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Családi otthon — szociálpolitika
A dorogi bányavidék bányá
szainak egyesülete közgyűlést
tartott a közelmúltbao, amelyen
részt vett és nagy beszédet
mondott Antal István dr. nem
zetvédelmi propagadaminiszter
is. A közgyűlés elején a bá
nyásztársulat igazgatója beje
lentette, hogy -a vállalat tíz
bányászcsaládnak 5000 pengős
segélyt juttatott fejenként családi otthon létesítésére. Úgy
érezzük, ez a bejelentés volt a
szobortalapzata annak a nagy
visszhangot keltett miniszteri
beszédnek, amely a nemzetbű
magyar munkás alakját plaszti
kusan megmintázva, éppen erre
az alapra felemelte. A magyar
sorsban való egyenlőség kényszerűségének megállapítását ki
egyensúlyozott e beszéd persze
nemcsak a munkásokhoz, de a
munkaadókhoz is szólt annak
a magyar testvéri szolidarízmusnak a betöltése érdekében,
amelynek kétségtelenül az a
legfőbb, legelemibb törvénye,
hogy a verejtékkel dolgozó
magyar munkásság számára
biztosítani kell az emberséges
lét legelső feltételét: az ember
séges hajlékot. Mert a családi
otthon, a békés és nyugodt tető
biztosításánál kezdődik bizony
minden szociálpolitika.
Öii erő az emberben a saját
tulajdon iránti vágyakozás 1
Soha senki, semmiféle tan, vagy
irányzat azt ki nem irthatja.
S a bölcs kormányzat min
denkor arra irányul, hogy ezt
a kiirthatatlao emberi szenve
délyt ki is elégítse. E saját
tulajdon iránti vágy semmilyen
téren nem olyan erős, mint
éppen a saját otthon, a saját
hajlék megteremtése terén. De
ez a saját tulajdonú ház a leg
jobb nevelője is a nemzethez
és a hazához való hűségnek.
A saját otthon morális erővel
kapcsolja a benne lakókat első
sorban a talajhoz, amelyen a
ház épült, aztán a tágabb táj
hoz, amelyre annak ablakai
nyílnak, s végül az egész haza
közösséghez, amely lehetővé
tette a munka olyan érvénye
sülését, amely egy-egy házépí
tésben tetőződhetik. . .

Főszerkesztő ;

A kormányzat kertes családi
ház akciójának örömteli meg
valósulása idején mennyire
másként hangzik a magyar
sorsközösségben való egyenlő’
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ség szükségességének e minisz
teriális kihangsúlyozása. Mert
érzi mindenki, hogy annak a
beszédnek alapja éppen azok
ban a kicsi, meleg otthonokban
van, amelyek lakóinak munka
teljesítményét, nemzethűségét
ezek a munkáslakások fokoz
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ták a maximumig. A saját tu
lajdonú munkásházakból,, lám,
így lesz a nemzet örök dicső
sége, győzhetetlen ereje és bás
tyája ... s így tölti meg komoly
tartalommal az új magyar szo
ciálpolitika a magyar sorsközősség egyenlőségének jelszavát...

L e lk é s z v á la s z ló k ö z g y ű lé s
A szarvasi evangélikus egy
házközség f. évi augusztus hó
9-én, vasárnap délelőtt fél 11
órakor, az istentisztelet után,
az ótemplomban leUcészválasztó
közgyűlést tart. A lelkészvá
lasztó közgyűlésen elnökölnek:
Kelló Gusztáv esperes és dr.
Adamkovics Ágoston egyházmegyei másodfelügyeld. A vá
lasztó közgyűlés tagjai : az
egyházközségnek az egyház
terheit viselő családfenntartó

vagy nagykorú férfitagjai, az
egyházközség nagykorú nőtag
jai, akik vagy maguk, vagy
hitvesük az egyház terheit vi
selik. Választó közgyűlési jogát
csak az az egyháztag gyako
rolhatja, aki egyházi adójával
az előző évekről hátrálékban
nincsen. A választó közgyűlés
tagjai közgyűlési jogaikat csak
személyesen gyakorolhatják. Az
egyházközség
presbitériuma
egyhangúlag azt javasolja a

közgyűlésnek, hogy a betöl
tendő újtemplomi lelkészi állá9
meghívás útján töltessék be. és
arra Kiss György kiskőrösi
lelkész hivassék meg. Amint
értesülünk, Kiss György kis
kőrösi lelkész —■községünk
szülöttje — meghívása egy
hangú lesz. A mai nehéz idők
ben az egyhangú meghívás
méltó a szarvasi evangélikusok
nemes gondolkodásához.
Egységben az erő !

Szeptember hónapban lesz a vármegyei Tessedik
mezőgazdasági emlékkiállítás és vásár Szarvason
A Tessedik Sámuel-emlékbizottság előkészítő munkála
tainak ismertetése közben már
jeleztük annak ideién, hogy a
bÍ7ottság a Tessedik-szobor le
leplezési ünnepségeinek idő
pontját szeptember havára ter
vezi. Már annak idején felmerült
a gondolat, hogy a magyar
mezőgazdasági oktatás últörő
apostola, Tessedik Sámuel em
lékének e megünneplését kívá

natos volna egy mezőgazdasági
kiállítás és vásár rendezésével
is kiegészíteni. A bizottság ez
irányú munkája teljes sikerrel
járt, s az ennek a tervnek a
kivitelezésével megbízott albi
zottság a megrendezendő kiál
lításnak már a részletes prog
ramját is megállapította. E
szerint a vármegyei Tessedik
Sámuel mezőgazdasági emlékkiállítás és vásár 1942. é v i

szeptember hó 12., 13. és 14-én
lesz. Áz állat, termény és ipari
kiállítás, tenyészállatvásárral,
díjugratással és fogatversennyel
bővült, emellett természetesen
még igen sok más program
szám kapott helyet a három
napos emlékkiállítás és vásár
keretében. Akiállítás program
jára, s a Tessedik szoborleleplezési ünnepélyre és részletes
műsorára még visszatérünk. -

Megkezdik d gazdasági elöljárók kiválogatását
Néhány hónapon belül meg
kezdik többszáz községben
működésüket a gazdasági elöl
járók. A gazdasági elöljárókat
elsősorban is a magasabb me*
zőgazdasági szakiskolát végzett
és kitűnő gyakorlati ismeretek
kel rendelkező gazdák közül
válogatja ki a mioisztériuoi. A
gazdasági felügyelőségek bevo
násával kiválogatott elöljáró
jelöltek tanfolyamon vesznek

részt, ahol egyrészt felkészült
ségükről tesznek majd tanúbi
zonyságot á végleges alkalma
zás előtt, másrészt elsajátítják
azokat az ismereteket, ame
lyekre a reájuk háruló fontos
feladatok végzése közben szük
ségük lesz. A gazdálkodás és
gazdasági közigazgatás minden
ágában alapos kiképzést nyújtó
tanfolyamokat az ország külön
böző részein rendezik meg.

Egyelőre nem tudnak azország
minden községében gazdasági
elöljárókat kinevezni, mert ah
hoz talán nincs is elegendő szak
emberünk. Az ősszel kineve
zendő 500—600 gazdasági elöl
járó munkája azonban máris
óriási jelentőségű lesz és az 6
működésükkel kapcsolatos ér
tékes tanulságok szolgáltatnak
majd a jövőre adatokat a földmívelésügyi minisztériumnak.

A vízkárosult gazdák kenyérgabonát kaphatnak
Az új gabonarendelet szerint
— mint köztudomású — az 5
katasztrális holdon felüli birto>
kosok, akiknél tehát valószínű
síthető az, hogy vetőmagjukat
és a háztartásuk kenyérgabona
szükségletét a saját földjükön
meg tudják termelni, piros ke
nyérgabonajegyet kaptak, olyat

tehát, amely vásárlásra nem a termelőknek kenyérjegyre
jogosít, csupán vámőrlésre. Az szorítása az esetben, ha búzájuk
idei vízkárok miatt azonban elfogyott, méltányUuan és igaz
igen gyakran előfordul, hogy ságtalan volna. Nyilván ennek
az ilyen birtokosoknak ne® az állapotnak az elkerülése, a
termett annyi kenyérgabonájuk, célja annak a kormánybiztosi
amennyi háztartási szükségle rendelkezésnek, amely az. elöl
tük fedezésére elegendő Ieone. járóság kötelességévé tesziazon
Az is bizonyos, hogy ezeknek - gazdák összeírását,

A r a iO fillé r

2. oldal.

S z a r v a s és V i d é k e

szélt, sőt cselekedett. Hogy
pedig ez egy bíró esetében
milyen gonosz következméínyekkel járt, azt Eger KérészTessedik Sámuel „Szarvasi ne |tély akkori ügyes és bu?gó
vezetességek" c. krónikájából: kirurgus esete bizonyítj?. Bi/o
nyos hatalmaskodó nőszemély
1781. Először munkálják meg
a szikes földeket, s tizennégy u. i. rávette a bírát, . hogy va
kísérlettel magyarázzák annak lami jelentéktelen szomszédi
lehetőségét és hasznosítását... viszály mialt huszonöt botot
Az első felolvasásokat és méressen az orvosra.
bemutatásokat tartják a gya i Mit mond ez a kiáltó méltat
korlati gazdasági kertben a lanság, melyet egy orvoson kö
szarvasi tanulóifjúsággal, utána vettek el, kinek segítségére és
politikai és katonai előkelősé bizalmára ilyen népes helység
gek jelenlétében a vizsgát tart ben annyi egészségesnek és
betegnek éjjel-nappal szüksége
ják meg.
Az első szedermagvakat ve lehet ? Az olvasó adjon erre
tették el, s a következő évben választ magában. Csak akkor
ötezer fiatal szederfácskát ül becsülni meg az orvost, ha
szükségünk van rá, ez olyas
tettek.
valami, amit az emberiség di
Kollár Júlia, az első (szarvasi) cséretére
valónak nem nevez
szülésznő a szülészetből annyira
hetek.
Es
Kovács Jáoos hány
szükséges oktatást nyert Jósa
szor
vette
ezu'án is hosszas és
doktor békésvármegyei tiszti
fájdalmas
betegségében
meg
orvostól. Ilyen oktatásban Bei- botozott orvos segítségét,amiben
schlag János kerületi kirurgus
a becsületes ember részesítette
részesített addig három nyel őt.
Temetési textusa a kolos
ven minden, a megyében alkal
szebeliekhez írott levél volt,
mazandó szülésznőt.
m. 8., 12., 13., 22-25. Cap.
Meghalt Kovács János, ki IV. 1., 6.
többszőr volt bíró és törvény A szülöttek száma 409, az
bíró, s a községnél sok érde elhaltaké 229, a községi szegé
met szerzett. Csak az a kár, nyeké és koldusoké 17 volt.
hogy ez az egyébként derék
1782. A szarvasi ugarfölde
ember néha elhamarkodva be

SZEMELVENYEK

ket felváltva kukoricával és
búzával vetették be, miáltal:
1. E földeket a gaztól cél
szerűen megtisztították.
2. Azok jövedelme még szá
raz években is szemmelláthatólag más, nem jövedelmező
földeké fölé emelkedett.
A papi kertben hatvaoféle
részint vadfát, részint gyümölcsfát ültettek, hogy kipróbálják,
hogy ebben a talajban, s ezen
éghajlat alatt melyik terem
legjobban. A tapasztalás azt
mutatta, hogy a gyümölcsfák
közüt a különféle alma- és
körtefák, a vadfák közt a tölgy
és az akác; ezek azon fák,
melyek e síkvidéken a legjob
ban használhatók, s melyeket
hamarosan használni is fognak.
Elkészítik és kidolgozzák a
szarvasi gyakorlati gazdasági
iskola első tervét, annak váz
latát benyújtják a hatósághoz,
s azt Pásztori Sándor, a csá
szár tisztán — mélyen iátó
titkára, mint cenzor jóváhagyja,
s aláírja.
E tervezet nem riadt vissza
a világosságtól, még a legna
gyobb iskolasötétségben sem.
A szülöttek 388, az elhaltaké
469, a községi szegényeké és
koldusoké 16 volt- Házasságot
kötött 77 pár.

1942. augusztus 7.

Repcevetés előtt

Egyik értékes oiajnövényünk
az őszi káposztarepce, röviden
repce a közeljövőben vetésre
kerül. Ez a növény valamennyi
olajosnövényünk között a leg
ismertebb és talán alföldi vi
szonyaink között — őszi vetés
vetésénél és korai aratásánál
fogva — az értékes olajosaink
egyike. Magas olaj irtaim a (40
százalék) folytán pedig, továbbá,
hogy kevés tőke és munka
befektetéssel termeszthető, ma
szinte áldás a gazdára, hazára
egyaránt. Időszerű tehát, hogy
termesztéséről egyet-mást el
mondjunk.
A nálunk termesztett sok
őszi káposztarepcefajta közül
legérdemesebb a nemesített
Eszterházai káposztarepcét ter
meszteni. Megterem ott, ahol
a búza, répa termeszthető, sőt
a jóltrágyázott és művelt sziken
is. Természetesen a jobb talajt
jobban meghálálja. Legjobb
előveteménye a korán lekerüld
takarmány- és hüvelyes növé
nyek, de szorultabb esetben a
kalászosok kÖ2 Ül az őszi árpa
után is vethető. Az idén
azok a kukoricaföldek különös
számításba jöhetnek, melyek
ben a kukorica nem sikerült
és mintegy fekete ugaron ma
radtak. A repce trágyaigényes
növény. A trágyát közvetlenül
megkívánja. Trágya nélkül
csak jóerőben lévő földön, fe
saját termésű kenyérgabonája T a n o n c o k f iz e t é s e s s z a b a d s á c fc fc kete
ugarba érdemes vetni,
szükségletüket nem fedezi. _Az
bőven van könnyen
A tanoncok fizetéses szabad badságról a tanorcot legalább melyen
összeírást a közélelmezési hiva
felvehető
növényi táplálóanyag.
tal végzi Szarvason, s arra e ságáról az 1936: VII. t.-c. 22. 15 cappal előre kell értesíteni.
A
jó
talajelőkészítés
a siker
5. A szabadságidőben nem
hó 20-áig lehet jelentkezni A §-a, a törvény végrehajtási
jelentkezők igazolásuk érdeké utasítása 30-000/1936 Ip. M. számítandók a törvénves szün alapja. Szinte kertszerüleg gon
ben tartoznak felmutatni gabo számú rendelet 49. §-a, vala napok (vasárnap és Szert Ist dozott talajt kíván. Korán le-;
nalapjukat és kenyérgabona- mint az 1937: XXI. t.-c. és az ván napja), sem azok a napok, kerülő trágyásnövények után
jegyüket. Mindenkinek; aki nem ennek alapján kiadott 3000— amelyeken a tanonc esetleg leghelyesebb a talajt azonnal
rendelkezik megfelelő mennyi 1938. Ip. M. sz. rendelkeznek. betegség vagy baletet miatt forgatás nélkül (lókapa, tárcsa)
Erén rendeletek érteim* ben bem dolgozhatott — kivéve, megporbanyítani, ha ez beéreségű : kenyérgabonával, s a
fenti feltételeknek megfelel, a a tanoncok a fizetéses szabad ha betegsége vagy balesete a dett, mélyebb szántás, henger
saját érdeke minél előbb való ságot illetlen külön’eges elbí szabadság megkezdése után simító következik. Végül a
magágyat, középmély szántás
jelentkezés, mert valószínűleg rálásban részesülnek éspedig: következett be.
sal
esetleg tárcsával és henger1 Évente kétheti fizetéses : 6. A fizetéses szabadság tar
módot adnak az ilyeneknek is
arra, Jbogy kenyérgabonájukat szabadság illeti meg a tanon- tama alatt a tanonc nem dol boronával tesszük aprómorzsása Hombár útján beszerezhes cot, tekintetnélkül a fizetésre gozhátik és ha a fizetéses sza sá, rögmentessé, gyomtalanná.
sék, mert — mint fentebb is és a ledolgozott munkanapokra badság alatt do'g070*.t — akár Kalászosok után azonnali for
munkaadójánál is — a szabad gatásnélküli porhanyítás, eset
említettük — méltánytalan és — legfeljebb két részletben.
igazságtalan dolog lenne, hogy
2. A tanorcok fizetéses sza ságot meg nem adottnak kell leg már a tarlóra trágyázunk
az egészévi kenyérszükséglet badságát már a szerződtetés tekinteni. A tanorcok szabad és azt sekélyen, alászántjuk,
biztosításától éppen azok es els* évében meg kell adni.
ságáról nyilvántartás vezetendő, simitózzuk, hengerezzük. Ké
sőbb egy mélyebb szántást
nének önhibájukon kívül el,
3. A fizetéses szabadság a hatósági ellenőrzés esetére.
A szabadság megadását, an adunk, hengerrel, boronával,
akik annak megteremtésénél taconcoknak a nyári iskolai
a legtöbbet fáradoztak. Érde szünet idejében adandó meg, nak időpontjával együtt az kertszerüleg elmunkálva, majd
keltek 20 áig jelentkezhetnek.
4. A megadott fizetéses sza ipartestületnél be kell jelenteni- vetés alá elég lesz a lókapa,
tárcsa, borona, henger.
Vetése augusztus 20-a körül
történik, nálunk sokszor még a
szeptember eleji vetés sem
késő. Feltétlen nedves földbe
kerüljön a mag, félnedves vagy
K dei t e r m é s f e l e s l e g é i v i g y e a
száraz talajba — hacsak nem
számíthatunk
igen közeli esőre
M e z ő g a z d a s á g i K ö zra k tára k rt vasút melletti telepére, ahol a
— semmiképen se tegyük. Ha
sonlóan olyan talajba sem,
amely nincs kellően elmunkál
va, tömörítve, amit beéredett
Az ott kapott súlyjegyzékkel jelentkezzék a
talajon az előbb említett esz
közökkel könnyen elérhetünk*
A vetőágy elkészítését a vetés
napján végezzük, vagyis ahogy
mondani szokták: eke vagy
M I N T
A „ F U T U R A * F Ö B Í Z O M Á N Y O S Á N Á L
tárcsa,
fogas, henger vetőmag,
(Szarvas, Szent IsIván király utca 31, teletonszám; 65)
egymást kövesse. A magtaka
ahol az ellonértéket kifizetik és a termésértókesítéssel kapcsolatban mindenre felvilágosítással szolgálnak.
rás egy két cm*re henger-,
vagy tővhboronával történik, a
Albhoményosok : Szarvason: Maczik János, Csabacsüdön : Jaourík Pál, Kondoroson: Szebetalaj nedvesség! állapota szerint.
gyioazky János, Bsxontandráson: Gazsó János és Csonki András, Öcsödön : Dezső Sándor.

Felhívás a g a z d á k h o z !

„Hombár” a gabonái gytijíl.
Szarvasi Takarékpénztárnál

Mindennemű mezőgazdasági terményeit és különféle magvait a legmagasabb áron vásárol
juk meg és az eladott terményére előleget és annak behordásához zsákokat köícsönözünk.
SZA RV A SI TAKARÉKPÉNZTÁR mint a Futurq és a Hombár főbizományosa

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

1942. augusztus 7.
A vetés géppel történik, ket
tős gabonasortávolságra, jobb
földön kedvező viszonyok kö
zött 35 cm-es kapás sortávol
ságra is vethető. Tágabbra ne
vessük, mert a bé£rés lasubb
és egyenetlenebb lesz. A ga
bonatávolságra vetett repce
alacsony és aprómagvú lesz.
Vetőmagmennyiség kát. holdan
ként 4—7 kg, aszerint, hogy
sűrűbb, vagy ritkább sorba
kívánjuk vetni. Vetésre c?ak
teljesen beérett, nagyszemű,
fényesfekete, eléggé súlyos jólcsirázó, tiszta és ezévi repce
magot használjunk.
(Jeney.)

Hírek
Istentiszteletek:
A szarvasi ig . h. ev. te m p lo m b a n
vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délután
6 órakor magyar, az újtemplomban
délelőtt 9 órakor magyarnyelvű isten
tiszteletet tartanak.
Istentiszteletek a szarvasi róm. kát.
templomban: vasár- és ünnepnap dél
előtt fél 9 órakor csendesmisc. 10 óra
kor szent beszéd, nagymise. Délután 6
órakor ájtatosság. Köznapokon szent
mise fél 8 órakor.

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

— Ügyészvál aszt ás, A
szarvasi Luther Líceum és
Tanítónőképző Intézet felügyelőbizottsága legutóbb tartott
ülésén dr. Gémes Szilárdot
ügyészévé választotta.
(— Községi dijnokok válasz
tása. Szarvas nagyközség elöl
járósága a múlt hét csütörtök
jén ^ megtartott tanácsülésén
töltötte be részint a községi
irodatiszt választással megüre
sedett, részint az újonnan szer
vezett díjnoki állásokat. A
választás során Ruzsicska Em5?®'.. ^ettendi Ilona, Kürtössy
Ödön, Kecskés József, Melich
Pál, Melis György és Haraszti
Pál lettek dijnokok.
— Felvétel a debreceni egye
temre. A debreceni m. kir.
Tisza István Tudomány egye
tem hit-, jog- és állam-, orvos-,
bölcsészettudományi, ennek ma
tematikai és terméstudömányi
csoportjára a rendes beiratko
zás az 1942—43. tanév első
félévére szeptember hót— 15-én
estig tart. A felvételi kérvé
nyeket augusztus hó 31-ig kell
az illetékes karhoz címezve
benyújtani. Részletes felvilá
gosítással a rektori hivatal
szolgál.
— Átképzik az ipari hadirok
kantakat. Az iparügyi minisz
ter a honvédelmi miniszterrel
egyetértve tervbevette, hogy az
ipari hadirokkantakat a szük
séghez képest át fogják képezni-.
Az elméleti átképzés tanfolya
mokon történik, míg a gyakor
lati átképzés az ország leg
kiválóbb
mestereinél, akik
minden ellenszolgáltatás nélkül
tesznek majd hazafias köteles
ségüknek eleget. Az iparügyi
minisztériumban most állítják
össze, hogy a gyakorlati kikép
zésre milyen szakmában van
szükség, s hány érdekeltnek a
a jelentkezésére lehet számí
tani A kapcsolatos tanfolya
mok tartására egyelőre Buda
pest és környékén, később
vidéki városokban is sor kerül.
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a legnagyobb gonddal
végzem, legegyszerűbb
től a legdíszesebbig, a
legnagyobb igényeket is
p o n t o s a n kielégítek.
Halottszállítás, exhumálás
nálam megrendel hető

Hantos G yörgy
temetkezési vállalkozó.
II. kerület Beliczey-út 17.
— Szerkesitői üzenet. J. J.
Szarvas. A Tessedik Sámuel
mezőgazdasági emlékkiállítás és
ipari vásárról szóló cikkét lapuak más helyén készséggel
leközöltük. Abban valóban
igaza van, hogy a hiba nem ben
nünk rejlik, s a dolog elevenére
tapintott, amikor írja, hogy a
kiállítás és vásár előkészítő
bizottsága nyilván megfeledke
zett a helyi sajtó megfelelő
tájékoztatásáról. Tessedik Sá
muel bizony nem ebben a
szellemben folytatta felvilágo
sító munkáját.
— Nagyon gyengének ígér
kezik a tengeri termés. Lassanlassan végére érünk már a
cséplésnek. A kalászosok ter
méshozamában nem csalódtunk.
A víz pusztításával számoltunk,
s reményeinket inkább túl*
haladta a termésátlag, mind az
őszi, mind a tavaszinál. Más a
helyzet azonban a kapásoknál.
Az utolsó napokban minden
még eddigi reményünk is szer
tefoszlott. Nagyon el kellene
azonban egy jó kiadós eső,
sok helyen még igen-igen se
gítene, s legalább annyi terem
ne gazdaságonként a tengetiböl, amennyi egy-egy háztartás
szükségletét fedezné. Nemcsak
a tengerinél, azonban a burgo
nyánál is ugyanilyen vigaszta
lan á helyzet, a kilátás itt is
gyér, s bizony ezen már az
eső sem segít állítólag.
— Szatócs nem árulhat rö
vidárut. A rövidárukereskedés
üzletkörébe tartozó cikkek a
79,826-1941. K. K. M. sz. elvi
határozat érteinkében nem mi
nősülnek a nép elsőrendű
szükségleti cikkeinek s így azok
árusításával a vegyeskeres
kedők csak akkor foglalkoz
hatnak, ha e cikkek kizárólagos
árusításával foglalkozó szakma
beli kereskedő a községben
nincsen. Az elmondottakra való
figyelemmel tehát a vegyeskereskedő (szatóc?) még a pri
mitív, rövidárúkat (cipőfűző,
cérna, gomb, stb.) sem hozhatja
forgalomba ott, ahol speciális
rövidárukereskedő uűködik.
— Újabb rendelet a bújtatás
ellen. Az 1939, IV. t-c. szerint,
ha az értelmiségi munkakörben
foglalkoztatottak száma k e v e 
sebb, legfeljebb egy értelmiségi
lehet zsidó. Ennek a rendelke
zésnek a gyakorlatban való
alkalmazása aztán furcsa kinö
vésekkel járt. Sokan az új
iparjogosítványosok közül u. is,
még abban az esetben is fog
lalkoztattak értelmiségi alkal
mazottat, mégpedig zsidót, ha
annak foglalkoztatását a válla
lat nagysága nem is indokolta.
Nyilvánvaló, hogy ez esetben
az iparjogosítvány tulajdonosa

S z a r v a d és V i d é k e
csak papíron volt önálló, a va
lóságos szerepe az volt, hogy
a tulajdonképpeni zsidó iparüző
ténykedését fedezze. A most
megjelent 4410—1942. M. E. sz.
r. úgy rendelkezett, hogy bár
mely vállalatban egy zsidót is
csak akkor lehet alkalmazni,
ha értelmiségi munkakörben
nem zsidó is van foglalkoztat
va. Ezt a rendelkezést aug.
23-ig keresztül kell vinni, mert
ellenkező esetben a munkaadó
ellen bűnvádi eljárást indítanak.
3íég inkább bealkonyul a
zsidóknak és bújtatóiknak.
ki tankönyvkereskedőkül.
— Tankönyvkereskedők kije
lölése. A tankönyvvel kiszol
gálható könyvkereskedők név
jegyzékének
összeállításával
kapcsolatban legutóbb kiadott
keresk. és közlekedésügyi
miniszteri rendelet kiegészíté
séül miniszteri leirat érkezett
a szegedi kereskedelmi és
iparkamarához. Abban arról
értesíti a kamarát, hogy a ren
deletnek az a korábbi megha
tározása, hogy az egyházi
hatóságok által fenntartott is
kolákban általuk engedélyezett
tankönyvek csak akkor esnek
a rendelet! hatálya alá, amenynyiben azt a m. kir. vallás és
közoktatásügyi miniszter tan
könyvjegyzékébe felvette. A
leirat értelmében a rendelet
hatálya kiterjed minden olyan
tankönyvre, amelyeket az egy
házi hatóságok már engedé
lyeztek és a m. kir. vallás és
közoktatásügyi miniszter az
általa évenként kiadott tan
könyvjegyzékébe nem is vette
fel. A tankönyv forgalmát sza
bályzó miniszteri rendelet,, va
lamint azt kiegészítő hivatalos
közlemény értelmében a tan
könyvvel kiszolgálható keres
kedők névjegyzékébe fel nem
vett kereskedők, könyvbizomá*
nyosok, könyvkiadók, könyvkereskedők által semmiféle
tankönyvei (még használt ál
lapotban lévő tankönyvvel) sem
lehet kiszolgálni. Közöljük ezzel
kapcsolatban, Szarvason Müller
Károlyné, Nagy Sándor és
Kiszely Antal cégeket jelölték
— Biztosították a munkaköz
vetítő szervek együttműködését.
A földművelésügyi és az iparügyi miniszter a hivatalos lap
legutóbbi számában megjelent
rendelettel a munkaközvetítői
szervek
együttműködésének
biztosítására Budapest szék
hellyel központi bizottságot
szervezett. A bizottság feladata
figyelemmel kisérni a munka
piac helyzetét, gondoskodni a
rendelkezésére álló munkaerők
nemzetgazdasági szempontból
leghelyesebb felhasználásáról,
a háború után felmerülő munkásfoglakoztatáei
kérdések
megoldásáról és előkészíteni a
munkaközvetítői szervek egymásközötti intézményes együtt
működését. A bizottság két
elnökét, két alelnökét és 13

3. oldal.

TANULJON ZENÉT I
A szarvasi ZENEISKOLA az új tanévben
t ovább f o l y t a t j a mű k ö d é s é t .
Zenét csak a zeneiskola oki, tanárai taníthatnak Szarvason
A beiratások (zongora, hegedű és zeneelméleti tanszakra)
szeptember 1-, 2~, 5- és 6-án délelőtt 10—12 óráig a gim
názium zenetermében ; kedvezményes beiratások augusztusban
Horthy M. űt 100 alatt eszközöltetnek. TEMMEL GABRIELLA
tagját a földmivelésügyi és az
iparügvi miniszter nevezi ki.
A bizottságban a földmivelésügyi
és az iparügyi minisztérium,
valamint a munkaközvetítő hi
vatalok képviselőin kívül a
munkaerőgazdálkodásban ér
dekelt más tárcák is résztvesznek.
— Húszévesek a mezőgazda*
sági kamarák címmel írt veze
tődi két Halács Ágoston dr.,
az Országos Mezőgazdasági
Kamara igazgatója a Magyar
Föld legújabb számában A
magyar falu képes hetilapja
az egészséges vetőburgonya
biztosításáról, a gabonazsizsik
irtásáról, a szála'- és abraktakarmány termesztésének fon
tosságáról és a baromfípestisről
közöl értékes szakcikkeket.
Érdekes képekben számol be
kecskeméti gazdakamara juileumi közgyűléséről és a
gyöngyösi bikavásárról Elbe
szélést, verset, háborús képeket,
kisgazdák cikkeit, piaci és vá
sári árakat, rendeleteket és
még sok más hasznos, érdekes
cikket és képeket találunk
benne. Kapható az újságáru
soknál és az IBUSZ pavillopokban. Mutatványszámot küld
a Magyar Föld kiadóhivatala,
Budapest, VII. Erzsébet krt. 7,
‘ — Hirdetmény. Értesíti az
elöljáróság a község lakosságát,
hogy mindazon földbirtokosok
és bérlők, kik saját gazdasá
gukban állandóan nehéz testi
ihunkát végeznek és 50 kát.
holdnál nem nagyobb össz
területen gazdálkodnak, kenyér
gabona pótjegyre jogosultak.
A kenyérgabona pótjegy au
gusztus hó 15 - ig igényelhető
éspedig az Arvaház helyisé
gében lévő földszinti tante
remben az egyes kerületekre
nézve megállapított napokon.
Az igénylés alkalmával a ga
bonalap feltétlenül felmutatan
dó. Elöljáróság.
— Rémhirterjesztők nyugtala
nítják a falvak lakosságát.
Egyes községekben itt Békés
megyében is ismeretlen egyének
azt a' nyugtalanító hírt ter
jesztik, hogy a télen mér csa
ládonként egyetlen sertést
szabad levágni fogyasztásra. A
közellátási hivatal nyomaté
kosan felhívja a gazdák fi
gyelmét arra, hogy ezek a .
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lelkiismeretlenül terjesztett hí
rek csak arra alkalmasak, hogy
a cséplési munkálatok kellős
közepén a közvéleményben
nyugtalanságot keltsenek. Ezek
a hírek teljesen valótlanok és
egyes részről tudatos rémhírek
is. A közellátásügyi kormány
zat sem ilyen, sem ehhez ha
sonló rendelkezés kiadását nem
tervezi és a közönség ilyen
híreknek ne adjon hitelt. A
valótlan hír terjesztői haza
árulást követnek el, akiket az
illetékes hatóságoknál azonnal
fel kell jelenteni.
— Aki a víz alatt szunyókált.
Egy dán búvárt kénytelenek
voltak elbocsátani, mert szol*
gálata alatt nem dolgozott,
hanem a tenger fenekén rend
szeresen lefeküdt és aludt.
— A világ legsúlyosabb em
bere. A világ legsúlyosabb
embere a trieszti Pietro Montareni, aki 250 kilójával nyilván
aligha
talál versenytársra.
Annak, hogy a szűkös háborús
viszonyok között is el tudta
érni ezt a tekintélyes siiiyt,'az
a magyarázata, hogy Montaneri úr jóforgalmú hentesüzlet
tulajdonosa. Üzleti ügyeinek
elintézésére külön Saját súlyára
méretezett kerékpárt használ.

TURUL-MOZGO
Aug. 8-án, szombaton fél 7 és 9,
9-én, vasárnap 3, 5 7, 9 órakor

Egy csők és

más semmi!
Főszereplők: Jávor Pál, Tolnai
Klári, Rajnai. Gábor, stb., stb.
Kiég.: Magyar és UFA híradó!
Aug. 12 én, szerdán és 13 án,
csütörtökön fél 7. és 9 órakor

Ml k e l t e n
Eredeti svéd film a legkitűnőbb
svéd színészek főszereplésével.
Nagyszerű kiegészítő műsor I
11
drb angóranyúl eladó vagy gon
dozásra kiadó I. kér. Tessedik-utca 259.

Eladó ingatlanok:
Hegyes dOlóben 18 és 22 hold.
K o n d o r o s ! holdakon 7 hold,

HASZNÁLT TANKÖNYVEKET
magas

áron

vesz

M tlller K á ro ly n é
kljelttlí tankönyykeres>ked0

T a n k ö n y v e k már ölő j e g y e z h e t ő k !

Ö r m é n y z u g b i f i 10hold,
• Táros belterületén 12 házhely

Az éladíssal

I
ügyvéd van megbízva.

Nyomatott MfiUer Károly
könyvnyomdájában, Szarvason
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A szarvasi járás legolvasottabb hetilapja a
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Hirdetései mindig eredményhez vezetnek !
EB

Hatósági árjegyzék
Az élőseités és a húsipari termékek árának újabb megállapítása
A hizlalás (toyábbtartás) céljára eladott fiatal, egészséges, ivartalanftott.
orbánc ellen beoltott, szimultánozott élesedésekért számítható legmagasabb termelői
árak P/kg-ként — helyben eladó gazdaság — az ország egész területén a kivetkezők :
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

kilogrammos és ennél nehezebb,de 30 kilogrammnál kisebb súlyú serlés 3*20
kilogrammos és ennél nehezebb,de 35 kilogrammnál kisebb súlyú serlés 2 95
kilogrammos és ennél nehezebb,de 40 kilogrammnál kisebb súlyú sertés 2'75
kilogrammos és ennél nehezebb,de 45 kilogrammnál kisebb súlyú sertés 2'60
kilogrammos és ennél nehezebb,de 50 kilogrammnál kisebb súlyú sertés 2*48
kilogrammos és ennél nehezebb'de 55 kilogrammnál kisebb súlyú sertés 2‘40
kilogrammos és ennél nehezebb,de 60 kilogrammnál kisebb súlyú serlés 2'32
kilogrammos és ennél nehezebb,de 65 kilogrammnál kisebb súlyú sertés 226
kilogrammos és ennél nehezebb,de 70 kilogrammnál kisebb súlyú sertés 2'20
kilogrammos és ennél neher.cbb,de 75 kilogrammnál kisebb súlyú sertés 215
kilogrammos és ennél nehezebb,de 80 kilogrammnál kischb súlyú sertés 2*10
kilogrammos és ennél nehezebb,de 85 kilogrammnál kisebb súlyú sertés 2*06
kilogrammos és ennél nehezebb,de 90 kilogrgmninál kisebb súlyú sertés 2’02
kilogrammos és ennél nehezebb súlyú sertés ára kilogrammonként . . 2'—
A 25 kg-nál könnyebb soványsertések ára az eladó és vevő között szabad
megegyezés tárgya. Az ilyen sertésekért kifizetett ár azonban nem lehet magasabb
a 25 kilogrammos sertésekért kifizetendő darabonkénti árnál.
A levágás céljára eladott, legalább 12 órát koplaltatott élősertésekért fel
számítható legmagasabb termelői árak az ország egész területén a következők .
a) 145 kilogrammos és ennél nehezebb súlyú, fiatal (legfeljebb 2 éves) tenyész
tésbe nem fogott, elsőrendű, jól hízott sertés ára kilogrammonként . . . 2'10
b) 130 kilogramm és ennél nehezebb, de 145 kilogsammnál kisebb súlyú, fiatal
205
(legfeljebb 2 éves), tenyésztésbe nem fogott elsőrendű, jól bízott sertés
c) 115 kilogramm és ennél nehezebb, de 130 kilogrammnál kisebb súlyú, fiatal
(legfeljebb 2 éves), tenyésztésbe nem fogott, jól hízott s e r t é s .................. 202
d) 100 kilogramm és ennél nehezebb, de 115 kilogrammnál kisebb súlyú, fiatal
tenyésztésbe nem fogott, jól hízott s e r té s ................................................... 1 98
e) 100 kilogrammos és ennél nehezebb súlyú, fiatal, tenyésztésbe nem fogott,
közép minőségű szedett s e r t é s ..................................................................... 1*94
f) 80 kg és ennél nehezebb súlyú, tenyésztésbe nem fogott, tisztavérű sonkasüldő 1 98
g) 145 kilogrammos és ennél nehezebb súlyú, az a) és f) pontban megállapí
................................ 1'92
tott követelményeknek meg nem felelő vágósertés
h) 145 kilogrammnál kisebb súlyú, az a) és f) pontban megállápított követel
186
ményeknek meg npm felelő vágósertés . . .
.
. . .
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Allguszlu.i
* hó 16-íin.
jövő vasárnap játssza első bajnoki mér
kőzését a Turul a békésszentandrási
Hunyadi ciícn. Az idény ilyen korai
megkezdése igen kellemetlenül érintetik
a Turul vezetőségét és játékosait, mivel
készületlenséget talált a helyi labdarúgás
berkeiben. Az edzések, melyek kornolv
végzése lenne az alapja a jó szereplés
nek, csupán 5—6 játékos jelenlétében
zajlanak le, s azok is a rendszertelenség
és komolytalanság jegyében. E szerint
nyugodtan meg is állapíthatjuk, hogy
Szarvason még semmi jelét sem lehet
tapasztalni annak, hogy egy hót múlva
elsőosztályú bajnoki mérkőzés lesz. S
így biztos az, hogy az első mérkőzésen
esélytelenül indulhat a Turul a kitűnő
Hunyadi ellen. Mindenesetre mi nagyon
örülnénk, ha a mérkőzés mégis Turulgyőjelemmel végződne. Ez nem is olyan
lehelellen. Csupán egy szükséges : a
Turul-játékosok sportfelfogásának gyö
keres megváltoztatása. — Múlt vasár
nap a Turul Gyomán a GyTK ellen
játszott barátságos mérkőzést és 3:0 ra
kikapott. A visszavágó aug. 9-én lesz.

Ügyes fiút molnártanoncnak (elvesz
dr. Podany Pál és Társai Gáspár-malom.
Velcs örökösöknek vasútállommás kö
zelében 134 négyszögöl szántóföldjük
eladó. Beépítésre is alkalmas. Jelent"
fi9
kezni Veles
kézbesítőnél.
IV. kér. 163 számú ház vendéglővel,
szikvfzgyárral együtt eladó,
51
Mezőtúri iskola mögött 12 kát hold
föld felibe vagy bérbe kiadó. Értekezni
Borgulya Endre tanítónál. Központi isk.
, Eladó 6 hold föld V. külker. 245 sz.
Érdeklődni kedden és pénteken 11. kér.
507 szám.___________
5í

A szalonna, háj, sertészsír, sertéshús legm agasabb fogyasztói ára
2’50
2 50
1*70
060
0*50

Özv Kántor Sámuelné 11. kér. 328
számú háza eladó.
63
Józsefszálláson 52 hold föld felesművelésre kiadó. Érdeklődni lehet kedden és pénteken Kiss Pálnál 111 279. 59

Máj és nyelv
Vese, velő . .
Tüdő, szív, lép
Bőrke . . .
Serléscsont

Hentesárugyártmányok
Fabó Pálné örökösei 5 kis hold
földje Hegyes-dűlőben, óteinető alatt
Füstölt egységes kolbász
4' —
270 négyszögöles kenderíöldje eladó.
Füstölt, főtt egységes kolbász .
4 40
Érdeklődni Veles István községi kézbe
Füstölt száraz egységes kolbász
4'90
sítőnél.
60
Másodrendű füstölt kolbász
2 80
Közel a városhoz: az orosházi köves
II. rendű füstölt száraz kolbász
3 40
Vadász, kolbásr, vadászszalámi
4*50
út mentén 15 hold föld eladó. Jelentkezni
lehet IV. 116 íz .
61
Párizsi, krinolin, szafaládé .
340
Virsli
.......................
3*50
12 hold föld rajta 4 5 hold lucerena,'
Fejsajt
.
. . .
.3*70
1 hold erdő, 1*5 hold kaszáló és here
Bőrs*jt . . .
. . ,
. 1* 80 eladó Békésszentandráson a szentesi
Fekete hurka . . . .
, . 1*60 köveuit mellett. Érdeklődni : Bagi Ist
Véres, vagy májas 'hurka . . . 2*50
ván főjegyzőnél lehet.
Sült v, füstölt véres v. májas hurka 3*—
Füstölt

Szárított

tészta

Az 1 kg-nál nagyobb csomagolású,
vagy kimért tojásnéíküli tarhonya ára
1'24 penfeŐ, a 2 tojásból készített 1*74,
a 4 tojásból készített 2*10. Az 1/10 kgos csomagolású tojásnéíküli tarhonya
1*50, 2 tojásosé 2 —, 4 tojásosé 2 40 P.
A kocka, metélt, eperlevél, csillag,
szarvacska, gyűrő, reszelt, kagyló, csu
sza és egyéb levestészták ára 1 kg-nál
nagyobb csomagolásban, vagv kimérve
tojás nélkül 130, 2 tojással 180, 4 to
jással 2*16 P, 1/10 kg-os csomagolásban
1*60, 210, illetve 2*50 pengő kg-ként.
A középvastag, "vagy vékony csőtészta,
spagetti, levesmetélt és cérnatészta 1 kgnál nagyobb csomagolásban, vagy kim.
tojás nélkül 1'38, 2 tojásos 1*88, 4 tojá
sos 2*22/ 1/10 kg-os csomagolásban t. n,
m
? tojással 2 30, 3 tojással 2*60 P.

É

S

Q h é t v e z é r t értek el a
"
szar asi levenlp-atiéták a debreceni hadtest levente
atlétikai verscayén, Az augusztus 1—2.
napjain megrendezett versenyen nagy
számban vettek részt a levente egyesü
letek. Szarvas színeit 9 atléta képviselte,
akik közül Litauszki Pál a súlylökésbeu
első (12 76), a diszkoszvetésben második
(30*15), Lustyik János a diszkoszvetésben
első (31 m.), a súlylökésben második
(10 75), a gerelyhajításban második (40 m),
Dornyei Béla az 1500 m-es síkfutásbau
második, a 800 m-es síkfutásban ötödik,
Szín József a 400 in-es síkfutásban ne
gyedik, Lendvai Sándor ötödik lett.
Fentiek közül Litauszki, Lustyik és Dörnyei résztvesznek az augusztus 15—16.
nupjain Budapesten rendezendő országos
levente atlétikai versenyen, úgyszintén
Thern Endre is, aki tagja a debreceni
dandár 4x100 méteres váltójának. Le
ventéink újabb nagyszerű szereplése a
komoly előkészítés, fegyelmezettség és
a helyes sportfelfogás eredménye. De jó
lenne, ha labdarúgóinkra is átragadna a
levente-atléták példája, akkor a szarvasi
labdarúgás is sikert sikerre halmozna.

Mezőtúri határban közvetlen az iskola
mellett 20 hold föld eladó. Érdeklődni
I. kér. 151. sz._____________________ 64
Csabacsűdön 20 hold feliből, harma
dából, esetleg bérbe kiadó. Érdeklődni
Szloszjar Jánosnál tanya 42 szám alatt.
Eladó szüreti felszerelés : 1 nagy ket
tősprés, 1 szőlő-zúzógép, 2 taposó-kád
kármentőkkel, 7 darab 7 hl bordó, 2
mustpároló rézüst, permetezők, kotyo
gok, rézcsapok, stb. Érdeklődni lehet :
111., Petófi-u. 10, az ecetgyárban.
88
Klimaj Mihálynak Rózsáson V. külk.
141 számú háza 1202 négyszögöl telek
kel együtt eladó.
86
Űjdécsen 7 hold föld eladó. Érdek
lődni III. kerület 13. házszám alatt. 84
V, külkerület 32
szántóföld eladó.

szám alatt 2 hold
85

Eladó 11 kishold föld tanyával. — 11.
83
külkerület 194. sz. alatt_________
Leányt, vagy fiatalasszonyt napszámosnönek felvesz Süveges János kelmefestó, Szarvas, III. kerület 168.______ 82
Komplett új konyhabútor és modem,
sima háló eladó. Cím a kiadóban.
81
10 kishold föld Sárkány-soron, kövesút
mellett, eladó. Érdeklődni lehet Sárkány
Jánosnál, 11. kerület 146.____________ 79
Ház eladó, esetleg telek is : L kér. 184 :
érdeklődni: IV. kerüiet 280.
80
Bérbe kiadó 14 kishold föld tanyával.
Érdeklődni lehet Ált Fogy. Szövetkezetben, Janecskó Ján^p II. kér. 11._____ 91
Országos méretű kaptárak eladók IV.
Hunyadi-u. 293, házszám alatt.
90

sertéshúsok

Sertés oldalas - . .
Sertcifcj (kicsontozott)
Sertésnyelv
. . .
Sertéscsülök . .
Sertésláb, köröm

3*—
2’50
3 10
2*40
1—

A száraztésztofélék, tej és tejtermékek legújabb fogyasztói ára
A szárított tészta legmagasabb árának
újabb megállapítása a 0-ás búzalisztből
előállított, legfeljebb 13 százalék víztartalmú szárított tésztára vonatkozik.

Z

APROHIRDETESEK

III. kér. 78 számú ház eladó. Érdek
lődni Hrivnák Pál ne 1. (Kondacs Pál borbélyüzlet.)
55
Figyelem, gyapjúfonás 1 Angoranyúl
gyapjúfonást vállalok Hl. kér. 162 hsz.
56
Arvaház mellett._____

Zsír és tepertő' . .
3 80
Zsirszalonna bőrrel
.
3 14
Zsírszalonna bőr nétkül . ‘
3 34
H á j ..........................................
360
Kenyér- és tokaszlonna bőrrel
3 10
Kenyérszalonna bőr nélkül , .
3'30
Szalonna nyesedék
. . .
3 20
Sózott szalonna.......................
3 40
Füstölt- és paprikásszalonna . . 3*80
Füstölt, v. füstölt-főtt tokaszalonna 390
Füstölt császár bús . . . .
440
Füstölt-főtt császárhús . . . .
5*20
A sertéshúsrészeknek hentesek által
számítható legmagasabb fogyasztói ára
(a bennelévő csonttal) a következő :
3‘80
Rövid k a r a j .......................
Hosszú karaj ■
(papszelet)
.
3 50Egész karaj
. . .
3 65
Bőrös karaj .
. . .
3 70
Comb . . . .
. . .
. 3 20
Lapocka . . .
. . .
3*10
T a r j a ......................................... 3 —
Oldalas .................................
2 30
Kolbászhús és sertésdagadó
3*40
2—
C s ü lö k ................................
Fej, farok .
.
.
1*70
Köröm, láb
1'—

D

Tej - é s t e j t e r m é k e k
Tej lite renk ént...................
0 34
Tehéntúró viszonteladási ára
1'—
Tehéntúró fagyasztói ára . . .
1 10
Pasztőrözött teavaj adagolva . . 7*80
Pasztőrözött teavaj tömbben . . 7*70
Pasztőrözetlen centr. vaj adagolva 7'40
Pasztőrözetlen centr. vaj tömbben 7'30
Főző vaj kilogram m ja.................. 710
Piaci irósvaj kilogrammja . . .
6'f}0
Krémsajt, kim érve....................... 4*30
Krémsajt, adagolt, eredeticsőm. . 4 90
Parmezán kilogrammja .. . . . 5*70
Trappista, óvári, edamí . . , . 3'90
Tehénsajt tömbcsomagolásban . . 4 50
Vegyesek
Ecet, lite r e n k é n t ..................
0 83^
Csirke kilogrammja ; . . .
3*— *
Tyúk kilogrammja . . .
. . 260
Kenyér kilogram m ja...................0 42
Tojás kilogrammja (termelői ár) . 3*10
Tojás kilogrammja (kereskedői ár) 3 80
Szódabikarbóna 5 dg-os zacskó . 0*12

Cl A n f S
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* Szarvas községben: I. 432. cseréppel fedett
" beltelkes .'akóház; II kér. 194. számú beltelkes
lakóház kövesút és ártézikút közelében; III. kér. 3. sz. a. „Körösparti Kioszk**
vendéglő ; Kondoroson piactér melletti lakóház teljesen felszerelt sütődével.
2152 négyszögöl kisszénási állomás köze
lében, Vll. külkerületben; 20 hold elsőosztályú szántó a kondorosi holdakon, kövesúttól 2 km-re ; 24 hold hereföld
nek alkalmas szántó Oécsen; 34l/2 katasztrális hold szántóföld és 17 hold
kaszáló Külső Ecseren ; 50 hold szántóföld Kiskirályságon; 137 katasztrális
hold szántóföld — esetleg több tételben is — a kiskirálysági határban (volt
Sztrehovszki-féle); 58 hold szántó a mezőtúri határában; 14 hold szántó a
Décsi laposon ; 2400 négyszögöl területű I. osztályú szántó a Maginyecz-dülö,

ELADÓ FÖ LD EK :

VENNE
M E G B ÍZÓ N K - 400' 500
dinnyeföldet;
T e n n e
n C V 7 D I A V / n i V . 10h. szántót tanyával; kb. 70 hold
földet város közelében; 6—8000, továbbá 8 —10 000 pengő értékű lakóházat
Bővebb

felvilágosítást

nyújt a

a Szarvasi Hitelszövetkezet
m int

az

O.

K. H.

t a g ja

p é n zin té ze t,

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

