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Nem kell már 
a ponyvairodalom!

Ma délután bélyegvásárlás köz

ben megkérdeztem kedves do- 

hányárus barátomat a ponyvairo

dalom kérdésében, tekintve, hogy 

asztalán és polcán nagy csomó 

űj és használt ponyvaregény ter

peszkedett el. A ponyvát áruló 

traflkos barátom felnézett egy 

tudományos munkából, amit oly

a háború ezer izgalma önmagába! 

való nézésre tanította meg a gon- jf 
dolkodót, amíg a kultúranélküli 

megunva a ponyvát ma is a kártya 

idegizgató mákonyába menekül. 

Nem kell már a ponyvairodalom 1 
Ki hol, de mindenki valahol, más- ;■ 
bán találja meg szórakozását, üdü- , 

lését. Szarvas lakossága is szám- ■ 

űzi a zsidók uralmából ittmaradt1 

csőke vényt. A trafikok pultjairól' 

lassan a kályhákba kerül a sok "

még itt maradt fércmű, amit leg

jobb lenne újra papírnak dolgozni 

fel és minél több olcsó kiadvány

ban Ismertetni meg rajtuk a régi 

és űj Igazi magyar Irodalmat. A 

közelmúltban egy parasztfiú egy 

mai költő verseskönyvét olvasta 

az utcán. Egy leányka a ligeti 

pádon Tormay Cecil .Bujdosó 

könyvét" olvasta. Egy cipészmű

helyben láttam, hogy a segéd 

Bős nyák Zoltánnak egyik felvilá-

gosftó könyvét olvasta a zsidók 

nagyarányú térhódításáról. Az 
ilyen tapasztalatok csak megerő

sítik azt, hogy ha el Is pusztul 

a ponyva, a kultúra után vágyódó 

megtalálja a neki való olvasmányt. 
Olvassunk is magyarok, sokat, 

de mindig nézzük meg, hogy mit. 

Mert madjrat tolláról, az ember 

lelkQletét olvasmányairól lehet 
könnyen megismerni.

nagy tigyejemuici oivasoir, íetti- 
csinylően végigtekintett ponyva

állványán és belekezdett felele
tébe* Nem olvasnak már az em

berek, — mondotta — mozi és 

kártya kell legnagyobbrészt az 

embereknek, könnyű szórakozá

M e g f o s z t o t t á k  
Békéscsaba diszpolgárságától 

a csabai kórház múlt világháborús 
zsidó parancsnokát

zsidó főorvos telte — minden 
zsidót kiszabadítottak és segéd
szolgálatosnak tartottak itthon, 
míg a súlyosan sebesült magya
rokat felgyógyulásuk előtt szinte 
félholtan küldték vissza a 
frontra,” Ügy látszik Békés
csaba város vezetősége is ész
revette az első világháború után 
zsidó és szabadkőműves veze
tésből még ittmaradt bántó szö
kevényt és az akkor a katona- 
szabadílási érdemekért díszpol
gárrá választott zsidó törzsor
vos hétfőn tartott közgyűlé
sén, egyhangú határozattal 
megfosztotta díszétől. A világ
háború után a megboldogult 
Csehországba visszatért zsidó 
orvos emlékét, aki annak ide
jén cseh állampolgár is lett, 
ezután már csak a fajtestvérei
kért rajongó zsidók fogják emle

getni.

sok, lassan már csak a képes 

hetilapok fogynak. A ponyva 

meg ? Senkit sem érdekel. A 
ponyvaolvasás is olyan hullám

zásnak van kitéve, mint akármi, 

most például alig keresik a pony

vát. Még esetleg egy-két szerel

mes cselédleány, vagy idealista 

varronesz keresi az ócskák között 

a tíz év előtti Courts Mahler-ízfl 

érzelgős szerelmi történeteket, 

de már lassan azok se kellenek. 

Miért? Mert megpnta mindenki 

a mindig egyforma történeteket. 

A zsidók hi4ba alakították át a 

Piszkos*Fredet magyar bakává, 

aki a fronton a lipótvárosi zsar
gonban angyalföldi jassz-nyelvea 

beszél« nem kell az sem. Egy-egy 
ponyvaszerfl kiadvány neves író
ink kisebb novelláit hozza. Ez

A  katonaszabadító zsidó 
- u fán  tm H v ilJ

Még a múlt világháborúban 
az egész megyében közismert 
volt Hqzai Sternschuss János, a 
csabai kórház zsidó orvos-pa
rancsnoka. Hazai Stern9chuss 
János, mint főorvos, különösen 
zsidó katonákat szabadított fel 
a katonai szolgálat alól. mente* 
sítelte őket az alól, hogy menet
századokba gyűljenek és így 
kikerüljének a frontra. De azon
kívül, hogy a magyar hadsere
get gyengítse és ezáltal az el
lenség helyzetét tegye köny- 
nyebbé, a magyar katonák kö
zül sokakut kisebb betegségek
kel hazaküldött, akik azután

orvos m ár a  világháború

fedték a zsidó főorvosnak a 
zsidók felmentésével való mani
pulációt szinte áradozó hangon 
valóságos nimbuszt fonlak a 
katonaszabaditó zsidó főorvos 
feje fölé. Azonban a cél már 
régen köztudomásúvá vált és 
vitéz Endre László Pest vár
megye alispánja „A zsidókról. 
— A berni per tanúságai” című 
könyvében már 1935-ben a kö
vetkezőket jegyzi meg'a „Cion 
bölcsészek jegyzőkönyveidnek 
ismertetése között. (72. oldal 51. 
jegyzet.) „Lásd a világháború 
zsidó orvosait, akik mint azt B. 
alföldi város díszpolgára, egy

IU^ lllOvIrV UVf V im n uvAii«lli « «

valami keresletnek is örvend az 

intelligensebb közönség körében. 

Lejárt már a ponyva ideje 1... — 
állapította meg derék trafikosunk. 
Hogy ez így van, ezt magunk Is 
könnyen megállapíthatjuk. Ezelőtt 

még pár évvel a tragacsot toló 

inasgyerek, a lovakat hajtó kocsis 

vadnyugati és gangszter csemegén 

éldegélt az utcai haladása közben 

is* Úgy látszik az okos mester 

kipofozta inasából a silány férc- 

művek iránti érdeklődést, a ko

csis is rájött, hogy sokkal szebb 

.a természet, mint a zsidó flrká- *
szók pénzcsaló és erkölcsi alapot' 
elrontott firkálmánya. A magyar 

nép öntudatosabb lett, új magyar 

filmek jöttek, amíg megmutatták 

százezreknek és millióknak, hogy 

itt még nagy problémáink vannak, 1

Nem termesztettek olajos magvú
növényeket

Lestyán Pálné, Belkó Mátyásné. 
Szabó Pál, Parola Gyula, Nyem- 
csok Pál. Melis András, Szel- 
ják György, Nyemcsok Pálné. 
Priskin György, Krizsán Pál. 
Stász György kondorosi lakoso
kat. Az olajos magvak nem, 
vagy hiányos termelése miatt 
150 kondorosi lakost jelentett 
fel a körzeti növénytermelési 
előadó. Az elmarasztalt terhel
teken kívüliek egy része igazolt 
esetben felmentést nyeri, vagy 
pedig megfelelő indokok alap? 
jón javára a büntetés végrehaj
tása felfüggesztetett, mások el
len pedig az eljárás tovább 
folyik.

A járás rendőri bűntett 
Kondoros«

A múlt héten pénteken é9 
szombaton, valamint e hét hét
főjén dr. bóró Drechael Béla 
szolgabiró, a szarvasi járás 
rendőri büntetőbírája Kondoros 
községben tárgyalta azoknak a 
kondorosi gazdáknak az ügyét, 
akik a múlt évben olajos magvú 
növényeket nem termeltek, il
letve nem megfelelő módon 
termeltek olajos magvakat. A 
tárgyalások során súlyos ítélet
ben mo ndolta k i" bűnösnek : 
Drohó István, Zsapka György.

(bírája három napon át 
>n tárgyalt

Sztrehovszki Marton, Medvegy 
András, Terhes Judit, Paluska 
Gábor, Petrov9zky Islván, Tra- 
bach György, Bielik Mihály, 
Szebegyinszki Mihály, Katona 
András. Kovács Mihály, özv. 
Medvegy Pálné, Pigler János, 
özv. Petrovszki L. Jánosné, Tra- 
bach Mihélyné, Szrnka István, 
Uhljár Jánosné, Szrnka János, 
Kita György, Ancsin R. Pál, 
Gulyás Pál, Szabó József. Ga- 
láth Mihály, Megyik Mihály, 
Szrnka István, Turbucz Sándor,



— Halálozás. Knyazoviczky Já
nos nyugalmazott telekkönyvvezelő, 
aki hosszú éveket töltött Szarvason 
és innen is ment nyugdíjba, 62 
éves korában Szarvason elhunyt. 
Halála Szarvas társadalmában 
mély részvétet keltett, meri a fi
nom modorú és hű barátnak érzelt 
agglegényt széles körökben lisz- 
telték és szerették. Nyugdíjazása 
után elköllözött Szarvasról, de 
visszavágyotl a Körös mellé és 
egy éve ismét itt lakolt közöttünk. 
Halála előtti nap elmondia bará
tainak, hogy nagyon vágyódik a 
Felvidékre, ott szerelne meghalni. 
De vágya nem teljesült. Itt pihent 
meg a szarvasi akácos újtemelő- 
ben. Temetésen nagyszámú barát- 
jain kívül sok tisztelője is jelen 
volt. A szarvasi kir. járásbíróság 
tisztviselői koszorút helyezlek ko
porsójára és testületileg veitek részt 
temetésén. A teljesen egyedülálló 
agglegény rokonsága nem jöhetett 
el érte a messzi felvidékről, de 
nemes jó lelke és meleg szívének 
utolsó dobbanása biztosan haza
talált ősi földjére.

— Versenytárgyalás. A gyulai 
államépítészeti hivatal pályázatot 
írt ki a Szarvason létesítendő 
egészségház munkálataira. Az aján
latokat április 9-én délelőtt 10 
óráig kell benyújtani az állam
építészeti hivatalnál.

— Panaszkihallgatás. Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd, a kerület ország
gyűlési képviselője április 11-én. 
szombaton délután 3—5 óráig 
panaszkihallgatást tart Szarvason
9 Magyar Élet Pártnak a Polgári 
Körben lévő párthelyiségében.

— Kikézbesítették az élelmiszer 
jegyeket. Szarvas község közellá
tási hivatala kiadta a legújabb 
kenyér-, cukor- és petróleum-jegye
ket és utalványokat, amiknek kéz
besítése a legnagyobb rendben 
már be is fejeződött.

— Előadó-gyűlés a Művészet- és 
Tudománybarát társaságban. A 
szarvasi Művészet- és Tudomány-

barát Társaság április 7-én, hétfőn 
este 8 órától a Polgári Körben 
havi előadó-gyűlést rendez, ame
lyen dr. Ondvári Pál kir. járásbíró, 
■a szarvasi járásbíróság elnöke tart 
előadást „Az igazság" címmel. Az 
előadást vita követi. Az előadásra 
a tagokat, azok vendégeit, hozzá
tartozóit és minden érdeklődőt 
ezúton hív meg az El nökség.

— Egyházi vezetők és oktatók 
konferenciája Békéscsabán. Az 
arad—békési, békési és a csanád 
—csongrádi ev. egyházmegyék lel
készei, tanárai és tanítói részére 
március 25-én Békéscsabán közös 
konferenciát tartottak, amelyen több 
előadás hangzott el. A konferen
cián Szarvasról is számosán részt* 
vetlek a lelkészek, tanárok, és ta
nítók közül.

— Lúgkővel lehet ismét szap
pant főzni. Évekkel ezelőtt egy 
rendelettel eltiltották a szappannak 
iúgkővel való főzését. A lúgkő el
tiltásával különböző, a legtöbbször 
használhatatlan drága szappan- 
főzöszerek kerültek forgalomba, 
amik által nagymennyiségű zsira
dék ment veszendőbe. Most ren
delet jelent meg, amely a lúgkő 
forgalmát ismét szabaddá tette. A 
hét százalékos lúgkőoldat vásár
lására jogosító engedélyt a községi 
elöljáróságok adnak ki olyan 
egyénnek, aki igazolja, hogy ház
tartásában legalább 2 kg olyan 
zsiradékkal rendelkezik, amely a 
fennálló jogszabályok értelmében 
nem esik felajánlási vagy átadási 
kötelezettség alá. A lúgkő forga
lomból való kivonása után a 
szarvasi kisgazdatársadalom volt 
az első az országban, amely ki
mutatta, hogy mily nagy károso
dás éri anyagilag és egészség
ügyileg az országot ezáltal és dr. 
vitéz Zerinváry Szilárd, a kerület 
országgyűlési képviselője terjesz
tette elő a gazdatársadalom kérel
mét a lúgkő forgalmának vissza
állítása érdekében, amely most 
eredményre is vezetett.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagy lem plombán va
sárnap délelőtt tót, 10-tól magyar, az 
újtemplomban tótnyelvü istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemp
lomban o tótnyelvü könyörgés után ma
gyarnyelvű írásmagyarázatot tartanak.

A szarvasi rom. 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.

Szarvnson református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson min
den nőnap második vasárnapján dél
után 2 órakor van istentisztelet a köz
ségi iskolában.

— Országgyűlési képviselőnk a 
gyógyulás Útján. Dr. vitéz Zerin
váry Szilárd, a kerület szeretett 
képviselője még február hó elején 
megbetegedett, lábon hordott el 
egy igen súlyos tüdőgyulladást, 
majd u'ána erős influenzát kapott. 
A gondos otthoni ápolás és a 
féltő hitvesi szeretet és orvosi fel
ügyelet hatása alatt országgyűlési 
képviselőnk a tartós javulás útján 
van, az utóbbi napokban már az 
utcán is sétákat tett és a lakosság 
örömmel látta felépülését. Dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd orvosai tanácsára 
a tavasz beálltával még egy pár 
hétre szanatóriumba utaltatja be 
magát, hogy azután teljesen fel
épülve újból fokozottan fogjon 
hosszú közéleti és képviselői mun
kájához. Szarvas és a kerület la
kossága nagy örömmel fogadja 
felépülésének hírét és meleg sze
retettel és együttérzéssel kíván neki 
teljes felépülést és jó egészséget.

— Kiküldetés. A „Fiatal ma
gyarság4* című nemzetvédelmi moz
galom vasárnap értekezletet tartott 
Budapesten, amelyen a szarvasi 
csoportot Korim Kálmán ev. lel
kész. gimnáziumi vallástanár, a 
-mozgalom vezetője képviselte.

Gazdátlan mese • • •
A meséhez mi szükséges? — 

Nem kellenek hihetetlenül nagy 
események. elképzelhetetlen 
sorsváltozások. — nem is k'ell 
hozzá sok tulajdonképpen.

Elég egy régi szomszéd. — 
egy régi kutya és egy új tavasz* 
forduló, amely kicsalja az em
bert sütkérezni valamerre . . .

Csak egy fontos. — Ezeknek 
a dolgoknak a találkozása. De 
az azután olyan lélegzetelállító 
pontossággal, mintha az élet 
függönye gördülne fel-előttünk, 
és egy láthatatlan hatalomnak 
rejtelmes rendezője megfogná 
a kezünket és kérdezés nélkül 
irányitana az események ritmu
sában, amig felcsendül a mese 
csodálatos melódiája.

Valamelyik nap elgondol* 
kozva mentem végig á főutcán. 
A piactér sarkán magányos öreg 
ember álldogált. Amikor elha
ladtam mellette, akkor ismer
tem meg régi szomszédunkat, — 
meglepődve üdvözöltem. Hogy 
van Knyazoviczky bácsi ? — 
Köhögött, hümmögött, megörült 
a találkozásnak. Megkérdeztem 
tőle hol volt, hogy évek óta 
nem láttam. Megköszörülte a 
torkát, ‘ azután elmagyarázta,

hogy itthon, de most készül el
utazni innen. Elköltözni vissza 
a Felvidékre, ahol még néhány 
•rokona él, — mert már nagyon 
egyedül maradt itt a családjától 
távol.

Azután Morgói emlegette, régi 
kedvencét a kis fehér foxit, 
amelyik magányos sétáin vala
mikor hűségesen mindig elkí
sérte. 4

Haj. de azóta, múltak az évek, 
mindnyájan másfelé széledtünk,
— s Morgó is elveszett az élet
ből. Vájjon hova, merfe. — s 
kihez is jutott el szegény 1

A tavaszi détidő verőfényé
ben maga elé bámult. Múltba 
néző szemekkel, mintha azon 
mélázott volna, hogy az itt lé
éit évek emlékéből mitől fáj leg
jobban elszakadni.

Azután keserűen felsóhajtott:
— Csak a Morgót mégegyszer 
megtalálhatnám.. .

Borizű, rekedt, öreges hangja 
ellágyult, és annyi gyengédség 
volt benne, annyi vágyakozás, 
hogy abban már nem i* egy 
kutyátlan gazda kereste az el
veszett ebét, hanem a keserű 
magáramaradottság sóvárgott 
valami hozzátartozó érzés, — 
egy kis meleg ragaszkodás után.

Dél elmúlt, az emberek jöttek-

mentek körülöttünk, elbúcsúz
tunk.

Két nap múlva azon a helyen, 
a piactér előtt, a főutca sarkán, 
kél ember beszélgetett. Az egyik 
hangosan újságolta a váratlan 
eseményt, hogy tegnap este még 
alig mert szegény hazafelé in
dulni a barátai közül, mert úgyis 
hosszú lesz az éjszaka.

Most pedig már odakint is 
.van a temetőben.

Csodálkozva szóltam közbe : 
Kicsoda ?

— Hát az" öreg Knyazo
viczky úr.

Ha a múlandóság lehellete 
elsuhan mel lettem, mindig meg
döbbenek. Darmedten suttogtam 
magam elé. Ilyen a mi életünk... 
embereké . . .

Később két kergetődző kutya 
tévedt elém. Az egyik fekete 
volt, a másik fe hér, oly rég nem 
látottnak tűnt, és mégis olyan 
ismerősnek, hogy önkéntelenül 
feltört a csodálkozás belőlem :

— Morgó . ..
A fehér kutya játék közbül 

felfigyelt. Széjjelnézeti, azután 
otthagyva fekele pajtását, árkon, 
kocsiúton keresztül rohant hoz* 
zám.

Megsimogatlam, s amint vá
rakozó tekintettel nézett felreám,

öladó a TAacsóaugban 
saoba-honyhés

nyaraló
szőlőssel
és

gyümölcsössel
‘Telvilágosítést ad 

dr. Gémes Sailérd ügyvéd,
AWWWWWWWWWVWAMA

— Öt pengőért adta el a mák
kilóját. Dr. Molnár János kir. járás- 
bíró, a gyulai uzsorabíróság szarvasi 
egyesbírája most tárgyalta ifj. Tol- 
nai László 42 éves öcsödi lakos 
árdrágítási ügyét, aki a mák kilo
grammját a megszabott 2’30 pen
gős ár helyeit öt pengőért adta el. 
A bíróság ifj. Tolnai Lászlót egy 
hónapi fogházra és egy évi jog
vesztésre ítélle.

— Országos vásár Szarvason.
Szarv&sor) április 9. és 10 én or
szágos állatvásári tartanak, április 
9-én hasított körműekre, 10-én pe
dig lovakra tartják a vásárt.

— Deszkát lopott a lakatlan 
tanyáról. Leslyan Pál 29 éves 
szarvasi napszámos ifj. Lestyan 
György gazdasági cseléddel Po- 
dani Pál üresen álló tanyájának 
lakatlan istállójából egy két méter 
hosszú deszkát loptak el. A kir. 
járásbíróság 8—8 napi fogházra 
és 1 — 1 évi jogvesztésre ítélte őket.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS*
Mindazon rokonoknak, jó- 

ismerősöknek, kik felejthetet
len leányunknak elhunyta 
alkalmával a temetésen részt- 
vettek és megjelenésükkel fáj
dalmunkat enyhíteni igyekez
tek. ez úton mondunk hálás 
köszönetét.

Pttrov Koszt* 
ét családja.

úgy éreztem, hogy most a „Vé
letlennel találkoztam.

A véletlennel, ami valósággá 
válva már nem is véletlen többé, 
hanem valami láthatatlan hata
lom rendezése, valami különös 
végszó, amely az események 
találkozásából csengül fel. — 
Amelyet nem is hallhatunk, csak 
érzékelhetünk, csak képzelődés 
vagy káprázat talán, de amelyre 
mégis jelentkezett a Morgó le- 
tagadhatatlanul és elvilathatat- 
lanul, kissé viharedzetten és va
lamilyen harapás nyomaival.

Megálloltam és riadtan vissza
fordultam. — Morgó, gyerünk 
a régi gazdádhoz.

Elindultunk. Lassan, hallgata
gon, a hosszú, messzi úton a 
temető felé.

Odakint a halottak házában 
feküdt a régi szomszéd csende
sen. mozdulatlanul, akárcsak 
elszunnyadt volna. . .

Morgót felemeltem hozzá, és 
mintha valami nagy örömet si
került volna valóra váltanom ̂  
jóleső megnyugvással mondtam 
neki:

— No, Knyazoviczky bácsi, 
a Morgót mégiscsak megtaláltuk I

S már nem éreztem, hogy mily 
borzasztó is lehet valakinek ma
gára maradni a beboruló alko-



.............................................. .

— Tisztújító közgyűlés az Ipa
ros Ifjaknál. A Szarvasi Iparos 
Ifjak önképző Köre vasárnap, 
március hó 28 án tartotla ren
des évi közgyűlését, melyen az 
elnöki jelentés és az 1942. évi 
költségvetés felolvasása után 
sor került az új tisztikar meg
választására. Idős Darida Sá
muelt. a Kör eddigi elnökét, 
önzstlen és mindenkor az egye
sület érdekeit szolgáló munkás
ságáért a közgyűlés a kör örö
kös díszelnökévé választotta 
meg. Az új elnök Laukó György 
hentesmester lett. Alelnökké a 
közgyűlés Szloszjar Ferenc fod
rászt, ügyésznek dr. Gémes Szi
lárd ügyvédet, jegyzőnek ifj. 
Szűcs József rádióvállalati tulaj
donost pénztárosul id. Bankó 
Mihály szabómestert, könyvtár
noknak Dankó István szabó 
mestert, számvevőnek Halász 
Dániel asztalos mestert és gond
noknak Gombár Jánost válasz
totta meg. A közgyűlés kereté
ben osztotta ki az iskolánkívüli 
népművelési bizottság elnöke 
a március 11-én zárult ipari to
vábbképző előadás-ciklus okle
veleit. Felmutatott kiváló buz
galmáért 11 iparos ifjú nyert 
oklevelet.

— Tiltott kártyajátékot játszot
tak. Ifj. Pákozdi Lajos, Daróczi 
Gábor, ifj. Nemes Pál és Nyilrai 
Lajos az öcsödi Gazdakörben til- 
tolt szerencsejátékot játszottak. Fel
jelentés folytán ügyük a járásbíró
ság elé került. A bíróság 10— 10 
pengő pénzbüntetésre ítélte őket.

— Hatvan pengőért adta el a 
tengerit. Csatári Mihály öcsödi 
lakos két mázsa-tengerit adott el 
mázsánként 60 pengőért. Dr. Mol
nár János a gyulai uzsorabiróság 
szarvasi egyesbírája mos) tárgyalta 
az ügyet és árdrágítás vétségében 
mondotta ki bűnösnek és 6 hónapi 
fogházra, 3 évi jogvesztésre és az 
elkobzás alá eső bűnjelek és 555 
pengőnek e kincstár részére vaió 
ellyjbzósára büntette. Az ítélet 
jogerős.

nyi 'homályában, amikor kilob
ban a gyertya lángja és a halál 
börtönében megfordul a kulcs 
mögötte.

De most már ott volt mellette 
a régi hűBég, Q ragaszkodás, a 
megfejthetetlen visszatalálás . . .  
hisz Morgó elbúcsúzott a gaz
dájától.

A fák kopár ágai felett elszór
tan remegtek a halvány csilla
gok, és a hosszú szárazság 
után lassú esőcseppek kezdtek 
hullani valami kósza felhőből, 
— vagy ki tudja, nem-e valami 
messzi felvidéki üzenetet hoz
tak-e valakitől tulajdonképen...

A temetőcsősz elénijött, hogy 
ne féljek hazafelé.

Meglepődtem. Mitől, hisz ott 
már nincsenek élők — csak 
halottak vannak.

Morgót visszavittem a főut
cáig. ha az új gazdája keresné.

Jött utánam lassan, csende
sen. sokáig nem akart elsza
kadni tőlem, egyszer aztán azon 
a helyen, ahol előbb ráakadtam, 
elveszett a szemeim elől.

Ilyenek a kutyák, a mesék, 
és a véletleneit erre mifelénk...

A véletlenek, amelyekből az 
élet meséi fakadnak . . .

vitéz Praznóczy Béléné.
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Gyarátz Ferenc 
Evangélikus Leánynevelőintézet és Leánygimnázium 

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 álhatóit, erősen nemzeti 
irányú nevelés.

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

Az 1943—44. évi felvételek folyamatban. Felvilágosítást
űz Igazgatóság nyújt. I

Időszerű gazdasági kérdések 
A későtavaszi fagyok

Sokszor lemosolyoájuk a népbabo« 
nákat. Pedig ezek igen gyakran a 
nép, évszázados tapasztalatainak le« 
szűrt eredményei. így van ez a fa* 
gyosszentekkel is. A tudományos' 
időjárástan csak megerősíti azt a 
néphledelmel, hogy Pongrác. Szervác. 
5onlfác és Orbán napokon erős le* 
hűtéssel legtöbbször faggyal kell szá* 
mo Inunk. Az évszázados népbabona 
azonban csak arra jó, hogy felhívja 
a figyelmünkéi a veszélyre. Hogy ha« 
lásosan védekezni Is tudjunk ellene, 
ahhoz Ismernünk kell a lehűlést elő« 
idéző okokat és a lehűlés Igazi tér« 
mészetét.

Mindnyájan tapasztaltuk, hogy a 
tavaszi felmelegedés nem egyenletes, 
hanem erős visszaesések vannak, 
amikor szinte újra ránkbívánkozlk a 
korán levetett léllkabál. Ezek a visz« 
szaesések a növénytermelésre akkor 
veszedelmesek, amikor a fagypont 
alá süllyed a hőmérséklet és amikor 
a növényzet már olyan fejlett, hogy 
a gyenge (2—3 C°«os) fagy Is kárt 
lehet benne. Általában Ilyen a hely« 
zet május első felében, de ilyen néha 
május végén (Orbán) Is. >

Május elején a levegő nálunk 20 — 
25 C°«ra is felmelegszik nappal, míg 
ugyanakkor Észak*Skandlnávia, Észak« 
Finnország, Észak«Oroszország feleli 
a nappali felmelegedés alig 5—10 C°. 
A különböző felmelegedésből szél tá> 
mad, a hideg szárazföldi eredetű le« 
vegő északról hazánkba áramlik. Ez 
a levegő még a fagypont felelt! hő
mérsékletű, tehát nem okoz közvetlen 
fagyot. Mivel azonban a légnyomás 
kiegyenlítődésével a szél eláll, a fel« 
hők íeloszlanak az idő igen szép, 
szélcsendes, tiszta lesz. A még alig 
felmelegedett talaj ilyen szép Időbén 
kis tarlalékmelcgét igen gyorsan kl> 
sugározza, erősen lehűl és lehűti a 
vele közvetlenül érintkező levegőt. A 
kisugárzást elősegíti a száraz, hideg 
levegő, mely kevés vízgőztartalraa 
következtében 0 C° alá Is le tud hűlni 
anélkül, hogy belőle vízgőz csapódna 
ki. A súlyos hideg levegő nem száll 
fel, hanem a talaj közvetlen közeié« 
ben maradva a talajmenti fagyokat 
okozza, mtg ugyanakkor 3—4 m 
magasságban a levegő fagymentes.

Ilyenmódon Ismerve a későtavaszl 
fagy eredelél, módot találunk a vćde« 
kezésre is. Elsősorban pontosan tud
nunk kell a fagy idejét. A fagyos« 
szentek Ideje tág időmeghatározás, a 
Meteorológiai Intézet azonban 24 órá< 
val a fagy beállta előtt feltétlen biz« 
(ossággal jelzi a fagyot és annak 
mértékét. Figyeljük tehát a postán ki« 
függesztett jelentéseket. A következők« 
ben felsorolt védekezések vagy a ta«- 
laj kisugárzását gátolják, vagy mele«

gitik a levegőt.
1. lejtős talajon a levegőt árkok« 

bán elvezethetjük, mint a vizet. Hülö* 
nős Ügyelemmel legyünk leíolyásta« 
lan mélyedésekre az úgynevezett fagy« 
zugokra. Ide ne legyünk korán fejlődő 
növényt.

2. A talajmenti levegői apró, egyen« 
telesen elhelyezett kályhákkal melegil« 
heljük fel. Vigyázni kell a fokozatos 
és csak egészen mérsékelt felmelegí« 
lésre. A mérsékelt felmelegítet! levegő 
nem távozik el, mert hisz 3—4 m 
magasságban melegebb levegő van.

3. A talaj hőkisugárzásál a levegő 
elszennyezésével csökkenthetjük úgy, 
hogy nedves gallyakat, trágyát, fa« 
leveleket stb. égetünk. A vízgőz és a 
füst meggátolja a hőkisugárzásl és 
így a lehűlést. Hasonló célból szokás 
vizel permetezni. Nedves anyagok 
égelésénél is ügyelni kell a lassú 
égetésre, mert a gyors lűzlől felmele« 
gedelt levegő eltávozik és helyébe 
a környezetből hideg levegő tódul. 
Ezt a tényt úgy lehel hasznosítani, 
hogy lejtő alján gyujtunk erős tüzel és 
ezzel a hideg levegőt a lejtőről gyor> 
san leszívjuk.

4. Alacsony növényzetnél célszerű 
a területnek vízzel való elárasztása. 
A víz nehezen hűl le, akkor is leg
feljebb O C°«os hidegei kell a növény« 
zetnek elviselni, mert itt a víz meg« 
fagy és a jég megóvja a lovábbi 
hidegtől. Igen fontos az is, hogy fa> 
gyáskor nagy mennyiségű hő sza
badul fel (minden gramm víznél 80 
kalória), amely a lovábbi lehűlést 
rendszerint megakadályozza.

5. A ma még legelterjedtebb véde«
kezés azonban a növények betaka« 
rása. Erre a célra zsúpból, gyékény« 
bői, kákából, sásból, nádból készíteti 
takarókat az úgynevezeti hasurákat 
használnak. A hasura szó török ere« 
delű és az eszközt még ázsiai hazá« 
jából hozta a magyarság. A hasura 
szerepe is elsősorban nsm a hideg 
levegőtől való oltalom, hanem a ta
laj hókisugárzásának a megakadályo
zása. Sajnos ezt a hasznos eszközt 
ma még inkább csak melegágyak
takarására használják, pedig igazi
jelentősége a kerti vélemények meg* 
védésében lenne.

A későtavaszl tagyok elleni véde« 
kezésnek elsősorban a kertészetben
van nagy jelentősége. Világgazdasági 
helyzetünk pedig olyan, hogy a há« 
ború után nagy gondot kell lordíta
nunk az intenzív kertgazdálkodásra. 
A zöldségtéléket ugyanis nem lehel 
olyan könnyű szenei Kanadából, Ar« 
genllnából, Ausztráliából vagy Ukraj« 
nából szállítani Európába, mint a ga> 
bonanemflekeL Különösen áll ez a 
koratavaszi és a késő őszi zsengékre

(pnmórök), amelyeket ma a késő« 
tavaszi és a kora őszi fagyok mlall 
kockázatos termelni. Igen fontos nem« 
zetgazdasági érdek tehát a későtavaszl 
fagyok elleni védekezés tanulmányo
zása. . BEHCSIK ISTVÁN

m. kir. gazdasági tanár.

— Megbízatás. A belügyminisz
ter járásunkban a szociális adat
felvételezéssel és gondozással a 
következő egészségügyi védőnőket 
bízta meg: Déssi Lajosné Prohán 
Erzsébet (Szarvas), Flórián Klára 
(Kondoros). Hunyi Lenke (Öcsöd). 
Orbók Ilona (Békésszentandrás).

— Kötényt lopott a cigányasz- 
szony. Bankó Zsófia 21 éves vad
házas cigányasszony özv. Gombár 
Györgynélől egy kötényt lopoit el. 
A kir. járásbíróság 8 napi fog
házra és egy évi jogvesztésre ítélte.

— A törvény rendelkezéseit a 
munkaadó és munkás között is 
be kell tartani. A földmivetésügyi 
miniszter legújabban kiadott ren
deletében kimondotta, hogy „sem
mis az a megállapodás, melynél-

fogva a munkaadó a legnagyobb 
munkabér mértékét meghaladó 
összeg fizetésére kötelezi magát." 
Ebből következik, hogy a munka
adónak a hatályos legnagyobb 
munkabérnél többet akkor sem 
kell fizetnie, ha a szerződő felek 
a szolgálati (munka) szerződésben 
a maximálisnál nagyobb munka
bért kötöttek ki. Minthogy a leg
nagyobb munkabérek betartásához 
árpolitikai, termelési és közvetve 
szociális érdekek' is fűződnek, 
meg kell akadályozni azt, hogy a 
munkaadók és a munkavállalók 
a maximálist meghaladó munka
bér fizetésére kössenek megálla
podást, ha pedig a megállapodás 
már létrejött, biztosítani kell a 
szerződésnek a törvény rendelke
zéseivel összhangban álló leljesi- , 
lését. Evégböl elrendeli, hogy a 
községi főjegyzőnek tilos közre
működni olyan munkaszerződés 
megkötésénél, amely * törvénybe 
ütközik.

Hirdessen lapunkban I

M e g h í v ó .

A Szarvasi Hengermalom mint Szövetkezet
XXX. évi rendes közgyűlését

1943. évi április hó 11-én. vasárnap délelőt 10 órai kezdettel tartja meg a 
Turul Mozgóban, melyre a tisztelt tagokat ezúton meghívja

az Igazgatósig.
Tárgysorozat ;

1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvezető és jegyzőkönyv hitelesítő kiküldése.
3. Igazgatóság jelentébe az 1942. üzletévről.
4. Az 1942. évre vonatkozó zárszámadások ismertetése és a mérleg 

megállapítása
5. A mérlegszerinti tiszta nyereség felosztására vonatkozó igazgatósági 

javaslat előterjesztése és e tárgybani határozathozatal.
6. Felügyélőbizottság jelentése, felmentvény megadása.
1 ,  A cégbíróság Cg. 128/194M3. sz. végzése alapján az alapszabály 1., 

2.. 3., 4.. 5.. ö.. 7.. 8.. 9., 10.. 11.. 12.. 13.. 14.15. 16-, 1 7 . . I*.. 19.. 20., 21.. 22..23. 
24-, 25.. 26. paragrafusának módosítása a fenti cégbírósági szám alatt kiadott 
alapszabály minta szerint.

A zárszámadások és a mérleg a malom irodájában 1943. március 14-tól 
közszemlére vannak kitéve és a tđgok által megtekinthetők. Zárószámadási 
könyvecskék a malom irodájában kaphatók.

Figyelmeztetés I Aki a közgyűlésen részt kíván venni, nevére szóló 
részjegyét szíveskedjen magával húzni és a jegyzőbizottságnál kívánatra felmutatni.'

F R E C S K  A - M O Z G Ó
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Április 2-án pénteken, 3-án szombaton 4-én vasárnap és 
5 én hétfőn -

• CSALÁDUNK SZÉGYENE
A legmulatságosabb magyar vígjáték.

Április 7 én szerdán, 8-án csütörtökön

pillangó kisasszony
Gyönyörű olasz film. A legszebb operett.



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

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

(Folytatás) , és lóréból vagy igából vagonba
b) Cukorrépa szakmánymunká- 

jéra vonatkozó bérek.
A cukorrépának a sarabolással. 

egyeléssel, kétszeri kepáiéssal, 
gumónak a földből való kiásásá
val, annak földtől való megtisztí
tásával. egyszeri fejeléssel, fejnek 
és gumónak kupacba, onnan ló
réba, vagy igába és vagonba való 
rakáséval (prizmázásával), a fej
nek behordásával kapcsolatos ősz* 
szes kézimunkáért a vármegye 
egész területén a szakmánybér 
180 P vagy a netló répatermés 
mázsájáért 1 '25 P élelmezés 
nélkül.

(1) A cukorrépa tavaszi mun
kájáért és pedig :

egyszerű sarabolás, egyelés. két
szeri kapás kézimunkájáért a vár
megye egész területén katasztrális 
holdanként a munkabér

élelmezés mellett 50-—P 
élelmezés nélkül 72.— „

(2) Az őszi betakarítási mun
kákért és pedig a gyökérnek ki
szedése. földtől való megtisztítása, 
egyszeri fejelése, fejnek és gyökér
nek kupacba rakása, onnan lóréba 
vagy igába rakásáért a vármegye 
egész területén kát. holdanként a 
munkabér

élelmezés mellett 50 —P 
élelmezés nélkül 75.—

Az élelmezés melletti szakmány- 
bérekhez kát. holdanként a követ
kező élelmezés já r : 25 kg. liszt.
3 és fél kg. szalonna. 15 kg. bur
gonya 1 és fél kg. só.

c) A cukorrépa rakodási szak- 
mány bére.

A cukorrépa lóréba vagy igába

rakási munkálataiért a vármegye 
egész területén a legkissebb és 
egyben legnagyobb munkabér 
élelmezés mellett q-ként 10 fii. 
élelmezés nélkül „ 14 „
Élelmezés hetenként 1 személyre

7 kg. kenyér, 1 kg. szalonna. 1 
kg. főzőliszt, 5 kg. burgonya, ne
gyed kg. só.

Ha a munkaadó a rakodást a 
törvényes munkaszüneti napon is 
kívánja, abban az esetben erre a 
napra q-ként 1 fillérrel magassabb 
bért tartozik fizetni.

3. Takarmányrépa munkájára 
vonatkozó szakmánybér.

a) A takarmányrépa szakmány- 
munkájával járó tavaszi kézimun
kákért és pedig egyszeri sarabolás 
kétszeri kapálás, és eyglés mun
kájáért a vármegye egész terüle
tén katasztrális holdanként a leg
kissebb, egyben a legnagyobb 
munkabér

élelmezés mellett 35 P 
élelmezés nélkül 55 „

b) A munkaadó és munkavál
laló jogaira és kötelességeire nézve 
ugyanazok a rendelkezések irány
adók, mint a cukorrépánál.

4. A cirok munkájával járó 
munkabérek.

(1) Részesművelés: A cirok
részesművelésével járó legkisebb 
egyben legnagyobb munkabér a 
vármegye egész területén a ter
més egyharmaba.

A részelés a szárra, szakádra s 
a magra terjed ki.

a) A munkaadó a földet jó 
termőerőben. megfelelően előké
szítve köteles átadni s a vető-

Eladó földek:
2 hold szántó közvetlenül a város mellett;
2 és fél hold szántó tanyával a kórház mellett;
4000 G-öl szántó mezőberényi és endrődi 

kövesúthoz közel;
8 hold szánló Tóniszálláson ;
10 hold elsőosztályú szántóföld Csabacsűdön, szőrhalmi- 

dűlőben ;
10 Hold szántó Kiskirályságon (volt Wolfinger-féle) vá

sárhelyi út mellett;
20 hold hereföldnek alkalmas szántó Décsen;
34 Vs hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
58 hold szántó a mezőtúri 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.

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

minőségű szántóföldet.

Ingatlanok adásvételének ügyével forduljon biza-* 
lommal a Szarvasi Hitelszövetkezet
hez, hol a megbízást eredményesen köz
vetítik.

Ugyanott az áprilisban kezdődő OSZtAIysors- 
játékra sorsjegyek még kaphatók.

j

magot is köteles szolgáltatni. A* 
mennyiben a vetőmagot részes- 
művelő adja annak értékét a 
munkaadó gazda a rögzített vagy 
ennek hiányában a helyben szo
kásos áron megtéríteni köteles

b) A részesművelő a következő 
munkákat köteles teljesíteni : vetés, 
háromszori kapálás, eggyelést, 
szár- és szakáll vágást, magfejtést, 
szárkötözést, kúpbarekást behor- 
dást.

Amennyiben a részesművelő a 
vetést és a magfejtést nem végzi, 
abban az esetben az 1. pont alatt 
megjelölt termés egynegyede illeti 
meg.

c) Amennyiben a munkaadó a 
részesművelésre kiadott cirokföld 
munkálásához lókapával hozzájá
rul, a részesművelő által teljesítet 
különmunkára és annak nemtet
szésére vonatkozóan a tengerinél 
felveti rendelkezésnek megfelelően 
irányadók.

d) A részes művelő termény- 
járandóságát amennyiben az nem 
a munkaadó gazda részével nyer 
eladási, a munkaadó a részesmű
velő lakására hazaszállítani, vagy 
a fuvart megváltani köteles. A 
részesművelő pedig a szárrészt tar
tozik akkor hazaszállítani, amikor 
a munkaadó részét behordja.

e) A részesművelő a köteles
ségévé tett munkákat a mukaadó 
által megkívánt időben és módon 
tartozik teljesíteni.

(Folytatjuk)

— Meglopta mulatozás közben
9 tár8ait. Ifj. Hanzó István 19 éves 
szarvasi hentessegéd március 14-én 
a Szarvasi Általános Fogyasztási 
Szövetkezet kocsmájába tért be 
és o(t együtt mulatozott Lestyan 
János és Hanzó János nevű tár
saival. Mulatozás közben Hanzó 
István elszedte mulatozó társainak 
karóráit és Lestyan Jánostól még
10 pengőt is ellopott. Lopás vét
ségében mondotta ki a bíróság 
bűnösnek és ezért 8 napi fogházra 
és egy évi jogvesztésre ítélte, de 
az Ítélet végrehajtását egy évre 
felfüggesztette.

— Nagymennyiségd textil dug- 
árut foglaltak le egy szarvasi 
zsidónál. A hatóság Fonféder Már- 
kusz szarvasi II. kér. 236. hsz. alatt 
lakó szarvasi zsidónál 387 méter 
textil dugárut foglalt le. Fonféder 
Márkusz a hírek szerint eddig is 
nagyobbmennyiségű textilárut szer
zett Pesten, azt ruhákra dolgoz
tatta fel és nagy haszonnal érté
kesítette. A nyomozás az ügy rész
leteinek kiderítése céljából folyik. 

************************

HPRDMETÉSEK.
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 feledés esetén 1*20 pengő, min

den további szó 4 fillér.

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

szám.

• Forgalmas helyen, főúton lévő 
IV. k., 541. számú lakóház el
adó. Érdeklődni lehet ugyanott, 
Szrnka Pálnál.

• Három szobás sarki ház 1. 
kér';, 180. sz. alatt eladó.

• I. kér., 125. sz. alatt, kövesút 
mellett építkezésre alkalmas, 
üres porta eladó. Érdeklődni le
het a helyszínen a tulajdonosnál.

. I. kér., 383. sz. ház eladó. Ér
deklődni lehet vasárnap ugyanott.

. Négyülésű csónak eladó. Ér
deklődni lehet dr. Podany Pál
nál a Szarvasi Hitelszövetkezet
ben.

■ Tanulót felvesz a Csery-cuk- 
rászda.

. Eladó méznód mag. Érdek
lődni lehet Demeter György 
konyhakertésznél.

. Különbejáratú bútorozott utcai 
szoba fizonnalra kiadó. Cím a 
kiadóban.

. Hosszúsoron eladó kétszer
3 hold Csicsely-féle föld.III. kér., 
28. sz.

• Kis lakást keres magányos 
nő. Címei kérek a kiadóba.

. Kákái járások kiadók nagyobb 
mennyiségben. Érdeklődni lehet 
Kolompár Andrásnál. I. kér., 
195. sz. alatt.

. III. belker. 41. sz. ház. nagy 
(elekkel és kerttel eladó. Érdek
lődni lehet dr. Gémes Szilárd 
ügyvédnél.

. Jobb szoba-konyhás, esetleg 
kétszobás lakást keresek azon* 
nalra. Címet a kiadóba kérek

. VII. külker., 40. sz., alatt el
adó 2052 □•öl föld. Érdeklődni 
lehet V. küik., 107. {sz. alatt, 
ószőlő.

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

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

■ Gyapjút és Angora-gyapjúl 
szárnyas fonógéppel fonok, gu
bancosat kárloltatok, illetve ve
szek. III. kér- 162. szám. (Árva
ház mellett.)

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

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

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

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

. 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.

FelcISi Idád« N A G Y S Á N D O R  
Nyomatott a Survitl KBzISoy Nyom* 
4«« ét LapkUdÓválUlit íjoad ljib ia  
I. kér., Horthy Miklósát

— Ellopta a erékpárgumikat.
Arnóczki János 21 éves kondorosi 
lakos március 3-tn Kondacs Já
nos kondorosi la! jstól 2 külső és
2 belső kerékpár.umit lopott el. 
Lopás vétségében találták bűnös
nek és ezért a 4ur. járásbíróság
3 heti fogházra fcs egy évi jog
vesztésre ítélte jogerősen.

— Lovakkal a pályatestre haj
tott. Misik János 19 éves szarvasi 
lakos, aki mint bé ;s van Pribelszki 
János szarvasi kisgazda szolgála
tában szántás keiben a siratói ál
lomás közelében ,ovaival a vasúti 
pályatestre hajtatott fel. A bíróság 
testi épség elleni Kihágásban mon
dotta ki bűnösnél és 10 pengő 
pénzbüntetésre ita’e.

— Ököllel ütötte arcba a hara
gosát — 8 napot kapott. Macák 
András kondorosi lakos Pekárik 
Istvánné haragosét ököllel kétszer 
arcul ütötte, aki 8 napon belül 
gyógyuló sérülés! szenvedett. A 
kir. járásbíróság Macák Andrást 
30 pengő pénzbüntetésre ítélte.

— Nyolcvan fillérért adta el 
a burgonya kilóját. Molnár András 
csabacsűdi gyümölcs- és burgonya < 
kereskedő folytatólagosan több 
esetben 80 filléréit árulta és adta 
el a burgonya kilóját. Az uzsora- 
bíróság árdrágító visszaélésben 
mondotta ki bűnösnek és 6 heti 
fogházra, 712 kg burgonya és 156 

pengő elkobzására és egy évi jog
vesztésre ilélte.

— Emlékezés Zrínyi Ilonára. A
magyarság leghősibb honleányának, 
a bátor nők mintaképének Zrínyi 
Ilonának emlékezetét ez évben 
különösképpen feleleveníti a ma
gyarság. mivel Zrtoyi Ilona 1643. 
évben május 5-ér. 300 évvel ez
előtt született. Gremsperger Pálné 
fővárosi tanítónő, aki már régeb
ben foglalkozik irodalmi értékű 
iskolai műsorok összeállításával, 
csinos kiállítású kötetben jelentette 
meg egy Zrínyi Ilona emlékünne
pély ügyesen egybeéllitott műsorát. 
Szavalatok, énekszámok ékesítik 
ezt a műsort, amely pompásan 
oldja meg tanítóink számára az 
emlékünnepség műsorát. Az érté
kes költeményeket tartalmazó füzet 
megrendelhető a szerzőnél : Buda
pest, 111. kér.. Bécsi-úti népiskola. 
Ara 2' 20 pengő.

K öny v e i 4 
k ö t t e s s e
a SZARVASI KÖZLÖNY

könyvkötészetében.
Szarvas,Horthy-ut9.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 

járási főszolgabíró az idei haszonállat
vizsgálatok idejét az alábbiak szerint 
állapította meg :

Április 3-án 7 órakor endrődi úti 
Borgulya tanya. 11 órakor Széles-úti 
iskola, 15 órakor Halásztelek,Melis tanya.

Április 5-én {csabai úti Klenk tanya,
11 órakor Lám pert (anya. 15 órakor 
Valach tanya. Április 7-én 8 órakor 
Kupccz tanya. 11 órakor Berényi-úti 
Ruzsicska tanya.

Április 8-án 7 órakor Vásártér, 14-én 
szentesi-úti Kozma tanya.

A tavaszi haszonállatvizsgálatra min
den egypatás állat/tehát ló. szamár, 
öszvér korra és nemre való tekintet 
nélkül elővezetendő; a kilúzölt helyen 
é s  időben.

Az egy éven alóli csikók származá
sának megállapítása céljából a vonat
kozó fedeztetési bércét a vizsgálaton 
be kell mutatni.

Szarvas. 1943. máicius 24.

ELÖLJÁRÓSÁG.


