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Március Idusa
Csodálatos varázsa, a tcélvsé- 

ges jelentősébe van ennek a 
szónak nálunk magyaroknál. 
Valahogy fokozottabban a mé
lyebben érezzük, hogy ilyenkor 
márciusban megmozdul a f&Jd,
» pozitív erői virágba, szárba, 
majd termibe szöktetik a még 
élettelennek tetsző természetet, 
hogy ilyenkor lázasabb, lükte
tőbb az emberi gondolkodás, 
sőt efsaántabb, építőbb, alkotni 
képesebb az emb»n> akarat i».

Mioden márciusban így van 
ez> luernyólcszázae&yvcanyolc 
is ígyvolt.

A szunnyadó nemzeti öntu
dat pillanatok, alatt magára 
eszméit s felismervén a sors
fordító napok ielenvalóságát 
merész lendülettel, ifjúi hévvel 
és lendülettel, mindenre elszánt 
akarással levette évszádos bék
lyóit. Szegény és gazdag, úr és 
szolga, nemer és zsellér napok 
alatt eggyé kqráciolddott a 
szabadság, egyenlőség, testvé
riség szent jelszavaival robogó 
lázas életrohanásban. Dicsőséges 
napok virradtak akkor a nem
zetre. baszeg, Vác, Vác Nagy • 
sarló, Bianyiszkó és a többi 
diadalmas csaták után azonban 
Világosnál kínos kudsreába 
fulladt az első lend&let s leál
dozói látszott a magyar feltá
madás betlehemi csillaga.

A fény után megint ránk- 
komorult a sötétség s a felsza- 
badulttág érzetét mihamar

Íuzsbakötötte a kíméletlen s 
orlátot nem ismerő bosszú.
Aztán. újra. minden elcsende

sült, miként ősszel pihenni tér 
maga a természet is...

Áldozat, vér, halál, bosszú 
teljesülét lén álmok, tőrt remé
nyek, kin éa fájdalom fűződik 
e- napokhoz lám. egy napján az 
esztendőnek mégis mégis visz- 
ssatérünk hozzá.

Miért?!
Mert bebizonyította nekünk 

a tOrténetm&nk, hogy az elnyo- ̂  
matáa után újra a szabadság 
következik, a miként az ősz 
után úf tavasz íő mindig, Vilá> 
gos után Is elkőve^cezett a

M éf*
Azóta Trianont is elfeledtük 

már, de sorstragédiánk új erő
kifejtésre sarkal máris s mesz- 
szenangzőn zengnek újra harc- 
bahlvó harsonáink.

Jelszavaink ma sem változ
tak meg; márciusi hevünklen
dületünk, akarásunk és elszánt- 
ságonk sem csökkent, de nem 
kisebb as etten sem, msttyel 
szemben életharcunkat vívjuk,

Istenfink segítsd meg árva 
népedet, hogy békében Ünne
pelhesse meg •  mirdori napok 
n M u i t t t  > « i

Március tizenötödikének megünneplése
Szarvason

A márciusi napokra emlékezés mindig egyilc legnagyobb 
ünnepe volt Szarvss hazafias társadalmának, miként minden 
esztendőben ezidén is lázassá készfii mindenki, hogy lélekben, 
de szfve külső megnyilvánulásaiban is mállóképpen áldozzon 
azok emlékének, akiknek áldozatos mártlromsága kitörölhetetle
nül égette be mi adón magyar leikébe a szabadság, egyenlőség 
és. testvériség tisztult vágyát és- szelemét. Csaknem valamennyi 
körben szerény keretek között bár ünnepség lesz ezen a napon, 
s mejgfioneplik e napot az iskolák, növendékei is, A főünnepség 
március hő 15-én lesz a Hösők-szobra előtt az alábbi műsorral:

1. Hlmnuiz. ÉatkH •  k M n it j a L*-
▼entecenekar kis éret óval.
.2. A Kormányzói Seózatot felolvasna 

MbHi  György Vitt. o. glmn. tanul6. *
3. Ssöut JátuiR a Le rente Zenekar.

_ 4. Ifjúsági Ünnepi beszéd, Mondja 
Ktthafda István Vili o. gimn. tanúié.

9. Bárdos László: Huszár verbunkos.
£lÖad|a a tanitónéképxG intését ének- 
kara. vezényel Facang Árpád.

6. Nem ceti dal. Szavalja Rátz Pál IV. 
évet gazdáid

7, PetAfl Sándor: Csatodat* Huber Ká

roly zené]*. Előadja a Szarvul Dalkar, 
vezénvel Rohoska Géza.

8 Ünnepi beszéd, Tartja Kiss György 
ev. lelkész.

9. Kodály : Magyarokhoz Előadják a 
polgári leányiskola, UaitóaÖkópiÖ, gazd. 
tanintézet ét a £lmná?íum ősszkara, ve
zényel Fasang Árpád.
10. Gyóul Géza: Csak agy éjszakára..., 

szavalja Krudor . Viktória 1! é. keresk. 
tanfolyam növendéke.
11. Hiszekegy.
12. Dlsxelvonulás.

Az ünnepélyt rossz idő esetén a szarvasi Nyári Szlohásban 
tartják meg.

A Kormányzó Űr felmentést adott 
a jegyzői oklevél megszerzése alól 

több vármegyebeli községi tisztviselőnek
A napokban rendelet érke

zett le a vármegye alispánjához, 
amelyben arról értesíti, hogy 
több vármegyebeli községi tiszt
viselő a Kormányzó Űr.ól fel
mentést kapott a jegyzői oklevél 
megszerzése alól. Ezek a tiszt
viselők valamennyien csaknem 
két évtizeden át szolgálták a 
községeket és olyan elméleti 
és gyakorlati tapasztalatokat 
szereztek, amelyek alapján a 
felügyeiőhatóságok a jegyzői 
oklevél megszerzése aló'i fel
mentésekre tettek előterjesztést. 
Nsgy -szükség van most minden

gyakorlati emberre, mert az 
erazíg megnagyobbodott és az 
üresedésben levő jegyzői állá
sokat jegyzői oklevéllel rendel
kező egyének hiányában nem 
lehet betölteni. Különösen nagy 
hiány van jegyzőkben az erdé- 
lyi,vármegyékben, ahonnan már 
kértek az anyaország várme
gyéiből jegyzőket, A szarvasi 
járásból, mint sut már megírtuk, 
Máj érik Jenő, Szirooy János, 
Litavecz Jáuos, Orosz Iván, 
Lnczédy Lajos és Bagi Adásit 
kap ott felmentést a jegyzői 
oklevél magszcrzlsé aló!.

Kövér csütörtöki vacsora Szentandráson
Múltbeli lapszámunkban hírül 

adtuk, hogy a Bíkésszentsod
rási Kisgazdák Köre 30 éves 
jubileuma alkalmával dlszelnö- 
kévé választotta vármegyénk 
főispánját, baiczai Belicxey Mik
lós főiepá-it, s e ritka évforduló 
alkalmával — mint minden esz
tendőben — ünnepi vacsorát 
rendezett saját székházában. 
A vacsora ünnepi szónoka dr. 
Ugrin Ltezló járási főszolgabíró 
volt, aki gyönyörű beszédben 
fejtette ki a hivatásérzetből 
fakadt és folytatott munka óriási 
jelentőségét és eredményét, a* 
mely munka különös jellemzője 
volt mindig ennek a harminc- 
esztendőt magért gazdatárau- 
látnak. Kivüle még Borbás Pál 
róni. katolikus plébános, pápai

kamarás, Marjay Géza ref. lel
kész és Bagi István főjegyző 
köszöntötte a jubiláló kört, 
amelynek tagjai s a szép szám
mal egybegyült vendegek kel
lemes szórakozással töltötték 
el — záróráig — ezt a szép 
kövér csütörtöki estét, meg
érdemelten ünnepelvén a kör 
ügybuzgó elnökét, Aszódi István 
községi bírót. S Aszódi István 
méltó is erre az ünneplésre, 
hiszen — anélkül, hogy kiseb
bíteni igyekeznénk elnökelődei
nek az érdemeit — meg kell 
áHapltanuok, hogy 0 volt az, 
aki ennek a már megyeszerte 
híres gazdatársuTásnak a szel
lemét sok* sok fáradsággal, ten
gernyi munkával, kiváló szer* 
véső készséggel és képességek

kel a jelenlegi nívóra fejlesztette 
s a kör tagjai körében olyan 
eredményes szak- és népmű
velési munkát vezettetett be

- és folytattat mind a mai nap ig , 

amelynek eredményeként Bé- 
késszentandráson nem számbeli 
fölényénél fogva, de sőt önkéjpsö 
munkájából folyó tekintélynél 
fogvá szab irányt a község 
életének ez a társadalmi réteg.

Az ünneplő kör sajnálattal 
értesült arról — 4 ezt műit, 
heti cikkünk utolsó bekezdése , 
kelyesbltéseként is közöljük —. 
hogy kerületünk szeretvetúztelt 
képviselője a jubileumi vacso
rán betegsége miatt nem jelen
hetett meg, de lélekben együtt 
ünnepelt annak minden részt
vevőjével.

Kik kaphatnak 
házasodási kölcsönt?

Az országos Szociális Fel
ügyelőség a ' törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez megkere
sést küldött, amelyben a há
zasodási kölcsönökre vonat
kozólag közli, hogy — miután 
többször felmerült az a kérdés, 
vájjon köztisztviselők részére 
folyósítható e házasodási köl
csön s ha igen, milyen esetek
ben — a már kiadott rende
letek kiegészitéseképen a rend
szeresített állásban lévő fize
tési osztályba sorozott köz- 
szolgálati alkalmazottak nem 
számítanak — a különösen 
méltánylást érdemlő eseteket 
kivéve — a házasodási köl
csönben részesíthető népréteg 
tagjai közé. A méltánylást ér
demlő esetekben az Országos 
Szociális Felügyelőség előzetes 
hozzájárulását minden esetben 
ki kell kérni. A fizetési osz
tályba sorozott közszolgálati 
alkalmazottak feleségük után 
családi pótlékot élveznek. Há
zasságkötésük alkalmával mód
jukban van fizetésielöleget, 5 
évi szolgálat után pedig a 
Pénzintézel i Központtól köl
csönt igénybe venniök. A há
zasodási kölcsön célja a 
házasság lehetővé tétele azok 
számára, akik a családalapítás
hoz szükséges bútorok és 
egyéb felszerelési tárgyak be* 
szerzését, illetve a család ön
álló megélhetésének megalapo
zását különben elérni nem tud
nák. Ez a rendelkezés nem érinti 
a fizetési osztályba nem sorolt, 
kezdőállásban lévő éa nyugdíj- 
igénnyel nem bíró közalkalma
zottakat (pL dljnok, községi 
kisbfró, altiszt, stb.)

A r n  1 0  m i é r
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Az egység Útja A Tessedik Ev. Népfőiskola záróünnepélye
Hazánk nehéz helyzete, ill. 

a fenyegető bolsevizmus egy
házi tekintetben is kedvező 
ellenhatást váltott ki hazánk 
úgynevezett történelmi egyhá
zainál. Mindkét részről u jyanis 
kölcsönösen egyre többen lát- ,■ 
ták be, hogy az egyházak ha- l 
twlmi és egyéb versengésének ij 
csak az ördög látja hasznát,:! 
ezért is mintegy a komoly idők I 
kényszerítésére komoly törek- , 
vések indultak meg mind ka- j 
tolikus, mind protestáns részről. ; 
oly légkör megteremtésére,; 
melyben kölcsönösen félretéve'*' 
minden versengést, egymás ér
dekeit sértő akciókat, mindkét 
irányzat békés, testvéri együtt
élésben szolgálja a közös cél 
—■ a Krisztus érdekeit. Az 
akciónak közösen szerkesztett 
lapja van: „Az egység útja", 
melynek Gyöngyösön a Feren
ces Rendházban van a kiadó
hivatala.

Bizonyos, hogy inkább szol
gálni a ' hívek javát ez az 
együttes munka, mint a nyílt, 
vagy titkos áskálódás, izgatás, 
amely sehogyan sem egyeztet
hető össze a szeretettel, sem a 
türelemmel. Elég volt ebből az 
átlcos passzióból, elég vér és 
könny folyt már érette!

A tizenkettedik órában jöt
tünk rá az egységes összefogás 
fontosságára I És jó, hogy még 
elég korán ahhoz, mielőtt a 
rombolás mindenek felett úrrá 
lett volna I Mert van későfcáaat 
ís. Dyen volt pl. Lenin esete 
is, ahogyan a szemtanúk be
számoltak utolsó heteiről* Le;>ín 
ugyanis lassú elmebetegség ál
dozata lett, 8 mint ilyen állat' 
hoz hasonlóan négykézláb kú 
ásott egyik bútortó! a másikhor, 
és lélekcnardosástól kínozva 
bűneinek bocsánatáért rimán- 
kodott, de ezt tette egvre rit
kuló „tiszta" pillanataiban is. 
Volt rá oka — kétmillió ember 
vére tapadt a leikéhez. (Pereival 
Philips, Jugendruf, 1942 aug., 
Egység útja 1. szám 22. oldal.)

További „érdekes” hir Ja- 
roszlawskinak, az istentelenek 
elnökének kijelentése, mely 
szerint a bjlsevikiek „soha 
egyetlen természetfeletti hittel, 
vagy vallással sem fog békét 
kötni*4. (Egység útja 1. szám, 
18. oldal)

íme, van rá okunk, hogy 
mindenre elszántan, testvérként 
megfogjuk egymás kezét és 
közösen szálljunk szembe a 
hitetlenség áradatával I

TEM ETÉSEK ET
a legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, a legna
gyobb igényeket kielégítek. 
Halottszállt tás, exhumálás

• nálam megrendelhető

temetkezési vállalkozó 
IL kerület Beliczey út 17.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a K REB S  

kertészetben. Telefon: 117

F. hó 7-én folyt le az egy
házi díszteremben Tessedik Ev. 
Népfőiskola záró ünnepélye 
nagy érdeklődés mellett. Az 
ünnepélyt közének vezette be, 
majd Szelényi János lelkész 
mondott bevezetőt s megnyi
totta az üonepélyt. Ezután a 
tanfolyam hallgatói egyenként 
számoltak be az egyes tantár
gyakról, előadásukat a közön
ség nagy tetszéssel fogadta. Az 
ünnepélyt alkalmi szavalatok 
és énekek egészítették ki. Igen 
mély határt gyakorolt a hall
gatóságra Fasang Árpád zene
tanárnak, az iskola igazgatójá
nak beszéde. A tanfoiyamot 
Kiss György lelkész zárószavai 
és imája, majd a Himnusz re
kesztették be.

A záróünuepély beszámolói 
általános megelégedést keltet
tek a hallgatóságban és min

denkit meggyőzhettek arról, 
hogy a Tessedik Népfőiskola 
vezetősége hivatása magaslatán 
áll és hogy csak jól jár az az 
ifjú, aki félretéve a restséget 
kezébe veszi a könyvet és ta
rul.

Értesülésünk szerint az Ev. 
Népfőiskola a jövő évben is 
megnyílik és bentlakásos inté
zetté alakul át, emellett a helyi 
gazdaifjúságnek is lehetővé 
lesz téve, nogy mint bejárók 
nsgyobb számban vehessenek 
részt az oktatásban. Az egy
ház vezetősége mindent elkö
vet e tekintetben a maga ré
széről, kívánatos volna, hogy a 
gazdaközönség hasonló meg
értéssel fogadná egykori jóte
vőjéről, mesteréről és nagynevű 
papjáról — Tessedik Sámuel
től — elnevezett népfőiskola 
ügyét I

Idegen vármegyéből (városból) leszerződ
tetett mezőgazdasági munkások legkisebb, 

illetve legnagyobb munkabére
Mintán kételyek merültek fel 

atekintetben, hogy az idegen 
vármegyéből (városból) leszer
ződtetett mezőgazdasági mun
kásokat a munkások lakóhelye 
szerinti, avagy a munkateljesí
tés helye szerint irányadó lég? 
kisebb, illetőleg legnagyobb 
gazdasági munkabér illeti-é 
meg, a földtnivelésügyi minisz
ter rendelete szerint a vár
megye (város) területén végzett 
bármilyen termeszetfi gazdasá
gi munka tekintetében kizáró
lag a munkateljesítés helyén’

illetékes vármegyei (városi) 
muakabérmegállapító bizottság 
által megállapított legkisebb, 
illetőleg ieguagyobb mezőgaz
dasági munkaberek az irány
adók. Ezek a munkabérek —  
függetlenül attól, hogy a mun
kások vagy az őket alkalmazó 
munkaadó más vármegyében 
(varosban) lakik, — kötelezőek 
minden olyan munkásra nézve, 
aki a vármegyei (városi) mun- 
kabérmegáiiagító bizottság iile- 
tékessegi területén teljesítő 
munkát vállaL

Ujobb tudnivalók a kék gabonajegyekről
A közellátási miniszter el

rendelte, hogy a Hóm bar-bizo
mányosok a folyó évi február, 
március, április hóra érvénye  ̂
kék kenyérgabonaszelvenyelf 
ellenében vásárolható gabonát 
már most egysztrre kiadhassák.

A már lejárt, tehát az elmúlt 
hónapokra szóló gabonaszelvé
nyek beváltása tovabbra is tilos.

A Hombár bizományosai á 
kék kényéi gabonajegyek ellet

nében kiadható mennyiség felét 
kukoricában, a maiik felet pe
dig megosztva biizáoan es 
rozsban tartoznak kiadni.

Akik kék gabonajegy elle
nében a Hombár-bizományos- 
tói gabonat akar vásárolni, 
tartozik előbb jogosultságát a 
kék gabonajegy telső szélen 
az elöljáróság altat igazoltatni, 
meri a Homuar bizományosok 
e jogosultság igazolasa nélkül 
a gabonat nem adnatjak ki.

ál

Március végéig meghosszabbították a 
munkások szerződéskötésének határidejét
A mezőgazdasági munkások 

elszerzödesének határ idejét 
március 1-ben állapították meg. 
Március 1-ig minden mezőgaz- 
gasági munkavallaló köteles 
volt elszerződni. A rendelkezés 
olyan nagy tömeget érintett,

G a z d á k  f i g y e l m é b e !
Mielőtt lucerna és lóhere magját elvetné, 

t i s z t i t a s s a  me g
a

Mezőgazdasági Közraktárak R. T.
vasútállom ás melletti Jelepén, aho l vetőm agját

a r a n k a m a n t a s l t i l c .  M

érdekében cselekszik, ha mi
előbb eláll. A törvényes ren
delkezés kimondja, hogy azok, 
akik március 1-ig nem szer
ződtek el, összeírás végett 
március 15-ig tartoznak jelent- 
kezei a hatóságnál. Azt, aki 
ezt a kötelességét elmulasztja, 
kényszerszerződtetik, munka- 
táborba viszik vagy internálják.

hogy többen hibájukon kívül 
nem tudlak annak eleget tenni. 
Éppen ezért az eiazerzödes 
határidejét március végéig meg* 
hosszabbítottak. Minden olyan 
mezőgazdasági munkás, aki 
ezideig nem szerződött el, eajat

l« te n tls z le le le k :
A itanrail ág. h. ev. ó-templomban 

vasárnap délelőtt tét, délatán 3 órakor 
magyar, az újtemplombah délelőtt fél 10 
órakor magyarnyelvű Istentiszteletet#* 
(ar lanak.

A  szarvasi rém, kát templomban: 
vasárnap d  «. 8 órakor diákmise, 9 
órakor csendes mise, 10 órakor szent- 
beszéd, nagy mise. Délután 3 órakor 
ájtatoiaág Köznapi mlafek V* 8 órakor.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától as 
Árraház dtsxiarraében.

B8|lben .
A régi békeévekben bizonyos 

különbséget jelentett a böjti élet
mód a dúskátödó, semmiben 
hiányt nem szenvedő életmód 
mellett. Akkor valóban erény 
volt önként lemondani valami- 
rőt egy szent cél érdekében.

Ma más milyen böjtben élűnk. 
Az idők nehéz járása rákény- 
szeritett egy olyan böjtölésre, 
amely alól talán nincs is kivé-, 
tel, annyi lemondásra, hogy már 
alig bírják elősorolni.

Megtudtuk, hogy szerényebben 
is lettet élni, nogy kevesebb 
tápanyaggal is jó l lehet lakni, 
hogy ritkább időközökben is le
het ruhát vagy cipőt vásárolni, 
hogy ami a békeévekben sze
génységnek számított, azt ma 
bőségnek nevezzük.

Eme lemondásokhoz hozzá
jönnek bennső aggodalmaink 
kint küzdő szeretteinkert, aggo
dalmaink oltárainkért, családi 
otthonainkért és lassan ráesz
mélünk, hogy nem az az igazi 
próbás böjt, amit emberek ta
láltak ki, hanem, az, melynek 
súlyát isteni akarat helyezte 
voltainkra... Ez már a negye
dik háborús böjt, melyet meg
értünk, s mindenkinek fokoza
tosan nehezebb: tett a súlya, 
mintha etétíteztimk volna a 
teherbírás mélypontjáig,..

De úgylátszik, erre szükségünk 
van, erre rászolgáltunk, ilyen 
körülmények között talán mé
lyebben tudjuk meglátni az em
beriség óriási etesettségét és 
romlottságait, de főleg azt, hogy 
a múga erejéből nem tudott 
volna felemelkedni és hogy tény
leg kellett jönni egy valakinek, 
aki a maga életével és vérével 
megváltja az elesett emberisé
get, hogy azután mindenki, aki 
hisz O benne el ne vesszen, 
hanem örök életet vegyen.

Tegyük félre a reménytelen- 
séget, a türelmetlenséget, a zú- 
golodást és Istentől ránkszabott 
próbatételünk keresztjét hordoz
tuk keresztyéni lélekkel, tudva, 
hogy az Isten nem enged erőn
kön felül kísértetni is. előkészíti 
a szabadulás útját Böjt és 
Nagypéntek után Húsvét szokott 
jönni.

Jön a Turul Mozgóban Pista tekinleles úr

f f  t r e l e



1943/ március 42 Szarvas és Vidéke 3. oldal

— Szilárd nap, Csütörtökön 
a tisztelők és barátok tömege! a 
Magyar Élet Pákjának küldött
sége kereste fel jókívánságaival 
a betegségéből felépült, ezerét- 
vetisztelt képviselőjét di, vitéz 
Zerinváry Szilárdot. Ugyancsak 
e napoa köszöntötték fel tisz
telői és barátai dr. Gémes 
Szilárd ügyvédek is.

— Kormányáéi. elismerés. A
Kormányzó a'Vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter előtér* 
jesztésére megengedte, hogy á 
ra^gyariskolánklvüli népitíve- 
lés - hivatalos megszervezésének 
huszadik évfordulója alkalmá
ból a népművelés szolgálatában 
szerzett' érdemeiért Tantó Jó
zsef, Békés vármegye népmű
velési titkárának elismerését 
tudtul adják.
‘ — ügyvédi Mr. Dr. Jantirik 

János ügyvéd irodáját HL kér,
112 szám alatt;* posta mögötti 
utcában, íz  iparosi!jak .önkép
zőkörével v szemközt megnyi
totta. 541

—ArcképIcUpiezés szentond- 
rási H«nicásk4dbw,. A  békés- 
szentandrási munkások Egylete. 
f, -hó v7-é.n vasárnap délután 
kö̂ gy.ű’é.st'" tartott,' , amelye# 
díszei kü’söfég^k köxőttlep- 
liexte ie elnökének Bagi-litván 
főjegyzőnek az arcképét. A 
díszközgyűlésén Ugrin László 
főszolgabíró ojpndtta a be&z&det 
filoróíikus mélységű fejtegető- 
sekkel világítva meg a nemzeti 
pur.-.kajelentőséget s a mtiokás 
jelecbell k5léws magatartását 
az építő szellemű nemzeti mua> 
ka keretében.' A ' társadalmi 
egyesületek névében Borbás 
Pál köszÖolőtüijA'.káflL îg tlfkZ.
ünnepeltet a i írás tímfedatma 
nevében pedig ritéz BikiNtgy 
Imre főjegyző.? Dlszköz^vüléi 
után vscsora szellemes hangu
latú családias -szórakozás volt 
záróráig.

— Helyreigazítás, Kívánságra 
készséggel közöljük, hogy.múlt* 
heti „Bírósági hírek" című 
cikünkben szereplő lopás miatt
8 nspi fogbárra itélt id. Prjevara 
György nem azonos személy, 
id. Prjevara György tisztesség
ben és becsületben megősrült 
szarvasi L kerület 14S szána 
alatli lakossal

— Városközlfakkverseny.Va- 
sárn&p városkögi sákkveiseny 
volt a szarvasié* az orosházai 
sakk őr tagjai között vA tizen* 
kettes mezőnyben, tok tartalék*' 
iaira tekintettél, aazarvasi sak
kozók alulmaradlak s 14:40 
arányban elvesztették, a ver* 
senyt. A visszavágó', mérkőzés 
most vasárnap lasz Orosházája, 
melyre a következő csapat in
dul : Szirony, ̂ Varjas,' Borbáe, 
dr,- Csongrádi; Liszka; Pálos, 
dr. Podany, Pódmanititky, dr. 
Janurik, Szappanos, Janunk Ml, 
Fehér, ÓpalotaVvitézPráznócey, 
iff. Darida, Daokó, Povázsay.

—  ̂Kitűnően iíIimOIi Szarvason 
as Alomkerfngő bemutatója a 
Turul maxiban. Péntek, szombat, 
vasárnapi kétíOh és kedden a 
budapesti bemutató mozikat 
megelőzve, >br. Podaiaayiczky 
Félix kitűnő darabjai az Alom* 
keriogő ment a Turul mohiban, 
megállaplthatólag igen nagy 
erkölcsi ét tömegsiker mellett. 
E héten a Karosszék című 
magyar , filmet pergetik le *. 
Turul moziban, de m6^*eb^en 
a hónapban bemutatásra kerül 
megelőzve a budapesti filmszín
házakat a Piéta tekintet űr 
dmfl zenés vígjáték,

—r Felhívás I Felhívja az elöl
járóság a község lakosságát, 
hpgy március 15 e megünnep
lésének küllők# is kifejezést 
adva házaikat a nemzeti lobo
góval díszítsék fel.

— Síülói értekezlet. A róm. 
kát. népiskolában vasárnap a 
„Tuberkolózis .Hét"-íel kapcso
latosan szülői értekezlet volb 
Az előadást dr. Moloár János 
községi ügyvezető orvos tartotta, 
amely ben kifejtette a tüdőbaj
nak, az egyéni és nemzeti élet 
szempontjából egyaránt vesze
delmes voltát. A rendkívül 
érdekes és hasznos ismertetést 
a Tuberkolózissal kapcsolatos 
iskoláielőadás köveit?, Koyá- 
csik Erzsébet tanítónői render 
zésében.

— Március ’ lO-ike után tilos 
minden. nyilvános. mulatság.' A 
belügyminiszter rendelete értel
mében március 10-lke után 
semmiféle mulatságot táncest 
télyt nem lehet engedélyezni.

—■ A nétaetnyolvi tqnfolyam 1L 
féléve március 12-én megkez
dődik. Utólagos jelentkezőket 
még fí lv.es* a tanfolyam vezető- 
sege. .Jelentkezni lehet Korim 
KáimánAtanfolyam vezetőnél a 
gfmciUíiiniban, vagy az Arvshíz 
első emeleti ’ iskqlatermében 
hétfőn és csütörtökön este 7—8 
között. A tanfolyam ingyenes. 
A betraiási díj 7 P.

— Tábori pásta. Tóth Irén és. 
Dsmetcr Istvánná iparostanonc- 
isko'ai tanítók növendékei 
$zerete(cso.magQkat készítettek 
éa küldtek ki a harcoló honvé* 
deinknek. A- napokban két 
tábori pósfat levelezőlap érke
zett P;.pp Irén és Hipszki Judit 
címére — akik szerététcsómág- 
jatkba nevüket is beírták — 
meghatott hangú köszönettel 
áldozatos mégemlékesé&ért, a- 
melyel rideg, hideg karácsonyát 
melegebbé, kedvesebbé tették. 
Mind a cselekedet, mind a 
köszönet Önmagában hordja 
értékét. A két levélíró ezalka- 
lommal ...Zemkó ...Béla.. karp. 
tizedes és Lukács Béla tizedes 
volt. Kísérje őket útjukon Isten 
áldása.

—' Már most ki kell javítani 
a cséplőgépeket. A közellátás- 
ügyi miniszter körrendeletet 
adott e Közellátási Kormány
biztosokhoz, meiyben utasította 
őket, hogy a cséplőgéptulaj
donosokat már most hívják fel 
cséplőgépeik' mielőbbi rendbe
hozatalára. \ — miniszter .kör
rendelet szerint — egyben meg
tette a. szükséges intézkedé
seket eziránt, Tiógy á cséplő
gépek kijavításához szükseges 
anyagok idejében rendelkezésre 
álljanak a cséplőgéptulajdono
soknak. __—
Ji — Postapalota épül k&zsé- 
Jgönkben. Értesülésünk szerint

— Nyolchónapi börtönre Ítélte 
a kir. törvényszék a sikkasztó 
Úszón Jánost. Ismeretes olvasó
ink előtt az a nagy port felvert 
sikkasztás és sorozatos csalás, 
amellyel Liszon János szarvasi 
fuvaroíó érzékenyen megkáro
sította nemcsak a MAV-t, ha
nem egyes helyi iparosokat és 
kereskedőket ia. LUzoo ügyét 
a nabokban tárgyalta a Szarvas
ra kiszállt törvényszék s a per
beszédek elhangzása után csa
lás és sikkasztás vétségéért 8 
hónapi börtönre itíite a meg
tévedt Liszon Jánost. Ar. Ítélet
— tekintettel arra, hogy felleb
bezést senki nem jelentett be, 
jogerős..

— Egy pofon — száz 
pengő büntetés. Vass Sándor 
32 éves kondoron kereskedő 
már régóta különváltan él fe
leségétől. A napokban bizonyos 
anyafii vonatkozású ügyek el
intézése végett találkoztak a 
volt házastársak, amelynek so
rán vita keletkezett közöttük. 
A ' vita hevében Vass Sándor 
megpofozta volt feleségét, ami-, 
ért most vonta őt a bíróság 
felelősségre e bűnöse ek mond- 
ván őt ki könnyű testi sértés- 
vétségében 100 pengő pénz
büntetésre ítélte.

— Árdrágító visszaélések. 
Pásztor Kárólyné béké«szent- 
andrási lakos a köleskása kg- ját 
a megengedett áron felül áru* 
sította a ezért 3'heti fogház- 
büntetésre ítélték s egy évre 
felfüggesztették hivatali és po
litikai, joggyakorlatát. — Ugyan
csak. köleskását árdrágítóit Fa* 
zekas Ferenc 45 éves békés- 
azentondrási. lakos, is s ő.ifi 3. 
heti fog aázat kapott 8 amellett 
szintén egy évi hivaUlt és po
litikai jogvesztésre itcliék.

Eladó
32 kishold 
tanyásingatlan

Felvilágosítást ad dr. Gémes 
Szilárd ügyvédnél. . . 583

— Vasárnap kezdődik a baj- 
neki évad. Vasárnap, március 
14 én rajthoz állanak már a 
körösvidéki kerület csapatai s 
megkezdik erőmérkőzéseiket a 
bajnoki pontokért. A Turul 
vasárnap Orosházán játszik az 
OMTK-val, míg a Hunyadi ott
honában látja vendégül a gyulai 
GyAC-ot.

— Vasárnap Békéscsabán ját
szik a magyar válogatott. A 
magyar válogatott tizenegy már
cius 15 én, hétfőn bemutató, 
ilí. hírverő mérkőzést játszik 
Békéscsabán a kőrösvidéki vá
logatottal. A sporttársadalom 
nagy érdeklődéssel tekint a 
mérkőzés elé s bár győzelmi 
reményei egyáltalán nincsenek, 
tisztes eredményt, sportszerű 
küzdelmet vár a körösi fiúktól.
,— Anyakönyvi hírek. Szület

tek: SindelGáoor és Kosa Ilona 
fia Gábor, Molaár János és 
Trnovszki Judit leánya Judit, 
Oravecz György és Gyünk 
Zsuzsanna fia halvaszütetett, 
Möravcsik Béla és Deuschen- 
schmiedt Zsuzsanna fía Béla, 
Nagy Gáspár és Farkas Aranka 
leánya Borbála, Makai Elemer 
és Miadoniczky Oí^a fía Gyula, 
Tiruczka János és szakái Mária 
fia istv&n, Matusik András és 
Kovács Erzsébet fia Sándor, 
Molnár Mihály es Gulyás Zsu
zsanna leánya Mária, Kis Pál 
és Skorka Mária fia János, 
Janis János és Zleszjk Judit 
léanya Judit, Korbeíy János és 
Meiicb Maria leánya Judit, 
Pribelszki György és Lipták 
Erzsébet leánya Erzsebet, 
Védő János és Vitális Anna fia 
Mihály, Jurák Pál és Csonki 
Zsuzsanna leánya Erzsébet; 
Czuikootky Pál és Babiuszky 
Zsuzsanna leánya Erzsébet, 
Valentyik János és Csonka Juli
anna leanya Lívia. Házasságot 
kötöttek: Kollár György Rolle 
Ilonával. Kolompár János, K.e- 
resztúrszky Judittal, Tóth 
Sándor Láczkő Irénnél, Pálin
kás György Kovács Erzsébettel, 
Medvegy György Uhi)ar Mariá
val, Borgulya György Czesznak 
Zsuzsannával —' Elhaltak.: Zvara
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l / *  5^  Fősz.: Rajnay, Szeleczky,
I m O l  O S 3 A Ü I * .  Szilassy, Latabár Kálmáa
KIEGÉSZÍTÉSÜL: MAGYAR j£S UFA VILÁGHÍR ADÓK.

Március i*7-én( szerdán, I8-ánv csütörtökön kerül bemutatásra a

Szerelemtigyvédje
Főszereplők: Alerme, Margurite Templey, Danielle Darrieux, 
KIEGÉSZÍTÉSÜL: AZ OLASZ „LUCE" VILÁGHÍR ADÓ.

lelenlegi postaépülettel szemben 
lévő Peresei féle házat s annalg 

, helyére modern, egyemeletefrl 
1 postapalotát fog építeni. Hír |

• adni a szairati uSnylícet 
^ —— -Oíg^dáság Csik Ptí 
békésWMtvklrftsflB kos 22̂  tfrvés, 
egy kiskorút^ szalonnát vásá* 
rolt, amelyhez az bizonyára nem 
tisxtMSjlges utón'jutott hozzá,, a 
bíróság ezért orgazdaság címén 
IQ P-reatélte  ̂de u  Itéfet vég- 
rehajmsát Í 4ráe felfüggeszette.

ELADÓ:
SsóntófAId 2 holdtól 137 katasztrális holdig különbözö nagyságban ét 
minőségben.

H á z a k  Szarvason és Békésszentandráson:
Forgalmas helyen Jól bevezetett sarok SsletMx italmértel Joggal Szarvason; 
Vegyaskeraiktdés, kocsma Joggal twrandezéssel sarokházzal sgyQtt stlr- 
gfisen Békésszentandráson;

V é t e l r e  k e r e s t l n k :
20 hold jómlnöségfl szántóföldet, lehetőleg tanyával;
Beltelkes lakóházat 30000 -  Pengóig.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal

a S z a rv a si Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást .eredményen közvetítik.

Vályogot
I

 használ tat  vagy újat

keresek
megvételre. Cím a kiadó- 
hivatalban. 595

György 79 éves, Vas Ferenc 
60 éves, özv. Litauszki Jánosné 
Zahorecz Katalin 67 éves, Özv. 
Csonka János 70 éves, Szólni 
András 75 éves, örv. Jaccsó 
Jánosné Unatyinszki Erzsébet 
81 éves, Padla Sándomé Juhos 
Zsuzsanna 46 éves, özv. Schle- 
singer Gáspárné Feldmajer 
Judit 79 éves, özv. Juhos 
Mihály 77 éves, Sonkoly Mátyás. 
42 éves, Huszárik Erzsébet IS 
éves, özv. Piesovszki Mihályné 
Gregus Zsuzsanna 72 é., Kovács 
József 26 éves kurokban.

— Műsoros teaest. A Protes
táns Nósző vétség Szarvasi 
Fiókja 1943. év március hó 14i-én 
este tel 7 órai kezdettel ae 
Arváhaz-dísxtermében vallásos; 
műsoros teaestet rendaz. Az 
est műsorában versek, jelenet, 
zene és karének számok kerül
nek előadásra. Errs a teaestre 
a NószöveUég tagjait és minden 
érdeklődő testvérünket szere
tettel hívja és várja rendezőség. 
Műsormegváltás 1 20 P. (Kérjük, 
hogy a teához cukrot mindenki 
hozzon magával.)

—- Súlyos baleset. Könnyen 
végzetessé válható szerencsét
lenség áldozata lett Medvegy 
József közismerttextilkereskedö 
ésfelesége.Csü tör tőkön délutáni 
a fel 2 órakor Szarvasról Oros
házára induló motorvonat el
ütötte a mótort vezető Medvegy 
Józsefet és a hátsó vendeg- 
üléseu ülő feleségét, akik a nagy
mérvű esés következtében sú
lyos sérüléseket szenvedtek. 
Medvegy Józsefnél láb és kéz
töréssel mentőautón kórházba 
szállították. A baleset kivizs
gálásé ügyében megindult - a 
nyomozás.

— Üzlethelyiségek Igénybe
vétele. A kereskedelem és köz
lekedésügyi miniszter közli* 
hogy a 100/1943. M. E. sz. 
rendelet 6. §-nak első bekez
désében foglalt üzleti év alatt 
nem a naptári évet, hanem.azt 
az évet kell érteni, amely azon 
a n»pon végződik, amikor a 
kereskedőnek a kötött forgalmú 
cikk á usitását a kijelölés el
maradása miatt abba -kellett 
hagynia, az olyan kötött áruk
nál peaig, amelyeknél az ára*, 
ellátás a kereskedők névjegy
zékébe való fettételhez van 
kötve, azon a napon végződött, 
amikor az idetö szakmában az 
áruval ellátható kereskedők elaő 
névjegyzéke a Közgazdasági 
Értesítőben közzététetett. (Vas-, 
acél- és fémárukra 1942 június
28-án, a tankönyvekre 1942 
július 26 án.)

M e g h í v ó

A Szarvasi Kisgazdák és Földcnftvssk 
Kört 1943 március 21-án délután 2 öté* 
kor saját irékháxftban tartja

rendes évi közgyűlésit,
m«lyr* a tagjait ezúton hívja meg 

575 tz ElmSloég.

Turul Mozgó legközelebbi műsora; „D III 88" (A levegő hőseinek éposza)
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A k&zelláláfttigyi mínisit é r  
rwdtlett o gazdák áj 
b t u o l ^ f t a t á H  re n d jé rő l

Múltbeli számunkban közöltük, hogy
& közellátási minieztárium kiadta ax új 
besnolgáltatáli rendelet végrehajtási utar 
cJtását Hogy érdekelt gazdái ok teljese n 
tájékozottak legyenek ezlrányban, u  
elábbiakban részleteiben íi leközöljük a 
rendelet fontneahh részeit:

▲ gaxdalajsfrom,
1. §. l.A . 100.600—1943. K, M  számú

rendeleti* — megjelent a Budapesti 
Közlöny 1947 Január 24-i, 19. számában 
-• maghatározott bsszol^ÜUtiii köte- 
lntftf teljesítés* ezt a mezőgasdaságl 
termelőt tárbeli, aki azántóéöldön, mist 
tulajdonos {haszonélvező) vagy mint ba- 
saoabériő (a továbbiakban -
gazdálkodó).

a. A községi elöljáróság * kai—aterl 
bfclakfvak alapján gezdnU|#tromot áilil 
Oeeea és azt IS napi közszemlére tssri 
kL Á gMdalajatrom tartalmazzaa kAnég 
területén levő mezőgezdaságl Ingatlanok 
talajdoiociliMk nevét* azok ingatlanának 
mftveléal ágak azeríbti megoszlását, e 
szántóföld kataszteri ttsztalövedelmének 
összegét ét ennek alapján e 100.800— 
1943. K. M, számú rendelet szerint búza- 
•gységben meghatározott beszolgáltatás! 
k0klm f| mértékét

3 A gezdalaJstvosB közszemlére tételéi 
a kőmé# elöliértéé# a azükáeoe módon 
közhírt* teszt, egyidejűleg azoknak * 
maiögaedatágl Ingatlanoknak a tulajdo
nosait ah[r nem lakúk a községben, i  
geadalajctróm kSzosmlért tételéről a 
téraránnyal értaaftL A térttvéanyel ér- 

helyett a községi elöljáróság a 
sin maradna községben lakó tulajdonom 

a lakóhelyükön történő közhírré 
téléi útján is értesítheti a gazdala}#trom 
tósmalére tételérőL

2 S Í. Ha a mezőgazdasági ingatlant 
vaagy aoaak egy részén nem a tulajdo
nos, haszonbérlő gazdálkodik, a
tulajdonol a gazdalajstrom közszemlére 
kitételének napjától számított 15 napon 
belOl köteles bejelenteni a községi elöl- 
jáiM |alk a haszonbérlő nevét; lakó* 
helyét és — lehetőleg kataszteri hely
rajzi szám szerint megjelölve — a mezó- 
fm*Am*Agí azt a részét,
amely haszonbérbe van adva. E bejelen
tések akpfán a községi elöljáróság a 
gazdalajstrom adatait Iriegéartti és be- 
lyeebftt. Ha a tulajdonos a bejelentést 
elmulaectja, a hiazonbérbeadott szántó- 
területre megállapított beszolgáltatást kö
telesség mindaddig Őt terheli, emfg e 
haszonbérlő személyét és beszolgáttatáii 
kötelességét meg nem állapították

2. A részes művelésre kiadott, továbbá 
lufirajárandóságként és egyéb elmen 
megművelésre vagy használatra átenge
dett szántóterületre megállapított beszól- 
fáltatáai kötelességet másra átírni nem 
f ifM , as minden esetben a tula}donoet* 
ragy ha a szántóterület haszonbérbe van 
adva, a haszonbérlőt terheli.

3. &> i< Ha ugyanaz a gazdálkodó több 
község határában fekró, külön-külön 
Ónálló gazdaságnak nem tekinthető me
zőgazdasági Ingatlanokon gazdálkodik, 
kérheti* hogy beszolgáltatás! kötelezett- 
séfét e községek közül az általa meg- 
(elölt községben összesítve állapítsák 
mag. Ha a gazdálkodó Ily kérést tér* 
|eest elő, a gezdelejatrom reá vonatkozó 
adatait a községi elöl<áróeág megkfildi 
annak a községnek, amelyet a gazdál
kodó kérelmében megjelöl A gazdálko
dót a gezdelajitrombói csak akkor lehet 
törölni, ha aa általa megjelölt közséf 
elölfáróeágánnk értesltéee as ottani lajet- 
rombevétekől megérkezett

2. Ha agyananaak a gazdálkodónak 
több önálló gazdasága van és azok agy 
vármegye területén feküaznek, a közellá
tási kormánybiztostól, egyébként pedig 
a kftaellétáeügyi minisztertől as 1943. 
évt májas hó 31. napjáig kézheti, hogy 
aa egyik gazdaságát terhelő beszolgálta
tás! aöteJezettség egy részét a másik 
geadaeápn átírják A beezoJgáltatM kö- 
ta liiilg it a nyilvántartó hatóság (5 U  
a közellátási kormánybiztos, illetőleg a 
közellátási miniszter engedélyének meg
felelően módoaftle.

4. 1. A gazdálkodó a gazdalajstrom 
közazemlérttételénak atolaó napjától 
számított 15 napon belül a reá vonat
kozó adatok kiigazítása végett a köztégl 
elöljáróságnál szóban, vagy fráaban fel- 
aaólamlással élhet A határozat kézhez
vételétől csámAott 15 napon belül a reá 
vonatkozó adatok kiigazítása végett a 
községi elöljáróságáéi kell benyújtani. A 
kérelem tárgyában a közellátási kormány- 
MíIim vétférrénvesen dönt

2. A íeE ó IS áa  éa helyesbfiés Iránti 
kérelem illetékmentes.

^OndahQltyv*' folytatásban köv.)

A vármegyére vonatkozó mezőgazdasági munkabérek
7. $  A tengeri, cukorrépa, takarmány

répa, burgonya, rétiszéna sarjú és a 
szántóföldi takarmánynövények megálla
pított legkisebb éa legnagyobb munka
bérét

1. A tengeri munkájára vonatkozó 
munkabérek.

a) Részbérek a vármegye egész területén 
a termés egyharmada, a szár egynegyede 
és a köztesterméay egybarmada,

A részesülő ezért a bérért a kovetkösó 
munkákat kötelse Uljcfítení; Egyelé̂ t 
(fatyazást) háromzzorf kapálást̂  tergert 
letörését, saárról leéosictva, a tengeri 
válogatását, behordását̂  górébarakisát* 
szárvágist, köU ẑé̂ t, » szár behordását 
és a munkaadó aJUl megjelölt helyen 
kúpba való rakását

Ha a munkaadó a tangeriiöid meg- 
nzuükáláeához hozsájém), egy teljéé 
lókapa munkáért a réssé* milveló 
kaiaeztrália holdanként két kül£n mun
kanapot tartozik a munkaadó részére 
teljesíteni. Ha a lókapához ez emberierfft 
a részaemflvelö ad)i« abban az esetben 
a kuíőa teljesítendő munka katanráli* 
holdanként 1 nép.

A munkaadó a földet jó tennflerÖbéa 
ée vetésre megfelelően cftkM ve hö- 
tatae a munkavállalónak átadat; éa a 
megfelelő mannvlrégü éa minőéégg vető
magot Is tartozik: ezolgáftatnt' Amennyi* 
ben a vetőmagot részecmtfvvtt adja, 
ánnak értékét a awakaadó a helyben 
ezokásoe áron (régrflstt áron BegÉédteaU 
köteles.

Kőztaelefmény c a  oucakaadó bele
egyezésével és a/ általa megengedett 
mérvben termelhető.

Amennyiben a részeonflvetö a külön 
munkanapokat a munkaadó réscétv nem 
telíesfti, a munkaadónak poga van a 
tavaszi munkálatok Idejére megállapított 
napssáaibér alapul vegeiével i réezee* 
művelő tennépyjárandőeágébóf annyi 
napeAfmbémek oáégfelelő értékttemévyt 
visszatartani, ahány külön irma ka napot 
a réaseaművelő nem tel|esitett 

Ha a céazeemüvelő tengeri termény- 
járandóságét a munkaadó a részeamüvelŐ 
lakásáig hazaazállit{a, abban az esetben 
részeamúveld a ezárréeere nem tarthat 
igényt A meg nem váltott ^/árrészt

valamint a köztes tennéíiyrészt a résre#- 
műveid köteles akkor eF̂ zálHtacI, amikor 
a munkaadó ttizét lekord|a. Ha a 
muokavállaló a azárreazt határidőig nem 
szíllftia ely a czárré ẑt a munkaadó 
korlátozás nélkül megválthatja.

A céazesniűveló a kötelességévé tett 
munkákat a munkaadó éltei megkívánt 
időben és módon kötelez telfeatteni-

b) A tengeri firakminymaokéfára ver 
natkozó munkabérek.

A tengeri vetést ée ápolási, valamint 
betakarítást munkáiéval járó kézimun
kákért kát holdanként a legkisebb 
egyben a legnagyobb szakminybér a 
vármegye egész területén: 

élelmezés mellett 80 P 
élelmezé* nélkül 113 P

Kézimunka alatt ugyanazokat a mun
kákat kell érteni, mint a részesmfizeléanéL

a) A tavaizi vetéel *■ ápolási kézi
munkák legkisebb egyben legnagynt* 
saakmánybtoe |

élelmezés melleit 53-— P 
élalmeaés né&el 73.1S P

b) Oazl betaksaitáai ké^muakák legki
sebb egyben a legnagyobb ssakmáaybéra:

élelmezés mellett 28.— P 
élehnazéá nélkill 38.89 P

Munkaadó taatoaik a zsákmánymun- 
kába kiadott tengerzöldet ugyanúgy 
eW Uhaltve átadni mint a réezmtvaanli 
a saakraényrannkéi pedig köteléé ngyacL- 
azokat a tavaszi* mtet őaai belaberttáal 
munkái siókat drfgeui, mint a réjsai- 
mflvetó.

A szakmáhymuakások élelmezése kát
holdanként 25 kg. Ib it 3 és fél kg. 
ezalopna, 15 kg. horgonya, 2 kg. só. Ua 
a szakmánytnunkáe n munkahelyen (fit, 
a munkaadó a főzéebes tüaelöaayagol h 
köteles azolgáhatat A tavaad éa ónt 
nwnkálatok szakmánybécelbea a lenti 
élelmeséanéi a muakabér arányiban 
arányc# része j&r.

2. A cukorrépa munkájára vonatkozó 
munkabérek

a) réezesmgvelée : A cnkorrépa rtizn- 
mOveléséval jás6 alább ■egiHspftott 
kécimonkáért legkisebb, agybem legna
gyobb munkabér a vármegye agécz

területén a gyökértennés egyharautdrésre 
A munkást a Ie?e>e# cukorrépafej, úgy- 
saintén a cnko^gyár állal juttatott etiki* 
egyhermadfésze is megiUetl.

A munkaadó a földet tertnőerőben 
ée megfelelően bevetve köteles átadni 

A munkást terhelő kézimunka alatt 
érteni kell az egyszeri earabglimlr 
egyelésael, kétoart kipádással, gyökáenek 
a- földből való kiásásával. fevi/itflt
t*!6 u J S !
a gyökérnek és tejnek kupacbarakésáwi 
a gyökének lőrébe, vagy Igába ée onnan 
vagonba való zakáaávafc vagy pda®áz*~ 
eával és a répafej behordásáeal 
latos összes kézimunkákat

3. Burgonya munkájára vonatkozó 
munkabérek

a) a burgonya azakmgay munkája, 
A burgonya ösezas mintkifgval járó 

kési munkáért a nrenkahÉr a vgrmegya 
agéez teriUéUn lcat holdanként 

élelmezés mellett 120.— P 
tlilmeréa náftül 1 » .— P 

Az ént befÉfcsrMsI muháéH 
fldtaerfir — H*e A -  P 
éUlmeaái aélkfll P

flelmeeés kát holdsaként: 10 kg. 
tíezt 1 óe lél kg: szalonna, 7 ée tél |t£. 
burgonya, három aegyed kg. tó.

4. A réttseéan ée sar/g muaká^ém 
voaatkaeó legkisebb egyften legaegysbb

Apróhirdetések
Sarki ház köveeót köselében eladó I  

kér. 169 ez. Érdeklődni L kér. 213 ée 
IV. kér. 14 ez. 430

Décsi-lapoeon 35 bold föld tányérát 
eladó. Erdekiödnl VI. külker. 190/5. 51S

Eladó IV, $1. se. Guiyáa-fele ház> S46

Jókarban lévő női kerékpárt megré- 
telre keresek. 111 49._____________ 545

Oécsi-dülöben 1 hold föld sürgőacfL 
eladó. Érdeklődni 111 45Ö|I. 544

Tehén borjúval eladó. Crd. H. külker. 
86. szám alatt. 543

Eladó iókarban lévő ceéplőgép jó bőr-
1, esetleg földéri Is elcserélhető. 

L kar. W . szám.________________ 539

111. kér. 410. eaámú késből féltelek 
eladó. Érdeklődni ill, 345.________ 53§

Ebdó 1 férfi varrógép L kér. 299*
W3

2200 öl vetéese), 4000 Q ^ l ezáató 
eladó. Érdeklődni IL külker 369ft. az.
Tus jak Mátyásnál. 564

JérnsseteU ^ ^ k i  ffezerüztet, trafik, 
kocsma és 900 0-01 föld épületekkel 
olcsón eladó. Cím a kiadóban. 531

Kiss M. János IV. kar. 151. szám alatt 
kékei közös legelőből 6 járás eladó, 
esetleg kiadó. 550

Csabaceüdön 10 hold fóid eladó, fo ' 
deklódel VL külker. 197. 565

Eíadó L kér. Vaj4a Péter-utca W9. 
seáaá g| ház.____________________564

Eladó 28 méteres épületről priaa nád, 
épületanyagok, vályog, tetőszerkezet ée 
ablakok Érdckifrliíl L 65. KÖvee fűd* 
rásrnál._________________________ 567

Igénylés nélkül sztgstelőpapfr e!5)e- 
győzhető Szabó Sáadom tf%öldpáz^  
crici 432. szám 568

IV. kerület 78 ezámé ház eladó, 573
I wtoroaatt ezobát kém  — ág y am g

nélkül — caendee, Időé tiáasspár. Címet 
kéretnek a Müüer-Me köayrkeraeke-
désben leadni___________________ 572

Macólaposban eladó 659 UJ-öl ecAŐ 
éa gyümölcsös, esetleg kéÉréwhea is 
érdeklődni Vágó cemantárakénltflbél, 
ugyanott eladó 1 cealád aiéh modern 
kaptárral ée eok építménnyel._____ 591

Egy férfi kerékpár eledó IV, 354. 3?6

Eladó egy Werthelm-kaesza. Cim a
593

V. külkárflfet 98. ezámú ház 900B-ÖI 
földdel eledó. ÉrdeUődad VL külkerület 
129. eeám alatt__________________ 564

IV, 513. ezámú ház fele eladó. Érdek- 
iődnl ngyanott !_________583

Cozsuch Jánosnak Csabacsüdön 10 
klehold földje eladó. Jelentkezői tanya 
96. szám alatt___________________ Sül

Bútorozott eaoba ágy nélkül azonnal 
elfoglalható. Érd. U, 17. s*. a. 580

Egy fél ház eladó IH, 157. sz. 571

Eladó 3 klsbold föld Kákán Vásárhelyi 
üt nettett Érdeklődni Fafytán Pál IV. 
240. szám alatt 577

Jókarban levő igáé kocsi tó#zereeám- 
caal ée 8 drb erős taéhasalád kaptáink* 
kai, feUzereléeael egyült eladó. Fábri- 
Irahk. 597

Két darab ié«<t kerékpár eladó. U. 
kerület 25a szám,________________600

Uéwt veaaft L vagy UL ksrülatbsn, 
poetáhoa közét O a  a kiadóban. 999

1!l. kér. 432. uim é héc eladó. 59t

L kéz. 360 eaámá ház eladó.

IV, 473. sKáflMi ház eladó. 590

bői származó 1 drb 6 hónapos berkshlrel 
tenyészkan eladó I\r. kar. 4*5. hea. 552

Attg használt fekete Unió elndö IH 
kér. 169. ásás. 553

Egy mély babakucst eladó. Megtekint
hető IV. kér. 166. sz. alatt.________557

Tóniezálláeon 8 hold szántó és Nyúl* 
zngben dinnyeföld eladó L 198. 558

Eladó kövesút mellett a főtérhez kö
zel agy kétsanháa lakáé ptnea ée mellék- 
he t̂eégekkaL ÉnSstiAhi Utet a kőt- 
gyámi bivatalbanf vagy dr. Dömyal 
Qgyvéd Irodájébzn. 559

Cttceely Mihálynak IV, 165. 
lévő felaháts kiadó, eeetleg az egéei 
örökáron eladó. 989

Építkezés céliára, üzletnek Is Igen al
kalmas telekrész eladó Garay ra  ven
déglőénél gróf Ceáky Aibtn utca 351. ez. 
(VaséHatca.1_____________________ 588

Macózugban 600 J2>AI gyüoOlceőe 
eledó. Érdeklődni lehet plact éa vmeár- 
nnpl napokon U, 136. szám alatt 587

Eladó Bobvoâ MQŐ lift. aaáia alatt 
6^hold föld két téezben. Érdeklődni dr. 
Habéin ügyvédnél, vegy IV, Kotona- 
ntca 179. szám alatt______________583

S5 méhcsalád eladó kaptárok kiépített 
kacatak, etb. Érdeklődni CfabactOd 40. 
ném alatt t f l

A (w w í^'k ir. fért 'itívség m«ii tetei?'
könyvi) itó9é£

«Wfl94^. tís vámS

Á lY *lé lí
Véka Máté (kép 

ügyvéd Szarvuk) vég 
i-erencné sz. Sz&bó 
5zeuvedÖ ' ellen in 
ügyében a lelekkfip, 
haitá&i árverést 144 
és járulékai behajtó > 
szeatuulfás község ;

m n̂ykVoivot
tír. K m t Ármin 
LUajU:ó»ík, Kulcsár 
lona v^fíhHjtárt 
[jött v«*gfetiujtá&i 
i hatóság a-vĉ re- 

P tőkekövetelés 
védett a Békés- 

i fdcvö, s a bé*

all
A rfttiiésa réazeseaakáfáial |árt 

elább mejelflll késlmuakáárt a manka- 
bér a várnagya egész területén a Ismén 
egynegyede, a réti earfúréezeemsakáfáraf 
járó éAb  oegfelölt kMamnkákárt a 
mookabér a vármegye egész teftfetáa 
a termés fele.

1. A munkást IsthelŐ kés arankák aa 
egyszerű kjezráUs. ezárOáf. gyűjtés, be- 
bordás ée kazalocáa.

% A kihordáshoz eaflkségaf Igát a 
munkaeálteló tartozik add.

3. Amennyiben n bah oi^áel áe n 
kazaloaást m  a riszeemftvelő végzi, 
abban az seatban a rétteaéna aninlrá|ával 
jlró réezbér a tertnéa agyötödréaza  ̂ a 
réUsarfd munkájával |áró réezbér pedig 
a tenaée agykamada.

602 -

Ü. kar. 92 aa. alatt Iroda cél|án al
kalmaz 2 eaoba kiadó. Ugyanott fcdet- 
baMeég te ktedá. 603

[ AlhmiUfleplűobáltMitriotr 
| iétisStd ciakor étednodorfi

t i k i r o á D T

répa m ag

I
 további mindenféle ecMt,

por-teolajfaaték

7anurtk-boftbon^

kéaazciitAndrási 284  ̂32. tkvl betétben 
A + 1. aorsz. 1303. m . aUtt felvett 
187 oésywO£öl tért ?iú lUte éa udvar 
beltdkes Ingatlanra jOD pesgO kikiél- 
táii árban elrendeil. \z i rvőés & C- 
16. 9om . alatt fC : vár Ferenc (oó* 
Szabó Ilonával) jaW .bekebelezett ha
szonélvezeti iogot o t érinti.

A& Arfeiéat. 1913 J  ftrdus 22. napján 
délután 4 órakor Bél iazentandráa köz- 
ségbásánál fogfák dUtartaal.

Az drveréare kerügT ingatlan 3503 P 
vételárnál alacsonyai: igroDoem adható d 

Bánatpénz akikiá áai ár tUazÁtaléka, 
aiodyet a. nu^asuibt ígéret ugyanannyi 
aaáialflíára kell I egéaziteai. A vevő 
kötelei a 43J00193 .1  M. ar.resd, I . 
§4han és a 280.Q0C *041. F. M. u . r* 
ti §-a aj pontjában Irt nyílattozatokat 
leenőkftiyvbe momlánJ.

SMiraa, «M2 deSnber 7.
Dr. •. ftdM 8. k. kir. jbiró.

A Kkvtf (ti *
570 OlvaahSSan^lálrÁa, kezdő.

fc n i teezl az elöl- 
iáróeág, hagy a W IÍ  \ Kereskedelem éa 
közlekedésügyi mlnl| \er úr 2M28|1943. 
K. ÉL M. ea. a. kiad ti rendeletével a 
kftatitf beaztnAcamil ipláróművek hs^
i ás á ra azolgá>6 be^slraetzkevarék (ao* 
talkó) kiszolgál tatait, a következőkép 
esabAlyoela i a 1U00|19U IC K. 
eaAmú rendelet al&|án kiadott i  évi 
márdms ét április hiba érvénye# t  Sa.,
11 Se., 01. Ss., L $u l l  M.| L T. IL 
T.f ül. T.* IV. T. |eiésú Mtalkémeny- 
nfiaégek fele szolgáfuOható k i Az, 1. M. 
jeJzéeű motaŰtőfegyéî n lévő szelvények 
ellenében legyenként öazzen három liter, 
aa L Sz. jelzézg rntalkófegyen lévő 
azelyéayek altenébeti nyolc, a Ili Sz. 
Maé»g motalkójegyŝ i láyő szelvények 
szelvények ellenébe#* pedig 13 liter mo- 
talkót lehat ÜsTolgájütni. Aid a meg- 

mnnayteég^l több nu talkót 
saolgáltat ki* azarez >e, vagy használ 
fel, kihágást követ # éa a rendeletben 
megszabott módon Ulntettetlk Szarvas. 
1943 mároto 6, Elö'1(?*ság.

— Maghívó. A iá im u l Gazdák és 
Iparosok Seövetkez-(te ö. I  a. 1943. 
márdua hó 27-én fliklótt H órakor 
Szarvason a Szarvasi, Kisgazdák és Föld- 
művesek Köre helyi#' gében megtartandó
1942. évt rendes kő* fűléeére. Napirend.
1. A felszámoló fele: téee az 1942 Üzlet- 
évröL az 1942 évi oámadások előter
jesztése és megállt pttása. 2. A fel* 
Ügyelőbiaottzág 1941 évi felentése. 3. 
A feiezámoló, valami «t a feUÜgyelöblzott- 
eág tagjai résiére a lementés megadása.
4. Esetleges indítváviyok Megjagyaée. 
Az alapszabályok 14 §-a értelmében: 
«A közgyűlésen ezav iati ioggal csakis 
azon tagok bírnak kik a közgyűlést 
megelőző december li-ig lettek a tagok 
toriban felvéve s üz etráazüket teljesen

As ela^asabátyok 19. §<a 
: „A közgyűlés katározat- 

esaten i# úiabb közgyűlés
1941. április 8-án ugyanazon Időpontban 
éa helyen tartatlk aeg, mely esetbea a 
köegytlés a mgelealfk számára való 
taftfatal nélkül Sg^lá^g^ioeozat felelt 
jogáninyeeen hatáwwal * Budapest
1943. március 5. A felszámoló' Pé&z-
M tett Köapoat 991

— Hfcdefmény. A Msoóéft Macóngl 
S iippamseagl, Ssápppacsl aaűlők. Mó- 
tyűl eeMk ée Mólfózng egyeeltett hegy- 
köeság 1943. évi méretne 21-én vasár
nap délelőtt léi 11 érni kezdettel a 
Deokó-féfe tekolában rendes évi köz- 
gygMel test Eaan közgyűlésre az önálló 
éa csoport klprieeW jat ttsztehtlel meg- 
klvfa aa Flnűreég Tázgysornzel t 1. As
1942. évi sáraáímadáaok (óváhagyása. 
2* 1943. évi költiágvlá s ■sgillspftáea.
3. Folyö ügyek letárgwaláas ,4. Eeetleges 
Indftványok Hetároantképtalenség esetén 
e körgyűlée méretes 2S-áa ugyanott és 
abban as M a s  a métfslsaten ezámára
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HTOHATpTT MOUJSt KAROLT
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í gy—W4«b», tor- 1943. évi 
klterr*, « ttgfdTMal iránti 
kémmek 1943. évi mérem hó 
31-lg tafratbetSk d6 •  Majyv 
Gyűm&lcakiritdi Egycafilés El* 
IcnörzA Irodájánál (Budapot, 
V'yVévtaeafc-tff* 1. Mim.)


