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A r a t á s
Peng á kasza, zeng az arató

ének megint: az iszonyatos, 
kemény hideg tél és mostoha 
időjárás után mégiscsak eljött 
a kikelet, a kalászérlelő nyár. 
Pedig de nehéz volt ez az esz
tendő. Úgy indult ugyan, mint 
a többi: nekifeszült a kérges 
magyar kéz az ekeszarvának, 
hogy életet sajtoljon ki az ál* 
dott magyar földből. De jött az 
ár, s halomra döntött minden 
reménységet. Megsokszorozó
dott erővel mégis megfeszültek 
az izmok, s a magyar élniaka- 
rás rendületlen hittel újra kezd
te, tovább folytatta harcát az 
elemekkel: a győzelemig. A 
mai napig: amikor szerte
amerre a szem ellát: gyönyörű
séges, érett sárguló búzatenger 
ringatódzik csendben az enyhe 
nyári fuvalomban. Sőt, már su
hog a kasza és dől* dől rendbe 
az Isten áldás. Szaporodnak a 
búzakeresztek, s a levegőben 
frissen sült lágykenyér, az új 
élet íze érzik. A halálos kasza* 
suhintás nyomán rendbe pusz
tult búzatenger, lám, így lesz 
megváltó keresztté, életté a 
mindennapi kenyérben...

A nagy természet bármely 
életnyilvánulását nézi is a ma
gyar — miként a búza eseté
ben —, mindenütt megtalálja a 
maga sorsát... Hogy talán nem 
kemény, hideg tél minden mi 
jelenünk, s ínszakajtó munka a 
holnapért? Vájjon nem küsz
ködés az egész életünk, nem 
kelletne mindig életet adnunk, 
hogy élet következzék újabb 
ezredévvel nálunk? És mégis 
fáradunk, megfeszült izmokkal 
mégis dolgozunk és áldozunk, 
mert a harc, a győzelem ne
künk éltető elemünk, jobbik 
énünk, jelenünk és jövendőnk, 
biztonságunk: életünk, ha meg 
is kell halnunk közben...

A búzának is meg kell halnia, 
hogy foszló kenyérré legyen.., 

Aratnak... Suhog a halál 
lustája. Itt dús búzakalászok, 
ott távolabb büszke turáni fejek 
dőlnek a rendbe.. ,  Szaporod
nak a keresztek ... Bárcsak 
mindegyikből megváltó kereszt: 
{oszló kenyér, új magyar élet 
lenne .. < (»—n)

A békési evang. egyházmegye közgyűlése
A békési ev. egyházmegye 

folyó évi július hó 8-án tartotta 
évi rendes közgyűlését. Ez 
alkalommal városunkba érke
zett dr. Lányi Márton, egyház- 
megyei felügyelő, ny. főispán, 
a képviselőház volt alelnöke, 
Jeszenszky János tótkomlósi 
lelkész, espereshelyettes és a 
környező egyházak lelkészei 
és kiküldöttei, A közgyűlést 
megelőzően 7-én folytak le az 
iskolai, jelölő, építési és bel- 
missziói bizottság ülései, vala
mint az egyházmegyei presbi
térium gyűlése. Este 6 órától 
gyámintézeti istentisztelet volt 
az ev. ótemplomban, amelyen 
Szlancsik Pál pusztaföldvári 
lelkész, egykori szarvasi káplán 
hirdette az igét. Július 8-án fél
9 órától istentisztelet volt az 
ótemplomban, melyet Jeszen
szky János espereshelyettes 
végzett. Kilenc órától kezdetét 
vette a közgyűlés, melyen a 
közgyűlés tagjain kívül lészi 
vettek az érdeklődő hívek is. 
Ezenkívül megjelent az ünnepé
lyes közgyűlésen Ugrin László 
dr. főszolgabíró, vitéz Biki Nagy 
Imre főjegyző és Halász Szabó 
Imre ref. lelkész. A közgyűlés 
legfontosabb tárgya a megüre
sedett esperesi állás betöltése, 
illetve a megválasztott új es
peres beiktatása volt. Lányi 
Márton felügyelő megnyitója 
után dr. Adamkovics Ágoston 
egyházmegyei másodfelűgyelő 
ismertette a leadott szavazatok 
eredményét, majd a közgyűlés 
Horémusz Pál lelkész vezeté
sével küldöttséget küldött ki az 
új esperes bevezetésére. Kellő 
Gusztáv esperes a küldöttséggel 
megjelenvén, dr. Lányi Márton 
felügyelő üdvözölte meleg sza
vakkal, átadván az esperesség 
pecsétjét, hivatalába beiktatta.

A  megható, bensőséges moz
zanat folytatását képezte a hiva
talos eskü letétele, mely után 
az új esperes üdvözlése követ
kezett. A lelkészek nevében 
Botyánszky János mezőtúri lel
kész üdvözölte az új esperest, 
tartalmas beszéd keretében, 
majd dr, Adamkovics Ágoston 
az egyházmegyei felügyelők és 
tisztviselők, Borgulya István 
másodfelügyelő a szarvasi egy
ház éB Szelényi János az egy
háztársadalmi egyesületek ne
vében üdvözölték az új espe
rest. A református egyház ne
vében Halász Szabó Imre lelkész 
fejezte ki a hitrokoni együtt
érzés örömét, majd a szarvasi 
járás aranyszívű és aranyszájú 
főszolgabírája mondott üdvöz
lést a járás politikai vezetősége 
nevében, míg vitéz Biki Nagy 
Imre Szarvas község nevében 
üdvözölte meleg szavakkalKello
Gusztáv esperest. Dr._Nádor
Jenő. gimn. igazgató az összes 
iskolák nevében szólott, értékes 
üdvözlő beszéde csak öregbí
tette tudományos tekintélyét. 
Az üdvözlésekre Kellő Gusztáv 
esperes egyenkint válaszolt, 
majd felolvasta székfoglalóját. 
Ezzel a gyűlés első fele véget 
ért. Továbbiakban a közgyűlés 
letárgyalta a tárgysorozat pont
jait, melynek a szarvasiakat 
érdeklő részei a következők: 
A közgyűlés jóváhagyta az in* 
gatlanok eladását és a IV. 
letkészi állás megszervezését. 
Ezen állás díjleveleit úgy java
solja megállapítani, hogy az 
egyforma legyen javadalom te
kintetében a három régi hivány- 
nyal. Az esperesi lemondás, 
illetve az új esperes választása 
miatt szükségessé vált az egyes 
tisztségek újbóli betöltése. Ezen 
választások eredménye a kő

vetkező : Alesperes Zeman Mi
hály tótkomlósi lelkész. Fő
jegyző : Chovan József csaba- 
csűdi lelkész. Jegyző: Pusztai 
József gádorosi lelkész. Pénz
táros: Tátrai Károly csorvási 
lelkész. Törvényszéki bíró: dr. 
Podany Pál. A gimn. bizottság 
tagjául beválasztották Raskó 
Kálmánt. Bartos Pál ny. lelkészt, 
Kachelmann Kurt középfokú 
gazdasági tanintézeti igazgatót 
és dr. Janúrik János ügyvédet 
pedig az iskolai bizottságba.

Lelkészegyesületi elnök: Ho
rémusz Pál orosházi lelkész. 
Gyámintézeti elnök: Fürst Er
vin orosházi lelkész.

A közgyűlés helye mindvégig 
az ótemplom volt. A közgyű
lés 1 órakor ért véget. A köz
gyűlést közös ebéd követte a 
kisgazdakor nagytermében.

Ezen megjelentek dr. Ugrin 
László főszolgabíró, dr vitéz 
Biki Nagy Imre főjegyző, Fetzer 
József esperesplebános, pápai 
kamarás, Halász Szabó Imre 
ref. lelkész, a közgyűlés vidéki 
résztvevői és sok helybeli egy
háztag. Az ízes ebéd Kasuba 
Pál egyházi esküdt hozzáérté
sét dicséri. Ez alkalommal dr. 
Lányi Márton felügyelő az 
ország kormányzójára mondott 
köszöntőt, majd Kellő Gusztáv 
esperes emelkedett szólásra és 
megköszönte az iránta meg
nyilvánuló figyelmet és szeretet.

A közgyűlés véget ért, de 
megmarad utána az elégedett
ség és a büszke öröm érzése, 
hogy 40 év után ismét ide ke
rült az esperesi székhely: az 
egyházmegye legvirágzóbb, leg
nagyobb egyházközségébe és 
az egyházmegye egyik legkivá
lóbb — bár egyúttal legszeré
nyebb — lelkészének jutott ki 
ez a díszes pozíció.

Dr Medvegy György kir. közjegyző lett Lengyeltótiban
Örömmel adjuk közre a hirt, 

hogy dr. vitéz Zerinváry Szi
lárd, kerületünk fáradhatatlan 
munkásságú s felette népszerű 
képviselője a napokban az 
alábbi levelet kapta Radocsay 
László dr. m. kir.- igazság- 
ügyminisztertől: „Kedves Ba
rátom I Nagybecsű érdeklődé
sed folytán értesítelek, hogy 
dr. Medvegy György szarvasi 
kir. kőzjegyzőhelyettest Len
gyeltótiba neveztem ki kir. 
közjegyzővé. Radocsay dr. s. k. 
igazságügy miniszter."

Örömhír ez nekünk szarvasi
aknak, akár Medvegy György, 
akár dr. vitéz Zerinváry Szi
lárddal kapcsolatosan nézzük

is azt. Jóleső megelégedéssel 
regisztráljuk, hogy a kormány, 
zat komoly figyelemmel kíséri, 
s érdem szerint méltányolja a 
köz érdekében folytatott önzet
len munkásságot, amelyben — 
minden elfogultság nélkül meg 
kell állapítanunk — dr, Med
vegy György kir. közjegyző
helyettes mindig és mindenütt 
oroszlánrészt vállalt, különösen 
helyi vonatkozásban. Nemcsak 
a Magyar Elet Pártja helyi 
tagozatának volt hosszú idő 
óta rendkívül eredményes mun
kásságú, fáradhatatlan vezetője, 
irányítója, de első magvetője 
nálunk az új magyar életnek, 
részt vállalt minden keresztyén

megmozdulásban, a Nemzeti 
Munkaközpont, a Baross Szö
vetség, a hegyközségek mun
kájában, csaknem mindenütt 
irányítólag, lelkesen, önzetlenül, 
amellett hivatásában tudásával, 
alaposságával, rendkívüli ké
pességeivel, konciliáns modo
rával szintén teljes emberként 
állott a jogkeresők rendelke
zésére. Komoly, szinte pótol
hatatlan közéleti munkását 
vesztette el a kinevezéssel 
Szarvas közönsége, mégis 6- 
römmel látjuk megérdemelt 
előrehaladását, s kívánjuk neki: 
legyen élete új munkaterületén 
is oly eredményes, a nagykö
zönséggel való viszonya olyan
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SZEMELVENYEK
Tessedik Sámuel „Szarvasi ne
vezetességek “ c, krónikájából:

1775. Minden község tartozik 
a maga szegényeit és koldusait 
gondozni, lóval és taligával egy 
koldusnak sem szabad mutat
kozni többé- E rendeletet a 
kihirdetés napján négy ilyen 
csavargón standa- pede végre
hajtották, azonnal ép lábakkal 
szaladtak koldus- taligáikhoz, 
s azóta nem voltak láthatók 
lóval és taligával. Szemmel* 
látható haszna egy effeklív in
tézkedésnek.

Újólag tiltják az utcákon való 
lövöldözést. Elrendelik a íák 
ültetését.

A pásztoroknak megtiltják, 
hogy fejszét, fokost, csákányt, 
és más gyilkos szerszámokat

viseljenek, (De amíg bunkós
botot hordanak, s azzal vissza
élhetnek, addig minden parancs 
ki lesz játszva.) Azonban a 
gyakran oly garázda legénye 
két is megkelUne rendszabá 
lyozni,

A szülöttek száma 356, az 
i elhaltaké 210, Házasságot kö- 
itött 56 pár,

1776. Az első nyilvánvaló 
! öngyilkosság történt, egy ko- 
i vács felakasztotta magát. (An*
I nak bizonysága, hogy a kétség- 
beesés szelíd kormányzat alatt 
csak ritkán fordul elő.) Az eset 
nagy szenzációt keltett, A holt
testet a harmadik napon a 
gyulai hóhér vágta le a kötél
ről, fejét lemetszette, szívét 
karóra szúrta, s a hullát még 
a régi szokás szerint a határ- 
mesgyén temette eL E művele
teket pedig a megszomorodott

özvegynek kellett megfizetnie. 
| Újból kihirdetik a koldus- 
I rendeletet s ez időtől fogva a 
község szegényei, kik kimutat
hatóan képtelenek arra, hogy 
kenyerüket egészen megkeres
sék és nem tudnak, vagy nem 
akarnak koldulni, járandósá
gaikat a szegénypénztárból vagy 
a parochián kapják meg, vagy 
házukhoz viszik azt. Az ilyenek 
mindig többet kaptak azoknál, 
akik házról-házra koldultak.

Újból körözik a cigányokról, 
gyorsan növő fák ültetéséről, 
tűzrendészetről, tűzi pénztárról 
tőzoltó szerekről, a gyűjtés- és 
pumpolás eltörléséről szóló sza
bályzatokat mint az adófize* 
tőkre nehezedő új terheket I

A szülöttek száma 355, az 
elhaltaké 227 volt. Házasságra 
lépett 45 pár. A  községi sze
gények és koldusok száma 19,

Megjelent o szarvasi magyar királyi 
állami polgári leányiskola 
évkönyye az 1941— 42. tanévről

Az évkönyv gondos szerkesztését Paál igazgató végezte

bensőséges, mint itt, Szarvason, 
rendkívül szeretett szülőfalujá
ban volt. De e kinevezés fényt 
vet képviselőnk munkásságának 
legfelsőbb tényezők általi meg
ítélésére is. Az a tény, hogy a 
kormányzat egy tagja személyi 
vonatkozású kinevezésről is 
a kerület képviselőjét értesíti, 
bizonyossága annak, hogy a 
képviselő, jelen esetben dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd, kerülete min
den polgára ügyében és ügyé
vel a legfelsőbb fórumokig el- 
niegy, de bizonyossága annak 
is, hogy a legfelsőbb intéző- 
körök, nyilván eddigi munkás
sága elismeréseként a kerület 
egyedeivel kapcsolatos öröm
hírekkel is őt keresik fel, mert 
meg vannak' győződve arról, 
hogy a kerület bármely polgára 
munkássának elismerése épp
úgy örömet szerez neki, mint 
a nagy közösség érdekében 
komoly igyekezettel és harccal 
kivívott általános kihatású par
lamenti eredménye.

Érik q búzaka lász . . .

A kalászosok kielégítő termésered

ménnyel biztatnak, a kapások 

azonban — hacsak újabb eső nem 

lesi — kis reménnyel biztatnak

Az utóbbi napok, hetek igen 
kedvezd időjárása teljesen meg- 
érlelte a kalászokat, s a kemé
nyebb földeken már az elmúlt 
héten a dúsabb kövérebb tala
jokon a héten már határszerte 
megkezdették az aratást. Jólle
het még nem igen végeztek, 
annyit azonban máris meglehet 
állapítani, hogy a búza egyrészt 
igen szép, tiszta lesz szemre, 
sőt keresztre is igen jól fog 
fizetni, bár holdszámra a kö
zepes termést alig éri el. A 
gazdatársadalom azonban így 
is elégedettnek látszik, mert- 
biszen a kemény tél és a mos* 
tohaidöjárású tavasz, fűszere
zetten ár- és belvízkárokkal, 
még ilyen kilátásaink sem vol
tak. Sajnos, nem mondhaljuk el 
ugyanezt a kapásoknál, mert 
itt bizony, ha hamarosan nem 
lesz még kiadós eső, nagy baj 
lehet, (t a gazdák egész évi 
ezirányú muokája kárba fog 
veszni. Az ősszel felugarolt 
jobb minőségű földek termé
szetesen itt is jobban bírják a 
mostoha időjárást, a gyengébb 
földeken azonban szinte hely
rehozhatatlan a kár már most 
is. Ha ilyen — a kalászosok 
szempontjából — jó idő lesz 
továbbra is, az aratást a hét 
végén, de legkésőbb a jövő 
héten befejezik teljes egészé- 
ben, s meg fog kezdődni a 
cséplés, mely minden eddig még 
nyitott kérdésre, találgatásra 
pontos választ ad majd.

U tca i á r u s í t á s r a

b e r e n d e z e t t

pavillon
(gyümölcs, zöldség, cukorka, 
hírlap, hentes és mészáros, 
autóbusz váróhelyiség részére) 
e la d ó .  Érdeklődni lehet 
Szarvas vasúti állomáson 
os I b u s z - p a v i 11 •  n b a n

A napokban hagyta el a 
sajtót a szarvasi m. kir. állami 
polgári leányiskola 1941—42. _ 
tanévre szóló évkönyve, ame
lyet az intézet 79, tanévéről 
Paál Samu igazgató szerkesztett 
meg. Az értesítő röviden, ve
lősen, mégis mindenki által 
áttekinthető módon, ügyes ösz- 
szeállításban közli az iskola 
múltjára, különösképpen pedig, 
az 1941—42. tanévére vonat
kozó adatokat és teljes részle
tességgel a nyilvános és magán
tanulók névjegyzékét, s az 
egyes tantárgyakban az elmúlt 
tanévben tanúsított előmenete
lét. Megtudjuk belőle, hogy az 
iskolának az elmúlt esztendő 
ben 254 nyilvános és 14 ma
gántanulója volt, akik vala
mennyien osztályozást is nyer
tek a tanév befejeztével. Meg
állapítható a statisztikai kimu
tatásukból, hogy a tanulmányi 
eredmény ezidén is kitűnő, s 
dicséretére a kiváló tanári 
karnak, ezúttal sem maradt az 
elmúlt éviek mögött, mit éke

sen bizonyít az a ténykörül
mény is, hogy az intézetnek az 
utóbbi 20 esztendőben soha 
nem volt ily nagy létszámú 
tanulógárdája, mint ezidén. Ez 
a tény nemcsak a legszélesebb 
néprétegek meleg érdeklődését 
tanúsítja az életre alaposabb 
felkészültséget nyújtó tovább
tanulás, de legfőképpen bizony
sága, elismerése és dicsérete 
annak a komoly pedagógiai 
muakának, amelyet az intézet 
kitűnő tanári kara Paál Samu 
igazgatóval az élen a mai meg
nehezült időkben kifejt és vé
gez. Lakosságunk elismerését 
ezúton is kifejezésre juttatjuk 
abban a regényben, hogy a 
megkezdett munka ily szettem
ben fog az elkövetkezőkben is 
továbbfolytatódni kis leánykáink 
okulására, Isten dicsőségére és 
Haza javára. Befejezésként az 
elkövetkező tanévre szóló tájé
koztatót találjuk dióhéjban 
összesürítve. Az évkönyv ösz- 
szeáilítása Paál Samu igazgató 
szakavatottságát dicséri.

H íre k
Istentiszteletek:

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 
vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délután
6 órakor magyar, az újtemplomban 
délelőtt 9 óraitor magyarnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

Istentiszteletek a szarvasi róni. kát. 
templomban: vasár- és ünnepnap dél
előtt fél 9 órakor cscnUesmise, 10 óra
kor szentbeszéd, nagymise. Délután 6 
órakor ájtatosság. Köznapokon szent
mise fél 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt lü órától az 
Arvaház díszt címében.

— Kinevezés. A m. kir. föld
mi velésügyi miniszter Rohoska 
Géza nyug. igazgató-tanító 
Vilma leányát, miután a gazda
sági szaktanítói vizsgát jó siker
rel elvégezte, a szatmárnémeti 
téii gazdasági iskola felügyelete 
alatt müködó gazdasági és ház
tartási tanfolyamhoz gazdasági 
helyettes tanárnővé kmevezte.

— Kinevezés. A m. kir. igaz- 
ságügyminiszter dr. Kiss Elek 
szarvasi ügyvédet az orosházai 
kir. járásbírósághoz jegyzővé 
kinevezte. — Gratulálunk.

— Kinevezés. A m. kir. föld- 
mívelésügyim^niszter Laudisz 
Lászlót a kassai m. kir. közép
fokú gazdasági tanintézethez 
segédtanárnak nevezte ki.

— Áthelyezés. Raffay Mihály 
járásbírósági iroda s. tisztet az 
igazságügyminiszter a szegedi 
kir. ítélőtáblához rendelte szól- 
gálattételre.

— Felfüggesztették a vasár
napi munkaszünetet. Várme
gyénk alispánja a mezőgazda- 
sági munkaiatok minél koráb. 
bán való befejezhetése érdeké- 
ben a vasárnapi munkaszünetet 
július hó 12., 19. és 26. napjain 
felfüggesztette. Mezőgazdasági 
munkálatokat tehát e napon is 
lehet végezni.

— Olcsóbb lesz a gyümölcsíz. 
A közellátásügyi miniszter ren
deletet adott ki, amely szerint 
a vegyes gyümölcsíz és a szilvaíz 
ára július hó 1-től .kezdődően 
21 fillérei, szeptember hó 1-től 
kezdődően további 20 fillérrel 
olcsóbbodik. Az árakat az or
szág egész területére egységesen

. állapították meg.

Cl U Á 7 A I/  - H kér. 194. számú beltelkes lakóház, köves út
r lM fc M IY  e és ártézikút közelében; I. kerület 601. számú 

beltelkes lakóház, 650 négyszögöl területtel, gyümölcsfákkal beültetve ; 
Kondoros községben piactér melletti lakóház teljesen felszerelt sütődével.

C l A C4*H| fNC|/ . 2152 négyszögöl kisszénást állomás köze-
E L M l/V - / r V ^ L I / C IV  . i*bcilf VII. külkerületben; 20 hold első- 
osztályú szántó a kondorosi holdakon, kovesúttól 2 km-re ; 24 hcld hereföld
nek alkalmas szántó Décsen; 34Vs katasztrális hold szántóföld és 17 hold I 
kaszáló Külső Ecseren; 50 hold szántóföld Kiskirályságon; 137 katasztrális I 
hold szántóföld — esetleg több tételben is I — a kiskirájyságl határban ; 
(volt Sztrehovszky-féle föld); ezenkívül 58 hold szántó a mezőtúri határában.

V E M M E  - 400-500 négyszögöl dinnyeföldet; |
V E N N E  n C V ^ D I IU n l V  . 10 hold szántót tanyával, továbbá
körülbelül 70 hold földet város közelében ; 6—8000 pengő értékű lakóházat j

B ő v e b b  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú j t  a !

a Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az O . K. H. tag ja  pénzintézet a d r

ahol ingatlanok adás- vételével, közvetítésével is foglalkoznak. 
Ugyanezen pénzintézetnél kamatmentes kölcsönt folyósítanak 

azon gazdáknak, kiknek lovait a honvédség igénybe vette.
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— Eljegyzés. Takács András 
karp. tizedes, gimnáziumunk 
volt d ö vendéke, a kiváló mű
kedvelő színész és Bagi Irén 
(Szolnok) jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

'—  Állami támogatás kukorica* 
górék építésére. A helyes kész
letgazdálkodás, a termények 
romlásból megőrzése és a ku
koricának lehetőleg a termelő 
gazdaságokban az állattenyész
tés útján való értékesíthetése 
érdekében a m.kir. földművelés
ügyi miniszter ez évben is segélyt 
ad új kukoricagórék építtetői- . 
nek. Ezzel kapcsolatosan rész
letes felvilágosítássala Tiszántúli 
Mezőgazd. Kamara szolgálhat.

— Ujabb rizskiutalás érkezett.
Megírtuk már annak idején, 
hogy a rizsellátást akként sza
bályozták, hogy azt összefüg
gésbe hozták a nuilásliszt ellá
tással. Megállapították u. is, 
hogy egy-egy nullásliszt szel
vény ellenében min lenki 20 
dkg. rizs vásárlásra jogosult. 
De módot nyújtott a rendelet 
az őstermelőknek is a rizs
beszerzésére úgy, hogy bizo
nyos mennyiségű nullásliszt 
beszolgáltatása ellenében min
denki beszerezhette a nélkü
lözhetetlen rizsszikségietét. A 
rendelet ez utóbli része válto
zatlanul érvényben van még 
ma is, azonban a nullás liszt
jegyeknél megszarítást hozott 
az új alispáni reidelet, amely 
előírja, hogy a m>st kikézbesí
tett új kenyérietek 2., 4-s 
nulláslisztszelvétyekre csak 

rizs szolgáltatható ki. Az őster
melők joga természetesen vál
tozatlanul továbra is fennáll, 
s liszt beszolgáltatás ellenében 
a rendelet megsabot. keretek 
között továbbra s beszerezhe
tik háztartásuk risszükségletét. 
Az újabb rizaállonány, mint ér
tesülünk, már mej is érkezett, s 
annak a lakosság közölt való 
szétosztása már aeg is kezdő
dött.

— Megjelent a új termés
rendelet részletei magyarázata.
Az új termésreneleteket min
den gazdának, Mezőgazdasági 
munkavállalónakpsépiőgép tu
lajdonosnak, a csplésnél alkal
mazottaknak, a {Halom tulaj-- 
donosoknak és qpialmi alkal
mazottaknak isíerniök kell. 
Ezért állították teze dr. Ho- 
reczky Endre müiazteri titkár 
és dr. Kardos Tipr miniszteri
8. titkár az í remeteiek 
összes tudnivalót népszerű, 
magyarázó és islertető kézi
könyvben, hogyáz érdekeltek 
számára mindeoelmerülő kér
désben tájékozt/ójuk legyen. 
A kézikönyv, níy kérdés és 
felelet formájába ismerteti a 
rendeleteket és ifontos határ-

T E M E T É S E K E T
94 a legnagyofe gonddal 

végzem, legjjyszerúbb- 
től a legdií tee_big, a 
legnagyobb ínyeket is 
pontosan Kielégítek. 
Halottszállító -exhumálás 
nálam m e g ( Q d e l h e t ó

H a n t o s  G y ö r g y
temetkezési \lalkozó.
II, kerület Bi:zey-út 17.

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonok, ismerősük, 

I jó barátok, szomszédok, kik fe

lejthetetlen leányunk, illetve húgom

G R Ó F  BE R TA

temetésén meg jelentek, ezáltal mély 

gyászunkban fájdalmunkat enyhí

tették, fogadják ezúton hálás kö~ 

Szondiinkét.

Szarvas, 1942. július hó.
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időket naptári sorrendben közli, 
84 oldalas terjedelemben jelent 
meg és ára 1*20 pengő, A ké
zikönyv az ár előzetes bekül
dése mellett megrendelhető Az 
Új Termésrendeiet kiadóhiva
talánál Budapest, V. Katona 
József utca 23/a. Telefonszám: 
111—098.

— Kedvezményes árén kap
ható a Thomka-kasza. A tudo
mányos kísérletek alapján ké
szült, az aratást nagyban meg
könnyítő Thomka- fele kasza 33 
százalékos árkedvezménnyel 
kerül a gazdaközönséghez. A 
kasza nyéllel és felerősítő csa
varral együtt az eredeti 8'10 
P.s ár helyett 5'40 P-s árban 
áll a gazdák rendelkezésére. A 
kaSzaigénylés a Tiszántúli Me
zőgazdasági Kamara vármegyei 
kirendeltsegénél (Békéscsaba) 
vagy közvetlenül a Kamaránál, 
Debrecen Hunyadi-utca jelen
tendő be.

— Behívott mezőgazdasági 
gépkezelők pótlása. A békés
csabai kamarai kirendeltség a 
mezőgazdasági munkák zavar
talan biztosítása érdekében a 
traktortulajdonosok, vagy gép
kezelővel rendelkező gazdák 
figyelmét felhívja arra, hogy a 
földmivelésügyi miniszter a ki
képzésre bevonult közérdekű 
munkaszolgálatosok egy részét 
tanfolyamon mezőgazdasági 
gépkezelőkké képeztette ki, 
bogy a behívott gépkezelőket 
így pótolni lehessen. Amennyi
ben a vármegye területén va
lamely tráktorlulajdonos vagy 
gazda hadköteles gépészét be
hívták és az nem rendelkezik 
más mezőgazdasági gépkezelő
vel, vagy azt pótolni nem tud
ja : kérelmére a Mezőgazdasági 
Kamara honvédelmi munkajegy 
felhasználásával ilyen munka
szolgálatos gépkezelőt vezényel 
ki gépéhez, hogy a mezőgazda- 
sági munkálatok zavartalanul 
elvégezhetők legyenek.

— Anyakönyvi hírek, Szület
tek : Krajcsovics Pál és Szlovák 
Mária fia Mihály, Horvat Lajos 
Károly és Szebellei Ilona fia 
Árpád Imre László, Bárdon 
András és Czibulya Zsuzsanna 
fia János és leánya Zsuzsanna,

Szarvasi Általános Fogyasz

tási és Értékesítő Szövetkezet

nagy pincehelyisége

g a b o n a r a lc tá r n a k

augusztus 1-ére kiadó.
Bővebb felvilágosítást nyújt az 
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Podani György és Sonkoly 
Anna leánya Erzsébet Jolán, 
Vaskor Mihály és Lestyan Go
da Judit fia Pál, Demeter Já
nos és Tomits Borbála leánya 
Mária Magdolna, Laukó Pál és 
Gulyás Judit fia János, Kurucz 
András és Sonkoly Mária le
ánya Erzsébet, Sovány János 
és Petykó Judit leánya Erzsé
bet, Bankó János és Oncsik 
Erzsébet leánya Katalin, Ko
vács Ferenc és Kiszely Erzsébet 
leánya Erzsébet, Molnár Mi
hály és Litauszki Judit fia 
János, Litavszki Pál és Szrnka 
Judit leánya Zsuzsanna, Gyuris 
János és Sutyinszky Judit leá
nya Judit, Veles Mihály és Ma- 
tyej Zsuzsanna leánya Erzsébet, 
Melis György és Csicsely Er
zsébet fia Pál. — Házasságot 
kötöttek: Uhljar György Ja- 
necskó Máriával, Rácz Ferenc 
Szarka Ilonával. — Elhaltak: 
Palyó György 84 éves, Szvák 
Györgyné Janurik Zsuzsanna
78 éves, Janurik Judit 7 éves, 
Rágyanszki György 62 éves, 
Tóth Sámuel 58 éves, özv. 
András Jánosné Klimaj Erzsé
bet 44 éves, Kiszely Pál 78 éves.

Az 1942. évi fürdőzés első Körös-áldozata

Kezdő gép- és gyorsírni tudó

FIATAL  LEÁNY
azonnali falvételre irodába, esetleg 

üzletbe pénztárhoz ajánlkozik. Cím: 

n  a kiadóban megtudható.

— A friss tyúktojás legmaga
sabb eladási ára. A közellátás- 
ügyi miniszter a friss tyúktojás 
legmagasabb termelői árát az 
ország egész területén kg-ként 
3'10 pengőben állapította meg. 
A friss tyúktojás legmagasabb 
viszonteladói és fogyasztói ára 
Budapesten és a főváros kör
nyékén a következő : nagyke
reskedő, vagy bizományos által 
viszonteladóval, vagy feldolgo
zóval szemben, vagy pedig ter
melő részéről fogyasztóval 
szemben történő eladásnál az 
eredeti ládatételben, az osztá
lyozásán tojás 3‘50, a repedt 
3 20, az ipari 3 10, a kiolvasott 
tojás osztályozatlanul 3*58, a 
repedt 3'30, a kiskereskedő 
részéről fogyasztóval szemben 
történő eladásnál az osztályo- 
zatlan 3 80, a repedt 3*50 P 
kg-ként. Az ország egyéb te
rületén a friss tyúktojás leg
magasabb ára a kirakodó ke
reskedő, vagy termelő részéről 
piacon történő eladásnál viszont
eladóval szemben 3’17, fogyasz
tóval szemben 3‘20, nyílt áru
sítási üzletben történő eladás
nál 3 20, illetve 3’30 P kg kint.

HIRDESSEN LAPUNKBAN I

Á Körös minden esztendő
ben megköveteli a maga áldo
zatait, Hol a szürkébb hétköz
napi emberek, hol pedig a ki- 
tűnőbbek sorából ragad ki 
valakit, de az ifjú életek sem 
kivételek... Erre a sorsra ju
tott Szloszjár János 17 eszten
dős kereskedősegéd, aki csak 
a napokban jutott a segédi 
oklevélhez. Talán most tervez
gette a jövendőt, de a kegyet
len hullámok másként akarták, 
s a jövőszövés elejére pontot 
tett a halál. A rekkenő hőség 
őt is kicsalta a Kőrösre, hogy

menekülést találjon a „holtvíz“ 
habjaiban, de éppen ez lett a 
végzete. Július 9-én a délutáni 
órákban a Bolza-kastély mel
letti Holt-Körös ágban fürdött, 
s a fürdőzők szemeláttára me
rült el a víz alá, közvetlen a 
part közelében. A szolgálatot 
teljesítő mentők és a fürdőzők 
rögtön a segítségére siettek, de
— sajnos — nem sikerült ki
menteniük és csak a holttestét 
húzhatták, ki a vízből. így a 
közben megérkezett dr. Placskó 
Samu orvos is már csak a be
állott halált konstatálhatta. (•*)

T E S T E D Z É S
A HELYES SPORTFELFOGÁSRÓL,
de általában a sport jelentősé
géről, céljairól sokat beszélnek 
mostanában. Nemcsak országos 
viszonylatban hallunk kinyilat
koztatásokat, de Szarvas kö
zönségét is élénken foglalkoz
tatja e kérdés: mind sportbará
tokat, mind a testkultusz ellen
zőit. Nem vitás a sport párt
fogóinak helyes felfogása, hiszen 
tény, hogy a magyar ifjúság 
nevelése és előkészítése lehet 
csak záloga annak a magasztos 
nemzeti munkának, amely még 
megvalósításra vár. Nemrégiben 
olvashattuk országszerte e kér
dést nagyon is kifejező szálló
igét : „ A sport mindig honvé
delem I" Ez a pár szó — nem 
is kell nagy tudomány a megér
téséhez — megadja a választ 
a konkolyhintők táborának, 
akik állandó ellenzői a sport
nak, de a sportot csak „ked
velő" és nem űző ifjak is 
meríthetnek belőle. Különösen 
azok, akiket erre már beigazolt 
tehetségűk és rátermettségük 
kötelezne. Ahelyett, hogy a 
komoly sportkövetelményeknek 
vetnék alá magukat, s büszke
ségei lehetnének községünknek
— esetleg nemzetünknek is I —, 
a tunyaság és tespedtség irá
nyítja gondolkodásmódjukat. 
Szomorú példáját tapasztalhat
tuk ennek a közelmúltban, 
amikor — többek között — 
egy nagytehetségű, szép jövő 
előtt álló labdarugónk jelentette 
be, hogy nem kíván sportolni. 
Pedig életerős, erőtől duzzadó 
ifjúember, biztos jövőjéről nem 
is beszélve, tehát ott kellene 
lennie azok között, akik a 
sportot nemcsak azért űzik,mert 
az legtöbbször játék, de azért 
is, mert ezzel máris hozzájárul
hattak a honvédelemhez. Ennek

tanúi lehettünk a napokban. 
Igazolást nyert: mit jelent a 
sportolás helyes értelmezése, a 
sportszerű életmód, az akarás, 
a fegyelmezettség. Litauszky Pci 
levente példájára akarunk itt 
rámutatni, aki vasárnap délke
rületi bajnokságot nyert súly- 
lökésben a Szabadkán tartott 
versenyen. A Levente Egyesü
let felfedezettje. Három évvel 
ezelőtt indult az első versenyen 
és azóta állandó járási bajnok, 
s munkája most még szebb 
eredményekben (Gyulán a ke
rületi, míg Orosházán a dandár
versenyen ért el első helyezést) 
jutott kifejezésre. Holott kettős 
áldozatot vállalt a sportért: 
komoly "munkája mellett, ame
lyet az ősi ugarokon végez 
büszke magyar öntudattal, jutott 
ideje a rendszeres, kemény 
edzésekre is. Még verseny előtti 
egész héten aratott, vágta rendbe 
magyar föld áldását: a búzát, 
de még a versenyen is győzött. 
Ilyen sportolók előtt csak a 
legteljesebbtisztelettelállhatunk 
meg, s állíthatjuk őket példa
képül azok elé, akik talán — 
mint a város gyermekei — 
gőgösen futnak el az esemény 
felett. Litauszky Pál levente 
nagyszerű szereplése is bizo
nyíték arra, hogy a tanya népe
— a sport terén is — mennyi 
lehetőséget rejt magában, s 
hogy ez felszínre került, az a 
Levente Egyesület áldásos te
vékenységének tulajdonítható. 
Biztos az, hogy ennek a nem
zetet erősítő, komoly munká
nak folytatása is lesz, s nem
sokára még szebb eredmények-, 
ről számolhatunk be lapunk ha
sábjain, mint leventéink helyes 
sportfelfogásának diadaláróL

<r. oy.)

TELEFON 165 TURÜL<-MOZGO TELEFON 165
Júliui 11-én, szombaton (él 7 i* 9 órakor; 12-én, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor

Pécsi GUI személyes felléptével
Rendezte: Balogh Béla. Főszereplők: Tasnádi 
Fekete Máría, Gózon Gyula és Máli Gerő, 
é s Ü F-A v i l á g h i r a d ó k .

Édes mostoha
K i e g é s z í t é s ü l  M a g y a r

Július 15-én, szerdán fél 7 és este 9 órakor; július 16-án, csütörtökön fél 7 és este 9 ónkor

• k i ^  t r  a I a v i H  Az évad egyetlen magyarul beszélő kalandos
r *  cy  W *  csempész fümje. Rendezte i Hegedűs Tibor.

Kísérő két slágerfilm: „Új scheriff" éfl'„R.iií-Tin' Tín boszúja."
M i n d e n  e l ő a d á s i  n a pon  az e l ső  e l ő a d á s  z ó n a  «h e l y . á r a k k a l  1
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K Ö Z G A Z D A S Á G

Megállapították a bércséplési részt
A napokban jelent meg a 

m. kir. közellátásügyi miniszter 
83.900/1942 K. M. számú ren
delete, mely a bércséplési rész 
megállapításáról szól. A rende
let értelmében a gabonaneműek 
(búza, rozs, kétszeres, árpa, 
zab és köles) bércséplésének 
elvégzéséért az elcsépelt meny- 
nyiség után felszámítható csép
lési rész a magánjáró gépeknél 
a következő : ha az üzemanya
got a csépeltető gazda adja 
(tüzelőanyag, vízhordás, stb), 5 
százalék; ha az üzemanyagról 
cséplőgéptulajdonos (bércsépló) 
gondoskodik, akkor 6 százalék. 
Nem magánjáró, huzatos gépek
nél, ha az üzemanyagot a csé
peltető gazda adja és a vonta
tásról is gondoskodik, 4'50; ha 
az üzemanyagot a cséplőgép - 
tulajdonos adja, de vontatásáról 
a csépeltető gondoskodik, 5'50 ; 
ha a vontatásról is a géptulaj
donos gondoskodik, akkor 5‘75 
százalék. Ezek a bércséplési 
százalékok legmagasabb és leg
alacsonyabb résznek tekinten
dők, ami azt jelenti, hogy ettől 
eltérő bércséplési részt köve
telni vagy elfogadni nem szabad. 
Zab cséplésénél a bércséplési 
részt terményben kiszolgáltatni 
nem szabad. Kimondja a ren
delet, hogy abban az esetben, 
ha a géptulajdonos nem szer
ződtetett munkásokkal (mun-

káscsoporttal) végzi a bércsép- 
lést és szalmafelvonót (elevátort) 
is alkalmaz, a meghatározott 
cséplési részen felüli további 
0‘5 százalékot számíthat. Igen 
fontos rendelkezése a rende
letnek, hogy azokon a vidéke
ken, ahol a gazdálkodás tanya- 
rendszerben folyik, ahol a 
cséplőgépek vontatása csak je
lentékenyen nagyobb üzem
anyag - felhasználással, illetve 
költséggel történhetik, a felszá
mítható bércséplési részhez to 
vábbi 0 5 százalék számítható. 
A géptulajdonos, illetve a bér- 
cséplő azonban ennek a több
letnek felszámítására csak akkor 
jogosult, ha ilyen iránybau elő
terjesztett indokolt kérelmére 
a közigazgatási szervtől erre 
írásban engedélyt kapott. A 
cséplőgép kiszolgálására alkal
mazott úgynevezett etetők já
randóságát, továbbá a gép 
műszaki felügyeletére esetleg 
szerződtetett gépész és fűtő 
fizetését bércséplés esetén a 
bércséplési részből fizetni. Vé
gül kimondja a rendelet, hogy 
a bércséplést végző gépekhez 
szerződtetett munkások (mun
káscsapat) részére a hatóságok 
előtt megkötött munkavállalási 
szerződésben megállapított já
randóságot a cséplőgéptulajdo
nos (bércséplő) a bércséplési 
részhez külön hozzászámíthatja.

H it kell tudni a  gabona  fe lhasználásáról és 

vámőrléséről az 1942— 43. gazdaság i évben

A termelőnél vetőmag cél
jára meghagyott kenyérgabonát 
kizárólag vetésre szabad fel
használni. Az a termelő, akinek 
háztartási és gazdasági szük
ségletére nem termett elegendő 
kenyérgabonája, gabonatermé
séből elsősorban vetőmagszük
ségletét tartozik biztosítani. Az, 
aki nem rendelkezik megfelelő 
minőségű kenyérgabona vető
maggal, gyengébb minőségű 
kenyérgabona vetőmagszükség
letét más termelőnél is besze
rezheti csere útján, vagy ha 
vetőmagja nem termett elég, a 
hiányzó vetőmagmennyiséget a 
községi elöljáróság igazolványa 
ellenében a Hombár bizomá
nyostól megvásárolhatja. Vető
magot kiutalás útján csak az a 
termelő kaphat, aki igazolja, 
hogy olyan mértékű elemi kárt 
szenvedett, amelynek követ
keztében vetésre alkalmas ter
ménnyel nem rendelkezik- Az 
ínséges vetőmagakció keretében 
a vetőmag kiutalásáról a földmí- 
velésfigyi miniszter gondosko
dik* A főldmívelésügyi miniszter 
megengedheti, hogy olyan ter
melők, akiknek a gazdasági 
felügyelőség megállapítása sze
rint vetésre alkalmas lábonálló 
gabonájuk van, azt szükség* 
esetén még aratás előtt vetőmag 
céljára leköthessék. Tavaszbú* 
zát kizárólag vetési célúkra 
szabad felhasználni. Akinek 
több termett, mint amennyi 
tavaszi vetőmagszükséglete, az 
a fennmaradó részt kötelesé 
Hombárnak beszolgáltatni. Bú
zát, nmot takarmányozásra és 
szftxfözésre felhasználni tilos.

Vámőrlés. Vámőrlésre jogo
sultak a saját kezelésben művelt 
mezőgazdasági ingatlan birto
kosai, a saját kezelésben müveit 
5 kát. holdat meg nem haladó 
területű mezőgazdasági ingat
lanok tulajdonosai, továbbá 
minden mezőgazdasági ingatlan 
birtokot a, ha saját kezelésben 
műveli birtokát és háromnál 
több gyermeke van, a hadba
vonultak, illetőleg akiknek kö
zös háztartásban élő családtagja 
hadbavonult, a haszonbérbe
adott mezőgazdasági művelés 
alatt álló földbirtok tulajdonosai, 
a haszonbér fejében kapott ga
bonából fedezhető mennyiséget, 
a mezőgazdaságban alkalmazott 
tisztviselők, gazdasági cselédek, 
azok családjai gyógykezelésre 
alkálmazott orvosok, továbbá 
állatorvosok, az állandó mező
gazdasági alkalmazottak, az 
arató és más részes, sommás 
és napszámosok, a bércséplő- 
vállalkozók, továbbá3!  konven 
ciós iparosok, "gabona vám
őrlést végző malóm tulajdonosa 
és alkalmazottai, az állami, me
gyei, községi kőzbirtokostógi, 
úrbéres birtokossági,iegeltetési, 
erdöbirtokoss igi, ■" társulati és 
hegyközségi, állatni alkalmazot

ta k  vagy nyugdíjasok, továbbá 
aki gabbnában fizetendő élet
járadékért i*uházta át mezőgaz- 
d ^gL  ingatlanát a háztartási 

í^üksegletükriek természetben 
gabonából fedezhető menny i- 

r ségce, Mezőgazdasági ingatlan
nak kell tekinteni a szántóföl
det, kertet, rétet, szőlőt, legelőt 
és erdőt. Kenyérgabonát vám- 
őrlésre, átadni, illetőleg a ma

lomnak átvenni csak a kenyér- 
gabonajegy vámőrlési szelvényei 
ellenében szabad. A malom csak 
olyan kenyérgabonajegy vám
őrlési szelvényével átadott ke
nyérgabonát vehet át megér
tésre, amelynek megfelelő 
gabonaszelvényeit már levágták. 
A malom kenyérgabonát vám- 
őrlésben csak annyit őrölhet 
meg, amennyi mennyiségre 
szóló vámőrlési szelvényt a tu
lajdonos gabonajegyéről levág.

A vámőrlési díjat pénzben kell 
megváltani. A malom a vám- 
őrlési szelvényekkel átvett ke
nyérgabona tisztított súlyának 
alapulvételével ennél a súlynál 
2 százalékkal kevesebb súlyú 
terményt köteles kiszolgáltatni.

Vámőrlés : 3 30 P, darálás : 
2 60 P métermázsánként. A köz- 
ellátásügyi miniszter az érdekelt 
tárcákkal egyetértői eg rendele
tileg állapította meg a búza, a 
rozs és kétszeres után kizárólag 
pénzben szedhető vámőrlési és 
vámdarálási dijat. A vámőrlési 
díj mindhárom kenyérgaboná
nál 100 kg-kint egységesen 3 
pengő 30 fillér, a vámdarálásnál 
pedig 100 kg-kint egységesen 2 
pengő 60 fillér készpénz. Ezen 
túlmenően a vámőrlésnél 2 °/0, 
a vámdarálásnál pedig 1 °/u 
poriás számítható fel csupán..

Az őrlési és vámőrlési díjon, 
valamint a porlási veszteségen 
felül bármilyen más díjazás 
egyáltalán nem számítható fel.

A takarmánygabona igénybevétele
A hivatalos lap szerdai szá

mában közellátásügyi miniszteri 
rendelet jelent meg a takar
mánygabona igénybevételéről. 
A rendelet értelmében a ter
melőnek teljes árpatermése 22 
százalékát és teljes zabtermése 
30 százalékát a Hombárhoz be 
kell szolgáltatnia. A termelő 
ezenfelül köteles a zabból az 
arató és a cséplőrészt (gépke
resetet is) beszolgáltatni.

A beszolgáltatás! kötelezett
ség alól az illetékes közellátási 
felügyelőség egészben, vagy 
részben felmentést adhat árpa 
esetén annf»k a termelőnek, aki 
a Magyar Állat és Állati Ter
mékek Kiviteli Szövetkezettel 
szemben arra vállal kötelezett
séget, hogy legalább 10 darab 
és egyenként legalább 145 kg 
súlyú hízott sertést beszolgáltat. 
A 10 drb sertés beszolgáltatá
sára több termelő közösen is 
vállalkozhat- A közellátási fel
ügyelőség a felmentést a MÁSz 
értesítése ahpján adhatja meg.

A termelő a felmentést az 
árpa beszolgáltatására legkésőbb 
1942 augusztus 15-ig kérheti 
az illetékes közellátási felügye
lőségtől. Nem lehet felmentést 
kérni arra az árpamennyiségre, 
amelyet a termeld a Hombár

bizományostól megvétel céljá
ból már felkínált. Sertésként 
számítva legfeljebb 1’5 q árpa 
beszolgáltatása alól lehet fel
mentést adni. A  felmentés 
alapján a termelő igényt tarthat 
arra, hogy sertésenként szá
mítva a 1'5 q árpán felül az 
1942. évi saját termésű és be
szolgáltatandó kukoricából 3‘5 
q-t megtartson, A zabra meg
határozott beszolgáltatási köte
lezettség alól a közellátásügyi 
miniszter az állattenyésztés 
érdekében esetenként felmen
tést adhat. A közellátási fel
ügyelőség a felmentésekről sor
számmal ellátott „mentesítő 
igazolványt" szolgáltat ki a 
termelőnek. Az a termelő, aki 
mentesítő igazolványt kapott, 
köteles a községi elöljáróságtól 
kérni, hogy gabonalapjára, a 
hivatalos feljegyzések rovatába, 
a mentesítő igazolvány számát 
és a beszolgáltatás alól mente
sített árpa mennyiségét jegyez
ze fel. A cséplési ellenőr a 
termelő gabonalapjára és az 
általa vezetett nyilvántartásba 
a beszolgáltatandó árpa meny- 
nyiségét a mentesítő igazol
ványra tekintet nélkül jegyzi 
fel. A rendelet kihirdetésének 
napján (júl. 8) lépett hatályba.

APRÓHIRDETÉSEK
III. kerület 300/1 számú adómentes.új 

héi eladó. Érdeklődni ugyanott. 21

Kiadó 2 szobás lakás mellékhelyisé
gekkel, Cím a kiadóhivatalban.______ 33

Cseraus Ferenc szentandrási lakos 62
kishold földje örökáron eladó.______ 984

Asztalossegédet, vagy iparost azonnali 
munkára felvesz Szeberényi Lőrinc, Kun- 
szentmárton, Szapáry-utca 851. 22

Tiszta angóra fajnyuUk ketrecekkel 
együtt jutányos áron sürgősen eladóké 
Érdeklődni: II. kerület 75. szám. 2 3-**“ielőkölc3Önök csakis jobbáliásúaknak —

magántőké6ektől. F. Szabó, ny. fi6kf6n6k

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

Mezőtúri határban 30 hold főid tanyá
val és Kákán 5 hold főid haszonbérbe, 
vagy felesbe kiadó. Ugyanott nyárfák íb 
eladók. Érdeklődni Ili, kerület 223. 32

Ttfrleszléses ktflcsOn
ingatlanokra, I.f 11. helyre, építkezésre, 
évi 6 százalékkal. Kereskedőknek, Ipa
rosoknak is hosszabb lejáratra. Tisztvi-

Csecsemőmérleget kölcsön 
Adolf Fiai cég. ^  . •

ad Bük
24

Kiss Mihály községi pénztárnok és 
rfársain&k‘ Békésszentandráson kosárnak 
való fűzfavesszőjük eladó- Érdeklődni 
lehet folyó hó 19-éh délután 4 órakor 
Békésszentandráson, a községházán. 25

család méh eladó András György-
f nél, Csabacsűd 222.________________ 26

Egy szoba-konybás lakás 10 pengőért
kiadó 1. kerület 472. ______________ 28

20 literes tejhozamú fajtehén eladó.
11. kerület 33, szám.________________ 35

Két ágy, éjjeliszekrény és 2 ebédlő
szekrény eladó Petőfi-utca 97/1. 998

örhalmi szöllőkben egy hold szőllő 
és egy hold gyümölcsös eladó. Érdek* 
lődnl Kunstár Mihálynál.___________999

Liska Sámuelnek hizlaldája földdel 
együtt eladó. Vevő jelentkezhet 11. kér. 
137. Ugyanott 1 áribunda il fiadó, 36

Szeged, Oroszlán-utca 6. szám alatt. 

Keveset használt Singer női varrógép
eladó. IV. kér. 106._________________11

3 hold föld Berényi kövesút mellett, 
4 hold Nádas-düllői ugarokon eladó. Je- 
lentkeznl Szlrony György T. V. 227. 37 

Kö/el a városhoz orosházi kőveáút 
mentén 15 kishold föld eladó. Jelent
kezni lehet IV. 116 sz. 17

Fűszerüzlet berendezés eladó. Érdek
lődni lehet csabacsfldl Kóesuth Körben. 

111. 157 számú ház eladó. 15

100-as „Csepel" mótorkerékpár Jó gu
mikkal eladó. Érdeklődni Ív. kerület
Tükör-utca 169 szám alatt_______ (3—*3)

Boconádi közép kaptárba négy család 
méh eladó. Csabacsűd, nagyréti még* 
állónál. Fulajtár Mihálynál. 19

Nyomatott Müller Károly
könyvnyomdájában, Szarvason


