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dr. vitéz Zerinváry Szilárd

országgyűlési képviselő.

Az én kisdiák koromban már

cius tizenötödike még nem volt 

hivatalos nemzeti ünnep. Ünne

pelni ugyan éppen olyan lobogó 

lelkesedéssel ünnepeltünk, mint 

manapság, de csak délután, vagy 

este, mert nem volt sem hivatali, 

sem üzleti, sem Iskolai szünnap.

Az én serdülő lelkem mindig 

fellázadt ez ellen. Miért nem nyil

vánítja ezt a napot piros betűs 

nemzeti ünneppé az országgyűlés? 

Miért nem ünnepel a hivatalos 

nemzet Is úgy, mint karácsony

kor, húsvétkor, vagy Szent Ist

vánkor ? Vagy legalább miért* 

nem hagyják ezen a szent napon 

a külsőségekben is úgy ünnepelni 

a márciusi ifjúság utódait, ahogy 

azt az ő forró, fiatal lelkűk kí

vánja ?

Nekem kevés és száraz volt az 

alkonyati Iskolai ünnepség. Én 

ünneplő, lobogó szabad magyar 

akartam lenni egész nap. így tör

tént, hogy gimnazista koromban 

nem egyszer, egyszerűen távol- 

maradtam a délelőtti előadások

ról s a szivem felett egy hatal

mas nemzeti kokárdával kimen

tem Vajda Péter sírjához s ott 

elmélkedtem a magyar szabad

ságról. Áldott emlékű Benka 

Gyula igazgatónk és ló öreg ta

náraim jóindulatú megértéssel 

kezelték hazafias lázadozásomat. 

Megkaptam az enyhe dorgatórlu- 

mot, „szabályszerű*-t és két órai 

becsukatást. Ezzel sz ügy, a lo

vagiasság szabályai szerint el is 

volt intézve a következő március 

tizenötig. Boldog és büszke vol

tam, hogy én legalább két órát 

raboskodhattam ,a magyar sza

badságért/ MI ez ahhoz képest, 

hogy Kossuth sokkal többet ra

boskodott a száműzetésbe ment, 

Petőfi, Vasvári s a honvédek tíz

ezrei pedig meg Is haltak érte ?1

Álljunk csak meg egy pilla

natra ennél a szónál. Hiszen ma 

Is a honvédek tízezrei halnak 

hősi halált a magyar szabadságérti

Annak idején az én kisdiák 

telkemet nem elégítette ki az én 

nemzedékemnek a magyar sza

badságért való áldozatkészsége.

nül nehéz és emberfelettien hő

sies harcok és nélkülözések da

cára sem veszik az „áldozat” 

szót Rjakukra ? 1

A honvédek márciusa ez, job

ban, mint 1848-ban és {óbban, 

min? 1500 éves történelmünk 

alatt bármikor 1

Sokszor az az érzésem, hogy 

1848. március 15-ike nálunk, ma

gyaroknál nem egy napnak, egy 

pár órának a története.

Ennek a napnak tisztító vihara 

előre küldötte távoli mennydör

gését már Atilla világverő hadai

nak morajlásában is, Lehel vezér 

kürtszavában is, Szondi György, 

Dobó István és Zrínyi Miklós ro- 

hamvezényszavaiban is. Kellett, 

tóogy 1848. március 15-lke után 

egy Damjanlcs és egy Bem apó

Megmondom őszintén, hogy nem 

elégíti ki ma sem. Mindig rend

kívüli visszás hatást vált ki a lel- 

kémből az „áldozat" szónak a 

polgári társadalomban való túlzott 

emlegetése. Kinek van joga ná

lunk „áldozat*-ot hánytorgatni, a 

legtermészetesebb és legjogosab

ban megkövetelhető kötelesség- 

teljesítésért s az alig számba- 

vehető, apró-cseprő nélkülözése

kért ? Ki olyan merész, hogy 

pirulás és szemrebbenés nélkül 

áldozatokról beszél akkor, ami

kor drága és vitéz honvédeink 

40—45 fokos hideg, 100 kilomé

teres menetelések és kegyetlen* 

hónapokig tartó. elképzelhetetU;-

A március 15-iki ünnepség a Hősi Emlékmű előtt 
délelőtt 10 órakor kezdődik

Szarvas hazafias lakossága az idén is lelkesen ünnepel március 15-ének ünnepién

jöjjenek, mindent elsöprő honvéd

rohamaikkal, kellett, hogy utánuk 

mi jöjjünk, az első világháború 

veteránjai, a diadalmas kárpáti 

téli csatával, a doberdói helyt

állással és a gorlicei frontáttörés* 

sel. És kellett, hogy utánunk ez a 

mai drága és páratlanul vitéz és 

áldozatkész ifjú honvédhadsereg 

jöjjön, aki többért, sokkal többért 

verekszik, mint Európa jövőjéért, 

kultúrájáért és egy Igazságosabb 

világrendért.

Mert a mi dicső, vitéz honvé- 

deink Nagymagyarországért ve- 

rekszenek l

Isten l Magyarok hatalmas, ősi 

nagy Istene l Áldjad meg vitézül 

villogó fegyvereiket és mielőbb 

segítsd haza őket győztes békében.

Úgy legyen!

A Szarvasi Levente Egyesület 

rendezésében hétfőn délelőtt 10 

órakor tartják meg Szarvason 

1848. március 15-ének, a magyar 

szabadság felvirradásának emlék

napját. Az ünnepség műsora a 

kOvetkező; 1. Himnusz. Énekli 

a közönség a lev. zenekar kísé

retével. 2. A kormányzói szózatot 

felolvassa Meljs György gimn. 

VIII. o. tanuló. 3. Szózat. ]4tasza 

a lev. zenekar. 4. Ifjúsági ünnepi

beszédet mond Kuhajda István 

gimn. VIII. o. tanuló. 5. Bárdos 

László: Huszár verbunkos. Elő

adja a tanítónők énekkara. Vezé

nyel Fasang Árpád. 6. Nemzeti 

dal. Szavalja Rátz Pál IV. éves 

gdzdász. 7. Petőfi Sándor: Csata

dal. Hubert Károly zenéje. Énekli 

a Szarvasi Dalkar, vezényel Ro

ll oska Géza karnagy. 8. Ünnepi 

beszéd. Elmondja Kiss György 

ev. lelkész. 9. Kodály: Magya

rokhoz. Előadják : a polgári leány

iskola, tanítónőképző, gimnázium 

és a gazdasági tanintézet növen~ 

dékeinek összkara. Vezényel: 

Fasang Árpád* 10. Gyóipl Géza: 

»Csak egy éjtszakára/ Szavalja 

Kruder Viktória kér. isk. 11. é. d .

11. Hiszekegy« 12. Díazelvonulás. 

Az ünnepélyt rossz idő esetén a 

nyári színkörben tartják meg.

A békésszentandrási Kisgazdák Köre díszelnökévé 
választotta meg a vármegye főispánját

Beliczey Miklós főispán magasröptű beszédben köszönte meg
a m egtisztelő bizalm at

Onnepe volt a mull héten 
csütörtökön Békésszentandrás 
község gazdatársadalmának. E 
napon ülte meg ugyanis a Bé* 
késszentandrási Kisgazdák Köre 
fennállásának 30. éves jubile
umát. Különös fényt és díszt 
kölcsönzött a szerény keretek 
között megtartott ünnepségnek 
az a tény, hogy azon megjelent 
vármegyénk főispánja, baiczai 

Beliczey Miklós és dr. Ugrin 
'László járási főszolgabíró is. A

kör tagjai és a vendégek reggel
9 órakor ünnepi szentmisén 
veitek részt, azután a Gazdakör 
székházában megtartott dísz- 
közgyűlésen. A díszközgyűlést 
Aszódi István talpraesett elnöki 
megnyitója vezette be. Vissza* 
pillantott az elmúlt harminc esz
tendő történéseire, majd indít
ványt terjesztett elő, amelynek 
alapján a díszközgyűlés egy
hangú lelkesedéssel díszelnö
kévé választotta baiczai Beli

czey Miklós főispánt. Az elnöki 
megnyitó után Beliczey főispán 
emelkedett szólásra. Meghatót- 
tan köszönte meg a díszes, ki* 
tüntető bizalmat s nagy figyel
met keltő beszédet mondott a 
gazdatársadalom szerepéről az 
elkövetkező új magyar életben. 
Olyannak ismertem meg—hang
súlyozta — a békésszentand
rási kisgazdatársadalmat, amely 

a valóságban, keresztényi alá
zatban, mártíromságban, kész*



ségben, testvéri összefogással 
él. S mert ilyennek ismertem 
meg, örömmel vállalom a díszes 
kitüntetéssel velejáró kötelmeket 
ama kijelentéssel: miként min
denkor számíthat e társadalmi 
réteg szerény közreműködé
semre, én is számítok további 
józan, szorgos, igaz magyar 
emberekhez méltó magatartá- 
sára és nemzetéptyő munkájára. 
Percekig zúgott a taps a főis
pán megkapó beszéde után s 
a megjelentek sokáig lelkes 
hangulatban ünnepelték Beliczey 
Miklósi, új díszelnöküket.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt lót. d. u. 6-tól magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet larlanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvű könyörgés után 
magyarnyelvű irásmagyarázat.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel '8 órakor 
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 
Árvaház dísztermében. Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél
után 2 órakor van istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— Kormányzói ' elismerés. A
Kormányzó Úr a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter előterjesz
tésére megengedte, hogy a ma
gyar iskolárikívüli népművelés 
hivatalos megszervezésének hu
szadik évfordulója alkalmából 
a népművelés szolgálatában 
szerzett érdemeiért Tantó József, 
Békés vármegye népművelési 
titkárának, elismerését tudtul 
adják.

— A vármegye főispánjának lá
togatása Szarvason. Baiczai Be
liczey Miklós, a vármegye fő
ispánja a mull héten csütörtö
kön Szarvasra érkezett és meg
látogatta dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselőt. 
A vármegye főispánja hosszabb 
ideig elbeszelgétett influenzában 
megbetegedett országgyűlési 
képviselőnkkel és megbeszéllek 
a vármegye és a járás politikai 
és egyéb aktuális ügyeit.

— Behelyettesítés. A puszta
földvári adóügyi segédjegyzői 
áHásba az -orosházi járás fő
szolgabírója Inczédy Lajost, köz
ségünk iktatóját behelyettesítette.

— A Bajtársi Szolgálat Hadi- 
gondozó Szövetség újból figyel
mezteti a szarvasi honvédcsalá
dokat, hogy hozzátartozóikról 
a Vörös Kereszt Katonai Tudó
sító Irodája csak úgy adhat 
pontos és megbízható felvilágo
sítást. ha a helyi Bajtársi Szol
gálatnál bejelentik bevonult hoz* 
zátartozóik születési évét, helyét, 
édesanyjuk családi nevét, be
vonulásuk idejét, helyét és lehe
tőleg katonai beosztását is. A 
Bajtársi Szolgálat szerdán és 
pénteken délután 5—6 óra kö
zött a községháza kistanácster
mében, tart hélenként ügyeletesi 
hivatalos órákat.

A Kormányzó Úr felmentést adott 
a jegyzői oklevél megszerzése alól 

több vármegyebeli 
községi tisztviselőnek

Nagy a  hiány jegyzőkben különösen 
várm egyékben

erdélyi

A napokban rendelet érkezett 
le a vármegye alispánjához, 
amelyben arról értesíti, hogy 
löbb vármegyebeli községi tiszt
viselő a Kormányzó Úrtól fel
mentést kapott a jegyzői okle
vél megszerzése alól. Ezek a 
tisztviselők valamennyien csak
nem két évtizeden át szolgálták 
a községeket és olyan elméleti 
és gyakorlati tapasztalatokat 
szerezlek, amelyek alapján a 
felügyelőhatóságok a jegyzői 
oklevél megszerzése alóli fel
mentésekre tettek előterjesztést.

Nagy szükség van most minden 
gyakorlati emberre, meri az or
szág megnagyobbodott és az 
üresedésben lévő jegyzői állá
sokat jegyzői oklevéllel rendel
kező egyének hiányában nem 
lehet betölteni. Különösen nagy 
hiány van jegyzőkben az er
délyi vármegyékben, ahonnan 
már is kértek az anyaország 
vármegyéiből jegyzőket. Szarvas 
község tisztviselői közül Inczédi 
Lsjos. Majerik Jenő, Szirony 
János, Orosz Iván és Lilavecz 
János kaptak jegyzői oklevelet.

* * * * * * * * *

Élői akarjak azt a magyar kultúrát, 
amelyet most is karddal védőnk

A szarvasi Művészet* és Tadománybarát Társaság figyelemreméltó 
beadványa a Magyar Rádióhoz a magyar oépűzene védelmében

A szarvasi Művészet- és Tudomány 
barát Társaság vezetősége és tagjai 
egyöntetű lelkesedéssel csatlakoztak Fa- 
sang Árpád líceumi énektanárnak ah
hoz a javaslatához, amely a magyar 
népi zenének fokozott propagálását« 
a magyarság nagy tömegeivel való 
megismertelését és a magyartalan ze
nével szemben annak minél teljesebb 
elismerését tűzte ki célul. Fasang Ár
pád elsősorban a rádió hullámain át 
a magyar népi zene fokozottabb mű- 
sorratűzését tartotta, szükségesnek £s 
a Magyar Rádió januári műsorát sta
tisztikai alapon dolgozta fel. amelyből 
kiderül, hogy az ősi magyar zene a 
rádió zenei műsorán csak 5t százalék
kal szerepel, ez 'is nagy részben a ke- 
vésbbé hallgatott 11. hullámhosszon. 
Ebben nemcsak a népdal félórákon, 
hanem más műsorszámokban elhang
zott népi dalok is szerepelnek. A ki
mutatás szerint ezzel szemben könnyű, 
nagyrészben idegen zene 51'3, cigány
zene ÍZ jazz 7*0, klasszikus zene 25 
száza lékkai szerepel, órákban kifejezve 
január négy hetében a magyar rádió 
könnyű zenét 146 óra 30 perc. cigány
zenét 34 óra 20 perc, jazz-zenét 21 óra 
54 perc, klasszikus zenét 72 óra 20 
perc időn át adott, míg a magyar népi 
dalnak és zenének csak 14 óra és 15 
perc jutott. A magyar értékek megmen
tésért és azoknak minden más elé 
helyezéséért dolgozó társaság a statisz
tika alapján beadvánnyal fordult a 
Rádió Igazgatóságához a magyar nép
dal és népi zene fokozottabb műsorra 
tűzése érdekében. A beadvóny a kö
vetkező: A Magyar Rádió Tekintetes 
Igazgatóságának Budapest. Azzal a 
tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Rádió 
Tekintetes Igazgatóságóhoz. hogy több

magyar népi zenét vegyen műsorára. 
Magyar lelkiismeretünk kényszerít erre 
a kérésre. A mellékelt statisztika sze
rint 1943. január négy heti zenei ré
szének csak 5 százaléka magyar népi 
zene. Ennek jórésze is Budapest II*őn 
kerül leadásra. Miért nincs több ma
gyar népi zene ? Meg vagyunk arról 
győződve, hogy a Magyar Rádió Igaz
gatósága ismeri a magyar népi zene 
gazdagságát. Abban sem kételkedünk, 
hogy a magyar népi zenéből kisarjadt 
új* magyar zene is ismeretes az Igaz
gatóság -előtt. Hisszük, hogy magyar 
lelkűk a zenei műsoron keresztül is 
a magyar szellem erősítésére, elmélyí
tésére indítja. De fel lehet vetni a kér
dést, vájjon nem alkalmazkodik-e az 
Igazgatóság túlságosan a közönség 
nem eléggé fejlett zenei Ízléséhez ak
kor. amikor a magyar népi zenét eny- 
nyire mellőzi. Magyar lelkünk kötelez 
arra, hogy a rádió vezetősége előtt 
szót emeljünk azok nevében is. akik 
eddig nem hallatták hangjukat és akik
nek azonos a felfogása a mi meggyőző
désünkkel, céljainkkal. Ezek a nagytö
megek a saját hangjukat, a saját lel
kűket kívánják hallani a magyar rádió
ból. Ne tévessze meg az Igazgatóságot 
a tangóharmonikások és fűzfapoéták 
sokezer aláírásos kérvénye, melyben 
selejtes és a magyar lélek számára 
idegen zenei termékeknek kérnek he* 
lyet a rádióban. Az se tévessze meg 
az Igazgatóságot, hogy a magyar nép 
eddig-nem emelte fel szavát saját ze
néjének mellőzése ellen. A magyarság 
türelmesen várt és örömmel vett min
den újítást, mellyel a rádió a magyar

g
épzenének helyei adott a műsoron, 
ppen ezek az újítások (népdalfélóra, 
népzenei ismertetők) döbbentettek rá

E L A D Ó

Szántóföld < 2 holdtól 137 katasztrális holdig különböző 
nagyságban és minőségben.

Ház Szarvason: Forgalmas helyen jól bevezetett sarok 
Q z I e t h á  z italmérési joggal.

Bókésszentandráson: v e g y e s  k e r e s k e d é s ,  
k o r c s m a  joggal berendezéssel, sarokházzai 
együtt sürgősen.

Vételre keresünk : 20 hold jóminőségű szántóföldet, lehető
leg tanyával. Beltelkes lakóházai 30000 P-ig.

Ingatlanok adásvételének ügyében forduljon biza

lommal a SZ A R V A SI,
HITELSZÖVETKEZET .««,
hol a megbízást eredményesen közvetíti k

arra, hogy az a mi hangunk* ez a mi 
lelkünk. Ezt akarjuk hallgatni. Vissza
akarjuk kapni magyarságunk fennma
radásába vetett hitűnket. Élni akarjuk 
azt a magyar kultúrát, melyet most is 
karddal védünk. Nincs szükségünk arra. 
hogy a könnyű kis szórakoztató zené* 
vei eltereljék figyelmünket a háborús 
nehézségekről. Vállaljuk a nehézsége
ket 1 De nem a tangókért, a „magyar- 
nóta*" fűzfapoétákért és idegen szóra
koztató muzsikákért, hanem a magyar 
kultúrát, a magyar lélekért. Mutasson 
rá a Rádió arra, aminek védelméért 
ezt a harcot vállaltuk. A cigány játsza 
a magyar népi zenét, az énekesek ve
gyék műsorra a magyar népdalt, a 
szalonzenekarok és nagyobb zenei 
együttesek játszák a népi zenéből ala
kított magyar klasszikus alkotásokat, 
hogy megteljék a magyar föld magyar 
dallal, magyar zenével, magyar lélek
kel. Ezt várják a  magyarság tömegei 
a magyar Rádiótól. Hisszük, hogy ké
résünk meghallgatásra talál, mert ezt 
magyar lélekkel, magyar lelkekhez 
küldjük. 1

*
A Művészet- és Tudománybarát Tár

saság megmozdulása már is széles 
körökben keltett érdeklődést. A Társa
ság vezetősége a magyar népi zene 
ismertető és népszerűsítő propagandá
ját tovább is ébren tartja és a helybeli, 
valamint a rádióban szereplő cigány- 
prímásokat is felkéri, hogy a nekik jut
tatott népi magyar nótákból minél töb
bet tanuljanak meg és vegyék műsorba 
A Társaság uuyanakkor kérelemmel 
fordult az engedélyező hatósághoz, 
hogy a Szarvason rendezendő előadá
sok műsorának összeállításánál is el
lenőrizze az előadott darabok lelkisé
gét. magyarságát és tegye kötelezővé 
a magyar népdalok minél gyakortabbi 
műsorravételét. A Társaság munkája 
minden igaz magyar megértésével ta
lálkozik és hisszük, hogy arra felfigyel 
az egész ország és ezek a követelmé
nyek országos viszhungra találnak.

— Kinevezés. A m. kir. bel
ügyminiszter dr. Ugrin Peter 
endrődi orvost, dr. Ugrin László 
szarvasi járási főszolgabíró test* 
véröccsét az endrődi- községi 
orvosi állásba kinevezte.

— Véget ért a népfőiskolái tan
folyam. A szarvasi ág. h. ev. 
egyház által szervezett és Tes
sedik nevét, viselő szarvasi nép
főiskola működését ebben az 
esztendőben tanfolyam alakjá
ban kezdte. A tanfolyam záró
vizsgálata ünnepélyes keretek 
között vasárnap, március 7-én 
ment végbe a Luther-Árva ház 
dísztermében. Szelényi János 
ev. lelkész megnyitója után 
Fasang Árpád a tanfolyam és 
a népfőiskola igazgatója törté
neti visszapillantást adott az 
intézmény alakulásáról,, majd a 
növendékek az egyes tárgykö
rökben végzeü tanulmányaikról 
számoltak be talpraesetten. Az 
ünnepélyes záróvizsgálatot Kiss 
György lelkész beszéde és imája 
rekesztette be.

— Ösztöndíjat kapott. A vallás- 
és kpzoktatásügyi miniszter Tóth 
Pál szarvasi gimnáziumi* tanu
lónak a Horthy Mihlps ösztön
díj-alapból 200 pengő ösztön
díjat adományozott az 1942—43. 
tanévre.
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Ismét nagy siker mellett folyt le 
a szarvasi tűzharcosok 

műkedvelő-előadása
A közönség lelkesen fogádta a műsor m inden szám át

— Véglegesítés.A m. kir: föld- 
mívelésügvi miniszter Cs. Szabó 
Imre szarvasi <id. min. m. kir. 
gazdasási segédfelügyelőt jelen* 
légi állásában . véglegesítette.

— A legkiválóbb magyar el
beszélők, eazléttkusok és költők 
regényei novellái, tanulmányai 
és költeményei változnak vidám 
karcolatokkal, 1 ismeretterjesztő 
közleményekkel és színes útié* 
írásokkal Hercaeg Ferenc nép
szerű hetilapjának, az Üj Idők
nek most megjUent számában. 
A lap gazdag és értékes anya
gából is kiemelkedik Márai Sán
dor elbeszéléséi Harsányi Zsolt 
ötletes, finom e|mefuttatása, Te- 
rescsényi György novellája és 
Lyka Károly tanulmánya Far* 
kas István képefről, Gulácsy Irén 
és Hunyady Sándor nagysikerű 
regényeinek új folytatása. — De- 
bizonyka királylány törtéhetét fê  
jezi be a Magyér Lányok e heti 
száma. Farsangi elbeszélések és 
cikkek, sok szép elbeszélés, Z. 
Tábori Piroska\regényén kívül 
a Vöröskeresztes ápolónőkről 
közöl a leányók kedves újságja 
érdekes ismertetést. — Nagy 
Lajos király két apród járói irt 
Kővy János széb mesét Az Én 
Újságom új számában. A gye
rekek élvezetlek fogják olvasni 
ezt is, meg egy. szép székely 
mesét, a két pojhpás folytatásos 
regényt. Dijta]an mutatvány
számot mindhátom lapból kívá
natra bárkinek Sitiid a kiadóhi
vatal, Budapest VI., Andrássy- 
út 16. «

— Jó formábah van a Turul 
együttese. Vasátfiap délután ba
rátságos labdarugómérközés ke* 
relében 9  s z a T t m t l  - S E. 
10:2 arányban jw$zte le á szen
tesi M.Á.V. csapatát. Á szente
siek tartalékosén állottak fel,' 
aminek a Turuhhagy gólarányú 
győzelme is llifjiijdonítható. A 
csapat jó formát mutatott, s így 
bizakodva nézhetünk városunk 
labdarúgócsapatának tavaszi 
szereplései elé;; A  Turulból jók 
voltak : Károly^Majdik, Kere
kes 1. és Kerekes II. Március 14- 
én a csapat Orosházán játssza 
első tavaszi bájhöki mérkőzé
sét az . O.M.T.f&virl.'

— Igénybeyes&a harangokat. 
A kormány reifdeietet adott ki 
a vörösrézből vörösrézzel 
ötvözött (bronz, sárgaréz) ré
szekből készültiarangek igény- 
bevételére;’ amelyeknek legna
gyobb külső át^rő jé legalább 
a 25 cm-t elérj.^z igénybevé
tel nem terjed, kb&vasúli haran
gokra és az igénybevétel alól 
mentesíteni ke(^ a történelmi 
becsértékű háwpgokat.

*— Felemelik. 'posta, táviró 
és távbeszélő díjszabását. A keres
kedelmi minisztérium március 
l;i hatállyal felemelte a posta-, 
távíró- és távbe^elő díjszabá
sénak egyes tételeit. LwéI 40 
grammig helybeit 20, vidékre 30 
f. Nyomtatvány^ fillér. A cso- 
magszállitás áltqfádan 10 fillér
rel emelkedik, expresszdíj 60 fil
lér helyett 1 petfeő, a csomag 
kikézbesítése 10'JHIér. A távirat 
szódija 12 fillér/£l 16-ra, lég* 
kisedd dija.'l pengő 60 fillérre 
emelkedett. Telefonbeszélgetés
3 percre a távolság szerint 
0'60—2'60 P. meghívás 0‘60—
0 87 P.

— Műsoros tea est. A Protes
táns Nőszövetség Szarvasi Fi
ókja 1943. évi március hó 14-én 
este fél 7 órai kezdettel az Árva- 
ház dísztermében vallásos mű
soros tea-estet rendez. Az est 
műsorában versek, jelenet, zene 
és karének számok kerülnek 
előadásra. Erre a tea-estre a 
Nőszövetség tagjait és minden 
érdeklődőt testvéri szeretettel 
hív és vár a Rendezőség. Műsor 
megváltás l 20 P. (Kérik, hogy 
a teához cukrot mindenki vigyen 
magával.)

Szomorú mese
Egy asszony Jött velem szembe az este; 
Ruhájánál eloydítebb volí a lesle 
Egy zsák volí nála, kertben gallyakéi szedett. 
Otthon bizton várták — mert nagyon sietett — 
Hideg szobába zárt, éhező gyerekek.
— Egy asszony az utcán gallyakat szedett. . .

Ö fölt és én mentem. Egymásra néztunk, 
ő is, meg én is. egymásnak, kitértünk.
Letette kis terhét, amíg félrelépett,
Szomorú szemével szótlanul rámnézetl.
Síit, beszéli a két szem: .He], nehéz az élet r  
Két könnyes szem, ma a szemembe nézett...

Mentünk kétfelé. Ki’kl maga útján.
Száguldó, fagyos szél felkacagoti kurtán 
Ameddig csak láttam, vlssza*vtssza néztem, 
Apró kis csillagok gyúltak ki az égen.
Autók roboglak gőgösen, kevélyen . . .
Egy asszony gallyat vm.könny liltaszemében...

F0LDESSY ESZTER.

— Államsegély iskolaépítésre.
Féy István kultuszminiszteri 
államtitkár levélben közölte dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd ország- 
gyűlési képviselővel, hogy köz
benjáró kérelmére az öcsödi új 
állami iskola építésének befe
jezéséhez a kultuszminisztérium 
3600 pengős segélyt utalt ki.

—' Meghalt a közismert Pukre.
Kovács József szarvasi cigány
legényt mindenki nagyon jól 
ismerte Szarvason és a környé
ken. Behízelgő modora és szol
gálatkészsége folytán általános 
szeretetnek örvendett. Egy idő
ben a szarvasi futballcsapátok
nak kabalája volt a cigányfiú 
és magukkal vitték mérkőzé
seikre. Könnyelmű cigányélete 
azonban nem sokáig tartott, 
mert a lüdővész őt is megtalálta 
és elvitte. Szerdán délután te
mették el Krakó cigánynegye- 
déhék nagy részvéte és Szarvas 
lakosságának általános sajná
lata mejlett.

— Csalásért, okirathamisitásért 
nyolc hónapot kapott egy zsidó. 
Lizon János szarvasi 47 éves 
zsidó a háztól- házig , fuvarozó 
vállalatszarvasi megbízottja volt. 
Lizon a kereskedőktől . kisebb- 
nagyobb összegeket vett fel. de 
nem számolt el azokkal a vas
útnak. ' A kir. törvényszék ki
szállt Szarvasra és. az itt meg
tartott főtárgyaláson Lizon Já
nost csalás és ökiralhamisílás- 
ban .mondotta l.i bűnösnek és 
8 hónapi börtönre ítélte.

E  L A  D Ó
32 kishold

ta n y á s 
ingatlan
Bővebb felvilá

gosítást ad 
dr. Gémes Szilárd ügyvéd.

A Magyar Tűzharcos Szövet
ség szarvasi főcsoportja vasár
nap délután a Szent István Ott
honban megismételte a közel
múltban nagy sikerrel megtartott 
műkedvelő előadásét. A nagy* 
számú közönség lelkesen fogadta 
a műsor minden egyes számát. 
A jól összeállított műsor kelle
mesen elszórakoztatta a közön* 
séget. A „Károlykereszt, csapat- 
kereszt" című hazafias színmű
ben Bankó Mihály, Báni József, 

. Gyurik Ziza, Zsigmond János 
és Kovács János szerepeltek 
ügyesen. Molnár Ida ügyesen 
előadott magyartáncáért nagy

Az elmull esztendő Időjárása or
szágszerte rendkívüli módon, kedve* 
zetl a gyümölcstermesztésnek. De ked* 
vezeti a különféle kártevő rovarok és 
gombabetegségek elterjedésének is.
5 az a kár, amelyet a különféle ál
lati és növényt kártevők hazánk gyíK 
mötcstermesztésében évről-évre tesz
nek, óriást veszteséget jelent Ma pedig, 
éppen azokat az időket éljük, amikor 
minden értékel meg kell menteni mim 
den rendelkezésre' álló eszközzel. 
Ezért elsőrendű érdekünk, hogy gyü
mölcsfáink és gyümölcstermésünk 
megvédésére, vagyis azok egészsé« 
gének biztosítására minden lehelót • 
megtegyünk. De mindez csak akkor 
válik lehetővé, ha a védekezés mun
kált rendszeresen elvégezzük.

A gyümölcsfákon pusztító rovar
kártevők és gombabetegségek elleni 
védekező munkák kéj csoportba oszt- . 
halók: erőművi munkákra, vagyis 
azokra az általános védekező teen
dőkre. amelyeket kézzel vagy alkal
mas eszközzel végzünk el és rend« 
szeres permetezésekre. Idöbellleg 
pedig téli és nyári védekező mun
kákról beszélhetünk.

A gyümölcsfák téli kezelése a iák . 
nyugalmi állapotában, vagyis lomb* 
hullástól rügyfakadásig végzendő el 
s az alábbiakban foglalható össze:

1. A gyümölcsfák koronáját kellően 
meg keH ritkítani, hogy a levegő és 
a napfény annak minden részét jól 
átjárhassa.

2. A fákon maradt száraz leveleket 
(hemyófészkekel), összeszáradt gyü
mölcsöket le kell szedni, mert a le
velekben apró hernyók, az úgyneve
zett „gyUmölcsmúmlák“ bán pedig egy 
veszedelmes gombabelegség, a Mo- 
nilia telel át.

3. A fák törzsét és vastagabb 
ágait kéregkaparóval, drótkefével meg 
kell tisztogatni, a lekívánkozó kérgei, 
mohát, zuzmót el kell távolítani, az 
esetleg letört ágakat, elszáradt galy* 
lyakal tőből le kell vágni. .

4. A hulladékot a lehullott lombo
zattal egylllt gondosan össze kell 
gyűjteni és el kell égetni.

5. A ritkítás és tisztogatás folya* - 
mán keletkezett sebeket simára le kell 
faragni és fasebzáró kátránnyal be 
kell kenni.

tapsot kapott. Molnár Ari és Ida 
duettje megkapóan szép és ked
ves volt. A „Balaton tündére" 
című kis operettben Pribelszki 
Erzsi és Szvák Manyi kellemes 
hangjukkal váltak ki. Sonkoly 
János otthonos mozgásával és 
kiforrod játékával, Majdik Zoltán 
közvetlenségével. Veles Ziza, 
Rácz Manyi kedves szereplé
sükkel szerezték meg a hallga
tóság elismerését. Báni József, 
Jánosik Sándor és Kovács Pál 
is igyekezettel szerepeltek. Az 
előadás megrendezéséért, gon
dos betanításáért vitéz Takács 
Istvánt illeti dicséret.

0. A fák aljái fel kell ásni.
7. Csak mindezek elvégzése ulán 

szabad permeleznL Télen, vagyis lomb- 
hullástól rügyfakadásig terjedő időben 
gyümöIcsfakarbollneum(Novenda,Neo* 
dendrin, Novobolin slb.), vagy ásvány« 
olajtartalmú szer (Shell Dormanl Wash, 
Durla, Tanol stb.) megfelelő előirt hí- 
gítású oldatával lemosásszerűen per
metezzük meg a megritkftott és meg* 
Hajtogatott-gyümölcsfákat. Lehet mészi 
kénlé téli hfgilású oldalával is per« 
metezni.

A permetezések rovar- és gomba* 
kártevők ellen, illelve ezek átlelelő 
szervezeteinek elpusztítására irányul.

A gyUmölcsfakarbollneumok és ás* 
ványolajlarlalmú szerek a rovarkár
tevőket irtják, a mészkénlé a gom
bákat Is pusztítja.

Hangsúlyozom, hogy a iák téli 
nyugalmi állapotában fentebb össze* 
foglalt védekező munkák elmulasztása 
később (nyáron) nem pótolható.

Ezeknek a védekező munkáknak 
(kártékony hernyók, hernyófészkek 
és * lepketojások irtása, valamint a 
gyümölcsfaliszlogalás) elvégzését a 
lörvény is előírja.

— Elvágta a nyakát és felmet
szette a hasét. özv. Brjezsnyik 
Jánosné 65 éves IV. kér. 402. 
hsz. alatti szarvasi lakos kedden i 
késsel elvágta a nyakát és fel- 
metszette a hasát. A szarvasi ■

mentők súlyos állapotban .a  
gyulai kórházba szállították. Áz 
idős asszonynak a fia már ré
gebben kint van a harctéren és 
mivel hosszabb időn • át nem irt 
haza levelet, édesanyja emiatt 
megzavarodott és fia halála hí
rét terjesztette. Amikor a fia 
levelét is megkapta, azt sem 
hitte el és azt mondta, hogy azt 
nem a fia írta. Zavarodott elme
állapotában most azután ön- 
gyilkosságot kísérelt meg.

— Meghívó. A Szarvasi Dalkar 
március hó 13-án este 7 órakor 
az Ipartestület helyiségében 
lartja évi rendes közgyűlését, 
melyre a rendes- és pártoló 
tagokat ez úton hívja meg

az Elnökség.
— Ez évben megépül a Szarva* 

—kondorosi betonút. A vármegye 
jelentése szerint rövidesen hoz
záfognak a Szarvas—Kondoros 
közötti országút átépítéséhez és 
a tervek szerint az ősz folya
mán. mint átépített^ betonutat' 
adják át a forgalomnak.

— Közgyűlés. A MOVE szarvasi 
társadalmi és sportegyesület e 
hó 13-án délután 6 órakor tartja 
évi közgyűlését, amelyre a ve
zetőség ezúton hívja meg a ta
gokat. A közgyűlés helye a 
községháza nagytanácsterme.

— Megütötte a válófélben lévő 
feleségét. Vas Sándor kondorosi 
kereskedő válófélben van fele
ségével. Vas feleségével egyez
kedni akart, azt lakásán felke
reste, azonban a vita hevében 
annyira felidegesedett, hogy fe
leségét többször arculütölle. úgy 
hogy 8 napon belül gyógyuló 
sérülést okozott az arcán. A 
szarvasi kir. járásbíróság könnyű 
testi sértés vétségében mondotta 
ki bűnösnek és jogerősen 10Ö 
pengő pénzbüntetésre ítélte.

— Játék közben leesett a pádról, 
és a lábát törte. Bárány János 
szarvasi napszámos gyermekei 
játék közben összekaptak egy
mással. A legkisebbik 3 éves 
gyermek a pádról leugrott, hogy 
elszaladjon testvérei elől, de oly 
szerencsétlenül esett le, hogy 
balcombtörést. szenvedett. A 
szarvasi mentők a szentesi kór
házba szállították.

— Utalványozási jegy nélkül 
hentesárut adottéi Pestre. Frcsk? 
Gyula szarvasi hentest a járási 
rendőri büntetőbíró 10 napi el
zárásra átváltoztatható 100 P 
pénzbüntetésre ítélte, mivel a 
múlt évben szeptember 22-én 
egy budapesti hentesnek akkor 
már korlátolt forgalmú hentes-' 
árut utalványozási jegy nélkül 
adott el.

F R E C S K A - M O Z G Ó
S Z A R V A S ,  T E L E F O N ;  64.

Március 12 én pénteken. 13 án szombalon, 14-én vasárnap. 
15 -en hétfőn és 16-án kedden S napig I
Szörényi Éva. és Uray Tivadar gyönyörű 
alakításával:

Tavaszi szonáta
A legnagyobb magyar film .

Március 17-én szerdán és 18-én csütörtökön :

TENGERI FARKASOK
, Parola, Hóhn és Theodor Loos nagyszerű filmje.

Időszerű gazdasági kérdések 1 

A gyümölcsös ápolása
Irta: Dr. Bagotal István m. kir. gazdasági flanár.



— A német nyelvi tanfolyam
II. féléve e hó 12-én megkez
dődön. Utólagos jelentkezőket 
még felvesz a tanfolyam veze
tősége. Jelentkezni lehet Korim 
Kálmán tanfolyamvezetőnél a 
gimnáziumban délelőttönként 
vagy az Árvaházban az első 
emeleti iskolatermében hétfőn 
és csütörtökön este 7—8 óra 
között. A tanfolyam ingyenes. 
A beíratósi díj 7 pengő.

— Drágán adták el a köleskását.
Fazekas Andrásné és Pásztor 
Károlyné békésszentandrási la
kosok a szarvasi piacon a kö- 
leskása kilójáért a hatósági 84 
filléres árral szemben 150 pen
gőt kérlek és fogadtak el. A 
gyulai uzsorabíróság szarvasi 
egyesbírája az árdrágítókat 3—3 
heli fogházra. 1 — 1 évi jogvesz
tésre és az árujuk elkobzására 
ítélte. Az Ítélet jogerős.

— A síneken járkált. Megyik 
György Nagyszénás—újpusztai 
kisbirtokos Kondoros határában 
a vasúti síneken járkált. A 
szarvasi kir. járásbíró testi ép
ség elleni kihágásért 10 pengő 
pénzbüntetésre ítélte.

— Nádat vágtak a más földjén.
Németh Imre és János békés- 
szentandrási lakosok Szalai Jó
zsef körösparti földjén nádat 
vágtak le és magukkal vitték. 
A járásbíróság mezőrendőri ki
hágásban mondotta ki bűnös
nek őket és 30—30 pengő pénz
büntetésre ítélte.

— Kigyulladt az aiitóbusz. A 
Kunszentmárton—Gyula között 
járó autóbusz hétfőn eddig még 
ismeretlen okból a kunszent
mártoni állomáshelyén kigyul
ladt és belseje teljesen elégett. 
Az autóbusz helyett másikai 
állítottak üzembe, ezért a meg
állapított menetrenddel szemben 
több órás késéssel jutottak el 
a szarvasi utasok is Békéscsa
bám és Gyulára.

— A szemétflödörbe ásta el 
újszülött gyermekét Galagonya 
Zsuzsanna szarvasi 21 éves ház
tartási alkalmazott egy újszülött
nek adott életet és azt munka
adója házának udvarán a sze- 
mélgödörbe elásta. Az ügyben 
vizsgálat indult meg és a cse
csemőt fel is boncolták. A bon
colás szerint a csecsemő halá
lát fulladás okozta. A megtévedt 
leányt a gyulai ügyészség fog
házába szállították.

— Akácfalopásért nyolc napi 
fogház. Ifj. Bohák Pál 23 éves 
és ifj. Gugolya Mátyás 20 éves 
békésszentandrási kubikos-nap
számosok Szin Ferenctől 3 élő 
akácfát kivágva elloptak. A kir. 
járásbíróság 8—8 napi fogházra 
és 1—1 évi jogveszlésre ítélte 
őket. — Ifj. Tomanyiczka József
33 éves és Bohák Menyhért 29 
éves békésszentandrási napszá
mosok szintén akácfát loptak az 
ár mentesítő társulattól. A járás
bíróság Tomanyiczka Józsefet 
40 pengő pénzbüntetésre és egy 
évi jogvesztésre, Bohák Meny
hértet pedig 8 napi fogházra és 
egy évi jogvesztésre ítélte.

— Halászáéért egy napi elzárás. 
L. Molnár Lajos öcsödi lakos 
meg nem engedett módon ha
lászott. ezért a szarvasi járás 
rendörbírája egy napi elzárásra 
átváltoztatható 5 pengő pénz
büntetésre ítélte.

Mezőgazdasági munkabérek
A bentkosztos egészbéres gazdasági cselédekre megállapított 

legkisebb és legnagyobb munkabér

2. Aratás, hordás, asztagolés. 
szekménybérei kai. holdanként.

a) Élelmezés mellett:

Gyula mv,
Békéscsaba mv.
Békési jérés
Gyulai járás 100 kg
Gyomai járás 
Orosházi járás 
Szarvasi járás
Szeghalmi járás 100 kg
Élelmezés ugyanaz, mint a ré

szes aratóknál.

b) Élelmezés nélkül:

Az élelmezés nélküli szakmány-
bérek az élelmezés mellett megál
lapított szakmánybéreknek 20 kg- 
mai felemelt mennyisége.

3. Cséplés és kazalozás (bele
értve a törek és pelyva összera
kását is) együttes munkáira meg
állapított legkisebb és legnagyobb 
munkabérek ;

a) a saját (nem bércséplő) gépnél 
élelmezéssel: 3 5 %  
élelmezés nélkül: 4 %

Ebben a részben az etetők része 
is benne foglaltatik.

b) bércséplőgépeknél
1. elevátorral rendelkező gép

nél :
élelmezéssel 3 °/a 
élelmezés nélkül 3*5 Vo

2. elevátor nélküli gépeknél: 
élelmezéssel 3'5 °/# 
élelmezés nélkül 4 %

A részbérben itt az etetők mun
kabére nem foglaltatik benne, azt

a géprészből a géplulajdonos kö
teles megfizetni.

c) A cséplőgépnél foglalkoztatott 
női munkás, illetve másodosztályú 
munkás a férfi cséplőmunkás ré
szére járó rész 75 százalékál 
kapja. (Háromnegyedrészes.)

d) A cséplőmunkésok — egész 
és háromnegyedrészesek — részére 
hetenkint és fejenként a következő 
élelmezés jár: 10 kg búza, 1 kg 
szalonna, l kg bab vagy más fő
zelék, 1 és fél kg burgonya, fél 
kg hús, negyed kg só, 25 fillér 
fűszerpénz. Emellett az élelmezés 
mellett a cséplőmunkások napfel- 
jöltétől naplementéig tartoznak a 
cséplőgépnél dolgozni és a mun
kanélküli napokra csak abban az 
esetben jár az élelmezés, ha a 
munkát a rossz időjárás vagy a 
munkaadó akadályozza.
' 4. Aratás. hordás, cséplés és 

kazalozás együttes munkáira meg
állapított legkisebb és legnagyobb 
részbér a vármegye egész terüle- 
fén — Szeghalmi jérés kivételével
— a szemtermés 11 százaléka, a 
Szeghalmi járásban 12 százaléka 
és egy kocsi szalma.
1 5. Az arató és cséplőiészt 
munkaadó a munkavállaló közsé
gébe szállítani köteles (a szalma
rész kivételével melyre, lásd a 6. 
§  1. pontjának e) bekezdését) vagy 
á munkavállaló lakhelyén lévő 
putura vagy Hombár bizományos 
utján szolgáltatja ki.

(Folytaljuk.)

— Csövestengerit lopott. Ró- 
nyai Lajos 43 éves öcsödi szü
letésű szentesi lakos, géplakatos 
segéd Öcsödön F. Nagy Istvántól 
több társával csövestengerit lo
pott. A kir. járásbíróság 8 napi 
fogházra és egy évi jogvesztésre 
ítélte jogerősen.

Összetörte egy ismerftse ke
rékpárját Még a múlt év de
cemberében Papp István 36 éves 
öcsödi lakos a Gere-féle kocsma 
udvarán megtámadta Nagy Ist
ván öcsödi lakost, a falhoz 
nyomta és kerékpárját a földhöz 
vágta, amitől a kerékpár össze
tört. A kir. járásbíróság ingó 
vagyon rongálása címén vonta 
felelősségre Papp Istvánt és 8 
napi fogházra és egy évi jog
vesztésre ítélte.

— A megállapított árnil többet 
kérni sem szabad. Pápai Lajos 
öcsödi lakos takarmányrépát 
akart eladni Kulik Sándor ma
lomtulajdonosnak. A takarmány- 
répa mázsájáért 1150 pengőt 
kért a hivatalosan megállapított 
3’90 pengő helyett, de végül is 
a megállapított áron alul adta 
el a répát. Ennek ellenére is 
az ügy a bíróság elé került és 
a szarvasi kir. járásbíróságon 
dr. Molnár János járásbíró, a 
gyulai uzsorabiróság egyesbírája
6 heti fogházra, egy évi jog
vesztésre és 50 pengő mellék- 
büntetésre ítélte Pápai Lajost, 
mert a megállapított árnál sen
kinek sem szabad magasabb 
árat kérnie sem.

— 250.000 adag vitamintipszert 
osztanak szét a leventék között.
A Leventék Országos Parancs
noka az Országos Ifjúsági Or

vosi Bizottság véleményezése 
alapján intézkedett, hogy a le- 
{renteintézmény a leventeifjúság 
C- vitamin szükségletét megfelelő 
módon bisztosítsa. Kis doboz
ban cukrozott Dór alakjában 
szintetikus úton előállított C-vi
tám int kapnak a leventék.Egyen
lőre 125.000 levente kap vi
tamintápszert 2 db. 100—100 
gramos dobozzal, ami két hó
napi adagnak felel meg. Egy 
kis doboz egyhónapi adagot 
tartalmaz. Minden dobozban 
égy kis mércét helyeztek el, 
amellyel az egynapi adagot, 
három gramot a levente kimér
heti magának. A leventék díj
talanul kapják a vitamintáp
szert. A jobb anyagi helyzetben 
lévő 1.50 P-ért vásárolhatják 
meg egy hónapi adagjukat. Ezek 
a leventék a leventeparancs
nokok útján szerezhetik be 
vitamintápszer szükségletüket. 
Gondos kísérletek és mefigye- 
lések előzték meg a levente- 
vitamintápszer elkészítését. A 
magyar ifjúság egészségvédelme 
érdekében igen nagyjelentő
ségű ez a vitaminakció, ame
lyet rövidesen újabb vitamin
tápszer adagok kiosztásával 
fejlesztenek tovább.

Szarvas nagyközség elöljáró
ságától.

Hirdetmény.
Felhívja az elöljáróság a 

község lakosságát, hogy március
15-ike megünneplésének külső- 
lég is kifejezést adva, házaikat* 
díszítsék fel a nemzeti lobogóval,
i Szarvas, 1943. március 8.
* Elöljáróság.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új
borok,

nagybani eladása

Nagy Sándor
Bornagykereskedésében. 

Sžarvas, II.,Horthy M.-út 2.
Berköloolegességek 1 Pezsgők !

MHUIDETÉSEK.
Apróhirdetések állást keresőknek és ol
lóst hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
Apróhirdetés 10 szóig 50 fillér, három
szori feladás esetén 1 '20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, 
Nagy Sándor könyv- és papírkereake* 
dése Szarvas. I.. Horthy Miklós út 9. 

szám.

. Építkezés céljára, üzletnek is 
igen alkalmas telekrész eladó. 
Gerey Pál vendéglősnél. Gróf 
Csáky utca 251. sz. (Vasút utca).

* II. kér., 25. sz. ház eladó. Ér
deklődni lehet délelőtt.

. Angora* fonál és igen jól fej
lett angora nyulak kaphatók.
II. kér., 38. szám alatt, a gőzfür
dővel szemben.

. Egy jókarban lévő igáskocsi 
lószerszámmal, ugyanott 8 erős 
méhcsalád eladó. Fábri-lrafik.

. Eladó 1. kér.. 171. számú ház. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

. Eladó egy gyermek égy, egy 
gyermek kocsi és egy lehajtós 
gyermek szék. Megtekinthető
I. kér., 15. sz.

. 11., 92. sz. alatt iroda céljára 
alkalmas két szoba kiadó. 
Ugyanott üzlethelyiség is kiadó.

.• Eladó I. kér.. 194. sz.. ház. 
Érdeklődni lehet I. kér., 190. sz. 
alatt.

. Eladó kővesút mellett a fő* 
térhez közel egy kétszobás la* 
kóház. Érdeklődni a közgyám i 
hivatalban, vagy dr. Dörnyei 
ügyvéd irodájában lehet.

■ Eladó jókarban lévő cséplő
gép. jó bőrszíjazattal, esetleg 
földért is elcserélhető. I. kér., 
161. sz.

. Kiadó kovácsműhely felsze* 
reléssel III. kér., 102. sz. alatt.

• Körösparti kioszk italmérés* 
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.

. Takarításért lakást adok 
szerény családnak. Dr. Robitsek 
ügyvéd.

Hirdessen 
_____ lapunkbant

ftU lfc kUd* NAGY S Á N D O t  
Nyomatott a S u n u l KBilSnjr Nyo» 
ito 6. .U ilü iiU fillfliI ■yoaúijibu
I. kwn HmAj MIUMi

—  Nem kötelezd «2 iskolai egyen
ruha. A közoktafásügyi minisz
ter a ruházati aryagokban való 
hiányra és a drágaságra való 
tekintettel értesítette a tanügy- 
halóságoket. hogy nem kell 
megkövetelniük ez iskolai egyen
ruha viseletét. Lehetővé kell 
tenni, hogy a tenulók használt, 
átalakított ruhákat is hordhas
sanak. A tanulói! egyébb iskolai 
felszerelésében iá mellőzni kell 
a nem okvelehül szükséges 
anyagok felhaszdálását. így töb
bek között az nrkák egységes 
bekötésére használt színes pa
pírt is.

— A Magyar Ijfild új száma. A
magyar falu kéjes hetilapja a 
ciroktermelés jo/edelmezőségé
ről, a fertőző -;ertésbénulásról 
és hazai növényujdonságokról 
közöl értékes szakcikkeket. Kis
gazdák cikkeit, i'endeleleket, pi
aci és vásári órakat és sok más 
érdekes cikket t i képet találunk 
benne. Kapható az újságárusok
nál és az IBUSZ pavillonokban. 
Mutatványszámot küld a Ma
gyar Föld kiadóhivatala, Buda
pest, VII., Erzsébet-krt. 7.

Szarvas nagyközség elöljárósága.

HIRDETMÉNY.
Közhírré teszi az< elöljáróság, hogy 

az m. kir. Kereskedelem és Közieke* 
dési Miniszter 26 428/1943. K. K. M. 
sz. a. kiadott rendeletével a közúti 
benzinüzemű gépjárművek hajtására 
szolgáló benzinszeitzkeverék (motelkó) 
kiszolgáltatását a következőkép sza
bályozta: A 12.000/1M2. K. K. M. számú 
rendelet alapján kie dott 1943. évi már
cius és április hóraérvényes I. Sz., II. 
Sz.. 111., Sz, I. M.. II. M., 1. T., 11. T.. 
lil. T., IV. T. jelzésű motalkájegyeken 
lévő szelvények ellenében csak a szel
vényeken" feltüntet*# motolkómennÍn
ségek fele szolgáltatható ki. Az 1. M. 
jelzésű motalkójeg^eken lévő szelvé
nyek ellenében jegyenként összesen 3 
liter, az 1. Sz. jebésű molelkójegyen 
lévő szelvények elfonében 8, a Hl. Sz. 
jelzésű motalkójegyen lévő szelvények 
ellenében pedig tize nhárom liter motal- 
kót lehet kiszolgáltatni. Aki a megálla
pított mennyiségnél'több motalkót azoU 
gáltat ki. szerez m«íg. vagy használ fel. 
kihágást követ el éf a rendeletben meg
szabott módon büntetik.

Szarvas, 1943. mírcius 6.
Elöljáróság.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi elöljáróság, hogy 
mindazok, akik ez.!942—43. szolgálati 
évben, mini éves ’d&zdasági cselédek 
elszegődve voltak <iz 1943—44. szolgá
lati évre is gazda^rgi cselédként köte
lesek elszegődni.

Az a munkaadó, akinél •  gazdasági 
cseléd szerződése megszűnt vagy meg
szűnik, a szerződé* megszűntél követő 
naptól számított 8 nap alatt ezen kö
rülményt a vármegyei gazdasági fel
ügyelőséghez bejelenteni köteles.

Mindazok, akik egészben vagy túl- 
nyomórészben miit mezőgazdasági 
munkások tartják fém magukat és 1943. 
évi március hó 1 rapjáig nem kötöttek 
legalább olyan időartamra szerződéit, 
mint a múlt évben kötelesek a köz
ségháza 54. számú szobájában 1943. 
évi március hó 15. napjáig jelentkezni.

Az éves gazdasági cselédek más mun
kakör ellátására vak félfogadása kihágás 
saza munkaadó, ak: ily egyént alkalmaz
6 hónapi elzárással b ilntetendő. Az a mun
kavállaló, aki a megelőző évben éves cse- 
lédként volt alkalmtzva, ha ily alkalma
zást nem vállal, vas y ha ily foglalkozás 
vállalás alól felmentési nem kap. honvé
delmi munka címén gazdasági szolgála
tok végzésére leszki telezve, s esetleg in- 
ternálási eljárásnál teszi ki magát, 
s katonai vezetés Tlatt lesz foglalkoz
tatva. Ugyancsak ícigorú büntetésnek 
teszi ki magát az a munkavállaló is, 
aki március hó l*ig bármely oknál 
fogva munkát nem vállalt, s ezen kö
rülményt a községi elöljárósághoz nem 
jelenlelte be.

Szarvas, 1043. február lió 19.

ELÖLJÁRÓSÁG.


