
termett. A bejelentések a gabonaosztá
lyon, Bugyis-iéle házban eszközlendők, 
az egyes kerületekre megállapított hiva
talos napokon. Az 50 kát. holdon aluli 
gazdák csöves állapotban, az 50 kát. 
noldon felüli gazdák pedig csöves álla
pot mellett, annak 60 százalékban sze
mes állapotban is tartoznak a tengerit 
bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg 
köteles a gazda a gabonalapját is bemu
tatni, hogy abban a tengeritermésének a 
reáesö része azonnal beirható legyen. A 
részesmunkások keresetét, valamint a 
konvenciós cselédek járandóságát és a- 
zok illetményföldjén termett tengeri 
mennyiséget, a reszes és konvenciós 
cseléd pontos lakcímének közlésével 
szintén a gazdának kell bejelenteni. A 
részeseket konvenciós cselédeket tehát 
bejelentési kötelezettség nem terheli.

A  részesmunkósok és konvenciós 
cselédek gabonalapjában — büntetőjogi 
következmények mellett — a gazdának 
kell beírni a részükre kiadott, illetőleg 
az illetmény földön termett csöves ten
geri mennyiséget. Akinek gabonalapja 
nincsen, annak részére a gabonaosztály 
gabonalapot állít ki.

A tengeri termelőterület, valamint a 
termésre vonatkozó bejelentések helyes
ségét az Elöljáróságnak ellenőrizni kell, 
éppen ezért felhívja az Elöljáróság a 
lakosságot, a bejelentéseknek valóság
nak megfelelően való megtételére.

A tengeri zár alá helyezés,
o beszolgáltatási kötelezettség, 

továbbá a tengerinek 
forgalombahozatala

Tudomására hozza továbbá az elöljá
róság a lakosságnak, hogy a tengeri 
folyó évi Szeptember hó 28. napjatól 
zár alá van helyezve 8 azzal rendelkezni 
csak hatósági engedéllyel lehet. A zár 
alá helyezési korlátozás azonban nem 
vonatkozik a termelő igazolt háztartási 
és gazdasági szükségletének kielégítésére. 
A  zár alá vett tengeri készleteket a 
termelő, a romlástól megóvni köteles.

A  beszolgáltatási kötelezettséggel kap
csolatban tudomására hozza az elöljáró
ság a lakosságnak, hogy mindazok, akik 
tengeri felesleggel rendelkeznek a Köz
ellátási Miniszter Ür által közölt határ
időig tartoznak feleslegüket a Hombár
nak vételre felájánlani. Az 50 kát. hold
nál nagyobb termelők tengeri feleslegük
nek egyharmad részét 1941. évi no
vember hó 20-ig kötelesek a Hombár
nak, vagy bizományosának vételre fel
ajánlani. A felajánlási határidő ntán az 
érvényben lévő hatósági árnál 10 száza
lékánál kisebb árat szabad fizetni.

A tengeri forgalmával kapcsolatban 
értesíti az Elöljáróság a lakosságot, hogy 
a zár alá vett tengeri csak a Hombár 
és bizományosai, valamint azok vásá
rolhatnak, akiknek vásárlási engedélyük 
van. A  tengerit eladni' tehát csak a 
Hombár bizományosainak, s azoknak 
lehet, akiknek vásárlási engedélyük van.

Az 50 kát holdon aluli gazdák, va
lamint alqk földbirtokkal nem
rendelkeznek, de saját szükségletükre 
néhány daiab sertést tartanak hizlalón 
céljára, a községi elöljáróságtól — köz
ellátási irodában Átpád-bazár helyiség
— vásárlási engedélyt kaphatnak. Az 
50 kát holdon felüli gazdáknak, vala
mint- az ipari és bérhizialóknak vásár
lási engedélyt a Közélelmezési Hivatal, 
Bodápect, ad:

A  vásárlási engedély kiadásánál a 
községi elöljáróság megállapítja azt, hogy 
kérelmezőnek mennyi tengeri termése 
volt, mennyi ebből a gazdasági szükség
lete s annak alapján meg lesz állapítva 
az, hogy sertéshizlalásra milyen meny- 
nyiségű tengerire van szüksége. A szük
séget megállapításánál az egyéb erőta- 
kamányok is figyelembe lesznek véve.

A vásárolni engedélyezett csöves ten
gni minden 10 q-a (szemes tengeri 
minden 6 q-a] után tartozik a gazda 
egy-egy sertést a hizlalásba beállítani -a 
azt hizlalás után legkésőbb 7 kónapon 
belül a közelláiás céljára felajánlani. A 
felajánlandó sertésekről a saját háztar- 
fási szükséglet kielégítésére szükséges

sertés az illető részére vissza lesz 
hagyva.

A vásárlási engedély 30 napig érvé
nyes s a beszerzést az engedélyes az 
eladó nevének, lakhelyének, gabona- 
lapjának, valamint a beszerzett csöves 
tengeri mennyiségének feltüntetésével az 
elszámolás rovolán feljegyezni tartozik. 
A vásárlási engedély lejártát követő 3 
napon belül az engedélyes a vásárlási 
engedélyt a kiállító hatóságnak vissza
adni köteles.

A községi elöljáróság engedélye alap
ján csak 5U kát. holdon aluli termelők
től, valamint földterütettel nem rendel
kező olyan egyénektől szerezhető be 
tengeri, akik azt járandóság fejében 
kapták.

A vásárlási engedély térítése dija 
címén a kiállításkor mázsánként 10 f 
dijat kell lefizetni. A vásárlási engedély 
kiállítása előtt a háztartáshoz tartozók 
száma a vásárlási könyv bemutatásával 
igazolandó.

Értesíti végül az elöljáróság a lakos
ságot, hogy tengerit szállítani csak szál
lítási igazolvánnyal lehet. Szállítási iga
zolvány a közellátási irodában, Árpád- 
bazár helyisége lesz kiadva.

Felhívja az elöljáróság a lakosságot 
hogy a M. Kir. Közélelmezési Miniszter 
Urnák a tengeri forgalmának és felhasz
nálásának tárgyában kiadott rendelke
zéseit saját jól felfogott érdekében fel
tétlenül tartsa be, mert a rendelet be 
nem tartói súlyos büntetésnek teszik ki 
magukat s amellett készletük is el lesz 
kobozv?.

Szarvas, 1941. október 4-éc.

Elöljáróság.

A szarvasi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

6340|1941. tk. szám.

Árverési hirdetmériykivonat.
Véha Máté endrődi lakos végrvhajta- 

tónak Kulcsár fercncné Szabó Ilona 
végrehajtást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 457 P 17 f tőke
követelés és járulékai behajtása végeit 
a Békésszentandrás községben fekvő, s 
a békésszentandrási 2842. sz. betétben 
A fl sor. s 1303. hrsz. alatt felvett Pro- 
hászka u. 61. házszámú 167 négyszögöl 
területű házra 1500 P kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1941. október 27. napján 
délután 2 órakor Békésszentandrás köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az 
árverés megtaitását a végrahajtók kőiül 
Véha Aláté kéri 3710 P vételárnál ala
csonyabb áron eladni nem lehet.

Árverési vevő kőteles a 43300)1939. 
I. M, sz. r. 1. §-a szerint megkívánt 
nyilatkozatot az árverési jkvbe mon
dani.

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

Szarvas, 1941. julius hó 23-án.

Dr Domonkos sk. kir. jbiró.
Kiadmány hiteléül 

334 Bankó Sándor sk. kiadó.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság,

7499—1941. tk. sz.

Árverési hirdetménykivonot
Dr. Salacz Aladár és Csonka János 

vghajtatóknak Vaskor Mihályné Demcsák 
Mária végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság az újabb árverést 103 P. illetve 
140 P tőkekövetelés és járulékai behaj
lása végett a Szarvas községben fekvő, 
s a I. szarvasi 4549, sz. tkvi betétben 
A I. 1—2 sor. 2874—2&75. hrsz. alatt 
felvett beltelekben lévő 93 öl kert és 
ugyanott 207 öl területen fekvő IV. kér. 
210. őisz. ház Ingatlanokból a B. 7. 
sorsz. S£erínt vghtást szenvedő nevén 
álló illetőségre 521 P 75 f kikiáltási ár
ban, — 11. továbbá a szarvasi 9582.. sz. 
tkvi betétben AJ3 sor. 11592(1. hrsz.

alatt felvett s a Nádas-dűlőben fekvő 4 
kát. hold 34 Öl területű szántó ingatlanra 
3720 P kikiáltási árban elrendelte.

Az árverés az I. alatti ingatlant a C. 
8 és 15. sorsz. bejegyzés szerint terhelő 
és özv. Demcsák Jáuosné sz. Janúrik 
Anna javára bekebelezett szolgalmi jo
got — továbbá a li. alatti ingatlant a C
7 sorsz bejegyzés szerint terhelő és 
Demcsák György javára bekebelezett 
szolgalmi jogot nem érinti.

Amennyiben azonban a II. alatti in
gatlan az azt terhelő szolgalmi jog fenn
tartásával oly árban adatnék el, amely 
a szolgalmi jogot megelőző s ezúttal 800 
P 90 f-ben megállapított követelések 
teljes kielégítésére elégtelennek mutat
kozna az árverés ezen ingatlanra vonat
kozólag hatálytalanná válik és az ingat
lan a szolgalmi jog fenlartása nélkül a 
kitűzött határnapon újabban elárverez- 
teük.

Az árverési vevő köteles a 43.300] 1939.
I. M: sz. rendelet 1. §-ában megkívánt 
nyilatkozatot az árverési jegyzőkönyvbe 
mondani.

Az árverést 1941. évi október 21. 
napján délelőtt 10 órakor Deák Ferenc 
utca 31. szám I. e. 12. ajtó, fogják meg
tartani.

Az árverésre kerütő I. alatti ingatlant 
a kikiáltási ár felénél, a II. alattit két
harmadánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 ázázaléka 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
százalékára kell kiegészíteni.

Szarvas, 1941. szeptember 6-án.

Dr. Molnár s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül: 

Raffa i kiadó.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság,

652611941. tk. szám.

Árverési hirdetménykivonot
Mezőtúri Takarékpénztár (képv. dr. 

Dörnyei József szarvasi ügyvédj végre
hajtatnak Nyemcsok Mihály (nős Med- 
vegy Judittal)jogutódai végrehajtást szen
vedők elten indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 1800 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a Szarvas községben 
fekvő, s a szarvasi 1778. sz. tkvi betét
ben Á t  1- sorsz. . 19099|2. hrsz, alatt 
felvett s az I. alatt Írt végrehajtást szen
vedők nevén álló 2 kát hold 512 négy
szögöl területü Juhos dülőbeni szántóra 
3016 P kikiáltási árban, az árverést a 
szarvasi 1778. sz, tkvi betétben C 11. 
sorsz. alatt az 5603|1940. tksz. végzéssel 
özv. Nyemcsok Mihályné sz. Medvegy 
Judit javára bekebelezett özvegyi haszon
élvezeti jogot nem élinti, amennyiben 
azonban az ingatlant a haszonélvezeti 
jog fenntartásával oly árban adatna el, 
mely a szolgalmat megelőző követelések 
kielégítésére ezúttal 6763'82 P-ben meg
állapított összeget el nem éri, az árverés 
hatálytalanná válik és az ingatlan nyom- 
bán a szolgalmi jog fenntartása nélkül 
újból elárvereztetik.

Az árverést 1941. évi november hó 
4. napján délelőtt 9 órakor a „telekköny
vi hatóság helyiségben (1. em. 12. ajtó) 
fogják megtartani.

Áz ingatlant, ha az árverés megtartá
sát a végrebajtatók közül dr. Dörnyei 
József ügyvéd kéri 2864 P 82 f, ha dr. 
vitéz Nyárády István kéri 5787 P 24 f» 
ha Csasztvsn János kéri 5977 P 89 f 
vételárnál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (5610|1931. M. E. sz. rendelet 21. 
7-a) Vevő köteles a 43.300)1939. M. E- 
sz rend. 1. §-ában megkívánt nyilatko
zatot (zsidónyilatkozat) az árverési jegy
zőkönyvbe mondani.

Bánatpénz akikiáltási ár 10 százaléka 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
százalékára kell kiegészíteni

Szarvas, 1941. julius hó 30.

Dr. Domonkos sk. kir. járásbiró.

A  kiadmány hiteléül 

olvashatatlan aláírás kiadó.

A PR Ó H IR D ETÉSEK
Négy középiskolát végzett, 

keresztény családból való fiút

nyomdásztanulónak
felvesz lapunk nyomdája.

Egy fél vér farkaskutya kö
zönséges adóval eladó. 1 1 1 . kér. 
Beliczey u, 188. 330

III. kér. 1 1 0  sz. alatt közel a 
postához egy különbejáratú 
szoba bútorozva, vagy bútor 
nélkül kiadó. 329

II. kér. 229. számú emeletes 
félbáz. eladó. Ugyanott sarok 
helyiség üzletnek kiadó. Bő- 
vehbet Székely Mózes órás 
üzletében. 331

Eladó ház egymásbanyiló 2  
szobás több mellékhelyiséggel
I. kér. 446. 332

Szép 3 szobás lakás kiadó
III. kér. Jókai-u. 219/a novem
ber 1 - re. 338

Keveset használt tele diófa 
háló és két lámpásos rádió 
eladó. I. kér. Dr. Melich János 
utca 530. 335

Ház eladó. IV. kér. 545 szám 
Újtelep. 333

Eladó I. 391 számú ház 
Drong György féle kerttel. Ér
deklődni lehet Kovácsik Gyula 
kereskedőnél I. 106. 340

Eladó, vagy átadó jó karban 
lévő sarki fűszer üzlet áruval 
és berendezéssel, más vállalko
zás miatt. Dankó Sámuel IL 
339.______________________ 341

Eladó 7 hold föld tanyával 
kövesút mellett. Érdeklődni I. 
kér. 154. 342

Csonka Sámuel féle III. kér. 
270 számú ház eladó. Érdek
lődni dr. Král Pál ügyvédnél. 
_________________________ 338

Keresek bérbe zongorát. Cím 
a kiadóban. 343

Eladó rétiszéna Kozsuch Pál
nál mezőtúri határban. Érdek
lődni Tanya 276. 323

Használt férfi és női ruhát 
veszek legmagasabb árban. U. 
kér. 17. szám. 321

Egy fiú tanulónak felvétetik 
Laukó húsüzemében. 319

Zongorát kölcsön használatra 
keresek. Cím a kiadóban. 316

Kiskirály ságon 33 hold szán
tóföld tanyával eladó- Érdek
lődni Kozsuch Mátyásnál a 
helyszínen. 322

Nagyszénás királysági Erp ár
ion g&dorosi-út mellett 1 0  kis
hold szántó föld eladó. Érdek
lődni lehet Szarvas, L, Arany 
János-utca 180—1. szám alatt

4 hold földkiadó a Tóniszál- 
lás mellett. Érdeklődni lehet^ 
a vasútutcai Janúrik füszerüz- 
letben.______________________

Ügyes fiút tanoncnak felvesz 
Korbely Samu férfiszabó. (Pos- 
távalszemben.)____________307

Alig használf gyönyörű mo
dem varrógép eladó vagy ki
sebbért elcserélem ráfizetéssel
II, kér. 192, sz.____________ 345

Nyomatott MUUer Károly könyv,
nyomdájában Szarvat, L kér. 13

S Z É P  O R I O N
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