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A magyar nép mindig hálás 

volt uralkodói iránt, és még a 
tehetetlen, rossz uralkodókat is 
melegen ünnepelte, valahány- 
szór csak mód kínálkozott rá. 
Pedig voltak sötétemlékü kirá
lyaink, akik alatt sokat szenve
dett és tűrt a magyar, többet, 
mint más népek együttvéve. 
És mégis tudott ünnepelni, jó
kívánságait kinyilvánította még 
az — elnyomói iránt is.

De annál melegebben tudott 
ünnepelni akkor, ha „szive sze
rint való" uralkodó ült a trónon, 
aki megértette a magyar nép 
kívánságát és szabadságszere- 
tétét Mátyás királyt évtizede
kig nem tudta elfeledni, mert 
egyrészt igazságos, másrészt a 
nép fia volt, aki együttérzett 
népével, s aki tudta, hogy az 
ú. il „alsó" népség megerősö
dése a nemzet egyetlen támasza.

Ma is szívből ünnepel e nem
zet. Ünnepli kormányzójának 
születésnapját, akit rajongó sze
retettel és megbecsüléssel vesz 
körül, mert érzi, tudja, hogy 
kormányzónk a nép fia, akit 
nem „beleszületése", hanem 
kimagasló érdemei és nagy szol
gálatai emeltek a kormányzói 
székbe, s akinek bölcs kor
mányzása alatt az ország feltá
madott trianoni koporsójából, 
visszaszerezte elmetélt testré
szeit, és élniakarását egyre 
erősebb tényekkel igazolja a 
nagyvilág előtt.

Büszkén ünnepelünk és büsz
kék vagyunk arra, akit ünne
pelünk 1

A szentírást Írja, hogy „amely 
népet az Isten meg akar bün
tetni, elveszi jó uralkodóját, 
hadvezéreit, tanácsait és gye
rekekre bízza azt." Sajnos, volt 
részünk 1918-ban és 1919 ele
jén „gyermekek” uralmából, de 
mintha az Ég Ura megsajnált 
volna, adott jókedvében olyan 
„uralkodót", aki áldássá lett 
népének, aki népét a történelmi 
megsemmisülésből vezette ki. 
Legyünk hálásak érte az Isten
nek és kívánjuk, hogy az Isten 
áldja meg szeretett kormány
zónkat jó egészséggel erővel, 
hogy megkezdett müvét befe

jezhesse, hogy megérhesse a 
régi boldog Nagy-Magyarország 
végleges helyreállítását.

Ezekkel a gondolatokkal, a 
legodaadóbb ragaszkodással, a 
legnagyobb tisztelettel és hódo
lattal csatlakozunk mi is az ün
neplők sorába, amidőn a legfor
róbb jókívánságainkat küldjük

szeretett kormányzónk : vitéz 
nagybányai Horthy Miklós felé.

Az Isten éltesse a mi kor
mányzó urunkat az egész nem
zet igaz örömére, az emberi 
kor legvégső határáig!

Megjelent az új gabona és cséplési rendelet

Június végéig mindenkinek jelentkeznie kell az elöljáróságnál összeírás végett 

Új rendszer a gabona- és lisztforgalom szabályozásánál
Mint az előrelátható volt, a 

kormányzat okulva az elmúlt 
esztendő tapasztalatain, teljesen 
új rendszert vezetett be a ga- 
bona- és lisztforgalom szabá
lyozásánál. Az új rendszerben 
természetesen átvették az eddigi 
gyakorlat helyesnek talált ele
meit is. A termés számbavéte
lének alapjául most is a gobona- 
lap szolgál, amelyet azonba? 
eltérően a multévi gyakorlattól, 
nem a csépléskor, hanem más 
most, legkésőbb június 30-ig 
minden termelő meg kell kap
jon az elöljáróságtól. Evégből 
a termelőknek kötelességük 
fenti időpontig az elöljáróság
nál jelentkezői. A termést vi
szont a cséplési ellenőrök ve
szik számba. Újítása a rende
letnek : a kenyérgabonajegy, 
amelyet az ellátatlanok kivéte
lével minden termelő és vám
őrlésre jogosult (kiknek körét 
a rendelet szintén kiterjesztette) 
június 30 ig szintén meg kell 
kapjon. Fejadag szempontjából 
a rendelet 3 kategóriát állít fel: 
az első csoportba tartoznak a 
16—60 éves nehéztesti munkás 
férfiak, ezek évi fejadagja 240 
kg búza, a másodikba tartoz
nak az 5 éven felüli, s az első 
csoportba nem tartozók, ezek 
évi fejadagja 180 kg, míg a 
harmadik csoportba az 5 éven 
aluliak tartoznak évi 120 kg 
fejadaggal. Mint említettük, az 
ellátatlanok kivételével, akik 
lisztjegyet fognak kapni, min
denki kenyérgabonaj egyet kap; 
az ezeken feltüntetett fejadagot 
a termelő megtarthatja, az e- 
gyéb vámőrlésre jogosult pedig 
a gabonajegyszelvények ellené
ben akár egyszerre, akár rész
letekben a kenyérgabonameny- 
oyiséget a Hombár-bizományo
soktól megveheti. A gabona- 
jegyszelvényeket (természetbeni 
szolgáltatások esetében) a ga
bonát kiszolgáltató termelő is 
levághatja, természetesen az 
elszámolás kötelezettsége mel
lett. Újítása a rendeletnek az 
is, hogy a konvenciói cselédek

évi 60 kg-os pót jegyre tarthat
nak igényt, az időszaki mun
kások pedig (aratók, sommások) 
havi 10 kg-os pótjegyre. Min
den termelő elsősorban a vető
magszükségletét tartozik bizto
sítani (hiszen a kenyérgabona 
beszerzésére módja van). A 
vetőgabonát a gazdák. egymás 
között cserélhetik is. Érdekes
ség, hogy n zah  cséplésénél a 
cséplőrészt természetben kiadni 
nem szabad, hanem azt pénz
ben kell kifizetni. A vámőrlési 
díjat szintén pénzben kell kifi
zetni. A szállításra vonatkozó 
eddigi rendelkezések továbbra 
is megmaradnak. Felesek és 
harmadosok a rész szerinti já
randóságot természetben kap
ják, mindenki más csak a fej
adagjának megfelelő részt. Bő
vült a vámőrlésre jogosultak 
köre. Ezek felsorolását, nem
különben a rendelet egyéb ren
delkezéseit elkövetkező lapszá
mainkban folytatólagosan fogjuk 
közölni. Egyelőre a legfontosabb 
az, hogy mindenki, természe
tesen csak a családfők, akár 
termelő, akár vámőrlésre jogo
sult, akár ellátatlan, június hó 
30-ig jelentkezzék összeírás vé
gett a község elöljáróságánál.

Ugyancsak ezen rendelet ér
telmében minden használható 
cséplőgépet a tulajdonosának 
június 20-ig üzemképes álla
potba kell helyeznie, különben 
a gépet térítés ellenében igény
beveszik. Kézierővel csak en
gedéllyel szabad csépelni. A 
gépcséplésnél mázsakönyvet és 
cséplési naplót kell vezetni. A 
mázsakönyv a kicsépelt gabona 
súlyának rendszeres feljegyzé
sére szolgál. Ezt az előírásos 
módon pontosan kell vezetni. 
A cséplési naplóba a mázsa- 
könyv adatainak összegét na
ponként és minden csépeltetőre 
nézve külön kell bevezetni. A 
cséplést a jó gazda gondosságá
val kell elvégezni. A cséplést 
cséplési ellenőrök ellenőrzik.

A cséplőgép tulajdonosa min
den cséplést legalább 24 órával 
előbb köteles bejelenteni a 
cséplési ellenőrnek. A telies 
árpatermésnek _ legfeljebb 22 
százalékát, a teljes zabtermés
nek legfeljebb 30 százalékát, 
továbbá a zabtermésből az 
arató és cséplőrészt (gépkere
setet) a közellátásügyi miniszter 
iácnybcvehetf. Az igénybevétel 
alól felmentést azok a termelők 
kaphatnak, akik takarmányga
bonával hizlalt állataikat a köz
ellátás céljaira bocsátják. A 
termelő a cséplés megkezdése
kor köteles gabonalapját átadni 
a cséplési ellenőrnek. A csép
lés befejezésekor a gabonalapra 
feljegyzik az elcsépelt gabona 
mennyiségét, a kenyérgaboná
ból és zabból az arató- és 
cséplőrészt, a háztartási szük
ségletre meghagyott mennyisé
get, a vetőmagra és gazdasági 
szükségletre meghagyott ke
nyérgabonamennyiséget, és vé
gül a beszolgáltatandó mennyi
séget. A kenyérgabonából és 
árpából az arató- és cséplőrészt, 
valamint a képkeresetet a ter
melő természetben kiszolgáltat
hatja. Zabból nem. Itt a csép
lőrészt (gépkeresetet) — mint 
fentebb is említettük — kész
pénzben kell kifizetni. A mun
kavállalók az arató- és cséplő
részből csak annyi kenyérga
bonát tarthatnak meg, ameny- 
nyire szóló gabonaszelvényeket 
a cséplési ellenőrnek levágásra 
átadnak. Az esetleg fennmaradó 
részt a Hombárhoz kell beszol
gáltatni, amiről a cséplési ellen
őr gondoskodik. A cséplőgép
tulajdonos is csak annyi gabo
nát tarthat meg a gépkereaetből 
sajátmagának és szerződéses 
munkavállalóinak, amennyire 
szóló gabonaszelvényt (pótszel
vényt) a jogosítottak éa az 
ezek háztartásához tartozók 
kenyérgabonajegyeiről a csép
lési ellenőr levág. A fennma
radó felesleget a géptulajdono
soknak a Hombár-bizományo
soknak kell beszolgáltatniok.
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E speresválasx íásSZEMELVENYEK
Tessedik Sámuel „Szarvasi ne
vezetességek" c.' krónikájából:

. . .  1772. Tavasz Jelé, február
5-én* és 6-án hófúvás és északi 
szél kíséretében oly erős télutó 
jött, hogy egy szarvasi ménes 
többménöldnyire, egészen Kom- 
lósig, egy kis pataknak (Szá
razér) hóval borított magas 
partjai közé űzetett, s ott kb. 
400 ló megfulladt. — Sokezer 
szarvasmarha és birka az északi 
szél által űzetve, a Körösbe, 
Marosba, Tiszába, Berettyóba, 
meg mocsarakba, vagy hófúvá
sokba fulladt bele. — Magáról 
Szarvasról 4062 darab állat 
pusztult el; csak tíz forintban 
számítva darabjukat, a veszte
ség 40.620 forintot tesz k i. . .

Szarvas községe nagy jóté
konyságát bizonyította az ezévi 
nagy felvidéki kenyérínség al
kalmával, egyebek közt 100 
pozsonyi mérő gabonát gyűjtve 
össze a pozsonyi alumneumok 
részére. Ezt az ugyanazon célra 
összegyűjtött készpénzzel együtt 
Szarvastól Pestig kocsin, onnan 
Negyedig a Dunán és a Vágón, 
Negyedtől Pozsonyig ismét ko
csin vitték el. Pozsony iránt 
▼aló hálájának (is) akarta azzel 
bizonyságát adni, mert papjai 
és tanítói többnyire a pozsonyi 
iskolákban nyerték kiképezte- 
tésüket. . .

December hó 5*én meghalt 
Szappanos Péter, jó és rossz 
tulajdonságok egyesítője. Két
szer volt bíró, s bírói tekinté
lyét hivatala vezetésében jól 
tudta érvényesíteni. Büszke hős
ködése néha a szájhőskődéssel 
volt határos. Szerette az italt, 
a tréfát; vendégszerető és buz- 
gólkodó volt. Nagy vagyona 
nem maradt fenn harmadik 
örököséig. A Szappanos-almá
nak nevezett jó gyümölcsfaj, e 
vidéken az első téli alma, tar
totta fenn nevét mindaddig, míg 
jobb téligyümölcsfajok majdnem 
egészen kiszorították. Sok em
ber akkoriban azt tartotta, hogy 
a „téligyümölcs1* kifejezés csak 
ellentmondás, amíg ennek ellen
kezőjéről meg nem győződött.

Október havában Sztankovitz 
úr elhagyta a községet és Mag
lódra ment papnak. Helyére 
Jároschi János úr jött Guttáról.

Királyi rendeletet hirdetnek 
ki, hogy az éjszakai csendhá
borítókat pénzbírsággal kell 
sújtani, s azon tfizoltószereket 
kell beszerezni.

Az ácsoknak botbüntetés 
terhe mellett megtiltják, hogy 
a fahulladékot hazavigyék. É 
magas rendelet jól bevált a 
szarvasi templom és az iskolák 
építésénél; hozzájárult ahhoz, 
hogy oly előnyösen és hatáso
san volt megvalósítható ott a 
pénzforgatás.

A sínai hegyi szerzetesnek 
megtiltják a koldulást. Ugyanígy 
Libanonhegy hercegéne k is, ki 
még hatosfogaton jött Szarvasra, 
forintokkal és tallérokkal nem 
volt megelégedve, hanem büsz
kén aranyat követelt, s amikor 
tudtára adták, hogy álruhája 
ellenére ismerik, dűli fúlt, s 
fenyegetőzött óhercegsége.

A szülöttek száma 317, az 
elhaltaké 202 volt. Házasságot 
kötött 81 pár.

A békési evangélikus egyház
megyének lemondás folytán 
megüresedett esperesi tisztségé
re az elnökség részéről a 
szavazatok kiadására megálla
pított határidő lejárt. A 
szavazatbontó bizottság e hó
18-án Szarvason dr. Adamko- 
vics Ágost m. felügyelő elnök
lete mellett bontotta fel a 
szavazatokat. Ennek eredmé- 
nyekép a szavazatok többsége

Kellő Gusztáv szarvasi ig. lel
készre esett, így a békési egy
ház esperese Kellő Gusztáv 
szarvasi lelkész. Örömmel ad> 
juk ezt a hívek tudomására, 
annál is inkább, mert 1900 óta, 
az Arad—békési egyházmegye 
szétválása óta, Szarvas nem 
volt esperesi székhely, másrészt 
köztiszteletben álló lelkészünk 
megbecsülése a nagy többség
gel megejtett választás.

Islenllszfelelck:
A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 

vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délelőtt 
V?. ^ a*<or magyar, az újtemplomban 
delelőtt 8 órakor tólnyelvfi isten
tiszteletet tartanak.

Istentiszteletek a szarvasi róni. kát. 
templomban; vasárnap délelőtt 8 órakor 
diákmise, 9 órakor csendesmise, 10 
órakor szentbeszéd, nagymise. Közna
pokon mise egynegyed « órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Arvaház dísztermében.

—■ Halálozás. Andrásy Dezső 
építész, városunk közismert 
egyénisége, aki évek óta Buda
pesten élt, 64 éves korában 
Budapesten elhúnyt. Az el
hunytat gyászolják: szerető 
hitvese, özv. Andrasy Dezsőné, 
szül. Vass Júlia, dr. Andrássy 
Dénes, Andrássy Jenő, Molnár 
Zoltánné, Andrássy Marika 
Oravecz Lajosné, Andrássy 
Lya szerető hálás gyermekei 
és a kiterjedt rokonság. A 
helybeli ipartestületnek több 
alkalommal elnöke volt, s az ev. 
egyház presbitériumának tagja, 
a Luther Árvaház és a római 
katolikus iskola építésénél te
vékeny szerepet vitt.

— A Vöröskereszt köszöneté 
a szarvasiaknak. A Vörös
kereszt országos elnöksége a 
napokban átiratot intézett vitéz 
Biki Nagy Imre Szarvas nagy
község főjeoyzője, a megren
dezett füsttelen-nap fővédnöké
hez, amelyben meleg szavakkal 
köszönte meg a szarvasi lakos
ság áldozatkészségét és közölte,' 
hogy a füsttelen-nap pénzbeli 
eredményéből vett szeretet cso
magokat illetékes helyre jut
tatta el, azok részére, akikkel 
szemben derék polgárságunk 
áldozatkészsége olyan impo- 
zás módon megnyilatkozott.

— Vizsgák. Az ev. elemi 
iskolák vizsgái a legnagyobb 
siker jegyében zajlottak le. A 
belső vizsgákon Botyánszki 
János mezőtúri, a külső isko
lák vizsgáin pedig Pusztai József 
gádorosi lelkész volt a vizsga
elnök. A vizsgákon részt vet
tek még: Pataki János és id. 
Pilíszki János ny. ig. tanítók 
és vitéz Tepliczky János egy
házmegyei iskolalátogatók.

— Uj állatorvos. Dr. Domán 
Imre állatorvos, egyetemi ta
nársegéd állatorvosi működését 
megkezdte. Lakása: II. kér. gr. 
Csáky Albin-u. 101. (Vasút utca.)

— Az idén elkészül a Szarvas 
—Nagyszénás közötti múút. A 
vármegye ezévi költségvetésé
ben a Szarvas—Nagyszénás kö- 
zőtti törvényhatósági műút 4 
kilóméteres szakaszának á ki
kövezése van beállítva. A mun
kálatok már folynak, hogy. 
Szarvas és Nagyszénás felől Js
2—2 kilométeres útszakasz ki- 
köveztessék. Remény van azon
ban arra is, hogy az egész még 
kikövezetten út kiépül még ez 
év folyamán kölcsön révén, ha 
a kőszállításhoz, szükséges va
gon biztosítható lesz.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a Krebs kerté
szetben. — Telefonnám: 117

Amit tudni kell a mezőgazdasági 
munkavállalók bevonulása esetén 
a mezőgazdasági munkaadóknak

Ha a katonai szolgálatra be
vonult mezőgazdasági munkás 
munkaszerződését bevonulása 
miatt nem tudja teljesíteni, — 
legkésőbb a munka megkezdé
sét megelőző 48 órával előbb 
jogosult a maga helyére helyet
tes ajánlani és ha az ajánlott 
munkaképes és megfelelő, — a 
gazda elfogadni tartozik. Ha a 
a bevonult nem ajánl maga 
helyett mást, akkor a munka 
megkezdése előtt legkésőbb 24 
óráig a közös munkára szerző
dött többi munkás jogosult a 
bevonult helyett munkást aján
lani. Ha viszont sem a bevonult, 
sem a többi munkás helyettest 
nem akar és a bevonult mun
kásra eső aratási, hordási, vagy 
cséplési munkát helyettes nél
kül végzik el, — a hadbavo- 
nultat az egy munkásra eső 
rész fele illeti meg, — míg a 
másik fele a helyette dolgozó 
társakat. A munkaadó felelős 
a hadbavonult járandóságáért.

Ha a munkaadó fogad fel 
helyettest és közben a hadba
vonult még a munkák során 
visszatér, mindkettő jogosult a 
munka közös végzésére, de a 
szerződésben megbatározott já
randóságon a végzett munkaidő 
arányában osztozkodnak. Ha a 
munkaadó a hadbavonultákat 
közerő igénybevételével pótolja 
és ezért a munkásaival kötött 
munkabérszerződés feltételeivel 
szemben megtakarításhoz jutott, 
kőteles e megtakarítást hadba
vonult munkásainak kiszolgál

tatni. Ez a kötelezettség a 
hadbavonult törpe- és olyan 
kisbirtokosokra nem vonatko
zik, akik birtokukat maguk és 
családjaik szokták megművelni.

Közerővel aratás esetén ka
tasztrális holdanként 30 kg 
csépelt és átrostált terményt 
köteles a munkaadó beszolgál
tatni, hacsak nem igazolja, hogy 
a megtakarítás értéke kevesebb. 
Aratógéppel végzett aratás e- 
setén a munkaadó hadbavonult 
munkásainak szerződéses ré
szük 40 százalékát köteles ki
fizetni. Ha a közerővel aratást 
végeznek, katasztrális holdan
ként 38 kg kicsépelt és átros
tált mag van meghatározva. 
Amikor a közerő nem aratást, 
hanem más munkát végez, — 
azt kell feltételezni, hogy a 
gazda munkanaponként és fe
jenként 4 kg munkabér meg
takarítást ért el, — így ezt a 
mennyiséget kell beszolgáltatni 
a község, város raktárába. A 
munkaadónak jogában áll bizo
nyítani, hogy a megtakarítás 
kevesebb volt, — ezzel szem
ben a községi elöljáróság jogo
sult azt bizonyttaní, hogy a 
megtakarítás értéke több volt. 
Ha a munkaadó a hadbavonult 
aratója munkáját aratógéppel 
végezte, az aratórész 40 száza
lékát köteles az aratójának ki
szolgáltatni. Ha természetesen 
az arató az aratás egy részét 
elvégezte, akkor arra az időre 
munkája után a teljes arató
rész jár neki. (MV)

ELADÓ FÖLDEK:
2152 négyszögöl kisszénást állomás 

közelében, Vili. kkerületben ; 24 hold 

hereföldnek alkalmas szántó Décsen ; 

34Vi katasztrális hold szántóföld és 

17 hold kuzáló Külső Ecseren ; 

137 katasztrális holc| szántóföld 

(esetleg több tételben) kiskírálysági 

határban (volt Sztrevhoszky féle)

ELADÓ HÁZAK :
II kér. 194. számú beltelkes lakóház* 
kövesül és ártézikút közelében; 
L kér. 601 6zámú beltelkes lakóház, 
650 négyszögöl területtel, gyümölcs
fákkal beültetve ; 1. kér. 432. sz. a 
? szoba, 2 konyha és mellékhelyisé
gekből álló, cseréppel fedett beit. ház ; 
Kondoroson 480. sz. beit. lakóház és 
ugyancsak Kondoroson piactér mellett 
lakóház teljese* felszerelt sütödével

Venne megbízónk
400—500 négyszögöl dinnyefőidet, valamint 5—6 hold 
birkatenyésztésre alkalmas legelőt; 6—8000 pengő értékű 

beltelkes lakóházat Részletes tájékoztatást a

a Szarvasi. Hitelszövetkezet
mint az  O . K. H. tag ja  pénzintézet ad ,

ahol ingatlanok adás* vételével, közvetítésével is foglalkoznak. 
Ugyanezen pénzintézetnél kamatmentes kölcsönt folyósítanak 
azon gazdáknak, kiknek lovait a honvédség igénybe vette.

rr- »■ n,- -i,' i nrVi ' íl V  ' ■■■m.m.
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fűszerüzletében. Piactér.
m

— Beiratás <* állami polgári 
leányiskolában, Felhívjuk a 
szarvasi állami polgári leány
iskola I. osztályába beiratkozni 
szándékozók Igyelmét, hogy 
a helybeliek június hó 26—27- 
én d. e. 8—12 óra között ok
vetlen jelentkezzenek, mert 
csak 45 tanulót lehet az osz
tályba beírni. iHa valaki e két 
napon nem irafcozik be, kőny- 
nyen kimaradhat mint létszám- 
feletti. A vidékről bejáró I. 
osztályú tanulóit csak akkor 
vehetők fel, ha lesz férőhely. 
Ezeket júniusból csak előjegy
zésbe vesszük. A 11. és 111. 
osztályokba felvételi vizsgával 
felvetők az elemi iskola V—VIIL 
osztályát legalább jó eredmény
nyel végző, rendes korú tanu
lók. A IV. osztályban idegenek 
részére hely nincs. Az iskola ta
nítványai is VI. 26—27-én irat
kozzanak be. Bővebb felvilágo
sítást ad minden vonatkozó 
kérdésre az Igazgató,

— Liszlnagykereskedői kijelö
lés. Békés váraegye alispánja 
a szarvasi járás területi hatá
lyával Gaál - Perenc gabona- 
kereskedő, Hombár bizomá
nyost lisztnagykereskedőül ki
jelölte.

— Káliszappan igénylés. A
gyümölcsfák permetezéséhez 
szükséges káliszappan (Nikotin
hoz) csak az ette a célra szóló 
vásárlási utalványok ellenében 
szerezhető be. Az utalványokat 
a Békésvármegyei Gyümölcs- 
termelők Egyesülete (Gyula, 
Vármegyeháza) adja ki, mind
azoknak, kik a permetezéshez 
káliszappant igényelnek. Az 
igénylést a fenti címre kell 
sürgősen beküldeni, mellékelni 
keli a községi igazolást a terü
let nagyságáról és fák számá
ról, igényelt mennyiségről. A 
káliszappan ára 2*24 pengő 
kg-ként, melyhez még szállítási 
díj járul. A káliutalványok be
váltásának helye később lesz 
megállapítva. Az igényelt meny- 
nyiség két részletben lesz be
szerezhető, az első utalványra 
folyó hó 30-ig, a másikra pedig 
július 30-ig. Enoek megfelelően 
az igényelt mennyiségre két 
utalványt kapnak az igénylők. 
Válaszbélyeg küldése szükséges

Keresztény
to llgyűjtőket keresek 

Szarvasra n é g y ö t , 

Kondorosra kettőt.
Szaktudásra betanítom I

Horváth Pál
tollkereskedő, 

918 Öcsöd, 315. szám.

Négy középiskolát végzett fiút

t a n u l ó n a k  fe lv e sz

a M ü l l e r - n y o m d a

— Háromhavi fogház betö
réses lopásért. Csicsel János 
szarvasi lakos betöréses lopás 
miatt állott a bíróság előtt, 
mely őt a dunna- és párnalopás 
miatt jogerősen háromhónapi 
fogházra ítélte. — Patkós László 
szarvasi lakos álkulccsal több 
helyen betört és többnyire 
élelmiszert lopott, amit azután 
természetesen felélt. A bíróság 
jogerősen háromheti fogházra 
és 1 évi hivatal és poliiikai 
jogvesztésre Ítélte.

— Vendéglős-javaslat a sör
ellátás biztosítására. Az utóbbi 
napokban nemcsak Budapes
ten, hanem egyes vidéki vá
rosokban is igen nagy sörhiány 
mutatkozik. A budapesti ven
déglős ipartestület információja 
szerint június elseje óla kaptak 
legkevesebb sört a vendéglősök. 
Az ipartestület kérelemmel for
dult a sörgyárakhoz, hogy ma
gánfogyasztóknak közvetlenül 
ne adjanak sört, szűkítsék meg 
az üveges sörök forgalmát, s 
átmenetileg szüntessék meg a 
luxus sörök gyártását. Az ipar
testület a közellátási miniszter
től kéri a sör forgalmának ren
dezését, s így remélhető, hogy 
a nyáron nem is lesz sörhiány. 
Az egyik budapesti sörgyár 
értesülése szerint nyersanyag- 
szűke következtében egy idő 
óta visszaesés észlelhető a sör
termelésben. Sokan tej és kávé 
helyett villásreggelit _fogyaszta
nak és ahhoz sört isznak. A 
sörgyártás mindent elkövet a 
nehézségek áthidalására.

— Hirdetmény. Felhívja az 
elöljáróság mindazoknak a fi
gyelmét, akik f. évi március és 
április havi kézbesítési eljárás 
során új mintájú polgári sze
mélyi lapjukat (azonossági lap) 
még nem kapták kézhez, azok 
az új polgári személyi lapok 
átvétele és a régi személyi 
lapok beszolgáltatása végett a 
községháza 14-es számú irodá
jában f. évi június hó 30 ig 
feltétlenül jelenjenek meg. Mi
vel ezen személyi lapokat túl
nyomórészben azok nem kap
ták meg, akik lakóhelyüket 
megváltoztatták és ezt nem 
jelentették be — nyomatéko
san felhívja az elöljáróság a 
lakosság ügyeimét arra, hogy 
elköltözés, illetve lakásváltozás 
esetén ki- és bejelentkezési 
kötelezettségének a községháza 
14-es számú irodájában tegyen 
eleget, mivel a megszigorított 
rendelkezések értelmében a 
lakásváltoztatás bejelentésének 
elmulasztása' miatt a rendelet 
ellen vétőket szigorúan meg
büntetik. Szarvas, 1942. évi 
június hó 17-én. Elöljáróság.

Ny fittér*
Figyelmeztetek mindenkit, hogy fele- 

légemnek, született Trnka Judit oki. 
szülésznőnek különválás következtében 
semmi néven nevezendő cselekményei
ért felelősséget nem vállalok.

Szarvas, 1942. éri június hó 18-án.

966 Troboch János

4E rovatban kozlőttakért nem vállal fele* 
Mbiéget a iierketttóstg ** kiadóhivatal.

Jeleztük már, hogy a Levente 
Egyesület június 21-én nagy
szabású évzáró ünnepélyt ren
dez. A fényesnek ígérkező 
ünnepélyen a szarvasi járás 
valamennyi válogatott leventéje 
részt vesz és bemutatja tudá
sának legjavát. Sikerült az ün
nepély műsorát megtudnunk* 
Ez a következő :

Vasárnap délelőtt a leventék felvo
nulnak felekezet szerint a templomba 
ünnepi istentiszteletre, majd 9 órakor a 
levente lőtéren járási egyéni lóverseny 
lesz Szénási Ferenc hadnagy vezetésé
vel. Az első négy díjazásban részesül.

Délután 3 órakor az összes résztvevő 
alakulatok gyülekeznek a Tessedik-téren 
és zenekar kíséretében levonulnak a

Mi sem bizonyítja jobban az 
újonnan megnyílt szarvasi mozi, 
a Turul-Mozgó tulajdonosainak, 
Tóth György és Bruncsák Já
nosnak a nagyközönséggel 
szembeni előzékenységét, mint 
az a tény, hogy pl. a most 
következő szombat, vasárnap 
és hétfőn egy olyan filmet mu
tat be, amelynek bemutató elő
adása most folyik Budapesten.

Szarvas község képviselőtes
tülete és iskolaszéke már hosz* 
szú évek óta kereste azokat a 
lehetőségeket, hogy a tanyákon 
működő tanítóinak éppen úgy, 
mint az ev. egyház—  előre
haladást biztosítson a községbe.

Amikor a népoktatási tör
vény az elemi VII. és VIII, 
osztályok felállítását előírta, a' 
községi képviselőtestület elér
kezettnek látta az időt arra, 
hogy két tanítói állást szervez
zen a község belterületén. Az 
állásdk megszervezését mind a 
vallás- és közoktatásügyi mi
niszter, mind a belügyminiszter 
jóváhagyta. Ezután az iskola-j 
szék az állásokat meghirdette, 
és szabályszerűen betöltötte s 
az egyik állásra Molnár László 
igazgató-tanitót, a másikra pe
dig Regős Mátyás tanítót vá
lasztotta át, kik a jövő tanév
ben meg is kezdik működésű; 
két a község belterületén. A 
két kipróbált tanerő személye is 
biztosíték arra, hogy a gondja
ikra bízott osztályokba beírt ta»

Horthy Miklós sporttelepre,

A sportpályán a következő műsor 
lesz: 1. Hiszekegy. Játssza a levente- 
zenekar. Ezalatt zászlófelvonás. 2. Zászló- 
tisztelgés. Elmondja Szrnka Pál levente
legény. 3. Ünnepi beszéd. 4. Elvonulás 
díszmenetben. 5. Atlétikai verseny és 
bemutatók ; a) Tűzoltó-bemutató Majerik 
Jenó főoktató vezetésével (ez elatt 80 és 
100 m síkfutás); b) Kerékpár-bemutató 
verseny. (Csak szarvasi leventék I) Vezeti 
Sztrehovszky Márton lev. pk. (ez alatt 
súlylökés, magasugrás 1925—26 évf.);
c) Járőrverseny. Vezeti Litauszky János 
főoktató (ezalatt 800 m síkfutás 1925— 
27 évf.r magasugrás 1921—24 évf.) ;
d) Talajtorna-bemutató. Vezeti Laurenczy 
Barna szakoktató (ez alatt 5x100 m-es 
váltófutás 1925—27 évf., úgyszintén az 
1921—24 évf.-nak is); e) Kisraótorver- 
seny. Vezeti Sztrehovszky Márton okt. 
(ez alatt távolugrás, gránátdobás; f) Ta-

A „Bűnös vagyok" című film, 
melynek főszerepeit Mezei Má
ria és Csortos Gyufával az élen 
a legkiválóbb magyar filmját
szók alakítják, minden bizony
nyal kielégíti a legkényesebb 
igényeket is, s a nagyközönség 
telt házzal fogja viszonozni a 
tulajdonosok igyekezetét. Újí
tása az új mozinak, hogy 
előadások előtt és azok szüne-

nulókat jó helyen tudják a szülők
Most, amikor a tanév végé

hez érkeztünk, időszerűnek 
tartjuk, hogy felvilágosítással 
szolgáljunk a két községi osz
tálynak a jövő tanévi megnyi
tásáról és az oda való beirat
kozásról.

A szülő, gondviselő a köz
ségben működő különböző jel
legű népiskolák közül szabadon 
választhat.

A népiskola felső tagozata 
két tanterv szerint működik : 
falusi és városi szerint. A fa
lusi tantervű felső tagozatok a 
mezőgazdasági irányú kikép
zést, mig a városi tantervű fel
ső tagozatok az ipari és keres
kedelmi irányú oktatást nyújtják.

Ebből önként következik, 
hogy akik gyermekeiknek a 
gazdálkodást választják élet
pályának, azok helyesen teszik, 
ha gyermekeiket a falusi tan
tervű felső tagozatba Íratják, 
míg akik gyermekeik részére 
az ipari vagy a kereskedői élet
pályát szánták, azok részére

lajtorna -bemutató. Vezeti Laurenczy B. 
(ez alatt 400 m síkfutás, kötélhúzás 10-es 
csapatversenyben); g) Kézilabdamérkő
zés a Szarvasi LE és az Öcsödl LE 
között. Vezeti Bankó Sándor oktató (ez 
alatt 5 km-es távgyaloglás); h) Harcbe
mutató. Vezeti Kovács Mátyás oktató ; 
i) Díjkiosztás; f) Himnusz. Játssza a 
lev.-zenekar. Közben zászlóbevonás.

Reméljük, hogy ez a gazdag 
műsorú ünnepély községünknek 
nemcsak a sportkedvelő társa
dalmát, hanem a közönség leg
nagyobb részét is magával 
fogja ragadni, mert nyugodtan 
elmondhatjuk: alig van család, 
aki ne volna érdekelve, fia vagy 
hozzátartozója révén a Levente 
Egyesületben.

teiben a legújabb slágerdalokat 
éneklik a legkiválóbb énekese
ink, s nem kevésbbé figyelemre 
méltó az a körülmény sem, 
hogy egy. egy film első előadá
sai minden alkalommal zóna- 
helyárak mellett peregnek le, 
tehát minden filmet a legsze
gényebb néprétegeknek is mód
juk lehet megnézni. Minden 
előadáskor bő kísérő-műsor.

legcélszerűbb a városi tantervű 
felső tagozatba járás. Hyen irá
nyú oktatás lesz- az okóber 15- 
én megnyíló községi VIL és
VIII. osztályokban, ahová be
iratkozni majd szeptember hő
1, 2 és 3-án lehet az iparos- 
tanonc-iskolában. (Hangya üzlet 
melletti sarok épület.) -

Beiratkozhat a községi VIL 
és VÜL osztályba a község 
bármelyik kerületében lakó és 
eddig bármelyik iskolába járó 
növendék, fiú és leány, aki az 
elemi népiskola VI. illetve VIL 
osztályát sikeresen elvégezte. 
Sőt a község külterületéről' is, 
akinek a lakása nincs mesz- 
szebb az iskolától 3 és fél ki
lométernél. A beiratkozott ta
nulók átmenetileg az iparos- 
tanonc-iskolában fognak tanul- 
ni. A tanítás október 15-én 
kezdődik.

Bővebb felvilágosítással kész
ségesen szolgál, minden csü
törtök délután 3—5 óráig ipar
iskolai irodájában Molnár 
László igazgató-tanító.

TELEFON 165 Tl)Rl)L-MOZGÓ TELEFON 165
Június 20-án, szombaton fél 7 él 9 órakori 21-én, vasárnap 3, 5, 7 is 9 órakor; 22-én, hétfőn fél 7 és 9 órakor 

Budapesttel egyldőben Legúfabb magyar filmdráma.

Minden eltíadáftpn kiegészítő az UFA és Magyar híradó
Június hó 24-én, szerdán fél 7 és 9 órakor; Június 25-én, cstttSrtSkftn léi 7 és 9 órakor bemutatásra kérdi

*Tp ^  4-t 1  ^  A német filmgyártás kitűnő alkotása.M £&, 11 C  O  1 v  D  C  C# 81 Nagyszerű kiégiszitő műsor.
J t f & !  Június hó 27-én, szombaton, 28-án, vasárnap és 29-én, hétfőn J  Cl H I

Ma, tegnap, holnap
E napokra Jegyek már sióra válthatók a mozi pénztárnál. Minden előadási napon az elsó előadás zóftahelyárakkal.

Három napig : „Bűnös vagyok" a Turul-Mozgóban
Budapesttel eyyidőben látsszák az új magyar filmet

Ősszel nyílik a községi iskola VII. és Vili. osztálya
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T E S T E D Z É S
A hatalmas gyözniakarással játszó BISE megérdemelten 
verte meg a lelkesedés nélkül és gyatrán játszó Turult

BÉKÉSI BISE— SZARVASI TURUL 4 :0  ( 2 : 0 )

ftészífélet a Meítner-féle árurejtege
tés és árdrágító visszaélés ügyében
M e lín e r  S o m á i  S  h a v i  b ö r t ö n r e  í t é l l é k

Ismeretes olvasóink előtt az 
a nagyszabású árurejtegetési és 
áruhalmozási bűnügy, amely 
pár hónappal ezelőtt pattant ki, 
amelynek középpontjában a 
Meitner kft. kereskedelmi cég 
állott. Több tárgyalás után eb
ben az ügyben a napokban 
hozott első részítéletet a gyu
lai kir. törvényszék uzsorabíró
ságának egyes bírája dr. Molnár 
János kir. járásbíró, amikor 
Meitner Somát bűnösnek ta
lálván egyrendbsli folytatóla
gosan elkövetett árdrágító visz- 
szaélés bűntettében, nyolc hó
napi börtöre ítélte. A bíróság 
emellett 1000 pengő pénzbün
tetést is kiszabott mellékbün
tetésként, azonkívül 2000 pengő 
vagyoni elégtétel megfizetésére

kötelezte Meitner Somát, s öt 
évre megfosztotta őt hivatali 
és politikai jogainak gyakor
lásától is.

Az annak idején lefoglalt fir- 
niszt, festéket, borst, teát, gu
mitalp- és sarokkészletet a 
bíróság elkobozta. Az Ítélet 
még nem jogerős, az ellen 
mind az ügyészség, mind az I. 
r, vádlott semmiségi panaszt 
jelentett be.

A II. r. vádlott dr. Meitner 
István és a III. r. vádlott Meit
ner Imre ügyét a bíróság te
kintettel arra, hogy nevezettek 
ezidőszerint közérdekű munka- 
szolgálatot teljesítenek, elkülö
nítette, s fölöttük majd később 
kitűzendő főtárgyaláson fog 
ítélkezni.

APROH1RDETESEK
III. kerület 78. számú ház eladó. Ér

deklődni : Hrivnák Pálnál (Kondacs Pál 
borbélyüzlet). 983

A Körösvidéki Kerület II. 
osztályának három csoportbaj
noka : a nagyszalontai NSC, a 
békési BISE és a szarvasi Tu
rul egyfordulós mérkőzéseket 
játszanak egymással a „másod- 
osztály bajnoka'1 címért. Az 
első ilyen mérkőzés Békésen 
volt vasárnap a BISE és a Turul 
csapatai között. Ez a találkozó
— sajnos — békési sikerrel 
végződött, annak ellenére, hogy 
a papírforma — no, meg a Tu
rul - játékosok elbizakodottsága
— szarvasi győzelmet jósolt.

Zászlócsere előzte meg a mér
kőzést, amely után felálltak a 
csapatok és Énekes játékvezető 
sípjelével kezdődik a mérkőzés.

BISE: Virágos — Asztalos, 
Szeles — Szűcs, Csávás, Fehér
— Veress II, Veress I, Kovács, 
Kocsor, Zanócz.

Turul: Villám — Herczegh, 
Sznagyik — Lapis, Kuhajda, 
Praznóczy — vitéz Csatai, Ha
dady, Bankó, Horváth, Kerekes.

A Turul választ Kovács in
dítja el a labdát, az első táma
dást mégis a Turul vezeti, de 
Kerekes nem mer kapura lőni. 
A békésiek első komolyabb 
megmozdulását Kovács fejezi 
be szép lövéssel, Villám jól 
véd. Inkább a BISE van fölény
ben, de a Turul* védelem elég 
jól áll a lábán. Kovács minden 
megmozdulása veszélyes, s ad 
sok munkát Villámnak. Tizenöt
perces BISE-fölény után Bankó 
jónak ígérkező támadást ront 
eL Válaszul Kovács ugrik ki 
és csak Villám szerencsés kifu
tása menti meg a szarvasi kaput 
a góltól Ezután Kovács bom
báz fölé. A 24. percben Csatai 
nagy helyzetben fölé lő. majd 
Kovács elől ment ismét Villám. 
Bankó kétszer is hibáz igen jó 
helyzetekben. A 29. percben 
szerzi meg a vezetést a BISE; 
Kovács Herczegh „díszkísére- 
tében“ a félpályától tör kapura  ̂
s közelről védhetetlen gólt lő, 
1:0. Továbbra is tart a BISE 
fölénye, amelyet csak pillana
tokra váltanak fel az erőtlen 
Turul-kísérletezések. Egy ren
des támadást sem tud össze
hozni a szarvasi „támadósor". 
A BISE annál jobban ostro
molja a szarvasi kaput. Veress
II és Kovács lövései veszélyez
tetnek, de Villám szépen véd. 
A 39. percben kapuelőtti kava
rodás után Kuhajda szabadít 
feLErik az újabb BISE-gól; 
szerencsére Zanócz háromszor 
is 16 mellé nagy gólhelyzetben. 
Kovács kit bombájának ügyes 
védése után Villám is tehetet
len Zanócz közeli lövésével 
izemben (44. perc), 2:0, Kezdés 
után Lapis nagyszerű labdájá
val Bankó ugrik ki, a 16 oson 
belül van, amikor Énekes a 
félidő vé£ét jelzi, megfosztva 
ezzel a turult egyetlen nagy, 
gólnak ígérkező helyzetétől. , .

A második félidőt hatalmas 
Zápor eső vezeti be, amely egy
előre a Turult éleszti fel 10 
percre. A 3. percben Herczegh 
szabadrúgása tiszta helyzetben 
tÜjflfa Pnaóoyt a BI§fe-kapu

előtt, de a „szükségcsatár" hat 
méterről sem tud gólba találni. 
Rövid ideig tartó mezőnyjáték 
után ismét a Turul jön fel, s 
látunk egy kis tervszerűséget 
is csapatunknál. A 6. percben 
Kerekes — a Bankótól kapott 
labdával — elfut, s a tizenha
tosról pompás lövést ereszt meg, 
amely a felsőkapufától vágódik 
vissza. Balszerencse. A BISE 
szükségtelenül keményen ját
szik, amit Énekes csak ritkán 
torol meg. A 9. percben újabb 
szabadrúgáshoz jut a Turul : 
{ezúttal Csatait vágta fel Fehér) 
Herczegh okosan középre ível, 
csak csatár nincs, aki két mé
terről is gólt lőjön. A második 
félidő első békési 'támadását a 
már kiállításra érdemesült Ko
vács „fejezi be", nem valami 
épületesen : a labdát fogó Vil
lámot ököllel gyomorszájon üti. 
(12. perc) A szarvasi kapust 
kiviszik és Hadady áll be vé
deni, s mindjárt kifutással ment 
Kovács elöl. A csonka Turul 
visszaesik és a BISE egymás
után vezeti a támadásokat: a 
szarvasi védelem csak 10 percig 
tud megbirkózni az ellenfél 
csatáraival és Kovács kétszer 
is — a 22. és 26. percben — 
eredményes : 4:0. A Turul — 
a visszatért Villámmal kiegé- 
szülten— újból lábrakap a 30. 
percben: Herczeg nagyszerű 
kapáslövése gólt érdemelne, de 
hajszállal kapu fölé megy. Ami 
ezután történik, az minden, 
csak nem labdarúgás I A BISE
— holott négy góllal vezet — 
olyan sportszerűtlenül, tisztáta
lanul játszik, hogy legalább négy 
játékosa érdemelne kiállítást! 
Énekes azonban nagyon elnéző. 
Mezőnyjáték fejezi be a mér
kőzést, amely nem igen volt 
hírverése a labdarúgásnak. Sőt I

Ha nem is vártunk győzelmet 
a Turultól ezen a mérkőzésen, 
egy döntetlen kiharcolásához 
azonban képesnek tartottuk a 
csapatot. Ilyen súlyos vereségre 
még gondolni sem mertünk. A 
csapat nagyon rosszul, lelkese
dés és győzniakarás nélkül ját
szott. így nem szabad felké
szülni az első osztályra I Tény, 
hogy balszerencse is üldözte a 
csapatot vasárnap, de ez csak 
részben volt kihatással az 
eredményre. Egyedül Villámot 
illeti dicséret, a többiek közel 
sem nyújtották azt, amire ké
pesek. A békésiek akar t ak
— nagyon is—, ezért győztek.

Énekes játékvezetővel nem
értettünk mindig egyet, (rgy)

IV. kerület 474. sz. ház eladó. 987

1. kerület Gyóoi Géza utca 210. sz. 
ház eladó. 980

Endrődi-út mellett 4 hold herefőid el
adó. Érdeklődni IV. kér. 363. 981

Özv. Gazsó Imréné békésszeatandrá6f 
lakos 110 kishold földje haszonbérbe 
kiadó._____________________________982

Csernus Ferenc szentandrási lakos 62 
kishoíd földje örökáron eladó. 984

3 darab hektós tölgyfa boroshordó és 
egy 5 hl boroshordó kifogástalan jó ál
lapotban eladó. Ugyanott 2 nagy függő- 
lámpa petróleumra és villanyra is eladó. 
Érdeklődni: dr. Szerényi Ivánné, Békés
szentandrás, Szent Imre u. 11. 985

Disznóhalmán volt Aszódi-féle 95 kis
hold szántóföld haszonbérbe kiadó. Ér
deklődni lehet Simon Andrásnál. I. kér. 
123. szám alatt. 988

Egy 14 soros kanalas vetőgép eladó. 
Érdeklődni lehet; Palyó János, József- 
szállás* tanya 511. szám. 987

Fajtiszta angóranyulak tartásra kiadók, 
esetleg eladók. Értekezni III. Damjanich 
utca 317 szám alatt- 989

Az endrődi kövesút mellett 5 hold 
föld és II. kerület 262. számú félház el
adó. Érdeklődni II. kerület 262. 990

Kiadó felesbe 47 kishold tanyásingat- 
lan a kákái tehénlegelő mellett Értekezni 
lehet dr. Dávid László ügyvéddel. 991

Törlesztései kölcsön

ingatlanokra, I., II. helyre, építkezésre, 
évi 6 százalékkal. Kereskedőknek, ipa
rosoknak Í9 hosszabb lejáratra. Tisztvi- 
selőkőlcsönök csakis jobbáliásúaknak — 
magántőkésektől. F. Szabó, ny. fiókfónök 
Szegőd, Oroszlán-ufca 6. szám alatt

II. kér. 383. számú ház eladó. Érdek
lődni 11. kér. 353. szám alatt. 977

Bútorozott szoba kiadó özv, dr. Král 
Pálnénál. 936

Használt kerékpár eladó Krakó 63 
szám alatt.________________________ 935

A Kristóffy-féle kákái 56 kishold 
tanyásföld haszonbérbe, esetleg leles - 
művelésre kiadó. Ugyanonnan egy kis 
borjastehén is használatra adható. Ér
deklődői lehet: Ribárszky Pál főmér
nöknél. 933

III. kerület 300/1. számú adómentes
új ház eladó.______________________938

Férfi- és nőiharisnya-fejelést vállal ; 
Pricz Pálné, Szarvas, IV. kerület 61. 
szám alatt.________________________ 939

Körösparti Kioszk (Halászcsárda) te
lekkel együtt, % 21, 52, 57, 62 hold
szántóföld tanyaépületekkel Radvánssky 
Iván szarvasi 11. kerület 68. sz. ingatlan
irodájában kedvezményes áron oJad6. 
A bejelentett házak eladása nyilván
tartva____________________________ 940

Eladó Hegyesdúlőben 504 négyszögöl 
éB a Szappanosszubgan 153 négyszögöl 
föld. Érdeklődni lehet: Czlgléczky Mi- 
hálynál, IV. kér. 89. szám._________ 993

IV. kerület 105. számú ház eladó.
Érdeklődni lehet: VIL külkerület 270. 
szám alatt.________________________ 942

Teljes ebédlőberendezés eladó II. kér 
92. számú háznál. 943

Kiskirályságon 6 kát hold föld tanya
épülettel és egy 16 soros vetőgép eladó. 
Értekezés Uhtiar Jánosnál, Hegyesen 442.

20 hold szántó és 12 hold hullámtér 
a mezőtúri határban haszonbérbe kiadó 
tanyával együtt. Jelentkezni Hl. 223. 960

Hentes jégszekrény eladó. Érdeklődni 
lehet Darabos Jánoanál, Szarvas, IV. 
kerület 388/1. szám alatt. 966

Bútorozott szoba kiadó, több sze
mélynek ís.'I, Andrássy-ucca 151. 976

Eladó a IV. kerület 97. számú ház. 
Érdeklődni ugyanott._______________970

Háromszobás lakás mellékhelyiségek
kel együtt júliusra kiadó. Cím a kiadó- 
hivatalban.________________________ 969

500 négyszögöl.veteményföld eladó. Ér
deklődni : ÍV. kerület 404. 968

Eladó egy 6-os „FÉG" céllövőpuska, 
Érdeklődni lehet Pusztai szakaszvezető- 
nél, járási lev. parancsnokság. 967

Méhek, üres kaptárak, viasz, kiépített 
keretek, pergető, mézeibödönök és 
egyéb méhészeti felszerelés elköltözés 
miatt eladók. Ugyanott egy használt 
kerékpár is. Érdeklődni lehet Boródl 
Mlhálynál, a Közraktárakban. 972

Eladó a Csipkár-soron 6 és léi hald, 
a Pap-dülüben 30 hold szántó tanya 
nélkül, a Pap-dúlóben 30 hold tanyával, 
a Décai-laposon 100 hold tanyával. 
Bővebb felvilágosítást ad dr. Dávid 
László ügyvéd.____________________ 975

Nyomatott Müller Károly
könyvnyomdájában, Sxarviuoa

1942 Orion, Standard, Telofunken, Siemens, Philips

r á d i ó k  újból kaphatók
Kerékpárok,  varrógépek, gyermekkocsik. 

Csillárokban nagy választék! 
Gramafónok, hanglemezek állandóan raktáron! 
Javításokat szakszerűen és Igen olcsón végzünk!

SZTREHOVSZKY Piactéren. Telefon: 59.


