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Szarvas és a szarvasi járás lakosságának nagy érdeklődése mellett
folyt, le a MÉP ülése
jesztésével kapcsolatban

elsősorban nem az ellenfél
legyőzésére, de a saját fajtánk
meggyőzésére van szükség..
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Nekünk most nem a békéért, de á győzelemért kell
imádkozni — mondotta, vitéz Bonczos Miklós állam 
titkár a Magyar Élet Párt nagy választmányi ülésén
A Magyar Élet Pért szarvasi
kerületi szervezete vasárnap dél- :
előtt a Turul-Mo2gószínház helyi
ségében kerületi riagyvélasztmányi
ülést tartott, amelyen a járás köz
ségei és szervezetei Í9 képviseltet
ték magukat. A Turul-.Mozgószínhéz termét zsúfolásig töltötték meg
ezalkalommal a nagy számban
összejött választmányi tagok, párt
tagok és a vendégek. Ott láttuk
Szarvas és környéke minden ve
zető emberét, a szarvasi gazdák
nagy csoportja mellett a szarvasi
hazafias érzésű keresztény mun
kássága 175 taggal képviseltette
magát. A nagygyűlésnek különös
értéket az adóit, hogy megjelent
azon vitéz Bonczos Miklós igaz
s á g ü g y iá i iamHtfcár is~^ahrrrrirrí tr*
vármegye főispánja, baiczai Be
liczey Miklós, a MÉP megyei el
nöke. A választmányi gyűlés he
lyére érkező vendégeket vitéz Tepliczky János, a Magyer Élet Párt
társelnöke, a Gazdakör elnöke üd-'
vözölle keresetlen szavakkal. A
terembe lépőket a közönség meleg
ünneplésben részesítette, majd a
Hiszekegy elhangzása után Selmeczy Géza-gimnáziumi tanár, a
MÉP kerületvezető elnöke mondotl
megnyitó beszédet, magyaros sze
retettel üdvözölte a vendégeket és
a megjelent hallgatóságot, majd
ismertette a kerületi szervezet mű
ködését, Szarvas lakosságának és
a magyarságnak problémáit, majd
kifejezési adott a szarvasi gazdák
nagy tábora abbeli kívánságának,
hogy a kataszteri tiszta jövedelmet
vegyék revízió alá, mert az az
ország más megyéi kulcsához ké
pest magasan van megállapítva.
A kerület lakosságának több ké
relmének előterjesztése során in
dítványozta. hogy a mezőgazda
sági munkaköröket nyilvánítsák
hadiüzemekké, mert a gazda a
Jurcsek* féle rendeletben a reája
bízott kötelezettségeknek nem fog
tudni eleget lenni, ha nincsen mun
kása. A munkásokat intézménye
sen kellene visszatéríttelni az ipari
és kereskedelmi munkaterületekről
a mezőgazdaságba. A megnyitó
beszéd után felkérte vitéz Bonczos
Miklós államtitkár beszéde elmon
dására. A közönség nagy figye
lemmel és sokszor megrendüléssel
fogadta az államtitkár mélyenjáró
és őszinte szavait. Beszéde elején
a pártszervezet fejlesztésére vonat*
kozó utasításokat adla elő. Ezután
elmondta, hogy a rémhírek ter
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már volt ebben az országban
a múlt világháború után, de
nem volt benne köszönet.

jövőért, amiéit érdemes küzden
és lemondani.
A nagy tetszéssel fogadott be
széd után baiczai Beliczey Miklós
főispán emelkedett szólásra, meleg
szavakkal mondotl köszönetét Bon
czos államtitkárnak szarvasi láto
gatásáért és nagyvonalú beszédé
ért. Beszéde további során ez or
szág helyzetét ecsetelte. Aki itt
békében élhel, fedél alalt alhat és
ha dolgozni akar, kereshet, az az
Istent káromolja, ha panaszkodik.
Akinek háza, földje, ipara, üzlete
van, az most ne a haszonra, ne
a háborús külön haszonra dol
gozzék hanem becsülettel szolgálja
hazáját több és jobb termeléssel
és áldozatvállalással ott, hova
sorsa állítbtta. Akinek pedig nincs
semmije, ez azért dolgozzon, hogy
a győzelem utáni oly igazságos
béke legyen, amelyben nyugodt
megélhetése, telke, háza, földje is
legyen minden dolgozó magyarnak.

A háborúi nem a győztes csaták
száma, de a kitartás ereje nyeri
meg. Számon kéYem most azt a
sok szónoklatot, amely az utóbbi
húsz év alatt banketteken elhang
zott, amikor ismételten kijelentették
a szónokok, hogy az utolsó csepp
vérünket is drága hazánkért áldoz
zuk. Mosl itt az alkalom, mert ha
a kishitűség, a nyugalomrsvágyás
kerekedik fel az emberekben, az
idegen faj és az ellenség propa
gandája tovább mérgez bennünket,
mindnyájan elveszünk. Amil az
Jegyezze meg mindenki, hogy
^Henség kér az ellenséges rádió-.
a kormány a rendeleteket
hon és a zsidóságon keresztül ettől,
tisztességes
emberek számára; ,
a néptől az csak
ellenség-ér
hozza
és
ákíR
önző céljaikat
dekét szolgálja. Mindenkinek tisz
hozzák
előtérbe,
azoknak
tán kell látni ezt az élet-halál har
pusztulniok kell.
cot. Ha az egyik oldalon lemondás
Még nehezebb, még súlyosabb
van, követeljük, hogy ne lehesse Beszéde során a közellátás kérdé
idők jönnek, még több köte
nek vámszedői se ennek a nehéz * seit ismertette részletesen, a fekete
piac vámézedői részére a legsú
lességet és lemondást kell
időknek.
lyosabb büntetéseket hozta kilá
vallatni mindenkinek, aminek
Aki kihasználja ezeket a ne
tásba, majd az új beszolgáltatási
végén ott áll a biztos győzelem.
hézségeket, akik e nehéz idők
rendelet magyarázásával nyugtatta
A múlt szabadságot eleget adott,
ben anyagi hasznon és több
meg a gazdatársadalmat és kérte
de ez a szabadság az egyéni élet
hasznon spekulálnak, a leg
őket. hogy a többtermelés és be
ben, a sajtóban és egyéb meg
szigorúbb vagyonelkobzást ércsületes árubeszolgáhatás révén
nyilatkozású helyeken szabados
demlik.
biztosítsák az ország nyugalmát
ság lett. Az egyéni érdekeket épen
Erősnek
kell
lenni
a
törvénynek
és háborús ellátását. A mindvégig
ezért ma a köz érdekének kell
és
szigorúnak
a
bíró
szavának.
nagy figj elemmel meghallgatott
felváltania, amely a keresztény
Ha a törvény szava meggyengül, beszéd után Csizmadia ^András
nemzeti közösségi
gondolatban
az állam gyengül meg. Nem en kormányfőtanácsos és dr. Torkos
fejeződik ki. Akik pedig nem tud
gedhetjük meg, hogy itt a törvény Béla országgyűlési képviselő szó
nak hinni a szebb magyar jöven
ellenesség az ellenséges propa laltak fel és összetartásra, fokozott
dőben. ezek a pesszimisták állja
ganda.
a túlzott haszonlesés érvé munkára és a győzelem bi^os tu
nak félre a magyar életben, ne
nyesüljön.
Ennek minden törvé datának érzésére buzdították a
fertőzzék ez ország közvéleményét.
nyes és fegyveres eszközzel ellent- jelenlévőket, majd Selmeczy Géza
A keresztény magyarság rövid pár
év alatt megmutatta, hogy az őr állunk. össze kell fognia a ma- elnök zérószavaival és a Himnusz
ségváltás során meg tudja állni vgyarfágnak. rtenv pz egyénért, de áhitatos eléneklésével ért véget
a helyét a gazdasági és szellemi a " közösségért, á szebb magyar az ülés.

Örömmel állapította meg, hogy
Szarvas város voll az első, amely
az 1939. évi választások után el
sőnek mutatta meg az országban
ez ösi&yefogás szükségességéi, félrevelelte a pórloskodást. amikor a
szarvasi érdemes gazdatársadalom
egyöntetű határozattal számolta
fel osztályérdekekért küzdő pártját
és csatlakozott a kormánypárthoz,
amely minden hivatású tagozódás
nak védelmé! és érdekeit szolgálja.
A mostani idők a felelősségválla
lást követelik mindenkitói
Most
nemszabad félrehúzódnia senkinek,
-részi kell venni
magyar élefc*
közösség harcában minden ma
gyarnak, akinek hazája, családja
iránt kötelességet érez.

életben. Vezetni, irányítani és al

kotni lúd minden téren és az el
ért szociális, gazdasági és szellemi
eredményekért nincs szégyelni va
lónk egyetlen más nép előtt sem.
Ezután a háborúval kapcsolatban
szállt szembe a rosszindulatú kri
tikákkal.

Nem a háborúba mentünk mi
be, a háború jött belénk —
mondotta — mi ebben a háború

ban felperesek vagyunk, mi jogos
ítéletet követelünk tésaddig nem
ny u g tun k, míg meg, nem kapjuk
az igazságos ítéletet. És erre az
erős
osztatlan
Magyarországra
nemcsak nekünk, de fegyverbará
tainknak is nagy szüksége van.

Most nem békéért, de győze
lemért kell imádkozni. Béke

A vármegye főispánjának látogató
körútja a já rás községeiben
H étfőn Ö csöd ön é s B ékésszentandráson, .
kedden C sabacsüdön é s K ondoroson. vett részt
a M ÉP választm ány i ülésein
Baiczai Beliczey Miklós, a vár
megye köztiszteletben álló főispánja
vasárnapi tartózkodásaién hétfőn
és kedden o szarvasi járás többi
községeibe látogatott el. Útjára dr.
vitéz Zerinváry Szilárd orszéggyűlési képviselő és dr. Ugrin Láázló
járási főszolgabíró is elkísérték.
Hétfőn délelőtt az első út Öcsödre
vezetett, ahol az elöljáróság élén
Molnár Béla községi főjegyző üd-

vözölte a főispánt és kíséretét,
majd a Földmíves Népkörben tar
tóit MÉP választmányi ülésen
Deseő Jenő. köri és MÉP elnök
üdvözölte a vendégeket meleg sza
vakkal. Ezután a vármegye főis
pánja mondta el nagyhatású be
szédét, amelyben behatóan ismer
tette a kül- és belpolitikai helyze
tet. különös tekintettel a bolseviz
mus elleni elszánt küzdelemre.
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majd ismertette a kormányzat
nagyszabású szociális intézkedé
seit és teryeit és a Jurcaek*féle
beszolgáltatási rendeletet. Ez utób
binál hangsúlyozta, hogy a vár
megye országgyűlési képviselőinek
bevonásával igyekezett a kormány
zatnál a beszolgáltatás mértékét le
csökkenteni, tekintetlel a vármegye
területén értékelt magas kataszteri
jövedelemre, ez mégsem volt ke
resztülvihető. mivel megállapítást
nyert hogy a kormányzat olyan
kontingenst vetett ki országszerte,
ami megfelel a közellátás szük
ségleteinek és csak akkor lett volna
lehetséges a beszolgáltatás mérvé
nek leszállítása, ha ezzel arányo
san leszállítják a fogyasztás fej
adagjait. Meggyőző érvekkel kimu
tatta. hogy a Jurcsek-féle rendelet
az egyedüli igazságos módszer,
mivel a mai viszonyok között a
gazdáknál általános visszatetszést
szülő rekvirálás így elkerülhető.
Kiemelte azt is, hogy a gazdatár
sadalom helyes kalkuláció mellett
csakis így tud eleget tenni kötele
zettségének és így kapcsolódik be
országotmentő módon a többíermelésbe, ami pedig elsősorban
éppen a gazdák érdeke.
Az a gyanúja, hogy akik a

rendelet ellen izgatnak, azok
csupán a túlságosan elhara
pódzott zugkereskedelmet és
a feketepiacot akarják alan
tas érdekből fenntartani,

hogy száz pengős búza, tengeri és
árpa árait. 12 pengős vajárak, 50
— 60 filléres tojásárak, 2 pengős
hagymaárak alakuljanak ki ugyan
akkor, amikor a munkásnak és
iparosnak a jövedelme csak több
letmunkával emelkedhet valamit,
A tisztviselőé pedig még ezzel sem
emelkedik semmit sem. A Jurcsek
rendelet hivatva van letöfni a fe
ketepiacot, és aki azt sajnálja és
tovább tartani akarja, az hazaáruló. A nagy tetszéssel fogadott
beszéd után dr. vitéz Zerinváry
Szilárd országgyűlési képviselő
szintén a legélesebb harcot hirdette
a bolsevizmus ellen a rémhírter
jesztés, a zsidó hazaáruló propa
ganda és a feketepiac bűneinek
felsorolásával. Tekintettel arra,
hogy általános beteges tünetként
mindenütt azt tapasztalja, hogy a
törvények és rendeletek szigorúbb
háborjjs vonatkozásai ellen általá
ban az őstermelők panaszkodnak
a legjobban, egyúttal azt is han
goztatta, hogy az őstermelő osztály
hozzp a legnagyobb áldozatot eb
ben a nehéz időben, s ezért a
legtöbb elismerést és kíméletet ér
demli, szükségesnek tarlja kifejteni,
hogy tulajdonképpen ki is a termelő.

pedig a magyar honvéd, aki teste
egészségével, forró vére hullásával
s fiatal élete feláldozásával a biz
tonságot, s a győzelmes békét térmeli meg nekünk. A termelők kö
zül tehát csak azoknak volna joguk
és okuk panaszra, akik legalább is
annyi áldozatot hoznának, mint a
messzi idegenben mindnyájunkért
vérző és éleiét is feláldozó honvéd.
A mélyenjáró beszéd mély hatást
váltott ki a jelenlévőkben, majd az
elnöki zárószó és a Himnusz eléneklésével ért véget az értekezlet.
— Öcsödről Békésszentandrásra
mentek át, ahol a Kisgazdakörben
tartottak hasonló programmal MÉP
választmányi ülést. Itt Baghy Ist
ván főjegyző és Lóránt Gyula ta
nító. a MÉP elnöke üdvözölték a
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vendégeket. — Kedden Csabacsűdön a Polgári Körben volt érte
kezlet, amelyen dr. Gergely István
főjegyző üdvözölte a megjelente*
két a község nevében, majd Chován József ev. lelkész, MÉP elnök
ismertette a csabacsűdi szervezel
kívánságait, ami után a főispán
és országgyűlési képviselőnk be
széltek. Délután a kondorosi szer
vezet tartott ülést a Kondorosi
Csárdában. Itt Kovácsy István fő
jegyző és Deseő Antal párlvezető
üdvözöltek az illusztris vendégeket.
Itt is. mint minden helyen a nagy
számban összegyűlt hallgatóság
lelkesen fogadta úgy a főispán,
mint országgyűlési képviselőnk fel
szólalásait és felvilágosító szavait.

Szarvas kultúrtársadalma
nagy érdeklődéssel várja
a szombat esti gazdagműsorú
és jótékonycélú hangversenyt
K iváló vendégm űvészek és helyi e lőad ók szereplése
a legtisztább m űvészi szórak o zást nyújtja
A szarvasi Művészet- és Tudománybarát Társaság mér ed
digi szereplésével is kimutatta,
hogy a legtisztább és legneme
sebb célkitűzésekkel igyekszik
szolgálni a tiszta és nemes mű
vészetek és tudományok ügyét.
Most szombat estére meghirde
tett hangversenyéivel ezt külö
nösen látható módon is bebi
zonyítja, mert a legnagyobb ál
dozattól sem riadva., vissza
olyan nívós és gazdag műsort
állított össze, amely nemcsak a
legkényesebb igényt is kielégíti,
kiváló művészeket mutat be
Szarvas
közönségének,
de
ugyanakkor olyan kulturális szó
rakozási lehetőséget is nyújt,
amilyenre vidéki viszonylatban
ritkán akad példa. A vendégművészek sorában Uhrin Klára
operaénekesnő énekszámaival,
Botond Mária színművésznő
szarvasi költőink műveinek recitálásával, Bisztriczky Tibor
hegedűművész hegedűszámai
val méltán keltik fel az érdek
lődést, amit csak fokoz kiváló

zongoraművésznőnk, Temmel
Gabriellának szereplése, vala
mint dr. Ugrin László főszolga
bírónak, a kiváló szónoknak
ünnepi előadása. Dr. vitéz Zerinváiy Szilárd országgyűlési
képviselő köszöntője mellett
Orosz Iván szerkesztő szarvasi
tárgyú novellája színesítik még
a gazdag művészi műsort. A
hangversenyre a rendezőség küJpn meghívókat nem bocsátott
ki. ez úton is kulturális együtt
érzéssel hívja meg arra Szarvas
lakosságát, amely számtalan
esetben bebizonyította, hogy
-lelkes támogatója a művészi tö
rekvéseknek és a komoly mű
vészi értékeknek. Jegyek elővé
telben Nagy Sándor és Müller
iKároly könyvkereskedéseiben
'szerezhetők be, este pedig a
pénztárnál. A hangversenyt az
időbeosztás és a záróra köve
telménye folytán pontosan 8 óra
kor kezdik, ezért a rendezőség
kéri a közönség pontos meg
jelenését.

Fontos ügyeket tárgyalt
Termelő nemcsak azvaki kenyérmagvakat s általában élel
a vármegye közigazgatási
miszereket termel, de termel
j
bizottsága
az .iparos is, aki foldmivelési,
ruházkodási, lakásberendezési ;
A várm egye főispánja legnagyobb szigv
o rrat fogja
cikkeket termel, termelő a
m egfékezni a felb urjánzo tt kártyaszenvedélyt
munkás is, aki a munka ezer
és ezer fajtáját termeli,

amik nélkül élnünk sem lehetne.
De termel a tisztviselő is. aki mint
főispán, főszolgabíró, lelkész, orvos,
tanár, tanító, falusi jegyző stb. stb.
mind rendel, fegyelmet, jogbizton
ságot, hitet, bizalmat, tudást, állami
életet, erkölcsöt, becsületet, egész
séget és igazságot stb. termel, amely
értékek nélkül az emberiség min
den más értéke és anyagi java
dacára csak állati tömeg maradna.
Alaptalan dolog tehát azt hinni,
hogy csak az őstermelő a termelő.
A legelső és legnagyobb termelő

Békésmegye közigazgatási bi
zottsága rendes havi ülését a
múlt héten tartotta Gyulán,
Beliczey Miklós főispán elnök
lete mellett. A nemzeti Hiszek
egy elmondása után a főispán
megnyitotta az ülést. Dr. Sebők
Elek a bizottság legnagyobb'ér
deklődése mellett tette szóvá
azt az aggasztó tünetet, mely
szerint a vármegye területén
szenvedélyes hazárdjátékok foly

nak. Ma, az élethalál harc kö
zepén hazaárulás számba megy,
ha egyes züllött erkölcsű em
berek éjtszakákon át egymás
pénzére, jövedelmére . mennek.
Ma, ha vqjaki elsötétítés alatt
a máséhoz nyúl. statáriális bíró
ság elé kerttl. Vájjon különbözik-e ez az előbbitől. Ez. ha át
vitt értelemben, is, kimeríti a
statáriális keretet. Ezek a fék
telen kártyajátékok méltán kel

tenek nagy megütközést a vár
megyejózan közönségénél. Min
den áron meg kell fékezni ezt
a káros szenvedélyt.

Közmunkára kell rendelni azo
kat, akik nem tudnak ellentállni szenvedélyüknek.
Vitéz Tepliosky János a Jurcsek-féle rendelettel kapcsolato
san bizonyos tünetekre mutatott
rá. Véleménye szerint módot
kellene találni arra, hogy a
gazdák valóban teljesíthetőnek
lássák a beszolgáltatási kötele
zettséget.
Beliczey Miklós főispán vá
laszolt ezután a felszólalásokra.
Sebők Elek dr. felszólalásával
foglalkozva a főispán a legnyo
matékosabban megbélyegezte a
vármegye területén felburjánzott
kártya-szenvedélyt, amely —
mint mondotta — valóban minő
sített eljárást érdemel a jelen
legi háborús helyzetben. Bár
azon véleményének adott kife
jezést, hogy a megye józan kö
zönsége között nem fog elter
jedni egyes züllött erkölcsű
egyének betegsége, mégis

a legkomolyabb kötelességé
nek tartja, hogy a megye
közönségének erkölcsi és
anyagi helyzetét, valamint jé.
hírnevét a legszigorúbb rendelkezéssel megóvja.
A közigazgatási bizottság leg
nagyobb helyeslésével találko
zott a főispán határozott állásfoglalása, aki a továbbiakban
hangsúlyozta, hogy erről már
napokkal ezelőtt tudomást szer
zett s nyomban utasította a ren
dőrhatóságokat arra, hogy aki
ket hazárd kártyajátékon tettenérnek példásan megbüntessék,

szükség esetén munkatáborba
való utalással torolják meg.
Azokat a körhefyiségeket —
emelte fel szavát a főispán —
illetve egyesületeket — nem is
említve a nyilvános helyisége
ket — melyeknek falai között
ezt megtűrik, ezeknek feloszla
tása iráni haladéktalanul tegye
nek jelentést őhozzá.
Tepliczky Jánosnak azt vála
szolja, hogy túl sötéten látja a
beszolgáltatási rendeletet, amely
kétségkívül erőpróbára teszi
különösen az 50 holdon aluli
gazdákat. Úgy tudja, hogy a
sommások bérét és az aratók
részét is betudják fogni a be
szolgáltató egységbe. Igen nagy
örömmel fogadta a bizottság a
főispán javaslatát, mely szerint
célszerűnek látná, ha az 50 hol
don aluli gazdáknál, kiknek a
kataszteri megállapítása 20 ko
rona. a tojás, baromfi és egyéb
ilyen, a kisebb gazdaságokban
könnyebben előteremthető élelmi
cikk magasabb pontozást kap
jon. Egyébként

bizalommal tekint a rendelet
jövöjére, amelynek sikeréhez
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fűződik az ország közellátása.
A főispán őszinte tetszéssel
fogadott válasza után Márki
Barna dr. alispán kijelentette,
hogy mint az egyesületek felet
tes hatósága, a legszigorúbban
fog eljárni a vétő egyesületek
ellen.

—

HÍREK
Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót, 10-tői magyar, az
újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagye^pzatot tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban
Fellilfizetések a Vöröske vasárnap
és ünnepnap reggel 8 órakor

reszt 1943. február 13 iki tánc
délutánján : Kovácsik Pál 20 P,
Sziráczky Sándor 15 P. Bárány
Béla. Bárány Miklós, Borgulya
Pál, dr. Csics'Uy Mihály, dr.
Csongrády Jántfj, Czeperkó Mi
hály. dr. Dörnyei József. Gaál
István, Gaál Ferenc, Kachelmann
Curt, dr. Konktfy Iván, Kovács
Ferenc, fyledvegy József, dr. Molnár'Jánés, dr. Nádor Janő, Nagy
Sándor, dr. vi».-z Nyárády Ist
ván, dr. Podany Pál, Szelényi
János, dr. Simon Béla. dr. Tokay
Lajos, Turul Mozgó, dr. Ugrin
László, vitéz "Vadász József,
egy olvashatatlan 10— 10 P-t.
Dr. Juhász Miklós 8 P-t. Csipai
János, Kiss György, Machan
György, Schmidt József, dr.
Szánthó Kálmán 6—6 P-t. Dr.
Bagotai István, Bencsik falván,
Bocsák Géza,: Csapó Gyula,
Cseri István,. [Dauda Mihály,
dr. Dávid László, dr. Demjén
György dr. báró Drechsel Béla,
Fasang Árpád, Fehér József,
Gaál József, Géczy Dezső. özv.
Géczy Dezsőné, Halász Szabó
Imre, Jeney Jenő, Kellő Gusz
táv, Kiss Sándor, dr. Koltai
Lajos. Korbely Samu, dr. Kordoványi Gyula'; Korim.-Kálmán,
Kovács Béla, ^Kugyela Balázs,
dr. Kőváry György, Lelkes Pál,
Láng János, Laudisz Lajos, Lesniczky József százados, id. Lipták Mihály, Liszka István, Margócsy Gyula, Melis Mihály,
Miklós József, Moldvay Béla,
dr. Molnár János, Molnár László,
dr. Ondváry. Pál, Orosz Iván,
Pálos György^ Paál Samu, Pász
tor Pál postafelügyelő, Pecznik
János, id. Piliszky János. Podany
János, Podmaniczky János, dr.
Ponyiczky Zoltán, Povázsay Já
nos, Rácz Endre, Regős János,
Revuczky Viltnos. dr. Salacz
Aladár. Selmeczy Géza. dr. Sinkovicz György, Szelényi László,
özv. ' dr. Sziráczky Jánosné,
Szlovák Miklós, viléz^Tepliczky
János, Tótfalusi Aladair, dr. vitéz
Zerinváry Szilárd 5—5 P*t. Bartos Pál, Borgulya Endre, Czinkotszky Kálmán, Fetzer József,
dr. Juhász Miklós. Rohoska La
jos, Cs. Szabó Imre, Tauth An
tal. Tákos Lajos, olvashatatlan
4 —4 P-t; Biki Nagy Imre, Bor
gulya István. Hajas Sándor, Kugyela János, Koppány János,
Mikolay István, özv. Kondacs
Mihályné. dr. Opalotay János,
Pataky János, Rohony Pál, Ruzicska György, dr- Szabó László.
Szabolcs Károjy. Szeleczky Vil
mos, Totnka Pál 3—3 P-t. And
rás Pál. Marossi László. Sztrehovszky Márton. Hanzó Lajos,
dr. Felsővályi .'János, Gyármali
András. Liszka István 1—1 P-t.
Kondacs, Lajofné 1 P-t, N. N.
66 fillért.*
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diákmise, 9 órakor csendes mise. 10
órakor szentbeszéd, nagymise. Délután
3 órakor ájtatosság. Köznapokon reggeli
mise negyed 8 órakor.
Szarvason református istentiszteletet
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az
Árvahózdísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél
után 2 órakor van istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— Hősi halált halt egy szarvasi
honvéd. A Magyar Vöröskereszt
tudósító osztálya most küldött
értesítést Szarvasra, mely szerint
Komár Pál őrvezető VII. külker.
594. hsz. alatti honvéd 27 éves
korában a storoshewojei har
cokban hősi halált halt. A
szovjet elleni keresztes hadjárat
újabb szarvasi hősi halottjának
emlékét Szarvas hazafias lakos
sága kegyelettel őrzi meg.

— Nagyon jól sikerült a Vöröskereszt táncdélutánja. A Vörös
kereszt szarvasi fiókja szomba
ton délután nagyon jól sikerüli
táncdélutánt rendezett, nagy er
kölcsi és anyagi siker mellett.
Á táncdélulán tiszta jövedelmét
a szarvasi hadbavonultak család
tagjainak felsegélyezésére hasz
nálják fel. A mulatság példás
megrendezéséhez nagy mérték
ben járultak hozzá a gimnázium

SZ A R V A SI KÖ ZLÖ NY
lelkes tanulói, akik a gazdasági
tanintézet tanulóival együtt a
rend és a siker biztosításában
éppen úgy resztvettek, mint az
előkészítés munkájában. A renrendezőség ezúton köszöni meg
a felülfizetők adományait, a
község. Polgári Kör, Iparoskor
közreműködő jótékonyságát, a
Mérnöki Hivatal segítségét, va
lamint a közönség részvételét.

MINGEN K B H / T ^ a s p i R I N
MINOENKQBVjty

— A szarvasi Hangya Igazgató
sága értesíti a tagokat, hogy a
rendes évi közgyűlés február
28-án délelőtt 11 órakor lesz
megtartva a Gazdakör helyisé
gében.

A Szarvasi Takarékpénztár
ez évi közgyűlése
Községünk legrégibb pén zintézete e hó 15-én ta rto tta
74. évi rendes közgyűlését a részvényesek és üz
letb arátok nagy érd eklő d ése m ellett
A megjelentek sorában ott
voltak: dr. csákói Géist Gyula
a Felsőház tagja, Schmall Antal
a Magyar Nemzeti Bank békés
csabai intézetének főnöke, dr.
Székely Ferenc a Békésmegyei
Kereskedelmi Bank igazgatója,
Fetzer József apátplébános, Bartos Pál evangélikus lelkész,
Halász Szabó Imre református
lelkész, dr. Ondváry Pál járásbírósági elnök, dr. vitéz Nyárády
István közjegyző, vitéz Biki
Nagy Imre főjegyző, Bagi Ist
ván főjegyző, Bocsák Géza a
Szarvasi Hitelbank ügyvezető
igazgatója, Nádor Jenő gimná
ziumi igazgató, Kachelmann
Curt a gazdasági tanintézet
iga&alója, Paál Samu a pol-

Tizenhat szarvasi és öcsödi
tím ár és csizm adia fölött ítélkezett
az uzsorabíróság
A drágábbáii v é ti nyersbőröket a tím árok
feldolgozva a m egengedett árnál drágábban ad ták el
a csizm adiáknak, akik a csizm ákat és papucsokat
árulták drágábban
A gyulai királyi törvényszék zsefet 600 P-re és a bűnjelek el
u zso ra b író ság án a k szarvasi kobzására, Brachna Sámuelt
egyesbírája. dr. Molnár János 800 pengőre, Miloszrdni Jánost
kir. járásbiró hétfőn nagy mon 200 pengőre és a bűnjelek el
stre-árdrágítási pört tárgyalt, kobzására, Bohus Jánost 2Ö0
amelynek 19 vádlottja volt. A pengőre, Demcsák Andrást 300
vádlottak 1941. év folyamán kö pengőre, Molnár Istvánt 400
vették el a bűncselekményt az pengőre. Kelement Ferencnél
zal, hogy a tímárok a megálla 200 pengőre, Bartyik Györgyöt
pított hivatalos áraknál maga 200 pengőre, Mravik Jánost 400
sabb árakon adták el szarvasi pengőre, Kelement Pált 300 pen
és öcsödi csizmadiáknak és pa- gőre és £ bűnjelek elkobzására.
pucsosoknak az általuk kikészí Lapis Jánost 400 pengőre és az
tett bőröket, a csizmadiák és összes elítélteket l — 1 évi hiva
papucsosok pedig a bőröket tali és politikai jogvesztésre,
feldolgozva nyerészkedési szán mint mellékbüntetésre Ítélte. A
dékkal magasabb áron4adták részben büntetlen előéletű vád
el a fogyasztóknak. A vizsgálat lottaknál figyelembe vette a bí
során nagymennyiségű csizmát, ráság azt, hogy a cselekmények
papucsot és kikészített bőrt is elkövetése idején még nem volt
lefoglaltak. A hétfői nagy érdek köztudomású a hatósági árak
lődés mellett megtartott tárgya nagysága és hogy büntetve még
láson a aíróság Jeszenszki P. nem voltak.. A mellékbüntetés
Sándort 800 pengő pénzbünte ként elkobzott nagymennyiségű
tésre, Kelement Ferencet 1400 csizmát, papucsot és bőrt, amik
pengőre és a bűnjelek elkob nek értéke több ezer pengőt
zására, mint mellékbüntetésre. tesz ki, a bíróság a közellátás
Matusik Mihályt 700 pengőre rendelkezésére bocsátja. A tár
és a bűnjelek elkobzására, P. gyaláson meg nem jelent három
Kiss Antal öcsödi lakost 300 vádlott ügyét a bíróság külön
P-re, Kerekes Antal öcsödi la választotta és azt később fogja
kost 300 P-re, Jeszenszki P Jó tárgyalni. Az ítélet jogerős.

sári
leányiskola igazgatója,
Csenki Sándor postafőnök, vitéz
Tepliczky János a gazdakör el
nöke, Kollényi Ödön állomás
főnök, Ribárszky Pál igazgató
főmérnök, Frecska Mihály maIpmigazgató, Vay Andor malom
tulajdonos, Bagi Lajos szőnyeg
gyári igazgató, dr. Simon Béla
OTI főorvos, dr. Dávid László
ügyvéd. Bárány Béla vaskeres
kedő, Farkas Mihály fölbirtokos,
Kugyela Balázs földbirtokos
és még sokan a részvényesek
közül.
A népes közgyűlést dr. csá
kói Geist Gyula felsőházi tag,
az intézet elnöke nyitotta meg,
aki meleg szavakkal üdvözölte
a megjelenteket s különösen
Schmall Antal a Magyar Nem
zeti Bank békéscsabai intézeté
nek főnökét, akinek megtisztelő
megjelenésén kívül megköszönte
az intézet iránt mindig megnyil
vánuló jóindulatú támogatását,
amit a jövőre nézve is kért a
szarvasi járás lakossága érde
kében.
Ezek után a tárgysorozat sor
rendjében számolt be az inté
zet igazgatósága, felügyelőbizott
sága jelentéseiben az elmúlt év
kiváló eredményeiről.
Különösen kiemelendő, hogy
az intézet anyaintézeté a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank tá
mogatásával közel másfélmillió
új hitelt nyújtott a szarvasi já
rás gazdáinak és kereskedőinek,
amellyel nagyban elősegítette a
négyéves háborús gazdálkodási
lehetőséget úgy a köz, mint a
magánosok érdekében.
Lényegesen emelkedett az

intézet takarékbetét állománya,
amely a betétképződés jobb
lehetőségein belül az intézettel
szemben megnyilvánult nagy
fokú bizalom jelének tekinthető.
Az intézet, mint a „Futura
és „Hombár" főbizományosa az
elmúlt évben is minden tekin
tetben rendelkezésre állt a
mezőgazdaság szolgálatában,
mindenkor a gazdák érdekeinek
elősegítésével.
Az intézet eredménye dacára,
hogy a szociális és közter
hek mindinkább nagyobbodnak,
mégis az előző évvel azonos
nyereséget mutatott ki. úgy.
hogy részvényei után 4 pengős
osztalékot fizet.
A részvényesek nagy tetszés
sel fogadták az intézet igazga
tóság és felügyelőbizottság múlt
évi működésének szép ered
ményéről beszámoló jelentését,
amelynek alapján a felmentést
egyhangúan adták meg.
A tárgysorozat letárgyalása
után az elnök zárószavaiban
köszönte meg a részvényesek
részéről megnyilváoultbj?aIrnat.

— A megengedett mennyiség
nél több szappana volt A szarvasi
járás rendőri büntetőbírája Tus
jak András kondorosi lakost 2
napi elzárásra átváltoztatható
10 pengő pénzbüntetésre.. ítélte,
mivel bejelentés nélkül a meg
engedett
mennyiségnél több
mosószappant tartott magánul.

— Nem tett koloneot a kutya
nyakára Trabach Jánosné szarvasi
tanyai lakos az idevonatkozó
rendelkezések ellenére nem tett
kölöncöt a kutyája nyákéra és
így az idegen vadászterület nyulait elhajtotta és kipusztította.
A rendőri büntetöbíró ezért 4
napi elzárásra átváltoztatható
40 pengő pénzbüntetésre ítélte.
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Február 20-án szombaton, 21-én vasárnap és 22-én hétfőn
Vidor Hngó világhírű regény« fÜMen

A KIRÁLY BOLONDJA
fllmőjdoaság.

Kitiné szereplők!

Pazar readezés!

Február 24-én szerdán és 29-én csütörtökön
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A DZSUNGEL
izgalaas d z n u g e lfilB .

Különböző terűletű és minőségű

földek, beltelkes lakóházak
Szarvason ésBékésszenlandréson
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f) Sójárandóság : 12 kg.
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lakóházat a község középpontjában 30.000 P>ig.
Bővtbb

felvilágosítási nyújt

vagy 12 ürméter kemény 2—5 cm
átm é rő jű botfa, vagy 200 kéve
rőzse vagy szabad tüzelő.
e) Lakás : az 1907. évi L e . és
ez ennek a la p ján kiadott szabályrendelet rendelkezései «%zerint a
cselédnek járó egészséges lak ás.

a

Szarvasi Hitels2Öve<kezet^^°pfn
finB
tézet, ahol ingatlanok adásvételének közv. is foglalkoznak.
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Mezőgazdasági mnnkabérek
A mezőgazdasági idénymunkásokra (sommások, hónaposok)
vonatkozóan megállapított legkisebb és egyben legnagyobb
mnnkabérek

g) K é s z p é n z já ra n d ó s á g : 180 P.
2. Ha a z éves gazdasági cseléd
különleges beosztásban vagy szakszeiűséget igénylő m unkakörben
van foglalkoztatva (mint például
gazda, magiáros. felügyelő, iparos,
stb.) részére az 1. alatl m egálla
pított béreknél arányosan m a g a 
sabb m unkabér jár.
3. H a a gazdasági cseléd a
törvényes
m u nkaszüneti
napon
az álla lé p o lás i és takarmányelőkészitési. valam int takarm ányozási
m unk án kívül m ás m unkál is k ö 
teles végezni, ide nem értve az
állalőrzést, erre a napra az ab b a n
a h ó na pb an megállapított felemelt
napszám bér jár.
(Folytatjuk.)

(Folytatás)
I. Nyári 6 hónepos (májusló)
októberig) munkás részére havonta :
a) élelmezés melleit:
1. oszt. műnk. 200 kg.gab. és 30P
II- „
.
160 .
.
. 24P
Hl. »
120 ^
„ 20P
b) élelmezés nélkül :
laoszi, műnk. 3C0 kg gab. és 54 P
II.
„
„ 240
42P
III.
„
„
180 „
,, „ 30 P
2. Tavaszi kéthónapos munkás
részére
a) élelmezés melleit
I. oszt. műnk. 200 kg gab. és 15 P
11.
10 P
„ 160 . „
III.
„ 120 . „ . 8P
b) élelmezés nélkül
1. oszt. műnk. 300 kg gab. és 30 P
11.
„ 240 „ .. „ 20 P
111.
„
180 „ „ . 10P

9.
Ha a hónepos munkás arat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
is. abban az esetben az aratási
részbér vagy szakmánybér jár e
— Gyilkos elmebeteg. Szécsi
sommésbér helyeit.
Péterbékésszentandrási elmebe
tegségben szenvedő fiatalember
3. §.
Az enyészbéres gazdasági kon* az elmúlt vasárnap, minden
előzmény nélkül szíven szúrta
venciós cselédekre vonatkozóan
megállapítod legkisebb és egyben 65 éves édesatyját. Szécsi Péter
legnagyobb évi bér.
tekintélyes gazdálkodót, ♦ aki
1. a) Gabonajérandóság 18 q azonnal meghalt. A fiatalembe
gabona (ebből legalább 14 q ke ren előzőleg semmi olyan dol
nyérgabona) ;
got nem vettek észre, amiből
b) Földjárandéság : 1. szántó borzalmas tettére következtet
föld megszánlva tengerinek 1600 hettek volna. A különös gyilkost
négyszögöl. Kertföld 200 négy Gyulára szállították elmeállapo
szögöl :
ténak megfigyelése végett.
c) Állattartás: 1. Egy tehéntar— Az Uj Idők legújabb szá
tás (a helyi szokásnak megfelelő- ménak első oldalét Harsényi
larláson) és a tehén borjának tar Zsoltnak három művészi verstása elválasztásáig, nős vagy csa fordítása díszíti. Gulácsy Irén
ládos cseléd részére. A nőHen és Hunyady Sándor drám^íorcselédnek is jár tehéntartás, ha dulatokban bővelkedő regenyeit
Téli hónaposok (októbertől oá«
családfenntartó. Egyébként a nőt egyre kövekvő érdeklődéssel
jusig) részére havonta:
len cselédnek naponként 1 liter olvassa a közönség. A ritkán
a) élelmezés melleit
tej jár. A (ehéntartást a munka megszólaló Bónyi Adorján es
I. oszt. műnk. 200 kg gab. és 10 P adó naponként kiszolgáltatandó
Babay József finom elbeszél
II. „
„ 160.
„
„ 8 P tejjárandósággal megválthatja. A lésén kívül Ormos Gerő novel
: 111. .
„ 120
„ 5 P tejjárandóság címén családonként
láját közli a lap. — Dalol az
b) élelmezés nélkül
napi egy liter tej, mint alaptejjáerdő. Z. Tábori Piroska regé
1. oszt. műnk. 300 kg gab. és 15 P randóság. azonfelül a harmadik nyének folytatását közli a Ma
U. „
„ 240 ,
,
„ 12 P gyermektől kezdve gyermekenként gyar Lányok legújabb száma.
Hl. m
„ 180 „
„
„ 8 P és naponként fél-fél liter tej jár a Boronkay András^ “Vendég a
4. A kilenc hónapos munkás gyermek 12. életévének betöltéséig. Sándor palotában" című regé
részére az éves cselédbér kilenc A cselédtehén részére istállóról, nyével együtt, amelyet hétrőlhónapra eső arányos része jár. alomszalmáról a helyi szokások hétre nagy érdeklődéssel kísér
5. Élelmezés melletti hónapos nak megfelelő apaállatról és a fele nek a leányolvasók. A lap gaz
(sommás) bérekhez a következő költség erejéig pásztorról, a mun dag tartalmából kiemeljük még
élelmezés jár havonla: 25 kg liszt, kaadó köteles gondoskodni.
Szegedi István. C. Szemere
(kenyér liszt) 3 és (él kg fehér áru
2. Egy anyasertés és egy évi /Klára. Vándor Iván. Bangháné
(szalor/na és zsír) 3 kg hús, 15 szaporulatának legelőn tartása. A Tóth Teréz, Baráth Kati elbeszé
kg'burgonya. 4 liter főzelék. 2 kg családsertések részére legelőről, léseit, Gyímesi Ferenc, Zagyva
-só, 1 liter ecet, 2 P fűszerpénz. megfelelő apaállatról és a felekölt Mária, Selymes Péter. Varga
,6. A megállapított
hónapos ség erejéig kanászról a munka Éva verseit.
— A titokzatos
(sommásbérek) nem vonatkoznak adó köteles gondoskodni. Abban padlásról irt kis regényt Az Én
a munkaszüneti napon végzelt az esetben, ha a sertéspestis el Újságom
olvasói
számára.
munkára és az ilyen munkáért- leni simultánoltás nincs hatósági
Kosáríné Réz Lola, amely már
az 'arra a hónapra megállapított engedélyhez kötve, vagy a ható is nagy érdeklődésre tett szer!
felemelt napszámos munkabér jár. ság a simultán oltást engedélyezte a kis olvasók körében Dékány
£ ?7t Annak $ hónapos munkás és ha a . munkaadó saját sertéseit András, a Vidra őrs legényei
nak. aki állatgondozással van simultánoztaljara munkaadó a cse című
folytatásos
történettel
megbízva, (ide nem értve az ál- léd kívánságára a cseléd fogé együtt. Díjtalan mutatványszá
loUhzést) fehéve. hogy a kora kony sertéseinek egyidejű simul- mot mindhárom lapból kívá
reggeli és az esti etetést is végzi, tánozásáról is gondoskodni köte natra bárkinek küld a kiadó
havi 10 P állatgondozási díj jár. les. A cselédsertések ellátásához
hivatal. Budapest. VI. AndA munkaszüneti napokon végzett felhasznált szérum árának felét, az rássy-űl 16.
takarmányozási és gondozási te állatorvosi költségeknek pedig tel
endőkért azonban külön napszám* jed összegét a munkaadó köteles
bérre" igénye nem lehet:
viselni.
8.
Ha a hónapos munkás ideje .3. Baromfitarlás (legelőn vagy
kitelik; a terményjárandóságának ház körül) a helyi szokás szerint.
a munkás házához való .^szállítá A cselédállatok trágyájával a
■a
sáról a munkaadó tartozik gon munkaadó szabadon rendelkezik.
Szarvasi Közlöny
doskodni. illetőleg a terményjáran
d) Tüzelőjárandóság: 18 q dadóságot a munkás községében lévő rabos szén, vagy 6 ürméter ke
Nyomdájában
Fulura vagy Hombár bizományos mény hasábfa, vagy 6 ürméter
készülnek.
5 —9 centiméter átmérőjű dorongfa,
útján mérheti ki.

ízléses

nyomtatványok

K ön y ve it
köttesse

— Mázsálás nélkül nem sza
bad hízott sertést eladni. Egy

korábbi rendelet tiltja, hogy a
hizlaló mázsálás nélkül, csak
a SZARVASI KÖZLÖNY úgy „saccolásra" adhasson el
sertést a húsipárosoknak. Az
könyvkötészetében.
utóbbi időben mégis gyakori
Szarvas,Horthy-ut9.
a panasz* hogy ezt a rendel
kezést a vidéken több helyen
nem tartják be. A közellátási
minisztérium a Vendelet értel
mezése szerint az ilyen esete
ket áruuzsorándk minősíti és
minden egyes konkrét esetben
Apróhirdetések üllásl keresőknek és ál
megindittatja a büntető eljárást
lási hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
úgy az eladó hizlaló, mint a
den további szó 2 fillér, Egveb tártíyú
vevő ellen. A közellátási minisz
apróhirdetés 10 szmg 50 fillér, három
szori feladás esetén l'2Ü pentíő, min
ter most a has A ló esetek el
den további szó 4 fillér.
kerülése végettJülönieges intéz
kedéseket lépt^r életbe és azok
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.
Nögy Sándor könyv- os papirkereske'
betartására afc|közei látási fel
désc Szaros, !., Horthy Miklós út 9.
ügyelőségek ú O n felhívja úgy
a hizlaló gazde^, mini pedig a
- III. beik. 41. szómú ház, nagy venni spándékífeó húfcparosok
k
telekkei és kertlel eladó. Érdek figyelmét
lődni lehet dr. Gémes Szilárd
— A katonai szolgálatot telje
ügyvédnél.
sítő adózok figyelmébe. Katonai
. I kér., Benka Gyula ulca 97. szolgálatot leljt^ítő iparosok és
kereskedők, ha a katonai szol
sz. ház eladó. Ugyanott eladó
egy szőlőpermetező. gazdasági gálatuk alatt á 4logialkozásukat
ponyva és disznópévn
nem űzik, azt .'.egéd után se
gyakorolják,
ke/eskedők, akik
. 23 kát. hold föld Iraktorral
ősszel felszántva tavaszi alá, az üzletüket bezárják, továbbá
a
s2 üksóiíes
vetőmagokkal,
a többi haszonhajtó foglaikozást
tanyával
harmadából kiadó.
űzők s ügynökök, ügyvédek or
A harmedos ugyanott 20 hold
vosok. stb. ha a foglalkozásu
gyep részkaszálását is kaphatja.
kat
nem tudják folytatni, kere
11. kér., 248.
setük nincs, a .kir. adóhivatal
. Kiadó egy nagy raktárhelyi nál bélyegtelen kérvényben kér
ség gebona, vagy áiu tárolásra.
hetik a katonai szolgálatuk tar
Külön van hozzá padlás és
pincehelyiség. Érdeklődni lehet tamára eső általános kereseti
edó ést járulékos adóinak a
özv. Holeczy Gusztávnénól.
törlését. A kérvényben igazolni
. Mindenes fiút felvesz a Krebskell a katonai j szolgalatot, an
kerlészet.
nak tartamát és azt, hogy a
. Fiatal asszonyt vagy leányt folyamodó a k-itonai szolgálat
munkásnőnek felvesz Süveges alatt a foglalkozását tényleg
János kelmefestő.
nem folytatta. A kérvényt a
feleség vagy megbízottja is be
. Eladó IV. ker.t 119. számú
ház. Érdeklődni lehet ugyanott. adhatja mér a katonai szolgálat
tarlama alatt is.
•Öcsödön egy jókarban lévő
hereszlhúros zongora eladó, Ujvéry tanítónál.

IPRÉHIIIttTÉSEK.

. Állami tisztviselő 1— 2 szobás
lakást keres április l*re. Címet
I. kér., Kossuth Lajos u. 22. sz.
a lá kér________________________
. Különbejáratú bútorozott utcai
szoba március 1*éré kiadó. Cím
a kiadóhivatalban._____________

Hirdessen
lapunkban!

Szarvas nagyközség elöljárósága.
762/1943, ikt. szám.

Hirdetmény*

••

'

A házi cselfdek jutalmazása
léigyában az elöljáróság a kővet
kezőkét teszi kC'hírré:
. 462 D-öl gyümölcsös ÓrhaElismerő okle\<Mért és pénzjuta
lomnál eladó. Érdeklődni lehet
lomért folyamod ratik a?munkaadó
II. külker.. 98.
olyan hűségeset szolgáló érdemes
. Körösparti kioszk italmérés- és becsületes h ifcicselédje részére,
nek vagy lakóháznak átépítve aki példás mag.visel ellel legalább
25 évet töltött epy munkaadónál.
eladó. Érdeklődni lehet III. kér.
A munkaadó a folyamodványt
Görbe utca 4. szám alatt.
*
írásban a közf jgi elöljáróságnál
. Takarításért lakást adok a 19. ajtószán alatt 1943. évi
február hó 28- g nyújthatja be,
szerény családnak. Dr. Robitsek
amikor
is te ji 'almazandó házi
ügyvéd.
cseléd hatósági erkölcsi bizonyít
* 8 darabból álló szalóngami- ványa is kivált .ndó és az egy
túra eladó. Érdeklődni 11. kér., munkaadónál l'ltött idő cselédkönyvvel ig a z o ld ó .
415. szám alatt az óvódéban.
. 2 drb kis kirakat eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.
Felett* kiadó N A-G Y S ANDOR
NjMaaMt a Szarvasi KSslSaj Njom.
da« Is LadkfadétéllaUt s y d ijt t s i
Lkcr*,flertky Mikiénél
sslm*

A folyamodv ínyok a Főispán
úr őméltóságéh íz clmzendők, de
a fentiek szerin az elöljáróságnál
nyújtandók be. 'késetten érkezétl
kérvények figyel •be néni vétetnek,
Szarvas, 194 évi február 12.
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