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Paroziták
Az állat- és növényvilágból jól 

ismeretesek azok az élősködők, 
melyek valamely állat vagy nö
vény testére rátelepedve elszívják 
aonak minden életerejét, tönkre* 
teszik azt az alanyt, melyből élnek, 
míg végül a kiszipolyozott alannyal 
együtt ök is elpusztulaak.

A növény* és állatvilág eme 
közismert élősködőin kívül az 
emberi nemnek is minden időben 
megvoltak a maga parazitái, akik 
a sors kedvezéséből minden munka 
és minden gond nélkül egyes* 
egyedül csak a világi és a testi 
örömöknek éltek, mások — rend
szerint a dolgozók — zsírjából és 
verítékéből hamis úton illetéktelen 
jövedelmet húztak ; u odorral áll
tak szóba a verítékező munkással 
éa hideg, közönyös szívvel tértek 
napirendre minden szociális és 
emberi eszmény felett.

De míg a régi „békés" világban 
nagyobb visszahat* st nem váltott 
ki a viselkedésük, addig a mai 
súlyos időben kihívták maguk ellen 
a kormányzat fellépését. Ugyanis 
míg a mai nehéz világban a dol
gozó polgárok minden erejét és 
idejét igénybeveszi saját életük és 
családjuk fenntartása, az élelem, 
és ruházat beszerzése és pótlása, 
azalatt a paraziták feketén össze
vásárolt élelmiszerekből lakmároz- 
nak, tivornyáznak s egész visel
kedésükkel kihívják a tisztességes 
polgári társadalom megbotránko
zását és Ítéletét.

Tudjuk, hogy az embernek kell 
a szórakozás Ámde legyen ez a 
szórakozás a mai időhöz mért, a 
legminimálisabb mértékre redukált, 
mert egy igazi hazafi a mai világ
ban nem csinálhat tivornyákat, 
mert ha csak egy percre is rá
gondol az ezer veszély között 
küzdé honvédeinkre, azok árváira 
és özvegyeire, akkor szégyenkezve 
kellene othagynia minden mulat- 
ságot, vagy pláne orgiákat, De ki 
kell térnünk a mulat ozók. után a 
paraziták második csoportjára,ab ik 
tilos úton szerzik súlyos ezreseiket, 
•kik láncolnak, seftelnek, feketéz- 
nek, csempésznek, csalnak, rejte
getnek, elvonják mások elöl az 
élelmet, egész évre felhalmoznak 
maguknak mindenféle jókat, száz* 
gengős tételekben vásárolják az 
édességeket és mindezek tetejébe 
kihívóan, feltűnően viselkednek, 
költekeznek, titkos helyeken éjt- 
szakákat átkártyáznak, mintha 
nekik semmi közük sem volna a 
nemzet mai erőfes2itéseihez és 
megpróbáltatásaihoz I

Megváltjuk őszintén, eddig is

és egyéb büntetés jár az ilyen 
elemekre, nem azért, mintha kár- 
örvendók volnánk, haaem azért, 
hogy így talán kénytelenek lesz
nek jobb útra térni az illetők. 
Igaz, erre nézve nem sok reményt 
táplálunk, mert ismerjük az ilye
nek abszolút fogék onytalans ágát 
minden erkölcsi motívum iránt, az

ilyenek megjavulni nem tudnak, 
csak legfeljebb megbűnhődni.

De a helyzet minden megpró
báltatását vállaló, átélő és átszen* 
védő milliók elvárják, hogy a 
nemzet testén élősködő, polgár
társaik rovására gazdagodó, leb
zselő, csaló, tivomyázó és a nem
zet lelkét rontó parazitákra kése

delem nélkül lesújtson a törvény 
teljes szigora, ha csak nem aka
runk újra egy 1918-at átélni.

Itt nem lehet szó ötvenszázalé
kos kiegyezésről, vagy a paraziták 
pusztulnak, vagy elvész a nemzet.' 
Meg kell menteni a nemzetet, a 
parazitákkal pedig méltóképen 
kell elbánni I

Oltassunk be minden gyermeket a tüdővész ellen
Községünkben a legveszedelme

sebb népeetegség, a tüdöbaj ellen, 
i oltják az iskolás gyermekeket.
‘ Evekre visszamenően igen szigorú
- vizsgálatokat folytattak az Orszá- 
! gos Közegészségügyi Intézetben 
; ezen oltás hatásossága és veszély- 
\ telensége felett és most az ország 
í több helyén, ahol a gyermekek 
nagyobb veszélynek vannak ki
téve, így az A:fóldőn megkezdő 
dőlt az oltás alkalmazása.

A nagy körültekintéssel elren

delt oltást az egész vármegyében 
alkalmazzák. Ez alkalommal mind;' 
a diftéría, mind a himlőoltást isi 
el lehet végezni. Az oltás teljesen 1 
veszélytelen, semmioéven neve
zendő mellékhatása nincs. A so
rozatos oltások befejező, úgyne
vezett B. C. G. oltását csakis ön
kéntes jelentkezés alapján alkal
mazzák az oltóorvosok, mert erre 
felsőbb rendelkezés még nincs. 
Éppen ezért a járási tisztiorvos 
kéri a szülőket, hogy Írásos enge

délyt adjanak gyermeküknek ezen 
oltás elvégeztetésére.

A csecsemők oltása folyik a 
községben, azokat őthetes korukig 
be kell oltani, míg az idősebbek és 
óvódások oltása későbbre marad.

Ezúton kérjük a szülőket, hogy 
ne vonják el gyermekeiket az ol
tás elől, hanem engedjék őket 
beoltatni annál is inkább, mert az 
oltás veszélytelensége mellett 
megvédi őket a legelterjedtebb 
népbetegség, a tűdőbaj ellen.

Az iskolás gyermekek fokozott mértékben vesznek részt
a selyemhernyótenyésztésben

Közismert dolog, hogy a mai 
háboiúban a selyem milyen fon
tos kelléke a légi haderőnek, az 
ejtőernyős alakulatoknak, városi 
léggömbzáraknak és a megfigyelő 
léggömböknek. Miután a hadsereg 
megnagyobbodott szükségleteit a 
régi békebeli selyemheinyóte- 
nyésztés kielégíteni nem tudta, 
ezért az iskolai hatóságok az 
iskolás gyermekeket fokozott mér
tékbe veszik igénybe a selyem- 
hernyótenyésztésben.

A község minden elemi iskolá

jában már kiosztották a megfelelő 
anyagot és a gyermekek — át
érezve az ügy fontosságát — nagy 
lelkesedéssel lendültek neki a 
fontos tenyésztésnek.

Ezúton is kérjük a szülőket, 
hogy gyermekeik selyemhernyó- 
tenyésztésére ügyeljenek fel, se
gítsék és i'ányítsák őket, mert 
felelősséggel tartoznak a gyerme
keiknek kiosztott peték és her
nyókról és a törvény büntetését 
vonják magukra, ha kénye'emből, 
hanyagságból vagy más könnyel*

műségből kifolyólag a kiosztott 
selyemhernyók tönkremennének.

Azt hisszük, a nemzet eme 
nagy harcában mindenki meg tudja 
érteni az ügy fontosságát, hogy 
most nem női luxusra, hanem 
emberek, véreink megmentése 
érdekében van szükség a selyemre.

Itt közöljük még, hogy a be
váltásra beadott selyemgubók ára 
nemaziskola tulajdonalesz, hanem 
azzal a tenyésztő gyermek rendel
kezik.

Nagy érdeklődés mellett folyt le 
a vármegyei mezőgazdasági bizottság ülése

_____ ,_őszintén, eddig is
nagyon csodáltuk a felelős ténye
zők kesztyűs bánásmódját, aho
gyan megelégedtek figyelmezteté
sekkel amelyeket azok a bizonyos 
paraziták az egyik fülükön be, a 
másikon pedig kiengedtek. Őszinte 
örömmel hallottuk, hogy internálás

Békés vármegye mezőgazdasági 
bizortsága vasárnap délelőtt ülést 
tartott a vármegyeháza nagyter
mében a bizottsági tagok elénk 
részvétele mellett. Az ülésen dr 
Geist Gáspár elnökölt s részt 
vettek azon dr vitéz Márky Barna 
alispán, dr vitéz Pánciél József 
vármegyei főjegyző, Ujváry Dezső 
közellátási főfelügyelő, Csizmadia 
András országgyűlési képviselő, 
dr Varga Gvula polgármester, 
vitéz Harkay Réz?5 ezredes,'vitézi 
székkapitány és Érsek Ferenc in* 
téző. Az ügyeket dr Lánczy Béla 
a Mezőgazdasági Kamara békés
csabai kirendeltségének vezetője 
tetj esztette elő.

Dr Geist Gáspár elnök vissza
pillantást vetett az elmúlt év ese
ményeire és hangot adott annak 
a gazdiaggodalomnak, hogy a 
séli csapadék csak fele volt a 
normálisnak. Azután az idén élet

belép 5 új beszolgáltatásokról, a 
Jurcsek rendszerről beszélt s meg
állapította, hogy a bizottság elő
terjesztést tett a miniszterhez és 
több p3ntban a tervezet megvál
toztatását kérte, de ezt nem ho
norálták. A kormány ragaszkodott 
a terv keresztülviteléhez, s abból 
ma már rendelet is lett. Ilyenfor
mán miaden magyar embernek 
legelső hazafias kötelessége, hogy 
minden ereje megfeszítésével já
ruljon hozzá az új beszolgáltatást 
rend sikeréhez, mert ha netán 
nem sikerülne, az nagy megráz
kódtatással járna. A Jurcsek- 
rendszernek van egy bizalomkeltő 
intézkedése: a decentralizáció, az, 
hogy a kormány a közellátási 
ügyek intézését a vármegyék fő
ispánkormánybiztosára bizta. Ez 
ad reményt arra, hogy ezt a nehéz 
évet baj nélkül fogjuk végigvinni.

Mély fájdalommal emlékezik

meg Styaszny Ödön, a bizottság 
alelnökének elhunytéról. A bizott
ság egyperces felállással adózott 
az elhúnyt emlékének.

Csizmadia András országgyűlési 
képviselő arról beszélt, hogy ha 
ezer panasz között is, de mégis 
mi vagyunk a legjobb helyzetben 
Európa nemzetei között. Az új 
beszolgáltatási rendre nagy szük
ség volt éB ha most már az a 
helyzet, hogy nem tudunk rajta 
változtatni, minden magyar ember
nek szent kötelessége, hogy apos
tola legyen ennek a rendszernek.

Dr Lánczy Béla titkár a bizott
ság különböző kérdésekben tett 
előterjesztéséről szóló bejelentése
ket referálta: a nyersbőrök mi
nőségi osztályozásának jobb meg
állapítása, a tejárak emelése, a 
harmadosok tengerije, a 20 holdon 
aluli gazdák beszolgáltatásának 
kedvezőbb megállapítása tárgyá-
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san. Ezek során dr Geíst Gáspár 
ilnök bejelentette, hogy a kormány 
;lrendelte a kényszerbeszolgálta- 
ások óta beadott marhák beszá
llítását a Jurcsek-pontokba visz- 
jzamenőleg is.

Nagy helyesléssel találkozott 
Csizmadia András országgyűlési 
képviselő inditványa. A termények 
íb az átvételi árának emelése 
is az átvételi költségek csökken
tése érdekében kért felterjesztést. 
Hallassuk panaszunkat a kamarán 
át — mondta — csak igy érhet
jük el ezeknek a visszásságoknak 
javítását.

Az filés az elnök záró beszé
dével ért véget.

Hírek
blenllszlelelek:

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 csendes
mise, 10 órakor szentbeszéd, nagymise. 
Délután 3 órakor bérmálási oktatás, 6 óra
kor ájtatosság. Köznapokon reggel egynegyed 
8-kor mise, délután 8-kor májusi ájtatosság.

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

Az édesanyák
iránti, kellőképpen ki nem fejez
hető szeretetünk jeléül ünnepsége
ket rendeztek most az ország min
den városában, igy nálunk is. — 
„Anyák napját“ tartott a társada
lom s ezen gyarló emberi szóval 
próbáltuk láthatóvá tenni azt a 
glóriát, ami láthatatlanul ott ra
gyog a magyar édesanyák feje ko
rül Az anyák ünnepén, mindnyá
jan, kicsik és nagyok, azok is, a- 
kik magunk is szülők vagyunk, 
gyermekekké lettünk ismét s mint 
mindig, legszentebb imádságként 
ejtjük ki a szívünk szentélyéből 
felfakadó szent szót: édesanyám. 
Gondolatban az egész nemzet el
zarándokolt a Magyar Édesanyá
hoz s szavak nélkül, szive forró 
dobbanásával mondott köszönetét 
Neki azért a mérhetetlen jóságért, 
szeretetért, önfeláldozó hősiessé
gért, mellyel óvja, gondozza a 
kisdedeket, ápolja, neveli a gyer
mekeket, elég a magyar jövendő 
szolgálatában. Idéztük mind a 
magyar édesanyákat, akik ezer
esztendős múltunk során itt éltek 
a Duna—Tisza táján s azokat is, 
akik a honfoglaló ősöket és azok 
elődeit adták a nemzetnek. Meg
számlálhatatlan sokaságban állnak 
elénk a letűnt idők édesanyái. 
Más-más korból valók, más-más 
idők történelmi eseményeit eleve
nítik fel, mégis egyek mind, mert 
egyformán a magyar élet örökké
valóságának kiapadhatatlan forrá
sai, szent összekötő kapcsok a 
messzi múlt, a jelen és a messzi 
jövendő között. Mennyit küzdöttek, 
nélkülöztek és szenvedtek a ma
gyar édesanyák a honfoglalástól 
napjainkig. Hányszor kellett meg- 
vonniok maguktól a mindennapi 
falatot azért, hogy a gyermekek 
ne éhezzenek. Hányszor dúlta fel 
tatár, török, labanc az otthont, me
lyet az édesanya meleg szive va
rázsolt széppé, kedvessé. Hányszor 
kellett úi családi fészket rakniok, 
elölről kezdeniük mindent, hogy 
élet sarjadjon az üszkös romokon. 
Jöhetett akármilyen megpróbálta
tás, a magyar édesanyák állták a 
VÍhort íf  állják (fz áj vihart a ma

Jól sikerült a Protestáns Nőszövetség teaestje
A Protestáns Nőszövetség május 

9-én gazdag tartamú és élvezetes 
műsorú vallásos teaestet rendezett 
az egyház dísztermében, nagy 
érdeklődés mellett. As előadás 
középpontja Dedinszky Gyula bé
késcsabai lelkész előadása, akinek 
tanulságos igehirdetését feszült 
figyelemmel hallgatta a hálás kö
zönség. A zenei számok változa
tosabbá tették a műsort, annál is 
inkább, meit komoly felkészült
ségű és szakavatott zenészek lát
ták el azokat. Dr Falusi Imre 
csellón játszott, Fasang Árpád 
zenetanár kíséretével, majd Gazsó 
Györggyel egy triót adtak elő szép

kidolgozással. Kellő Márta két 
zongoradarabot játszott el fíoom 
előadásban. Majd eóy vallásos 
jelenet következett Komiovszky 
Alizkd, Pritz Erzsiké, Keresztessy 
Katóka és Ecsédi Károly pontos 
betanulásában. Igen hatásos volt 
ifi. Szász Károly: “A hitetlen" 
circű versének dramatizált meg
jelenítése. Lelkes Kláia, Jedlicska 
Mária, Uhljir Erzsébet és Klimaj 
Mihály alkalmi . költeményeket 
adlak elő nagy tetszés mellett.

A sikerült teaestély a Protes
táns Nőszövetség helyes munka
irányát és űgybuzgóságát nagy
mértékben igazolja.

Rendelet a textiláruk korlátozásáról
A közellátásügyi miniszter rendeletet 

adott ki a textil áruk kiszolgálásának kor
látozásáról.

A rendelet érelmében a közvetlen fo
gyasztó ez évi január 1 és december 31 
közőtti időben az alább felsorolt textiláruk
ból a vásárlási könyvbe való bejegyzés 
mellett legfeljebb a kővetkező mennyiséget 
szerezheti be: Felöltő, kabát (kivétel a vihar- 
és esőkabát) férfi 1, női 1, gyermeki 2—14 
évig 1. Feliöruha gyapjúipari jellegű szövet
ből, pamut-, len-, és kender ipari jellegű téli 
felsőruházati anyagból férfi 2, nö 1, gyer
mek 1. Felsőruha egyéb anyagból, müselyem 
stb. férfi semmi, nő 2, gyermek 2. Védő 
munkaruha! férfi 2, nő 2, gyermek 1, alsó

ruha (ing, nadrág, kombiné, a kötött, hurkolt 
anyagok kivételével): féifi 2. nő 2, gyermek
2, női harisnya műielyemből, mürelyem- 
szálból, vagy ezek keverékéből 9t egyéb 
harisnya, zokoi (* bokafix kivételével) férfi 
6, nö 3, gyermek 6.

A fogyasztó ezek helyett a kész ruházati 
cikkek helyett megíe'eló mennyiségben be
szerezhet ezek elkészítéséhez szűk* égés 
anyagokat is, a megjelölt mennyiségnél több 
kész ruházati cikket azonban az iparos a 
vevő által hozott anyagból sem készíthet. 
Annak a fogyasztónak, aki valamely textil
áruból a migszabott mennyiséget beszerez
te, ilyen textilárut kiszolgáltatni, illetve 
hozott anyagból készíteni nem srabad.

Tilos a be nem érett gabonát felhasználni
is, amely szerint a be nem érett 
zöld zabot lekaszálni vagy bármi 
módon a földtől elválasztani és 
sem levágott állapotban, sem le
geltetés útján takarmányozásra 
felhasználni nem szabad. Ez a 
tilalom nem terjed ki az olyan 
zabra, amelyet más növénnyel 
együtt szálastakarmány céljára 
termesztenek.Fenti rendelkezések
ben foglalt tilalom alól elemik ár 
eseten, vagy ha a vetésnek tzem- 
termelésré való meghagyása nem 
gazdaságos, a vármegyei gazdasági 
felügyelőség adhat felmentést.

A közellátási hivatal felhívja a 
gazdák figyelmét arra, hogy a be 
nem érett gabonalakarmány ozásra 
való felhasználásának tilalmezása 
tárgyában kiadott rendelet, amely 
szerint a be nem érett zöld búzát, 
rozsot, kétszerest lekaszálni vagy 
bármely más módon a föld'öl el
választani vagy legeltetés útján 
takarmányozásra felhasználni nem 
szabad — ma is érvényben van. 
Ugyancsak hatályban van a be 
nem érett zab takarmányozásra 
való leihasználásának eltiltása tár
gyában kiadott miniszteri rendelet

magyar édesanyái is. A nemzet 
élet-halál harca csatasorba állít 
minden magyart, s az itthoni front 
első vonalában az édesanyák küz
denek- Sok a gondjuk, megnehe
zült az élet, de az édesanyák fá
radhatatlansága, szeretete elosz
latja a gondok felhőit, s a fénylő 
nap áldó sugarait hinti szét a csa
ládban. Az öt világrészben tom
boló harcban a magyar nemzet 
éppen azért vesz részt, hogy meg
védje azt a világot, melyben szent 
a családi tűzhely s szentként emel
kedik az élet fölé az édesanya fel
magasztosult alakja.

-*■- Kinevezés. A vármegye fő
ispánja, a főszolgabiránk és az 
alispán előterjesztése alapján dr 
Dörnyei József szarvasi ügyvédet 
m  tb. t  főügyésznek kinevezte. 
Egyben megbízta dr Dörnyei Jó
zsefet, hogy a járási rb. bíróság
nál a közvád képviseletében mint 
ügyészi megbízott a jövőben jár
jon el.

— Lalkésziktatás. Koszorús Osz
kár szentetomyai meghívott lel
készt vasárnap iktatta be hivata
lába Zeman Mihály esperes, Hézer 
Béla egyházmegyei felügyelőhe- 
lyettes elnöklésével. A magas 
színvonalú beiktató és besutat- 
kozóbeazéd után megható volt a 
Rákóczi-telepiek könnyesszemű 
búcsúzán, egyben felemelő volt 
a gyülekezet szeretetben való

frigykötése. Álelkész! kar nevében 
Fürst Ervin orosházai (volt szen- 
tetornyai lelkészelőd) értékes be
szédben köszöntötte volt gyüleke
zetét és az új lelkészt, mint 
utódot. A felekezetek és egyesü
letek üdvözlésére a lelkész foga
dalmat tett a felekezeti béke és 
hazaszeretet ápolására, valamint 
az egyesületek életének szolgá- 
lására.

— Tanítói gyű iét. Lapunk múlt 
heti számában hirt adtunk, hogy 
a békési egyházmegye tanítósága 
Kondoroson közgyűlést tartott. 
Kiegészítésül közöljük még, hogy 
azon a közgyü'ésen dr Hanzó 
János gimnáziumi tanár tartott 
alapos felkészültségre valló peda
gógiai tárgyú felolvasást, melyet 
a tanítói közgyű'és bálás elisme
réssel és jegyzőkönyvi köszönettel 
jutalmazott. Ezt a közreműködést 
annyiból is jelentősnek tartjuk, 
hogy a tanárok és tanítók közötti 
jó viszony még jobban elmélyül, 
am i a nevelésügynek csakis foko
zottabb előnyére szolgálhat.

— Anyák napja. Az ev. elemi 
iskolák tanulói Roboska Lajos 
tanító rendezésével május 15-én 
szombaton délután 3 órai kezdet
tel változatos műsorú „Anyák 
napja” ünnepélyt rendez az egy
házi díszteremben, amelyre az 
érdeklődő szülők figyelmét ezúton 
is felhívjuk. Belépődíj nincs, csu
pán önkéntes adományok lennek.

— Hősi halál. A nagy világküz* 
delem városunkból is kiragadja 
szeretteinket, a hősi emlékmű al
ján új nevek feketéinek, új köny- 
nyek, új szenvedések, új áldoza
tok ... A Vöröskereszt híradása 
nyomán közöljük, hogy Poroszlai 
Imre honvéd, aki 1920. évbeo szü
letett, január 19 én a podnered- 
nyai harcokban; Alexi János 
honvéd, aki Kondoroson 1908 bán 
született, Szarvason lakott, feb- 
juár 22-én a wolskovi-devisai 
harcokban hifi halált halt. Legyen 
áldott emlékezetük, Isten vigasz
talása legyen szeretteiken I

— Ballagás. A szarvasi Vajda 
Péter ev. gimnázium érettségiző 
tanulói május 12-én délelőtt ren
dezték szokásos ballagásukat a 
Hősök szobrához. Itt Fabó Mihály 
mondott beszédet, Szvák János 
és Szlúka litván pedig az érett
ségizők koszorúját helyezte el a 
talapzatra. A ballagáson sok ér
deklődő vett részt, főleg a tanulók 
szülei. Az érettségizők huszon
kilencen voltak... két tavalyi 
derék osztálytársuk hiányzott kö
zülük ... az egyik már „beérett".

— Honvédelmi ismeretek. A
vallás- és közoktatásügyi minisz
ter rendeletet adott ki, amelynek 
értelmében a népiskola felső ta- 
goza'ában, a tanonciskolákban, a 
középső iskolák alsó és felső osz
tályaiban az 1943—44. iskolai év
től kezdődőleg az eddigi tantár
gyakon kívül a Honvédelmi Isme
retek című tan.árgyat a leányokkal 
is iatittatni kell.

— Iskolaközi dalesverseny. La
punk múlt számában hírt adtunk 
már a készülő iskolaközi hang
versenyről, mely május 16-án lett 
\olna megtartva. Értesülésünk 
szerint ez a dalosverseny május 
23-án lesz megtartva a gimnázium 
udvarán, rossz idő esetén [pedig 
a városi színkörben. Közelebbi 
adatokat a legközelebbi számban 
hozunk.

— Megkezdődött a gasdaköny- 
vek kiállítása. Április hó 30-ával 
lejárt a gazdalajstrom közszemlére 
kitételének ideje a az illetékes 
ügyosztály már az összesítő mun
kálatok javarészével is készen 
van már. Most egy nemkevésbé 
fontos munka következik, amely 
végeredménybenkülsőlegis látható 
a'apja lesz az egész új beszolgál
tatási rendnek, a gazdalapoknak 
és a gazc’akönyveknek a kiállítása. 
Természetesen a könyvecskék ki- 
kézbesítése a következő hónap 
elején foí megtörténni, mert az 
esetleges felszólamlások miatt a 
gazdalajstromban még mindig ke
letkezhetnek eltérések, márpedig 
a gazdakönyvnek pontos adatokat 
kell tartalmaznia, különösen a 
beszolgáltatási pontokat illetően.

— Angol töltőtollak. Az emberi 
érzések legmélyebb le2Üllését bi
zonyítják azok a töltőtollak, órák 
és dobozok, melyeket ellenséges 
repülők ledobáltak az olasz váro
sokra, falvakra és mezőkre. A 
kiváccsi, tapasztalatlan éa elő
vigyázatlan gyermekek természe
tesen nagy érdeklődéssel vették 
fel az értékesnek gondolt tárgya* 
kát, a azok hirtelen felrobbantak, 
letépték a gyermekek úiiait, sze
meiket tönkresebezték. Csak bor
zalommal tudunk az ilyen go* 
noszságokra gondolni. Saját érde
künkben tesszük, ha kioktatjuk 
gyermekeinket, hogy az esetleg 
felettünk átrepülő ellenséges re* 
pülők után fellelhető ilyen töltő* 
toliakhoz, konokhoz, dobozokhoz 
ét órákhoz ne nyúljanak,
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Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonok, ismerősök és 

jóbarótok, kik Istenben boldogult 
férjem temetésén megjelentek s fáj
dalmamat enyhíteni igyekeztek, fo
gadják hálás köszönetemet.

Külön fejezem ki köszönetemet a_ 
Szarvasi Ipartestület, a Hadirokkantak 
özvegyek és Árvák, valamint a Hadi- 
rokkantak Szövetkezete küldöttségé- 
nek.
~*S*afvas, 1943 május hó.

798 özv. Sutyinszky Pálné

Internálótáborba viszik a munkakerülőket

I Köszönetnyilvánítás

Mindazon rokonoknak,ismerősöknek, 
kik szeretett fiúnk, ill. testvérünk el
hunyta alkalmából végtisztességén 
megjelentek, ezzel fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Szarvat, 1943 május 13.
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Bajtársi Szolgálat
Mucha János honvéd (ízül. éve 1919, T.

III. 209) utáni érdeklődésünkre a* Magyar 
Vöröskereszt Tudósitó irodája a Bajtársi 
Szolgálat révén a kővetkezőket közli: Mucha 
János egészséges és kéri a Bajtársi Szolgá
latot, közölje feleségével, hogy semmi baja 
nincsen. Sokszor csókolja feleségét és kis 
kisfiát. Bilik a közeli viszontlátásban.

Körösparti Mihályné szül Bagi Gabriella 
(T. U. 139.) és Mucha Jánosné (T. Ill, 209) 
seg^lykéi vényük ügyeben jelentkezzenek a 
Bajtársi Szolgálat elnökénél.

Raífay litvánná juttassa el a Bajtársi Szol
gálathoz a férjétől kapott tábori lapot, me
lyen a kutatott kérdéses pénzösszeg küldését 
jelzi feleségének.

Dudás Istvánná szül. Frkan Katalin (T. 
512.) és Balázs Györgyné (11. külker. 282.} 
vitás hadisegélyügyük elint éré te érdekében 
jelentkezzenek május hó 14-én, pénteken 
délelőtt 11 óra után, vagy délután 3 óra 
után az ev. Esperes úrnál.

Gurszky Györgyné szül. Szalai Jolán 
hozzánk benyújtott kérelme a szentandrási 
bajtársi szolgálatra tartozik. Így kérését ott 
Ismételje meg, mert ügyében a békésszent- 
andrósi hadigondozó az illetékes.

— Bérmálás. A katoliKus templomban e 
hó 29-én "bérmálás lesz, amit ezaikalomkor 
Fiedier István volt szatmárváradl megyés
püspök szolgáltat ki. A püspök még a fel- 
szabadulás előtt volt kénytelen az oláhok 
miatt lemondani állásáról. A Kormányzó úr 
a üagy magyar érdemkereszttel tüntet* ki. 
Május 26-án Kondoroson, 27-én Békésszent- 
andráson fog bérmámi, melyre még lehet 
jelentkezni a plébánián.

— Orvosi hir. Dr. Simkovics 
György orvos és fogorvos katonai 
szolgálatából megérkezett és ren
deléseit megkezdette I, Deák Fe- 
renc-utca 14. szám alatt. 736

— A Szór vasi Hengermalom mint Szö
vetkezet adománya küzdő hőseink család
jainak. A Szarvasi Hengermalom mint Szö
vetkezet 1943 április U-i közgyűlése és 
ezzel a szövetkezet igazgatósága a honvéd- 
családok részére megszavazott adományával 
dicséretreméltó tanujelét adta annak a fel
fogásának, mint altruiita szövetkezet kiváló 
üzleteredménye mily kötelességet ró magára 
a vállalatra. A szövetkezet igazgatósága a 
gyűlés határozatából 50 pengőt juttatott a 
harctéren küzdő szarvasi honvédek családjai , 
felysegélyezésére a helyi Bajtársi Szolgálat 
s Hadigondozó Szövetség kezéhez. Az el
nökség ezúton fejezi ki háláját és köszöne
tét a nemeilelkü adományért a honvéd- 
családok nevében. Az összeget a Szolgálat
3 szegény honvédcsalád közölt osztotta meg.

Telefon
165.

S z e r e 1 e m 
á vérpad ig

A régi jó világban voltak úgy
nevezett dologkerülők, akik irtóz
tak minden munkától, inkább 
nélkülöztek, éheztek, fáztak — 
de munkát csak ti '.szeres napszám 
mellett voltak hajlandóak vállalni 
Ezekből kerültek ki főleg azután 
azok a véresszájú, lázitó elemek, 
akik állandóan szidták a gazda
gokat, földosztásról, többterme
lésről szavaltak, azt gondolva, 
hogy mindez munka nélkül is 
megvalósul, csak beszélni, beszélni

és beszélni kell.
Et a szabadság ma már meg

szűnt, a totáli) háború követel
ménye mellett minden kézre 
szükség van, még a munkakerülő
kére is. így került a hatósággal 
közelebbi kapcso'alba a munka
kerüléséről közismert 0 nilják Mi
hály szarvasi gazdasági cseléd, 
aki munkaadóját otthagyta. A 
járási főszolgabíró ezért a neve
zettet iaternáltatla s e célból a 
budapesti toloncházba szállíttatta.

B í r ó s á g i  h í r e k
Nyemcsok Judit szarvasi lakos a babnak 

kg- ját 100u/o-al magasabb áron adta. A 
járásbíróság 2 heti fogházra és politikai 
jogainak 1 évre való felfüggesztésére Ítélte.

Óvári (Oocsik) Mihályné csabacsüdi lakóit 
lopásra való felbujtás miatt — mellyel 10 
kg szappan lopatott el egy kiskorú egyén
nel — 100 pengő pénzbüntetésre és politikai 
jogainak 1 évre való felfüggesztéiére Ítélte.

ttenciik Rozália békésszentandrási lakos 
a mákot tov&bbeladás céljából drágábban 
vette, ezért 100 P pénzbüntetésre és politikai 
jogainak 1 évre való felfüggesztésre Mélték.

Bagi András béké>szentandrási lakos 
Dorogi Antalnénak a főzólisztet drágábban 
adta el. A bíróság 100 P pénzbüntetésre 
és politikai jogainak 1 évre való felfüggesz
tésére ítélte, iinnek kapcsán Bagi Máté, 
Dorogi Antalné szentandrási lakosok és 
Blonder József szarvasi lakos ügyét — élel
miszerrel űzött kihágás vétsége miatt — 
áttette a főszolgablrósághoz.

Ifj, Liska Pál szarvasi lakost 3 napi 
elzárásra átváltoztatható 15 P pénzbünte
tésre, mert múlt év novemberében a Frecska 
mozgóban botrányosan lerészegedve Istent 
káromolta. Ez a Liska Pál nem ismeretlen 
már olvasóink előtt, mert ö az a duhaj 
legény, aki a tél folyamán egyik községi 
rendőr kezét átharapta. Ezért különben a 
járásbíróság ítéletet mondott felette.

Krátki András és Kacz Miksa szarvasi 
lakosok, fuvarosok a tél és a kora tavasz 
folyamán a trágyát összevásárolták a járás
ban és azt vasúton idegen vármegyékbe 
eladták. Ezen a helyi konyhakertészet és 
általában a termelésre káros eljárások miatt 
állati termékekkel való jogtalan kereskedés 
címén fejenként 2—2 napi elzárásra átvál
toztatható 10—10 pengőre, azonkívül köte
lezte a rendőrbÜQtetÖbiró Krátki Andrást, 
hogy a már általa összegyűjtött 5 v/aggon 
trágyát a gazdasági tanintézet és a helybeli 
bolgár kertészek részére adja át

Turul-Mozgó ____
Szomb. 15-én, vasárnap 16-án, hétfőn 17-én 

két film egy műsorban:

PALÓCVIR AGII KATYl

Nagy
filmdráma

Máj. 19-én szerdán, és 20-án, csütörtökön 
Csak 16 éven felülieknek

Mária két éjszakája
Az előre megrendelt jegyeket szíveskedje
nek minden alkalomkor az előadás meg
kezdése előtt 30 perccel átvenni, mert csak 
a kifizetett jegyeket áll módunkban bizto
sítani i  késve érkező közönségünknek..

— Megkezdték a selyemhernyó 
kiosztását, A 6eiyemgubóbeváltó 
hivatal.mint értesülünk, megkezdte 
már a selyemhernyók kiosztását. 
A közönség körében nagy érdek
lődés nyilvánul meg a selyem- 
hernyóienyésztés iránt, ami érthető 
is, hiszen nagyszerű kereseti le
hetőség nyílik különösen'a sok- 
gyermekes családok részére. A 
selyemgubó árát a tavalyi 3 P-ről
7 P-re emelték. Mindennemű 
felvilágosítással készséggel szolgál 
Dina János, a beváltó helyi meg
bízottja, aki a petéket és a kellé
keket is kiadja.

— Szarvasi karmester sikere. A
Szarvason is közismert Horányi 
Antal levente karmester 1941 
szeptemberébenD evecserben.majd 
Jászberényben kapott megbízást 
az ottani ieventezenekarnál. Mű
ködéséről, ill. a Jászberényben 
április 25 én rendezett levente 
műsoros előadásról a Jász Hírlap 
május 1 i szama a következőkben 
számol be: „Ezen az előadáson 
mutatkozott be a város közön
ségének Horányi Antal karnagy 
az újjászületett leventezenekarral. 
Alig néhány hónapja, hogy a 
leventezenekar elén áll, de ez idő 
alatt is valósággal csodát művelt. 
A régi, elfalsuit és elparlagiaso- 
dott leventezenekart annyira hely
rehozta, hogy ma már nemcsak 
bátran kiálih&t ünnepélyes alkal
makkor. de akár a rádióban is 
szerepelhetne, ott se hozna a vá
rosra szégyent. Ezért a nagy mun
kával, szorgalommal és tudással 
elért eredményért minden dicsé
retet és elismerést megérdemel. 
Mindezen felül bemutatta még 
egyik sajáfr szerzeményét is és 
úgyszintén •  fuvolás- és szilof ón
játékát is. Határozottan sok oldalú 
ember I" A sikerhez mi is gratu
lálunk.

— Bárányakció. Már megkez
dődött a bárányok elválasztása és 
ugyanebben az időben igen sok 
bárány kerül eladásra. A Futura 
az eladásra szánt jerke- és ürü- 
bárányokat napi áron megveszi

héá ugyanazon az áron továbbítja

elsősorban az olyan gazdák ren
delkezésére, akik eddig juhot nem 
tartottak. A Futura a vásárló 
gazdáknak 80 százalék kedvez
ményt ad, illetve hitelt nyújt, a- 
mely hitelt a gyapjú árából tör
leszthetik le 1945- év májusában. 
A hitel kamatmentes. Évente mint
egy' egymillió bárány kerül levá
gásra és a juhot nem tartó gazdák 
száma pedig többszázezer. A sta
tisztika azt mutatja: van elegendő 
bárány és van elegendő juhot 
nem tarló gazda, tehát az akció
nak legális alapja van. A bárány
akcióra jelentkezni lehet egyszerű 
levelezőlapon a Futura gyapjú
osztályánál, Budapest. V, Vigadó- 
ufea 6. szám. Jelentkezőknek a 
Fu.ura részletes felvilágosítást ad. 
Jelentkezési határidő 1943 május 
31-e.

— A papírhulladékot is össze
gyűjtik a leventék. A hulladék- 
gyűjtés kapcsán májú {'június 
között a leventék a papírhulladé
kot is átveszik az egyes háztar
tásoktól, vagy üzletektől. Ezúton 
hívjuk fel Szarvas társadalmát, 
hogy ezt az igen fontos hulladék
anyagot is, bármily csekély,a vagy 
nagyobb mennyiségben adják át 
a gyűjtő leventéknek. Egy kg 
papirt|5 f-ért vesznek átaleventék.

— Anyakönyvi hirek. Születtek: 
Janecskó András és Oravecz Ju
dit leánya Zsuzsana, Marosvölgyi 
András és Bliznák Zsuzsanna le
ánya Zsuzsavna, Paulik György 
és Gyurcsik Judit leánya Mária, 
Nyemcsok György és Medvegy 
Mária leánya Judit, Sinder Jenő 
és Fleischer Erzsébet fia Sándor, 
Kurucz István és Czinkóczky Er
zsébet leánya halvaszületett, Ja
necskó Pál és Kiszely Zsuzsanna 
leánya Éva. Házasságot kötöttek: 
Kiszely János Brlázs Erzsébettel, 
Maginyecz János Molnár Zsu
zsannával. Elhaltak: Keller Ele
mérné Frankó Mária 69 éves, Zu- 
berecz Pálné Janecskó Mária 82 
éves, Sutyinszki Pál 57 éves, Prje- 
vara Mihályné Sonkoly Zsuzsanna

É74 éves, Trabach Jánosné Novo- 
domizky Mária 77 éves korukban*

— Aranyat ért a májusi eső. A 
mezőgazdaság helyzetére, a termés 
mennyiségére; és minőségére is 
döntő hatással szokott lenni az 
április végi, május eleji időjárás. 
Az idén nemcsak az a baj, 
hogy most kevés a csapadék, ha
nem különösen az, hogy ami ktvés 
itt-ott, az ország egyik-másik ré
szén hullott, annak sem lett ered
ménye, haszna, mert a nagyerejü 
„böjti" szelek szinte pillanatok 
alatt kiszárították a talajt. A hir
telen bekövetkezett meleg napokat 
felváltó erős éjtszakai lehűlések 
sem voltak kedvező hatással a 
vetések és a kerti vetemények 
fejlődésére. A tapasztalat szerint 
száraz, szeles április után langyos, 
esős május következik. Ha ez a 
megfigyelés beválik, a langyos 
májusi eső, valamint a termés
fejlesztő meleg időjárás még na
gyon sokat helyrehozhat.

— Hirdetmény. Közhírré teszi az elöl- 
járóság, hogy a csecsemők és kisdedek 
himlő elleni oltása f. é. május hó 25, 26, 
21 és 28 napjain d. u. 2 óra 30 perctől 5 
óráig a színház épületben fog megtartatni. 
Ugyanez alkalommal lesz a i2. életévük
ben lévők himlő elleni ujraoltása, továbbá 
a díftéria oltásokból valamilyen okból el
maradt 2 évesek, valamint az első osztá
lyos elemi iskolások közül az annak ide
jén elmaradt díftéria ellenes védőoltása is, 
Felhivatnak mindazon szülők, akiknek 
oltásra kötelezett gyermekeik vannak, és 
idézést nem kaptak, hogy a jelzett napo
kon okvetlenül hozzák el gyermekeiket az 
oltó bizottság elé. A gyermekeknek az ol
tás alól való kivonása kihágást képez s a 
mulasztók súlyosan bűntetteinek. Szarvas, 
1943. május hó 12, Elöljáróság.

Csákvay-fajta Jerkebárányokat és 

anyajuhokat keresek megvételre

SCHILL ANDRÁS
földbirtokos u. p. Nagyszénás Bm.

7771i

KOCCINTÓ i w  ^  . .
KOCCINTÓ l>T o JO DOr !
KO CCIN TÓ ------------------------
KOCCINTÓ I44 M JA e X r l
k o c c in t ó  o JO sor !
KOCCINTÓ . .  , . .
k o c c in t ó  Kostolja meg.
KOCCINTÓ * *
KOCCINTÓ e l jö n  többször
k o c c in t ó

II., Te&sedlk-u. 498.
C é g i.  P r lb e ls z k y  A n d r á s .  « 6 0 4

TEMETÉSEKET
u

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

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

Sírkövek
készítését jutányosán vállalom. 
Szarvas, II. kér. Bem-utca 212. 
Sz íves  p á r t f o g á s t  kér 
D em eter Jónos^imii
Kéreatény vélleleL. éti

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető 

Krebs. kertészetben 
Szentandrási-út Telelőn 117
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T e s t e d z é s

N. MÁV—Turul 7:2 (2:0)
Szerencsétlen mérkőzést vivőit a Turul 

Nagyváradon MÁV-val, s érdemtelenül ka
pott ki ilyen súlyosan. A vereséghez nagy
ban hozzájárult a játékvezető feltűnő sok 
tévedése, amely mindig a Turult terhelte. 
Többek között Károlyi két teljesen szabályos 
gólját nem adta meg, s 1 : 0 állásnál érdem
telenül ítélt 11-est Lustyík ártatlan szerelé
séért. A másik ok Oivár rossz formája volt, 
s nem kevesebb mint három potya gólt 
szedett be. A csapat többi része sokat 
javult a multhetl formájáról, s reméljük, 
hogy jövő vasárnap győzelemmel tér haza 
Kondorosról. A megadott gólokat Kerekes
11 20 méteres szabadrúgásból és Károlyi 
lőtték.

Szarvasi LE—Kondorosi LE 3:0 (1:0)
Vasárnap ujabb 2 pontot szereztek leven

téink a levente labdarugó bajnokság harma
dik fordulójában Kondoroson az ottani 
LE labdarúgó szakosztályával játszott mér
kőzésen. Bár az ignn erős széj, valamint a 
kondorosi csapat erőszakos játéka a játék 
szépségét nagyban befolyásolta, leventéink 
mindvégig uralták a mezőnyt s az elért gó
lokban kifejezett eredmény nem domborítja 
ki leventéink nagyobb tudását.

Góllövők : Dukai 2, Thern 1, A szarvasi 
csapat mindegyike lelkesen játszott, mégis 
külön ki kell emelni Gutyan Gy. és Dukai 
játékát.

Az eddigi elért három azép győzelem 
után reméljük, hogy a vasárnap Endrődön 
lejátszandó mérkőzés is leventéink győzel
mét hozza meg, majd pedig az ezt kővetkező 
mérkőzések, ha a csapat tagjai egyéni tu
dásukat kissé kevesebb „tribli" játékkal 
„összjáték“-ra váltják fel, úgy a csapatnak 
az eddig elért eredményei a csoportbajnok
ság megnyerésére is reményt nyújtanak.

Tótkomlósi LE—Hunyadi 8 :0  (5:0)
A békésszentandrási együttes sem mér

kőzött szerencsésebben a Turulnál s szintén 
katasztrófáiig vereséggel jött haza Tótkom
lósról. A jó képességű TLE a széltől támo
gatva már az első félidőben lelépte a 
Hunyadi fiataljait, akik pillanatig sem tudták 
kétŐssé tenni a TLE még ily arányú győ
zelmét sem. Dicséretes a békésszentandrási' 
csapat lelkesedése és igyekezete, hogy 
miniden mérkőzését megjátsza, hiába a 11 
elaővonalbeli játékos hiányát nem lehet 
pótolni. Az lesz a csapatnak eaetleg a 
szerenckéje, ha a Cass visszalépése miatt 
valóban nem esik ki, a jövő szezonban 
viszont — remélhetőleg — már ez a fiatal 
gárda is fel fog erősödni az első osztály 
nívójára.

GyAC-OMTK 2:0 
Rokka—BISE 7 ; 2 
MSE—GyTE 1:1 
NSC—GyTK 3:1

A gyulai uzsorabíróság Szarvason működő 
egyesbirája

B. 688/2—1943.

A Magyar Széni Korona nevében I
A gyulai uzsorabiróság Szarvason működő 

egyesbirája árdrágító visszaélés bűntette stb. 
miatt Terhes András éa Kulcsár Ferenc ellen 
indított bűnügyben nyilvános főtárgyalás 
alapján meghozta a következő Ítéletet:

11. Kulcsár Ferenc 11. r. vádlott 41 éves, 
ref. vallású, köröstarcsai születésű, békés- 
szentandrási lakos, magyar állampolgár, há
zas, gyermektelen, pékmester foglalkozású, 
katonai szolgálaton nem teljesített, 4 gimn. 
végzettségű, vagyontalan, bűnös 1 rendbeli 
az 1920 : XV. 1. §-ának 1. bak. 1. pontjában 
ütkőző árdrágító visszaélés vétségében.

Az uzsorabiróság ezért 11. Kulcsár Ferenc 
IL r. vádlottat az 1920: XV. te. 1 §-ának
2. bekezdése és az ezt kiegészítő 1940 : XVIII. 
te. 9, §-ának 1. bek. 1. tétele alapján 4 
(négy) hónapi fogházbüntetésre, mint főbün
tetésre, továbbá 1 (Egy) évi hivatalvesztéire 
éa politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen 
tartamú felfüggesztésére, mint mellékbün'e- 
téare Ítéli; végül az 1920:XXVI. te. 7. §-a 
alapján kötelezi, hogy az ítélet jogerejét 
kővető 15 napon beiül péküzletének abla
kában vagy kirakatában feltűnő helyen az 
ítélet rendelkező részét feltűntető táblát 6 
(6) hónapon át tartson kifüggesztve éa ugyan
ezen határidő alatt az ítélet rendelkező ré- 
azét a Szarvas éa Vidéke áxnfl szarvai! 
hetilapban saját költségén egy üben tegye 
közzé. A IL Bn. 3. §-ának 2. bekezdése éa 
az 1920: XXVL te. 7. §-a alapján kiszabható 
egyéb mellékbüntetések kiszabását a törvény
helyek alapján mellőzi.

A szabadságvesztésbüntetéseket megkez
désük napjától, a hivatalvesztést és politikai 
jogok gyakorlatának felfüggesztését a sza
badságvesztésbüntetéseknek, vagy ezeknek 
elévülése befejezésétől kell számítani.

Vádlottak a Bp. 480. éa 481. §-ai értel
mében kötelesek az eddig felmerült 32 P 
bűnügyi költséget egyetemlegesen, az ezután 
esetleg felmerülő bűnügyi költségeket pedig

A magyar katonaeszmény jegyében rendezi 
meg az ifjúság az 1943. évi leventenapokat
Ez évben május 15 és* június 20 közötti 

időben rendezi meg a levenUifjúság az 
ország valamennyi helyiségében a „levente- 
napot". Az idei leventenapok a magyar 
katonaeszméey és a hősi életszemlélet szol
gálatában állanak és művészi megnyilatko
zásaiban a népi szellemiséget sugározzák. A 
levenlenapot maga a leventeifjúság rendezi.

Levente-istentiszteletek vezetik be orszá
gosan a leventenapokat, amelyeknek közép
pontja a hősi emlékművek előtt reodezendö 
rövid, lélekbemarkoló ünnepség, mely a hősi 
életeszmélet szolgálatában áll.

Azünnepségeket a hősi emlékművek meg
koszorúzásával kezdik. A koszorút ,amellyel 
az ifjúság a hősi halottak emléke előtt 
tiszteleg, hadiárva. vagy olyan levente he
lyezi le a höii emlékműre, akinek apja a 
harctéren küzd és ö mága is kiválóan tel
jesíti leventekőtelességeit.

Az ünnepség keretében avatják fel a folyó 
kiképzési évben leventesorba került újon
cokat Upyancsak a hőii emlékmű előtt 
megrendezett üonepség keretében adják át 
a hadiárva leventék részére rendszeresített 
hadiárva leventejelvényt.

Mint ismeretes, a honvédelmi miniszter

„Apámat adtam a hazáért11 teliralú meglü- 
lömböztető és kitüntető hadiárva levente
jelvényt rendszeresített a hadiárva levente- 
ifjak rétzére, akinek ^desapfa a jelenlegi 
világháború alatt a hazájáért hősi halált halt.

A jelvénnyel ellátottak a levente* és az 
iskolai életben előjogokat élveznek.

A kitüntetett hadiárvák — Levente Hír
központ jelentése szerint — a jelvény át
adásakor közösen egyszerre fogadalmat 
tesznek:

Apám! Te, aki életedet áldoztad édes 
Hazánkért minden magyarokért, családo
dért és miértünk, hallgasd fiad. Fogadom, 
hogy mindenkor, mindenütt és minden 
körülmények kézött, életemben és halálom
ban méltó maradok Hozzád...

A leventenapokon a leventék legszéle
sebb tömegeinek bevonásával ünnepélyes 
keretek között tömogversenyeket és tábor
tüzeket rendeznek.

Levente küldöttségek keresik fel az 
ünnepségek előtt, mindkét világhábovű hő- 
sihalottainak legközelebbi hozzátartozóit éa a 
fronton küzdő honvédek családfalt, hogy 
szeretettel hívják meg Őket az országos 
leventeünnepélyekre.

külőn-külön az államkincstárnak megtéríteni, 
de a költségeket az uzsorabiróság az 1890: 
XLlll. te. 4. §-a alapján Terhes András I. 
r. vádlottal szemben behajíhatatlanoknak 
nyilvánítja

Az 1920: XV. te. 5. §-áoak 4. bekezdése 
alapján kötelezi Kulcsár Ferenc II. r. vád
lottat, hogy az elkobzás alá eső, de tőle el 
nem kobozható lisztek egyenértéke fejében 
398 P (Háromszázkilencvennyolc) pengőt a 
kir. kincstárnak az előbb idézett törvény- 
szakasz utolsó bekezdésében irt célra 15 
nap alatt fizessen be.

Az uzsorabiróság a fenti községi elöljáró
ságnál ugyancsak bűnjelként őrzött 3 drb. 
papír- és 2 drb kenderzsák elkobzását a 
Btk. 61 §-a alapján elrendeli és a bűnjelek
nek az ítélet jogerőre emelkedése után le
endő beszállitásárá nevezett község elöljáró
ságot felhívja.

Az uzsorabiróság elrendeli, hogy az ítélet 
jogerőre emelkedése után az összes iratok 
a gyulai kir. ügyészséghez tétessenek ál, a 
fennforogni látszó és az 1939:11. te. 206. 
§-aba ütköző vétség miatti eljárás lefoly
tatása végett

Terhes András I. r éa Kulcsár Ferenc II. 
r. vádlottakat az 1941 : X. te. 1. §-ának 1. 
bek. 5. pontjába ütküső 1 — 1. rbeli. a kőz- 
ellálás érdekét veszélyeztető vétség miatt 
ellenük emelt vád alól a Bp. 326. § ának 2 
pontja értelmében felmenti.

Indokolás stb. kihagyva.
Szarvas, 1943 március 22.

Dr Molnár s. k. kir. jbiró. 
Kiadmány hiteléül: 
Józsa s. k kezelő.

Ez az Ítélet Kulcsár Ferenc II. r. vádlot
tal szemben jogerős és végrehajtható.

Kmft.
670 (Aláírások mint fentebb )

Eladó földelt:
459 négyszögöl Macózugban a Körős mel'ett;
1368 négyszögöl gyümölcsös faggyasi laposban;
1600 négvszögöl szántó szentesi kővesúthoz közel;
4000 négyszögöl szántó mezóberényi és endrődi kővesúthoz közel;
5 és fél hold 1. osztályú szántó ‘Sárkány-dűlőben;
10 hold szánté Örményzugban;
13 és fél hold 1. osztályú szántó tanyával kaukál'dűlőben;
18 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
34tys hold szántóföld és 17 hold kaszáló Külső Ecseren;
60 hold szántó Kisldrályságon;

Eladó házak:
I kerület 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépitményŰ sarekház;
Kőrösparti halászcsárda ;
I. kerület 105. számú cseréppel fedett beltelkes lakóház;
I. 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. az, cseréppel fedett lakóház;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
Körösparti nyaraló erős kőépülettel;
Eladó sarokház abenne levő vegyes kereskedés és kocsma, joggal ás berendezéssel. 
3 db. 200 négyszögöles telek I kér. 391 számú Ingatlanból ;
150 négyszögöles telek zöldpázslton termfl gyümölcsfákkal

Vételre kerestink: ,
Beltelkes lakóházat a IV, kerületben ; #
Jóminóségű szántóföldet cca. 18000— P-ig;
Kisebb Ukóházat
6—8 hold szántót köröspart vagy csatorna mellett 

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon bizalommal a

Szarvasi Hitelszövetkezethez,
hol a megbízást eredményesen közvetítik.

APRÓHIRDETÉSEK
Néhai özv. Laurenczy Jánosné örökösei

nek III, 139. szám alatti féltelke eladó, ér
deklődni III, 75. szám alatt. 731

Mezőtúri határban, túl a Körösön 22 
katasztrálls hold örökáron eladó. Érdeklődni 
lehet III, 230. 708

Eladó 5 hold főid tanyával U. külkerület 
121/1. Érdeklődni ugyanott__________ 725

Eladó férfikerékpár jó gumival 111. kk. 
375 sz.____________________________ 748

1 darab jókarban lévő Í0Q. Csepel el- 
adó 11 k. 250._____________ :________747

I. kér. 180 sz. hás eladó. Érdeklődni le- 
het 111 kér. 158 az. alatt,____________ 746

Erős fiú bádogos* és szerelő-tanulónak 
felvétetik Hankisznál Piactér. 745

IV. kér. 275 stámu ház eladó. 743

381—1943. sz.

Hirdetmény.
A Körös-Tisza-Marosi Ármenlesiiő Tár

sulat Békés- bábockai szakasza védtöltései- 
nek fü termése a szakasz igazgatóság által 
összeállított eladási feltételek mellett az 
alábbi sorrend szerint kerül a helyszínen 
készpénz fizetés mellett értékesítésre: 

Május 17-én hétfőn reggel 8 órakor kez
detét veszi az éi tékesités a halásztelki vas
úti hídnál és halad Endröd felé estig 8. 
sz. Fazekaszugi őrházig.

Május 18-an, kedden reggel 7 órakor 
kezdődik a 8, sz. Fazekaszugi örháznál 
és halad délig a 6 s*. gyomM őrházig és 
onnan délután 2 órakor folytatva estig a 
a Gyom a-mezóberényi határig, vagyis a 
védtöltés 23,500 fm.-ig.

Május 19-én szerdán reggel 7 órakor 
kezdődik a üyoma-mezöberényi határnál 
vagyis a védtöltés 23,500 fm-néi és halad 
délig a 3. sz. köröstarcsai örházig és on
nan délután 2 órakor folytatva estig a véd
töltés 7000 fm-éig.

Május 20-án, csütörtökön reggel 7 óra
kor kezdődik a védtöltés 7000 fm-énél és 
halad Békés felé békési élővízcsatorna zsi
lipjéig.

Május 24-én hétfőn reggel 8 órakor kez
dődik a halásztelki vasúti hídnál és halad 
Békésszentandrás felé délig a 12. szent
andrási ö házig, onnan délután 2 órakor 
folyatva a védtöltés 68,500 fm-éig 

Május 25-én, kedden reggel 9 órakor 
kezdődik a védtöltés 68500 fm énél és 
halad Öcsöd felé délig a védtöltés 75,000 
fm-éig, onnan délután 2 órakor folytatva 
bábocifáig, vaeyis a védtöltés 80,600 fm-ig 

Szarvas, 1943 máius 6.
Kelen József s. k. 

781 szakaszfömémök.

2 kát hold föld tanyával együtt eladó.
II külker. 238.______________________740

Vasalni házhoz mennék, vagy égyéb 
munkára is. 1. kér. 431. __________ 765

Nagy ház eladó 111. kér. 162. sz. Árva- 
ház mellett. _______________________758

Jókarban lévA, zongora, kocsmai aszta
lok, padok, jégszekrény, üvegálivány stb. 
olcsón elidók. Érdeklődni özv. Kőnig Mór- 
né 11. 497. sz. a. 757

Ínkei* Kákán 5 hold szántó eladó. Jelent
kezni IV. 207. ez, á. 756

Eladó 1 db keveset használt jóminóségű 
békebeli posztó ieventeznbbony. Érdek
lődni lehet IV. kér. 267 sz. a. 755

Eladó 10 hold föld tanyával 11. külker. 
122.____________ -__________________780

Eladó 111. 252 számú ház Macózugban 
522 G-ől szólóföld. Ugyanott egy perui 
szövőszék is eladó. 779

100-as Csepel segédmotor kerékpár el- 
adó iV. kér. 443. .__________ _______ 778

2 kisbold föld eladó a csabai koveaút 
mellett Érdeklődni Gazsó Jánosnál tanya
Vil. 271.___________________________791

III. kér. 253. számú ház eladó._____ 786

Kévekötő aratógép eladó. VUL kk, 93.
_______________________ __________ 785

IV. kér. 484 számú ház eladó. Érdek
lődni IV. 310 szám alatt ________784

Alig használt női kerékpár eladó IL kér.
526._______________________________783

Eladó Cigány érben 1.025 U-öl gyümöl
csös és szántó. Jelentkezni I. kér. 61 sz.
_________________. _________ 782

1. Iter. 234 számú ház lebontásra vagy 
anélkül is eiadO. Érdeklődni lehet 1.145 sz. 
_______________________ __________ 797

Varrónő keres különbé járatú üres szobát 
a piac közelében. Cím a kiadóban. 795

IV. kér. 539. ezámú ház uj templom kö
zelében eladó. Ú temető átfut Hegyközség
ben három kenderfoid eladó az ni csószhaz 
mellett Jelentkezni a fenti házszám alatt 79 J

Ház eladó IV. kér. 81. azám. Érdeklődni
IV. kér. 11>3. veit Karkas félf vendéglő. 792

Eladó 1. 410. számú ház. 790

Bútorozott szoba kiadó. 1)1 kér. 246. 189

Kévekötő aratógép és kpttes eke eladó. 
Érdeklődni VU. kk. 459. 7oS

AJig használt F helikon eladó. Békéaszeot-. 
andzas Szent Erzsébet utca 28. 787

Szító Istvánnak 6 hol4 löld tanyával 
együtt eladó azomjúháton. Vl. külkerület 
58/1. 794

Mrena Gáspárnak Békésazentandiás, Bet
hlen Gábor u. 11. sz. a. 20 csaiadra való 

es 8 család méhe eladó 796

Eladó sárgetankos csepel jó gumival, Nyíri 
béren tósnál, 771

Női kerékpár eladó. 1. kér. 418 ez. a. 772

Tanoncot felvesz Hanklsz bádogos, 773

Egy aktatáska szombaton elveszett kérem 
a megtaláló 10 pangó jutalom ellenében a 
kiadó ben adja le, 774

4 járás kájtai legelő kiadó. Érdeklőni 
lebet Fodaninái L kér. 43, 7)5

űcsödön/a iőúlon malom mellett jó fór* 
galmú fűsterüzlet itaiioerési joggal házzal 
együtt eladó. Érdeklődni Ojaaz Lajos ke
r e s k e d ő n é l ___________ 776

NYOMATOTT MÜLLER KÁROLY 

könyvnyomdájába*  SZARVASOD


