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K i v é t e l e s
szívélyesség és meleg barátság fo
gadta miniszterelnökünket Rómá
ban és a tárgyalások során mély, 
bensőges megértés, szinte lelki 
rokonság nyilatkozott meg.

Ez a baráti megértő szellem, 
oem jött magától. Nem a véletlen 
szeszélyessége folytán jött létre. 
Magyarország az átkos trianoni 
idők óta, felismervén a helyes 
atat, szüntelenül nyílegyenesen 
halad azon a pályán, amelyből az 
egész világ láthatta, hogy a belső 
fronton rendben van & szénánk, 
a nemzet egységes akarattal ha
lad céljai felé és ezt a nemzeti 
egységet semmiféle rendzavaró 
próbálkozások nem törhették meg.

Kállay Miklós hazaérkezése 
után az őt üdvözlő politikai világ 
előtt maga is úgy nyilatkozott, 
hogy népünk legszélesebb rétegei 
egységesen és rendíthetetlenül ál
lanak a magyarság nagy sorskér
dései és a nemzet igaz ü&ye mel
lett és semmi sem ingathatja meg 
összetartásunkat.

A magyar vezető férfiak leg
főbb politikai törekvése volt min
denkor, de különösen a nemzet 
sorsdöntő, nehéz napjaiban, hogy 
a nemzet összetartását biztosítsák, 
íme itt van egy fontos, nagyjelen
tőségű próbatétel. Az egész világ 
észlelheti, hogy Magyarország 
szándékai ebben a háborúban 
a nagy barátainkkal együtt való 
küzdelemben bontakozik ki s eb
ben a harcban hagyományos hű
séggel szilárdan áll a nemzet

Nem tudjuk eleget hangsúlyozni, 
hogy vészterhes időkben, nemze
tek nagy vállalkozásai alkalmá
val nincsen fontosabb dolog, mint 
tartani az erőket Fékezni kell 
tehát a magyart a magyartól el
választó indulatokat, minden eset
ben kitartani a vállalt feladatok 
mellett s hűséggel, elszántsággal 
harcolni igazunk mellett. A római 
útból az egész nemzet nagy je
lentőségű lelki haszonértékhez is 
jutott Egyrészt megerősödtünk a 
latin Mellem iránt ápolt hagyó-, 
mányos kapcsolatainkban, más- , 
részt megbizonyosodhattunk arról, 
hogy a magyar nemzet akkor 
cselekszik helyesen saját érde
kében, ha idehaza nem engedi ! 
laxítaol az összetartás szellemét,] 
mert számtalanszor ldtflnt, hogy' 
a külföld előtt is annak a nemzet
nek van értéke és azzal a nemzet
tel lehet a jövőre nézve terveket 
készíteni, amely helyesen tud 
fagaai Htját erejével.

aTessedik-emlékUnnepélyv
ünnepély ez idén most lesz virág- tója. 4. Ünnepi beszéd. Tartja 
vasárnap, április 18 án este 6-kor 

Tessedik-szobornál. Műsor: 1.

A község és az ev. egyház 
képviselőtestületének tavalyi ha
tározata értelmében a nagyjait 
megbecsülni iudó szarvasiak Tes- 
sedik születésnapján vagy az ah
hoz legközelebb eső alkalmas 
napon évenkínt ünnepély kereté
ben szándékoznak megemlékezni 
az európai hírű szarvasi papról, 
Tessedik Sámuelről. Ez az emlék-

a
Hiszekegy. Előadja a Férfi Dalkar, 
Rohoska Géza karnagy vezetésé
vel. 2. Megnyitó beszéd. Mondja 
vitéz Biki Nagy Imre főjegyző. 3. 
„A nagy magvető". Irta Orosz 
Iván. Szavalja Klimaj Mihály, a 
Tessedik* népfőiskola volt hallga

tója. 4. Ünnepi 
Kiss György ev. lelkész. 5. Ztol- 
iár. Énekli a Férfi Dalkar. 6. „A 
szarvasi prédikátor." Irta dr. 
Vietórisz József. Szavalja Melis 
György VIII. o. gimn. tanuló. 7, 
Himnusz. A rendezőség kéri ette 
a napra a házak fellobogőzását.

A Bajtársi Szolgálat és Hadigondozó Szövetség üzeneté
a honvédcsaládoknak

A legutóbbi üzenetben közölt 
orosz hadifogollyá vált Raffay 
Istvánról a Magyar Vörös Kereszt 
Katonai Tudósító Irodája a kő
vetkező közelebbi adatokat is 
megküldte a szarvasi Bojtáréi 
Szolgálat Elnökségének: Raffay 
István pontos katonai rangja: 
szakaszvezető, született 1914-bes, 
édesanyja leánykori neve: Janecs- 
kó Judit, bevonult 1942 május 
6-án Mezőtúrra, onnan Salgótar
jánba. Tábori postaszáma volt 
230/60.1943 január 19-én a keleti 
harctéren orosz fogságba esett. 
Szarvasi polgári lakása volt I, 732.

Mivel az elintézésre váró tuda
kozódások száma a Vörös Kereszt

átirata szerint már a 75 ezret 
közelíti meg, a tudakozódókat 
arra kéri a Központi Parancs
nokság, fagy az eddig kért ada
tokon felül (óév, katonai rang, 
születési év éa hely, állandó pol
gári lakóhely, édesanyja családi 
neve, a bevonulás időpontja és 
helye, tábori postaszám) még azt 
is köröljék a helyi Bajtársi Szol
gálat Vezetőségével, hogy hadba- 
<vonu!t hozzátartozójuk mikor adott 
macáról utóljára életjelt. Sokszor 
előfordul, hogy a tudakozódók 
három-négy héttel a bejelentés 
előtt még kaptak hadbavonultjuk- 
tól lapot és igy a hivatalos tuda
kozódás teljesen meddő és célta

lan és erősen megterheli az amúgy 
is emberfeletti munkát végző 
Központot. A Vörös Kereszt 
Központi Katonai Tudósító lra*' 
dája ezentúl csakis azok után a 
hndbnvooultak után nyomoz, akik 
két hónapnál nagyobb idő 6ta' 
nem adlak magukról életjelt 

Ez alkalommal a következők 
hozzátartozóit kérjük, közöljék 
sürgősen, hogy. nadbavonultjuk 
mikor írt utoljára: Papp István, 
Komár Mihály, Demcsák Pál, ifj. 
Laluska Mihály, Lestyan János 
(édesanyja Lestyan Judit), Lada 
Sándor, Palyov György, Jancsó 
János, Brlás János, Skultétí 
György, Závoda PáL

Kényszerszerződéssel állítják munkába 
a le. nem szerződött munkásokat

Az idei mezőgazdasági termelés 
rendjének feltétlen biztosítása 
megkívánja, hogy valamennyi me
zőgazdasági munkásunk részt ve
gyen abban. Ez volt a célja ama 
miniszteriális rendelkezésnek is, 
mely a mezőgazdasági munkások 
kötelező leszerződését irta e!ő. 
Egyes helyeken a hatóságok szor
galmazása ellenére is igen von

tatottan indultak meg a lészer
ződtetések, miértis a főirt nevelés
ügyi kormányzat újabb, szigorúbb 
rendelet kiadására kényszerült. 
E szerint a le nem szerződött 
mezőgazdasági munkásokat, akik 
önszántukból nem szerződtek el, 
a hatóság fogja elszerződtetni s 
ez esetben a munkások nem válo
gathatnak a munkahelyekben. Sa

ját érdekében teszi tehát minden 
munkás, ha maga szerződik d, 
mert senki részére sem lehet kö
zömbös az, hogy magaválasztotta, 
ismert munkaadónál, hely bon végzi 
el egész évi kenyérgabonáját biz
tosító munkáját, vagy pedig ide
gen helyen, esetleg lakóhelyétől 
távoli vidékeken.

w

Három havi fogházra ítélték az árdrágító Donner Árpádot
Szintén zsidó a Ilcal mazottfát pénzbtlnletéssel súftották

Donner Árpád, a szarvasi épít
kezéseknél egykor jelentős sze
repet vitt fakereskedö a napok
ban ismét bíróság elé került. Ez 
alkalommal egy igen súlyos ár- 
drágítási visszaélés egyik vádlott
jaként. Fát vásárolt nála a közel
múltban Szathmáry László békés- 
szentandrási koporsógyáros egyik 
alkalaaazottja Komár János s a 
dúsgazdag zsidó a kiválasztott 
18 m/m es vastagságú deszka egy
ségára helyett a 24 m/m es vas
tagságú deszka egységárat szá
molta fel, iU. ennyit követelt és 
fogadott el. Kalkiuádójára ezúttal 
azonban ráfizetett mert a nyil

vánvaló utsorás számítását fel
fedezték, feljelentették, s ügye 
mihamar a bíróság elé került. A 
bíróság (a gyulai kir. törvényszék 
uzsorabíróságának egyesbírája dr. 
Molnár János kir. járásbíró) bű
nösnek mondotta ki Donner Ár
pádot árdrágító visszaélés vétsé
gében, s ezért 3 havi fogházra, 
mint főbüntetésre, 1000 pengő 
pénzbüntetésre, továbbá 3 évi 
hivatali és politikai jogvesztésre, 
az ítélet jogerőre emelkedése 
után az ítélet rendelkező részének 
mindkét helyi lapban saját költ
ségén való közzétételére mint 
mellékbüntetésre Ítélte Kötelezte

végül az elkobzás alá eső bűnjel
deszkák 165*44 P-ben megállapí
tott értékének 15 nap alatt a 
kincstár javára való megfizetésére.

Ugyancsak ez ügyben közre
működés miatt Ítélte el a bíróság 
Donner Árpád alkalmazottját 
Weisz Magdát is 300 pengő pénz- 
bűtésre, egy évi hivatali és poli
tikai jogvesztésre s 165 66 P. el
kobzást érték megfizetésére.

Az Ítélet ellen vádlottak, ill. 
elitéltek semmiségi panaszt jelen
tettek be, s így ez ügyben a 
következő szót a szegedi kir. 
Ítélőtábla fogja kimondani.

A r a  IO H lM r

POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP



2. oldal. S u r v i i  é i  V id éke 1943 április 16;

Kiterjesztették a 
hadisegélyezést
A honvédelmi miniszter most 

kibocsátott körrendelete szerint 
ezentúl hadi segélyben kell része* 
sitcni annak a bevonult hadköte
lesnek feleségét, törvényes, vagy 
törvényesített gyermekét, szülőjét 
is, ttkia honvédség kötelékében 
kísegitS szolgálat teljesítésével tesz 
eleget hadkötelezettségének*. Aki 
tényleges szolgálaíidejét tölti, vagy 
a póttartalékos kiképzés idejének 
megfelelő szolgálatát teljesíti, an
nak hozzátartozója hadisegélyben 
ezután sem részesülhet

A hadisegélyt csak rászorultság 
esetében állapítják meg akkor, 
ha 12000 lakosnál nem nagyobb 
községben havi 80 pengő*, 12000 
lakosnál nagyobb községben havi 
100 pengőt nem haladhatja meg 
'az együttélő hozzátartozók egy 
hónapra eső átlagos jövedelme. 
Az esetben sem állapítható meg 
a hadisegély, ha a bevonulás után 
a hozzátartozó előbbi megélhetési 
viszonyaiban nem állott elő rosz- 
szabbodás.

A rendelet ezután felsorolja a 
kisegítő szolgálatra bevonult hoz
zátartozóinak kiutalható hadise
gély összegét Eszerint minden 
megkezdett naptári hónapban 12 
ezer lakosnál, kisebb községben 
feleség után 10 pengő, a többi 
hozzátartozó után 10-pengő, a 
12 ezér lakosnál nagyobb község* 
ben feleség után 25 pengő, többi 
-hozzátartozója után 12 pengő. Na* 
gyobb segély, vagy felemelt segély 
egyáltalán nem állapítható meg.

Hikor és hová kell 
bevonulni a zsidó mun

kaszolgálatosoknak
Jelentettük már, hogy zsidónak 

tekintendő,. 1906—1918 évfolyam
áéit hadköteleseket honvédelmi 
munkára igénybeveszik. A kifüg
gesztett hirdetmények szerint a 
fenti évfolyamú zsidók közül az
1907 és 1913 évben születtek 
1943. évi április hó 27-én, az
1908 és 1914 ben születtek ápri
lis 30-án, ,az 1909 és 1915-ben 
születtek május 3 án, az 1910 és 
1916-ban születtek májúi 6 án, 
az 1911 és 1917 évfolyambeüek 
május 10-én, tLÍi> az 1906 és 1918 
.évbeliek május 13-án tartoznak 
bevonulni, ill. jelentkezni-és pedig 
az.Whadtest kötelékébe tarto
zók Rimaszombatban, a VT. had-, 
testiek Püspökladányban, a VIL 
hadtesthez tartozók Hódmező
vásárhelyen. Nem kötelesek be
vonulni. .az igazoltan utazásra 
képtelenek s igazolás után visz- 
szaküldik polgári állásukba a 
hadiüzem! alkalmazottakat, hon
védelmi munkára kötelezett fenti 
születésű zsidó orvosok és gyógy
szerészek. A behfvási parancs 
ellen vétők 5 évig terjedhető bőr* 
tóanel eújthatók, s az ily egyé
nek elbírálására, elrendelhető a. 
rögtönbiráskodás is.

Á i idén is tartsák zárva nagypénteken 
üzleteiket a kereskedők!

Igyekezzék a közönség más napokon beszerezni szükségletét

ElsöréndŰ fehér és színes

BOROK
1'SOt— 2’CO pengőig

állandóan kaphatók 
ld. DAncsóAnlal
; Csép«, P Iactér
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Nagypéntek ünnepe a keresztyén ünnepek 
legnagyobbika, mert a Megváltó legfájdal- 
masabb szenvedésének emlékét idézi , fel a 
hivekbsiL Ez alkalommal elül a hétköznapi 
isivaj és lárma, mindenki elcsendesedik, m 
kegyelem asztalára borul, s beismeri, hogy 
milyen eletettek és bűnötök vagyunk, 

lilö lett volna már regen, ha nagypénte
ket ünnepnappá emelték volna, de erre még 
nem Jutottunk el Királyok, tábornokok, 
még ha vértanúk is voltak, ünnepnapot 
kaptak, bárha halandó és gyarló emberek 
voltak Nem fájlaljuk, nem sajnáljuk tőlük. 
De annál jobban fáj, hogy a Megváltó szen
vedéseinek legfeketébb napja meg mindig 
csupán szürke hétköznap országszerte,

A helyi, ítllnyomólag evangéiikus lakosság 
azonban a törvény kényszerítése nélkül is 
megtartotta ezt az ünnepet A földművelő 
munka megállt, a legtöbb kereskedő bezárta 
üzletét, a műhelyek zajai elnémultak,

A múltévben a helyi ev. lelkészeink fel* 
hívására, a Járási fószoigahlrótág engedélyé
vel az Országos Füszerkeresktdök Egyesü

lete helyi Csoportjának elnöksége kezde
ményezésére a kereskedők és Iparosok 97 
százaléka zárva tartotta üzletét. Ez alkalom* 
mái is szép volna, ha ez fgy történő** A 
magértés szelleme úgy hozná, hogy az idén 
az a bizonyos* három százalék más vallásd 
ís bezárná üzlttét. A vásárlóközönséget már 
egy héttel előbb lehet iigyeúneiUilai, hogy 
vásárlásait ne őzen a napos eszközölje. 
Hiszen isméiünk olyan helységeket, ahol a  
protestánsok vannak kisebbségben és a 
béke kedvéért bezárják üzleteiket a testvér- 
felekezet ünnepén. Milyen szép lenne ez 
nálunk, ha megvalótulhataaj hogy a nagy
pénteki elcsendesedést nem zavarná a hét
köznapi munka zaja éi forgalma.

Ezért készséggel tolmácsoljuk az eyang. 
kereskedők ama kérelmét, hogy nagypén
teken minden keresztény gondolkodású 
kereskedő zárva tartja üzletét Hisszük, 
hegy ez a kérelem megértésre talál mind a 
vásárló közönség, mind a kereskedők 
körében.

nak sok szerencsét kíván a Deák
család, Zsuzúka, Mariska, Juditka, 
Erzsébet, Ferenc."

A levelet a kabinetiroda lekül- 
dötte a pénzügyminisztériumnak, 
az pedig utasította a gyulai m. 
kir. pénzügylgazgatóságot, hogy 
„a levélben! efcoroltakat vizsgálja 
ki, gondosan mérlegelje a folya
modó személyi s vagyoni viszo
nyait s amennyiben a törvényes 
előfeltételek fennforognak, úgy 
vegye fel ezt a tételt az ingatlan 
végrehajtás mellőzésével, törlendő 
adók kimutatásába.1*

A szegény asszony kérelme 
tehát legmagasabb helyen meg
hallgatásra talált, s a miaden 
magyarok Atyja, aki féltő gonddal 
őrködik nemzete felett, (ma, meg
hallgatta kérését s sokgyermekes 
szegény szarvasi asszonynak és 
ezzel örömöt és boldogságot hoz 
egy kicsiny magyar hajlékba, ahol 
öt sarját nevelik a boldogabb 
magyar jövendőnek.

A Szövetkezeti Malom közgyűlése |  j*  0
A Szarvasi Szövetkezeti Malom 

Szarvason a Turul Mozgóban 
tartotta meg f. évi ápriii* hó 11. 
napján rendes évi közgyűlését, 
melyen a tagok szép számmal 
jelentek meg. vitéz Tepticzky 
Jáooj közgyűlési elnök a közgyü- /. 
lést megnyitotta és . röviden ecse
telte az igazgatósadnak a mai 
komoly időkben is majdnem': 
páratlanul álló munkálkodását ‘ 
Elnöki megnyitójában vázolta,:, 
hogy minden önzetlen, egyéni ' 
célokat és anyagi lehetőségeket 
kizárva, a malom igazgatósága - 
megértette a mai nehéz idők - 
szavát és minden munkáját és 
erejét a közös dél érdekében a 
közösség szolgálatába állította és^7 
mindenek előtt a haza érdekét - 
tartotta szem előtt Jól sáfárkodott >

ez az igazgatóság annál is inkább, 
mert az elmúlt esztendő nehéz
ségei, a nagyon nagy mértékben 
csökkent vámőrlés és az ezzel 
arányban nem álló még nagyobb 
szociális térnek viselése dacára is 
a mérleg szériát nyereséget mu
tatott ki. Hogy mennyire meg
értette az igazgatóság az idők 
szavát, mi sem bizonyltja jobban, 
mint az igazgatóság azon nemes, 
Önzetlen, minden egyéni érdeket 
háttérbe szárító és követendő 
példának szolgáló és a mai idők
ben is szokatlan áldozatkészsége, 
mely szériát az igazgatóság á ré
szére biztosított igazgatósági tisz
teletdíjakról lemondott és azokat 
a malom rendelkezésére bocsáj- 
totta.

. Szarvasi szegény asszony a Kormányzó Ur 
I közbenjárását kérte pdója elengedésénél

A gyulai pénzűgyigazgatéség kivizsgálja a kérést

• kérésem szól Öahőz, ha ez a 
; Főméltóságú Űr által lenne végre
hajtva. Van 4 kishold földem, de 

: már három év óta csak vetettünk, 
de nem arattunk a sok víz miatt, 
Emiatt adóhátralékba estem, 125 

: pengővel. Ezt nagyon szívesen 
' kifizetném, de a férjem betegsége 
miatt és ót apró családom fenn- 
tartása miatt nem vagyok képes 
kifizetni. Etért a szarvasi elöl
járóságtól a Főméltóságú Úr által 
kérem a felmentést 

Kérésemet dóré ís megköszönve 
maradok

hálás köszönettel

I Az elmúlt napákban a pusta 
; levelet hozott a községházára. A 
J levélben érdekes dolgok voltak.
• Kilüat, hogy egy szegény szarvasi 
\ asszony, nevszerint Deák Fereup- 
né, aki a szarvasi II. külkerület 
162/1. szám alatt lakik, levelet 
intézett legfelsőbb helyre, a Kor
mányzó Űr Oíöméltóságdiioz.
' A szegény asszony férje betsg, 
kis földecskéjük tnár három év 
óta semmit sem termett az árvíz 
miatt, öt apró gyermekét csax a 
legnagyobb nélkülözések árán 
tudja eltartani. Közben adóhátra
léka felszaporodott és ennek 
elengedéséhez kérte a Féméltó- 
ságú Űr legmagasabb közben* 
járását A megható levél így szól: 

„Mélyen tisztelt Kormányzó Or i 
Nagyon szépen kérem a Fő

méi tóságos Urat, egy kérve kért

Deák Ferencné"

Eddig a megható tartalmú kérés. 
A ievé'papír harmadik oldalán 

találjuk a következő jókívánságot: 
„Nagybányai Horthy Istváoká-

TURUL MOZGÓ TELEFON 165.

Április bd 17-én, szombaton; I8-Ínf vasárnap; 19-én, béttfn kerflJ bemutatásra

Zoro és
KIEGÉSZÍTÉSÜL: MAGYAR ÉS UFA VILAGHÍRADOK.

Alomsárkány tS&iS-
KIEGÉSZÍTÉSÜL: AZ o lAse  .luce* VEAGHÍRADÓ.

islenüiztelefek:
A szarvasi ág. IL ev, ó-temploaban va

sárnap délelőtt tót, V ili órakor magyar, *e 
úftemplomban délelőtt ötnyelvű istenttszto' 
letet tartanak,

A szarvasi róm. kai templomban vasárnap 
<L e- 6 órakor diákmise, 9 órakor csendé** 
raiss, 10 órakor szent-beszéd, nagy mise- 
Délután 3 órakor áj latosa ág. Köznapi misék 
Vt 6 .órakor.

Szarvason református istentiszteletet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától as Árvaház
dísztermében.

— Házasság. Kerekes Jolán és 
Cseh Tivadar április hö 10-én 
házasságot kötöttek.

— Bishcs Zoltán fcítflntotéSo.' A 
Kormányzó a mioisztereinök' 
előterjesítésére dr. Benci Zoltán 
ny. min. tanácsos, az Országos 
Statisztikai Hivatal tagja az bé
késcsabai kerület. Szarvason is 
jól ismert országgyűlési képvise
lőjének a közélet és a hivatalos 
statisztikai szolgálat terén kifejtett 
kiváló és eredményes munkáságá
ért a Magyar Érdemrend közép
keresztjét adományozta.

>— Kinevezés. Békés .vármegye 
főispánja dr. Kiss Mihály tb. 
szolgabírót — Kiss Mihály bank
igazgató fiát — állásában meg
erősítette s vármegyei fogalma
zóvá kinevezte. — Gratulálunk.

— Úrvacsorái feBrivés. Az evan
gélikus egyház lelkipásztorai pász
tori levelet intéztek híveikhez, 
melyben a híveket — tekintettel 
a közelgő ünnepekre — fokozott 
nyomatékkai hívták fel az úrva
csora felvételére s általában lel
künk gondozására. Értesülésünk 
szerint a hívek számára a tanyá
kon is tartottak már úrvacsorá
kat, s azt a hívek a legnagyobb 
hálával fogadták.

— teologusok látogatása. Az 
evasgélikas teologlsi hallgatók f. 
hó 21-éo, tanulmányi körút kap* 
csán városunkba érkeznek. És 
alkalalommal a hívek előtt is 
bemutatkoznak, mely alkalommal 
az ótemplomban este 7 órai lcez* 
dettel vallásos estét rendesnek. 
Ezt a kiváló alkalmat a hívek 
szíves figyelmébe ajánljuk.

— A Számúi Iparoskor folyó 
évi április UlS-io, vasárnap d. u. 3 ófai 
kezdettel tartja évi tisztújító közgyűlését ai 
Iparoskor nagytermében, melyre exdtou is 
ttntetattel hlVJa mai t tagjai! a Iparoskor 
Bmwflga
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1943 április 16, $ t > f v á z  és V id é k e 3. oldaL

— írtMitJUk p  nagyiidom ú  o lraió* és
hlrdetótáborunkaVhogy J6r6 JiM m  — az 
ünnep** való loklntett«l —  csQtörl&kön 
r«gg«l jalanQnk m tg. Kiadóhivatal.

— Vallásos rnűsoros-esi, A
szarvasi Ev. Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület és a Protestáns Leány* 
Egyesület karöltve 1943. éyi áp
rilis 25-én este 7 órai kezdettel 
az Árvaház dísztermében vallásos, 
műsoros húsvéti estet rendez. A 
műsoron vallásos színdarabok, 
szavalatuk és énekszámok kerül- 
nek előadásra.' Erre az estélyre 
minden evangélikus Testvérün
ket szeretettel liivja és várja a 
Rendezőség. 716

— Évzáró vizsgák. A belső is
kolák VII—VQL és a tanyai isko •• 
Iák felső tagozatának V, VI, VU, 
VIH, valamint a IX. osztályos ta
nulók évzáró vizsgái f. hó 15-tól 
folytak le a legnagyobb rendben. 
A belső iskolák Y—VI. és a kül
ső iskolák I—IV. osztályú tanu
lóinak vizsgái a szokott rend 
szerint később lesznek megtartva, 
valószínűleg úgy, hogy a belső

, V—VL osztályok május végén, 
az I—IV. osztályok pedik június 
közepe után vizsgáznak.

— Á szegénysorsú diákokért. A 
belflgymichzter az iskolai járu- 
léktartalékalap terhére a verseny- 
vizsgán kiválasztott . gimnáziumi 
tanulókat a ruha és cipősegélyre 
előirányzott ősszegből támogatni 
kívánja. Fontos nemzeti érdek 
fűződik . jigyanis ahhoz, hogy a 
versenyvizsgán kiválasztott sok- 
gyermekes családból származó 
tehetséges falusi gyermekek mi
nél zavartalanabból tanulhassa
nak...

— Tűzharcos gyűlés Békésszent- 
andráson. Az Országos Tűzharcos 
Szövetség? vasárnap, délután 4 
órai kezdettel igen látogatott,

~ lelkes hangulatú' 'gyűlést tartott 
Békéaszentandráson a Kisgazda
kör helyiségeiben. A gyűlésen 
megjelent dr. Ugrin László járási 
főszolgabíró, a szarvasi csoport 
elnöke és Kovács Pál vezetőtiszt 
is több szarvasi tűzharcos kísé
retében. Á Tűzharcos Szövetség 
célkitűzéseit Kovács Pál vezető- 
tiszt ismertette, majd dr. Ugrin 
László főszolgabíró mondott szo
rosan a tárgykörébe vágó gyö
nyörű beszédet.

— Tea délután. A K1E és a 
Protestáns Leányegyesüict folyó 
hó 11-én délután 4 órától teá
déiul* al rendezett az egyházi 
díszteredben, melyen Kiss György 
lelkész tartott alkatra* beszédet. 
Több jelenet és szavalat egészí
tette ki e bensőséges ünnepélyt 
mely egy két hónapra tervezett 
műsor első pontját képezte.

— Hirdetmény. A macóérí hegyközség 
elnöksége közhírré tetet hogy mindazok* 
akik a D6k£*virmetfy«i Gyümölcstermelők 
Egyesületébe beléptek, a tagsági igazolvá
nyaikat, amelyek a kedvezmények igénybe
vételére jogosítanak, a hivatalos órák alatt 
dr. Cticstiy Mihály hegyközségi ügyész 
irodájában saját érdekükben sürgősen vc-

, hátralékos 
ssékbe. 712

Főjgyalázás miatt letartóztatták 
Lőwy Sándor zsidó fiatalembert

iroo»)MWB •* )«  a v n a a u v n  aui
gyék át • ezzel egyidejűleg a 
egy pengő tagdíj járulékot is tizets

■Eladó-
•  kondorosi kövesdt mel
leit 1800 D-nyi kitűnő 
minőségű

szántóföld.
Az eladási feltétnek meg
tudhatók 90£

Pr. Kaszt Ármin ügyvédnél

Bizalmas bejelentés érkezett a 
csendőrséghez, hogy egy zsidó 
fiatalember, Lőwy Sándor tanuló 
sorozatos fajgyalázást követ el 
keresztény lányokkal A csend
őrség azonnal megindította a 
nyomozárt, s rövidesen olyan 
adatok birtokába jutott, amelyek 
a bejelentést igazolni* megerősíteni 
.látszottak. A további nyomozás 
sor£n aztán teljes fényt derítettek 
az elvetemült zsidó fiatalember 
dzelmeire s kedden este letartóz
tatták Lőwy Sándort és átkísér
ték a gyulai ügyészséghez. A 
szarvasi polgárság — melynek

karéban óriási a felháborodás —

Eáldás. büntetést remél és vár. 
le nem is tűrhető, hogy a zsidók 

büdös elvetemültségükben tovább 
veszélyeztessék fajtánk és vérűnk 
tisztaságát. A jelen esetben súlyos
bító körülménynek kell betudni, 
hogy a letartóztatottat még egy 
olyan bölcs, tiszta erkölcsű, ma
gyar és keresztény psdagógiai 
•szellemű intézet — mint amilyen
nek tanulója volt — sem volt 
képes a fajtánk önvédelmi harca 
felállította korlátok tiszteletben- 
tartására ránevelnL

— Felhívás. Felsőbb helyről jött rendel
kezés alapján a Szarvasi Levente Egyesület 
vezetősége Szarvas községben április hő 
27., 28. és 29-én textil hulladék gyüjtőoapol 
tart. Az egyesület vezetősége ezúton hívja 
f-sl Szarvas nagyközség közönségét hogy 
a mír nem használható te jeliül ulladék ron
gyot gyűjtse fosze és lehetőleg tiszta Álla
potban ax említett napon hátról-házra járó 
gyűjtő leventéknek adja át-

— Gyűjtés, Gráfik Pál tűzkáro- 
eu’t részére lapuik kiadóhiva'alá- 
ba a következő adományok folytak 
be e héten: özv. Frankó Józsefaé 
Békésszentandrás 2 P, Szarvasi 
Vajda Páter gimn. IL b osztály 
tanulói 11 P, dr. Podaay Pál és 
társai Gáspár malom 10 P, a. 
„•mniáj városi". IV. o. Adamik 
Terézia tanulói 16 P, Megyeri 
György tanulói gyűjtés 8 P, Bslla 
György 5 P, rribelya Mihály t. 
V. 82. 5 P. Eddigi gyűjtésűnk 
eredménye 137. P 80 fillér. A 
gyűjtést tovább íotyta'juk.

— Kép vijelő testületi közgyűlés. 
Szarvas nagyközség képviselőtes
tülete- szómDafon L n ó  17 én 
délelőtt 9 órakor rendkívüli köz
gyűlést tart a nagytanácsteremben. 
A tárgysorozati pontok közül a 
két zsidó bérlőjének telekátenge- 
déae s a negyedik lelkész! állás 
javadalmához való községi hozzá
járulás ügy íbsn hozandó határozat 
áll az érdeklődés központjában.

— Zenés böjti istentisztelet. Áp 
rilis ll-én este 7 órai kezdettel 
az ótemplomban zenés áhítatot 
tartottak, amelyen Bu'ik András 
segédlelkész tartott alkalmi be* 
szédet Az áhítaton Fpsang Árpid 
zenetanár és Borgu-ya Endre 
orgonista alkalmi orgonsszámokat 
adlak elő, dr Falusi Imre pedig

cselión játszott Fasang Árpád 
orgonakisérete mellett. Melis 
György VQI. oszt. giara. tanuló 
alkalmi vallásos műdalt énekelt, 
a tcnltónőképiő énekkara pedig 
. énekszámokkal emelte az áhítatot. 
Kovácay István gioin. tanuló Re- 
ményik egyik szép versét szavalta 
ei A nagyszámú hallgatóság 
meggyőződhetett, hogy zenével is 
lehet az Istent dicsőíteni és hogy 
a zene szárnyai is az Istenhez 
tudják emelni az ember lelkét 
ezért is nagy figyelemmel hall
gatta az egyes számokat De 
meggyőződhetett az orgona rend
kívül kifejező hangjáról is, mely
nek szépségé messze a környéken 
nem igen találja párját A zenés 
áhitatok Budapesten már évék óta 
„divatában vannak és nagy köz
kedveltségnek örvendenek. Az 
itteni lehetőségek mellett kézen
fekvő, hogy itthoni zenei tálento-- 
maink ne heverjenek elásva, ha- 

--nem arakat a kö« javéra értéke- 
. sítsék. Értesülésünk szerint más 
alkalommal is lesznek ilyen zenés 
áhitatok.

Közgyűlés a SzöSzben. /v 
Szarvasi öregdiákok Szövetsége 
f. hó 10-én szombaton tartotta 
mej évi rendes közgyűlését A 
közgyűlés lezajlása után rendes 
havi összejövetel volt, amelyen 
Siki Béla a SzOSz. ügyvezető 
alclnöke tartott nagysikerű elő
adást az iskola nagyjairól.

—. Súlyos büntetés csalásért.
Bfilcó Pál szarvasi lakos tengeri 
és szalma vásárlásra fogadott el 
□egbízás'Dorogi Imre békésszent- 
andrási lakos bornagykereskedő-

Elad6 földek:
2 hold szántó kfevctltnCl i  véroi msOett; —
2 '/« hold szántó UayAv&l kócbáz melleU;
4000 né£y«rő<dl szántó mezóber&avi és.sndródi kövMÓtÜM kficvl;
20 hold szántó kiskirályt ág (rótt wolflofier (íle) vásárhelyt út mellett;
18 hold hercföldaok alkalmas szántó Décfcoi 
30 hold szásló Dlsznöhatmoa i
34l/l hold szántóföld is 17 hold kaszáló Kűlcó Gcmtmi ;
69 hold szántó Kltldrályságon ;
137 kat&iztrálU hold szántó Kisldrályságon;

Eladd házak :
I. kér. 117 számú kőrponlbsn levő beftelkes lakóház;
IV. kér. 594. vz, cseréppel fedett lakóház;
L 432. ex. cseréppel fedett lakóház,
Elsőrangú helyen egynegyed házrész í
3 db. 200 négyszögöles telek 1. kér. 391 számú ingatlanbői;
Eladó tarokház a benne levő vegyeskereekedéi is kocsma, foggal és beren

dezésiét

V é te lr e  k e r e s ü n k :
JómtoteMa szántóföldet cos. 18.000-—  P-i<i 
KlMbh UWházAt.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal •

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol « megbízást eredményesen közvetítik.

tői, az e célból átvett 500 P-ből 
azonban csak kétszázzal számolt 
megbízójának el, a többit saját 
céljaira költötte el. Bíróság elé 
került, ahol cwlás vétsége miatt 
jogerősen 3 hónapi fogházra, 3 évi 
hivatali és politikai jogvesztésre 
Ítélték.

Német Erzsébet kondoros! lakos 
Kohút Györgyné kondorosi lakos
tól 14 pengőt és egy törülközőt, 
Papp Máriától 4 pengőt és Papp 
Zsuzsannától 14 pengőt csalt ki 
azzal, hogy részükre orvosságot 
fog vásárolni, ill. adnl/s ehelyett 
csupán pár darab mentolos cukor
kát „szállított”. Jogerősen 2 heti 
fogházra s egy évi hivatali és po
litikai jogvesztésre ítélték.

Turul—Hunyadi 2:0 (0:0)
Járásunk örökös rangadómérkőzését most 

a Hunyadi pályáján Játszották le, ahonnan 
a Turul megérdemelten került ki gyŐstesen. 
Turul fölényben zajuk le az első félidő, 
támadást támadás után vezetnek a Turul 
c tatárat de gólt a Hunyadi kapus nagyszerű 
védései tclftlt sem tudnak elémL Az erősen 
tartalékos Hunyadi szórványos támadásait 
a Turul védelem Kerekes L vezetésével 
biztosan veri vissza. Fordulás után ts 
folytatódik a Turul fölénye míg végre á 
22. percben Fábrt Takács és Majdik táma
dása következet e*t a támadást Majdlk 
szép góllal fejezi be (l \ 0). A gól felvilla
nyozza a csapatokat | mindkét részről sok 
a szftbályt%lan£ág, de a bíró erélyesen vecetl 
a mérkőzést A 30. percben Bende kezesé
ért megítéli a 11-est, Majdik belövi (2; 0) 
Továbbra Is támad a Turul, de gólt elérni 
már oem tud. Minden Turul játékos nagy- 
sserűen játszott de Kerekes I , Fábrt és 
Takács ktli&n dicséretet érdemel.. A Hunya
diból Lénárd és Szín játszott jóL Hazai (Ól 
vezette az Iramos mérkőzést Jövő vasárnap 
a Turul GyT&vd, a Hunyadi pedig Macő- 
berényben játszik.

Kerületi verseny Szarvason
F. hó U -én d e. 10 órakor rendezte a 

L  E- a Kendet megbízásából Dél-Magyar- 
ország ifjút igi mezei fulóbajookságát A' 
versenyre, mint az előző híradásunkban 
közöltök, a Kerület legjobb Ifjúság mert 
versenyzői küldötték be nevezé»i)ket % * a 
benevezett csapatok közül cscraán a 
Szabadkai E A. C  és a Békési L  E. nem 
érkeztek meg. . ^

A verseny napján már kora reggel 7 
órakor mozgalmas a Horthy Miklós.. sport* 
telep* Egymásután érkeznek .a csapatok, 
kiket Bankó Sándor sportoktató fogad s 
szálásolja el őket a Idjslölt Ókötőkkta* 
Kilenc órakor érkezik meg a kerület vese- 
tője, Cfxrisztián László gyulai tornatanár. 
Fél 10 órákor a csapatok sorakoznak, jón 
e zászlófelvonás, mely alatt a zenekar a 
Himnuszt játszotta. A rendekbsn felsorako
zott csapatokat Kovács Béla tornatanár Üd
vözli. A csapatok igazolásé után fél 11 
órakor rajtolnak a versenyzők, wimsrerint 
7 csapat örtzesen 43 tó versenyző Az igen 
szép száxSaa megjelent közönség futásban 
igyekszik a célhoz, hogy az utolsó 800'm 
küzdelmét élvezhesse, mely eredmény a 
következőkben alakult ki i 

Csapatversenyben bajnok: Szabádkal VSE 
csapata 40 ponttal; 2. Szarvasi Levente 
Egyesület csapata (Latfrenozy, Kiss, GUányt' 
CilUk és Melis) 60 ponttal; 3. Gromal LE 
71; 5. Orosházai LÉ 92; 6. Szarvasi LE B) 

csapata 122 ; 7. Nagyszénás! LE cs. 161 
ponttal. Egyéni versenyben) 1. Hajnal GyLE, 
2. karton GyoLE( 3. Laurenczy SzLE, 4. 
Tóth OLe, 5. Kiss SzLE. 6. Szabó CyLE. 

A vcrccny után a Hősök Szobrához yo- 
- nattak a csapatok s koszorút helyeztek lé; 

majd a kerület vezetője kiosztotta at érme
ket s utána a csapatok dlszmenetben vo
nultak el a Hősök>Szobra e!ő4L 

A verssny után a kerület vcztHőfe elis
merését fejezte Id Kovács Béla tornatanár 
és Bankó Sándor Bpörtoktatónsk a verseny 
megrendezéséért̂  valamint az elért ered
ményért.

Uj kozmetikai üzlet i
Tisztelettel értesítem a n. 6. 
hölgyközönséget hogy özv. 
Rómer Pálné L kér. Deák 
Ferenc u. 87 sz. a. házában

KOZMETIKAI ÜZLETEMET

megnyitottam. Kérem a n. é. 
hölgyközönség b. támogatását

özv. Roszik Mihólyné
Mm
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A kSzéjMldsGgyi miniszter 

rendlelete a gazdák új 
beszolgáltatási rendjéről

14. §. Ahol ez 1394. évi XII. alapján a 
nyomásos gazdálkodás a rendelet hatályba- 
lépéeekor ténylegesen fennáll, a községi 
elöljáróság (polgármester) kérheti a közellá
tási kormánybiztostól a ri&dilet szerint 
megállapított beszolgáltatási kötelesség 
mérséklését

A foiddopoo oyilváiitartott beszolgál
tatás! kőtalaeság •maléso.

15. §. (1) Ha a gazdálkodó gazdasági 
scfikségletére a közellátási miniszter az általa 
megbízott szarv útján a 100.800 — 1943. K. 
M. számú randalet I—HL mellékletében 
falsorolt terményt vagy terméket utal ki, 
beszolgáltatási kötelességének mértékét a 
kiutalt termény (termék) mennyiségének 
megfelelő búzaegységgel kell növelni. A 
kiutalás alapján a kiazolgáltatott termény 
(termék) mennyiségét be kall jegyeztetni a 
gasdakönyvbe és a kiszolgáltatott termény 
(termék) mennyiségéről a gazdálkodó nyil
vántartó hatóságát értesíteni kell. Ha a 
kiutalt termény kenyérgabona, a kenyér- 
gabonabeszolgáhatáei kötelességét, ba a 
100.800—1943. K. M. számú rendelet II. 
mellékletében lelsorolt termény vagy termék* 
a ntrbeazolgáltatáai kötelességet* egyébként 
pedig a szabadválasztású beszolgáltatást 
kötelességet kell a megfelelő számú búza- 
egységgel növelni.

(2) As (I) bekezdésben foglalt rendelke- 
séeek nem Vöd  atkoznak a vámörlésből 
eaármazó korpára, szerződés alapién termelt 
olejoemegvak után a gazdálkodót megillető 
etafpogáceára, továbbá a cukorgyárnak vagy 
eaesigyárnak eladott cukorrépa után a 
gazdálkodót megUiető cakói gyári Illetőleg 
■■eefgrirl répaszeJetre ét melaszra.

. 16. §. (1) A gazdaságok által egymásnak 
thrifllt. Illetőleg egymástól vásárolt termé- 
sysk ée termékek csak akkor számíthatók 
be as eledó beszolgáltatási kötelességének 
teljesítésébe, Illetőleg csak akkor növelik a 
vevő beszolgáltatás! kötelességéi ba az 
adáe-vétel a közellátási kormánybiztos által 
kiállított vásárlási engedély alapién történik. 
VisikláiTf engedélyeket a közellátási kor
mánybiztos csak a 100,800—1943. K. M. 
esámú rendelet mellékleteiken felsorolt álla
tnia* ée abraktakannányokra adhat k i

(2) A vásárlási engedély másolatát a 
gesdálkodó nyilvántartó katóságának kell 
—egkflMTtirl A nyilvántartó hatóság as.en
gedélyezett termény vagy állat mennyiségét 
és IwlieegysIgsTÉmát a gabonalapon feljegyzi

(3) A vevő köteles az engedélyt az e)a- 
dftnak átadni és a termény (állat) megvásár- 
láeét az eladó gazdakönyvében aláírásával 
igazolni Az eladó as átvett vásárlási enge
dély alapján nyilvántartó hatóságnál igé
nyelheti es eladott terménynek (állatnak) 
beszolgáltatás! kötelességébe való beszámí
táséi de esek ekkor, ba a vásárlási 
engedély kiállítása és a nyilvántartó ható
ságnál történő bemutatása között legfeljebb 
45 nap telt el A nyilvántartó hatóság a 
bemutatás napját ée a beszámítás megtör
téntét a vásárlási engedélyen pecsétjével

Ha a vásárlási engedély alapján az 
emlftett batáridőn belül nem fölt léire 
váaártás, az engedélyt vissza kell adni a 
nyilvántartó hatóságaik, amely a gazdalap? n 
a bejegyzést törli

A bet ielgáJw éei kötelesség tejesítésének
éUenlrsáee; Jutaleni ée vendböntetée.

W- 9' (U A nyilvántartó hatóság a köz- 
eBétátugyl ndniszter által megállapítandó 
Hópentbau a gazdalapon vezeteU feljegyzé
seket lezárja, azokat a gazdakőnyv feljegy
zéseivel* a beküldött vetett Jegymásolatokat 
pedig e gazdálkodó birtokában lévő vételi 
jegyeket egyezteti és megállapítja, hogy a 
gfr-jAii.n<A beszolgáltatási kötelezettségének 
eleget tett-e. Ha as említett adatok nem 
egyenek egymással, a nyilvántartó hatóság 
a való téaiyállás megállapítása céljából a 
kÖsoDetásügyi miniszter ékel meghatározott 
*ódoe eljárást indii

{9} As elasámolás során külön-kölűn kell 
ewgállspltsnl, hogy a gazdálkodó a kenyér- 
glbonára, a zsirra és a szabadválasztású 
teneényekre ée termékekre vonatkozó be- 
asolgilltatásl kötelességének mennyiben tett 
eleget A kenyérgabona beezolgáhatásánál 
■■tiHm ró hiányt a tair vagy a azabadvá- 
leselásíl termények ée termékek beszolgál
tatásánál mutatkozó többlettel, a ssirbesxol- 
gáÉetáeiál mutatkozó hiányt a kenyérgabona 
n|y a szabadválasztású termények és ter- 
■éltik beezolgáhatásnál mutatkozó többletei 
tafyeetani eem msbad Ha azonban a 
kenyérgabona- vagy a zslibeesolgáitaiásnál 
vagv mindkettőnél többlet mutatkozik, est 
bekell számítani a szabadválasitású termé
nyekre ée termékekre vonatkozó beszolgál-

elszámolás eredményét mind a keltőre — 
pecsétjével hitelesítve — rávezeti,

(4) Azt a gazdálkodói aki mindhárom 
Irányú beszolgáltatási kötelezettségének ele
get teti az ezen felül még teljesített több- 
letbeszolgáltatáf minden 100 búzaegysége 
után az elszámolás időpontjában q-ként ér
vényes hatósági búzaár egyharmadosak meg
felelő összegű (utalómban kell részesíteni 
A jutalom kifizetéséről a közellátásügyi 
miniszter rendelkezik.

(5) Azt a gazdálkodót, aki akár a kenyér
gabonára, akár a zsírra, akár a szabad
választású terményekre és termékekre vo
natkozó beszolgáltatási kötelességének nem 
tett eleget — meghallgatása után — rend- 
büntetés címen pénzbírság fizetésére kell 
kötelezni. A pénzbírság összege a beszol
gáltatást kötelesség teljesítéséből hiányzó 
minden 100 búzaegység után az elszámolás 
idején q-ként érvényes hatósági búzaár 
háromszorosától nyolcszorosáig terjedhet. 
Az el{árást a közel látás ügyi miniszter sza
bályozza.

(6) A pénzbírság közad6k módjára biz
tosítandó és hajtandó be. Késedelmes befi
zetés esetén a közadókra megállapított 
szabályszerű késedelmi kamat fizetendő. 
Az elévülésre, a tévesen beficetett vagy 
jogellenesen beszedett ősszegek visszafize
tésére a közadók kezelésére vonatkozó tör
vényes rendelkezések az Irányadók. A pénz
bírságot a 1 GO.560, szám. „Közeli. Min.: 
Pénzbírság bevételi számla, Budapest" el
nevező postatakarékpénztár! csekkszámlára 
kall befizetni

(7) Annak a gazdálkodónak a gazdalapiái 
akt a (4) vsgy az (5) bekezdésben foglalt

rendelkezés hatálya alá ulk, a nyilvántartó 
hatóság az elszámolástól számított 15 nap 
alatt felterjeszti a közeli. kormánybiztoshoz.

Vegyes büntető és sóró rendelkezések
18. §. Ha a gazdálkodó más jogszabály, 

vagy a közellátási miniszter által jóváhagyott 
termeiéi szerződés aUpjia a 100 800—1943. 
K M, számú rendelet 1—Ili mellékletében 
felsorolt termény beszolgáltatására van kö
telezve, e k3te?ezettsége a!ól akkor sem 
mentesül, ha a jelen rendelet szerint meg
állapított beszolgáltatási kötelességének e* 
gyébként eleget tett.

19. §. £ rendelet végrehajtásához *zíik» 
séges nyomtatványok klnyoroatásánál és a 
községi elöljáróságnak megküldéséről a 
közellátásügyi miniszter gondolkodik; a 
végrehajtással kapcsolatban a községeknél 
felmerülő személyi és dologi kiadásokat a 
m. kir. Közellátási Hivatal viseli.

20. §. (1) Amennyiben a ciclekmény sú
lyosabb büntetendő rendelkezés alá nem 
esik, a 6 000 — 1942. M. G. számú rendelet
4. g. (1) bekezdésében megállapított kihá
gást kiveti el az, aki ennek a rendeletnek 
a fendelkezéseit megszegi vagy kijátsza.

(2) A pénzbüntetésre, az elkobzásra, a 
kihágás miatt eljáró hatóságokra a 6 000 —
1942. M. E. számú rendelit 4. fi ának (2)—
(4). bekezdésében foglalt rendelkezések az 
irányadók.

21. §. Ez a rendelet kihirdetésének nap
ján lép hatályba.

Budapest, 1913 február 24.

Dr Szén Lajos s. k.
tn. k i közellálésügyi miniszter.

A pró hirdetések
IV, 295. szám alatt fűszerüzlet sürgősen 

eladó. 607

Egyedül álló úrínő egy szobakonyhás, 
speizes lakást keres. Csak központi fekvésüt 
Érd IL 66|1. szám alatt 656

35 hold mindent termő íöld eladó. Vi 
küikerület 190/5.___________________ 658

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

Eladó Slnger csolnakos varrógép Érdck- 
lőenl IV. külker. 136._______________ 659

i  353. sz. ház ebdó. Érdeklődni vasár- 
nap lehet________________________  662

l i  424. számú ház eladó. Érdeklődni u- 
gyanott _______________664

Billlárdasztal kitűnő állapotban olcsón 
eladó. Cím a kiadóhivatalban. 667

Vi küikerület 183. szám alatt 8 kishold 
sürgősen eladó. Jelentkezni IV, 357. szám 
alatt ___________________________ 669

3 szobás sarki ház eladó i  180, szám 
alatt____________________________671

A község központjában kövesút mellett 
átirkaftó, épitkezesre alkalmas üres porta
i  125. szám alatt eladó. Érdeklődni a 
helyszínen tulajdonosnál. 655

IV, 246. szám alatt 2 drb Igáskocsl, 1 
drb szekér eladó.___________________723

Eladó újai egyenlő 100-as Csepel-m&tor- 
kerékpár, varrógép és 5 és fél hold első- 
osztályú föld. Érdeklődni 11, 383. 722

Lentvorszkl PáJnénak Hegyes-dűlőben 
658 négyszögöl földje eladó. Érdeklődői V. 
küikerület 122._____________  710

5 drb használt duplaabjak, 1 drb á|tó 
eladó Frankó Pál i  514. __________713

1. 73. számú 
gyanott.______

ház eladó. Érdeklődni u- 
714

Cslcsely György nekLa jós hal mán 18 hold 
szántóföldje eladó. Érdeklődni 111, 151. 673

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

Tónlszálláson 8 hold szántó eladó. Ér- 
deklódni l  198.____________________ 696

lökést keree magányos férfi. Egy szobát 
mellékhelyiséggel vagy anélkül. Cim a 
ldadónivatalban. 697

Fiatal fÚszerkereskedősegédet feiveaz Gsál 
János fŰszerkeraekedő. 694

Hegyes dűlőben a városhoz közel 1500 
négyszőyői, Orhalmi szőlők mellett 1500 
négyszögei Déceen Haviár-féle föld mellett 
1400 négyszögöl főid eladó. Érdeklődni iV, 
541. szám. 693

U» 153. szám alatt egy üzletberendezés, 
papír éa lllatezaráruvul ée egy ökrösszekér

69!

D, 140. szám alatt hás eladó. 689

Háromlámpásos Jókarban lévő rádió el
adó. Pleskó János I, 661. 688

Kákán 2 drb hazajáró tehénre legelő 
kiadó. Érdeklődni 11, 136. 68$

Szupka Mihálynak 1 drb 1300 négyszögöl 
gyümölcsöse faggyúéban, egy drb 1550 
négvssógól sácút menti szántó eladó. Ja- 
lesilkstnl Furugy 39. sz. 684

Ili kar. 162. szánni ház eladó. Arvaház
700

Pl A gyflvá^M tó hitrteág a gazdalap ée
•  pM /ttlám ji h lftfftM t iMáffa ét n

Gimnáiittst toron 10 kfehold «lad4.1IL 
ktrtift 99. « * « . 7IS

Öoköntei árretís áprlli* 20-án délelőtt 
10 órától Ili 59. számú háznál különféle 
bútorok edények, német könyvek, képek 
és egyéb ingó>árgyak kerülnek eladásra. 715

Női kerékpár eladó V. külker. 280. szám 
alatt az endrődí kEvesut mellett______709

Mezőtúri határban, túl a Körösön 22 
katasztrális hold öiökáron eladó. Érdeklődni 
lehet in, 230.______________________ 708

Eladó tanvával együtt 12 hold föld. Ér- 
deklődni Csabacsüd 40. «*. alatt 707

Ócska vagy használhatatlan gummit ve- 
szék Benkó Jácos 111, 188. ' 705

Káksi legelőből három járás örökáron 
eladó. Érdeklődni Kiss M. János IV, 151. 704

Eladó ház Hl, 224. Érdeklődni ugyanott
719

I
 Tiszta géptorlőrongyért |  

hulladék papírt ad a J  

■ Mülier-nyomda ■

A it im il kir. jbirótég mint tkvi hitít&g. 
155/1943. tk. n ia .

Árv*ré»i hirdetménykivonat

Dr. Dávid László végrehajtatónak Med* 
vegy Jánoi (nős Mihalik Máriával) végre* 
hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj
tási árverést 175 P tőkekövetelés ée Járulékéi 
behajtása végett a Kondoros községben 
fakvö# e a kondorost 1135. sz. tkvi betétben 
a t 1* sorszám 2584/66. hrsz. a. foglalt 
300 négyszögöl területű Bolza* dúló ben l
szántó Ingatlannak a B. 2. sorsz. szerint a 
végrehajtást szenvedő nevén álló egyketted 
részén 2500 P kikiáltási árban elrendelte.

As árverést 1943 május 1. napján délután
3 órakor Kondoros községházánál fogják 
megtartani

Az árverésre kerülő ingatlen a kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonysbb áron nem 
adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ér 10 százaléka, 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi szá
zalékára kell kiegéazüeni

Szarvas, 1943 január 8-án.

Dr. B. isebé a. k. kir. jbíró.

A kiadmány hiteléül i 
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— Pólyáról. A Magyarországi Tanítók 
EőtvÖs-aUpja pályázatot nirdat: a budapesti 
Tanítók Hazában, a Péterfíy Sándor Leány
otthonban, a keszthelyi Rákos látván Fiú- 
internátus és Üdülőházban létesített he- 
lyskee több jutalomdíjra, segélydijra és árva
nevelési segélyre. A szarvasi Helyi Tanító
egyesület a segélyre szoruló és a nevezett 
helyek elnyerésére Igényjogoséll tagjai kér
vényeiket május 15-ig Rohony Pál egyesü
leti elnökhöz adják be, aki készséggel ad 
felvilágosítást a pályázati feltételekre vonat
kozólag. Szarvas, 1943 április 12. Rohony 
Pál tan. egy. elnök. 711

Hirdetmény.
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 

gazdálkodó beszolgáltatási kötelezettségét 
szabályozó gazdalajetrom 1943 évi április hó 
15-től, április hó 30-íg terjedő 15 napon ál 
közszemlére van kitéve.

A közszemlére való kitétel ideje alatt 
minden egyes érdekelt gazdálkodó személyre 
szólóan a gazdakör a célra szolgáló hely}- 
ségében be lesz híva, és saját érdekében 
kívánatos, hogy az idézésre a kitűzött idő- 
poatban feltétlenül és minden körülmények 
között jelenjen meg, mert nem jelanéee 
esetén beezolgáttatási kötelezettségének a 
gazdalajstromban előírtak szerint kell, hogy 
eleget tegyen annál is inkább, mert a köz
szemlére kitétel letelte után a gasdalajstrom 
adatai ellen észrevétel nem tehető, illetve 
az ezen batáridő után tett észrevételek 
érdemi elbírálás nélkül ehtasl'tatnak.

Felkéri végül az elöljáróság a község 
gazdálkodó lakosságát hogv jelentkezőékor 
az idézésen feltüntetett adatokra vonatkozó" 
lég előzetesen a szükséges tájékozódást 
szerezzék be, hogy az adatokat a Jelentke
zéskor rendelkezésre álljanak a csoportosu
lást azért mert egyesek a kívánt tel világí
tást nem képesek megadni ne forduljon elő.

Szarvas, 1943 évi április hó 10-én.

E L Ö L J Á R Ó S Á G

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető

Krebs. kertészetben
Szentaudrási- út Teltfon 11 /

Sírkövek.
készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Sz i ves  p á r t f og á s t  kér 
Demeter J á n o s  Uiin<t
Keremftef váltéiért. ______ éW

TEMETÉSEKET
a letfnatfvobb gonddal vés
zem, a legegyszerűbbtAla
legdisieaebbig, a lagns 
gyobb Igényeket naléSftak. 
fulottscáOftás, exhumálás 
nálam megrendelhető

Ha ntos György
temetkezési vállalkoié 
IL kerület Beliczey-út 17.

NYOMATOTT MÜLLER KAROLY 
KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SEABVAS0N


