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A kormány félmillió holdat juttat 
az érdemes magyarság kezére

Felhasználják az összes zsidóbirtokot
Alig pár nepift hangzói* el az 

a legfelsőbb óhaj. hogy a most 
folyó háborúban kimagasló érde
meket szerzett honvéd harcosok 
kiemelkedően hősi magaíartást 
tanúsító tagjai külön elismerésben 
részesüljenek. A kormány máris 
meglette e tekintetben az első és 
egyik legfontosabb lépését és ki
adta a zsidó mezőgazdasági bir
tokok felhasználásáról szóló ren
deletét. A rendele' — a legfelsőbb 
kézirat szellemében — «y.f célozza, 
hogy a zsidótörvény alapján meg
szerzett mezőgazdasági ingatlano
kat a lehelő legrövidebb idő alatt 
e leginkább érdemes íöldniivelők 
birtokába és tulajdonába lehessen 
juttatni. Különösen 

kiemeli a rendelet a most 
folyó háborúban vitézség! 
éremmel kitüntetettek, vi
tézek, a hadigondozottak 
és áltálában a hadviseltek- 

földhözjuttatását 
A kormány eddig ' az 5 kát. 

holdnál kisebb zsidóbirtokok fel
használása tekintetében rendelke
zett. Ezeknek n birtokoknak ki
terjedése összesen mintegy 24.000 
kát. holdat lesz ki. Az 5. kai. 
holdnál nagyobb, d^ 20 kát hold
nál kisebb szőlőket és gyümöl
csösöket. valamint az 5 kát. hold
nál nagyobb, de 100 kát. hold
nál kisebb egyéb mezőgazdasági 
ingatlanokét a Vitézi Rendnék adta 
ál a kormány a végből, hogy a 
Vitézi Szék a vitézeket mielőbb 
földhöz juttassa. Ezeknek az in
gatlanoknak a kiterjedése mintegy 
130.000 kát. hold. A kormány 
mostani rendelete a 20 holdnál 
nagyobb szőlő és gyümölcsös és 
100 holdnál nagyobb egyéb me
zőgazdasági ingatlanok felhaszná
lósáról rendelkezik. A kormány
nak az a határozott szándéka, 
hogy ezekből a birtokokból min
denkit megelőzően és elsősorban 
a most folyó háborúban vitézség! 
éremmel kitüntetett hivatásos föld
míveseket, továbbá a hősi halált 
hall ilyen földműveseknek legérde
mesebb fitileszármazoltjól juttatja 
földhöz. Természetesen lehetővé 
teszi más érdemes kisembereknek, 
különösen a most folyó háború 
és a múlt háború tűzharcosainak, 
kitüntetettjeinek, hadirokkantjainak, 
továbbá

az ingatlanok felhasználása 
folytán kereső foglalkozá
sukat vesztő gazdasági cse
lédek földhözjuttatását Is.

Húsz kát. holdnál nagyobb in

gatlant juttatni nem lehel, öt kát. 
holdnál kisebb ingatlant íultalni, 
vagy törpebirtokot ennél kisebbre 
kiegészítem ennél rendszerint sem 
lehet A rendelet lehetővé teszi a 
községi és egyéb közcélokra szük
séges ingatlanok juttassál ; szo
ciális célt szolga1 az a rendelke
zése, amely módo: ad a kisembe
rek állattartásának előmozdítása 
érdekében a közös legelők bőví
tése és ú; közöslegelők létesíté
sére is A jullalási ér a földadó 
kataszteri tiszta jövedelemhez iga
zodik s azt búzában kell meg
állapítani. Az országos átlagnak 
körülbelül megfelelő 10 korona 
kataszteri tiszta iövedelmű egy 

i kai. hold ingatlen juttatási ára 30 
| q búza lesz.

A juttatási ár a búza mai 
forgalmi áramellett rendkí

vül méltányos.

A folyamaiban lévő háborúban 
vitézségi éremmel kitüntetett és az 
ilyen hősi halált halt személyek 
fiú leszármazói a juttatási árat 
előleg fizetés nélkül 30 év alatt 
törleszthetik. A többi juttatottak a 
juttatási ár 20—25 százalékét kö
telesek előre kifizetni. A vételár 
hátralékát ők is 30 év alatt tör
leszthetik. He a juttatásra kijelölt 
birtokszerző előlegfizetési kötele
zettségének eleget tenni nem tudna, 
haszonbérletbe is kaphatja az in- 
gattant. Az ingatlanok felhaszná
lásának meggyorsítása végeit a 
rendelet szerint tárgyaló bizottsá
gokat lehet alakítani, ezek jelölik 
ki a birtokszerzöket. Az eljárás
ban a birtokszerzéste jelentkezők 
négy meghatalmazottja is részt 
vesz. A birlokszerzésre jelentke
zőket a föidmivelésügyi miniszter 
rendeletéle a községi elöljárósá
gok írják össze. A kormány nagy 
súlyt helyez arra, hogy a zsidp̂  
ingatlanokból elsősorban a föld
műveléssel élethivatásszerűen fog
lalkozó népesség jusson földhöz. 
Ha mégis kivételesen a gazdasági 
cselédek és munkások munkaal
kalmának biztosítása vagy a meg
lévő üzemi berendezések- fenntar
tása szükségessé teszi, hogy va
lamelyik ingatlant középbirtokként 
kell értékesíteni, ez ilyen birtok 
értékesítése nyilvános pályázat út
ján történik. Az ingatlant a lég* 
magasabb vételárat ígérő ajánlat
tevő ajánlatának figyelembevéte
lével ítéli oda a föidmivelésügyi 
miniszter. A nyilvános pályázat 
útján megtett Z középbirtok vétel
árát készpénzben kell kifizetni.

azonban a rendelet módot nyújt 
arra, hogy a

vételár egy részét a földmi- 
velésOgyi miniszter hitelez

heti is.
Középbirtokként legfeljebb cjak 
olytn ingatlant lehel értékesíteni, 
amelynek kataszteri tiszta jöve
delme 5000 koronát nem halad 
meg. A haszonbérlőként kijelölt 
biríokszeizök bármikor íulajdonul 
megszerezhetik ez ingatlant. A 
később vitézzé avatott juttatónak

A szarvasi Művészei- és Tudo-
i mánybarát Társaság, amely a 

magyar népi művészet ismertetése 
és annak fokozott művelése érde
kében mér eddig is jelentős és 
sikeres munkál végez, szeptember 
25-ére egy európai-hírű népi tánc
művészi csoport vendégszereplését 
készítette elő. A kiváló tánccso- 
porl pár évvel ezelőtt a Finnor
szágban megrendezett táncolim- 
piászon az első dijat nyerte, szá
mos európai fővárosban nagy Si
kerrel szerepelt és a nyár folya
mén két hetes erdélyi túrán vett 
részi, októberben pedig a felvidéki 
városok lakosságát fogja elgyö
nyörködtetni egyedülálló művésze
tével. A tánccsoport Békéscsabán, 
Gyulán, Szarvason és Endrődön

Beszámítás végett a gazdálko

dó terményeit a következő ha

táridőkön belül köteles valame- 

lyik vásárlásra jogosított keres

kedőnek megvételre felajánlani.

A cséplés befejezésétől számí

tott 15 napon belül : Búza, rozs, 

kétszeres, (Kenyérgabona helyett 

beszolgáltatható takarmányárpa, 

zabtermés 15 százaléka és a be

szolgáltatási kötelesség teljesíté

sére szánt több zab.)

Október 1-ig nyers kender- 

kórótermés 70 százaléka.

ingatlanait a kedvezményesebb
fizetési feltételeket jelentő vitézi 
telekké lehet alakítani. A rendelet 
kihirdetésével hatályba is lépett- 
A koimányzul annyira súlyt he
lyez mielőbbi végrehajtására, hogy 
az ország több részén máris fo
lyamatban van a birtokszerzők 
kijelölése. Rövid idő alatt több 
mini 500 000 kát. holdat jutlalnak 
a leginkább érdemes magyarság 
kezébe.

szerepel e körút alkalmával és 
annak művészi vezetője Molnár 
István a párisi láncakadémia tagja. 
A tánccsoport 12 férfiből és 2 
nőből áll és az ősi magyar tán
cok mellett egy népi balladát is 
be fog mutatni. A műsorban azon
kívül dalkari előadás és mű
vészi zongoraszám is szerepel. A 
részletes műsort rövidesen közölni 
fogjuk. Az előkészítő munkál a 
Társaság már megindította és a 
ritka élményt nyújtó és minden 
tekintetben művészi sikon mozgó 
táncbemutatót már most műpártoló 
és érdeklődd kultúrközönségünk 
figyelmébe ajánljuk. Az előadás 
jövedelme jótékony kulturális célt 
szolgál.

Október 15-ig : Viktória borsó, 

expressz borsó, csicseri borsó, 

szeges borsó, zöldborsó fajták 

vetőmagjai, egyéb borsó, az őszi 

borsó és a homok borsó kivéte

lével.

Október 31-lg : takarmányárpa, 

sörárpa, köles, hajdina.

November 15-ig: babfélék, len

cse, kopaszárpa, mák, fekete és 

febér mustármag, fűszer- és édes- 

kömény, koriandermag.

November 31-lg: repce, len

mag, kendermag, rostkendermag,

Szeptember 25-én egy 
európai-hírű népművészeti 

tánccsoport magyar 
népi-táncművészeti estélyt tart 

Szarvason
A M űvészet és Tudománybarát Társaság rendezi 

meg a nagyértékü előadást

A búzát a cséplés befejezése után 15 nap 
alatt kell megvételre felajánlani

Április 15-ig minden termény beszolgáltatásának 
meg kell történnie



Nagy érdeklődés mellett folyt le 
a Légoltalmi Liga műsoros-estje

Hangulatos műsor keretében Korim Kálmán 
csoportelnök mondott ünnepi beszédet

A szarvasi Légoltalmi Liga női 
osztálya a mait héten csütörtökön 
este nagy érdeklődés mellett jól
sikerült és ügyesen megrendezett 
műsoros estet rendezett. A Színház 
nézőterét teljesen megtöltő tömeg 
elolt dr. Nádor Jen*3né. n női 
osztály elnöke mondo:t kedves, 
meleghangú megnyílói, majd Ko- 
váts Béla gimn. tanár ügyes be
tanításában magyar tánckettőst 
mutattak be. Egy alkalmi zenekar 
János vitéz egvveleijel adott elő 
nagy sikerrel, majd Korim Kálmán 
gimn. vailástanár. csoporlelnök 
mondott mélyhalású. gondolatok
ban gazdag ünnepi beszédet. A 
szünet u!án dr. vitéz Zerinváry 
Sziiárdné lelkekbemarkoló hatás
sal, mély beéiéssel és művészi 
előadókészséggel szavalta el fér
jének, dr. viléz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselőnek, a köz
ismert és neves Miklós Vitéz író
nak gyönyörű és megrendítő köl
teményé*. A kiváló interpretálás, a 
költemény tiszta irodalmi érléke 
nagy és mély hálást váltott ki a 
hallgatóságban és a közönség 
hosszasan ünnepelte a feledhetet
len élményt nyújtott szavalat ne
mes művészi előadóját é s  kiváló 
szerzőjét. Miklós Viléz „Dalidó" 
című meséjátéka kedves hangula
tot szórí szét. A szereplők mind
egyike meleg érzésekkel és ked
ves ügyességgel igyekezett a me
sejáték hangulatát a közönség

leikébe átvarázsolni. A mesejáték
ban Nádor Károly. Rohoska Gi
zella. Vay Vera, Melis Gizella. 
Zerinváry Levente. Cs. Szabó Er
zsébet és Zerinváry Györgyike 
szerepeltek kedvesen. Komlovszky 
Aliz behízelgő, meleg daiszámait 
is nagy élvezettel hallgattuk. Nagy 
meglepetésként és boldog öröm
mel hallgattuk meg Melis György 
énekszámait ezután. A fiatal és 
igaz tehetséggel áldott énekes 
melegtónusú hangjával három 
szép műdalt adott elő. Sokatígérő 
tehetsége művészi továbbképzés 
révén hazai énekeseink között 
előkelő helyet kíván, ha eddig 
is ismert kitartó szorgalmával te
hetségét komolyan veszi, és ké
pezi magát. Befejezésül dr. Salacz 
Aladárné ügyes rendezésében egy 
élőképet láttunk, amelynek beveze
tőjét maga a rendező mondotta 
el nagyszerűen és nagy sikerrei. 
Az élőképben Szabolcs Hedvig, 
Salacz Evelin. Vay Vera, Rohony 
Márki, Áment Magda. Nagy Babó. 
Cs. Szabó Erzsébet. Halász Szabó 
Sarolta. Csenki Judit és Katalin, 
Molnár Erzsébet szerepeltek igye
kezettel. Meg kell még említenünk 
a bájos angyalsereget, akiknek 
neveit helyszűke mialt nem tud
juk leközölni. A kedves és han
gulatos estély egyes szánjait Zerin
váry Miklós konferálta be ötlete
sen. Az est. rendezéseért dr. Nádor 
Jenőnét illeti a dicséret.

napraforgómag, ricinusmag, szó

jabab* olaj őzSnm&g, gomborka- 

mag, dohánymag.
December 31-ig: luceraaoiag, 

komló, lóheremag, fehérheremag, 

blborheremag, svédheremag, eper- 

heiemag, battaclnmag, nyutsza- 

pukamag, somkórómag, csibehúr- 

mag, szarvaskereprnag, szeradut- 

lamag, muharmag, szudánl fürt

mag, takarmányrépamag, őszi 

borsó, homoki borsó, szöszqs, 

tavaszi és pannonbükkony, cu

korcirokmag, majoránnamag.

1944. január 31-ig : dughagyma.

Február 15-íg: édes és keserű 

csillagfürt, seprőcirokmag.

Március 31-ig: olasz perje,

francia perje, angol perje, so

vány perje, ligeti perje, réti 

csenkesz, juh csenkesz, vörös 

csenkesz, árva rozsnok, merev 

rozsnok, taréjos búzafű, sudár 

búzafű, réti komócsin, csomós 

ebir, taréjos cincor, tarackos 

tippan, réti ecsetpázsit, sziki 

mézpázsit, aranyzab, vöröshagy

ma, fokhagyma,*

Április 1-ig: nyers kenderkó- 

rótermés 30 százaléka.

Árpitis 15-ig : tökmag, napra

forgóolaj. tökmagolaj.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev nagytemplomban va
sárnap délelőtt tót, d. u. 6-tól magyar, az 
Űjtecnplomban magyarnyelvű istentisz
teletet lartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a tótnyelvü könyörgés után 
magyarnyelvű írásmagyarázat.

A szarvasi rom. kai. templomban 
vasárnap .és ünnepnap délelőtt fél 9 
órakor csendes mise, 10 órakor szent
beszéd, nagymise. Délután 4 órakor 
ájtalosság. Köznapi misék reggel fél 8 
órakor.

Szarvason református istentiszteletei 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
a régi parochia, II. kér.. 221. sz. alalt 
(esz megtartva. Biblia órák szerdán dél
után 7 órakor lesz ugyanott. Kondoro
son minden hónap második vasárnap
ján délután 2 órakor van istenlisztelet 
a" községi iskolában.

— Kinevezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter dr. Petlendi 
Gizella máramarosszigeti kegyes 
tanítórendi gimnáziumhoz szolgá-
I altételre beosztott helyettes gim
náziumi tanárt az állami gimná
ziumi tanárok létszámába rendes 
tanárrá kinevezte.

— Kinevezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Pataki Kál
mán békésszenlandrási népiskolai 
helyettes tanítót, népiskolai rendes 
tanítóvá nevezle ki.

■— Áthelyezés. A m. kir. pénz
ügyminiszter dr. Molnár Gvorgy 
pénzügyi fogalmazót ez évi szep
tember hó 1-én a gyulai m. kir. 
adóhivataltól a gyulai m. kir. 
pénzügyigazgatósághoz helyezte át 
s^olgálattélelre.

— Vita-estély. A szarvasi Mű
vészet- és Tudománybarát Társa
ság szeptember 13-án, hétfőn este 
fél 9 órától a Polgári Kör különter
mében vitaestét rendez. Vita- 
vezető dr. vitéz Zerinváry Szilárd 
országgyűlési képviselő, a Társa
ság elnöke lesz. A Társaság tag
jait ez úton hívja meg az Elnökség.

— Üzenet a harctérre Mucha 
János őrmesternek. Táboriposta : 
F. 629. Szeptember 12-iki születés
napján felesége és kisfia, Jancsika 
minden jót kívánnak. Isten áldása 
és óvása kísérje a szovjet elleni 
hadjáratban és kérik a jó Isteni, 
hogy mielőbb győztesen, az ösz- 
szes ottlévő honvéd bajtársaival 
együtt, lérhessen haza, őt nagyon 
hazaváró hűséges szerettei körébe.

-*=- Felülfizetesek. A községi 
Óvodák f. év június hó 7-én tartott 
tavaszi műsoros ünnepélyére felül
fizetlek : dr. Podany Pál 5 P, Nagy 
Sándor 5 P, Sándor Istvánná 2*50 
P, Ormos Olga 2 P, Tóth Mátyás
2 P, Kozsućh Mihály 2 P. Komár 
György 2 P, Weszter Béláné 2 P.

— Orvosi hír. 'Dr. Kerényi 
Miksa orvo3 rendeléseit foiyó hó
7-én isméi megkezdte, miután a 
belügyminiszter úr körorvosi ál
lásától felmentette.

— A Nemzetvédelmi Kereszt 
Új tulajdonosai. Magyarország kor
mányzója hazafias magatartásuk
ért és a nemzet érdekeiért való

fegyveres ténykedéseiért' Kovács 
Pál szarvasi • ev. tanítónak a 
Magyar Élet Párt szarvasi szer
vezete titkárának, Kovácsy István 
Kondoros község főjegyzőjének és 
Űjfnludszky József ármentesítő 
társuiati pénztárnoknak a Nemzet- 
védelmi Keresztet adományozta. 
A kitüntetések közzététele rövide
sen megjelenik a hivatalos lapban.

— A negyedik lelkészi állás 
^betöltése. Az üresedésben álló 
lelkészi állások betöltése az új 
egyházi törvények értelmében, az 
egyháztanács hatáskörébe tartozik. 
Hasonló az eljárás új állások lé
tesítésénél is. Az egyháztanács a 
negyedik lelkészi állás betöltésé
nek az ügyéi is bevégezni óhaj
taná, miért is az egyházi elnök
ség f. hó 3 ára egyhazlanácsi 
ülést hívott egybe, hogy döntsön 
az állás mikénti betöüése tárgyá
ban. Ez a gyűlés lelt volna hiva
tott kimondani, hogy az új állást 
meghívás vagy pályázati hirdet- 
nteny alapján kívánjaé betölteni. 
Miután a tanácsíágok nem jelen

tek meg kellő számban, az Qgy- 
háztanácsi ülés nem volt határo
zatképes. Így a lel kész választó 
szabályrendelet értelmében a 8 
nap múlva egybehívott, tehát a 
f. hó 10 iki egyháztanács dönt 
tekintet nélkül a megjelent tagok 
számára, háromnegyedes szám
arányban.

— Templomalapkö le teteli ün
nep Csabacsúdön. Mint értesülünk, 
szeptember hó 19-én, vasárnap 
délelőtt és délután nagyszabású 
ünnepség színhelye lesz Csabacsűd. 
Az evang. templom alapkövét he
lyezi el Kellő Gusztáv főesperes.

» Ugyanez alkalommal számos vi
déki lelkész és világi vezető férfiú 
szerepel. Ugyanekkor nagyszabású 
ünnepséget rendez délután a csa- 
bacsűdi Lulher-Szövetség, Ev. Nő- 
egylet és Ifjúsági Egylet is. Bő
vebbel a jövő számunkban.

Donparti csatakép
Országos pályázaton dijat nyert ballada.

•
— Őr/nes/er úr, Bornemisza / 
Szakasza húzódjék vissza 
Megérdemelt pihenésre
A parti süm cserjésbe!

„Százados úri Kérve-kérem, 
Bár több sebből ömlik vérem. 
Hagyja meg a szakaszomat 
Még tűzben egy óra hosszat.

A szakaszom hiánytalan, 
Sebesült én oagyok magam, 
Nem fáradtak az emberek. 
Győzünk/ Erre esküt teszek.

Győzelem, vagy dicső halál 
A mi célunk, míg hazánk áll. 
Ezért küzdünk, hadakozunk. 
Esedezünk, Imádkozunk."

— Legyen úgy í Hál .tüzeljenek 
Sáncaikból az emberek.
S rohanják meg a balszárnyat. 
Erre büszke lesz a század t

. . .  S ím, rohan a vitéz szakasz. 
Hull az orosz, mint silány gaz. 

Ám de a hő? alparancsnok 
Nem bir ki rohamparancsot.

őrmester űr Bornemisza 
Vérét a Don vize issza,
De szakasza, meg a század 
Győz, s foglyot ejt sok-sok százat.

Otthon pedig Göbölyösön 
Lesik, várják örökösön :
Mikor jön már egyszer vissza 
őrmester úr Bornemisza?...

Dr. Zsilinszky Lajos.

— Üzenet a harctérről. Drága
szüleimnek és testvéreimnek 
kívánok nagyon jó  erőt és 
egészséget. Én héia Istennek 
egészséges vassyok és jól ér
zem magam. Nagyon sok csó* 
kot küld szerető fialok és test
véretek : Szebedinszki István
honvéd, tábori posta sz. 168.

w w w w w w w w w w w w

Királyságon, Békési-úton 
52 kishold

fold tanyával
haszonbérbe kiadó. 
Bavebb felvilágosítást: 

Gádoros, Kossuth L. 
utca 11.

é r t e s í t é s .
Értesítem az igentisztelt gazdaközönséget, hogy 
folyó hó 14-től 22-ig a beszolgáltatásra kötele
zett és pontokba beszámítandó széna

L E N S Z A L M A ,
búza- és takarmányszalma átvételét fo
gom eszközölni a szarvasi vásártéren.

Tisztelettel Kraázkő Mihály
kijelölt szálastakarmány kereskedő, 

Szarvas, I. kerület 5.
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_  A Bajtársi Szolgálat és 
Szövetség üzenete az intézöbizott* 
Ság tagjainak és a szarvasi hon* 
vedcsafádoknak.^ Az ügyeletesi 
szolgálat vezetői^szeplembér ha
vában : minden Gerdán délután
5—6 óráig id. Piliszky János és 
Szlovák Pál nyUĵ . igazgatók, in
tézőbizottsági tagok. Minden pén
teken délután 5-^6 órakor: Szlo
vák Miklós vallé|fanár és Taulh 
Antal karvezető, mini dr. Öpalotay 
János helyettesei — Mindazok a 
honvédcsaládok,'Kik a Szolgálat 
révén kenyérgaboihát, árpát vagy 
korpái igényeltek,hétköznaponként 
jelentkezzenek a Közellátási Hiva
tal árpádközi helységeiben d kiirt 
hivatalo* órák elolt. — A Bajlársi 
Szolgálat Hadigo^dozó Szövetség 
ez úton fejezi ki köszönetéi és 
háláját úgy a mqjga, mint a hon
védcsaládoknak Rétfalvi \(Raksa) 
György gazdálkodónak, ez intéző
bizottság buzgó tagjának* hogy 
fogatának álengedésével lehetővé 
telte, hogy az ő felügyeletére bizolt 
lenyai VII. külkerület honvéd
családjait a Szolgálat és Szövet
ség elnöke az cr kísérete mellett 
szombaton, szeptember hó 4-én 
meglátogathatta. Az e napon fel
vett kömyezetlanSmányi jelenlésl 
hz Elnökség méri felterjesztette a 
vármegyei központhoz. — Kasik 
Mihály honvéd (1:̂ . 83.) felváltása 
ügyében telt felterje ízlésünkre, me
lyet a honvédéin^miniszter 7469/ 
M. I. b. 1943. ss.rendeleté alap
ján szerke>zlettün]L az illetékes 
mu. vez. törzs rairancsnoka (Tá- 
boripostasz. Z. 5.42 ) azt a választ 
intézte az elnökséghez, hogy a 
felváltást a gyomai 53. bev. közp. 
az ő javaslatára a közeli hetek
ben végrehajtja.-^ Surina Györgv 
honvéd neje kérelmére (l. kér. 670.) 
közbenjártunk a helybeli Vörös
kereszt Elnökségénél. A kérelem 
kedvező élintézé$taiyert — Kriska 
Mihály honvéd ( f  -III; kk. 414.) 
neje és Surina Xyörgy honvéd 
(1. kér. 670. sz.) ériekében köz
benjártunk a Főszolgabíró úrnál 
és a kedvező itöntést írásban 
már kikézbesitettÍ|K.

— Hét sokgyenlskes anyát tön- 
tettek ki. A m. kir. belügyminisz- 
tér Kepenyefs MihéJyné, Szebegyin- 
szki Jánosné. Sárijpíy Pálné. Nagy 
Györgyné, Csonlq^ lmréné, Vida 
Mátyásné és Vr nt Mihályné 
szarvasi sokgyerr ^kés anyákat 
kitüntető éremmel . 3 pénzjutalom
mal tüntette ki; A  kitüntetéseket 
szombaton délelon á városháza 
közgyűlési díszterében dr. Ugnn 
László járási főszff *abíró adta át 
ünnépélyes kerelek között, szép 
beszéd keretében ̂  ieszédében a 
gyermekei, mint m  
és értelmét jelöl® 
gyermek sok gond^ 
mek« még több 
mondotta — mají 
pontból a sok gyj 
gát magyarázd 
gyarorszég, ami 
nem jön vissza sf !*obé soha. — 
mondotta a lováJjkmkbÖn. meg
ható szép beszédáríiftv mert ez 
az új Magyarorszöf # á szegénye
ken mindjobban s sfítő szociális 
Magyarország lesz^ V: sziyből jött 
szavakat a kitüntetei ek egyenként 
meghatódoltwv k ^  intik? ttieg és 
vették át a kitüntet it és a pénz
jutalmai. í. - ,

■ 11 ;  

U s t e i l  1

élet tartalmát 
üeg./A  sok 
az egy gyer- 

^o^ jelent, — 
>éínzeli szem

font ossá- 
\z a /Ma- 

a uiwtltban volt,

— Á csabáejűdi ev. etyliáz 
széptémber 12-én. délelőtt 10 
órakor az imaházban közgyű
lést és templomépítési bizott
sági gyűlést tart, melyre az ér
dekelteket és érdeklődőket ez 
úton is meghívja a Vezetőség.

— Lopásért egy hónapi fog
házat kapott. Varga Antal öcsödi 
lakos lopás vétségével vádol- 
tan állott a szarvasi kir. járás- 
bíróság előtt. Varga. özv. Gé
mes Istvánná öcsödi lakó« kert
jében lévő fabódét felfeszítette 
és onnan kaszát, szőlőmetsző 
ollót és egyéb kerti munkás
szerszámot lopott el. A bíróság 
jogerősen 1 hónapi fogházra 
és 3 évi jogvesztésre ítélte.

— A feldolgozásra átvett anyag
ból férjének készített pullovert.
Nádudvari Bálintné Izbéki Má
ria öcsödi lakos, dr. Horváth 
Istvánné békésszentandrási la
kostól szőnyegnek való feldol
gozásra pamutot vett át. de 
ebből 90 dekát saját céljaira 
használt fel, illetve abból férje 
részére pullovert kötött. A 
szarvasi kir. járásbíróság sik
kasztás bűntettében mondotta 
ki bűnösnek és jogerősen 30 
pengő pénzbüntetésre ítélte.

— Tyúkokat lopott. Csicsely 
Pál kondorosi lakost a szarvasi 
kir. járásbíróság egy hónapi 
fogházra, és 3 évi jogvesztésre 
ítélte jogerősen, mivel soroza
tosan tyúklopásokat követett 
el az 1942—43. években, még
pedig Szuhaj Mihálytól 4. Bá
rány Páltól 18 tyúkot és két 
mázsa takarmányrépát, Bartolák 
Pálnétól 1, Maczik Páltól 4, 
Arnócki Mátyástól 4, Roszik 
Mihálytól 2 és Szuhaj.M ihály
tól 8 tyúkot lopott el. Édesany
ját. özv. Csicsely Jánosnét a 
bíróság 8 napi elzárásra bűn*, 
tette, mivel fiától 4 tyúkot vett 
át eladás végett, azonban a 
büntetést egy évi próbaidőre 
felfüggesztette. Csicsely Pál az 
ítéletben megnyugodott.

— Megijedtek a lovak a teher
autótól. Szvák András szarvasi 
Hl. külker., 342. sz. alatti lakos 
szerdán délután kocsin ment 
ki a tanyájára. A gazdasági 
tanintézet teherautójától a lo
vai megijedtek és a kocsit fel- 
fordították. Szvák a lovak közé 
esett és az egyik ló rázuhant, 
amitől koponyatörést és beiső 
sérülést szenvedett. Első segély 
nyújtás után lakására szállítot
ták.

— Engedély kell a tyúk szállí
táséhoz is. A legújabb rendel

kezés szerint postán tojást, csir

két. pulykát, tyúkot is csak 

szállítási engedéllyel lehel postán 

szállítani.

Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy 

bármilyen 

mezőgazdasági géphez
(traktor, traktoreke. velőgép, eke 

és aratógép) 

alkatrészeket 
olajat és zsfrt

állandóan raktáron tartok

Sárkány vaskereskedő
Szarvas, Fő út.

Uőszern gazdasági kérdések

Időszerű munkák a szántóföldem
Alig néhány hete, hogy a gazda 

betakarította és elcsépelte idei ter
méséi, a mindennapi kenyér előle- 
reratésének gondja ismét kezébe ad* 
ta az eke szarvát, hogy újabb esz* 
tendőre meghúzza az első barázdát. 
Verejtékes munkája csak akkor jár 
sikerrel, ha ismeri a szükséges ta* 
lajmunkálatokat éá* tudja, hogy azo* 
kát miképen és mikor kell végezni.

Aratás után közvetlenül a sokat 
hangoztatott és éléggé ismert tarló* 
hántást kellett elvégezni. Á larlóhán- 
iás lehetővé teszi a kipergett szemek 
és gyommagvak gyors kikelését és 
arai igen íontos a talaj nedvesség* 
tartalmának tökéletes megőrzését. 
Előnyéi a gazda akkor biztosíthatja, 
ha azt egész sekély-3—ő cm. mély* 
re ekével, tárcsával végzi. Ezáltal az 
alátakart magvakat gyors kikelésre 
bírja, ma)d újabb szántással elpusz* 
tfíja azokat. Ugyanakkor a talaj fel* 
színe laza talajréteggel beborítva a 
kiszáradástól megóvja.

A talaj leglényegesebb alkotórésze 
az állandóan fogyó televény. Után* 
pótlásáról rendszeres istállótrágyázás* 
sál kell gondoskodni. Nem közömbös 
azonban a termésátlagok biztosítása 
céljából a munka ideje és módja. 
Leghelyesebben akkor járunk el, ha 
tavaszi vetésünk alá most, ősszel 
trágyázunk. Az ősszel leszáníott 
istállótrágya táplálóanyagai a téli 
csapadékkal a talajban szétoszlanak. 
Tavaszi trágyázás esetén kellő ned* 
vesség htján munkánk eredménytelen 
marad. A kihordott trágyakupacokat 
azonnal teregessük' el és szántsuk 
alá. Nem kevésbbé fontos az sem, 
hogy milyen mélyen kerül a trágya 
a talajba, mert a megkívánt bőm* 
láshoz a nedvességen kivül levegőre 
is szüksége van. Tökéletes munkál 
akkor végzünk, ha 10—15 cm. mé- 
lyen, tehát kőzépmélyen szántsuk le. 
Ugyanakkor lőtékedjünk a talaj fe* 
lületének gondos claprtzására is.

Most van az ideje az őszi vetések 
talajelókészüésének egészen szeptem
ber derekáig. A szántás mélysége 
10—15 cm. legyen. Munkálata külö* 
nősen hániatlan földön 'és csapadék
szegény esztendőben próbára teszi a 
gazdát A talajt n? szárítsuk ki, hogy 
jó velőágyat teremthessünk. Szántás 
után aZonnal munkáljuk el fogassal, 
vagy ha kell hengerrel is. A vető* 
mag természetének megfelelően apró* 
magvaknak egész finom, gabonaté* 
léknek pedig kissé rögös magágyai 
készítsünk.

A tavaszi velés alá végzett mű* 
vetésnek az őszi mélyszántás az 
clapja. Ez már kevésbbé kényes la* 
lajmunka. A szántás mélysége 16—25 
cm. A megszántolt földet nyers ba- 
rázdákban kell hagyni, célunk mi
nél nagyobb felületet kitenni a téli 
csapadék és tagy hatásának. A jól 
átázott rögöket a téli fagy jól beér* 
leli s tavasszal már csak simítani 
kell, hogy oz eljak;ározott nedvessé- 
gei megőrizzük. Kötött szikes talajon 
ügyelnünk kell arra, hogy a szántás 
durva száraz homokkal ne menjen a 
télbe, mert néha nem aprózódik él 
tökéletesen Ilyen talajokon aprózza 
el tehát a gazda, mert különösen 
száraz tél után éretlen, rögös föld 
ékieleníti a határt.

Az őszi mélyszántásnak különö* 
sen csapadék-hiányos esztendőben 
nagy a Jelentősége. Az idei -csapa*

dékban szegény esztendő szomorú 
tapasztalatai haladó gazdáinkat aka* 
ratlanul is az okszerű vízgazdálko
dás gondolatával foglalkoztatják. — 
Nem adhatunk tehát jobb tanácsot 
gazdáinknak mini azt, hogy minden 
tapalattnyi földet még az ősszel kell 
felszántani, tavasszal mir csak fór* 
dítás nélkül porhanyitani.

Sajnos, még manapság is renge
teg sok tarlót lehet látni, mily pir» 
lagon hever egész télen át, s így 
csak tavasszal kerül feltörés alá,
így a növények javarésze cs^k ta
vaszi szántásba kerül. Kárát csak az 
a gazda tudja megítélni, aki szaba
tos összehasonlítást végzett az őszi 
és íavaszi szántás között. Kárát két
szeresen érzik a gazdák olyan vi
déken, ah dI kevés eső szokott lenni. 
Jegyezzük meg tehát, hogy a jó ara
tásnak a jó szántás az alapja.

BÁNICZ GYÓZŐ 
m. kir. gazdasági tanár.

— Kóazóntjük Szarvas n5l
testnevelését. Minden új gondolat, 
eszme, vagy megszokottól eltérő élet- 
Játás hívei és vallói előbb-utóbb olyan 
helyzetbe kerülnek, amint amilyenben 
a testnevelés végtelenül komoly, nem- 
ze tépi tő és nemzetnevelő jelentőségé
nek felismerői és harcos-munkásai 
még a közelmúltban U voltak. A tel
jes humánum értékmérője szerint 
egyensúlytalanná torzult, egyoldalúvá 
laposodott emberek az erkölcsi defor- 
málódástól a teljes kultúrcsődig a 
spengleri félelmek egész skáláját resz
kették végig, mihelyt életük bármely 
viszonylatában a testnevelés tényével 
találkoztak. Pompásan ki lehetett hasz
nálni például e téren a nagy tömegek 
tájékozatlanságát, fogalomzavarát. Mi
helyt a kisfiú arra kért engedélyt szü
leitől, hogy egy órára labdázni me
hessen a vele egyivású pajtásaival, 
mindjárt akadtak jóltájékozott tanács- 
“dók. akik a „rekordőrület és sport- 
hisztéria" eltévelyedésének tartották 
ez* a.r??eí®ny .kérést, épedig talán csak 
az ifjúság életre-készülő, energiája, 
belső erejét akadályokon és feladato
kon acélozó lendülete mozdult meg a 
példabeli legénykében, miközben elfe
lejtik, hogy pl. az O-egyiplomi Beni- 
nassan síremlékén már birkózó fogá
sokat gyakorló fiúkat és labdázó le
ánycsoportokat láthatunk . . .  és nem 
veszik tudomásul azt, hogy az embe
riség egyik legősibb keleti vallásból- 
cseleti rendszere, ami ind misztika, a 
lelki-szellemi elmélyülés egyik lehető
ségét bizonyította meg a .testen való 
uralom jogával". Nem óhajtják tudo
másul venni azt. hogy a lélekkel, evan
géliumi felelősséggel irányított testne
velés sohasem akar bálvánnyá lenni, 
tehát nem tolakszik az Isten é *  ember 
közé. ellenkezőleg, az Isten-sugallta 
embereszmény kialakításában akar 
minden egyéb nevelési tényezővé egyet
értve munkálkodni. Ez a nevelés pe
dig a legjobbak kezén és sÉívén át 
nyúlik és lehat n  fegmagyarabb ifjú
ság-probléma gyökeréig az ifjú ön
magával akarja szolgálni a. hozzá vi
szonyúlókat (tartalmilag nézve a kér
dést), formailag pedig úgy oldja meg

a csomót, hogy „nem az első személyt 
adja oda. hanem a-‘második személyi 
szabadítja fel-. Érdekes módon érett 
tett gyümölcsé ez a látszólag elméleti 
hipotézis egy középiskolás tábor fiai 
közt kialakult vitában. Karácsony Sán- 

„ dór írja az Ocsúdó magyarság 45. ol
dalán : „A futballjntéknak nem az a 
célja. — állapították meg a diákok, — 
hogy mi győzzünk, mert valahányszor 
ez a cél, mindig eldurvul a játék, ha
nem az. hogy ti győzzetek. Reánk 
azért van szükség, hogy a ti győzel
metek mentül szebb legyen. Ezért kell 
nekünk a ti gólotokat a lehetőségig 
megnehezíteni. A mi nagyfokú lovagi
asságunk és udvariasságunk segíthet 
titeket klasszikusan szép harci prob
lémákhoz és elsőrangú minőségű *gól- 
hoz. Nagyon jó csapat is azért aka
runk lenni, hogy becsületetekre szol
gáljon. ha legyőztök bennünket*. — Íme 
igy is készülhetünk. — magyar fogalma
zással— a közösség szolgálatára a 
testnevelésen keresztül. Nem tenne he
lyénvaló e sorokkal a testnevelés sze
repének további elemzése, sem mél
tatlan vádak elhárítása. Egy időszerű 
eseményt szeretnénk ezúttal bemutatni 
az elmondottakkal, s a Szarvason most 
fészkét rakó női testnevelés útját egyen
getni. hogy a múltból keressünk pél
dát. evezzünk vissza az időóceánon a 
lacedainon Solonig. aki Fhilosratos 
(.Peri gymnastikés") szerint elrendeli, 
hogy .A  lányok tartsanak gyakorlást 
és engedjék őket a nyilvános verseny- 
futáshoz*, bizonyára azért — folytatja 
Phitosratos —. .hogy testük erősítése 
következtében* különb ivadékokat hoz- 
zonak világra-. íme az eugenetika 
modernnek hitt gondolatát már két és 
félezer esztendővel ezelőtt törvénybe 
iktatta a kis Spárta. De a magyar iro
dalom is emléket állít a kiváló fizi
kumú. sokoldalúan képzett magyár 
lánynak, Béla király „Bankó; nevű vi
tézének leánya férfiakkal szemben 
győzedelmeskedik olyan (anakroniszti
kusén hangzik, de'...) sportversenyben, 
amelyben igaztátók vigyázzák a pályát 
és az eredményt. Ha a fenti adatok 
mellé odarajzoljuk az ó-germán, skan
dináv, vagy izlandi mítosz fantaszükus 

. teljesítményű asszonyait, akkor elfo
gadhatjuk. hogy az átlagos, csöndes 
igavonásban elnyűtt asszonymilliók ar
ca mellett egy új nőtipusfrajza képzik 
meg. Oh nem az öntestét meddővé 
erőltetett „áramvonalas*4 sportgőrlé, 
hanem a kis Nausikaa arca. aki a 
nagymosás után fürdik, énekel, táncol 
és labdázik, a „sokat-zugó tenger* 
partján, aki fiatal szíve szűzi életrit
musát dalolja bele a táncba és játék
ba. Nausikaa nem szekszuái-erótikus 
ingerekért dalol és játszik, mintahogy 
az Énekek énekének SzulamiUa sem 
azért barnára sült leányka, hogy na
gyobb legyen a sex appelja. Igen, ezt 
szeretnénk hangsúlyozni, midőn .Isten- 
hozottal* köszöntjük a Szarvasra kö- 
zénkjött női testnevelést. Egy lépést, 
egy mozdulatot se á jogos és fölösleges 
cél alázatos szolgálatán túl I Szarvas
nak és Nagymagyarországnak is olyan 
édesanyákra lesz és van szüksége, 
akik a helyesen.irányítottJ és jólfelfo- 
gott leány-testnevelés előiskolája után 
lépnek ki az életbe, hogy rugalmas, 
egészséges, hajlékony, de munkábiró 
testtel. Önfeláldozó, áldozatos szeretetre 
kész lélekkel, a magyarság feladatait, 
problémáit felismerni tudó és megol
dani akaró szellemmel vállalja azt a 
szent mégbizatást, amely az anyaság
ban jut osztályrészül. Egészséges, bar
napiros arcú, fiatal magyar édesanyák 
százezreinek a képe dereng . előttem, 
olyanoké, akik nem „magyar nótákat*, 
hanem tiszta magyar népi dalokat, ősi 
rigmusokat zümmögnek gyermekük 
bölcsője felelt, akik imádkozva, de a 
harcos és körmös-fogas életre nevelik

F R E C S K A - M O Z G Ő
S Z A R V A S ,  TELEFON; 64.

Szeptember 10., 11.f 12. és 13-án Négv napig l

Ó P I U M  K E R I N G Ő

Karády Katalin és jávo r Pál életük legnagyobb alakítása.

Szeptember 15. é s 1 6  ár) A legszebb német film.

ASSZONY A KATEDRÁN
. Főszerepben. Jeny Jugo.
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szivük magzatát. akik nemcsak puha 
polgárt, hanem magyar föld szerelmes. 
Öntudatos parasztot, jómunkájú. becsü
letes. képzett iparost, felelősséget érző, 
művelt fejű és lelkűd tiszt viselőt, szel
lemi munkésl és hercoskedvü magyar 
katonát tudnak a nemzet számára fel
nevelni. Ezek a* gondolatok rajzanak 
fel bennem amikor az 1943. szeptem
ber 12-i szarvasi női testnevelési nap- 
Ta hozzánk érkező pesti bemutató höl
gyeket és vezetőiket üdvözölve fi szar
vasi női testnevelés születésnapját kö
szöntőm. KOVÁCS BÉLA

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi 
anyekönyvben augusztus 13-1ól 
szeptember 2-ig a közetkezö be
jegyzések történtek. Születtek : No- 
vodonszki Jénos és Kugyelka Zsu
zsanna leánya Mária, Jansik István 
és Jansik Zsuzsanna leánya Er
zsébet. Tólh Pál és Kozsuch Ka
talin leánya Anna* Csicsely Mihály 
és Nyemcsok Zsuzsanna leánya 
Zsuzsanna* Valach János és Pa
lik Zsuzsanna leánva Mária, Tus- 
jek András és Leslyan Erzsébet 
leénya Judit. Lábét András és 
Krajcsovics Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna. Osztás András és Borgulya 
Judit leánya Katalin, Prievera And- 
lás és Królik Mária fia András, 
Springely Jénos és Szekere Erzsé
bet fia Pál, Szilágyi István és Ba
lázs Zsuzsanna fia István* Jénos. 
Terhes István és Roszik Anna fia 
György. Hrustinszki Sándor és Bodi 
Mária leánya Ágnes-Elvira, Kun- 
stár Jénos és Molnár Judit leánya 
Mária,Laczki János és Dina Zsu
zsanna fia Jénos, Spisjak Jénos 
és Krajcsovics Judil fia János. Ko
hut János és Kohut Mária leénya 
VSária, Zvara János és Kondacs 
Mária fia János-Pál, Fabó Mihály 
és Czesznak Mária fia István. Ko
vács Jénos és Havaj Erzsébel fia 
János-György,Demeter Pál és Gom
bár Eizsébet fia Pál, Megyik Ist
ván és Dudás Mária leénya Anna, 
Melis György és Sovány I’ona le
énya Mária, Szeíjak Pál és Czin- 
koczki Mária leánya Erzsébet, Iva- 
nics Ferenc és Ökrös Róza fia Jó
zsef-Károly, Arnóczki György és 
Hípszki Zsuzsanna leénya Mária.
— Házasságot kötőitek: Balczó 
Hál Uhljar Annával. Demcsék Ist
ván Krnék Erzsébetiéi. Ács Ferenc 
Darida Jolánnal, Oncsik Jénos Mol
nár Erzsébeltel, Zelenák János 
Skorka Erzsébeltel. — Elhaltak : 
Bulik Pál 68. özv. Szrnka Pálné 
Szedmohraczki Zsuzsanna 75, 
Demcsák György 5 hónapos. Kas
nyik László 20 nópos, Raksa 
György 78. özv Czesznak Mihályé 
Molnár Judit 70. Král Mária 4. 
Velkovszki Pál 1 hónapos, özv. 
Burák Dénielné Molnár Zsuzsanna 
61, Molnár Jénos 4, Liptók Jénos 
49, Fabó András 59 éves, Dankó 
Tibor-László 5 hónapos korukban.

— Négy pengőért adták el 9r 
nulláslisztet. András Györgyné 
Arnóczki Zsuzsánna és Mikus 
Ferelcné Katona Teréz kondo- 
í o s í  akosok a kenyérliszt és

nullósliszt kilójáért 3, illetve 4 
pengőt kértek és fogadtak el. 
A szarvasi kir. járásbíróság 
mint uzsorabíróság András 
Györgynél 8 napi fogházra és 
3 évi jogvesztésre, Mikus Fe- 
rencnét 21 napi fogházra és 3
* vi jogvesztése ítélte jogerősen.

— Szerszámokat tulajdonított 
el. Gyurik Pál szarvasi gépla
katos Czeperkó Istvánnal kö
zösen vállaltt k  múlt évben bér- 
cseplést. Az egyikük hajtóerőt, 
a másik cséplőgépet adott a 
munkához. A munka végezté
vel Gyurik két csavarkulcsot

magánál tartott és azt nem 
adta vissza tulajdonosának, 
Czeperkó Istvánnak. A kir. já 
rásbíróság sikkasztás vétsége 
mialt mondotta ki Gyurikot bű
nösnek és 40 pengő penzbünte- 
tésre ítélte, azonban az ítélet 
végrehajtását 3 evre felfüggesz
tette.

— A csöves tengeri ára. A
közeliátási miniszter a csöves 
tengeri árát szeptemberre 20‘80. 
októberre 21*90, novemberre
23 30, decemberre 24 20, janu
árra 25’ — . februárra 2590, 
márciusra 26 80 penuő, a mór* 
zsoltét a hónapok szerint 28’10,
29 30, 30 50, 3190, 32 30.33 34, 
áprilisra 35 20. májusra 36 pengő
ben állapította meg.

A szarvasi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság.

4334— 1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dorogi Imre békésszentanarési lakos 

(képv. dr. Silberstein Gyula ügyvéd) 
végrehajtatnak Závogyán György kis- 
sajói lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított \égrehajlási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
1006 P tőkekövetelés én járulékai be
hajtása végett a Kondoros községben 
fekvő s a kondorosi 664. számú tk vi 
betétben 1.. 2.. 3.. 4. sor. 2044/2. hrszú 
szántó az Apponyi-düllőben 3 hold 960 
négyszögöl terjedelemben. 2045. hrszú 
lakóház, T. 260. ö. i. szám alatt 312 
négyszögöl terjedelembe.!, 2046. hrsz. 
eleit szérüskert 12ü négyszögöl terjede
lemben. 2047. hrsz. ál«tt szőlő 329 négy
szögöl terjedelemben, valamennyi az 
Apponyi-dűlöben B 3. alatt kitüntetett 
egynegved hányadrészre, összesen 32^0 
pengő kikiáltási árban elrendelte. Az 
árverés a C. 3. sorsz- alatt a 1442— 
1913. tk. sz. végzéssel özv. Závogyán 
Jánosné szül. Skulecz Mária javéra 
bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jo
got nem érinti. •

Az árverést 1943- évi október hó 2. 
napján délután 3 órakor Kondoros köz
ségházánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza
léka. amelyet a magasabb Ígéret ugyan
annyi százalékára kell kiegészíteni,

Szarvas, 1943. június 15.

Dr. B. Szabó s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: Olvashatatlan.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.
19.336 1943. ikt. sz.

HIRDETMÉNY

Közhírré teszi az elöljáróság a lakos
ságnak, hogy mindazok, akik a búza
vetésükhöz szükséges vetőmaggal nem 
rendelkeznek és búzavetőmagot még 
nem igényelheltek. ezévi szeptember 
hó 11-ig bezárólag a községháza 30. 
számú irodájában annál is inkább je
lentkezzenek. mert későbbi időpontban 
búzavetőmag igényléseket az elöljáró- 
sasnak elfogadni mér nem lesz mód
jában. Tajekozlalásul közli az elöljáró
ság. hogy búzavetőmag vételára cimén 
42 — P alapár és 8 P felár fizetendő. 
A bejelentés alkalmával a gazdakönyv 
behozandó.

Szarvason. 1943. szeptember 6-án.
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ízléses 
nyomtatványok

a 
Szarvasi Közlöny 
Nyomdájában

készülnek.
.............. ........................

A
Í Z L E T E S

likőrt
rumot
pálinkái

NAGY SÁNDOR
likőrgyárából vásárol 

m i n d e n  i t a l a  é r ő .

Eladó földek:
7 hold széntó kövesül mellett, a városhoz közel;
18 hold hereföldnek alkalmas széntó Décsen,
22 hold széntó Décsen;
32 hold Csabac9Űdön tanyával. _
34 Vs hold szántó és 17 hold kaszáló Külső-Ecseren;
42 hold külső Ecseren, tanyával;
43 hold Kiskirályságon tanyával,
50 hold jóminőségű szántó Kiskirályságon.
3 és fél járás közlegelő Tóniszálláson.

Eladó házak:
I. kér.. 71. sz. Sonkoly-féle tiszta kőépitményű sarokház.
I. kér., 105-sz.cseréppel fedett beltelkes lakóház;
II. kér., 25. sz. piactér közelében lévő ház nagy telekkel,
III. kér., 349. sz. beltelkes lakóház,
ÍV. kerületben jóhelyen lévő saroktelek,
Körörsparti nyaraló erős kőépülettel;

Vételi megbízatásunk van
szántóföldekre a halár különböző részein 8.000 P-lől 

65 000 pengőig, továbbá dinnyeföld és beltelkes la
kóházakra.

Keresünk tanyás ingatlant 150.000 P-ig.

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

intóHiRontsa
Apróhirdetések állást keresőknek és ál
lást hirdetőknek 10 szóig 20 fillér, min
den további szó 2 fillér. Egyéb tárgyú 
apróhirdetés 10 szóig 60 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. I.. Horthy Miklós út 9. 

szám.

- Lekvárnakvaló beszlerczei 
szilva előjegyezhető dr. Simon 
Béla orvosnál. II. kér., 132. sz. 
Ugyanott té!i alma megrendel
hető.

. KöIc<ön*7pngorát keresek ma
gos áron. Érdeklődni lehet a 
kiadóhivatalban._______ _________

. Megfelelő garanciával bár
milyen állást vállalok (raklár- 
nok, biztosítási ügy. stb.). Pá‘ 
linkás József, 1. kér. 471.

. Aiighasznált sportkocsi, ma
gyaros fiúöltöny és télikabát 
eladó. I. kér., 422. sz.

. Külső ecseri tanyámra ta
nyást keresek. Értekezni le
het II. kér., 248. sz. Ugyanott 
egy 2 éves hasas üsző eladó.

. Magyar perzsa, kelim s egyéb 
szőnyeg eladó III, kér.. 111. sz.

. Eladó a csabacsűdi határban 
az orosházi kövesút mellett 30 
hold fanyenélküli szántó. Bő
vebb felvilágosítást ad dr. Dávid 
László ügyvéd._________ ________

. Erős fiúi péktanoncnak fel
vesz Éliás pékmester. (Meilner- 

h á z .) __________________________

. Nádas* dűlőben. az Ugarokon 
3 kishold szántóföld sürgősen 
eladó. Az eladással dr. Faragó 
Jenő ügyvéd van megbízva.

. Tóth János és testvéreinek 3 
hold földjüké Török-soron eladó. 
Érdeklődni lehet I. kér., 350. sz.

. Különbejáratú bútorozatlan 
udvari szoba 1. kér.. 44. sz. 
alatt azonnal kiadó. Ugyanott 
háromnegyedes gordonka és 
egy régi ebédlőberendezés el
adó.

. Alig használt szobabútor azon
nal eladó IV. kér., 119. sz. alatt.

. Gyerekek mellé 12— 14 éves 
kislányt keres Bencsik gazda- 
ségi tanár L kér.. 141. szám.

. Bádogos és szerelő tanulót 
fizetéssel felvesz Hankisz bá
dogos, piactér.

. 50 köteles Jókai-sorozat al
kalmi áron olcsón eladó. Ugyan
ott egy 10 kötetes Tolnay Világ- 
történelem is *eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban._______

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

. Körösparii kioszk italmérés- 
nek vagy lakóháznak átépítve 
eladó. Érdeklődni lehet III. kér. 
Görbe utca 4. szám alatt.
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Felelfa kiad* N A G Y  S Á N D O R  
Nt m i M Í a Szarvad KSxlöay Njo«» 
4a> és LapkiadávillaUt íjo á iijik ii 
L kér., Horthy M ik iié it 9^*im. Ili


