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A Magyar Élet Párt 

vezetői értekezletén Lukács Béla i 

tárcanélküH miniszter, a párt or- j 

szágos elnöke foglalkozott a bé- 

késmegyei MÉP-képviselők kőr

útjával. Az országos pártelnök 

nagy elismeréssel szólott Beliczey 

Miklós főispánról. Csizmadia And

rás, dr. vitéz Zerinváry Szilárd 

és dr. Torkos Béla országgyűlési 

képviselőkről, akiket követendő 

példaként állított oda az értekez

let résztvevői elé. Hangsúlyozta, 

hogy Békés vármegye főispánja 

és MÉP-képviselői ragyogó példát 

mutattak arra, miként kell a mai 

történelmi időkben a maga helyén 

mindenkinek szolgálnia hazáját 

és nemzetét. A Magyar Élet Párt 

országos vezetőjének főispánun

kat és képviselőinket illető elis

merőszavait büszke örömmel 

visszhangozza Békés vármegye 

népének szíve. Ennek a várme

gyének minden lakosa régóta 

mint a köfelességteljesítés, a lel

kiismeretesség, az igaz magyar 

ember mintaképére tekint Beli

czey Miklós főispánra s azokra 

a férfiakra, akiket most az egész 

ország népe elé példaként állított 

Lukács Béla tárcanélküli minisz

ter. Alig pár esztendeje, hogy 

Kormányzó Urifnk bizalma Be

liczey Miklóst Békés vármegye 

élére állította. Az a határtalan, 

szívből fakadó lelkesedés, mellyel 

Békés vármegye népe Kormányzó 

Urunk döntését fogadta, több volt 

az öröm megnyilvánulásánál, Ígé

retet és fogadalmat jelentett arra, 

hogy a vármegye közönsége a 

véréből való vért, a közüle ki

választott, a megye humuszából 

kinőtt Beliczey Miklóst munká

jában szíve-lelke egész erejével 

támogatja. Beliczey Miklós a fő

ispán! székbe történt beiktatása

kor kijelentette, hogy hivatali 

szobájának ajtaja éjjel-nappal 

nyitva áll mindenki előtt, de be 

sem várta az első látogatót, maga 

indult el közénk, 6 kopogtatott 

be hozzánk, ment el és jön el 

azóta is évröl-évre minden vá

rosba és községbe, hogy ottho

nunkban keressen fel bennünket, 

ismerje meg helyzetűnket, pana

szainkat, kívánságainkat. Nem mi

mondjuk, hiszen Lukács Béla 

tárcanélküH miniszter elismerő 

szavai is arról beszélnek, hogy 

főispánunk, Beliczey Miklós pél

dát mutatott. Kőrútjait nem kellett 

egyedül megtennie, mert vele 

tartottak, köré screglettek az or

szággyűlési képviselők is. Együtt

Az 1848 március 15-iki nagy 

magyar forradalomnak, a magyar 

szabadság felvirradásának napját 

Szarvas hazafias lakossága az 

idén is lelkesedéssel, a mai idők 

komolyságához méltóan kegyelet

tel és hazafias felemelkedéssel 

ünnepelte meg. A keresztény 

templomokban megtartott ünnepi 

istentiszteleteken résztvett a kü

lönböző hatóságok és társadalmi 

egyesületek küldöttségein kívül 

a lakosság is igen nagy számban. 

Szarvas hazafias lakossága a már

cius 15-iki ünnepséget a Levente 

Egyesület rendezésében hétfőn 

délelőtt tíz órától a Hősi Emlékmű 

előtt tartotta meg. Mély megha- 

tódottsággal és egybedobbant lé

lekkel hallgatta meg a több ezerre

A szarvasi járás főszolgabí
rója rendőrhatósági eljárás alá 

vonta, illetve internálta dr. 
Deulsch János szarvasi Z9idó 
orvost, meri a szegedi rendőr
kapitányság nyomozása alapján 
a szegedi kir. ügyészség elölt 
folyó bűnvádi eljárás ügyiratai* 
ból megállapítást nyert, hogy 
nevezel! szarvasi zsidó orvos 
még 1941. év folyamán Stras- 
ser Miklós szegedi zsidót igye
kezeti Szovjetoroszországba át- 
szöktetni, éspedig úgy, hogy 
a% át szök tété sekkel foglalkozó

jártak a falvakat, a tanyavilágot, 

kerestek fel minden békésmegyei 

embert, hogy megfogják kezét, 

felésugározzák lelkűk erős hitét, 

egymás mellé állítsák ennek a 

vármegyének minden lakosát és 

megacélozzák erőnket a nagy 

küzdelemre. A főispán és a kép

viselők körútja nem ért véget és 

tudjuk, hogy nem is ér véget,

menő közönség a rádió közve

títését, amelyen keresztül Magyar- 

ország Kormányzója szólt a ma

gyar levente ifjúsághoz. Az állam 

fejének mély értékű szavait min

den magyar levente a szívébe 

véste. A rádió közvetítése után 

Kuhajda István gimnáziumi tanuló 

ismertette a 95 év előtti magyar 

forradalmi eseményeket. A tanító- 

nőképző-intézet énekkara Bárdos 

„Huszár verbunkos" dalát adta 

elő tiszta összhangban Fasang 

Árpád énektauár pompás betaní

tásában és vezénylése mellett. 

Rátz Pál gazdasági tanintézeti 

növendék a „Talpra magyar“-t 

szavalta el hatásosan, majd a 

Szarvasi Dalkar Rohoska Géza 

vezénylésével Petőfi-«-Huber:

Kütz Ábrahám kövesligeti, ru* 
szinszkói zsidónak a címéi 
Szegeden a Hungária kávéház- 
ban suttogó propagandára való 
felhasználással levelek útján 
Strasserrel közülié. A szarvasi 
zndó orvos a magyarság elleni

niazter körrendeltet intézett a 
közellátási koimány biztosokhoz, 
amelyben utasította őket. hogy 
a cséplőgép!ulajdonosokat hív
ják fel a cséplőgépek mielőbbi 
kijavítására és rendbehozata-

hanem miként az elmúlt esztendő 

után az Idén folytatódott, úgy 

folytatódik tovább, egyre tovább. 

Békés megye népe kezdettől 

fogva felsorakozott Beliczey Mik

lós mögé, akit úgy követ, mint 

hadsereg a vezért, mert tudja, 

hogy a főispán a boldogabb jö

vendő felé vezető utat járja.

„Csatadal"-át adta elő lendülettel. 

Kiss György ev. lelkész nagy 

felkészültségű beszédében a csa

lád és a nemzet kapcsolatát, azok 

nagy fontosságát hozta kapcso

latba mélyenjáró ünnepi beszé

dében a 95 év előtti nemzeti 

forradalommal. A tanítónőképző, 

a polgári leányiskola, a gimná

zium és a gazdasági tanintézet 

tanulóifjúságából alakított összkar 

ezután nagy sikerrel adta elő 

Kodály: „Magyarokhoz* című

szerzeményét. Kruder Viktória 

szép szavalata után a Hiszekegy

gyei végződött be a felemelő 

hazafias ünnepség, ami után a 

leventecsapatok díszelvonulást 

rendeztek a Hősi Emlékmű előtt.

cselekedetével az ország belső 
nyugalmát nagyban veszélyez
lelte. A hatóság szerdán az el
járást lefolytatta dr. Deulsch 
János zsidó ellen, melynek be
fejezése után azonnal letartóz-

lára. Egybnn megtette a Közel- 
•látásügyi Miniszter a szükséges 
intézkedésekéi aziránt is, hogy 
a cséplőgépek kijavításához 
szükséges anyn^ok idejében ren
delkezésére ál j nak a. cséplő
gép tulajdQno oknak.

A nép vezetői a nép között
országos

Szarvas hazafias lakossága kegyelettel 
és hazafiúi felemelkedéssel ünnepelte meg

március idusát
M éltóságteljes és komoly hangulatban folyt le a Hősi Emlékmű előtt

rendezett hazafias ünnepély

Az ország békés nyugalmának veszélyeztetése 
miatt internáltak egy szarvasi zsidó orvost

Dr. Deutsch János szarvasi zsidó Szovjetoroszországba szökő zsidók
érdekében fe jtett ki tevékenységet

(altók és inWr'flUák.

A cséplőgépek kijavításának elrendelése
A M. Kir. Közel lálásügyi Mi-
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Az iskolánkívüli 
népművelési munka befejezése 
az Iparosifjak Önképzőkörében

H Í R E K
I stentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót. 10-től magyar az 
új templomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban a tótnyelvű könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban 
vasárnap és ünnepnap reggel 8 órakor 
diákmise. 9 órakor csendes mise. 10 
órakor szenlbeszéd, nagymise. Délután 
3 órakor ájlatosság. 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 ' nn istentisztelet a köz
ségi iskolában.

Márciusi 
találkozás...

Soha még ilyen márciusi ünne
pet nem éltem át, mint most, ami
kor a lelkesedés költészetébe a dúló 
világháború moraja adta a való
ságot.

Amint sorsdöntő idők tudatában 
gyűltünk össze a Hősök szobránál 
s az ifjúság szívből jövő rajongás• 
sai hallgatta a márciusi eszméket, 
a fcőzőnyünfebő/ Felrázó szavakat 
és Gyóni Géza lelkűnkben annyi 
év után is visszacsendülő üzenetét:
— deli hősökről, akikből pusztító 
tüzek vérontásában nyomorék« rofe* 
kant, vagy fekete csontváz maradt!
— Akkor feltört mögöttem a hadi* 
özvegyek fájó zokogása.

ó, vájjon meghalloltátok-e, meg-
* éreziétek-e azt a hangot ?

Vissza fordultam és megöleltem 
az egyikf, öreg anyókát, aki vál
tamra borulva sírta ki az emlé
kezés bánatát.

Tudjátok er hogy kik azok a fe
kete ruhás, félbetöri életű asszo
nyok, — kik azok a régi sebeket 
hordozó, félkarú, féllábü rokkantak, 
afeífe a haza ünnepén a „Honsz" 
zászlója alatt ott állanak mindig 
híven és sohasem felejtőn a hősök 
szobránál ?

Ok az első világháború hősei, 
özvegyei, akik már kivették részü
ket az áldozatból és eleget teltek 
kötelességüknek.

A múlt találkozott tehát az új 
jövővel, a lassan feledésbe távo- 
lodó múlt és az új küzdelmek 
előtt álló ifjúság.

És most, amidőn a jelen meg
ismétlődő megpróbáltatásaiban lel
nek egymásra, adjanak egymásnak 
erőt, vigaszt és megértő szereletet 
ebben a visszaemlékező és új 
jövőre lelkesítő márciusi találko
zásban.

vitéz Praznőczy Béláné.

Elindult a lélek
Mikor nagyon elfárad az élet( 
valahonnan felcsillan a fény... 
oalahonnan elindul a lélek, 
ha az élet már nagyon szegény.

Elindul a néma pillanat, 
az egyetlen testvér-tekinteL 
és az el nem síri könnyek alatt 
már elborult lelkűnknek intett.

Még nem látjuk, mert még fáj az élei: 
jön ■— fekete csenden át a fény. 
Valahonnan elindul a lélek, 
ha az élet már nagyon szegény.

SZUNDY GIZELLA.

Márciusi ünnep keretében
A Szarvasi Iskolánkívüli Nép

művelési Bizottság állal az Ipa

ros Ifjak Önképzőkörében szer

vezett népművelési munka zá

róünnepél csütörtökön, március 

hó l lrén tartották meg, A Bizott

ság elnökének megnyitója után 

az ifjúság Szakács György és 

Zima Pál ev. tanító-előadók ve

zetése meílett beszámolt az 

1942—43. tanévi munkáról. A 

tagok ügyes feleletei a munka 

sikeréről tettek tanúságot. A 

Kör elnöksége az e tanévi 

munka záróaktusát a márciusi

A m. kir. közeliátásügyi minisz
ter a kereskedelmi és iparkamará
hoz intézett leiratában összegsze
rűleg megállapította a cipész és 
csizmadiaipar javítási munkák 
árait. A részletes új árjegyzék 
külön-külön árakat tartalmaz, 
aszerint, hogy az iparos a javíjási 
munkákhoz anyagot ad-e. vagy 
anyag nélkül, kimondottan c^aj* a 
javítási munVat végzi-e el. Mindkét 
csoportban az új ármegállapítás 
különbséget tesz az egyes cipész 
és csizmadiaipari műhelyek között, 
aszerint, hogy a kérdéses műhely
ben foglalkoztatott alkalmazottak
nak a cipész- és csizmadiaiparban 
fizetendő legkisebb munkabéréket 
megállapító rendeletnek melyik 
munkabér osztályában megjelölt 
béreket fizetik. A m. kir. közellá- 
iásügyi miniszter az új ármegálla
pítás közzétételét a kereskedelmi 
és iparkamarákra bízta és felhívta, 
gondoskodjanak arról, valamennyi 
cipész- és csizmadiaiparos műhe
lyében az kífüggesztessék. A ka
mara áttekinthető formában külön 
kinyomtatta az új ármegállapító 
rendeletet és hivatalos árjegyzék 
formájában valamennyi kamara- 
kerületbeli ipartestületnek megKül-

folyt le a záróünnepély
ünnep keretébe illesztette be. 

Az ifjúság elénekelte a Him

nuszt és utána Korim Kálmán 

gimn tanár emelkedett beszéd

ben felidézte a 95 évvel ez

előtti eseményeket és párhuza

mot vont a/, akkori és a mai 

idők között. A kettős ünnepet 

az Iskolánkívüli Népművelési 

Bizottság és az Iparos Ifjak Ön

képzőköre elnökének beszédei 

rekesztették br*. Sikeres mun- 

kájukérl a tagok közül 11-en 

oklevelet nyertek.

dotte azzal, hogy az érdekelt ipa-* 
rosok figyelmét az árjegyzékre és 
annak kölelező kifüggesztésére hívja 
fel. Az árjegyzék szétküldése mér 
folyamatban van. azt minden ci
pész* és csizmadiaiparos az illeté
kes ipartestüleinél szerezheti be. 
Tekintettel arra, hogy a rendelet 
ez árjegyzék kifüggesztését minden 
cipész- és csizmadiaiparos részére 
kötelezővé teszi, felhívja a kamara 
az érdekelt iparosok figyelmét, 
hogy fentiekben körülírt legújabb 
árjegyzéket sürgősen ipartestülelük- 
nél szerezzék be és azt műhelyük 
látható helyén függesszék ki.

— Kétszázhúsz pengőért csinált 
egy pár csizmát. Id. Borza János 
mezőtúri csizmadiamester id. Pá- 
kozdi Antal öcsödi lakosnak egy 
pár boxcsizmát készített megren
delésre és azért 220 pengőt kéri. 
A kir. járásbíróságon működő 
uzsorabiró most tárgyalta az ügyet 
és a mezőtúri csizmadiát 2 hónapi 
fogházra, 1 évi jogvesztésre, 50 
pengő pénzbüntetésre és a csizma 
árának megfejelő 220 pengő el
kobzást érték megfizetésére ítélte! 
Az Ítélet jogerős.

— Országgyűlési képviselőnk 
névnapja. Dr. vitéz Zerinváry Szi
lárd. a kerület országgyűlési kép
viselője a múlt héten tartotta meg 
névünnepét. A súlyosabb influen
zán átesett képviselőnket ez alka
lommal levelekben, táviratokban 
jókívánságaikkal halmozták el a 
szarvasi hatóságok, egyesületek és 
nagyszámú barátai és tisztelői. A 
Magyar Élet Párt kerületi szerve
zete nevében Selmeczy Géza ke
rületi elnök meleghangú levélben 
köszöntötte országgyűlési képvise
lőnket és mielőbbi teljes felépü lést 
kívánva biztosította őt a szarvast 
választókerület hűségéről, ragasz
kodásóról és együttérzéséről.

— Március 15-ének megünnep
lése a Művészet és Tudománybarát 
Társaságban. A szarvasi Művészet- 
és Tudománybarát Társaság már
cius 15-én. hétfői szokásos klub- 
összejövetelén a nagy számban 
összegyűlt tagok előtt dr. Ugrin 
László járási főszolgabíró emléke
zett meg 1848 március 15-éről. 
Történelmi visszapillantásából a 
magyar szellem és a magyar ön
tudat fokozott lendületének és a 
magyarság nagy hivatásának irá
nyait és céljait határozta meg. 
Orosz Iván lapszerkesztő a nem
zeti forradalom 95 év előtti szarvasi 
lefolyását ismertette és megálla
pította, hogy Cégléd után a máso
dik Szarvas volt, amely üdvözölte 
a magyar forradalmi kormányt. A 
felvetett kérdésekhez Kiss György 
ev. lelkész, dr. Ondváry Pál járás
bírósági elnök és ár. Ugrin László 
főszolgabíró szóltak hozzá. Vitéz 
Praznóczy Béláné a hadirokkantak 
és hadiözvegyek fokozott megbe- 
-esüléséröHbeszélt. ’-mejd-dr. Sim- 
kovics Györgyné .iskoláskori már
cius 15 iki emlékeiről számolt be, 
amely időket idegen megszállás 
alatt. Munkácson töltötte. — A 
jelenlévők elhatározták az év vé
gére egy Szarvasi Évkönyv kiadá
sát, melynek előmunkálataihoz az 
elnökség már rövidesen hozzáfog, 
valamint hozzájárultak Kiss Sándor 
nyug. tanítónőképző-intézeti igaz
gató országos jelentőségű vízsza
bályozási tanulmányának a Társa
ság által való kiadásához.

— Kinevezés. A szegedi m. kir. 
postaigazgatóság vezetője András 
Mihály szarvasi postai kisegítő
szolgát II, osztályú postaaltisztté. 
Nagy Mihály szarvasi órabérés 
távirda-munkást II. osztályú posta- 
vonalfelvigyézóvá kinevezte.

— Jótékonycélú növendékhang
verseny. A Szarvasi Zeneiskola 
e hó 21-én. vasárnap délutón fél
4 órai kezdettel az Árvaház dísz
termében növendék hangversenyt 
rendez, amelynek jövedelmét az- 
ev. Luther-Árvaházban nevelt ár
vák javára fordítják. A műsorban 
a zeneiskola növendékei zongora
számokkal szerepelnek.

E L A D Ó

32 kishold

ta  n y ás- 
ingatlan
Bővebb felvilá

gosítási ad 

dr. Gémes Szilárd ügyvéd.

ELADÓ:

Szántóföld 2 holdtól 137 knlasztrális holdig 
különböző nagyságbari és minőségben.
Ház, forgalmas helyen jól bevezetett sarok 
üzletház italmérési joggal Szarvason. 
Vegyeskereskedés, korcsma joggal, beren
dezéssel. sarokházzal egyült sürgősen, Bákés- 
szenlandráson.
Vótelre keresünk : 20 hold jóminőségű 
szántóföldéi lehetőleg tanyával, beltelkes lakó
házat 30.000 P-ig. gyümölcsöst Macóban vagy 
Mongolban, 3—4 hold jóminőségű szántóföldet. 
In g a tla n o k  adásvételének ügyével 
forduljon blzalom al a
S Z A R V A S I  
HITELSZÖVETKEZET -h e z .
hol a megbízást eredm ényesen közvetítik.

Minden cipész és csizmadia 
köteles kifüggeszteni 

a javítási munkák árait
A Közellátási M iniszter újabb rendelete  

szabályozta az új árakat
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SZARVASI KÖZLÖNY
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— Nyolcvan éves a szarvasi
Đ alkar. A szarvasi Dal kar szom
baton este tartotta meg évi ren
des közgyűlését az Ipartestületben. 
Dr. Demjén György községi jegyző, 
társelnök melegszívű megnyitója 
után Rohoske Géza kervezető is
mertette a dalárda egy évi működé
sét. öt szorgalmas tagnak ajándé- 
kot nyújtott át. majd bejelentette, 
hogy a dalkar ezévben lépett fenn
állásának 80. évébe. A tartalmas 
jelentés után dr. Demjén György 
szép beszéd keretében köszönte 
meg a beszámolójelentést, elisme
réssel szólt Rohoska Géza karve- 
zelő érdemeiről, majd a dalárda 
tagjainak nevében emléktárggyal 
kedveskedett neki. A közgyűlés 
löbb kisebb ügy Ietargyalásával 
ért véget.

— A Bajtársi Szolgálat üzenete 
a szarvasi honvódcsaládoknak:
Az ulább felsorolt honvédek után 
tudakoződók a Bajtársi Szolgálat 
és Hadigondozó Szövetség ügye
letes inlézőbizottségi tagjainak hi
ányos adalokat mondtak be és 
ezért kérelmüket az Elnökség nem 
terjesztette fel a Vöröskereszt Ka
tonai Tudakozódó Irodájának : 
Csaszlvon István IV. kér., 449, 
Oncsik Pál V. külk. 208, Szakács 
János VII. külk. 363/3, Bárány 
György VII. külk. 76, Lustyik György
II. kér, 202. A hadbavonultról a # 
Szolgálat a következő adalokat 
kéri: születési helye és ideje, a 
bevonult édesanyjának családi 
neve, a bevonulás helye és idő
pontja, a hadbavonult táboriposta 
száma és katonai rangja. Ez ada
tok nélkül a Vöröskereszt érdem
leges választ nem tud adni.

— Elütötte a “ motorkerékpárt 
a motorosvonai. Medvegy József 
szarvasi texlilkereskedő a múlt 
•héten feleségével egyült motorke
rékpáron Békéscsabán járt. Vissza
felé jövet nem vette észre a szarvasi 
állomásépületből kifutó motoros- 
vonatot és az az utolsó pillanatban 
félrerántott kerékpár sárhányőját 
elkapta. Medvegy József hátul ütő 
feleségének jobb lába a motor 
kerekei alá került és a kerekek a 
lábfejet leszelték. Orvosi segély
nyújtás ulán a fiatal asszonyt a 
szentesi kórházba szállították. Ál
lapota javulóban,, van.

— Pályázat. Az Országos Tiszt
viselői Betegsegélyezési Alap 
(OTBA) Szarvason betöltendő egy 
fogszakorvosi állásra hirdetett pá
lyázatot. Pályázatok április 15-ig 
nyújthatók be. I

Időszerű gazdasági kérdések
Gabonavetések időszerű ápolása

Az idei szokatlan időjárás — csőt« 
len Asz, tavasz és a hosszantartó 
nappali 10—14 C meleg, valamint az 
éjjeli 1—2 C fagy váltakozása — az 
őszlvetésekben érzékeny károkat okoz* 
hat. Fokozódik a kár, különösen ott, 
ahol a rossz vagy száraz őszi talaj 
munkában vagy kései vetés követ« 
keztében vetéseink nem erősödtek 
meg kellőleg, továbbá ott, ahol azok 
kötöttebb vagy laposabb, vizesebb 
talajon vannak.

A váltakozó nappali meleg és az 
éjjeli fagy ugyanis a talaj felületét 
jelentékenyen felemeli s ilyenkor a 
vetések gyökerei kihúzódnak a föld
ből vagy szétszakadva jutnak lövés* 
tő! a talaj felületére, azután a nappali 
meleg hatására elpusztulnak. Ezt az 
eseményt, kárt, felfagyásnak nevezzük.

Káros a váltakozó hőmérséklet 
(meleg és fagy) a növényzetre akkor 
is, ha felfagyás nem következik be, 
hanem csak a talaj lazul, korpásodlk 
fel erősen..Ilyenkor levegővel telnek 
meg a talaj részecskék üregei és igy 
a növény gyökérzetének tovajutása 
akad meg, ami a táplálóanyag és a 
vlzfelvételt gátolja. Ebben az esetben 
a növény nem pusztul ugyan el, de 
fejlődésében visszamarad.

Végül az ilyen idő az őszi szán> 
lásokít is erősen fellazítja, levegőssé 
és szárazzá tehetik, úgyannylra, hogy 
az ilyen talajba vetett tavasz? gabo* 
nák, stb. magvainak nagyrésze köz« 
vellenlil nem juthat kellő mennyiség* 
hez és így azok egyenetlenül vagy 
csak hosszabb, idő múlva, rendesen 
eső után tudnak kicsirázni. (Az őszt 
vetések egyenetlen és lassú kelését 
is ennek tulajdoníthatjuk.)

A fent leírt időjárás okozta káopk, 
kedvezőtlen talaj állapot megszűnteié* 
sél a mielőbb meginduló hengerezés* 
se! érhetjük el. Felfagyás esetében

M angolban K I  A D Ó

tt Várlak",f e l í r á s ű

nyaraló
150 pengőéri egész szezonra. 

Értekezni lehet:
LENGYEL BÉLA  

alezredes Budapest,

XI. ker.t Bertalan 

utca 15. sz.

M e g h í v ó .

~A Szarvasi Hengermalom mjnt Szövetkezet
XXX. évi rendes közgyűlését

1943. évi március hó 28-án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel tartja meg a 
Turul Mozgóban, melyre a tisztelt tagokat ezúton is meghívja

az. Igazgatóság.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyíló.
2. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő kiküldése.
3. Igazgatóság jelentése az 1942. üzletévről.
4. Az 1942. évre vonatkozó zárszámadások ismertetése és a mérleg meg

állapítása.
5. A mérleg szerinti tiszta nyereség felosztására vonatkozó igazgatósági 

javaslat előterjesztése és e tárgybani határozathozatal.
6. Felügyelőbizottság jelentése, felmentvény megadása. -
7. A cégbíróság Cg. 128/1943—13 végzése alapján, az alapszabály 1.. 2., 

3.. 4.. 5., 6., 7 9 . ,  10., II., 12., 13.. 14., 15., 16.. 17., 18., 19.. 20., 21., 22., 23., 
24-, 25., 26. paragfusának ̂ módosítása a fenti cégbírósági szám alatt kiadott 
alapszabály jniota szerint

A zárszámadások és a mérleg a malom irodájában 1943. március 16-tól 
közszemlére vannak kitéve és a tagok által megtekinthetők. Zéró számadási 
könyvecskék a malom irodájában kaphatók.

Figyelmeztetés. Aki a közgyűlésen részt kíván venni, nevére szóló rész
jegyét szíveskedjen magával höznLés a jegyzőbizottságnál kívánatra felmutatni.

lehetőleg nehéz, a másik két esetben 
középnehéz, vagy könnyű henger a 
legmegfelelőbb. Ha tovább tart ez a 
kedvezőtlen idő, úgy a telfagyásos 
vetésekei esetleg tanácsos ismételten 
lehengerezni. A henger g felfagyott 
növény gyökereit a földhőzszorítja 
és azok ez által begyökeresednek. A 
fellazult talajt pedig tömötlebbé teszi, 
miáltal a vízforgalom a íala) felszíné* 
vei helyre áll. A növények fejlődése, 
a magvak csírázása így hamarosan 
megindul. Amint a vetések helyre* 
jöttek, tanácsos — különösen egy jó 
eső után — a lehengerelt földeket 
közép, nehéz vagy könnyű boroná* 
val azonnal megjáratni, hogy a to
vábbi talaj felszíni vlzfelvételt meg
szüntessük.
* Az említett eseteken kívül a hen* 

gert a gabonevetések ápolására nem 
tanácsos használni, meri szárítja a 
földet és tartós szárazság esetén azok 
a sok vízveszteséget nagyon meg* 
sínylik. JENEY LÁSZLÓ gazd. tanár.

— Közgyűlést tartott a Tűzhar
cos Szövetség szarvasi csoportja.
A Tűzharcos Szövetség szarvasi 
csoportja vasárnap délelőtt tartotta 
meg a Polgári Körben évi rendes 
közgyűlését. Dr. Ugrin László já
rási főszolgabíró elnöki megnyitója 
uién Kovács Pál tanító terjesztette 
elő vezetőtiszti jelentését a csoport 
nfóködéséről, majd vitéz Takács 
István községi irodatiszt mutatta 
be pénztári beszámolóját. A meg
üresedett tisztségek betöltése során 
alelnöknek Laudisz Lajos községi 
számvevőt. legénységi titkárnak 
Kurlössy Ödön községi tisztviselőt 
választották meg. Dr. Ugrin László 
elnöki záróbeszédében költői emel- 
kgdettségű és mély érzésekben 
gazdag szavakkal beszélt az egye
sülés életéről, kötelességeiről és 
hivatásáról.

— Pályázat. A vármegye alis
pánja pályázatot hirdetett Szarvas 
nagyközségnél elhalálozás folytán 
megüresedett községi vágóhídi ál- 
laforvosi állásra. Pályázatok a Bu
dapesti Közlönyben megjelent hir
detés közzétételi napjától 15 nap 
alatt adhatók be.

— A „M0VEw Sportegyesfllet 
alakuló gyűlése. Egy évvel ezelőtt 
alakult meg a szarvasi sport és 
testnevelési egyesületnek fúziójából 
a régi egyesületeket magába záró 
új szervezet: a „Szarvasi Move.- 
Bár ennek egyes szakosztályai 
azóta is működtek, sőt a „Turul* 
Futball-osztály jelentékenyen emel
kedett is és bekerült az I. osztályba, 
az anyaegylet alapszabályainak 
megerősítése nélkül nem fejthetett 
ki erőteljesebb tevékenységet. Most, 
hogy a belügyminiszter a jóvá
hagyott alapszabalyokat leküldte, 
az egyesület megtarthatta tényleges 
alakuló gyűlését. A gyűlésen Pá
los György titkár évi jelentése és 
dr. Csongrádi János beszámolója 
után az új egylet elnökévé egy
hangúlag dr. Ondváry Pál járás- 
bírósági elnököt választották meg 
és egyben a régi tisztikart is nagy
jából ugyanazokkal4 az erőkkel 
újjáalakították. Az egyesület át
meneti évében működött elnöknek 
dr. Ugrin László tiszteletbeli elnök 
javaslatára a közgyűlés köszönetét 
szavazott. Az új egyesület szak
osztályai : a futball-, tennisz-, atlé
tikai-, úszó-, vívó- és lövészszak- 
osztály mindjárt meg is alakultak 
és megkapták vezetőjüket.

— Szívességből sem szabad a 
megállapított árnál drágábban vá
sárolni. Dr. Sárkány Zoltán kon
dorosi lakos a vaj kilóját 8 pen
gőért vásárolta meg és azt isme
rőseinek és rokonságának ugyan
azon az áron továbbadta. A szarvasi 
kir. járásbíróság ezért 500 pengő 
pénzbüntetésre ítélte. Az ügy fel
lebbezés folytán a szegedi Tábla 
elé került. A Tábla megállapította, 
hogy az -elsőfokú bíróság megáUa- 
pítása helyes volt, mert az árdrá- 
gítási visszaélést szívességi ügyle
tekkel is el lehet követni. A Tábla 
áz elsőfokú bíróság ítéletét 100 
pengőre szállította le.

Eladó
a Petyovan- dűlőben, 
a kondorosi kövesül 
mellett másfél holdnyi 
kitűnő minőségű

s z á n t ó f ö l d .
A feltételeket 

. dr. Koszt Ármin ügyvédnél 
lehet megtudni.

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

1943. március 20-én szombaton, 21-én vasárnap és 22-én 
hétfőn délután 5 és este fél 8 -órakor 3 napig.

A KELETI CSATA
Európa harca a bolsevizmus ellen. Magyar honvédek menetel* 

nek az előnyomuló szövetségesekkel.

1943. március 24-én szerdán délután 5 és este fél 8 órakor

A MAROKKÓI LÁNY
HENRY regénye filmen. A legszebb francia film. Főszereplők: 

Jules Berry, Charles Vanel, Rama Tahe.

1943. március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, 
délután fél 4, fél 6 és esle fél 8 órai kezdettel

SZERELEM -  BOSSZÚ -  HALÁL
'Asszonyok egymás ellen. Izgalmas történet a cári Oroszország
ból. Francia film. Főszerepben: Pierre Richárd. Roger Carl. 

Suzy Prim, Vera Korene.



Mezőgazdasági munkabérek
A  tengeri, cukorrépa, takarmányrépa, cirok, horgonya, 

rétiszéna, sarjn és a szántóföldi takarmánynövények 
megállapított legkisebb és legnagyobb munkabérei

(Folytatás.)
1. A tengeri munkájára vonat

kozó munkabérek.
a) Részbérek a vármegye egész 

területén a termés egyharmada, a 
szár egynegyede és a köztester
mény egyharmada.

A részesművelő ezéri a bérért 
a következő munkákat köteles tel
jesíteni: Egyelést (fatlyazást) három
szori kapálást, tengeri letörését 
szárról lefosztva, a tengeri válo
gatását, behordását, górébarakását. 
szárvágást, kötözést, a szar behor- 
dását és a munkaadó által meg
jelölt helyen kúpba való rakásét.

Ha a munkaadó a tengeriföld 
megmunkálásához lókapával hoz
zájárul. egy teljes lókapa munká
ért a részes művelő katasztrális 
holdanként két külön munkanapot 
tartozik a munkaadó részére tel
jesíteni. Ha a lókapához az em
berierői a részesmuvelő adja, ab
ban az esetben a külón teljesítendő 
munka katasztrális holdanként 1 
nap.

A munkaadó a földet jó termő
erőben és vetésre megfelelően elő
készítve köteles a munkavállaló
nak átadni és a megfelelő meny- 
nyiségű és minőségű vetőmagot is 
tartozik szolgáltatni. Amennyiben 
a vetőmagot a részesművelő adja,

annak értékét a munkaadó a hely
ben szokásos áron (rögzített áron) 
megtéríteni köteles.

Köztes termény csak a munka
adó beleegyezésével és az általa 
megengedett mérvben termelhető.

Amennyiben a részesművelők 
a külön munkanapokat a munka
adó részére nem teljesíti, a mun
kaadónak joga van a tavaszi 
munkálatok idejére megállapított 
napszámbér alapul vételével a ré
szesművelő terményjárandóságból 
annyi nepszámbérnek megfelelő 
értékű terményt visszatartani, ahány 
külön munkanapot a részesművelő 
nem teljesített.

Ha a részesművelő tengeri 
lerményjárandóságát a munkaadó 
a részesművelő lakásáig hazaszál
lítja. abban az esetben részesmű
velő a szárrészre nem tarthat igényt. 
A meg nem vallott szárrészt, vala
mint a köztes lerményrészt a ré
szesművelő köteles akkor elszállí
tani. amikor a munkaadó részét 
behordja. Ha a munkavállaló a 
szárrészt határidőig nem szállítja 
el, a szárrészt a munkaadó korlá
tozás nélkül megválthatja.

A részesművelő a kötelességévé 
tett munkákat a munkaadó által 
megkívánt időben és módon köte
les teljesíteni. (Folytatjuk,)

— Megindul a Körösön a ha
józás. A mull év október 15-én 
avatla fel a Kormányzó Űr a 
békésszentandrási duzzasztó
művel, melyet a hősi halált halt 
Horthy István kormányzóhelyet
tesről neveztek el. A duzzasztó, 
amely az utóbbi évek egyik 
legnagyobb magyar alkotása, 
azt a célt szolgálja, hogy a 
Körös a nyári és az őszi ala
csonyabb vízállás mellett is ha
józható legyen és így olcsó ví- 
ziutat biztosilson a keleti or
szágrészek és az anyaország 
között. A Körösön a hajózást 
ebben az évben már rendsze
resen meg is kezdik. Június 1* 
én indulnak meg a személy- 
és teherhajók a Körösön. Mivel 
a békési kikötő építési munká
latai már oíyan stádiumban van
nak, hogy az esetleges teher
forgalom lebonyolítása már is 
lehetséges, minden bizonnyal a 
hajózás a vármegye szivéig ki 
fog terjedni.

— Egy futballmérkőzés utó- 
hangjai a bíróság előtt. Még a 
mull év őszén a kondorosi futball
csapat bajnoki mérkőzést játszott

H Békésszentandráson az ottani Hu
nyadi futballcsapattal. Mérkőzés 
közben ifj. Gazsó János és Sárkány 
Pál,a Hunyadi vezetőségének tagjai 
sértő kijelentéseket lettek a csabai 
futballkerületre és Szpevár János 
futballbíróra. A szarvasi kir. járás
bíróság most tárgyalta az ügyet 
és a vádlottakat a csabai futball- 
kerület sérelmére elkövetett becsü
letsértés és rágalmazás vétségében 
mondotta ki bűnösnek és őket 50 
—50 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
de. a büntetést 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette. Szpevár János fut
ballbíró a feljelentését visszavonta, 
mivel Gazsó János és Sárkány Pál 
boc&énatol kértek tőle a bíróság 
előtt.

— A drágán vásárolt bőrből 
készült csizmát a megállapított 
árnál drágábban adta el. Dispiter 
Jénos volt szarvasi, jelenleg Bet- 
falvén élő csizmadiamester a 
qzarvasi tímárok által készített bőrt 
a megállapított árnál drágábban 
vette meg és az abból készült 
csizmákat a megengedett árnál 
megesabb áron értékesítette. A 
gyulai uzsora bíróság szarvasi egyes- 
biréja. dr. Molnár János kir. járás- 
biró árdrágítás vétségében mon: 
dolla ki bűnösnek és 500 pengő 
pénzbüntetésre és 1 évi jogvesz
tésre ítélte. Az Ítélet jogerős.

— Megvadultak a lovak. Sándor 
János szarvasi 69 éves külkerületi 
lakos kocsijával a cs&bacsűdi or
szágúton hnladt. Egy szembejövő 
autótól a lovak megijedtek, meg
vadullak és a kocsit a mély árokba 
rántották. Sándor János a kocsi 
alá került és bal lábszárcsontja 
eltört. A szarvasi mentők a békés
csabai kórházba szállították.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
kecskeméti

ó- és új
borok,

nagybani eiadása

Nagy Sándor ,
bornagy kereskedésében. 

Szarva*, II., Horthy M.-út 2.
BorkÜőnfegestégtk! Pezsgők!

Szépirodalmi

könyv« 
újdonságok

nagy választékban

Nagy Sándor
könyvkereskedésében.

I

— Megvert egy leánykát. Csellár 
András szarvasi gyermekei a szom
szédos Dubela Pálné gyermekeivel 
játszadoztak. A gyermekek valamin 
összevesztek és Csellár András a 
szomszédék Judit nevű leánygyer
mekét megverte, haját húzta és a 
földre taposta. A kir. járásbíróság 
jogerősen 8 napi fogházra ítélte.

— Párnahuzatot lopott Ferko- 
vics Erzsébet-Ibolya szarvasi ci
gányasszony Staszenka Elek hely
beli szijgyártómester lakásába be
surrant és a kamrából párnahuzatot 
lopott el. A csendőrség másnap 
elfogta a tolvaj asszonyt és a bí
róság azonnali letartóztatását ren
delte el. mivel szökésétől tartani 
lehetett. A kir. járásbíróság a ci
gányasszonyt 7 napi fogházra és 
egy évi jogvesztésre itélle. A bí
róság a büntetést a letöltölt idővel 
kitöltődnek vette.

— Csökkentett világítást kell 
használni elsötétítés ideje alatt a 
kocsikon is, A szarvasi járás rend 
őri büntetőbirája Jambrich Mihály 
endtődi lakost 4 napi elzárásra 
átváltoztatható 10 pengő pénzbün
tetésre ilélle, mivel kocsijára lég
védelmi elsötétítés alatt nem szerelt 
fel csökkentett világitású lámpát.

— Ellenszegült a hatósági kö
zegeknek. Fazekas ^Mihály öcsödi 
lakos, állami űtőrt a járási rendőri 
büntetőbiró 5 napra átváltoztatható 
25 pengő pénzbüntetésre itélle, 
mivel az őt rendre utasító rend
őrökkel és községi elöljárósággal 
szemben ellenszegült.

Fizessen elő
a Szarvasi K ö z lö n y re .

1 P R Ó H IR 0 E T É S E K .
*

Apróhirdetések állást keresőknek és ál
lást 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 papírkereske* 
dése Szarvas, l., Horthy Miklós út 9. 

szám.

. Szarvason vagy környékén el
helyezném 16 éves rendkívüli 
ügyes, szorgalmas leányomat 
izr. családhoz gyermek mellé, 
ahol a háztartásban is segéd
kezne. Szíves megkeresést kérek 
Sírul Antónia névre a kiadó- 
hivatalba.

■ Biliárd-asztal, kitűnő állapot
ban olcsón eladó. Cím a kiadó
hivatalban.

A KITŰNŐ MINŐSÉGŰ 
DRÉHER-gyértmányú

VILÁGOS TÉLI.
barna g ó l iAt

SÖRÖKET
kérje minden italmérésben. 

Körzeti főraktáros :

Nagy Sándor
sörnagykereskedő.

. Gyapjút és Angora-gyapjűt 
szárnyas fonógéppel fonok, gu
bancosat kártollatok, illetve ve
s z e k .  III. kér. 162. szám. (Árva
ház mellett.)

• Barokk-ebédlő és íróasztal 
eladó. Érdeklődni lőhet a kiadó- 
hivatalban.

. Különböző bútorok eladók 
özv. Baginyinénál III. kér. 108.

. Kisárpádba egy itcés keres
tetik. Érdeklődni lehet Czeperkó 
Árpád-bérlőnél.

. 52-tes jókarban levő gyűrűs 
cséplő bérbe kiadó IV. belker., 
521. sz. vagy a helyszínen : Bá
rány Malom.

. Eladó 600 kéve takarmány
kukoricaszár és árpaszalma. Ér
deklődni lehet Séllei Bélánál, 
Szentetornya II. 386.

• Eladó I. kér., 171. számú ház. 
Érdeklődni lehet ugyanott.

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

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

. Eladó egy gyermek ágy. egy 
gyermek kocsi és egy lehajtós 
gyermek szék. ^leglekinthető 
I. kér., 15. sz.

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

. Eladó I. kér., 194. sz., ház. 
Érdeklődni lehet 1. kér., 190. sz. 
alatt.

• Eladó kövesút mellett a fő
térhez közel egy kétszobás la
kóház. Érdeklődni a közgyámi 
hivatalban, yagy dr. Dörnyei 
ügyvéd irodájában lehel.

• Körösparti kioszk italmérés
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet 111. kér. 
Görbe ulca 4. szám alatt.

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

Hirdessen 
lapunkban!

Falait* k M i N A G T  S A n DOB  
Nyomtott a SsstvmÍ K&ilBay Njm »  
dai és LaBldadóvillalit ■ joeuUJibs»
J. k«r„ Hortfcj M ikiéiül


