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M i n d e g y ,  Kinevezték a vármegyei közellátási bizottság tagjait
hogy hol ringatták a bölcsőjét és 
kinek hívják a mohó illetői, egy
formán megbocsáthatatlan bűnt 
követ el, ha a mai időket arra 
igyekszik felhasználni, hogy minél 
több földi jót harácsoljon össze a 
közösség rovására.

Az más Í8pra tartozik, hogy a 
választott nép kései ivadékai ke* 
xében van a karmesteri pálca. 
Ok gondoskodnak arról elsősor
ban, hogy a feketepiac virágzása 
ne indulhasson hervadásnak. De 
amikor a nemzeti ügyről van 
szó. nem erősíthetünk ellenzőket 
a szemeinkre, hogy ne lássuk 
azokat, akik készek arra, hogy a 
nemzet gazdasági élete ellen irá
nyuló romboló munkában társakul 
szegődjenek.

Megdöbbentően szomorú, hogy 
a pénz imádata szinte beteges 
szenvedéllyé terebélyesedett olyan 
egyéneknél — szerencsére még 
mindig korlátozott számban — 
akiket a mai idők olyan helyen 
találtak,' ahol mód kínálkozik 
Arra, hogy rendeletek megkerülé
sével aránytalanul fokozol tudják, , 
rendes úton is biztos megélhetést j 
nyújtó jövedelmüket

Éppen most folyik a vármegye ! 
egyik községében a vizsgálat egy 
nagy vágó ellen, mert az a gyanú \ 
merült fel ellene, hogy nagysza- ' 
bású feketeüzletet bonyolított le, i 
Sajnos a vizsgálat megerősítette a ' 
gyanút. Vájjon csupán puszta vé ' 
letlen e, hogy az illető olyan vá
sárlásokat eszközölt amelyekre
— emberi számítás szerint — 
rendes körülmények között sem* 
miesetre sem a keiülhetet volna 
sor? Az a baj, hogy nem vélet
lenről,, nem váratlan szerencséről, 
hanem tudatos barácsolásról van 
szó. A nagyszerű lehetőségektől 
megszédült ember korlátlan mohó
ságáról. Aki komolyan hozzájárult 
ahn oz, hogy egyes emberekben 
megingassa a jövőbe vetett bizal
mat a sok „nincs” miatt.

Ez csak egyetlen eset a . sok 
közül, amelyek igen alkalmasak 
arra, hogy éket verjenek a sor
suk viselésével megbékélt töme
gek közé.
‘ Az ország legelső tisztviselője, 
a magyar miniszterelnök, nem 
egyszer mutatott r& a vagyon
gyűjtés szenvedély káros voltára.

Meg kell, hogy értsék végre a 
mai idők vámszedői, hogy vétkes 
önzésükkel veszélyeztetik a nem
zet rendjét, boldogulását a így 
saját maguk jövendőjét is. Mert 
hiszen ahhoz semmi kétség nem 
fér, hogy a magántulajdon érin
tetlensége, a család szentsége, a 
tehetségek szabad kifejlődése, 
csak úgy biztosítható, ha népünk 
is hatalmas szövetségeseinknek 
végső győzelembe vetett hite soha 
nem törik meg a vörös bolseviz- 
mvi elleni harcban.

Szarvasról vitéz Tepllczky János kapott Helyet a bizottságban

A közellátási igazgatás szabá
lyozása tárgyában kiadott legújabb 
vonatkozó rendelet minden tör
vényhatóságban közellátási bizott
ságnak a megalakítását rendeli el. 
A. bizottságnak elnöke a kormány- 
biztos-főispán, _ akinek hivatalból 
helyettese, úgyis mint a bizottság
nak tagja, a vármegye alispánja. 
A bizottságnak szakelőadója a 
vármegyei gazdasági felügyelő és 
még egy tisztviselő tagja van a 
vármegyei gazdasági felügyelő 
személyében. A 12 tagú bizott
ságnak többi 9 tagját a vármegye 
kormánybiztos-főispánja nevezi ki 
és pedig 3 tagot a törvényhatóság

területén gazdálkodók, 3 tagot a 
törvényhatóság területén illetékes 

. iparosok és kereskedők közül, 3 
tagot pedig a mezőgazdasági, to- 

. vábbá az ipari és kereskedelmi 
érdekképviseleteknek tagjai, vagy 

, vezetői közül.
Á vármegye főispánja, mint 

' közellátási kormánybiztos, értesü- 
1 lésünk szerint a rendkívüli fomos
i hatáskörű és munkásságú várme- 
: gyei bizottságba az alábbi sze- 
. mélyeket nevezte ki.

Ifj. Japport József földbirtokos 
Gyula, Szabó Árpád földbirtokos, 
ny. polgári iskolai igazgató, volt 
közellátási cséplési miniszteri biz

tos Mezőberény, vitéz Tepliczky 
János földbirtokos Szarvas, Balogh 
Gábor ipartestületi elnök Békés, 
Jaczina István nagykereskedő 
Békéscsaba, vitéz Szijjártő Szabó 
Sándor nagykereskedő Orosháza, 
dr. Géist Gyula felsőházi tag, m. 
kir. gazdasági főtanácsosba Békés- 
vármegyei Gazdasági Egyesület 
elnöke Kondoros, dr. Geist Gás
pár m. kir. gazdasági főtanácsos, 
az Országos Mezőgazdasági Ka
mara alelnőke, a Békésvármegyei 
Mezőgazdasági Bizottság elnöke 
Kondoros, Kéler János gyógy* 
szerész a Baross Szövetség Gyulai 
Csoportjának elnöke Gyula. -'

ÚJ rend a huselosziás terén
Szigorú ellenőrzés alá veszik a henteseket és a fogyasztókat

Szarvas nagyközség közellátási 
hivatala megszűntetni kívánván a 
helyi húsellátás terén különösen 
az utóbbi időben mutatkozó za
varókat a helybeli mészáros és 
hentes iparosokhoz rendeletet 
intézett, mely szerint a húsiparo
sok által levágott állatok húsa a 
helybeli lakosság részére sze
mélyválogatás nélkül mérendő ki. 
Kivételt senkivel sem szabad 
tenni csak a hadbavonultak hoz 
zátartozóival, akik sorrendi el

sőbbséget élveznek, az egyéb 
megszorítások (különösen a men
nyiséget illetően) azonban rájuk 
is vonatkoznak. Előre megrende
lést elfogadni, vagy ilyen cimen 
bárki részére húst félre tenni nem 
szabad, de nem szabad a húst a 
rendes kimérő helyen kívül sem 
mérni, vagy eladni. Minden vevő 
vételkor köteles vásárlási köny
vecskéjét is magával hozni s az 
abban bejegyzett családtagokhoz 
mérten kaphat húst legfeljebb az

a heti termeléshez mérten 1—2 
kilogrammot A hentes és mészá
rosok ellenőrzésére szigorú ellen
őrzési rendszert dolgozott a hír 
vatal ki, s bizton remélhető, hogy 
az intézkedések megtétele után 
részben megoldódik a húsellátás, 
ilL igazságosság lesz, részben per 
dig megszűnik remélhetőleg a 
fekete piac, mely mégis cs«k 
az igazi oka volt a húsellátásban 
beállott zavaroknak.

A honvéd utón a munkás következik
Beszélő számok a népruházall akció eredményéről

A háborús helyzetben, amidőn 
az egyik oldalon a világke
reskedelem úgyszólván megszűnt 
és a tengerentúli nyersanyagok 
beszerzése lehetetlenné válik, a 
mások oldalon pádig fokozott 
mértékben kell kielégíteni a had
viseléssel kapcsolatos, tehát min
den egyébnél fontosabb szükség
leteket, különösen a textilellátás 
terén van szükség a legmesszebb
menő készletgazdálkodásra és a 
termelés irányítására.

Manapság gyakran teszik szóvá 
egyesek, hogy ezt, vagy amazt a 
luxuscikkeket, sokszor pedig a

Eolgári fogyasztásra használt cik- 
et nehéz megkapni és beszerezni. 

Bármilyen súlyos a helyzet, na-

Íyon helytelen volna ebből túlzott 
övetkeztetéseket levonni, hiszen 

a céltudatos készletgazdálkodás 
és a termelésnek más hosszabb 
idővel ezelőtt megtörtént egysze
rűsítése igen sokat javíthat és 
javított is az általános helyzeten. 
Es ebben a kérdésben igazán

nem az a fontos, hogy minél 
szebb és divatosabb ruhákban 
ékeskedjünk, hanem az, hogy 
hadseregünknek és a belső front 
munkáshadseregének lehetőleg 
elegendő textilárú álljon rendel
kezésre. Hogy ez így is van, ar- 
ról az a néhány számadat győz
hette meg a közvéleményt, ame
lyet a közellátásügyi miniszter 
egyik beszámolójában a népruhá
zati akció eddigi eredményéről 
elmondott. A múlt év őszén meg
indult gazdasági munkásruházati 
akció keretében mintegy 108.000 
méter bekecsszövet, 216 000 mé
ter őltönyszövet, 140.000 darab 
kötött és hurkolt áru, 688.000 
darab férfifehérneműaanyag,75.000 
méter strux, 846.000 méter flanell 
és 104.000 méter éa vastagszálú 
vászon került kiosztásra, össze
sen 16 millió pengő értékben. 
Ezek a nagy számok azt bizo
nyítják, hogy a szükségletek ki
elégítése tekintetében a katona 
után kővetkaső legelső helyet a

munkás foglalja el, de bizonyítja 
azt is, hogy a termelés irányiéi
val, Összefogásával, az állam 
és az érdekelt ipar közvet
lenül a múlt világháborúban még 
nem is ismert módszerekkel szol
gálja a közérdeket * a legnagyobb 
nehézségek ellenére jelentős mér
tékben csökkentheti a gondokat.

Amikor a magyar texülgazdál- 
kodás alapos átszervezése meg
indult, a jelszó az lett hogy 
luxuscikkek helyett tipuscikkeket 
kell gyártani a szűkösen rendel
kezésre álló nyersanyagból

A mezőgazdasági munkásruhá
zati akció méretei és sikerei mu
tatják, hogy ez a jelszó valósággá 
lett, de mutatja egyben azt ia, 
hogy a háborús gazdálkodás ide
jén kérlelhetetlen következetes
séggel érvényesülnie kell a szük
ségletek közérdek szerint való 
rangsorolásának.
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Édescirok*vetőmag 
vásárlók figyelmébe
Au idén ifikép az alföldi gaz

dák között sokan foglalkoznak 
édescirok, másképpen mézcirok
— nádcirok — termelésével. Ez 
nálunk csak az utóbbi éveken 
elterjedő növény a cirokféléknek 
egyik változata és az eddigi ta
pasztalatok szerint nemcsak ki
váló takarmányt szolgáltat, ha
nem nagyobb cukortartalmánál 
fogva édesítésre is használható. 
Cukorra kierjeszthető és így a 
szeszgyártásnak is alapanyagát 
képezheti. Tekintettel az iránta 
mutatkozó nagy keresletre, köny- 
nyen megtörténhetik, hogy a 
hozzá nem értő gazdának igen 
magas áron egyéb círokféleség 
(seprűcirok, vagy cukorcirok) 
magját adják el. Szükséges ezért 
H gazdák figyelmét felhívni arra, 
hogy akkor védekezhetnek teljes 
mértékben az esetleges rosszhi
szemű megkárosítás ellen, ha 
vásárláskor pecsételt mintát vesz
nek a vetőmagból éa azt vala
melyik állami vetőmagvizsgáló 
állomáson megvizsgálják. Meg
említjük/hogy édescirokból hiva
talosan ellenőrzőit vetőmagterme
lés nem folyt, ezért a gazdák ellen
őrzött vetőmagot nem kaphatnak.

Ujj zőldhitel-rendelet
A Hivatalos Közlöny közli a 

mezőgazdasági munkálatok elvég- 
séhez szükséges, úgynevezett föld
hitelre vonatkozó kormányrende
letet A rendelet lényegileg azo
nos Az elmúlt évi zöldhitelrendelet- 
teL. Minden olyan péni kölcsönből 
eredő követelés, melyet a Pénz
intézeti Központ, vagy az Orszá
gos ' Központi Hitelszövetkezet 
tagintézetei, illetőleg valamelyik 
erdélyi hitelszövetkezet folyósít 
1943 február 28-a után a mező- 
gazdasági termelés céljára az 
ugyanezen nap után kereskedők 
részéről terményvételre folyósított 
vételár-előleg termelési szerződés 
alapján hitelbe adott növényvédel
mi szer, műtrágya vételára, végül 
iparvállalat, vagy kereskedő által
— 1943 júl 1 napjától 1944 júl. 
30 napjáig .terjedő évben leendő 
felhasználás céljából — adott 
műtrágya, vagy növényvédelmi 
szer vételára irátí követelés, vé
gűi az 1943. évi gyapjúra ádott 
vételi előleg. Megszabja a rende
let azt is, hogy a termelésre le
kötött terület minden kataszteri 
holdja után legfeljebb 15 pengő 
lehet, a termelési költségre adott 
előleg, műtrágya és növényvédel
mi azer, értéke pedig nem lehet 
több, mint a gazdálkodó birtoká
nak minden holdja után legfeljebb
20 pengő, de a területbe a legelő, 
erdő, nádas és földadó alá nem 
eső terület nem számítható bele.

A - zöldhitel címén folyósított 
kölesönök behajtására irányuló 
árvetést elemi kár esetén sem 
lehet elhalasztani, A zöldhitelt 
folyósító' hitelezők a kielégítésnél. 
rangsorelőnyt élveznek. A védett 
birtokok tulajdonosainak nyújtott 
termelési hitel nem esik a gazda
védelem alá, amennyiben a zöld- 
hitel a védett birtok kataszteri 
tiszta jövedelmének négyszeresét, 
szőlőbír) ok esetén nyolcszorosát 
meg nem haladja.

Hirdessen lapunkban I

Á felesbérlőt terheli a beszolgáltatási
kötelezettség

A közellátási minisztérium a 
felesbérlctek beszolgáltatási köte
lezettségére vonatkozóan az alábbi 
magyarázatot adja:

A termésbeszolgállatási rendelet 
egyik alapelve az, hogy mindenkor 
a tényleges gazdálkodót terheli a 
beszolgáltatási kötelezettség, de a 
tényleges gazdálkodót illeti meg 
természetesen elsősorban az eset
leges őstermelői kedvezmények 
is. Eszerint haszonbérlet esetén a 
haszonbérlő, részsstt (ívelés esetén 
pedig a tulajdonos tartozik eleget 
tenni a beszolgáltatási kötelezett
ségnek. Ha tehát a földtulajdonos

felesbérletbe adta ki földjét, vagyis 
ténylegesen nem ő gazdálkodik, 
hanem a felese, akkor ebben az 
esetben a felesbérlő tartozik a 
beszolgáltatási kötelezettségnek 
eleget tenni, mert — mint mondja 
a közellátási miniszter — a tény
leges gazdálkodó a feles és ezért 
mind a felelősség, mind pedig a 
kedvezmény a felesre hárul. Ha 
ellenben a tulajdonos mag* gaz
dálkodik és csak feles munkást 
alkalmaz, akkor a beszolgáltatás 
a tulajdonost terheli Ez a köz* 
ellátási minisztérium eddigi állás- 
foglalása.

Engedélyhez kötötték a nagyobb 
mezőgazdasági gépek eladását

A gazdák részéről állandóan 
növekvő kereslet nyilvánul meg ' 
mezőgazdasági gépek iránt. A 
mai nehéz viszonyok között azon- 
bán a mezőgazdasági gépgyárak 
nem tudják megfelelő mértékben ; 
kielégíteni a mezőgazdaság szük
ségletét Ezért az iparőgyi minisz- , 
tér a földmívelésügyi miniszterrel : 
egyetértöleg a nagyobb mező- ;■ 
gazdasági gépek eladását, illetve ,= 
a már eladott gépek leszállítását 
engedélyhez kötötte. A jövőben 
minden gazda, aki engedélyhez - 
kötött mezőgazdasági gépekből 
kíván vásárolni, rendelésének fel* . 
adása előtt köteles teljes felelős
séggel két példányban kiállítani v 
a vármegyei gazdasági felügyelő- f 
Bégtől és a gépgyáraktól díj tála- ‘

nul beszerezhető kérdőíveket. A 
kérdőíveket felülvizsgálás és vé
leményeztetés véget̂  az illetékes 
vármegyei gazdasági felügyelő
séghez kell benyújtani. Azok a 
mezőgazdasági gépek, amelyek
nek eladásához, illetve leszállítá
sához engedély szükséges, a kö
vetkezők : mezőgazdasági vonta
tók, (traktorok), az ahhoz szük
séges összes talaj mívelő eszközök 
(tehát eke, tárcsásborona, kulti- 
vátor, láncoló eke, stb.) géperejű 
meghajtású vetömagtisztitító gép; 
cséplöszekrécy, géperejű kalapá
csos takarmányzúzó; mezőgazda- 
sági célokra szolgáló benzin-, 
nyersolaj-, petróleummotor, arató
gép és silótöltő szecskavágó.

Vége a macskavásárnak
A hatóságok Szarvason is hamarosan 
véget vetettek az újabb zsidó üzletnek

Pár nappal ezelőtt egy dobszó * 
útján közzé tett hirdetés egész1 
lázbahozta a szarvasi lakosságot, 
annak is inkább a fiaíalsbbkorú 
rétegeit. Arról szólt a hirdeiés, 
hogy egy szarvasi „c-:gM idegen 
megbízás alapján nagyban vá̂ á*. 
rolja a macskákat s darabonként 
3—5 pengőt fizet. Nosza, meg
kezdődött a macskák hajszolása’ 
pár nap alatt mintegy 30 darab. 
fizetett rá az életére. Mert azt 
mondani sem kell, hogy a macs-- 
kákát a szőrméjükért vásárolta a! 
díszes társaság, s rövidesen a 
vétel után valamennyi szerencsét
len állat jobblétre ssenderült. A 
bosszantó az egész vásárban csak: 
az volt, mint azt a károsultaktól 
tudjuk, hogy az eladók rsndsze-' 
rint nem a saját tulajdonukat 
adták el, hanem az uícán elcsipett 
„kóbor" cicákat, amelyeket aztán 
napokon keresett boldogtalan tú-~ 
laidonosuk. Persze a hatóság is 
felneszeit a nagy aparátussal foly

tatott üzletre s rövidesen meg
állapít olt a, hogy bizonyos Lfiwy 
Dezső kunszentmártoni és Wein- 
berger Emil kislunfélegy házai 
„mecskunagykereskedők", akiktől 
a szarvasi „cég“ a megbízását 
kapta (a nevük faji hovatartozan- 
dóságukat is elárulja), semmiféle 
engedéllyel nem birnsk a nyilván 
bujás haszonnal kecsegtető üzlet
hez. Kitudódott közben, hogy 
említettek Szentesen még a 
szarvasinál is nagyobb arányú 
vásárt bonyolítottak le b olt mint
egy 200 dsrab macskát vásároltak 
össze. Mind Szentesen, mind 
Szarvason megindították ellenük 
az eljárást, a szőrméket elkoboz
ták s azokat a honvédség részére 
folyó gyűjtésre fogják fordítani.

Szegény megmaradt cicák bizo
nyára nagy örömben vannak, antál 
kevésbé jó kedvűek a már-már 
fellélekzeni készült egerek, no és 
a Lőwy és Weinberger cég bel
tagjai
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Felhívás
az egyesületek vezetőségéségé- 

hez a nagyközönségéhez

Ismertettük annakidején az Or
szágos Magyar Sajtókamara igaz
gatóválasztmányának határozatit, 
amely megtiltja, hogy az újságok 
díjtalan közlésekben számolhassa
nak be — sokszor már előzetesen 
is — a különböző egyesületek 
eseményeiről, üléseiről, bemuta
tókról, stb. Minthogy a lapokat 
e felhívás ellenére is még mindig 
szinte elárasztják az egyesületek 
életéről szóló közleményekkel, 
előadásokról szóló beszámolókkal 
a Ssjtókamara ismételten figyel
meztette a lapok kiadóit a vonat
kozó igazgató-választmányi hatá
rozata szigorú betartására. Azt is 
megállapította a Sajtókamara, 
hogy aki az ilyen közleményeket 
díjtalanul közzéteszi, figyelmen 
kívül hagyja a lapkiadás érdek
védelméről szóló határozatot, a 
hirdetési díjszabályzatot és utal a 
Sajtókamara közleménye a tisz
tességtelen versenyre is, hangsú
lyozva a határozatot szigorúan 
be nem tartó lapkiadó fegyelmi 
felelősségét

Ezért, hivatkozással a Sajtó
kamara szigorú rendeletére, szíves 
tudomására hozruk Szarvas és 
vidéke érdekelt (hitbuzgalmi, tár*. 
Ba dalmi, ifjúsági és sport) egyesü
letek vezetőségének és a nagy
közönségnek is, hogy ezután az 
egyesületek közleményeit beszá
molóit, adományok nyugtázását̂  
eljegyzési, házassági, orrssL ügy
védi értesítések ilL hírek, kineve
zések és kitüntetéseket csak a 
megállapított hirdetési díj lefizetése 
ellenében közlünk. Fegyelmi fele
lősségűnk nem • ad módot arra, 
kogy ettől a szabálytól bármely 
okból is eltérjünk.

Ezeknek szíves tudomásul vé
telét kéri

Szarvas és Vidék* 
kiadóhivatala.

Hírek
U ten iiszte le íek  i

A szarvai! ág. b. ev. ótemp lomban va
sárnap délelőtt tót, délután magyar, ax új- 
templomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvul rám. kát templomban vasárnap 
d. e. 8 órakor diákmise, 9 órakor csendes- 
mJse, 10 órakor szent-beszéd, nagy mise. 
Délután 3 órákor ájtatosság, Köznapi misék 
Vi 8 órakor.

Szarvason református Istentiszteletet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától ai Árvaház 
dísztermében.

— Tessedik emlékünnepély. 
Községünk a helybeli ev. egyházzal 
együttesen f. . hó 18 án este 6 
órakor emlékünnepélyt rendez 
Tessedik Sámuel szobránál szüle
tésének évfordulója alkalmából.
— A járás egésiségflgyl védő

nőinek megbízása, A m. kir. bel
ügyminiszter a szarvasi járás terü
letén a szociális adat felvételesés
sel és gondozással a következő 
egészségügyi védőnőket bizta 
meg: Dézsy Lajosné Trohán Er
zsébet - Szarvas, Flórián Klára 
Kondoros, Hunyi Lenke Öcsöd és 
Orbók Ilona Békésszentandrás.

— Zm4> MM Ml4ly. Áprilla lt-A& **ta
7 ónt kudattél u n it MJtt áUtat Ims w  
óUmplombm, m«ly»n uw- 4* énakuáaok, 
m tálttok umpilMk ai UtUrdfUi 
asllstt -
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— Megnyílt a szülőotthon. A 
Szarvasi Egészségvédelmi Szol* 
gálát Szülőotthona február havá
tól ismét a nagyközönség rendel
kezésére áll. A vezetőségnek si
került elhárítania azokat az anyagi 
vonatkozású ügyeket, amelyek 
akadályai voltak ez áldásos intéz
mény működésének s az most 
már folytathatja működését

— Országos állatvásár. E héten 
pénteken és szombaton tartják 
meg a szokásos tavaszi országos 
állatvásárt Szarvason. Az előjelek 
szerint a vásár igen nagy arányú 
lesz, s minden eddigit felül fog 
múlni mind felhajtásban, mind 
forgalomban. Pénteken a hasított 
körműek, szomgaton pedig a lovak 
vásárát bonyolítják le.

—  Gázkamrákat épít a várme
gy*. A földmívelésügyi miniszter 
az egypatás állatok rühességének 
leküzdéséhez fűződő nemzetgaz
dasági és honvédelmi érdekekre 
tekintettel, a rühes egypatás álla
tok eredményes gyógykezelésének 
előmozdítása céljából 9000 pengő 
segélyt utalt ki azzaL hogy ebből 
az összegből a rühes állatok 
gyógykezelésére szolgáló gázkam
rákat építhessen a vármegye.

— Leszállították a petróleum 
adagot Az iparűgyi miniszter 
rendeletet adott ki, amely szerint 
április hó elsejétől az egyes vá
rosok és községek részére meg
állapított petróleumkontiogensnek 
csak 504/o-it szabad kiszolgáltatni
— A gazdák közvetlenül szállít

hatják piacra az Igénybevett vágó* 
marhákat. Az Országos Mezőgaz
dasági Kamara felhívja a gazda- 
társadalom figyelmét arra, hogy 
a közellátás céljaira hatóságilag 
igénybevett vágómarháikat a meg
bízott kereskedők kikapcsolásával 
közvetlenül'maguk isfelszállitHat- 
ják Budapestre vagy más minősítő 
állomásra* Ha a gazdák ezzel a 
közvetlen szállítási móddal élni 
kívánnak azt bejelenteni tartoznak 
a Magyar Allatértékesitő Szövet
kezetnek és pedig az igénybevé
teltől számított 8 napon belüL Ezt 
a bejelentést az ugyanazon köz
ségben lakó több gazda közösen 
is megteheti, ha együttesen kíván
ják szállítani az igénybevett vágó
marhát A szövetkezet e jelentés 
beérkezte után nyomban intéz
kedik aziránt, hogy a vágómar
hákat mikor és hova kell szállítani.

— Felemelik o vasúti díjszabást. 
Zsindely Ferenc kereskedelmi mi
niszter a sajtó képviselői előtt 
kijelentette, hogy április 15-től az 
államvásulakon a személyi díjsza
bás ötven százalékkal felemelik, 
de változatlanul hagyják a szoci
ális szempontból fontos munkás, 
tisztviselő, timuló heti és havi- 
jegyeket Ezenkívül változatlan 
marad az áruszállítási tarifa is.

— Elsleegélyiiyujtóei tanfolyam. A Lég
oltalmi Liga helyi csoport női oaztályinak 
elnflksége a 134.590. eln. 35—1942. számú 
konvédtlml mlnlazteri rendelet 1. §. 2. p. 
éa a 12. §. 3. pontja értelmiben mirclua 
5—18*lg éa 22—áprIHs 1-ig két-két párhu- 
camosan folyt elsősegélynyújtás! külön tan- 
folyamot rendezett dr. Rlbánzky Pál, dr. 
Piacakó Samu éa dr. Csongrádi János orvo- 
■ok tzakinrfl vézetéaéveLE tanfolyamokon 
mindvégig a lép kitartó buzgalommal éa 
Ulkesedéeaol 'azok a klképzéere kötelezett 
hólgyek vettek résit, akik a házcaoport 
légoltalmi Anég mentóőraébe való baoat- 
tiara elafisorban alkalmaaak. A ligacaoport 
éa nOl oiztily elnöksége jelenlétében meg
tartott tanlolyamzáróvtzsgákon as alólrt ok
tatta! anyag köriből bemutatott eredmény
— Agy elméleti mint gyakorlati réazében la
— a ngssobb siker jegyében folyt le. Va
lamennyi (193) hallgató sikerrel vitagázott 
s a tanfolyam elvégzésért! a 34. az. a. 
rendszeresített, stfysigesltett bizonyítványt 
kasettA további négy tántolysm elflké- 
isMm Mfunatbsa na.

— Teadélután. A K1E is a Leányegye- 
aQlet ifjililga ápiília ll-én délután 4 órai 
kezdettel műsoros teadilutiat rendez az 
egyházi díszteremben.

— A Bajtársi Szolgálat üzenete 
a szarvasi honvédcsaládoknak. 1. 
Galó György őrvezetőt (VII, 598) 
a szombathelyi hadikórház a 
szarvasi Bajtársi Szolgálat kérel
mére gyógykezeltetés végett a 
mezőtúri vöröskeresztes hadikór
házba utslta át, illetve itthoni 
kezelésre családjának kiadta. 2. 
A Magyar Vöröskereszt Tudósító 
Irodája a szarvasi Bajtársi Szol
gálat tudakozódására két szarvasi 
honvéd hollétérői a következő 
értesítést küldte: Mtglóczky Pél 
honvéd (III, 9) az orosz harctéren 
a téli harcok alatt eltűnt; Raffay 
István honvéd (1,732) 1943 január
29-én orosz fogságba esett. A 
hivatalos jelentést a Magyar Vö
röskereszt Tudósító Irodája a 
veszteség-kimutatás beérkezése 
után fogja kiküldeni a helyi szö
vetségnek. 3. Az alábbi honvédek 
felőli tudakozódás a Magyar Vö
röskeresztnek már elment, de 
válasz még nem érkezett: Czibu- 
lya János szakaszvezetö (T. kk. II, 
80) Trabach Pál honvéd (II. kk. 
195/1), Szpisiak Mihály (I, 635), 
Brlás János honvéd (T. VII, 454), 
Sutyinszki Márton (tábori posta 
223/4).

— Hőst kell megrendelni a ká- 
lisómfitrágyát. Illetékesek ismétel
ten felhívják a gazdaközönség fi
gyelmét arra, hogy az 1943. őszi 
idényre szükséges kálisókat az 
illetékes körzetképviselő útján 
sürgősen, de legkésőbb március 
hó végéig rendelje meg. Kálisó- 
műtrágyák a jövőben csak öm
lesztett állapotban hozhatók be 
az országba. A gazdakőzönség 
tehát saját érdekében is helyesen 
teszi, ha a káliműtrágyákat lehető
leg ömlesztve rendeli meg, mert 
a papirzsákokat egyéb célokra 
úgysem használhatja feL

— Nem termeltek olajosmagva
kat, Dr báró Drechsel Bála szol
gabíró, rendőrbíró özv. Vityaz 
Jánosné szarvasi lakost, mert a 
vonatkozó rendelkezések ellenére 
nem termelt földjén olajos mag
vakat az eoykifő szakasz alkal
mazásával 6 napi elzárásra átvál
toztatható 50 pengő pénzbünte
tésre ítélte. Ugyancsak ez o’ajos 
magvak termelésén é k elmulasztása 
miatt büntették meg súlyosan 
Uhljar György, Kapus Lajos 
szarvasi, Simon András és özv. 
Gazsó Jánosné békésszeotandráú, 
Podfam János szarvasi, Nagy Jó
zsef és Fazekas István békésszent
andrási gazdálkodókat.

— Tiznopi fogház botrányos vi
selkedésért. Berky István orosházi 
lakos egy januári piacon Kondo
roson társait trágár szavakkal 
illette. Feljelentették s a szarvasi 
járási szolgabíró, mint rendőrbíró 
10 napi elzárásra átváltoztatható 
50 pengőre bűntette. Ugyancsak 
tíznapi elzárásra átváltoztatható 
50 pengő pénzbüntetésre ítélték 
Sós József orosházai lakost is, 
mert a múltkori szarvasi vásáron 
botrányos magatartást tanúsított.
— A hadbavonultak váltói. A 

Budapesti Közlöny egyik legutóbbi 
száma közölte az 1930—1943. M. 
E. sz. kormányrendeletet, amely 
a hadbavonultak váltókötelezett- 
ségéröl intézkednek. A rendelet 
intézkedése elkerülhetővé teszi, 
hogy a hitelező a hadbavonultak 
lejárt váltóit peresíteni legyen 
kénytelen. Lehetővé teszi továbbá 
a rendelet a hadbavonultak vél* 
tóiaák^msíújltását Is olymódon,

hogy erre a jogszabály erejénél 
fogva meghatalmazás nélkül fel
jogosítja a hadbavonult házastár
sát és szülőjét.

— Vasárnapi munka a kamilla- 
szedés idején. A kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszter a bel
ügyminiszter és földmívelésügyi 
miniszterrel egyetértáen megen
gedte, hogy ezév május 2, 9, 16, 
23, 30 és június 23-ára eső vasár
napokon az ország egész terüle
tén a kamillaszedé*, válogatás, 
rostálás, szárítás és az ezekkel 
kapcsolatos ipari munkálatok egész 
napon át végezhetők legyenek.

— Anyakönyvi hírek. Születtek:
Janecskó György és Uhljar Anna 
leánya Zsuzsanna, Medvegy Mihály 
és Máté Mária fia György, Szécsi 
János és Gergely Erzsébet leánya 
Edit, Benyó György és Btuaz- 
nyiczky Anna fia István, Bankó 
István és Szirony Judit fia Tibor, 
Regős Mátyás és Peres Ilona 
gyermekei István és Ilona, Tusjak 
János és Szegedi Mária fia János. 
Házasságot kötöttek: Bányász
Mihály Gyurecska Judittal Cse- 
lovszky János Skorka Erzsébettel, 
Koszti István Uhljár Annával, 
Kovács János Havaj Erzsébettel. 
Elhaltak: Benkó Jánosné Komár 
Mária 58 éves, özv. Reich Mór 75 
éves, Brusznyiczky Mária 21 éves, 
Szuhaj Jánosné Galó Mária 72 é., 
Molnár Pálné Jurák Zsuzsanna 40 
éves, Szebegyinszki Pálné Csicsely 
Mária 24 éves, Szebegyinszky 
Mihály 66 éves, Janurik Zsuzanna
2 éves, Gaál Pálné Ondrejcsik 
Mária 79 éves, Gyuris Erzsébet
3 hónapos korukban.

Közgyűlés. A Szarvasi Iparoskőr folyó 
évi április hó 16-án vasárnap d. tL 3 órai 
kezdettel tartja évi tisztújító közgyűlését az 
Iparoskör nagytermében, melyre ezúton Is 
tlszteletettel hívja meg t. tagjait az Iparoskör 
Elnökségi.

— összejövetel. A Légoltalmi Liga női 
osztálya április 12-én, hétfőn délután 5 
ómkor az Árpád-szálló kaszlnéi termében 
barátságos összejövetelt tart melyre az igen 
tlsctelt hölgyeket és urakat ezúton meghívja 
és várja az elnökség.

— Gyűjtés. Gráfik Pál tüzkárosult ré
szére lapunk kiadóhivatalába a kővetkező 
adományok folytak be a múlt héten: N. N.
2 P« N. N. 10 P, Belopotocrky Jánosné 3 
P, Kúgyelka István 4 P, összesen 19 P.

— Meghívó. A Hitház és Ótemető alatti
hegyközség rendkívüli közgyűlést tart 1943 
április il-én délután 2 órakor 11. kerületi 
Adamlk Teréz tanítónő iskolájában, melyre 
a csoport képviselőit és önálló szavazattal 
bírő tagokat tisztelettel meghívja az elnök, 
ség. Határozatképtelenség esetén április
18 án ugyanott lesz megtartva s a megjelent 
tagok számára tekintet nélkül határoz. Tárgy- 
sorozat; 1. Elnöki megnyitó és a hitelezők 
megnevezése, 2. A halásztelki utak és gya
logjáró átrakásának költségek tárgyalásai. 3 
Esetleges indítványok. Szarvas, 1943 áprlis. 
4-én, Elnökség. 701

— Értesítés. Értesítem a szarvas járás 
kötelékébe tartozó vitézeket és várományo
sokat, hogy a járási vitéai értekezletek folyó 
évi április — október hónapokba szünetel
nek. Amennyiben azonban a szünetelés! 
időben felsőbb hatósági rendelet alapján 
értekezlet tartása elrendeltetni fog, — azon 
az összes vitézek a külön közlendő Időben 
és helyen feltétlenül megjelenni kötelesek* 
Szarvas, 1943, április 7. Vitéz Biki Nagy 
Imre járási vitézi hadnagy.

Uj kozmetikai üzlet I
' Tisztelettel értesítem a n. é. 
hőlgykőzönséget, hogy özv. 
Rómer Pálné L kér. Deák 
Ferenc u. 87 sz. a. házában

KOZMETIKAI ÜZLETEMET

megnyitottam. Kérem a n. é. 
hölgykőzőnség b, támogatását

$zv, Roszik Mihályné

Bűnügyi krónika
Medvegy Pál kondorod, jelenleg békás* 

szentandrásl lakost a bíróság lopás vétsége 
miatt 14 napi fogházbüntetésre, mint főbün- 
Ütésre, továbbá 1 évi hivatalvesztésre 6$' 
politikai jogai gyakorlatának ugyanllyett 
tartamú felfüggesztésére, mint mellékbün
tetésre ítélte, mert Szarvason Kasuba Mi
hály szarvasi lakos sértettől, annak lakásán 
a szekrényből 20 P-t ellopott, s ezen ősz- 
szeget saját céljára fordította. Ítélet jogerős.

Ökrös Elemérné szarvasi lakost az uzsora- 
bíróság árdrágító visszaélés vétségének kí
sérlete miatt 300 P pénzbüntetésre, mint 
főbüntetésre, 21'5 kg szalonna bűnjel el
kobzására és 1 évi hivatalvesztésre és po
litikai jogai gyakorlásának ugyanilyen tarta
mú felfüggesztésére, mint mellékbüntetésbe 
ítélte, mert az engedély nélkül megvásárolt 
szalonnát Budapestre akarta szállítani, ahol 
is azt részben ócskaruhák vásárlásánál 
csereüzletképpen akarta értékesíteni, de a 
gyomai csendőrön őt a gyomai állomáson 
Igazoltatta és a szalonnát bűnjelként le
foglalta. Az ítélet jogerős.

Rostás Margit és Rozália öcsödi cigány
nőket a bíróság lopás vétsége miatt egyhó
napi, az utóbbit 14 napi fogházra mint fő
büntetésre, továbbá 1—1 évi hivatalvesz
tésre és politikai jogai gyakorlatának ugyan
ilyen tartamú felfüggesztésére Ítélte, mert 
Öcsödön 1942. július 1—5. közötti időben 
Gaál Imre öcsödi lakos sértett szőlőjéből 
130 tő burgonyát és Karai Lajos sértett 
termőföldjéből pedig 95 tő burgonyát 
szedtek ki, 111. loptak el. Az ítélet jogerff*

Kllmaj Pálné békésszentandrási lakott * 
bíróság becsületsértés vétsége miatt 30 P 
pénzbüntetésre ítélte, mert özv. Konyecsny! 
Istvánné kondorost lakost «boh dájtya febe 
zedo, ti zubacska (fene egyen meg téged, 
te kiálló fogú) szavakkal sértette meg. Az 
ítélet jogerős.

— Sport. Járási csapataink kö
zül a Turul és a Hunyadi ismét 
dicstelenül szerepeltek. A Túrni 
otthonában sem tudta maga alá 
gyúrni a BISE t a 2:2 arányban 
végzett vele, míg a Hunyadi 3: t 
arányú vereséggel tért haza Kon
dorosról. Csodálatos valami, hogy 
míg kisebb községek csapatai 
olyan szépen szerepelnek még as 
első osztályban, Szarvas alig tud 
egy csapatot benn tartani e ke
retben. Valami hiba van itt a 
szellemben, az önzetlenségben, a 
sportfegyelemben, az akarás, lel
kesedés és igyekezetben, úgy 
hisszük. Hol van a régi szarvast 
játékos szellem 7 Igaz, hogy a mai 
játékosok is messze esnek a régi
ektől még tudásban is.

— Levente sport. Április 4-én Szarvason 
megtartott járási versenyen összesen 92 
versenyző mérte össze erejét, s tekintettel 
arra, hogy az első ilyen nagyobb arányú 
megmozdulása ez a járási Levente Egyesü
leteinek s az elért eredmények alapján 
leventéink igen szép sportteljesítményekről 
tettek tinublzonyságot Ifjúsági verseny, 
indult 55 f5, egyéni: 1. Kiss Mihály SzLE . 
és Pongrácz L. Gazd. T. 2. Laurenczy Jenő 
gimo. 3. Gilányi J< BszLE és Csllik JáAOs 
SzLE. 4. Illyés Bálint glmn. 5. Füzesi Béla 
gazd. 4aa. 6. Dömyei Sándor gimn. Csapat- 
versedben: 1. Szarvasi Gimnázium 27 
pont 2 Szarvasi LE 41 pont 3. Szarvasi. 
Gazd. Tanintézet 66 pont. 4. Kondorost LE 
96 pont 5. Öcsödi LE 104 pont. 6. Békés
szentandrási LE 145 pont Serdülő verseny
ben, indult 36 fŐt egyéni: 1* Kriska Pál,, 
glmn. 2. Laurinyecz András glmn, 3, Dezső 
András öcsödi LE. 4. A kocsi János ŐcsŐdl 
LE. 5. Kerekes Béla szarvasi LE. 6. Kontra 
Sándor szarvasi LE. Csapatversenyben: 1. 
Gimn. L csapata 33 pont 2. Szarvasi LE 
41 pont. 3. Öcsödi LE 54 pont 4. Glmn.
II. csapata 100 pont 5. Kondoros! LE 124 
pont 6. Csabacsűdi LE 156 pont. — Április
ll-én délelőtt 10 órai kezdettel rended 
a Levente Egyesület e Sportpálya, éa kör-. 
nyékén a MASz megbízásából a DéÚ Kerület 
Ifjúsági mezei bajnoki versenyét A fent 
olvasott eredmények alap|án a Levente 
Egyesület két csapatot nevezett a bajnok
ságra. Nevezés érkezett a vidékről I S 
badkal EAC, Szegedi VSE, Gyulai LE, 
Békési LE, Gyomai LE, Nagyszénást LE 
1:1 ötös csapattal a az egyéni bajnokságra 
összesen 20 versenyzővel és így 35—60 
versenyző indul „1943 MASz DéU Kerület 
Bajnoka" cím ért. A benevezett csapatok a 
Déli Kerület legjobb ifjúsági mezei verseny
zői s ezen szép mezőny biztosítéka a nívós 
és előreláthatólag szép sporteredményeket 
biztosító erői küzdelemnek.

— A szaktudás megszerzésének 
fontosságáról ír vezetfidkket Sza- 
Iéky Károly egeralial gazda a 
Magyar Föld legújabb számában.
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A közellátásügyi miniszter 

rendelete a gazdák új 
beszolgáltatás! rendjéről

(4) A mosonmagyaróvári m, kir Hővény- 
termesztési él Növénynemesítő Kísérleti 
Intézet álktl alltnőnött nemesített vetőmagot 
előállttá. valamint az m. kir. Növényterme
lési Hivatal részért szerződés alapján 
nemesített vetőmagvak termeszt étével vagy 
otánteonesztésével foglalkozó gazdaságok
nak az általuk termált és igazoltan vetési 
célra etafott vetÓmagvakat a 100 800/1943. 
IC M. azáipa rendeletben megállapított 
búzaegységeknél X0 százalékkal magasabb 
büzaegyféggel kell a beszolgáltatás! köteles
ig  teljesítéséi* beszámítani.

(5) As egyezményes ménesekben lévő 
kancák tartása címén a gazdálkodónak a 
szabadváJasztású terményekre és termékekre 
vonatkozó beszolgál tatás 1 kötelességébe é> 
venkint és kancánldnt 800 búzaegységet 
kell beszámítani.

(6) Az államnak vagy állami akciók ré
szére tenyésztési célra eladott méneket 
daraboqkint 2.000 búzaegységgel, a kancákat 
pedig darabonki nt 1.500 búzaegységgel kell 
a szabadválaaztás ti terményekre vonatkozó 
beszolgáltatás! kötelességbe beszámítani. Az 
egyezményes ménesekből eladott méneket 
és kanrákst azonban beszámítani nem lehet.

(1) A honvédség célfalra szükséges lovak 
beszerzésére felállított bizottságok által 
vásárolt pótlovat (remonte) 1.000 búzaegy- 
séggej kell a gazdálkodó szabadválasztású 
terményekre és termékekre vonatkozó be* 
Szolgáltatási kötelességébe beszámítani, de 
c#ak abban az esetben* ha a gazdálkodó 
ea|át tenyésztésű lovat adott eL

A gesdáieodó nyilvántartott bisislgél- 
tatád kötelesség sséf*éklése.

12. fc (1) A gazdálkodó háztartásban élő 
b IihIm  1931-ben vagy később született 
gsprmek után# ha a gazdálkodó egész 
szántóterületének kataszteri Úszta jövedelme 
neon több 100 aranykoronánál, a kenyérga- 
beaabeszolgáltatás! kötelességét a követke- 
s$ képpen kell csökkenten! í

Akkor a kcayértfaboaabe- 
Ha * sarfatóterlfet ltom  .aolftítattsi k&tele*s4£ 
irafMiterl tinta ffoedelm* : aflkkenUadfi : minden

tfr«nnek után

Utfetjebb 10 a. kor. 100 búzaegyiéggel
10—20 a. kor.-ig terjed 90
20-30 „ „ 80
30-40 „ 70
40-50 „ 60
50—60 tt ci 50
60-70 „ „ 40
70-80' w n 30 '  „
80-90 „ 20
90-100 . . .  10

(2) Ha a gazdálkodó vagy a gazdaságban 
állandóan foglalkoztatott családtagja hadba- 
vonult és a gazdálkodó összes szántóterü
letének kataszter! tiszta jövedelme legfeljebb 
160 aranykorona az 1943. évi július hó 1. 
napja ntán katonai szolgálatban eltöltött 
minden hónapra a kenyérgabona- és 
ssirsrtékbeszolgáltatási kötelességet 10—10 
búzaegységgel, a szabad válatztáiú termé
nyekre és termékekre vonatkozó beszolgál
tatást köteleeséget pedig 30 búzaegységgel 
kell csökkenteni Ez a rendelkezés nem 
alkalmazható a honvédség tényleges állo
mányú tágjaira.

Az ft) bekezdésben foglalt rendelkezést 
a nyilvántartó hatóság a gszdakönyv kiállí
tásakor hivatalból hajtja végre. Ha a 
gazdálkodó háztartásában élő gyermekek 
száma a gfczdakőnyv kiállítása ntán növek
szik, * beszolgáltatás! kötelességet a gazdál
kodó bejelentése és Igazolása alapján ntólag 
kall mérsékelni. A (2) bekezdés szerinti 
mérséklést pedig a gazdálkodó bejelentése 
éa igazolása alapján 4 gazdalap lezárása 
alkalmával kell számításba venni

13L $  (1) Ha a szántóföld termésben 
e|»m! csapás által okozott kár mérrét a

Epdóoak^*? kárt szenvedett földrészletre 
—sgállspftott beszolgáltatást kötelességét a 
kivetkezőképpen kell mérsékelni: ha a 
pénilgyfgazgatóság a kárt szenvedett föld-

Az ú j terméirendelet 
késikBofve;

H o g y a n  
s z á m o l  j ó n  
a g a z d a ?
Ara 1*50 pengfi

Kapható Mfiller-könyv- 652

Ez év április 14-én kezdődő
o s z t á l y s o r s  j á t é k r a

sorsjegyek
a Szarvasi Hitelszövetkezetben

még kaphatók!
Ingat lanok adásvételének közvetítése

részletre a kárfelvételi eljárás során egy
negyedrész kárt állapított meg, a kárt 
szenvedett szántóföldrészletre eső beszolgál
tatás! kötelességet 50 százalékkal, ha két- 
negyedrész kárt állapított meg, 75 °/o-kal 
kell mérsékelni, ha pedig báromnegyedrész, 
vagy teljes kárt állapított meg, tőrólai kell.

(2) Elemi kár, vagy állateihullás esetén, 
ha a kár megállapítás nem tartozik a pénz
ügyigazgatóság hatáskörébe, a kárt szen
vedett gazdálkodó a nyilvántartó hatóságtól 
kérheti beszolgáltatási kötelességének mér- 
aéklésétHa az elpusztult termény vagy állat 
biztosítva volt, a beszolgáltatás! kötelességet 
azoknak a terményeknek (állatoknak) meg
felelő búzaegység 60 százalékával kell 
mérsékelni, amelyek után a biztosító kár
térítést fizetett. Ha az elpusztult termény

IV, 295. szám alatt füszcrüzlet sürgősen 
eladó._____________________________ 607

100-as „Csepel* gyártmányú mótorkerék- 
pár eladó. IL 250. 629

Szentesi határbsn külső Ecseren 48 kis
hold tanyával jutányos áron eladó. Érdek
lődni lehet Szarvason II, 440, sz. Tusjak 
Jánosnál__________________________ 633

I, 151. sz. alatt külön bejáratú bútorozott 
szoba kiadó._______________________ 634

1, Vajda Péter-utca 189, szám alatt Új 
ház eladó._________________________ 635

Szekere Györgynek kákái halomnál 9 
hold földje eladó. Érdeklődni IL 371. 644

SzŐrhalmi legelőből egy íél patéta egy 
eke marokvetögép, vetőgép eladó. Érdek- 
lódnl Csabacsüd 23._________________645

IL 383. sz. ház eladó. Érdeklődni IV. 295. 
sz, a. fienkó füsz&rüzlelben. 648

Kóczy Lajos divatáru kereskedő mint a 
Kováid festő és gőzmostgyár képviselete, 
a legelőnyösebben vállal ruha itb. festését. 
Szőrme festést is vállalok. U, dr Mikolay 
István-u. 105. Üzleti órák 8—6. 647

Ügyes szabósegédeket felveszek Kiss 
nőiszabó ÍU, 231.________________651

Gyümölcsfakezeléshez és szőlőműveléshez 
értő kertészt keresek. Jelentkezni IL kér. 
155. sz. alatt. 650

Egyedül álló úríoŐ egy szobakonyhás, 
speizes lakást keres. Csak központi fekvésűt 
Érd- 11. 66[ 1- g*ám alatt _______  656

35 hold mindent termő föld eladó. VI. 
küikerület 190/5.___________________ 658

Három kishold föld, akácfa, eper- és 
diófa eladó IL küikerület 173.________657

Eladó Slnger csoinakos varrógép Érdek- 
lóeni IV. külker, 136._______________ 659

1, 383. sz. ház eladó. Érdeklődő! vasár- 
nap lehet__________________________662

Eladó Bobvos-dülőben 518, szám alatt 6 
hold föld két részben. Érdeklődni IV. Ko- 
rona-ntca 179. sz. _____________ 663

IL 424. számú ház eladó. Érdeklődni u- 
gyanott___________________________ 664

Biliárdasztal kitűnő állapotban olcsón 
eladó. Cím a kiadóhivatalban.________667

VL küikerület 183. szám alatt 8 kishold 
sürgősen eladó. Jelentkezni IV, 357, szám 
alatt______________________________ 669

Kákái pusztán 4 járás kiadó. Érdeklődni 
DL kér. 7* szám. 670

3 szobás sark! ház eladó L 180. szám 
alatt .671

Forgalmas helyen, főúton lévő IV, 541. 
uú. lakóház eladó. Érdeklődni lehet agyan-
ttt Smka Pákái 674

Egy fejőstehén eladó IV, 209. 639

ü, 140. szám alatt ház eladó. 689

Háromlámpásos jókarban lérő rádió el
adó. Pleskó János I, 661. 688

20 kis hold szántóföld és Ir 151. számú 
ház eladó. 687

Kákán 2 drb hazajáró tehénre legelő 
kiadó. Érdeklődni 11, 136. 685

Szupka Mihálynak 1 drb 1300 négyszögöl 
gyümölcsöse faggyasban, egy drb 1550 
négyszögöl rácút ment! szántó eladó. Je
lentkezni Fnnigy 39. sz. 684

111. kér. 162. számú ház eladó. Arvaház 
mellett 700

Eladó III, 59. szám alatt 4 szobás nagy 
családi ház, első lakással ée mellékhelyi
ségekkel. Érdeklődni lehet dr. Gémes Sd« 
lárd ügyvédnél. 7W

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. kertészetben
Szentandrási-út Telefon 11#

(illat) nem volt biztosivá, a beszolgállttiii 
kötelesség mérséklését a nyilvántartó ható
ság állapítja meg, ds csak abban az esetben, 
ha a károsult ellen a káresettel kapcsolatban 
szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
miatt bűnvádi eljárás nem indult.

(3) Ha az előző bekezdésben említett kár 
a kenyérgabonát érte, a kenyérgabonabe- 
szolgáítatási kötelességet, ha a kár a 
100.800̂ 1943. ÍC M. számú rendelet II. 
mellékletében felsorolt terményt vagy ter
méket érte, a zsírbeszolgáitatásl kötelességet 
ha pedig a kár az említett rendelet 111, 
mellékletében felsorolt terményt vagy ter
méket érte, a szabadválasztású terményekre 
és termékekre vonatkozó beszolgáltatást 
kötelességet kell mérsékelni,

(Folytatása következik)

A pró h ir detések

A község központjában kövesút mellett, 
átírkató, építkezésre alkalmas Üres porta 
L 125. szám alatt eladó. Érdeklődni a 
helyszínen tulajdonosnál. 655

Cslcsely GyörgynfkLajoshal mán 18 hold 
szántóföldje eladó. Érdeklődni 111, 161. 673

111, kér, 41. számú ház eladó, nagy kert
tel és udvarral. Érdeklődni lehet dr. Gémes 
Szilárd ügyvédnél. 679

VII. küikerület 83, sz. kövesút mellett 5 
és fél hold elsőosztályú föld eladó. Érdek
lődni 11, 383. sz. aiait. Ugyanott egy jó 
karban lévő varrógép is. 698

III, 55. híz. alatt jó grammofón több le- 
mezzel eladó.___________  699

Tóniszálláson 8 hold szántó eladó. Ér
deklődni 1, 198,____________________696

Lakást keres magányos férfi. Egy szobát 
mellékhelyiségei, vagy anélkül. Cím a 
kiadóhivatalban. 697

Fiatal fűszerkereskedösegédet felvesz Gaál 
János fúsierkereskcdó. ;___________ 694

Hegyes dűlőben a városhoz közel 1500 
négyszöyöl, Öíhalmi szőlők mellett 1500 
négyszögöl, Décsen Kaviár-féle föld mellett 
1400 négyscögöl fóld eladó. Érdeklődni iV, 
541. szám. 693

Használt férfi szabóvarrógép eladó. L 
324. LiUuszki. 692

II, 153. szám alatt egy üzletberendezés, 
papír és illatszeráruval és egy Ökrösszekér 
e l a d ó . ______________________ 691

Diófa hálószoba, modern konyhabútor, 
két ruhaszekrény, tizenkét méter lakóház, 
cseréptetőé, ajtó, ablakokkal lebontásra 
eladó. L Félsziget-utca 530. 690

Me g h í v ó
A Szarvast Hengermalom mintSzövetkeiet

XXX. évi rendet közgyűlését
1943, évi ápriliB hó 11-én vasárnap dél
előtt 10 óra! kezdettel tartja meg a Turul 
Mozgóban, melyre a tisztelt tagokat ezúton 
meghívja az Igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :
1, Elnöki megnyitó.
2, Jegyzőkönyvvezető és jegyzökűnv- 

hitelesító kiküldése.
3, Igazgatóság jelentése az 1942. üzletévről.
4, Az 1942, évre vonatkozó zárszámadá

sok Ismertetése és a mérleg megállapítása.
5, A mérleg Szerinti tiszta nyereség fel

osztására vonatkozó Igazgatósági javasla 
előterjeiztése és e tárgybanl határozathozatal.

6, Felügyelőbizotsájg jelentése* felment- 
vény megadása.

7 A cégbíróság Cg. 128/1941-13. végzése 
alapján az alapiszabály 1,, 2., 3„ 4„ 5,, 6 , 
7„ 8„ 9., 10., 11., 12., 13,. 14,, 15„ 16., 17.. 
18., 19., 20., 21., 22., 23,, 24.. 25., 26., 88- 
alnak módosítása a fenti cégbírósági szám 
alatt kiadott alapszabályminta szerint

A zárszámadások és a mérleg a malom 
irodájában 1943, március 16-tól közszemlére 
vannak kitéve és a tagok által megtekint
hetők, Zárószámadási könyvecskék a malom 
irodájában kaphatók.

Figyelmeztetés. Aki a közgyűlésen részt 
kíván venni, nevére szóló részjegyét szíves
kedjen magával hozni és a jegyzőbizottság
nál kívánatra felmutatni. 682

Hű olvasóm!
Reád gondolok, hozzád szól pár •orom. 
Van még a számodra nehány liter borom. 
Úgy hazatérőben néha hébe-hóba. 
Látogass be te is . . .  a KOCCINTÓBA.

Megsúgom, már egy párszor voltam ott,
A KOCCINTÓ boráról csak Jót mondatok. 
Mint az édes tejet, úgy ittam a Jó bort 
Sohasem felejtem, hej... de csoda jóvolL 
He]..........de nagyon Jó volt. . . .

A „KOCCINTÓ" cégtulajdonosa : 
Pribefszky András II., Tessedik-utca 4t8.
604

TEMETÉSEKET
*4

a legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, a legna
gyobb igényeket kielégítek. 
mlottszéUitás, exhumálás 
nálam megrendelhető

H a n tos György
temetkezési vállalkozó 
IL kerület Beliczey-út 17.

Sírköveit
készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Szives pártfogást kér 
D e m e te r  J ó n o s  kafu*f&

Eladó-
a Macó zugban szoba- 
konyhás

nyaralói
szőlőssel és gyümölcsössel. 
Felvilágosítást ad

Dr Gémes Szilárd
ügyvéd, 641

NYOMATOIT MÜLLER KÁROYL 
KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SUKVMOft


