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A mai nehéz háborús idők a 

belső front területén a legtelje

sebb nyugalmat, a legőszintébb 

odaadást* az áldozatos lemondást, 

a fokozott munkateljesítményt és 

egybefogó lendületet követelik 

meg. A belső front minden erejét 

nekünk is a háború győzelmes 

kimenetelének szolgálatába kell 

állítanunk és a békés nyugalomra 

való törekvést igyekezett kimu

tatni a n:>pi politika mellett a 

magyar keresztény sajtó is, ami

kor az általános faji és nemzeti 

problémák szükségszerű hangoz

tatását nagy részben félretéve az 

összefogás szükségességét, minden 

erőnknek a szovjet rém fenyegető 

veszélyének elhárítására való 

összegyűjtését, a legteljesebb ál

dozatvállalás kötelességét hirdette 

a belső erők összefogásával. Saj

nos, az ország területén még itt 

élő zsidóság, amely nagyszerűen 

elpolgáriasodott, de ugyanakkor 

ezer igazolás bizonyítéka szerint 

megmagyarosodni, faji és ösztönt 

adottságaiban megváltozni nem 

tudott, ügy látszik ezt a köz ér

dekében való nyugalmat gyáva

ságnak, vagy a mostani lehetősé

gek által adott helyzetbe való 

belenyugvásnak minősítette, mert 

a magyar nemzet egységét bom

lasztó törekvéseivel ismét ki 

akarja kezdeni azoknak a gyász- 

magyaroknak közreműködésével, 

akik anyagi é9 családi kapcsola

taik révén még nem tudtak faji 

Öntudatra ébredni és régi lehe

tőségek visszaállításáért még a 

kommunizmussal is hajlandók 

összeházasodni. Hogy ebből a 

házasságból milyen goómok szü

letnének, arról legjobb nem is 

beszélni. A zsidóság állandó bom

lasztó törekvései a belső front 

szilárdságát bomlaszthatják meg 

és e mellett nem mehet el szó 

nélkül egyetlen igaz magyar sem. 

Nem tűrhetjük, hogy a ml ćrde- 

keinkkel és életközösségünkkel

ellentétes ellenség! propaganda 

tovább fertőzze a magyar népet 

a rádión és a suttogó zsidószája

kon keresztül. A fekete piac hi

énái a zsidó tőke bőségére épí

tenek és amíg a magyar fogyasztó 

gyermekei számára nem tudja 

biztosítani a szükséges napi élel

met, addig a zsidó háztartások 

szinte tobzódnak nemcsak tejben, 

vajban, de még disznóhúsban is. 

Ha megkérdezed, miért van ez, 

az őszinte hang bevallja, hogy 

zsidó még nem jelentett fel egyet

len egy árdrágítót sem. Amíg a 

piacok üresek, a tanyai lakosság 

házhoz hordja a zsidó jóléthez 

szükséges élelmet. A vasutakon 

már nemcsak zsidók, de magas- 

rangú méltóságot viselők is sí- 

bolják Pestre a fekete árut a 

zsidók és erkölcsi alapot vesztett 

iparosok és kereskedők támoga

tásával. Nem tudják a zsidóhatás 

alatt elhinni sokan, hogy a tör

vényeket és rendelkezéseket az 

ország érdekében azért hozzák, 

hogy azokat be is tartsák. Az 

országnak ellensége nemcsak az, 

aki szemben a harcmezön áll és 

talán ezzel könnyebb is becsüle

tes kiállással végezni, mint a 

belső ellenséggel, amely a külső 

ellenségnek szurkol, .pnnak győ

zelmét lesi és destruktív propa

gandájával a belső frontot igyek- 

szik megingatni. Amikor a magyar 

tömegek sorban állnak heti tüze

lőanyagjukért, ugyanakkor az el

múlt télen is gazdagon ellátott 

zsidó már kocsiszámra tárolja a 

kokszot a jövő télre. A nagyrit

kán a kereskedésekbe érkező 

csemegeárut zsidók vásárolják fel 

a nélkülöző magyar gyermekek 

elől. S ba a cukrászsüteménnyel 

és gramofónzenével gyógykezelő 

zsidó orvos se tud megférni a 

bőrében a mamókák által bizto

sított jólétében, azon sem cso

dálkozhatunk, mert hiszen neki 

is fontosabb volt a dr. Róth-tal 

való kapcsolat, amelynek kimé

lyítése esetleg nálunk is a zsidó 

uralmat biztosítaná. A zsidó men

talitáson jellemző az is, hogyha 

a háború örök törvényei szerint 

néha az ellenség kerekedik felül 

Idelg-órálg a harcban, a belső 

ellenség nem tudja titkolni örömét, 

újra a napos oldalra húzódnak a

munka nélkül éldegélő és sétál

gató paraziták, akik büszkévé 

Injekciózzák magukat a rádióban 

kapott ellenséges propagandával.

A maceszsütés biztosítása mellett 

ezer és egy probléma van még, 

amikről állandóan beszélhetnénk; 

de most már nem tűrhetjük to

vább, hogy ez a belső ellenséges 

front tovább élje. világát és foly

tathassa aknamunkáját. A ma

gyarság tömegei a zsidóság ál

landó ellenőrzését, a zsidó rádi

óknak és telefónoknak leszerelé

sét, levelezésük cenzúráját kívánja, 

hogy érezzék, már nagyon- is 

megúnt vendégek itt nálunk és 

minden igaz magyar elzárt gettók

ban szeretné látni őket legszíve

sebben. Ha pedig elvágyódnak 

már, menjenek, akár az általuk 

oly gyönyörűnek álmodott »szov

jet* paradicsomba4* * Is, legalább 

szembe fogunk állni velük és ez

E g y s z e r i  s e g é l y t  k a p n a k  
a hadbavonult honvéd 

hozzátartozói
Honvédelmi miniszteri rendelet intézkedik 

a hadbavonultak hozzátartozóinak segélyezéséről

a végső harc azután megmutatja, 

hogy biztos győzelmünk után 

országunk jövendője nélkülük 

lesz csak Igazán biztosítva. A 

magyar tömegek vérben és vas

ban, szenvedésben és lemondás

ban állítják minden erejüket a 

nemzeti közösség szolgálatába. A 

zsidók által félrevezetett és még 

ma is nekik hódoló magyarok is 

lassan rá kell, hogy ébredjenek 

sorsukra és arra, hogy az ellen

ségért rajongó belső front mily 

nagy ártalmára van az országnak. 

A pohár lassan betelik 1 A ma

gyarság jóindulatú türelme és a 

nehéz idők által megkövetelt fe

gyelme ne jelentsen gyávaságot 

és belenyugvást senki szemében. 

A háborút meg fogjuk n y e rn i és 

meg kell nyerni és akkor azután 

leszámolunk mindenkivel, még 

önmagunkkal is.

A honvédelmi minisztertől a 
napokban rendelet érkezett a vár
megye alispánjához, amelyben 
közli, hogy téves a közvélemény
ben kialakult az a felfogás, mintha 
a honvédcsaládokért megindított 
országos gyűjtés az említett csalá
dok javára egy rendszeres vagy 
időnként megismétlődő pénztámo
gatóst jelentene. A segélyezésnek 
nem az a célja, hogy az esetle- 
lég szűkösebb viszonyok között 
élő családokat állandó jellegű 
jobb anyagi helyzetbe hozza és 
így egy csalódnak a hadisegélyt 
mintegy kiegészítve felemelje. 
Ugyancsak nem képezhet segélye
zésre okot, illetve jogalapot egye
dül ama körülmény sem, hogy 
valakinek egy hozzátartozója be
vonult és ezáltal a család napi 
megélhetése nehezebbé vált* A 
jelen akció során egyszeri segélyt, 
tehát elsősorban ama hadba (vagyis 
harctérre) kivonult, eltűnt vagy 
hadifogságba jutott katona hozzá
tartozója kaphat, aki a háborús 
viszonyok folytán máról-holnapra 
önhibáján kívül oly súlyos és 
nyomasztó anyagi helyzetbe került,

hogy azt önmagától elhárítani 
még fokozott munkával vagy ke
resettel sem képes és ily 
körülmények között a család to
vábbi létfenntartása kérdésessé 
válik, vagy veszélyeztetve van. A 
segélyezés főcélja tehát az, hogy 
az említelt helyzetbe jutott család 
a részére juttatott egyszeri segé& 
útján a mai háborúadta és le- 
csőkkentelt életmódját újból helyre
állítsa és így bizfosílaa. Ily alap
követelmények szigorú figyelembe
vétele mellett a segélyezésnél to
vábbi megkötöttség az legyen, 
hogy támogatásra (egyszeri segélyre) 
csak oly, jelenleg hadbavonult 
vagy elesett, vagy hadifogságba 
jutott hozzátartozói, illegve vissza- 
maradoltai jöhetnek, akik vagy 
már ezidőszerint is hadisegélyben 
részesülnek, vagy akik a hadise
gélyezésre még esetleg tekintetbe 
jöhetnek. Ezenkívül kivételes mél
tányosságból a hadbavonult, ele
sett vagy hadifogságba jutott köz
szolgálati és közüzemi alkalmazot
tak (munkások) hozzátartozói is 
javaslatba hozhatók segélyezésre.



társadalomhoz, hogy ezen a téren 
az önkéntes megajánlás szép pél
dáját állítaná a hazai és külföldi 
közvélemény elé. Mindenki lássa 
meg: ímef így gondoskodtunk mi 
magyarok, hőseink árva gyerme
keiről.
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

— Mozitiap Csabacsűd. A bel- 
ügyminisztér Adamovszki András 
szarvasi lakosnak Csabacsűd köz
ségben 1 élesítendő keskeny mozgó- 
fényképüzemre engedélyt adott ki.

Hirdessen lapaokban!

Magasabb fizetést adott 
zsidó alkalmazottjának, mint 
a keresztény magyaroknak

Donner Árpád zsidó kereskedőt ezer pengőre 
büntették a zsidótörvény rendelkezésének 

kijátszásáért
Dr. báró Drechsel Béla szol- 

gabíró, rendőri büntetőbíró most 

tárgyalta Donner Árpád zsidó 

kereskedő ügyéi. Donner Árpád 

Weisz Magda zsidó alkalma

zottjának egyedül magasabb fi

zetést adott, mint amennyit 

együttvéve a többi összes ke

resztény magyar alkalmazottak 

kaptak. Ezért a zsidótörvény

rendelkezéseinek kijátszása cí

mén eljárás indult ellene. A 

tárgyalás során beigazolódott, 

hogy a kijátszás a valóságnak 

megfelel és ezért a rendőri bün- 

lelőbíró tíz napi elzárásra, illetve 

az enyhítő szakasz felhívása 

mellett 1000 pengő pénzbünte

tésre ítélte Donner Árpád zsidó 

kereskedőt.

Még januárban megfojtotta 
és elásta gyermekét 

egy szarvasi leányanya
A gyulai kir. töryényszék vizsgálóbirája 

a helyszínen exhum álta a csecsemő hulláját
Bizalmas feljelentés alapján 

a gyulai kir. törvényszék vizs
gálatot indított Czigléciki Er
zsébet szarvasi 24 éves leány 
ellen, akit a feljelentés azzal 
vádolt meg, hogy még január
ban született csecsemőjét meg
fojtotta és lakóhelyének kertjé
ben elásta. A vizsgálóbíró sze
mélyesen szállt ki Szarvasra és 
sikerült is a tanyaudvar kertjé
ben megtalálni az oszlásnak

induló gyermekhuüát, amit fel 
is boncoltak és megállapították 
rajta a fojiogalás nyomait is. 
A szívtelen anyát azonnal kihall
gattak, aki bevallotta, hogy új
szülött gyermekét annak meg
születése után rögtön megfoj
totta és elásta. A gyulai kir. 
ügyészség határozatára a gyer
mekgyilkos anyát azonnal letar
tóztatták és a gyulai ügyészség 
fogházába szállították.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót, d. u. 6-től magyar, az 
újtemplomban magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak. 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 a z  

Árvaház dísztermében- Kondoroson min
den hónap második vasárnapján dél
után 2 órakor  ̂an istentisztelet a köz
ségi iskolában.

A hősök árvái
Kállay Miklósné, a miniszterei- 

nöfe hitvese fáradhatatlanul szivén 
viseli a hadiárvák sorsát. Az a 
nagyszerű agilitás, ami e kiváló 
magyar asszony telkéből fakad, 
kell, hogy átjárja az egész ma- 
gyár táisadalmat. Soha többé 
meg nem fortén he/, hogy egyetlen 
magyar gyermek mostoha sorsban 
éljen hazánkban, amelyért az apa 
hősiesen harcolva hősi halált halt 
a háború küzdőterén. A magyar 
történelem lapjain örök időkre fel 
lesz jegyezve ez a földrajzi meg
határozás :■ Don-kanyar. És ami- 
kor ezt említeni fogják a messzi 
idők leszármazott magyarjai, tudni 
fogják, hogy e földrajzi meg
határozás egyben a magyar tör
ténelem hősi küzdelmének olyan 
területe. ahol bőségesen itta az 
ellenséges föld a drága magyar 
vért. El tudná-e viselni egy nagy- 
rahioa/ott nemzet, de még a nem- 
zetek legalsóbb rendűje is azt, 
hogy hőseink gyermekei elkallód
janak az anyagi gondok, az el- 
hagyatottság, a neveletlenség, a 
kellő szellemi és fizikai erővel 
uaíó fel nem vértezeiiség útvesztői
ben. Kállay Miklósné nemes ma• 
gyár asszonyszfve nem elégszik 
meg avval, hogy mindannyian el- 
érzékenyedve gondolunk az árván 
maradt magyar gyermekekre, a 
hadiárvákra, hanem élére állt egy 
kiváló szervezési munkának, amely 
intézményesen kíván gondoskodni 
hőseink árváiról. Hála, tisztelet és' 
a legnagyobb elismerés kíséri az 
egész magyar társadalom részérő/ 
a mmíszfere/nőfenenek ezt a fára
dozását s azt üzenjük neki egész
séges gondolkodású vidéki kőz- 
vélem^wünk köréből, hogy mi is 
támogcajuk nemes munkáját $ 
gondoskodni fogunk róla, hogy 
ne akadjon senki közöttünk, aki 
az élet gondjában hideg közönyös
séggel haladna el e nemesszán
dékú törekvés tökéletes rnegofddsa 
mellett. A magyar társadalom 
nem most adja az első tanújelét 
annak, hogyha kell, minden nemes 
cselekedetre kész. Hála Istennek 
veszteségeink koránt sem oly na
gyok, hogy a hadiárvák arányta
lanul nagy számát kellene gondo
zásunkba venni A magyar társa
dalom meg se fogja érezni anya
giak terén a hadiárvák gondozá
sára fordítandó anyagi igényekét. 
Meg lehetne azt a kérdést oldani 
intézményes rendezéssel is. Lehet. 
hogy ez is sorra kerül, de sokkal 
szebb és méltóbb volna a magyar

— Közgyűlés az iparosifjak ön
képzőkörében. A Szarvasi Iparos 
Ifjak Önképzőköre e hó 28 ánt 
vasárnap délután 2 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését, melyre a 
kör összes tagjait ezúton hívja 
meg az Elnökség. Tárgysorozat ;
1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv 
hitelesítők megnevezése. 3. Jelentés 
az egyesület évi működéséről. 4 
Az 1942. évi* zárszámadás és va 
gyón mérleg bemutatása, felment
vény megadása. 5. Esetleges indít
ványok. 6. Elnök, ügyész, jegyző, 
pénztárnok, főkönyvtárnok és szám- 
vizsgálók elnöke három évre szóló

megválasztása. 7. Alelnök, 3 szám- 
vizsgáló, 2 ellenőr, 1 gondnok, 1 
helyettes gondnok, 2 könyvtárnok, 
8 választmányi és 4 póttag 1 évre 
szóló megválasztása. Határozat
képtelenség esetén a közgyűlés 
minden űjnbb meghívás nélkül
1943. éyi április hó 4 én délután
2 órakor tnrtaiik meg.. Az alap* 
szabály 6. §  a rendelkezése szerint 
azon tag, ki három havi tagdíjjal 
hátralékban van, az egyesület köz
gyűlésén szavazati jogát nem gya
korolhatja, tisztviselővé, választ
mánnyá nem választható.

— Kinevezés. A belügyminiszter 
dr. Kupecz Benedek váralmási 
lakost, orvost Nagyszénás községi 
orvosává nevezte ki.%

— Meghívó. X  Szarvasi Ipar- 
testület Temetkezési Segélyző Cso
portja 1943. évi március hó 29-én. 
hétfőn délután 2 órakor lartja ren
des évi közgyűlését az Ipartestület 
székhazában, melyre a t. tagokat 
ezúton is meghívja az Elnökség. 
Tárgysorozat: I. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvhifelesílők megne
vezése. 3. Mull évi közgyűlési 
jegyzőkönyv bemutatása. 4. Zár
számadás és vagyonmérleg be
mutatása. 5 Esetleges indítványok.

— Jól sikerült a Zeneiskola 
növendék-hangversenye. A Szarvasi 
Zeneiskola vasárnap délután az 
Árvoház dísztermében gazdag mű
sorú növendék* hangversenyt ren
dezett, amelynek jövedelmét ez 
árvaházi gyermekek javára fordí
tották. A hangversenyen a zene
iskola növendékei előrehaladásuk
ról és szorgalmukról tellek bizony- 
ságot. A műsorban különösen 
Szánthó Iltna lendületes játékával, 
Such György precizitásával, Han- 
kísz Edit nagy szorgalomra valló 
technikájával. Láng Gusztáv és 
Láng János komoly játékukkal, 
Tobak Imre lendületével, Orosz 
György mély művészi átérzésével, 
Koffán László igyekezetével váltak 
ki. Molnár Loránd, Cs. Szabó Er
zsébet, Jedlicska Mária, Kelen Jó
zsef, Szeberényi István, Ponyiczky 
Ágnes, Orosz Katalin, Dalos Irén, 
Szánlhó Magda. Török Miklós és 
Reisz János is dicséretet érdemel
nek. A tanulók játéka magán vi
seli a zeneiskola igazgatójának. 
Temmel Gabriella tanárnőnek gon
dos előkészítését és nemes inten
cióit, Dicséret és elismerés illeti őt 
fáradságos és nehéz munkájáért.

— Országos vásár. A mező- 
herényi országos vásárt április 2.,
3. és 4-én tartják meg.

— A „Kis kakuk" filmet német- 
országban is bemutatják. Molnár 
Béla szarvasi nyug. lanár, ornito
lógusnak a Velencei Biennálén 
nagy sikert aratott és eredeti fel
fedezéseit bemutató tudományos 
kultúrfilmjél a Német—Magyar Tár
saság Berlinben, Stuttgartban és 
Becsben is bemutatja. A kullúr- 
filmmel kapcsolatban Simonyi Lia, 
a Magyar Filmiroda rendezője tart 
előadásokat a magyar kultúrfilm- 
gyártásról.

— Elvesztett munkásigazolvá 
nyok. Szabó István szarvasi lakos 
cselédkönyvét, Omiljak György 
szarvasi lakos munkásigazolványát, 
Kácser Anna kondorosi lakos cse
lédkönyvét, Mravik Jenő csaba- 
csűdi Jakos egy szaivasmarhajár- 
latol elvesztett. A hatóság az el
vesztett okiratokat semmisnek mi
nősítette.

Öladó a TAaczózugban 
. szaba-konyhés

nyaraló
szőlőssel
és

gyümölcsössel
Selvllágösítést ad 

dr. Gémes Szilárd ügyvéd.
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Gyaráiz Ferenc 
Evaagelikws Leinyaevelóiaiézct és Leiaygfaraiziom 

K Ő S Z E G .

Magas színvonalú nevelőintézet, mely a 10--18 éves 
korra terjedő leányok nevelése terén minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtól áthatott, erősen nemzeti 
irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az egészséges testi fejlő
désre, amit Kőszeg város-kedvező fekvése jelentékenyen 
elősegít. Nagy kert, játszótér, teniszpályák. Saját gazdaság 
révén (tehenészet!) elsőrendű élelmezés.

Az 1943—44. évi felvételek folyamatban. Felvilágosítást 
az Igazgatóság nyújt. «
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ingatlan
Bővebb felvilá

gosítást ad 

dr. Gémos Szil&rd ügyvéd.

— Anyakönyvi hfrek. A szarvasi 
anyakönyvben március 4—24-ig 
a következő bejegyzések történtek. 
Születtek : Makai Elemér és Mla- 
donyiczki Olga fia Gyula-Levente, 
Truczka János é% Szakáll Mária 
fia Islván-Mihály. Malusik András 
és Kovács Erzsébet fia^Sándor. 
Molnár Mihály és Gulyás Zsu
zsanna leánya Mária, Kis Pál és 
Skorka Mária fia János, Janis Já
nos és Zleszik Judit leánya Judit. 
Korbely János és Melich Mária 
leánya Judit, Pribelszki György és 
Liplák Erzsébet leánya Erzsébet, 
Tusjak Mihály és Plachy Zsuzsanna 
leánya Judit-Ilona, Védő János és 
Vitális Anna fia Mihály, Jurák Pál 
és Csonki Zsuzsanna leánya Er
zsébet-Julianna, Czirrkoczki Pál és 
Babinszki. Zsuzsanna leánya Er
zsébet, Valentyik János és Csonka 
Julianna leánya Lívia-Julianna, 
Hruska Mátyás és Kondacs Zsu
zsanna leánya Zsuzsanna, Marsai 
László és Csapó Mária fia László- 
lmre. Demcsák Pil és Kita Erzsé
bet fia György, Varga János és 
Krajcsovicz Erzsébet fia János, 
Krivjanszki Mihály és JanÁrik Er
zsébet fia Márton^ Bankó Sándor 
és Fodor Ilona leánya Mária-IIoná, 
Litauszki Mihály és Szűcs Vilma 
leánya Mária-Vilnta, Gyulai József 
és Gorái Mária fia Miklós, Medvegy 
János és Demcsák Judit leánya 
Judit. Séllei Pál 4  Vágási V. Ba
logh Zsuzsanna ^ia Mihály, Pi- 
miller Pál és SzirDny Erzsébet le
ánya Zsuzsanna, (Babecz Pál és 
Kondacs Erzsébet fia György, 
Bankó Pál és Krlos Erzsébet fia 
Pál, Lustyik Jánol ésGreksza Ju
dit leánya Erzsébet. Házasságot 
kötöttek : Kolompír János Kérész- 
túrszki Judittal, Tófe Sándor Lackó 
Irénnel, Pálinkás; György Kovács 
Erzsébettel. Medvejfy György Uhljar 
Máriával. Borgulyi György Czesz- 
nak Zsuzsán nával Puszt^András 
Kasnyik Annával, Peres András 
Zvara Erzsébettel, Nyemcsok István 
Litauszki Judittal,! Jambrich Imre 
Lestyan Judittal. Elhallak : Juhos 
Mihály 77. Sonkoly Mátyás 42, 
Huszárik Erzsébet 15, Kovács Jó
zsef 26, Kiss Artoe *2, özv. dr. 
Mikolay Istvánrté Tóth Ida 82, 
Bandzsal Mátyás ?2, özv. Gulyán 
Mihályné Bobvos Anna 91, Fabó 
János 70. özv. Grtfik Pálné Valyá 
Erzsébet 84, özv. Kornidesz Sán- 
domé Göldstein Albánia 80, Pleskó 
Pál 51, Gulyán Anna 53, Sinko- 
vicz János 73, Ö&v. Tusjak Mi* 
hályné Roszik Aína 67, Barecz 
András 62. Medvegy Judit 19, 
Henzó Mihály 78, Ladnyik János
21 napos, özv. Nlagyar Istvánná 
Magda Anna 83, Sjkvák György 75. 
özv. Kasuba Pálni Misur Erzsébet 
72 éves korukban- **

Fizessen elő
a Szarvasi íozlöny*r«.

Időszerű gazdasági kérdések 

A VITAMINÉÉRT
írta: CSAPÓ GYULA in. kir. gazdasági tanár.
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A mull évben indította meg a kor« 
mány a „vilamlnkcrl" mozgalmát. 
Minden be nem épílelt lerulefet, ház* 
helyet, mely eddig parlagon hevert, 
zöldségfélével kellett beültetni. Minta* 
kerteket Is létesített, hogy az érdekel* 
tek a valóságban Is láthassák és 
tanuljanak. Mi eleinte csak mosolyog* 
tünk, 'azután többé'kevésbbé elegei 
lettünk a rendelkezésnek. M ^  ennek 
az immel'ámmal végzett munkának 
Is óriás Jelentősége volt. Gondoljuk 
csak meg, hogy az ország téli konyha* 
kerti lerményszükséglelének kereken 
egyharmadát a vllaminkerlekből le* 
dezle. Háborús időben a lakosság 
zőldségfogyasztása fokozódik. (Zöld* 
ség alatt nemcsak a petrezselymet 
és sárgarépát értjük, hanem minden 
konyhakerti terményt: káposztát, ba
bot, paprikát, hagymát stb.) Az era> 
bér a nehezebben beszerezhető egyéb 
közszükségleti cikkeket, zöldségfélével 
Igyekszik pótolni.

E hónap elején már szépen dolgoz* 
hallunk, az időnk jó voll hozzá. 
Idejében elvethettük a petrezselymet, 
a sárgarépát, a borsói és a sóskát. 
Kiduggalhaltuk a hagymát. Aki eze
ket a munkákat még mindig nem 
végezte el, az még sürgősen fejezze 
be. A borsó és hagyma még nagyon

szép lehet, ha Ilyen későn (s juttat* 
juk a földbe.

A hónapos retkek és fejes saláta 
magját most vessük el. Egyszerre 
csak keveset* vessünk, mert nem 
tudunk ezekből egyszerre sokat fo* 
gyasztani, megfásodlk vagy magba* 
megy. Kétszer, háromszor megismétel* 
jak a vetési két hetenként. Nyáron 
a nagy melegben vagy állandó per> 
metezés melleit vagy csak félárnyé* 
kos helyen lehet hónapos relket és 
fejes salátát termeszteni

Április közepén vetjük állandó 
helyére a babot, lökől, dinnyét és az 
uborkát. Ilyenkor palánlázzuk ki a 
korai káposztaléléket: a karalábét, a 
a fejeskáposzlát, a kell és a karfiolt.

A léli káposztaféléket és a nagy 
melege] igénylő paradicsomot és pap* 
rikál csak május vége fele ültetjük 
ki állandó helyére.

Törődjünk a konyhakertünkkel 1 Ak
kor már is biztos a siker. Mindenütt 
azt a felírást látjuk, hogy ^takarékos* 
kodjunk anyaggal, pénzzel és idővel. 
A konyhakerti termény filléres áru, 
ez igaz, de minden fillér, amit a 
piacon megtakarítunk, az a mienk 
marad. Étkezésünket változatossá tud* 
juk lenni, közellátáson és egész* 
ségünkön pedig javítunk.

Hívnak a hegyek
— OBOSZ IVÁN verse —

Hívnak & hegyek. Ó, de merülik, 
messzi havason pásztor lennék. 
Fonóm a sípom, dudám szólna, 
a szivem mindig csak dalolna.

FenyöerdÓben mókust lesnék, 
rdmhajolnának selymes esték 
Jó rokon lennék a madárral, 
pajláskodnék az Árvácskával

És ha megunnám, mennék tovább, 
kacagó réten, palakon ál.
Tavaszi tájba elmerülnék, 
ezer mosoly közt sóhaj lennék.

amely mindig csak vissza vágyik, 
honnan elindult: a kis házig, 
amely mindig csak visszavárna, 
kicsinyke házunk üres, árva.

lenne, ha egyszer messze mennék, 
kísérne véle ezer emlék.
És, ha megtérnék fájva, bánva, 
lakóival mind megszánna.

Tlszla szerelet, csendes béke, 
lenne álmaim menedéke.
AliOldl hangok csltltnának, 
hívó hegyek ha megcsalnának.

— Hétfőn lép életbe a nyári 
időszámítás. Az ország területén 
jelenleg fennálló középeurópai idő
számítás március 29-ik napján 
megszűnik és helyébe nyári idő
számítás lép. Eszerint az órákat 
hétfőn reggel 2 órakor 3 órára kell 
Előretolni. _

M angolban K I A D Ó

ff f e l í r á s t !

nyaraló
150 pengőért egész szezonra. 

Értekezni le he t : 
LENGYEL BÉLA  

alezredes Budapest,

XI. ker.t Bertalan 

utca 15, sz

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonoknak, jó- 
ismerősöknek, barátoknak.kik 
felejthetetlen édesapánk el
hunyta alkalmával a temeté
sen résztvedek és megjelené
sükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ez úton mondunk 
hálós köszönetét.

Barccx csalid*

— Teljesen leégett egy nád
tetős ház fedélzete. Kedden dél
előtt kigyulladt Gráfik Pál szarvasi 
sirásó III. kér. 395. sz. alatti la
kásának tetőzeté. A nádtető pilla
natok alatt lángralobbant és telje
sen elégett. A padláson nagyobb- 
mennyiségű szalma, füstöllhús és 
kolbász, valamint egyéb tárgyak 
is a tűz martalékai lettek. A hét
gyermekes család ezáltal igen 
nagy kárt szenvedett. A tüzet 
valószínűleg gondatlanság okozta, 
mivel Gráfik egyik gyermeke való
színűleg gyufával játszott és az 
eldobott ég£ gyufától gyulladt meg 
a nádtető.

— Fűszeres nem foglalkozhat 
to)kiméré88el. A kereskedelem- és 
ipar&gyi miniszter a szatócs, fűszer- 
és vegyeskereskedők üzlelkerete 
ügyében elrendelte, hogy egy-‘ 
szerű lejkiméréssel nem foglalkoz
hatnak. hanem erre külön ipariga
zolványt kell 8zerezniök. Ezzel 
szemben tejtermékeket (sajt, vaj, 
túró, stb.) ezután is árusíthatnak.

— Szőlőt loptak a szőlőskert
ben. Cinkotai Pál és Szekera Já
nos kondorosi lakosok még a múlt 
év őszén* szőlőt loptak Pepó Pál 
kondorosi lakos szőlőskertjéből. A 
A járási rendőri büntelőbíró 10— 
10 napi elzárásra átváltoztatható 
50—50 pengő pénzbüntetésre ítélte 
őkeL

Mezőgazdasági munkabérek
A tengerit cukorrépa«, takarmányrépa, cirok, horgonya« 

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

(Folytatás.)
b) A tengeri szakmánymunká- 

, jára vonatkozó munkabérek :
A tengeri vetés és ápolási, va

lamint betakarítási munkájával 
járó kézimunkákért kát. holdan* 
ként a legkisebb, egyben a leg
nagyobb szakmánybér a vármegye 
egész területén :

élelmezés mellett 80 P 
élelmezés nélkül* 112 P 

Kézimunka alatt ugyanazokat 
a munkákat kell érteni, mint a ré
szesművelésnél.

a) A tavaszi vetési és ápolási 
kézimunkák legkisebb, egyben 
a legnagyobb szakmánybére:

élelmezés mellett 52'— P 
élelmezés nélkül 73* 15 P

b) Őszi betakarítási kézimun
kák legkisebb, egyben a legna
gyobb szakmánybére:

élelmezés mellett 28’— P 
élelmezés nélkül 38*85 P 

Munkaadó tartozik a szakmány- 
munkába kiadott tengeriföldet 
ugyanúgy előkészítve átadni, mint 
a részművelésnél, a szakmény- 
munkás pedig köteles ugyanazo
kat a tavaszi, mint £szi betakarí
tási munkálatokat elvégezni, mint 
a réazesművelő.

Ha a munkaadó a műveléshez 
lókapával segédkezel nyújt, a 
szakmánymunkák külön munka
teljesítményére vonatkozóan ugyan
azok a rendelkezések érvényesek, 
mint a részművelésnél, azzal az 

.eltéréssel, hogy a nem teljesített 
külön munkanapokra a szakmány- 
bérből megfelelő napszámbér vo
nandó le.

A szakmánymunkások élelme
zése kát. holdanként 25 kg liszt,
3 és fél kg szalonna, 15 kg bur
gonya, 2 kg só. Ha a szakmány- 
munkás a munkahelyen főz, a

munkaadó a főzéshez tüzelőanya
got is köteles szolgáltatni. A ta
vaszi és őszi munkálatok szak- 
mánybéreihez a fenti élelmezésnél 
a munkabér arányában arányos 
része jár.

2. A cukorrépa munkájára vo
natkozó munkabérek:

a) Részesművelés: A cékorrépa 
részesművelésével járó alább meg
állapított kézimunkáért legkisebb, 
egyben legnagyobb munkabér a 
vármegye egész területén a gyö- 
kértermés egyharmad része. A
munkást a leveles cukorrépafej,
úgyszintén a cukorgyár által jut* 
tatotl cukor egyharmadrésze is 
megilleti.

A munkaadó a főidet jó termő* 
erőben és megfelelően bevetve
köteles átadni.

A munkást terhelő kézimunka 
alatt érteni kell az egyszeri sara- 
bolással, egyeléssel, kétszeri ka
pálással. gyökérnek a főidből való 
kiásásával, annak földtől való
megtisztításával, egyszeri fejelésé
vel. a gyökérnek és fejnek kupac- 
bar a kásával, a gyökérnek tóréba 
vagy igába és onnan vagónba 
való rakásával vagy prizmázásá- 
val és a répafej behordásával 
kapcsolatos összes kézimunkákat.

Ha a részesművelő a gyökér
nek vagónbarakását és a répafej 
behordását nem végzi, abban az 
esetben a termésnek és répafej
nek. továbbá a cukorgyár által 
juttatott cukornak egynegyed része 
illeti meg.

Ha a részesművelő a répafej 
behordását nem végzi, abban az 
esetben a leveles répafejre nem 
tarthat számot. A részesművelő 
a reá eső répafejrészt köteles ak
kor elszállítani, amikor a munka
adó részét behordja. Ha a cukor-

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 26  én pénteken, 27 .én szombaton, 28-án vasárnap, 
29  én hélfőn éa 30  én kedden

TORMAY CECIL regénye nyomán

A HEGYEK LEÁNYA
Gyönyört! m agyar fltmúJdonsAg.

Március 31-én szerdán és április 1-én csütörtökön 
FRANCIA FILMREMEK

R E T T E G  ÉS
________Charles Vanel és Julen Berry főszereplésével.________
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MA VAUT anóboszimeneirend.
Érvényes 1942. november 2-től további intézkedésig. 

Szarvas—Kunszentmárton.

5-35; *10:1715:1 KCJNSZENTMÁBT. Fó«fér 
5 3«: a 12-17 1T :é KUNSZENTMÁRTON pu.
5 43; 5.13:1718 Ü KUNSZENTMÁRTON pu. 
0 05; 6 34:l7'30:é Öcsöd Vérten-vendiőlö x
0.10: 8'30 ;17’44;1 ÖCSőd közséőhtaft 
012! 8 41 .'17 40 ;i Öcsöd Vćrten-vendćglfl x 
014j S'43Í17'48;" Öcsöd Eöészséöház x
6*30: 6 5Q ;1Ö 04: Békésszenlandr. gyógysz.
6 33: 0 03 jl6 06: Békésszenlandr. közsház.
0*43; 913 i lfl lö - ▼ Szarvas gimnázium 
0-45: 0 15;lő 20:é SZARVAS Arpád-szálló

: :18'27;I SZARVAS Arpád<szálló
i :lö 30;é SZARVAS pu.

é; 5'30:13'10 !l7'05: 
i: 5*27ii3 0&;i7 03: 
é: 5*24 :!3 07:17 02: 
ći 5 02 ÍlZ‘46116 41 i 
i: 5 00 ;12'44 ’lő'30 ;1Q‘30 
é: :i2 3Q:lő-34;i9'2ö

:i2 37;16-32 il9‘26 
•12 22 ;10*17 ;19il 
il2 19 Í16‘14 Í10 0Ö 
:12 0& *lö‘03 ;lfl’5ö 

1; ;12 05 ;16 00 16 55
ći : i *16 53
i: 1650

Lakytelek—Kunszentmárton.
6*40:15*35 ü LAKYTELEK pu.
6 48.15-43: * 
654:15*49: 
6*56:15*51! 
7*06:16*01: 
7*08i 1603! 
7*18:1613!

7 4l!l6*36:i 
7 43Í1638: 
7*50:16 45: 
7*52:16*47: 
7 56:1651:

Tiszaug pu. x 
Tiszaug postahivatal 
TlszakUrtt elágazás x 
Tiszasas Nagy János keres. 
Tiszasas Simon keresked. x 
Csépa iemeíö

7 20:16* 15 Csépa felső m. h. x 
7*31; 16*26 :é Szelevény elág. x 
7*37:l6*32:i Szelevény poslahivaíal

Szelevény elág. x 
Halesz*szölő x 
Pálóczy Horválh-puszla x 
Csörgehalom x 
Tiszakuml elágazás x 

7*58:16*53 Istvánházi puszta x
8 05:17 00 ié KUNSZENTMÁRTON Fő-tér

ć: 5 40! 14*40 
5*32=14 32 
5*28; 14*28 
5*24114*24 
5 15:14*15 
5 12:14 12 
503! 14*03 
5*00:1400 
4 49:13 49 
4*45! 13*45 
4*3913*39 
4 37:13 37 
4*30! 13*30 
4*28; 1328 
4*24:13 24 
4 22 13 22 
4*15 13*151

Szarvas—Békéscsaba—Gyula qü

q Csak hétköznap közlekedik, x feltételes megélló

6'50:1 SZARVAS Arpid-szélló 4:15‘531
6*52'-Szarvas Csendőrlaklanya x  Ák: 15*51=
6*56: Endrődi elágazás x : 15*471
7*00! Szarvasi Ezlisi szólök x ; 15*431
7*09: Csabac^űd községháza x : 15*341
7 12! Csabacsűd vasútállomás : 15*32=
7*23i Gyomai elágazás x : 15*201
7'30: Ponyiczky»lanya x ;15’13
7*42 Kondoros : 15*02
7*53: Apponyi iskola x i 14*50
800: Hiskondorosl csárda \ 114 431
8*02: Soproni lanyák x :14'41
809. K&muti csárda x •14*3-)
811: Nagy Czirok-lanya x ;i4*32Í
8*22: Megyeri iskola x '•14*21
8*35 HF Békéscsaba külső ím. 1:1408
840 é BÉKÉSCSABA Csaba.szálió i 14 05

8*50:1 Csaba»szálló é ; 11*40“
9‘30é Qyuia városháza 1 !1 10^
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répa valamelyik kapálását a mun
kaadó lókapával elvégzi, a részes- 
művelő 1 kát. hold lókapálásért, 
három külön munkanapot köteles 
a munkaadó részére teljesíteni.

A nem teljesített különmunka 
ellenértékként a munkaadó a ré
szesművelő gyökérjárandóságából 
ennyi napszámbérnek megfelelő 
értékű gyökeret vonhat le, ahány 
munkanapot a részesművelő nem 
teljesílelt. A napszámbér megálla
pításánál az az irányadó, hogy a 
lókapával végzett munka idejében 
a különmunkát nem teljesítő ré
szesművelő, osztálya szerint mi 
volt a megállapított napszám.

(Folytatjuk.)

— Hamisított rumeszenciát 
árult. Hoffmann Gyuláné szarvasi 
zsidó asszonyt a rendőibíró kél 
napi elzárásra átváltoztatható 10 
pengS pénzbüntetésre és 25 pengő 
vegyviz9gálaii dij megfizetésére 
ítélte, mert kátrányfestékkel és víz
zel hamisított rumeszenciét hozott 
forgalomba. A zsidó asszonynál 
talált készletet elkobozta és. meg
semmisítését rendelte el.

— Engedély nélkül üditö ital
port árult. Bélteki László nagyvá
radi lakost a járási bünletőbíró
15 napi elzárásra átváltoztatható 
150 pengő pénzbüntetésre ítélte, 
mivel engedély nélkül szabályta
lan formában „Citál" nevű üdítő* 
italport hozott forgalomba. A nála 
talált készletet a rendőibfró elko
bozta és megsemmisítését ren
delte el.

— Hadiárva levente-jelvény. A
honvédelmi miniszter a „hadiárva" 
levenleiijak részére, akiknek édesapja 
a jelenlegi világháború alatt „a ha« 
záért hősi halált halt", megkulömböz* 
tető és kitüntető megjelölésükre „hadi* 
árva levente-jelvényt rendszeresít. A 
jelvén elnevezése: .Hadiárva levente« 
jelvény-. A jelvény fekete zománc 
szegélyű. Belső felillele fehér zomác, 
közepén a színes levente kettős ké
részi, (ölelte .APÁMAT ADTAM" 
alatta pedig „HAZÁÉRT" felírással. 
A jelvény elnyerésére jogosult min« 
den levente iíju, akt a Honvédségi 
Közlönyben közzétett körrendeltek 
rendelkezései szerint hadi árvónak 
minősül. A jelvények átadása az 
egész országban egyszerre. Ünnepé* 
lyes keretek közöll^a honvédség, egy
házi és állami hatóságok, valamint 
a nagyközönség bevonásával tölénik.

Hirdessen 
lapunkbanI

Eladó földek:
2 hold széntó közvetlenül a város melleti;
2400 D-öl I. oszt. szántó Maginyecz-dűlőben.
2 és fél hold szántó tanyával kórház mellett ;
8 hold szántó Tóniszálláson ;
10 hold elsőosztályú szántóföld Csabacsűdön, szőrhalmi- 

dűlőben ;
10 kishold szántó Kiskirályságon (volt WoIfinger-ftMe) vá

sárhelyi út mellett;
20 hold hereföldnek alkalmas szánló Décsen;
34 V2 hold szántó és 17 hold kaszáló Külső*Ecseren;
58 hold szántó a mezőiúri határban.
132 katasztrális hold részben szántó, részben legelő ta

nyával Ecseren, kövesút mellett;
137 katasztrális hold szántó tanyával Kiskirályságon.

Eladó házak:
IV. kér.* 594. sz. cseréppel fedett lakóház;
I. kér. 432. sz. cseréppel fedett lakóház;
Elsőrangú helyen egynegyed házrész;
Eladó sarokház a bennelévő vegyeskereskedés korcsma 

joggal és berendezéssel Békésszentandráson.
Forgalmas helyen jól bevezetett sarok üzlelház italmérési 

joggal Szarvason.

Vételre keresünk:
20 hold jóminőségű szántóföldet, lehetőleg tanyával;
Kisebb lakóházat, bellelkes lekóházat 30.000 P-ig.
Gyümölcsöst Maczóban vagy Mangolban, 7—8 hold jó

minőségű szántóföldet.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
it ez> hol a megbízást eredményesen köz
vetítik.

Ugyanott az áprilisban kezdődő osztólysors- 
játékra sorsjegyek már kaphatók.
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K on y vei t  
k ö t t e s s e

a SZARVASI KÖZLÖNY
könyvkötészetében.

Szarvas,Horthy-ut9.

— Az Uj Idők most megjelent szá
mában folytatódik Gulácsy Irén izgal
mas. érdekes történelmi regénye és 
Hunyady Sándor utolsó írása : .A  hajó 
királynője** című regény. Elbeszélést 
Terescsényi György, Bókay János, Ma- 
gyar Tibor és Adonyi Farkas írtak eb
ben a számban, A lap élén Nadányi 
Zoltán megkapó költemény áll. A Nagy 
írók-kis mondatokban című rovat ez
úttal Vajda Jánosnak egy kevésbbé 
ismert prózai művéből ad aktuális ízű 
szemelvényeket. — Munkács asszonya 
címen írt Zrínyi Ilonáról folytatásos 
regényt Szentmihályné Szabó Mária a 
Magyar Lányok száméra, amelynek 
második folytatását közli a legújabb 
szám. Emellett folylatóbik Z. Tábori 
Piroska »Dalol az erdő« cimö regénye 
is. — Nagy érdakliidéssel kísérték Az 
En Újságom kis olvasói A titokzatos 
padlásról írt folytatásos regényt: 
amelyet Kosáryné Réz Lola írt ̂  sza
mukra. De ezenkívül is bőven gondos
kodik a gyerekek egész heti szórakoz

tatáséról azzal a sok szép mesével, 
amit Gyökö8sy Endre, C. Szemere 
Klára és mások írtak a legújabb szam
bán. Díjtalan mutatványszámot mind
három lapból kívánatra bárkinek küld 
a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy- 
úl 16.

tPRÚMRDETÉSEK.
Apróhirdetések állást keresőknek én 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 u kiadóhivatal. 
Nagy Sándor könyv- és papírkereske' 
dése Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. 

szám.

. III. belker. 41. sz. ház n-gy 
telekkel és kerttel eladó. Érdek
lődni lehet dr. Gémes Szilárd 
ügyvédnél._________________

. Jobb szoba-konyhás, eseiieg 
kétszobás lakást keresek a*on- 
nalra. Címet a kiadóba kerek.

. Megbízható ügyes cseléd
leányt felvesz Süveges Jánosné
III. kér., 168. sz. (kelmefestő 
üzlet.)

. VII. külker., 40. sz. alatt el
adó 2052 G-öl föld. Érdeklődni 
lehet V. külk., 107. Ssz. alatt.
Ószőlő.

. Körösparti nyaralónak alkal
mas üres telket keresek. Cím 
a kiadóban megtudható.

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

. Gyapjút és Angora-gyapjút 
szárnyas fonógéppel fonok, gu
bancosat kártollötok, illetve ve
szek. III. kér- 162. szám. (Árva
ház melleit.)

. Barokk-ebédlő és íróasztal 
eladó. Érdeklődni lehet a kiadó- 
hivatalban.

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

• 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 utca).

. Angora-fonál 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. 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.

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

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

Felelte kiadó NAGY SÁNDOR  
Nyooutoti a Surru i K8il3nyNyo
4— fa  LapluUdivilUlat nyomdájában
L k«r^ Horthy NtUdüét


