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A Főméltóságú Asszony szózata
Az elmúlt esztendő utolsó nap
ján áldozatra hívtam minden ma
gyart. A tehetősektől ezreket és
százakat, a szegényebbektől pedig
iillérreket kértem, hogy a magyar
társadalom emberi együttérzésé
vel gyógyíthassuk azokat a hiborúokozta sebeket, amelyeket
emberi erő orvosolhat. És való
ban a honvédcsaládokért adako
zott minden magyar. Az eredmény
olyan nem várt példáját adta a
nemzeti együttérzésnek és áldó*
zatkészségnek, hogy annak hatása •
nemcsak szivetinditóan megható, '
hanem biztató, erőtadó, felemelő. :
Több mint 16 millió pengő gyűlt
össze a honvédcsaládok alapjára,
amelyből támogatni lehet azokat, :
akik arra csakugyan rászorultak
és talpraállítani mindazokat, akik*
nek az élet küzdelmeiben elindí
tásra van szükségük.
A tehetősek valóban ezreket és
százakat adtak, a szegények fil
léreiket adták oda, és ha lehet,
ennél is többet, sok esetben el
jövendő keresetük tekintélyes
részét. — Ezekben az adomá
nyokban az adakozó nemzet
hozzákötötte jövendő munkáját,
a maga életét, azokhoz, akik
hozzátaitozóikat, apjukat, fiaikat,
testvéreiket, családjuk támaszát
és reménységét veszítették el. Az
ő kőszönetünket tolmácsolom. De
köszönetét mondhatok az adako
zóknak az egész ország nevében
is. Mert a honvédcsaládok javára
összegyűlt több mint 16 millió
pengő nem csupán a segítés sze
rető, meleg szándékát sugározta
szét, hanem a nemzet törhetetlen
önbizalmát is. Nemzetünk erős,
nemcsak országlása rendjében és
katonáinak hősi küzdelmében,
hanem a belső, lelki együvétartozás érzéseit bizonyító áldozatkészségben is.
.A honvédcsaládokért folytatott
gyűjtés tulajdonképen az egymá
sért való áldozatkészség és az
egymás iránti szeretet megragadó
erejű népszavazása _ volt és az
eredmény azt mutatja, hogy eb
ben az országban senki sem vonta
ki magát a közös sors, az áldo
zat vállalása alól. Etért meg kell
mondani, hogy a gyűjtés jelentő*
sége erkölcii hatásában messze
meghaladja még azt a Magyarországon eddig ismeretlen magas
ságot, amellyel a gyűjtés anyagi
eredményeit lezártuk. A gyűjtés
során az egész ország és az egész
nemzet hite és bizalma szólalt
meg. A hit és bizalom, amellyel
bízunk egymásban, hiszünk a mi
nemzetünk történelmi hivatásá
ban, bízunk harcunk igazságában
éa hiszünk az igazságos magyar
ügy győzelmében. Hálás vagyok
a hitnek és a bizalomnak ezért a
jelképes népszavazásért, • tehetős

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
1. kér. Deák F.-u. 13. Telefon i 109.

ember gazdag adományáért és a
szegény, bibliai szegénységű öz
vegyasszony melengetett szíves
fiilérjéér', mert az ő hitük és az
ő bizalmuk erősebbnek és hatal

masabbnak bizonyult és fog bi
zonyulni mindennél, amit csak
számokban lehet csak kifejezni.
Ezért köszönöm még egyszer —
a nemzet jövőjébe vetett hittel és
a magyarság történelmi elhivatásába vetett mélységes meggyőző
déssel — mindenkinek, így az

egyházaknak, az érdekképvise
leteknek és a sajtónak is a köz
reműködését, munkáját, fárado
zását, adományát, segítőkészsé
gét, amellyel a honvédcsaládokért
folytatott gyűjtésünket ilyen min
den várakozáson felülmúló, hatal
mas eredményhez juttatták.

Minden talpalatnyi földet hasznosítani kell
A háborús idők legnagyobb
parancsa az, hogy a nemzet minden erejét latbavesse a végső
győzelem kivívására Ez a parancs
követeli, hogy idehaza, az ország
határain belül egyetlen talpalatnyi
föld se maradjon megműveletlenül,
ne heverjen parlagön. A nemzet

közellátásának biztosítása szem
pontjából nagyon fontos, hogy
minden tenyérnyi területet hasz
nosítsunk. Az illetékes hatóságok
éppen ezért felhívják a lakosságot,
hogy földjét mindenki művelje
meg, s vesse be a birtokában lévő
föld, kert minden négyzetméterét.

Azok földjét pedig, akik nem
tesznek eleget ennek az elsőrendű
feladatnak, a gazdasági felügyelő
ségek igénybeveszik s megműveltetik, mert nem tűrhető, hogy ma,
amikor a nemzet élet-halál harcát
vívja,_egyetlen tenyérnyi földet is
elvonjunk a közönség szolgálatából.

Jelentkezés védőnői tanfolyamra
A kormányzat fokozottabb egészségagyi poJiükája mind több
szakképzett védőnőt igényel. A
védőnöbiiny pótlására ismételten
rendeznek tanfo'yanokat a buda
pesti, kassai, kolozsvári és szegedi
ápoló- és védőnőképtő intézetek
ben. A felvételi feltételek: 18—30
éves életkor, kifogástalan egész*
ségi állapot, középiskolai érettségi,
tanítónői, vagy óvónői oklevél,

kellő indokolás mellett megfelelő
iskolai végzettség. Az intézetek
ben a bennlakás kötelező.' A
kiképzett védőnők a lehetőséghez
képest saját vármegyéjükben kap
nak beosztást s a tanítónőkkel
azonos fizetési osztályba sorolt
nyugdíjjogosultsággal bíró tiszt
viselők, akik a Nép- és Családvédelmi Alap megbízásából vég
zett munkáért fizetésükön felül

még külön díjazásban is részesül
nek. A tanfolyamokon állami és
törvényhatósági ösztöndíjas helyek
vannak. A legközelebbi 3 éves
tanfolyam folyó évi szeptember
havában kezdődik a fentjelzett
intézetekben. Jelentkezni a fő
szolgabíró tágokon, a tiszti orvosi
hivatalokban lehet július hó 1-ig,
ahol a részletes feltételek is meg
tudhatók.

Átanulóifjúság bekapcsolása napraforgómag termesztésbe
Bellczey’Mlkló&né az Akció élén
A Magyar Vöröskereszt várme rület, faiskola, agyaggödrök, gátak, Miklósné a vármegyei vöröskereszt
gyei szervezetének kedvezménye temetőárkok, útszegélyek, iskolai páratlan ügybuzgalmú elnöke vál
zésére a honvédelem és a nép udvarok stb.), amelyeket eddig lalta — előre vetíti fényét az
élelmezés szempontjából oly igen intenzív művelés alá nem vontak.
fontos napraforgómag termeszté A vetőmagot kívánságra rendel elkövetkező nagy sikernek. A
sébe be fogják kapcsolni a tanu'ó kezésre bocsátják, de beszerezhe legszebb eredményeket felmutató
ifjútágot is. Ez az új akció szinte tő az helyi gyűjtés révén is. tanulókat jutalmazni fogják. Bí
játékszerű lett, hiszen egy*egy Közvetlen vezetői ennek a mun zunk az akció sikerében, mert
tanu'ótól alig 25 szem napraforgó- kának a tanítók lesznek, mely ismerjük gyermekeink szeretetét
mag elültetését és termésének tény — nem különben az a kö
betakarítását remélik olyan parla rülmény, hogy az akció létífelsőbb a földdel, a termelvényeivel és a
gon fekvő földterületeken, (közte irányítását és vezetését Beliczey munkával szemben.

A Bajtársi Szolgálat és Hadigondozó Szövetség
üzenete a honvédcsaládoknak:
Az alább megnevezett honvédek
utáni tudakozódó leveleket a
Szolgálat a oagyhét alatt továb
bította a Vöröskereszt Tudósító
Irodájának: Komár Mihály szül.
1914. szeptember 8-án; Borgulya
Pál szül. 1916 március 28-án ; Kö
bül András szül. 1920 október.
15>én; Jancsó János szül. augusz
tus 18 án; Raskó István szül.
1913 január 17-én.

A ra

Krajcsovic? János honvéd a
Vöröskereszt és a helybeli Baj
társi Szolgálat útján a kővetkező
ket közölte: „Üzenem feleségem
nek, hogy hála a jó Istennek,
nincsen semmi bajom; egészséges
vagyok és mihelyt hozzájutok,
azonnal írok." Kohút András hon
véd felőli tudakozódásunkra (szül.
1920, édesanyja Palyó Mária) a
Vöröskereszt azt válaszolta, hogy

io niMi

a tábori parancsnokság értesítése
szerint nevezett honvéd a meg
adott 229/25 tábori postaszám alatt
nem szerepel. Édesanyja: özv.
Kohút Jánosné közölje a helyes
postaszámot a helyi szolgálat ve
zetőségével. Kohút György (szül.
1919) honvédről a Vöröskereszt
1943 április 20-án közölte, hogy
jól érzi magát, egészséges, özvegy
édesanyja legyen nyugodt.

Szarvas él Vi d ék e

2, oldal.
IFJÚ VITÉZ

I LABORCZFŐI

GYÖRGY

I

Ifjú vitéz Laborczfói Gyür|y emlékére
tartott gyászünnepélyen a Hősök Szob
ránál «míékbe6iédként elmondotta vitéz
Biki Nagy Itme községi főjegyző

Szarvas község elöljáróságához érkezett
s onnan az érdekelt vitéz Laborcfői Rend
társunkhoz és családjához eljuttatott hivata
los értesítés szerint nevezett Rendtársunk
reménysége, egyetlen drága fia : ifjú vitéz
Laborczfói György 1943 január 19. napján
az orosz harcmezen podszerednoje harcok
ban hŐsihalált halt.
A súlyos csapás és nagy veszteséggel
sújtott érdemes család a hit vallásos vigaszt
nyújtó segítségét kívánta igénybe venni a
mai nap délutánján az evangélikus ótemp
lomban megtartott gyászistentisztelet útján,
hogy ott Istennek hivatott szolgája hiteterősítő beszéde és imája után lélekben fel
emelkedjék gondviselő Istenünkhöz abban
a szent meggyőződései hitben, hogy amit
Isten tészen, az nekünk földi embereknek
a javát szolgálja még aKkor is, ha az szí
vünket, lelkünket erősen megaebzi, megvérzi! Ezt az igazságot hirdetik a húsvéti
ünnepek az emberiség megváltásának itteni
munkájával, amellyel a Megváltó nagypén
tek után harmadnapon halottaiból föltámadott, 8 teremtő Istenéhez a mennyekbe
felszállt és ott mint a Szentháromság Istene
tróuol és őrkődik az isteni rendelések el
jövetelén és végrehajtásán. Őrködik, mert e
földi életünk éa pályánk irányát és célját
gondviselő Istenünk szabta meg és szabja
meg, melynek végső eredménye — még ha
erősen fájó is reánk gyarló emberekre —
csak jó lehet és feltétlenül jó is.
Ifjú vitéz L'borczfői György édesatyjának,
szüleinek egyetlen fiúgyermeke volt, s mint
ilyenbe helyezte az apa a család minden
vágyát és büszke örömét, amikor látták
kedves gyermeküknek a polgári életben
elindult szép és helyes irányú fejlődését,
haladását. Érthető tehát emberileg az a nagy
fájdalom és keserűség, amely az 6 elvesz
tésével szívüket-lelküket tépi, marja és
enyhülést kerestek Istenben vetett tiszta
vallásos hitükkel a szent templomban. Ilyen
csapásban, fájdalomban és keserűségben
egyedül és csakis az Isten jóságába és se
gítségébe vetett igaz hit és vallásos meg
győződés adhat enyhülést és könnyebbüléstl
A megsebzett, megszomorodott család
mellett az istentiszteleten megjelent képviviselettel a politikai község elöljárósága, a
a vitézek, rokkantak, hadiözvegyek és
hadlárvák küldöttsége, a tűzharcosok baj
társi küldöttsége, a Levente parancsnokság
küldöttsége, a szarvasi Gazdaifjak Önképző
köre, melynek a hősihalált halt bajtárs
érdemes tagja volt, szintén küldöttséggel volt
jelen az istentiszteleten. A polgárság közűi
Is nagyszámban voltak jelen.
A templomból, az istentiszteletről ideŐttünk valamennyien a Hősök Szobrához,
íogy ezen megszentelt oltárnál meggyujtsuk
és lobogtassuk azon. hazafiúi szent meg
győződésünket és hitünket, hogy azért a
szent, nagy közösségért, amit hazánknak
nevezünk, minden áldozatot meghozni, ha
kell életünket is feláldozni legszebb és leg
szentebb hazafiai kötelessége minden ma
gyarnak, mert ez ad lendületet a harcnak
és eredményt a küzdelemnek, melynek
végcéljaként minden igaz magyar szeme
előtt az lebeg, amit a Magyar Hiszekegy
szavaival imádkozva mondunk : „ . .. hiszünk
Magyarország feltámadásában!“ Ezzel az
erős hitünkkel és szent meggyőződésünkkel
találunk rá arra az útra, mely második
ezredévünknek nyit kaput és ezáltal fognak
valóra válni igazán a magyar Miniszterelnök
Úr azon szent meggyőződéséből fakadt
megállapítása és szavai; „és mert ilyenek
ax apák és ilyenek a fiúk, örök a magyar 1“
Igen, ezt az eszmét, ezt a tényt valósította
meg a vitéz Laborczfói család, mert az atya
vitézül, hősként harcolt hazájáért, egyetlen
fia, minden reménye és büszke öröme életét
adta hazájáért és ilyen formán ezen érdemes
családban valóra vált a nagy nemzeti óhaj
és vágy: „mert ilyenek az apák, ilyenek a
fiúk — tehát Örök a magyar lu
A magyar nemzet soha meg nem szűnő,
soha el nem múló hálával és tisztelettel
▼eszi körül a Hazáért életüket áldozott hős
fialnak megdfcsőült, megszentelt emlékéti
Te is ott vagy kedves ifjú vitéz Bajtár
sunk a magyarság jobb sorsa felett őrködő
Hadak Útjának csillagai között, hogy nem
zetünk feltámadásához az ünnepi harsonát
adjátok, küldjétek minden hegyeket és
völgyeket által zengő Hallelujaként I
Ezen érzések és gondolatok jegyében
helyezem el koszorút a Hősök Szobra
talapzatán, hogy ezzel is igazoljuk és szp.nt
eskűvéssel fogadjuk meg, hogy ifjú vitéz
Laborczfői György és a többi drága hőseink
áldozatát és megdicsőült emlékét soha *1
nem múló hálával és tisztelettel vesszük körül
a Hazánk iránti kötelességünk teljesítésében
Hőseinket tekintjük és tartjuk példákul!

I

Isten áldása és kegyelme legyen drága
H6$elak mtgizaataJt emlékén I

Üzen. a front__
A húsvéti ünnepek alkalmával ismét
meggazdagodott rovatunk s sokan voltak,
akik ezúttal megint üzentek lapunk hasáb
jain át hozzátartozóinak. A legérdekeseb
beket az alábbiakban közöljük: „Messze
Oroszországban hősi elszántsággal küzdő
alulírott honvédek meleg szeretettel gondo
lunk reátok szarvasiak, kívánunk a jó Isten
től nagyon boldog és kellemes húsvéti
ünnepeket mindannyiatoknak. A szarvasi
lányoknak meg azt üzenjük, nagy-nagy bol
dogságukban gondoljanak ránk is e szent
ünnepen s bízzanak abban, hogy a húsvétjuk sokkal boldogabb lesz jövendőre, mert
velünk egyült tölthetik azt el. Tábori pos
taszámunk : 164/104. Sok szeretettel: Dauda
János szakaszvezető, Csabai Ferenc ŐrvezetŐ,
Balázs Mihály, Leatyán Jánov.Vajgel György,
Szabó Pál és Báni Ferenc honvédek.
Gutyán Mihály, tábori posta 164|101. sz.
alól küldött üzenetet a Szarvas és Vidékén
át szüleinek, testvéreinek, barátjainak, ro

konainak, ideáljának. Értesíti őket, hosszú
hallgatása miatt ne aggódjanak, jól van,
egészséges; a szüleit értesíti, hogy a cso
magot megkapta, köszöni. Kellemes húsvéti
ünnepeket kíván mindenkinek. A Turul
sportegyesületnek azt üzeni: szerepeljen
ebben az évadban jobban az Őszinél.
Lehóczky András, tábori postaszáma
164) 101. Szeretettel üdvözöl mindenkit, jól
van egészséges. Mindenkinek kegyelemteljes
húsvéti ünnepeket kiván.
Örömmel közöltük le az üzeneteket, mi
is minden jót kívánunk derék honvédeinknek s imádkozunk az Istenhez, hogy egész
ségben, győzedelmesen segitse őket haza
mindnyájunk boldogsága és örömére. —
Gutyán bajtársunknak üzenjük, hogy a
Turul ebben az évadban nagyon megembe
relte magát a győzelmet győzelemre halmoz
va már a kilencedik helytn áll s formáját
tekintve a bajnoki év végére remélhetőleg
még ennél is jobb helyezésben végez.

Az igénybevett szénamennyiség nélkülözhető
részének feloldását kérik a gazdák
A miskolci gazdakamara felter
jesztésben kérte a földmivelésügyi
kormányzat közbenjárását a hon
védelmi miniszternél, hogy a hon
védség által igénybevett és az új
tárolásig nem szükséges, illetve
nélkülözhető szénakészleteket old
ják fel. Indokolásul hVatkozott a
Kamara arra, hogy egyes vidéke

ken a takarmányhiány következ
tében elhullások is vannak, sok
helyen p»dig a takarmányozás
szempontjából aránylag még leg
jobban ellátott igavonó jószág is
aggasztóan gyenge állapotban van,
annyira, hogy munkateljesítménye
rendkívfil lecsökkent.

Miniszteri rendelet a kötelező áruszámlázásról
és a kirakati árak feltüntetéséről
Fontos kereskedelemügyi mi
niszteri rendelet jelent meg a mai
hivatalos lspban, amely előírja,
hogy a tovább-eladásra árusító
kereskedők az általuk kiszolgál
tatandó áruról számlát kötelesek
adni. Ha az eladási ár a 200 pen
gőt nem haladja meg, a keres
kedő, vagy az iparo9, csak a
továbbárusító kívánságára köte
les jegyzéket vagy számlát adni.
Minden árucikken fel kell tün
tetni a szakszerű megjelölést, mi
nőséget és a különböző . hatósági
meghatározásokat. Az ilyen szám
lát a továbbeiadó három évig kő
teles megőrizni, a számla- vagy
jegyzékmásolatokat pedig ugyan*
csak három évig köteles a keres
kedő is megtartat i, hogy ar ellen
őrzés bármikor megtörténhessék.
Az áruszámlázási kötelezetteég
nem terjed ki a szikvízkészítő,
serfőző, jéggyártó és sütőipari
termékekre, a tej- és tejtermé
kekre, ásványvíz, faszén és
élesztő eladására.
A fogyasztóközőnség részére
történő eladás esetén a rendelet
előírja, hotfy az elárusítás cél
jára szolgáló üzlethelyiségben
lévő árukat az eladási ár meg
jelölésével kell ellátni. A kira
katban elhelyezett áruk eladási
árát fel kell tüntetni. Az árak
csa^ fogyasztói árak lehetnek.
Feltüntetésük olyan módon köte
lező, hogy azt a kirakat szemlé
lője elolvashassa. A kirakati ár-

hoz semmiféle felárat nem lehet
hozzászámítani. A rendelet a to
vábbiakban részletesen meghatá
rozza, hogy milyen rögzített mó
don kell az árucikkek árjelzőit
elhelyezni s lehetővé teszi, hogy
a kirakatokban elhelyezett áru
cikkek árát csoportosan is fel*
tüntethessék a kereskedők. ^Ez
úgy történik, hogy egyes áru
cikkeket számmal, vagy egyéb
jelzéssel látnak el, az árat pedig
a számjegyre, vagy más jelzésre
való utalással a kirakatban szem
betűnő módon elhelyezett árlap
tünteti fel.
Nem vonatkozik a fenti intéz
kedés a malomiparra, a fűrész
üzemekre. a falemezeket, ládákat,
fagyapotot előállító üzeme >re, az
épületfa, tüzelőanyag és építő
anyag kereskedésekre, az órásiparra, ötvösiparra, ékszerészke
reskedésekre, virágkereskereskedésekre, készbőr* és nyersbőr
kereskedésekre,a pipereüzleteki e,
az üveg-, porcellán- és kerámiai
kereskedésekre, a vasárudákra,
gépalkatrész kereskedésekre, to
vábbá a rádiókereskedéiekre, ha
rádióalkatrészekröl van szó és
villamos cikkek árusítóira, ha
csak villanyszerelési cikkeket áru
sítanak.
A rendelet, amely szigorú bün
tetéseket helyez kilátásba az
intézkedések megszegőinek, május
28 án lép hatályba.

TURULMOZGÓ TELEFON 165.
Április 30-án, pénteken; május 1-én, szombaton; 2-án, vasárnap és 3-án, hétfőn

Főszereplők: Szörényi Éva,
Szilassy László, Rajnay Gábor,
Pethes Ferenc, Pethes Sándor, Somogyi Nusi és Vízváry Mariska.
KIEGÉSZÍTÉSÜL: MAGYAR ÉS UFA VILÁGHÍRADÓK.

A N N A MÁ R I A

.Május 5-én, szerdán; 6-án, csQtÖrtÖkOn kerül bemutatásra

AT A D A MVCL4DCD Főszereplők: Kiss Ferenc, Üray,
AZ* A K A H TE n D C K Csortos, Rózsahegyi, Egry Mária.
KIEGÉSZÍTÉSÜL: AZ OLASZ „LUCE" VILAGHÍRADÓ.

1943 április 30.

Hí rek
Istentiszteletek:
A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban va
sárnap délelőtt tót, Vsll órakor magyar, az
újtemplomban délelőtt tótnyelvű istentiszte
letet tartanak.
A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap
d. e. 8 órakor diákmise, 9 órakor csendesmise, 10 órakor szent-beszéd, nagymise.
Délután 3 órakor ájtatosság. Köznapi misék
V4 8 órakor.
Szarvason református istentiszteletet tar
tanak vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház
dísztermében.

— Orvosi hír. Dr- Simkovics
György orvos és fogorvos katonai
szolgálatából megérkezett és ren
deléseit megkezdette I, Deák Ferenc-utca 14. szám alatt739
— Halálozás. Pohl Gyuláné sz.
Garay Teréz szarvasi úrasszony
április 25 én hosszú, de végtelen
türelemmel viselt kínos szenvedés
után visszaadta nemes lelkét Te
remtőjének. A községszerte nagy
szeretet és tiszteletnek, megbecsü
lésnek örvendő matrónát április
hó 27-én temették el tisztelői és
barátai igaz részvéte mellett. Ki
terjedt rokonság gyászolja.
— Gyász-szertartás egy hősi
halolt tiszteletére. Az orosz harc
téren ezévi január hó 19-én hősi
halált halt ifj. vitéz Laborczfői
György tizedes emlékére az ev.
egyház hétfőn, április hó 26-án
d. u. 2 órakor ünnepi gyászisten
tiszteletet tartott, melyen a csa
ládtagokon kívül megjelentek az
elesett hős rokonai, ismerősei,
barátai, a Szarvasi Bajtársi Szol
gálat és Hadigondozó Szövetség
elnöke, népes küldöttséggel kép
viseltette magát a Tűzharcosok
Szarvasi Csoportja, a Járási Vitézi
Szakasz, a Járási Katonai Pa
rancsnokság, a Levente Egyesület,
a Szarvasi.. Kisgazda*Kör és a
Gazdaifjak Önképzőköre. A gyász
szertartást Szelényi János ev.
lelkész végezte. A gyászistentisz
telet után az összes egyesületek
és nagyszámú polgári lakosság a
Hősök Szobrához sorakozott, ahol
a gyászemlékbeszédet vitéz Biki
Nagy Imre községi főjegyző mon
dotta, amit teljes egészében
lapunk más helyén közöljük.
— Teológusok Szarvason. Ápri
lis 21*én este 7 órakor a soproni
ev. teológusok tartalmas műsorú
vallásos estét rendeztek az ótemp
lomban, amelyen az írásmagyarázaton kívül karénekek, szavalatok,
szólóénekek és orgonaszámok sze
repeltek. Az összes számokat
nagy élvezettel hallgatta a közön
ség, különösen pedig dr Sólyom
Jenő egyetemi tanár tartalmas
előadását. A karéneklés szép
hanganyagot és lelkes munkát
igazol, de Bach Toccátájáoak kö
vetelményei messze meghaladták
az előadó képességeit.
— A bevonultak érdekeinek vé
delme. Rendelet jelent meg a'
háború folytán ügyeik ellátásában
gátolt személyekérdekvédelmének
kiegészítéséről. A bevonult ügy
véd például helyettes kirendelését
kérheti bevonulásának tartamára.'
A kiskorú, vagy gondnokság alatt
állók részére ideiglenes gyámot,
vagy gondnokot lenet kijelölői, ha
a törvényes képviselő, vagy gond*
noka bevonult. Gondoskodik a
rendelet továbbá arról is, hogy
annak a személynek, aki bevonu
lásának tartama alatt éri el a
nagykorúságát, pénzeit és értékeit
leszereléséig az árvaszék tovább
kezelj«, illetőleg magőrizze.
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S z a r v a s és V i d é k e

— Evangélikus papnék konferen
Május 1-től textilnagykereskedő nem lehet
ciája és evangelizációs eslély
Szarvason. A régi nagy békési
egyszemélyben kiskereskedő is
esperességből alakult bárom egy
házmegye esperesei május 5-én,
A textiláruk előállításának és de nem vehet részt csendes
szerdán egynapos konferenciát forgalmának szabályozásáról meg társként, vagy más közvetlen vagy
rendeznek az árvaházi épület le jelent legújabb rendelet egyik közvetett módon sem kiskereske
ányegyesületi termében a nagy fontos intézkedése, hogy kijelölt désben.
Magyar Alföld evangélikus papnéi textilqagykereskedő ezévi május ’ A rendeletnek ez az intézkedé
részére. Ugyanazon a napon este 1. napja után textiláiukiskereske- se nagy megelégédést keltett
7 órakor a nagytemplomban evan dést nem folytathat. A textilnagy kiskereskedői körökben, mert ki
gelizációs estély lesz, amelyen kereskedő nem szerepelhet textil zárja annak lehetőségét, hogy a
előadást fog tartani Zulauf Henrik áru kiskereskedésben, sem társas nagykereskedő a gyártól kapott
a FÉBE 'diakonissza* anyaház lel cég bel-, vagy kültagjaként, sem árut saját kiskereskedésében érté
igazgatósági, kesítse s ezen az úton kettős
késze és vitéz Sréter Ferenc bu ügyvezetőjeként,
dapesti lelkész s közreműködik a vagy felügyelőbizettsági tagjaként, haszonhoz jusson.
tanítónőképző intézet énekkara
Fasang Árpád tanár vezetésével.
Az estély után offeriórium lesz
a költségek fedezésére. Erre az Sokgyermekes családok földhöz való juttatása
estélyre mindenkit szeretettel meg
A földmívelésügyi miniszter ér vidéken sokgyermekes családokat
hív a rendezőség.
tesítette dr Kádár Levente belügyi telepít- Az előkészületek ilyen
.— Megérkeztek a gazdakönyvek államtitkárt, az Országos Szociá irányban már folynak.
és gazdalapok. A Jurcsek-féle lis Felügyelőség ügyvezető elnö
Ugyancsak a közjóléti szövet
rendelet ügyviteli lebonyolításának két, hogy a zsidó tulajdonbaa kezetek útján megindult ország
fontos kellékei, a gazdalapok és volt és igénybe vett mezőgazdasági szerte az öt holdon aluli volt
gazdakönyvek is megérkeztek, ingatlanokból 13 000 katasztrális zsidó birtokok és igénybevett
már a község közellátási ügyosztá holdat átad a közjóléti szövetke többezer holdat kitevő ingatlanok
lyára. Egyelőre a gazdalajstrom zeteknek, sok gyermekes földmű juttatása is, ugvancsak sokgyer
munkálatai folynak s csak ezek ves családok reszére történő jut mekes családok számára. A köz
befejezése után kerülhet sor a tatás végett A közjóléti szövet jóléti szövetkezetek a juttatások
gazdalapok és gazdakönyvek ki kezetek az Országos Szociális nál a sokgyermekesek közül a
adása, iil. kiállítására. A gazda Felügyelőség irányítása mellett hősi halottak hozzátartozóit és a
lajstrom, mint köztudomású, köz ezekre a birtokokra az egykés hadviselteket előnyben részesítik.
szemlére van kitéve, saját érde
kében mindenki — még, aki nem
kapott volna idézést is — nézze
— A LÉGOLTALMI LIGA elnöksége ér— Anyakönyvi hírek. Születtek:
meg, kellemetlen következmé teiítl az érdekelteket, hogy az „Első se Tusjak János és Janurik Mária
gélynyújtás képekben" c. füzet szétosztása
nyeknek veheti ezzel elejét.
megkezdődött A fűzetek kedden éa pénte fia János, Kolompár Pál és Rómer
— Megkezdődik a termelési ju ken 6 órától vehetők át a községháza kis Katalin fia György, Czesznak
Mihály és Bobvos Anna leánya
talmak kiosztása. A földmívelés tanácstermében.
ügyi kormányzat — mint azt már
— Adományok. A Gráfik féle Erzsébet, Szilágyi Árpád és^Medhírül adtuk — termelési és szán akcióra a Kossuth utcai iskola vegy Anna fia Árpád, Szél Mihály
tási jutalmat helyezett kilátásba V—VI. leány osztályának ta és Gombár Zsuzsanna fia Pál,
azon gazdák részére, akiknek őszi nulói 16 pengőt, az I—II. osz Gyekiczki János és Kmák Mária
vetésterülete az elmúlt évieket tály tanulói 650 pengőt, az új- fia János, Kacsurik Ádám és
meghaladta, ill- azok részére, akik muszáj városi iskola tanulói 13 Sörök Erzsébet fia halvaszületett,
traktorral, vagy fogatos ekével pengőt gyűjtöttek össze. Az ősz Károly József és Kolompár Piros
ka leanya Ilona. — Házasságot
mély szántást végeztek, vagy a szeget helyére juttattuk.
kötöttek: Ábrahám András Gye
tavasziak alá még ősszel feluga— Köszönet. A „Szarvas és kiczki Annával, Héjjá Márton
rolták földjeiket. Értesülésünk
szerint az illetékes mezőgazdasági Vidéke" szíves pártfogasának és Zvada Judittal, Kondacs Pál
kamara által jóváhagyott kimuta mindazoknak, akik szives adomá Janecskó Judittal. — Elhaltak:
tások már megérkeztek az elöl nyaikkal az említett újság révén Janecskó Zsuzsanna 1 hónapos,
járósághoz, 8 rövidesen megkez segítségemre siettek, ezúton mon özv. Pijesovszki Kálmán 83 éves,
dok hálás köszönetét együttérző Demeter Dénes 68 éves, özv.
dik a jutalmak folyósítását is.
szeretetük megnyilatkozásáért,
Kudlák Mihályné Krajcsi Judit
—
Megünnepelt nagypéntek.
Gráfik Pál s. k. 52 éves, özv. Pribelszki Pálné
Nagypéntek ünnepén a kereske
Medvegy Mária 78 éves, özv.
dők bezárták üzleteiket egész
— Vigyázzunk olajlenvetésünkre. Klein Juda Józsefné Berger Júlia
napra, a vendéglősök és kocsmá- A huzamosan (ártó szárazság és 81 éves, Pohl Gyuláné Garay
rosok is csak délután nyitottak, az átlagosnál lényegesen maga Terézia 63 éves, Borgulya Pál 6
ezzel is jelezvén, hogy készek sabb hőmérséklet egyes vidéke éves, özv. Madarász György 77
egyfittműködni a keresztény gon ken komolyan veszélyezteli az éves korukban.
dolat jegyében még a nem hiva oUjlenmagvetéseket. A földmíve
— Rendelet a betegellátási költ
talos ünnepek betartása tekinte lésügyi minisztérium felhívja az
ségekről.
A Budapesti Közlöny
tében is. Amidőn ezt megállapítjuk, olajosmagvak termelésére kötele
az elismerés zászlaját hajtjuk meg zett gazdák figyelmét arra, hogy legutóbbi számában megjelent a
a mai kort megértő kereskedői mindent kövessenek el lenmag- belügyminiszter rendelete, amely
társadalom előtt, mely a megér termésűk biztosítása érdekében és ben közli a kórházakról és a
tésnek, a békességre való igyeke kellőleg védekezzenek a száraz betegellátásról szóló törvény vég
zetnek ilyen szép tanűjelét adta, időjárás következteben esetleg rehajtási módját. Az új rendelet
felekezeti különbség nélkül.
fellépő bolhaveszéllyel szemben. többek között kimondja, hogy a
A földmívelésügyi miniszter ren szegénybetegeken kívül díjtalan
— Újabban kenderroslból elő deletet adott ki, amelyben érte ápolásban kell részesíteni a közállított háztartási törlőruhákat sítette a gazdasági felügyelőket, kórházba felvett szülőnöket és
hoznak forgalomba a textilgyárak hogy a barnaszénkátrány a len szülötteiket, a gyermekágyi fekvés
az eddig pamutból és lenből ké magtermelők által a községi elöl befejezéséig, valamint a születés
szített különböző törlőruhák, tö járóság, illetve nagyobb mennyi sel összefüggően történt megbete
rülközők, kenyérruhák helyett. ség esetén a gazdasági felügyelő gedésben szenvedő anyákat és
Sok vásárló háziasszony panasz egyszerű tanúsítványa ellenében szülötteiket, akik a gyermekágyi
kodik, hogy az anyag ridegebb, bármelyik kereskédőtől minden fekvés ideje alatt már a kórkáz
keményebb és merevebb a meg anyagkiutalás nélkül beszerezhe ápolása alatt voltak. Kiterjed ez
szokott háztartási minőségnél. A tő. A lennel bevetett terület min a rendelet bizonyos feltevésekkel
szakértők e panaszokkal kapcso den kát. holdja után 1 kg, külö fertőző nemi és elmebajosokra is.
latban azt a tanácsot adják, hogy nösen iadokolt esetben pedig 3 Ugyancsak fontos rendelkezés az,
amely egyúttal kimondja, hogy a
a ‘ kenderrostból készült törlő
anyagokat igen könnyű puhítani kg bamaszénkátrány szolgáltatha gazdasági cseléd közkórházi ápo
úgy, hogy mosás után mángorolni tó ki. A termelő a beszerzett lási költségeit 30 napon át a
kell. Az is jó, ha a mosáskor kátránymennyiséget, hogy kitől gazda viseli, ha a cseléd meg
nem dörzsölik, hanem sulykolják. vásárolta, postai levelezőlapon a előzően legalább 15 napon át
szolgálatban volt, feltéve, hogy a
Ilyen eljárás mellétt ezek az
anyagok éppoly tartósak és puhák m. kir. Ipari Anyaghivatal szén betegség a szolgálati idő alatt
lesznek, mint a pamut, vagy len* gazdasági osztályához (Budapest, keletkezett. A gazdát a legkisebb
II, Fő-út 68.) köteles bejelenteni. ápolási díj illeti.
holmik.

3. oldal, i
Bizakodó magyar szívvel. .
Dr Ópalotay. János
Valahányszor a zsarnokság alacsony
i
Mestergerendáiba ve;t homlokkal
j
Kellett járnunk, összefogtunk egy napon
S Veronika kendőjére sem várva,
Megbosszultunk minden csepp vért nagyoi
S könnyen! hisz a vér homlokunkon alvadt
Amitől oJy félelmetes lett arcunk,
Hogy kartács sem kellett nagy-nagy hadrakc
Mindnyájunknak és a ledér ellenség,
Hírmondót sem hagyva hátra, hazament,
fgy rabzubbonyt kettétépve állottunk
Szabaddá lelt tűzhelyeink fényénél
S szemmercsztve álmodtuk, hogy ott harci
Nem lesz többé csillag messzi melege,
Hanem fölénk hajló nyári égboltunk.
Lasian-lassan kiheverve a romlást
Szép házinkból így szólunk az ellenre,
A ma már csak hízelgőre: — Mostohánk
Nem lesz több f Ép ezért felénk se gyere I
Hazánknak mi majd viseljük a gondját I

—
Végétért a vármegyei tűzoltó
tanfolyam. Békés vármegye alis
pánja a tűzoltószakkiképzés elő
mozdítására vármegyei tűzoltó
tanfolyam tartását rendelte el,
amely április 6-től április 20 ig
tartott. E tanfolyamon 36 tűzoltó
szerezte meg az előírt képesítést.
Szarvasról ezen a tanfolyamon
több tűzoltó vett részt

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető
kertészetben
Szentandrási-út Telefon 1 17

Krebs.

Sírkövek
készítését jutányosán vállalom.
Szarvas, II. Kér. Bem-utca 212.
Szives p á rtfo g á s t kér
Demeter János ksiantf
Karautény vállalat.
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a legnagyobb gonddal vég
zem, a legegyszerűbbtől a
legdíszesebbig, a legna
gyobb igényeket kielégítek.
Halottszállltás, exhumálás
nálam megrendelhető

H a n tos György
temetkezési vállalkozó
II. kerület Beliczey-út 17.
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kiadóhivatala, Müller-nyomda.
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Turul-TLE 5 :1

(2: 0)

Nagyszámú közönség Így áll fel a Turul:
Dsvár — Janurik, Sznagyik — Herczeg.
(erekes I, Melis — Szűcs, Fábri, Károlyi,
Vtajdlk, Kerekes II.
TLE támadásokkal indul a mérkőzés, de
íemsokára a Turul veszi kezébe a játék
rányítását Állandó támadások közepette
ízületeit meg az első gól a 11. percben,
iCárolyi labdájára! Szűcs cselez majd egész
i szögletvonalról ritkán látott szép gólt lő
r 1:0). Továbbra is a Tarul van fölényben,
. Károlyi, Majdik és Kerekes II lövése kerüli
1 el a kaput Feltűnő Fábri észszerű játéka
minden labdájának szeme van, minden
i labdája emberhez megy. A 40. perebtn
> Károlyi Idjátaza a TLE védelmet s a hálóba
lő (2:0). A félidő hátra lévő perceiben is
nagy a Turul fölény.
A második félidőben is a Turul irányítja
a játékot szebbnél-szebb támadá»okat vezet
s a végrehajtás is jó. A 26. percben Majdik
Károlyinak adja s ez a hálóba lövi 3 :0. A
30. percben Károlyi kiteszi Majdikot s ez
nagyszerű Jóit lő a léc alá 4; 0. Ezután
Herczeg is kapura lő, de lövése a kapufáról
pattan vissza, majd Károlyi lövését védi
szépen a TLE kapui. A 38. percben Majdik
szökteti Károlyit, a ez gyönyörű gólt lő. 5; 0.
Az utolsó percben lövi becsület góját a TLE.
A Turul ezen a mérkőzésen szebben
jobban és eredményesebben játszóit s
megérdemelten győzött még ilyen arányban
is. Ezúttal nem a védelem, hanem a csatársor
játszott szebben és jobban* A csapat s
egyben a mezőny legjobbja Károlyi volt.
Egész mérkőzés alatt csillogtatta tudását, s
nagyszerű irányítója és végrehajtója volt a
csatársornak, amit mesterhármasa is mutat,
Utána Fábri következik. Ez a fiú mérkőzésről
mérkőzésre javul s kezd a csapat legjobb
emberei közé emelkedni. Srűcs is kezd már
beleilleszkedni a csapat játékába, Fábríval
nagyszerűen megértik egymást Gólja igazi
ezélső gól volt Majdik és Kerekes II gyengén'
játszott, de az előbbi góljáért dicséretet
érdemel. A védelemből Herczeg, Melis és
Sznagyik érdemel dicséretet, de a többi
is kisebb nagyobb hibától eltekintve jól
játszott.

GyTK—Hunyadi 2:1 (2:1)
A Hunyadi fiataljainak túl kemény dió
volt a durvaságáról híres gyomsi együttes,
mely ezen a mérkőzésen sem hazudtolta
meg önmagát a már az első percekben
annyira megfélemlítette a szentandrási fiúkat,
hogy azok mozogni is alig mertek a pályán.
Hogy mégsem tndott nagyobb arányban
győzni a Gy ÍK az az ő képességeit bizonyítja.
Még egy szomorú tapasztalat erről a
mécsről: Gyomára nem volna szabad olyan
olyan gyenge futballbírókat, mint Várkonyi.

GyAC-GyTE 0 : 0

N. MÁV-Rokka 3:2 (2:0)
MSE-NSC 2 :1 (1: 0)
OMTK-KoTE 1:0
N. MÁV.
21 18
MSE
20 11
OMTK
20 12
GyTE
21 11
GyAC
20 9
TLE
20 10
KoTE
21 10
B1SE
20 10
Turul SE
20 8
GyTK
20 7
Rokka
21 8
NSC
20 7
Htmyapi
21 6
CASS visszalépett

3
4 5
7
3 7
6 5
2 8
2 9
9
3 9
5 8
2 11
1 12
2 12

1

1

58: 21
41: 32
42: 35
35 : 31
36 : 18
45 : 33
41 :42
32 : 33
32 : 43
36 : 53
35 : 37
38 : 56
23 : 41

E la d ó
36
26
25
25
24
22
22
21
19
19
18
15
14

— Levente labdarúgó bajnokság. Mint
annak idején már jelentettük a helybeli
Levente Egyesület is benevezett az orszá
gos levente labdarúgó bajnokságra. Levente
csapatunk már meg is kezdette mérkőzéseit
a a köröstárcsái levente egyesületet 10: 0-ra
megverte. Legközelebbi mérkőzése a csaitnak most vasárnap, május 2-án lesz a
orthy Miklós sporttelepen, amikoris a
Gyomai TK levente csapatával mérkőzik.
A csapat a követkeeő sorrendben játssza
le mérkőzéseit: Május 9-én Kondoroson,
16-án Endrödön, 30-án itthon a gyomsi le
ventékkel, június hó 6-án Dévaványán s
20-án ismét itthon játszik a csapat a körösladányi levente labdarugó csapattal Bízunk
abban, hogy a kezdeti siker csak serken
teni fogja derék leventéinket s az egyéb
sportágakban elért eredményeik mellé mél
tóképpen fog felzárkózni a labdarúgásban
(psositott előmenetelük is.

S

— OTB& igényjogosultak figyelmébe!
A Magyar iskolaszanatórium Egyesület
svábhegyi iskolaszanatóriumában a pénz
ügyminiszteri rendelet értelmében 70 O FBA
igényjogosult tag gyenge, vérszegény, meg
erősítésre szoruló Iskolásgyarmek nyer
fölvételt (a rendelet értelmében tüdőbetegek
kizárva) úgy a nyári szünidőre, mint pedig
az 1943/44 iskolai tanév első felére. A
szentgotthárdi iskolaszanatóriumba tüdőbe
tegek is felvételt nyernek. Könnyebb és
súlyosabb osztály. Részletes felvilágosítást
az OTBA körzeti orvos urak, mint pedig az
egyesület központi irodája nyújt (3udapest,
Vili., Sándor-utca 26 )
— Ingyenes ás kedvezményes helyek a
Magyar Iskolaszanatórium Egyesület szent
gotthárdi iskolai jellegű tüdőgyógyintéze
tében. A Magyar Iskolaszanatórium Egye
sület tüdőgyógyintézetében 30 ingyenes és
20 kedvezményes hely nyer betöltést Rész
letes felvilágosítást ad a központi iroda
(Budapest, Vili., Sándor-utca 26.) ahová a
kérvények küldendők.
— A szegénysorsú gyermekek tankönyv
vel való ellátása. A miniizter úr már
egyízben felhívta a hatóságokat a szegénysorsű gyermekek tankönyv- és tanszerellá
tásának támogatására. Most újból felhívást
intézett a hatóságokhoz, hogy költségveté
seikbe a községek és városok a szegénysorsú
gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának
támogatásáról a rendelkezésre álló hitel
keretében gondoskodjanak. Megemlíti a
miniszter, hogy a Magyar Irodalom- és
Művészetpártoló Egyesület (címe ! Budapest,
11, Battyhyáni-u. 29) vezetőségé a tan
könyveknek és tanszerek beszerzésére és a
rászoiuló tanulók közt való szétosztása
tekintetében a támogatást biztosító közüler
teknek továbbra is készségesen áll rendel
kezésére. Félreértések végett megjegyzi,
hogy ez a közreműködés nem azt jelenti,
hogy az egyesület kedvezményes áron
tankönyveket és tanszereket ad el. hanem
azt jelenti, hogy az egyesület a neki fel
ajánlott $s beküldött összegeken — minden
levonás nélkül — megfelelő értékű könyvet,
vagy tanszert szerez be és azt reászorult
szegénysorsú gyermekek között ajándék
képpen szétosztja.
— Hirdetmény. Az elöljáróság ezúton is
közhírré teszi, hogy Szarvas községben
ezév május hó 4-én. 5-én, 11-én, 14-én,
18-án, 2l-én, 25-én, 26-án, 29-ón és 31-én
tartatnak gyapjúátvéteti napok, mely napo
kon a Szarvasi Takarékpénztár és Gaál
Ferenc vasúti raktáraiban veszik át a be.
szolgáltatásra kerülő gyapjúkat.
— Május 2-án nyílik a Haditudósító Ki
állttá* Budapesten. Vasárnap, május 2-án
nyilik meg Budapesten a Haditudósító Ki
állítás, hogy a harcoló honvédet, a keleti
harctéren küzdő magyar csapatok ember
feletti küzdelmeit fényképben, filmen, lemezrevágott helyszíni rádióközvetilésekben,
harctéri újiágtudósításokbsn, a helyszínen
megrajzolt művészi rajzokban és festmé
nyekben mutassák be a minden bizonnyal
nagyszámú közönségnek. A kiállítás május
hó 12 ig lesz nyitva. A kiállítás keretében
május 3-án a Magyar Művelődés Házában
honvéd-est lesz, a kiállítás épületében a
posta külön kiállítási ünnepi postabélyegzőt
húznál.

— Hirdetmény. Felhívja az elöljáróság
mindazon vendéglősöket, kocsmárosokat és
italmérőket, kik a községi Strandvendéglőt
bérbe óhajtják venni, írásbeli ajánlataikat
az iktató hivatalban 1943 .május hó 10-ig
nyújtsák be.

APRÓHIRDETÉSEK
Néhai özv. Laurenczy Jinosné örökösei
nek III, 139. szám alatti féltelke eladó, ér
deklődni 111, 75. szám alatt.
.
731
11, 140. szám alatt ház eladó.

689

III. kér. 162. számú ház eladó. Arvaháx
mellett.
700
Lentvorszki Pálnénak Hegyes-dűlőben
658 négyszögöl földje eladó. Érdeklődői V.
külkerület 122._____________________ 710
5 drb használt duplaablak, 1 drb ajtó
eladó. Frankó Pál I, 514.____________ 713
Mezőtúri határban, túl a Körösön 22
katasztrális hold örökáron eladó. Érdeklődni
lehet 111, 230.______________________ 708
Kákái legelőből három járás örökáron
eladó. Érdeklődni Kiss M. János IV, 151. 704
Eladó ház III, 224. Érdeklődni ugyanott.
719
Eladó 5 hold föld tanyával II. külkerület
121/1. Érdeklődni ugyanott.
725
Eladó tanya 518. sz. a. 3 hold föld. Ér
deklődni IV, Korona-u. 179.
734
Eladó Szappanoszugban 890 négyszögöl
gyümölcsös, mederrel. Érdeklődni Lestyan
János IV, 181. sz. alatt lehet.
926
Eladó egy teljesen új cseresznyefa háló
szobabútor és egy keveset használt „Csepel
100" mótorkerékpár Sovány János asztaiosnái 1, 516._________________________ 728
5 és fél hold föld eladó Hegyesdűlőben.
Érdeklődni lehet Arnóczki Mátyásnénál
Csabacsüdön, tanya 62.______________729
Egy drb lógereblye, egy drb ökrösszekér
eladó.Gazdakör irodájában.
730
111. kér. 438. sz. ház, ugyanott elsőrendű
10 hold föld eladó.
736
Lakást keres magányos férfi Egy szobát
mellékhelyiséggel, vagy anélkül. Cim a
kiadóhivatalban,
697
II. kül. kér. 87. azámú tanya 14 hold
földdel eladó, kissebb részletekben is. 737
Eladó férlikerékpár jó gumival 111. kk.
375 sz.
748
1 darab jókarban lévő 100. Csepel el
adó 11. k. 250.
747
1. kar. 180 sz. ház eladó. Érdeklődni le
het 111. kér. 158 sz. alatt,
746
Erős fiú bádogos- és szerelő-tanulónak
felvétetik Hankisznál Piactér.
745
III. kér. 252 szám alatt különböző fér
firuha eladó.
744

Ax I. osztály helyezése.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

— ▲ kamarákkal is közölni kell
a bírósági (téleteket. A kereske”
delmi miniszter körrendeletet in
tézett a törvényhatóság első tiszt
viselőihez, amelyben felhívta őket
arra, hogy ha a büntető bírás
kodás körébe kereskedői vagy
iparost árdrágító visszaélés, vagy
a közellátás érdekeit veszélyeztető*
bűncselekmények miatt jogerősen
elítéltek s a bíróság erről a tör
vényhatóság első tisztviselőjét ér
tesíti, az ítélet egy másolati pél
dányát az illetékes kereskedelmi
és iparkamarának is meg kell
küldeni.
— Pamut varrócérna és pamut
varrófonal forgalombahozatala. A
m. kir Ipari Anyaghivatal Textil
ipari Osztálya 1220/1943. M. E.
sz. r. kiadásával kapcsolatosan
közölte, hogy a kereskedők új
zárolási rendelettel zárolt psmutvarrócimából, vagy pamut varró
fonalból csak annyit hozhatnak
forgalomba, illetőleg a fent ne
vezett anyagokat felhasználó üze
mek csak annyit dolgozhatnak
fel, amennyit ezekből a gyárt
mányokból a cérnát gyártó vál
lalatoktól, vagy kiszerelő üze
mektől havonta kapnak. Amenynyiben a részükre biztosított pa
mut varrócérna, vagy pamut var
rófonal színben, erősségben és
fajtában nem felelne meg a ke
resletnek, jogukban áll a.bejelen
tett saját raktárkészletükből át
cserélni. A műselyemből és műszállból készült cérnák és fonalak
forgalma, illetőleg felhasználása
továbbra Is szabad.
— Több gabonához jutnak a
nagycsaládú gazdasági cselédek.
A nagycsaládú éves gazdasági
cselédek kenyérgabona járandósá
gának természetben történő ki
adásáról intézkedik a kormány
legújabb rendelete. A kormány
rendelete aláírja, hogy ha az éves
gazdasági cselédnek a háztartásá
hoz tartozó ötnél több olyan
családtagja van, akiknek külön
kenyérgabona keresménye ninc?,
kenyérgabona járandóságából a
ba'odik és minden további ilyen
családtag után 12 mázsán felül
tovább 2—2 mázsát természetben
ki lehet adni. Kimondja a?onban
a rendelet, hogy finom lisztjegyre
és kenyérjegyre az említett csa
ládtagok sem jogosultak.

1943 április 30.

f ö ld e k :

1368 négyszögöl gyümölcsös faggyasi laposbui;
1600 négvszögöl szántó szentesi kővesúthoz közel I
2 hold szántó közvetlenül a város mellett;
2 Vs hold szántó tanyával közvetlenül a város mellett ;
4000 négyszögöl szántó mezóberényi és endródi kővesúthoz közel;
13 és fű hold I. osztályú szántó tanyával kaukál'dűlőben;
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
30 hold szántó Dísznóhalmon;
34tys hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
60 hold szántó Kiskirályságon;
^
E la d ó h á z a k :
I. kerület 105. számú cseréppel fedett beltelkes lakóház;
L kér. 117 számú központban levő beltelkes lakóház;
L 432. sz. cseréppel fedett lakóház,
II. kerület 25. számú, piactér közelében lévő ház nagy telekkel;
IV. kér. 594. sz, cseréppel fedett lakóház;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
3 db. 200 négyszögöles telek I kér. 391 számú ingatlanból ;
Kőrösparti nyaraló erős kőépülettel;
Eladó sarokház abenne levő vegyeskereskedés éskocsma, joggal és berendezéssel.

Vételre keresünk:
Beltelkes lakóházat a IV. kerületben ;
Jóminöségfl szántóföldet cca. 18 000'— P-ig;
Kisebb lakóházat
6—8 hold szántót körötpsrt vagy csatorna mellett

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik.

Vendéglő eladó betegség miatt üzletbe
rendezéssel együtt Rácz Istvánná Öcsöd
947 szám.
743
IV. kér. 275 számú ház eladó.

743

Jó állapotban lévő 100-as Csepel motorkerékpár eladó Krajner baromfikereskedő.
Fürdővel szemben.
741
2 kát hold föld tanyával együtt eladó.
II külker. 238.
740
Irodának vagy rendelőnek is alkalmas
utcai szoba előszobával kiadó. Érdeklődni
lehet a Meitner Fflszerkereskedelmi Kft-nél
738
Darida Géza röföskereskedönél egy stráfkocsi eladó.
749
150 |-öles telek, ártézikút, pék és üzle
tek szomszédságában 28 termő gyümöl
csössel eladó. 1. kér. 570,
750
Keresek idősebb nőt háztartás vezetésé
re. Varrniszerető leányokat felvesz Lltauszkl György eiernyőkészitő I. k. 324.
752
Eladó férfi varrógép Adamik János I. k.
380.___________________________
751
Eladó 100-as Csepel motorkerékpár IV.
k, 443.
753
NYOMATOTT MÜLLER KÁROLY

KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, szarvason

